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Minint Tautos Prisikėlimą.
Garsi ir didinga yra buvusi mūsų, tėvynė. Ji turėjo garsų, vardų, o ribos siekė labai toli. Jos 

patarimo ir pagalbos šaukdavosi net Vakarų, Europos tautos. Nelaimingai susidarius politinėms 
aplinkybėms ir nesant vienybės, Lietuva neteko Nepriklausomybės ir pateko, daugiau kaip šimtųmetų 
trukusiom Rusijos vergijon.

Buvusi išdidi ir galinga, dabar rusų,žandarų,žiauriai persekiojama ir niekinama, jos sūnūs tremiami 
tollman Sibiran. Atimama spaudos, žodžio, net ir tikėjimo laisvė. Atrodė, kad jau Mūsų, Tėvynė 
niekuomet nesikeis, kad jau viskas baigta. Bet samanotose, šiaudinėse pastogėse atbudo Gedimino, 
Kęstučio ir Vytauto dvasia, kėlėsi Lietuva iš šimtmečio vergijos ir Aušros Sūnūs 1918 mt. vasario 
mėn. 16 d. paskelbė Pasauliui atkuriant Laisvų, ir Nepriklausomų Lietuvų. Tautos sūnūs, Lietuvos laukų, 
artojai, palikę arklų, ėmėsi ginklo ir po atkaklios ir nelygios kovos su daug gausesniais priešais 
iškovojo Tėvynei Laisvę. Jie įkūnijo vasario 16 d. paskelbtų žodįNepriklausomybę.

Daug mūsų Tauta nuveikė Nepriklausomybės laikotarpy. Vėl jos vardas buvo žinomas Europoj ir 
plačiame pasaulyje, daug kame ji pasivijo Vakarų Europos tautas. Bet Europoj niaukėsi karo dangus.

Šiandienų, būdami išeivijoj jau antrų kartų švenčiame vasario 16 d. Praėjusiais metais jųšventėme 
po lėktuvų raižomu dangumi, griūvančių namų ir plieno skeveldrų sūkuryje, būdami pririšti prie 
sunkaus darbo. Šiandienų nebėra tų karo baisumų, esame laisvi, bet vis dėlto svetur, be tėvynės, 
daugelis atskirti nuo savo artimųjų Savo mintimis skrendame įTėviškės laukus, prie savo, gal pelenais 
virtusių, sodybų, prie likusių artimųjų. Paduokime vieni kitiems rankų vieningai dirbkime, nenusto
kime gerosios vilties ir būkime pasiryžę aukotis.

Prisiminkime rašytojo Jono Biliūno pasakų apie aukštųkalnų ir ant jo esantį laimės žiburį. Atsirado 
drąsuolių, kurie pasiryžo pasiekti jį. Jie kopė į, kalnų griuvo, ledai kapojo jų veidus ir uolos draskė 
jų rūbus. Bet jie nieko nebodami vis kopė, pasiryžę pasiekti laimės žiburį ir pamatyti palaimintų ir 
saulėtų šalį. /

Su nepaliaujamu pasiryžimu, drųsa ir pasiaukojimu, nežiūrėdami jokių sunkumų ir pavojų kopkime 
į tų mūsų laimės žiburį. Tikėkime, kad Dievas ir Pasaulio Teisingumas mūsų neapleis.

Psktn. Aušrelė.

LIETUVAI!
Niūri naktis nūn dengia Tavo veidų
Tu — taip toli, nors, kaip širdis, — arti ...
Nutilo kanklės . . . Laisvės saulė leidos:
Nyku, tamsu, grandinės ir mirtis . . .

O, Lietuva, Mes kieti., kaip granitas,
Negynėme Tavęs, kaip protėviai, oi, ne!
Niūri naktis . . . Neaušta lauktas rytas . . .
Tu — pasmerkta, našlaitė, kalinė . . .

Bet bus diena! Sugrius vergijos uolos, 
Aidės padangė džiugesio garsais, 
Pakilsi Tu, šiandien skaudžiai parpuolus, 
Kai Tavo sūnūs laisvės žygin eis!

Žygiuosime į švintantį rytojų,
Skambės laukai nuo pergalės dainos . . .
Klausyk! Išgirsk, Šalie artojų
Greit laisvės saulė Tavyje dienos!

Petras Babickas.
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SKAUTEI.
V a s a r i o 22 - ji. Sesė sveikina . sesę, skiltis-skiltį, draugovė-

Vasario 22 dieną, yra tarptautinė skaučių^ susi
kaupimo, rimties šventė, vadinama — Mąstymo 
Diena — Thinking Day. Tą, dieną skautės siunčia 
sveikinimus viena kitai linkėdamos ką nors 
gražaus. Jei anksčiau dar Lietuvos padangėje 
švęsdamos šią šventę, turėdavom susimąstyti ir 
giliai pagalvoti apie mūsą gyvenimą, ieškodamos 
ko palinkėti, tai šiuo metu mūsą linkėjimai 
vienos kitai yra aiškus, persunkti begalinio 
sielvarto.

Tėvynę brangią išvysti, sveiką ir žydinčią, 
grįžti jon pasipuošus Meile-Jai, Dievui ir Artimui- 
tebūnie mūsą širdies linkėjimai ir malda vasario 
22-sios šventę minint.

draugovę ir tt. Tenelieka nei vienas vienetas 
mūsą užmirštas. Susijunkime tą dieną seseriška 
meile ir didžiąją viltimi-grįžti. O mūsą kasdienis 
darbas, mūsą skautiškojo gyvenimo kelias teeina 
viena kryptimi-į Lietuvą.

LSS Vadijos Skaučią Skyrius siunčia Lady 
Baden Powell ir Tarptautiniam Skaučių Biurui 
savo gražiausias mintis bei linkėjimus, kuriuos 
atsivežė ir išsaugojo lietuvaitė skautė, iš ošian
čios Baltijos krantą, kurį pamatyti Lady Baden 
Powell turėjo progos 1933 mt.

Susikaupusios budėkime!
Sktn. L. Čepienė,

Skaucią Skyriaus Vedėja.

Skaučių žaidimai.
I. Būkle.

1. Tegu kiekviena skautė trumpai aprašo, kaip ji 
supranta, pav., žodi "miškas”.

2. Kokį nors įvykį, pvz., sporto salės atidarymą 
pavaizduoti vaidinimėliu Paskirstyti vaidmenis / gim
nastikos mokytojas, gydytojas.../. Duok 15 min; 
kiekvienai pasiruošti, po to tegu vaidina taip, kaip 
išgalvojo. / Pabaigus, kritikuoti ir įvertinti. /

3. Pateik pluoštą atvirusią ir tegu kiekviena 
išsirenka gražiausią ir paaiškina, kodėl būtent 
išsirinko tą atvirutę, kuomi patiko jai.

4. Parodyk kaimišką namą vaizdus ir liepk pasakyti 
arba bent įspėti, iš kurio Lietuvos krašto / 
Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvaiką ir t. t. / jie yra.

5. Paduok kuo daugiau spalvą/ medžiagągabaliukai, 
kaspinai, siūlai / ir liepk išrinkti spalvas atskirai.

6. Duok siūlą ir adatą ir liepk parodyti keletą 
siuvimo kryžiukais būdą arba parodyk įvairius 
pavyzdžius, o skautės tegu įspėja, kaip jie padaromi.

. I. Gamtoje.
1. Plėšikai ir policininkai: tas žaidimas gerai vyks 

tik tankiame miške, prižėlusiame krūmą Žaidėjos 
pasidalina į du būrius, plėšikus ir policinikus / kad 
skirtąsi, vienos apsiriša rankoves nosinaitėmis /. 
Kiekviena grupė išsirenka vadą Palicininkai vienoje 

vietoje pastato pilį-tai bus kalėjimas, o plėšikai 
išbėgioja ir pasislepia / galima nustatyti ir tam 
tikras ribas, iš kurią plėšikai išeiti negali /. Po 
10 minučią davus ženklą policijos vadas išsiunčia 
savo žmones plėšiką gaudyti. Plėšikas skaitomas 
sugautą kai policininkas jam ranka suduoda tris 
kartus iš eilės. Imtinys ateina arba atvedamas į pilį 
ir negali iš jos išeiti.' Sugavus visus plėšikus, žaidimas 
baigiamas. Tačiau, jei plėšiką vadas sugebės nepa
liestas įslinkti į pilį tai, sudavęs vieną kartą plėšikui, 
išvaduoja jį Todėl pilį reikia gerai saugoti.

2. Vėliavos ieškojimas. Vadovė sutartoje apylinkėje 
paslepia "vėliavą'. Žaidikės padalinamos į dvi dalis. 
Abi ir išeina — tačiau kiekviena atskirai sau vėliavos 
surasti. Grupė, pirmoji radusi vėliavą kuo greičiausiai 
atneša ją vadovei, bet atsargiai, kad kita grupė 
nepastebėtą jog vėliava jau rasta, nes tada jau 
gali pradėti persekioti ir bandyti atimti, spardytis, 
stumdytis ir pan., negalima, bet pačiupus laikyti 
priešą ir stengtis ištraukti iš ranką vėliavą galima. 
Surastą vėliavą nešti galima tik rankose arba 
užsikišus UŽ diržo. Grupės kokiais nors ženklais turi 
skirtis viena nuo kitos. Grupė, laimėjusi du iš triją 
žaidimą yra nugalėtoja.

Sesė Žibuoklė.
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Gyvybės gelbėjimas.

— Visi būsite girdėję apie 
Vyties Kryžią-tą mažą, bronzinį kryželj, kuriuo 
apdovanoja ypatingai priešo ugnyje pasižy
mėjusius vyrus.

Bet yra ir kitas medalis, o tai "Pagalbos artimui", 
kuriuo apdovanoja žmones, kurie pasižymi gelbėdami 
gyvybę taikos metu. Skautus, kurie pasižymi 
gelbėdami gyvybę, apdovanoja Maltos kryžiumi.

Man rodos, kad žmonės, kurie laimi tuos medalius 
per staigius, baisius nelaimingus atsitikimus, kurie 
ištinka kasdieniniame gyvenime, nėra mažesni 
didvyriai už kareivius, kurie puola į pačia mūšio 
karštumą ir išgelbsti draugą.

Nuo to laiko, kaip prieš dividešimt vienus metus 
atsirado skautai, 1.846 anglą skautai laimėjo medalius 
už gyvybės gelbėjimą. Aš turiu vilties, kad dar 
nevienas skautas jį laimės.

Daug kam iš jūsą tikriausiai teks progos gyvybę 
gelbėti, todėl turite būti pasirengę, ta proga 
pasinaudoti. Turite aiškiai žinoti, ką daryti, nelaimei 
ištikus-ir nieko nelaukdami padaryti, ką dera padaryti.

Nepakanka apie tai knygoje pasiskaityti ir pamanyti, 
kad jau žinote, ką reikia daryti. Reikia lavintis, ir tai 
dažnai lavintis daryti, ką dera, kaip kad: pridengti bumą 

ir nosį sumirkyta nosine, kad galėtumėte kvėpuoti 
dūmuose, suplėšyti paklodę į ilgus rėžius ir susirišti 
virve, kad galėtumėte pabėgti nuo gaisro, kelti ir 
nešti sąmonės netekusius žmones, išgriebti, išgelbėti ir 
atgaivinti skenduolius ir tt.

Išmokę viso to, pasitikėsite savimi, ir todėl, kada 
nelaimė ištikš ir visi bėgios galvas pametę, 
neišmanydami, ko griebtis, ramiai sau prieisite ir 
padarysite, ką reikia padaryti.

Pagalvokite apie šitokį atsitikimą. Prieš kelerius 
metus Anglijoje viena moteriškė paskendo seklumoje, 
visam būriui vyrą matant, tik todėl, kad tie vyrai 
buvo per daug išsigandę, kad galėtą ką kitą daryti, 
kaip šaukti. Tikra gėda anglą tautai, kad tą vyrą 
tarpe neatsirado nė vieno tikro vyro. Skautui, jei 
tik ten būtą pasitaikęs skautas, tai būtą buvusi puiki 
proga: jis būtą puolęs ir ištraukęs moteriškę. Juk 
skautai yra nekartą išgelbėję žmonėms gyvybes, kada 
kiti bijojo tai daryti.

/ Išmokyk skautus: kelti ir nešti sąmonės netekusius 
žmones, vilkti sąmonės netekusius Žmones pro dūmus, 
dujas ir tt., prisidengti nosį ir burną su nosine. 
Paskirstyk skautus į poras ir tegul kiekvienas iš 
eiles pabūna sąmonės netekusiu žmogumi, kad 
draugas galėtą pagaivinti /.

SIGNALAI IR
Susižinojimas su signaląpagalba. Paslėpti pranešimai. 

Signalinės ugnys, Komandos žodžiai. Signalai Švilpuku 
ir vėliavaitėmiš.

Žvalgai, arba skautai, turi mokėti sumaniai perduoti 
žinias iš vietos į vietą ir susisignalizuoti vieni su 
kitais.

Prieš Mafekingo apsiautimą, gavau slaptą pranešimą 
iš nežinomo bičiulio Transvalyje, kuris man pranešė, 
ką būrai buvo sumanę prieš Mafekingą ir kiek vyrą, 
arklią ir patranką buvo susitelkę. Tą pranešimą 
gavau mažame laiškutyj, kuris buvo suvyniotas į 
kamuolėlį žirnelio didumo. Kamuolėlis buvo įdėtas į 
mažytę skylutę paprastoje lazdoje ir užlipdytas 
vašku. Lazda buvo įduota čiabuviui, kuriam buvo 
įsakyta tik atvykti į Mafekingą ir įteikti man lazdą 
kaipo dovaną. Aiškus dalykas, lazdą man atnešus ir 
pasakius, kad ją siunčia kitas baltas žmogus, supratau, 
kad joje turi būti kažkas, ir netrukus suradau tą 
svarbą laišką

KOMANDOS.
Taip pat gavau kitą laišką iš bičiulio, kuris buvo 

parašytas indiškai, bet anglą raidėmis. Kiekvienas, 
kuris būtą pamėginęs jį perskaityti, būtą gerokai 
galvą pasukęs, kuria kalba jis parašytas. Bet man 
laiškas buvo aiškus kaip diena.

Kai tekdavo kam parašyti iš Mafekingo, parašytus 
laiškus įduodavome patikimiems čiabuviams, kurie 
taikydavo pralįsti pro būrą užtvaras. Jei tik 
pavykdavo prasiskverbti pro sargybinius, viskas 
toliau jau sklandžiai eidavo, nes būrai palaikydavo 
ir mūsą čiabuvius saviškiais ir jau nekreipdavo 
jokio dėmesio į juos. Laiškus čiabuviai šitaip 
pernešdavo. Visus laiškus surašydavome ant plono 
popieriaus ir įdėdavome į mažus vokus. Šešetą ar 
daugiau laišką sugniauždavome į mažą kamuolėlį, o 
paskui įvyniodavome į sidabrini popierią į koki 
arbata vyniojama. Čiabuvis žvalgas pasiimdavo 
krūvą tokią kamuolėlią į. ranką be to, dar 
nemaža susivėręs į virtines, prisikabindavo ant
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kaklo. Jei jam grėsdavo pavojus, — būrai norėdavo 
suimti, — čiabuvis numesdavo kamuolėlius ant 
žemės, kur jie susiliedavo su akmeniukais, ir 
įsidėmėdavo kelias kraŠtažymes toje apylinkėje, 
kuriomis vadovaudamasis atsekdavo vietą kur 
laiškai gulėjo. Padaręs tai, jis drąsiai traukdavo sau 
toliau, kol sulaikydavo būras, kuris, iškrėtęs jį nieko 
įtartino nerasdavo. Paskui čiabuvis dieną kitą, 
palūkuriuodavo, kol pavojus praeidavo ,ir grįždavo į 
vietą, kurią, buvo pasižymėjęs krastažymėmis.

"Kraštažymė", gal, atsiminsite, reiškia kiekvieną, 
pastovų, daiktą — medį kauprę, ar ką kitką, — kuris 
rodo kelią kraštažymę įsidėmėjusiam žvalgui.

SIGNALIZAVIMAS.
Anglų, kapitonas Smithas jau prieš tris šimtus metų 

ėmė vartoti signalus perdavinėti.
Smithas tuo metu tarnavo austrų kariuomenėje; 

kuri kariavo su turkais. Jis buvo įsitikinęs, kad 
krikščionims nedera kariauti su krikščionimis, jei tik 
to galima išvengti, ir stodavo į pagalba visiems krikš
čionims ,kad ir svetimtaučiams, kurie kaudavos su 
stabmeldžiais. Todėl jis ir buvo įstojęs į austrų 
kariuomenę.

Smithas išdirbo tam tikrų susižinojimo sistemų 
nakčiai, kuria tam tikrose padėtyse laikomi deglai 
turėjo reikšti tam tikrus žodžius.

Keli austrų karininkai ėmė lavintis jo išgalvotu 
susižinojimo būdu ir lavinos, kol jį kaip reikiant 
perprato.

Kartų vienų iš tų karininkų apsiautė turkai. Smithas, 
atvedęs kariuomenės dalį jam į pagalbą apsistojo 
prie kalno netoli apsiausto miesto. Buvo naktis. 
Švytruodamas deglais, Smithas padarė eilę signalų. 
Signalus karininkas apsiaustame mieste išskaitė ir 
sužinojo, ką turi daryti. Po to Smithas puolė iš 
užpakalio ir tuo padėjo įgulai laimingai prasimušti 
pro priešo eiles.

Signalizuoti per vieną dienų neišmoksi, bet, vis 
dėlto, verta išmokti. Aiškus dalykas, smagu mokant 
šitaip pasikalbėti su bičiuliu per gatvę, kitiems 
nesuprantant, apie ką kalbatės, bet man nekartą teko 
patirti, kaip naudinga susižinoti signalizuojant su 
bičiuliu ir tyruose-vienų kartą kai taip susižinojome, 
buvome ant atskirų kalnų, kitų—ant priešingųdidelės 
upės krantų. Abiem sykiais vienas iš mūsų turėjo 
skubių ir svarbių žinių pranešti.

SIGNALINĖS UGNYS.

Visų kraštų žvalgai vartoja ugnis signalizuoti- 
dūmines dieną liepsnines naktį.

Dūminiai signalai. — Trys dideli gumulai, 
iš lėto kyla vienas paskui kitą reiškia "Trauk toliau". 
Mažu gumulų eilė reiškia "Rinkitės, eikšekite". 
Pastovus dūmų stulpas reiškia "Sustok". Maži ir 
dideli gumulai pakaitomis reiškia „Pavojus".

Dūminei ugniai sukurti- sukurk lauželį paprastu 

būdu ir kaip tik įsidegs,'prikrauk žalių lapų ir žolės; 
arba sudrėkinto šieno ir tt., kad imtų rūkti.
Uždenk ugnį sudrėkintu apklotu ir nuimk, kad iškiltų 
dūmų gumulas, paskui vėl uždenk. Ar gumulas bus 
didelis ar mažas, priklausys nuo to, kaip ilgai laikysi 
nuimtą apklotą Trumpam gumului laikyk apklotą 
nukeltą kol suskaitysi iki dviejų, paskui palaikyk 
ugnį uždengtą kol suskaitysi iki aštuonių, paskui 
paleisk dar vieną gumulą kol suskaitysi iki dviejų 
ir taip toliau . i

Ilgam gumului laikyk apklotą nukeltą kokias Šešias 
sekundes. L i e p s n i n i a i signalai. —' Ilgos ar 
trumpos liepsnos nakčia reiškia tą patį ką dūminiai 
signalai dieną

KAI KURIE SKILČIŲ SILUETAI IR ŠŪKIAI

Rudas ir baltas.

PELĖDA.
Uhuhuhu.
Mėlynas.

POVAS.

Žalias ir mėlynas.

PEMPĖ.
Gy-vL

Mėlynas ir baltas.

AVINAS. 
M-e-e.

ŽUVĖDRA.
Šviesiai mėlynas ir 
ryškiai raudonas.

VARNAS. 
Kar-kar. 
Juodas.

GYVATĖ,

Rožinis ir baltas.

BRIEDIS. VOVERĖ. GANDRAS.
Ta-ta-ta-ta.

Violetinis ir juodas. Pilkas ir tamsiai raudonas. Mėlynas ir baltas.

Liepsninė ugnis sukuriama iš sausų pagalių ir žabų, 
kad degtų kiek galima šviesiau.

Du skautai laiko apklotą prieš ugnį, tai yra, tarp 
jos ir tų, kuriems signalizuojama, kad kiti nepamatytų 
ugnies, kol nereikia. Paskui apklotas trumpam 
švystelėjimui nuleidžiamas, kol suskaitoma iki dviejų, 
ilgam švystelėjimui, kol suskaitoma iki Šešių Tarp 
kiekvieno švystelėjimo ugnis laikoma paslėpta, kol 
suskaitoma iki keturių.

GARSINIAI SIGNALAI.
Amerikos pilietiniame kare vienas žvalgas norėjo 

perspėti didelę davo kariuomenės dalį kad priešas
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rengias ją, iš netyčių, užpulti nakčia, bet negalėjo 
pasiekti, savb draugų todėl, kad tarp jų buvo 
patvinusi upė, per kurių negalėjo persikelti ,ir todėl, 
kad smarkiai lijo.

Kų būtumėte padarę jo vietoje?
Jam į galvų toptelėjo puiki mintis. Jis paėmė senų 

traukinio garvežį, kuris stovėjo netoliese. Susikūręs 
ugnį ir pasigaminęs garo, jis ėmė švilpti švilpuku čia 
trumpiau, čia ilgiau-vadinamaja Morzės abėcėle. 
Netrukus švilpčiojimų išgirdo jo draugai ir supratę 
atsiliepė trimitu. Po to žvalgas perdavė perspėjimų 
kurį jo draugai išskaitė ir atitinkamai pasirengė. 
Tokiu būdu 20.000 vyrų, kariuomenės dalis buvo 
apsaugota nuo netikėto puolimo.

Vienas anglų, keliautojas vienoje savo knygoje 
aprašo, kaip vienos Vidurines Afrikos čiabuviųgiminės 
žmonės perduoda žinias mušdami būgnus. Ir aš esu 
pažinęs giminių Afrikos Vakarų Pakrantės giriose, 
kurios tų patį daro.

Kiekvienas skautas turi išmokti signalizuoti morze, 
nes tas signalizavimo būdas labai praverčia, kai 

norima perduoti žiniųper didesnį atstumų, vėliavėlėmis, 
kaip kad kariuomenėje daroma. Gerai išmokęs morze 
signalizuoti, galėsi ir telegrafisto vietų gauti. Išmokti 
ne. per sunkiausia, tik reikia atsidėjus pasimokyti. 
Man pačiam mokėjimas signalizuoti morze kartų labai 
pravertė būrų karo metu. Mano vadovaujama 
kariuomenės dalis mėgino prasiveržti pro būrų 
kariuomenės dalį, kuri laikė užėmusi perėjų kalnuose. 
Sužinoję, kad būrai yra per stiprūs, kad galėtumėme 
įveikti, mes vėlai vakare pakeitėme savo planus ir, 
palikę daug ugnių sukurtų, tarsi stovyklautume, per 
naktį, greitai žygiuodami, absukome kalnagūbrį ir 
auštant kitų dienų buvome būrų užpakalyje, nors jie 
apie tai nič nieko nežinojo. Paskui užėjome telegrafo 
linijų, ėjusių iš būrų į jų vyriausių vadovybę už 
80 kilometrų. Mes prisigretinome prie linijos ir, 
prijungę savo vielų perėmėme visus pranešimus, 
kuriuos jie siuntė. Tokiu būdu gavome labai svarbių 
žinių Bet to nebūtume galėję padaryti, jei kai kurie 
iš mūsų žvalgų nebūtų mokėję skaityti morzės.

Iš kn. "Skautybė Berniukams".

Stovyklavimas. — Skautai, aišku, turi būti įpratę 
gyventi po plynu dangumi. Jie turi mokėti statyti 
palapines ir trobeles, susikurti ugnį, medžioti, 
sumedžiotus žvėris ir paukščius mėsinėti ir priruošti, 
rustus raišioti tiltams ir plaustams pasigaminti, rasti 
kelių ne tik nakčia, bet ir dienų nežinomame krašte 
ir t .t.

Bet mažai kas išmoksta tų dalykų ar gauna progos 
juos daryti, gyvendamas civilizuotose šalyse, nes turi 

patogius namus ir lovas, maistų paruošia ir išverda 
kiti, o kada nežino kelio, paklausia policininko.

Na, tokie žmonės išvykę kur į užjūrius, į laukines 
šalis, ar pamėginę skautauti, pasirodo visiški netikšos.

/ Tegul kiekvienas berniukas saviškai susikuria 
ugnį. Nepavykus, parodyk teisingąjį būdų / t. y., 
sukraunant sausas skiedrikes, druožles ir pagalius į 
piramidę I, ir tegul jie pamėgina iš naujo ugnį 
sukurti. Taip pat išmokyk juos rišti mazgus.

Reikšmingame posūkyje skautų vyčiu organizavimo
ir auklėjimo

Skautų vyčių rašyto žodžio reikalai kol kas dar labai 
šykštūs. Kiek klausimas opus ir gyvenamojo, 
skautybės idėjų ištrėmime atkūrimo momentu 
pirmaeilis, galime spręsti iŠ tų nuotaikų, kurios 
spontaniškai išsiveržė pirmojo vadų susivažiavimo 
Detmolde metu, o taip pat ryškiai iškilo ir 
antrojo, tuntininkų vietininkų ir amerikiečių 
zonos skautininkų suvažiavime Wiesbadene. 
I 1946. II. 1—2 d. /. Jau po pirmojo suvažiavimo 
buvo daugiau negu aišku, kad šiuo klausimu kas nors 
darytina ir tai darytina greitai, ryžtingai, o kartu ir 
apgalvotai, panaudojus visų buvusio skautiškojo 
gyvenimo, darbo ir auklėjimo praktikų. Dalykas 

reikaluose.
reikalavo aiškios sistemos ir aiškių organizacijos ir 
darbo nurodymų. Visi laukė prakalbant autoretetingų 
žodį vyr. Vadijos Skautų vyčių Skyrių Darbo rezul
tate, skyrius paruošė ir pasiuntė vienetams skautų 
vyčių ir prityrusių skautų vyčių programas, pavadinęs 
jas projektais ir laukdamas vadų pasisakymo atskirais 
programos punktais. Man, kaip šios programos autoriui, 
sudarius jų glaudžiame bendradarbiavime su Wies- 
badeno Tuntininkų teko jų žodžiu referuoti tuntininkų 
ir vietininkų suvažiavime Wiesbadene ir, manyčiau, 
neapsiriksiu pasakęs, radus suvažiavimo dalyvių 
mažesnį ar didesnį pritarimų Pasklidus programai 
plačiuose mūsų organizacinio gyvenimo rėmuose,
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noriu trumpai reziumuoti padaryto pranešimo mintis 
kaip įvadą į geresnę ir aiškenę programos supratimą, 
naudojant ją skautų, vyčių, mokyme ir auklėjime.

I. Skautų vyčių bulė Lietuvoje / prieš 1940 metus /.
Dalykų noriu nušviesti grynai iš programinės 

pusės, išvengiant statistikų ar vienetų išvardinimo. 
Konstatuoti tenka, kad skautų vyčių, atsieit vyr. 
skautų auklėjime, organizavime ir mokyme būta 
didokų spragų. Jų ryškesnės šios:

Žvilgsnis į Vilnių

a / Į, vyresniuosius skautus žiūrėta, kaip į vyr. 
skautiškų jaunimų, savo vaikystę, praleidusį skauta- 
vime: atsieit — evoliucinis skautybės idėjų ir formos 
supratimo kitimas, keičiantis auklėjamojo amžiui. 
Auklėjamoji aplinkuma — daugumoje gimnazija 
/ vidurinioji mokykla I Čia turima reikalo iš vienos 
pusės su mokyklos auklėjamu jaunuoliu, iš antrosios 
— su skautu: daugiau ar mažiau patyrusiu ir lengvai 
besiorientojančiu skautybės, jei ne auklėjimo, tai 
mokymo ir praktiškojo skautavimo sistemoje.

O kaip yra su kitu, vyresnio amžiaus jaunimu,

kuris tik pradžios mokyklų baigęs išėjo gyveniman 
amato mokytis ar skaitlingai brolių šeimai duonų 
parūpinti? *

Jis tan gimnazistų būrelin nepritampa ir skautybės 
idėjai nesuranda atspirties taško savitai, nors dar ir 
neišryškėjusiai darbo pasaulėžvalgai. Atsieit — 
nebuvo pagauta psichologinė darbo jaunimo 
nuotaika.

b / Gimnazijų vyresniojo skautiško jaunimo auklė
jime buvo įsibrovusi didelė klaida: per mažas dėmesys 
į skautiškosios organizacjos sistemos turinį paliekant 
daug laiko jos formoms ir žaidimams. Vyresnio 
amžiaus jaunuolis, nerasdamas skautybėje nieko 
naujo ir gilesnio arba, draugo pašieptas, visai 
nutraukdavo ryšį su organizacija arba ieškodavo 
papildymo savo dvasinei ekspansijai sporte, mene, 
kūrybiniame darbe, spaudoj ir pašalinėse organi
zacijose, tuo būdu tapdamas dviejų organizacijų 
narys. / Skautas — šaulys, skautas — korporantas / 
ne "Vyties“! / skautas — sporto klūbo narys ir kt. I

c I Literatūra skautų vyčių ideologijos supratimo 
ribose buvo puiki medžiaga vyčių ir skautų vadams, 
bet pačiam skautui vyčiui kandidatui / ypač mažai 
mokytam / buvo per sunki ir nesuvirškinama: / pav. 
prof. Šalkauskio Skautų pasaulėžvalga /. Visa darbo 
našta teko vadui, psichologui ir pedagogui, suge
bančiam tų medžiagų kitaip sutvarkyti ir tinkama 
forma jų perduoti.

d I Nuo skautų vyčių vadų stovyklos Paneriuose, 
berods, nebūta rimtesnių skautų vyčių vadų kursų ar 
stovyklų. Suvažiavimai ir paskirų draugovių ar 
būrelių stovyklos neturėjo didesnės ir gilesnės 
pedagoginės įtakos šiam klausimui išrišti.

II. Skautų vyčių būklė išeivijoje.

Nežiūrint šių spragų išeivijoje atsidūrus skautų 
vyčių tarpe, daugumoje buvusių narių I-sios tradi
cinės Kauno sk. vyčiu draugovės ar II-sios / techni- 
kiečių /, sk. vyčių d-vės ar paskirų būrelių / daž
niausia mokytojų seminarijų ribose / ar senųjų 
"lapinų”, vadais išėjusių tarpe skautybės idėja 
spontaniškai vėl išsiveržė ir įsikūnijo pirmųjųvienetų 
organizavimo / darbe. Jau Detmoldo suvažiavimo 
metu buvo užakcentuota, kad skautybės pionieriai 
išeivijoje daugumoj buvo: skautai vyčiai vyr. skilt. 
Vienetai ėmė dygti, kaip-grybai po lietaus. Bet Štai — 
naujiena ir savotiškas netikėtumas. Ten kur senuoju, 
tėvynės mastu stovėjo penkios skautų čių 
draugovės ir vienas vyr. skautų būrelis, ten dabar 
stovi skautai ir skautės akis į akį prieš vyresnius 
skautus ir skautes / kandidatu daugumoje I. Atsieit — 
didžiulis jaunimo antplūdis mūsų skautiškojo, 
atkuriamojo darbo pradžioje. Kodėl? Atsakymas 
reikalauja vėl psichologinės jaunimo analizės.

Jaunimas pakėlė viską, kų tik sugalvojo praūžusio 
antrojo pasaulinio karo siaubas. Iš vienos pusės
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16—18 metų jaunolis bent penketą metų, pralenkė- 
savo normalaus dvasinio vystimosi periodų. Jis tapo 
ryžtinga, užsidariusi, * mokanti maskuoti savo vidinius 
įsitikinimus asmenybė. Asmenybė mačiusi tikras 
pasekmes: vargo, skurdo, paniekinimo, tuščios garbės, 
veidmainiškumo, tautinės ir rasinės neapykantos ir. 
daug kitokių, jam anksčiau nekritusių dėmesin 
blogybių.

Iš kitos pusės, būdamas padėtyje įkaitintos geležies, 
dar nesusiformavusio ir neatsparaus kitų įtakoms 
charakterio, pats prisiėmė ir pasėjo savo dvasioje 
blogų įpročių pradus.

Tačiau, musųlaimei, laikotarpis klajūnavimo nebuvo 
per daug ilgas ir, grįžus prie didesnių lietuviškųjų 
bendruomeniųjaunimui atkutoankstesnioji jaunuoliška 
sąžinė ir jis vėl pasidarė neramus, ėmė ieškoti to, 
kas taip nelemtai buvo prarasta, ieškoti, kad ir tose 
pilko stovyklinio gyvenimo sąlygose gėrio idealo. 
Kaip šis idealas turi atrodyti jis dar pats nežino; ir 
ieškojimo instinktas atveda jį į mūsų eiles.

Štai tokį jį matome prieš save. Dilema: atstumti, 
pasukti jį kita vaga ar priglausti ir padėti jo sunkiame 
ieškojimo kelyje? Mes vos atsikuriam. Maža vadų 
daug primirsčm, nėra literatūros, negalimi vadų 
kursai, sunkus susižinojimas su senaisiais, gal 
atmintyje lobius sukrovusiais, vadais. Atrodo rizikin
gas būtų šis gaivališkas antplūdis priglausti. Bet ar 
mes galėsime būti ateityje ramūs ir skaityti save 
pareigų tėvynei atlikę, jeigu šie dar pilnai pataisomi 
ir puikūs jaunuoliai nueis kitais keliais ir paklys 
beieškodami gėrio, svoigalų ištvirkimo, pigios meilės, 
abuojumo, egoizmo ir kitų blogybių labirintuose? 
Ne, mes turime juos paimti, bet kokia kaina. Tai 
daugiau negu aišku.

III. Skautų vyčių uždaviniai.

Susiorientavę, esamoje padėtyje prieiname prie 
pasiruošimo tam drųsiam žygiui ir nusibrėžtame 
pagrindines linijas. Turime žinoti:

1. Kas mes esame ir ko mes siekiame?
2. Kokiomis priemonėmis to sieksime?
3. Kaip organizuosimės užsibrėžto tikslo besiekdami?
į pirmąjį šių klausimų atsakys šis skyrelis. Skauto 

vyčio sąvokų esu kada tai supratęs ir kitiems 
aiškinęs tokių: skautas vytis-tai amžiumi vyresnis 
skautas, pilnai sąmoningas skautų ideologijoje ir 
skautybės auklėjimo sistemoje. Skautiškoji gyvenimo 
praktikas tvirto ir tiesaus charakterio, stiprios valios, 
energinga ir veikli asmenybė. Tikras draugas, 
mokytojas ir auklėtojas savo jaunesniųjų brolių jų 
skautiškame ir praktiškame gyvenime.

Mūsų siekimus stambiausiais bruožais išreiškia 
mūsų vyčių tradicinė.

1. ... nors Tu ir viens, būk kaipo pliens, 
kovok kariauk, nelaisvę, griauk 
ženk vis pirmyn, aukštyn, aukštyn ... 

atsieit: sustiprėt pačiam ideologiniai. Žinios ir 
gyvenimo praktika. Mes negalime savo auklėjamo 
sistemoj naudotis sena fraze:

. . ."klausykit ką jis sako, bet nežiūrėkit ką jis 
daro . . . "Pirmoji auklėjimo sąlyga — pačiam susit
varkyti. Po to — kitus tvarkyti.

2. Ruošiantis vadovauti turėti bent elementarinių 
žinių iš pedagogikos ir psichologijos mokslų ir 
auklėjamosios / nebūtinai mokyklinės / praktikos.

3. Socialumas — kaip pareigos artimui pilnutinio 
supratimo sąvoka.

............šviesti mažus, šelpti vargšus
tai mus darbai, tai reikalai. / tradicinė /

Aitimo meilės institucija yra taip sena, kaip kad 
sena krikščionių religija / . . . mylėk savo artimą 
kaip pats save . . ./. Tuo reikalu kalba ir mūsų III ir 
IV įstatas. Sąvoką paryškinant ir konkretizuojant 
apimtų šiuos dalykus:
a / Dalyvavimas socialinėje veikloje / šelpimas, 

rinkliavos, dovanėlės, ligonio lankymas ir pan. I
b / Slaugymo ir sanitarinė tarnyba.
c / Dalyvavimas liaudies švietime.
d / Dalyvavimas kovoje su tautos nelaimėmis I 

girtavimu, kortavimu, abuojumu Tautos reikalams, 
apatiškumu, patvirkimu, egoizmu ir kit. /

e / Tautos konsolidavimas.
f / Praktiška pagelba artimui, ryšio, susisiekimo, 

transporto tarnyboj.
g / Motina ir vaikas akcijoje.

4. Pareiga tėvynei
. . . tėvynė klaus, pareikalaus
Tavęs, brolyt, reiks atsakyt . . . I tradicinė I 

reikalauja:
1. Pažinti tėvynės istoriją ir savo žemę.
2. Pasišventimo darbe / partizanų knygnešių ir 

tautos didvyrių pavyzdžiai /.
3. Aukotis / karys ir pilietis /
4. Pagal tėvynės tarnybos programos metmenis:

a / Vietovės pažinimas / žemėlapis, orientacija / 
b / Ryšio priemonės ir jų naudojimas
c / Pirmoji pagelba.
d / Kūrenimas ugnies, palaikymas švaros, 

gaminimas maisto, taisymas drabužio ir 
apavo, prižiūrėjimas virtuvės ir jos įrankiu.

e / Ligonių senių, vaikų transportas. įrengimas 
slėptuvės apkaso. Gesinimas gaisro. Varto
jimas dujokaukės, priešcheminės apsaugos 
drabužių Degazacija.

5. Tarptautinio sugyvenimo siekimas.
IV. Skautų vyčių programa.
Atsakyti į antrąjį klausimą / trečiojo skyrelio / 

pasiryžęs šis skyrelis. Ko nors siekti galime tik 
turėdami aiškią programą Struktūros požiūriu pro
grama paskirstyta atskirai skautams vyčiams / nebeva-

dinant juos kandidatais / ir prityrusiems skautams
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vyčiams. / Terminu klausimas diskutotinas I.
1. Pirmiesiems duodama visa, kas reikalinga tapti 

sąmoningu vvr. skautu ir duoti skauto vyčio įžodį. 
Prisimintina, kad sk. vyčio įžodis duodamas kartį 
visam gyvenimui, taigi būtinas, sąmoningas supratimas 
duoto žodžio svorio ir pasėkiu.

Laikas, mano manymu, prie dabartinių, gyvenimo 
sųlygų skautams vyčiams — buvusiems skautais ir 
turintiems I-jo patyrimo laipsnį , galėtų, siekti 4—6 
mėn, nebuvusiems skautais — 6—12 mėn.

2. Prityrusių vyčių programa — rimtas, nuoseklus, 
seminarinis skautiškosios sistemos niuansų, ir bendro 
išsilavinimo dalykų, nagrinėjimas, skiriant tam, pagal

Ketūnų apylinkėj (Sedos valse.)

gyvenamojo momento laiko vertės kriterijų, 1—2 met.
3. Programos išėjimas. Dėstant paskiriems lekto - 

riams, dalykų, žinovams. Skautiškieji dalykai — savų 
autoritetų, bendrojo išsilavinimo ir techniškieji lekto
rių, iš skautų vyčių ar prityrusių skautų vyčių tarpo I 
specialistų / ar ir civiliųasmenų tarpo I pav. elektroj 
technika, specialybės, pedagogika, ekonomija ir kt. /.

V. Organizacija.
Skyrelyje paliesime tretįjį klausimų / III sk. / 

Trumpai kalba šiuo reikalu Vadijos aplinkraštis iš 
45 m. gruodžio 25 d § 1. Norėčiau čia tik duoti keletas 
praktiškų patarimų

1. Pirmieji būreliai.
Pirmuosius būrelius geriausia kurti, / nesant didelio 

stažo profesinio jaunimo organizacijoje / ten kur jau 
yra skautų d-vės iš skautų draugovių kadro, atsieit 

vyr. amžiaus / nemažiau 16 met. I skautų gal skiįti- 
ninkų Geros pusės: asmeniškas kadro paskatinimas 
dirbti, būti praktiškais skautais ir gerais skiltininkais, 
draugovės darnumas ir viena auklėjimo linija. 
Blogos pusės: noras mesti skautus ir pereiti prie 
vyčių Reikia nuoseklaus ir įtikinančio paaiškinimo, 
kad didžiausia skauto vyčio pareiga yra būti vadovu 
ir garbė jų sąžiningai ir gerai atlikti stažo metu 
skauto draugovėje.

Pirmieji būreliai iš darbininkijos ir profesinio 
jaunimo kurti ryžtingai, tačiau iš anksto turint 
konkretų nekomplikuotų darbo planų ir kaip galima 
stipresnį pedagoginiu požiūriu kadrų Siūlyčiau, ten 
kur nėra prityrusių ir dirbusių su tokia medžiaga 
skautų vyčių imtis iniciatyvos patiems vadams — 
skautininkams.

Gerai prisiminkit, kad keletas pradinių klaidų gali 
smarkiai pakenkti visam tolimesniam darbui. Kokios 
pasitaiko klaidos:

a / "Negriebti" iš pirmos dienos ir neskaityti ideolo
ginių paskaitų Pirma žmones pažinti tokius, kokie 
jie yra, su jais susigyventi ir įgyti pasitikėjimų.

b / Nenustebti, jei jaunuolio įstojimo akstinu buvo 
linksma jaunuoliška nuotaika, draugystės ieškoji
mas, išoriniai dalykai / uniforma I — palengva 
atatinkamo auklėjimo įtakoje — visa tai nubluks 
ir liks nereikšminga, kaip raudoni aguonos žiedai 
užleidžia vietų pradžioje, atrodo, labai nedailiai 
aguonos galvai.

c/ Ydas šalinti pamažu, evoliuciniai. Taipgi palengva 
blogus įpročius keisti gerais, nenukertant viso 
buvusio paklydimo kaip kirviu jau pirmųjųsueigų 
ir dar pagrąsinant. Prityrusiems vadams nevengti 
"ir ne visai angelo" įsileisti į būrelį Jeigu mes 
verbuosime tik padorius, gerai išauklėtus berniu
kus, tai mūsų ■ uždavinys praktiškai labai 
palengvės, tačiau jausimės neatlikę, pareigos jau 
straipsio įžangoje užsibrėžto tikslo atžvilgiu.

d / Sprendimai apie nusižengimus su skautiškosiomis 
doktrinomis / įstatais, įsakymais / turi būti Šalti, 
ir giliai apgalvoti, psichiloginiai. Tačiau, iš kitos 
pusės, nevengti aiškių provokatorių griežto su - 
tvarkymo, likusiųjų ižo liacijai nuo jų tenden
cingos veiklos ir blogo pavyzdžio.

2. Draugovės dokumentacija.
Steigiant vienetų nepamiršti surašyti steigiamosios 

sueigos / susirinkimo / protokolų Tai tarnauja pagrindu 
Tunto ir vyr. Vadijos įsakymams apie vieneto įkūrimų 
ir užregistravimų. Toliau kiekvienoje vyr. skautų 
draugovėje turi būti šios knygos: 
ai Draugovės vado įsakymų knyga, 
b/ „ skautiškos veiklos chronologija, 
c/ „ vado ir būrelio dienoraščiai, 
d / Susirašinėjimo byla,
e / Skautiškosios spaudos byla, / papkė /
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f I Kasos knyga,
g I, Asmens bylos / sąrašas, knyga ar kartotekos. 

Siūlyčiau, prie esamąapystovą tik sąrašą, esančio 
visados vieno d-vės Štabo nario žinioje 4

Skautiškosios veiklos chronologijos knygoje turėtą 
būti rašoma visa draugovės veikla chronologine 
tvarka, be jokią pagražinimą, poezijos priemonią 
jumoro ar kit. / Sueigą planai, štabo posėdžiu dienos, 
šventės, minėjimai, laužai, susirinkimai, suvažiavimai 
ir 1.1. /. Prie šios knygos turi būti visi chronologinią 
žinių tikrumą, įrodantys dokumentai /į protokolą 
nuorašai, įsakymą ištraukos, laužą programos ir kit. /. 
Juos patogiausia segti atskiron papkėn numeruojant 
puslapius. Kitą knygą paskirtis ir knygvedyba, manau, 
aiški.

3. Draugovės štabas.
Draugovės Vadas, D-vės Vado Pavaduotojas, Drau

govės Adjutantas, Ūkio Viršininkas, būrelią vadai ir 
pavaduotojai. Pagal vyčią tradicijas: d-vės Vadas 
renkamas skautą vyčią davusią įžodį. Tokiu esant 
vos keletai, praktiškiausia Draugovės Vadą skirti 
Tuntininko įsakymu. Taip pat renkami ir tomis 
pačiomis sąlygomis būrelią vadai. Draugovės Vado 
Pavaduotojas, Adjutantas, Ūkio Viršininkas ir būrelią 
vadą pavaduotojai skiriami d-vės Vado pasirinktinai 
arba tiesioginiams pareigūnams pristačius / pav. 

būrelio Vado Pavaduotojo 4
4. Kiti Draugovės pareigūnai.

a /, Draugovės korespondentas — redaktorius,
b / Vėliavininkas,
c I Laužo vedėjas /, meno vedėjas, režisorius /,
d I Ryšininkas.

Baigdamas šias kelias pastabas noriu pastebėti dar 
štai ką: pavartą gautas skautą vyčią ir prityrusią 
skautą vyčią programas susimąstysite ir ne Vienas 
paklausite, o iš kur visiems programoje numatytiems 
dalykams imti medžiagos? O gal irgi Vyr. Vadija 
atspausdins ir atsiųs?

Paaiškinu:
1. Vyr. Vadija klausimą išjudino, aptvarkė,, siste

matizavo ir "dar šiltą” atiduoda Jums, mieli vadai.
2. Jūsą pareiga, pagal aplinkraštį, iš 45m. gruodžio 

28 d. susirišti su kaimyniniais skautą vyčią vienetais 
ir kolektyviai, bendromis jėgomis talkininkauti 
paskaitą ciklo sudaryme, konspektayime ir esnat 
galimybei, išleidime. Vadija/Sk. Vyčiu Skyrius / kiek 
atspėdama laiko, taipgi rašys programoje esančią 
dalyką temomis ir talpins, pagal galimybe, skautiškoje 
literatūroje. Prašytume kiekvienos paruoštos paskaitos 
nuorašą ar konspektą prisiąsti Vyr. Vadijos Sk. 
Vyčiu Skyriui, kad tuo būdu eitume prie pilno 
medžiagos surinkimo ir paruošimo galimybią

Skautai vyčiai ir IO įstatas.
Skautą IO — tojo įstato yra du tekstai. Vienas iš 

ją kurį, turi daugumoje tautą skautai, tarp ją ir 
lietuviai, skamba: „Skautas blaivus ir skaistus savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose."

Antras tekstas pabildytas priedu „negeria ir 
nerūko". Šia redakcija naudojasi tik keletas tautą 
skautai-tarp ją ir lenkai.

Abi redakcijos yra vienodos minties, tik pirmoji 
yra platesnė, o antroji konkretesne. Pirmoji redakcija 
liečia ne vien tik rūkymą gėrimą bet taip pat ir 
keiksmus, nepadorią kalbą negražias mintis ir t. t.

Šiuo straipsneliu aš noriu liesti tik vieną šio įstato 
dalelytę, — rūkymąn,- atsižvelgdamas į, skautus — 
vyčius.

Kas yra skautas? Atrodo, mes visi vienodai 
suprantame, kad skautas yra berniukas siekius būti 
geru, tauriu žmogumi ir savo tautos piliečiu.

Kas yra rūkymas? Atrodo irgi visą vienodai 
suprantama. Rūkymas yra tabokos dūmą įalsavimas. 
Visiems žinoma, kad taboka turi savyje labai daug 
žmogaus organizmui kenksmingojo nikotino. Tad 
medicina rūkymą laiko blogu, kenksmingu papročiu. 
Nekalbant jau apie tai, kad rūkymas brangiai 
kaštuoja, ypač šiandieną

Atrodo, kad beveik visose skautą skiltyse rūkymas 
yra draudžiamas, lygiai kaip ir moksleiviui 

neleidžiama rūkyti.
Skautą sueigose nerūkoma, tačiau kiek kitaip yra 

vyčią būreliuose. Čia su šiuo papročiu nekovojamą, 
bet toleruojama, net sakoma esą vyčiui galima 
rūkyti.. Tiesa, suaugusiam šis paprotys nėra toks 
kenksmingas nei sveikatos atžvilgiu, nei pinigo: jo 
organizmas yra atsparesnis ir kišenė storesnė. Tačiau 
ir suaugusiam tas paprotys* nieko gero neduoda ir 
negali duoti.

Jei skautams, einantiems per skautą auklybos 
mokyklą buvo sakoma, kad rūkymas yra blogas 
paprotys, kodėl tai neturėtą būti pasakoma ir 
vyčiams? Ir jei jis skautą būdamas nerūkė, kodėl jis 
turi rūkyti, peržengęs 18- tuosius metus? Jei taip 
lengvai priimama vienas blogas paprotys, kodėl negali 
būti priimti ir kiti?!

Gal čia gali būti išimtis vyčiams, nebuvusiems 
skautais, įstojantiems į, skautą organizaciją jau 
būnant vyresnio amžiaus, tačiau jokiu būdu ne 
vyrams, perėjusiems skautybės mokyklą Skautas, 
nežiūrint savo amžiaus, turi pildyti savo įstatus. Ir 
tarp ją 10-tą ir 9-tą

Todėl, skautas taupus ir blaivus bei skaistus savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose, tad negeria ir 
nerūko!

Vytis Pranas.
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9

Rastasis
Pageltę, lapai krenta į patežusį nuo lietaus žemę, 

Parkas tuščias. Niekas nevaikšto alėjomis. Negirdėt 
sultingo jaunuolių, juoko. Nematyti burkuojančių, 
porelių siluetų suoliukuos . . .

Retkarčiais, vėjeliui pūstelėjus, sušnara lapai ir jų 
spiečiai, atitrūkę nuo šakų skrenda vėjo sūkurio 
nešami ir, jam rimstant, bejėgiai krinta žemyn. 
Raudoni, auksiniai ir šviesiai geltoni lapai, guli 
žemėje.ir šnara kojų paliesti. Gamta liūdi gražuolės 
vasaros ir išdykėlio pavasario.

Vakarinis nuobodžiai pilkas dangus liūdi drauge su 
gamta. Smulkus, įkyrus lietus, lyg jaunamartės 
gausios ašaros, krenta žemyn. Parke matyti klaidžio
jančio vienišo žmogaus siluetas. Ko ieško jis tame 
tuščiame rudens parke? Ko jis, kaip ir tie vėjo 
nešami lapai, tai sulėtina žingsnį tai vėl, lyg kokios 
vidujinės jėgos pagautas, puola į priekį, ir stambiais 
žingsniais kažin kur skuba.

Permirkęs apsiaustas, lietaus prisigėrusi skrybėlė, 
jaunas, energingas veidas, kietos, valingos smakro 
linijos, aiškiai apibrėžtos, kiek siaurokos lūpos, kūno 
stangri, kariška laikysena, daro šįklaidžiojantįžmogų 
dar neaiškesnį.

Neseniai parke esančiuose rūmuose pasibaigė kon
certas. Žmonės išsivaikščiojo į namus: prie šilto 
Židinio, prie artimųjų. O jis liko Čia, šaltame rudens 
pilname darganos parke vienui vienas su savo 
mintimis. Muzikos tonai sužadino jo širdį atvertė 
joje kitais lapais pridengtų puslapį ir dabar prieš jo 
akis stovi vėl naujai atgijusi dar taip nesena praeitis.

Rugpiūtis. Laukuose stovi nukirsti rugiai. Žmonės 
pilni nerimo. Krūvos pabėgėlių ir saujelė jaunuolių, 
pasiryžusių su ginklu rankoje kovoti už gimtojo 
krašto laisvę.

"Jie išėjo tėvynei parnešti laisvę gražių kaip žiedas 
lankoj, kad daržely vėl rūtos žaliuotų ir daina vėl 
skambėtų laisvai" . . . skamba ausyse vakarais 
dainuota daina. Kokia viltimi skambėjo tuomet 
posmas: ..get mes tikime atetį ramių

greit nutils ir patrankų balsai, 
tik baltutė ramunė prie kelio, 
tau žydės ir šypsosis laisva".

kelias.
Betiksliai bandymai prasiveržti per netikėtai 

apstojusį frontų Pilnos vargų ir pavojų dienos. 
Nerimas ir abejones prieš išvažiuojant iš gimtosios 
žemės. Vienintelė galimybė pasiekti savuosius. 
Paskutinės pastangos. Ligoninė ir klaiki neviltis. 
Betikslis stumdymasis svetimame krašte be skatiko 
kišenėje. Vilties kibirkštys. Viskas stovi tuose karščiu 
žibančiose akyse.

"Greit nutils ir patrankų balsai" . . . Taip jie jau 
nutilo. Negirdit sprogimų Nekelia baimės lėktuvų 
dūzgimas. Sirenos garsas neberagina šokti įslėptuves, 
bet primena, kad laikas eiti namo.

Tačiau tėviškė žiauraus potvynio apsemta. Tenai 
likę draugai neturi nė valandėlės ramybės. Kiekvienų 
akimirkų jų eilės retėja, pasiryžimas senka. "Dieve, 
nejau viskas baigta, nejau nėra nė kikirkŠtėlės 
vilties? Dievuli, nejau mes nebebūsime laisvi, nejau 
mums neišaus jau niekad kitas rytojus? . . . Dieve 
padėk, pagelbėk, nurodyk kų veikti!"

Pilkas, debesuotas dangus, pageltę purvini lapai po 
kojomis, įkyrus, Šaltas lietus. Tylu. Tik vėjas gailiai 
Švilpauja plikose medžių šakose. Vyriškio širdis 
prisipildo nevilties. Jis sukanda lūpas, kad net kraujo 
lašeliai pasirodo, paspartina žingsnį Elastinga, tvirta 
eisena kaž kur skuba. Greitai prieina parko vartus, 
žengia pro juos, pamato atlekančių kariškų mašinų 
negeros žalios liepsnelės sužiba akyse ir jis žengia 
Žingsnį nuo šaligatvio. Staigus smūgis ir netenka 
sąmonės. Atsigauna tik po kurio laiko svetimame, 
šiltame kambaryje, nustebęs nieko neatsimindamas 
bando keltis, bet nemalonus skausmas sustabdo. 
Krenta atgal į lovų. Pamažu prisimena viskų tačiau 
neturi laiko pilnai apsigalvoti, nes pasigirsta žingsniai 
ir į kambarį įeina anglų karo gydytojo uniforma 
žmogus-vyriškis. Jisai šypsosi. "Na . jau atsigavote?" 
— klausia jis taisyklinga, bet su- aiškiu anglišku 
akcentu vokiečių kalba ir neduodamas laiko atsakyti 
tęsia: "Po gera žvaigžde gimei jaunuoli, kojos lūžis 
ir nedidelė žaizda galvoje Greit pagysi. Galėjo 
baigtis visai kitaip. Reikia būti atsargesniam. Jūsų 
dokumentus mačiau. Radau kišenėje. Jus nevokietis, 
tačiau kalbate vokiškai ir mokate kiek angliškai . . .
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Taip . . . štai Jums knyga. Vokiškos, deja, neturiu. 
Nebus taip nuobodu" ir jis ištiesė jaunuoliui knyga: 
"Roverning to succes". Jaunuolis nusi šypsojo, 
abiem veidai Šviesėja. "Ačiū Tau, Viešpatie, kad 
manęs nenubaudei, ir aš tapau tik lengvai sužeistas. 

Aš buvau pamiršęs, kad esu skautas. Juk šeši ilgi 
metai praėjo nuo paskutinės sueigos. Dieve, dabar 
aš matau savo kelią/. Jis pakėlė dėkingas akis į 
anglą ir tik dabar pastebėjo ant jo krūtinės trilapę 
leliją.

Nerio
V Kuprio-Kuprevičiaus muzikaKazio Binkio žodžiai

2. Kas nematė Vilniaus seno, 
Tas mažai dar teišmano, 
Marš, marš viens po kito 
Savo Vilniaus aplankyti, 
Marš, marš pirmyn! (2 k.).

3. Naują Vilką vieną dieną 
Nusikalsim mes iš plieno. 
Marš, marš pro Žvėryną 
Saugot kalną Gedimino, 
Marš, marš pirmyn! (2 k.).

SKAUTO ĮSTATAI
1. Skautas visuomet tiesus,

Savo žodžiui jis klusnus,
2. Dievui jis ištikimas,

Ir tėvynė jo jausmams.
3. Skautas artimui naudingas

Ir visiems jis reikalingas.
4. Savo artimui jis draugas, 

Broliui skautui brolis saugas.

5. Skautas meiliai mandagus, 
Riteriškas ir sargus.

6. Tikras draugas jis gamtos, 
Gamtai jis širdies šiltos

7. Paklusnybė jo gyva 
Vyresnybei ir tėvams.

8. Linksmas santūras išties, 
Nepraranda jis vilties.

9. Skautas, Žinoma, taupus, 
Centams rinkti jis stropus.

10. Jis skaistus, blaivus, romus, 
Valdo žodžius ir veiksmus.

11. Pareigas iš viso vieko 
Sąžiningai jis atlieka.

M. Grigonis.

VEJAS IR SESUTE.
Ei, sustok, vėjeli.
Leisk man pasiklausti, 
Koki raštą juostoj 
Aš turiu išausti?
Ar gulbes baltąsias. 
Kur plauko upely;
Ar raudonas tulpes, 
Kur žydi daržely?
— Ne raudonas tulpes,

Ne gulbes baltąsias,
Tik svajones savo
Ir dainas skambiąsias.
į tą šilko juostą
Tik supink — suauski.
Švelnią savo sielą
Atvaizduok — atspausk!.

Žemaitijos dukra.
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Obelaitės ir gaidžio pasikalbėjimas apie skautus.
Antanėlis ir Liūdytė — abu skautai. Juodu gyvena 

kaime. Prie jų, namelio yra sodeliukas. O ten auga 
obelikės, kriaušės, vyšnaitės ir slyvos medeliai.

Antanukas ir Liūdytė, tai broliukas ir sesutė. Juodu 
abu žaidžia, kartu bėgioja ir mokyklon eina.

Juodu turi tėvelį ir motutę,. Tėvelis dirba lauke, o 
motutė valgį gamina. Ir taip abu juodviejų tėveliai 
užimti darbu, neturi laiko prižiūrėti sodelio vais
medžiu. Už tai vaismedžiai maža vaisių, veda. Šį 
pavasarį kartų, grįžtant iš mokytos, Antanėlis 
ir sako:

— Žinai, Liūdytė, šiemet mudu prižiūrėkime sodelį
— turėsime daug vaisių.

— Gerai, Antanėli, — pasakė sesutė.
Ir kai tik jie grįžo iŠ mokyklos ir papietavo, tuoj 

pasiėmė grėblius ir į sodelį lapų ir Šakučių grėbti.
Broliukas ir sesutė dirbo net sukaitę, bet iki pava

karių sodelis buvo išvalytas. Švelnutė jauna žolytė 
dabar daug meiliau ir linksmiau žiūrėjo ir dėkodama 
Antanėliui ir Liūdytei, galvytėmis lingavo. O Anta
nėlis ir Liūdytė davė sau žodį ir visų vasarų sodelį 
prižiūrėti: ginti nuo kirmėlių ir laistyti vaismedžius.

* *
*

Kai atėjo gegužės mėnuo, obelaitės pasipuošė žiedų 
vainikais.

— Žydėsiu, labai žydėsiu, daug žiedelių iŠskleisiu. 
O kai žiedeliai peržydės, daug, daug žalių obuolėlių, 
auginsiu, — ėmė kalbėtį viena obelaitė.

Tuo tarpu į sodelį atėjo gaidys. Išgirdęs obelaitės 
kalbų ir jis ėmė kalbėti — klausinėti:

— Ko, ko, ko? Ko, ko, ko?
— Daug žiedelių sakau, iŠskleisiu, daug obuolėlių 

užauginsiu.
— Ko, ko, ko? Ko, ko, ko? — nesiliovės klausinėjęs 

gaidys.
— Sakau tau, rėksny, kad šiemet daug obuolėlių 

užauginsiu, — širdo obelaitė ant gaidžio. Bet gaidys, 
kaip niekuo dėtas, užlėkė ant tvoros ir visa gerkle 
ėmė šaukti, kad net sodelis plyšo:

— Kokorieko!
Tu, obelaite, neturėsi nieko!
Ateis karštos dienos, Nudžius žiedai alei vieno.
Kas tavimi pasirūpins, kai tu gert norėsi?
Žalių obuolėlių tu neturėsi.
Kokorieko!
— Nebijau tavo gųsdinimo, tu kaulabumi, pasenai 

ir nieko nežinai. Vakar visų popietį gi rėkei:
kakarieku!
rytoj lietus lis —
bus daug sliekų

o kas Šiandie? Gražiausia giedra. Todėl tu taip pat 
nežinai ir kas manimi pasirūpins.

— Na ir kas, na ir kas?
— Ogi Antanėlis ir Liūdytė. Pati girdėjau jų kalbų, 

kai vakar sodelį grėbstydami kalbėjo. Jie pažadėjo 
per karščius, kai nebus lietaus, ne tik mane vienų 
bet ir visas obelikes vandeniu palieti.
— Netikėt jiems, sakau tau, — tvirtino gaidys. — 
Kai aš buvau dar mažas, oi kiek jiedu man daug 
pažadėję yra, o manai, kad ištiesi?

— Na ir kų jie tau pažadėjo?
— Ogi, būdavo, susigauna mane, glosto, džiaugiasi 

ir kalba: "Putuk, pųtuk, mudu vis lesinsime tave, 
kad tu didelis augtum". Bet dabar jiedu manimi visai 
nesirūpina. Kiekvienų dienų tik patys pavalgo ir vis 
eina kažin kur pasivaikščioti. O aš taip ir išbūvu 
nelesęs kartais net iki pietų.

— Jiedu ne pavaikščioti, bet į mokyklų eina. Gi 
netikėti jiedviem negaliu, nes juodu yra skautai. Esu 
įsitikinusi, kad troškulio šiemet kęsti nereikės. Kai 
tik bus karšta, Antanėlis ir Liūdytė mane vandeniu 
palies. O aš išauginsiu jiedviem gražių raudonpusių 
obuolėlių, — pasakė obelaitė.

— Kaip matau, ir tu imi netiesų kalbėti? — tarė 
gaidys. — Žalius obuolius tai tu gali išauginti, bet 
kaip jau tu juos raudonai nudažysi?

— Tai padarys saulutė. Aš jų gražiai paprašysiu, — 
pasakė obelaitė ir daugiau su gaidžiu nesikalbėjo.

Vilkiukas.

DOVYDAS IR GALIJOTAS - KENIJOJE!
Netoli yra keisti, nedideli, kažkokio akmens pastato 

griuvėsiai. Jų beveik negalima pavadinti namais, nes 
jie yra tik vieno kambario didumo. AŠ dažnai galvo
davau, kas ten buvo anksčiau.

Vienų dienų vienas iš ankstyvųjų kolonistų papasa
kojo man apie juos ir apie jaudinantį nuotykį kurį 
jam teko ten pergyventi.

Vienas jo draugas, taip pat ankstyvas kolonistas

t 13

13



šioje Kenijos dalyje, buvo juos pastatęs. Jis nutarė 
verčiau įsigyti akmeninius namus, kaip paprastą, 
molio trobelę, kokiomis daugumas kolonistą naudo
jasi. Nors ir namelis teturėjo vieną kambarį, bet jis 
buvo pastatytas iš akmens ir dėl to buvo "namai" — 
o, pagaliau, kokia nauda turėti daugiau, negu vieną, 
kambarį. Juk vis vien negalima dviejose vietose būti 
vienu metu!

Taigi, jis turėjo savo vieno kambario rūmus ir 
buvo laimingas. Jis vykdė gerą, skautišką, sūkį: 
"Džiaukis tuo, ką turi, ir neverk dėl to, ką negali 
gauti".

Vieną vakarą mano draugas nuėjo pietą pas jį. jo 
vieninteliame kambaryje, kuris patogiai buvo naudo
jamas, kaip virtuvė, valgomasis ir svečią kambarys. 
Po pietą juodu sėdėjo prie židinio, su pasitenkinimu 
rūkydami pypkes ir pakaitomis pasakodamiesi 
istorijas, tik staiga į kambarį įšoko foksterjeras ir 
tuoj paskui jį didelis leopardas, stengdamasis jį 
sugriebti.

Leopardui mažas šunelis yra tas pats, kas berniukui 
geras gabalas šokolado.

Leopardas užmiršo savo "šokoladą", staiga pamatęs 
esąs kambaryje su dviem vyrais ir ugnimi. Dabar "jo 
vienintelis troškimas buvo pasprukti iš čia ko 
greičiausiai. Bet tame sumišime jis užmiršo, kur yra 
durys. Jis padūkusiai šokinėjo iš vienos puses 
kambario į kitą. Tuo tarpu du vyrai pasiėmė po 
kėdę, kad galėtą gintis.

Pagaliau žvėris rado duris, bet ne iš tos pusės — 
jis puolė į jas iš užpakalio ir užtrenkė jas! Ir taip 
leopardas, drauge su dviem vyrais ir šunimi, buvo 
uždarytas, o jis buvo pašėlusiai įpykęs! Tai buvo 
linksmas jamboree jiems visiems!

Mano draugas žinojo, kad smarkai ginčyjantis su 
kuo nors yra gera palikti atvirą kelią priešininkui 
pasitraukti, taigi jis suprato, kad geriausias būdas 
pabaigti su leopardu ■— nes jis neturėjo šautuvo po 
ranka — yra duoti jam proga pasišalinti.

Tai buvo gana rizikingas dalykas, bet jis ėmėsi jo, 
ir padarė šuolį, norėdamas atidaryti duris: tuo laiku 
žvėris šoko ant jo ir sučiupo jo galvą į savo nagus.

Čiabuviai gyventojai pasakoja, kad leopardo 
puolimo būdas yra nuplėšti priešui nuo pakaušio 
skalpą ir užtempti jį ant akią apakinant priešąkovos 
pabaigai —- kuri dabar ilgai netruks. / N.B. — Sužinoję 
šia gudrybę, nepradėkite jos vartoti, kai kitą kartą 
su kuo nors mušitės, nes ji tinka tik leopardams! /,

Taigi, kai mano draugas buvo leopardo naguose, 
kambario savininkas, akims sekdamas leopardą, 
ištiesė ranką į užpakalį ir ieškojo ja degančio nuodė
gulio židinyje, manydamas mesti jį leopardui įnasrus. 
Bet tuo tarpu drąsus šunelis, pamatęs, kad jo ponas 
užpultas, įsimaišė į kovą pačiupo priešą už užpaka
linės kojos ir ją taip sukando, kad tas paleido žmogą 
ir pasisuko į mažąjį puoliką — panašu į Dovydo ir 
Galijoto žaidimą!

Šitas pasitraukimas davė mano draugui progą 
kurios jam reikėjo, ir, nors jis buvo labai išsigandęs, 
kad jį puolė ir daug kraujo nutekėjo iš jo sudraskytos 
galvos, jis buvo visai sąmoningas ir, prišokęs prie 
durą, atidarė jas.

Leopardas, pamatęs angą neleido laiko veltui, ir 
išlėkė į nakties tamsą mažajam kankintojui vis 
kimbant prie jo.

Mano vargšas draugas buvo labai blogoje padėtyje. 
Šimtas mylią aplinkui nebuvo gydytojo, bet, nugalėjus 
visas kliūtis, jis buvo nugabentas į miestą ir ten jis 
tris ar keturis mėnesius gulėjo mažoje vietos 
ligoninėje, kol išgijo jo žaizdos, kurią randus jis iki 
šios dienos tebeturi.

Jo draugas pasiskundė, tuoj, pabėgus leopardui, 
kad jis kažkaip susižalojo ranką, nes ją labai 
skaudėjo. Apžiūrėjus ją nerasta jokią įdrėskimą, 
bet, ieškodamas už savęs degančio nuodėgulio, jis 
buvo smarkiai nusideginęs pirštus!

Kaimyninėje čiabuvią tarną trobelėje paklausė, 
kodėl jie neatėjo į pagelbą? Jie turėjo girdėti, kad 
ten vyksta peštynės.

— Taip, — atsakė jie, jie tą visą gerai girdėję, bet 
kai durys buvo užtrenktos ir triukšmas tebesitęsė, 
jie pamanė, kad abu bvanos / baltieji vyrai / pešasi, 
o paprastai geriausia palikti baltiesems išspręsti savo 
ginčus, kaip jiems tinka. Ją tarnai neturėjo nė 
menkiausio supratimo, kad ten yra leopardas.

Linksmoji šito nuotykio dalis yra tai, kad lai
kraščiai sužinojo tą istoriją ir vienas iliustruotas 
Anglijos žurnalas išspausdino jos paveiksią, vaizduo
jantį tuos du surambėjusius kolonistus, pie
taujančius drauge puikiuose vakariniuose drabužiuose, 
su baltais kaklaryšiais ir frakais! Taip, tikėtina!

Išvertė A. Akelaitytė.
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SKRUZDELES SKAUTAI!
— Laikyt vagį! — šaukė senasis Blenkinsopas, 

skubėdamas iš savo mažos krautuvėlės netoli Kaffiro 
kaimo. — Jis pavogė mano cukrų. Laikykit jį!

Ką. laikyti? Čia priešais nieko nematyti, ką. būtą 
galima sulaikyti.

— Kas jį pavogė? — klausia policininkas.
— Aš nežinau, bet prapuolė visas maišas cukraus 

ir tai įvyko tik prieš keletą minučių.
Buvo pašauktas vietinis policijos pėdsekys — 

atrodė, kad tai neįmanomas darbas jam išskirti vagies 
pėdsakus 4š daugybės kitų pliką koją pėdsakąaplink 
krautuvę.

Tačiau jis turėjo viltį ir pasileido tekinas į kaimą. 
Kai kur žeme buvo kieta ir akmenuota, bet jis nesu
stojo nors nematė čia jokią koją žymių. Žmonės 
stebėjosi, kaip jis galės rasti vagį be pėdsakų Jis vis 
skubėjo. Senis Blenkinsopas sušilo bebėgdamas 
paskui.

Staiga pėdsekys sustojo ir dairėsi aplinkui, matyt, 
pametęs pėdsakus. Tada jis nusišypsojo ir parodė su 
pirštu per savo petį į medį nuo kurio netoli stovėjo. 
Ten jie pamatė pasislėpusį tarp šaką vietinį gyven
toją su pražuvusiu cukraus maišu.

Kaip pėdsekys jį susekė? Jo aštrios akys pamatė 
kelis trupinėlius cukraus, blizgančius dulkėse. Maišas 
buvo truputį skylėtas ir paliko pėdsakus iš cukraus 
trupinėlių. Jis sekė jais ir, kai jie pasibaigė krūmuose, 
pėdsekys pastebėjo virtinę, skruzdelių, belipančią 
medžiu. Jos ėjo paskui cukrų ir išdavė vagį.

Senasis Blenkinsopas buvo taip patenkintas, kad 
jis greitai atidarė maišą ir išbėrė didelę dalį 
cukraus ant žemės, kaip atlyginimą skruzdelėms.

Aš laukiau, kada jis pagirs seklį už to gudrumą ir 
taip geras akis, kurios pamatė cukraus trupinėlius 
ir skruzdeles.

Joks asmuo, kuris nebūtą mokęsis pedsakąsekimo, 
niekuomet nebūtą pastebėjęs šią zemklą.

Pėdsaką sekimo yra mokomi ir skautai.
* *

*

Aš papasakosiu jums kitąatsitikimąapie skruzdelią 
naudingumą Tada jos buvo naudingos ne tik, bet 
net išgelbėjo keletai žmonių gyvybes.

Šie žmonės buvo profesoriai, kurie keliavo po 
Australijos laukus, ieškodami retą augalą ir gyvulių, 
šliužą ir blakių Dykumoje jie pritrūko vandens, 
ištisą savaitę kovojo jie su troškuliu iki nusilpimo; 
atrodė, kad ir jiems turi atsitikti taip, kaip daugeliui 
tyrinėtojų, buvusią prieš juos — jie turėtą mirti.

Ju laimei, pasirodė maža vietinė mergaitė. Jie rodė 
jai įvairius ženklus, kad jie jau bemirstą nuo 
troškulio, ir norėjo, kad ji atneštą jiems vandens.

Paaiškindama parodė ji virtinę skruzdelių kurios 
buvo belipančios boababo medžiu, sitas medis turėjo 
didelį, storą, tuščiavidurį kamieną kuriame buvo 
vandens.

Mergaitė paėmė ilgą sausos žoles stiebelį ir užlipo 
prie mažos skylės kamiene, į kurią skruzdelės buvo 
belendančios. Ji įdėjo vieną galą šiaudo į šią skylę, 
o antrą į savo burną ir čiulpė vandenį

Tuo būdu maža laukinė dykumą mergaitė pasakė 
mokytiems vyrams naudingą patarimą kurio nežinojo, 
nors buvo baigę aukštąjį mokslą.

AŠ tikiuosi, kad jeigu būtą buvęs su jais skautas, 
jis būtą supratęs, ką veikti ■— arba, bet kuriuo 
atveju, būtą pavartojęs savo akis ir protą ir būtą 
pastebėjęs skruzdėles prie savo darbo ir atspėjęs, 
kad jos turi kokią nors naudą medžio skylėj.

Vertė Papečkytė.

Tunlininkų sąskrydis Wiesbadene.
Vasario men. 1—2 d. įvyko anglų, amerikiečią ir 

prancūzą zoną tuntininką ir vietininką suvažiavimas. 
Wiesbadeno tuntininkas sktn. Jakštas atidarė suvažia
vimą ir buvo išrinktas prezidijumo pirmininku. 
Vyriausias Skautininkas padarė pranešimąapie skautų 
organizavimą ir veiklą išeivijoj. Tuntininkai ir 
vietininkai padarė pranešimą iš vietą. Ryškėja gyvas 
skautiškosios veiklos augimas ir plėtimasis. Skaučių 

veikimui vadovauti suvažiavimas pasiūlė pakviesti 
vyr. skautininkę dr. Žilinskienę, iki paskutiniąją 
dienų ėjusią Seserijos Vadės pareigas Lietuvoj. Kol 
seserijos veikimas išaugs, Vyriausioji Skautininke 
veiks bendrai su Vyriausiuoju Skautininku ir sudarys 
bendrą LSS Vadiją. Pirmijos pirmininku pakviestas 
vyr. sktn. Jonas Kuprionis.
Amerikiečią zonos vadą suvažiavimas.

Tomis pačiomis vasario 1 ir 2 dienomis Wiesbadene
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įvyko ir amerikiečių, zonos skautų, vadų, ir vadovių, 
visuotinis suvažiavimas. Jame išryškėjo, kad ameri
kiečių, zonoje patogiau būtų, turėti 2 vadeivas, prisi
taikant prie lietuviškųjų, stovyklų, išsidėstymo. 
Sudaryti rajomis ir paskirti rajono vadeivas pavesta 
skautų vadovybei. Numatoma įsteigti Dunojaus rajonų 
su centru Augsburge ir Maino rajonų su centru 
VViesbadene.

Labai aktualia tema kalbėjo suvažiavime sktn. 
Rinktinas, LSS Vadijos narys. Jis gražiai nušvietė 
vyresniųjų skautų organizavimo ir programos klausi
mus. Kalbos santraukų skaitykite šiame numery. 
Dainavos tunto skautai.

Sąskrydis ir suvažiavimas vyko nepaprastai šir
dingoje Dainavos tunto Wiesbadene skaučių ir 
skautų globoje, kurie ta proga surengė smagių tun
to sueigų darnų tunto laužų ir jaukių vakarienę.

Bendros vakarienės metu lietuvių stovyklos parei
gūnai, visuomenės atstovai, UNRRA Direktorius bei 
kitų tautų skautų atstovai pasveikino ir pasakė 
gražių kalbų. Wiesbadeno skautai vyčiai paįvairino 
laikų gražiom dainom. Lauže ir tunto sueigoje 
dalyvavo lietuvių, latvių, lenkų ir estų skautai. 
Didžiai malonaus šeimininko, Wiesbadeno tuntininko 
sktn. Jakšto ir jo bendradarbių globoj suvažiavimas 
daug svarbių klausimų sklandžiai išrišo ir Wies- 
kadenas pasiliks mums maloniu prisiminimu.
Iš suvažiavimo nuotrupų.

Suvažiavimo dalyvių dalis, gyvenusi dideliame 
kambary, kurį, pakrikštijo-Povandeniniu Laivu "Ru- 
builis-Kilbukas", iki vėlyvos nakties aptardavo aktua
lius skautybės reikalus. Atminimui paliko Dainavos 
tuntui laivo iškabų o patys dalyviai pasidarė 
atminimui atatinkamus steigimo aktus su parašais.

Unterlenningen 1945 m. gruodžio mėn. 2 d. įsisteigė 
mišri "Dariaus Girėno-' draugovė. Jai vadovauja 
sklt. J. Stanionis. Jaunesnieji skautai-tės taip pat 
susibūrė draugovėn. Trijų Karalių dienų įvyko 
laužas. Skautiški pasirodymai teikė progos gražiai' 
praleisti laikų. Džiugu, kad čia daug dėmesio krei
piama į tautinius šokius ir lietuviškus žaidimus. 
Pelnas paskirtas sporto ir skautiškoms reikmenims 
įsigyti. Iškylauta į kalnus ir į sklandymo mokyklų 
Ruošiamasi didesnei iškylai į Alpes.

PADĖKA.
Nuoširdžiai dėkoju už sveikinimus ir aukas Seli- 

genstadto Tunto "Vytauto”, "Kunigaikštienės Onos", 
“Birutės" ir kitoms draugovėms, paaukojusioms 
"Skautų Aidui" 800 RM. "Vytauto" ir jaun. skautų 
draugovių linkėjimai sustiprina mus nugalėti visas 
kliūtis, atsirandančias leidžiant "SkautųAidų'. Broliui 
psktn. Ign. Daukui, paaukojusiam 50 RM, širdingai 
dėkoju.

Redaktorius.

SKAUTU AIDO
Redakcijai

Mes jauni VYTAtTTBNAI sveikiname SKAUTŲ 
AIDO pasirodymą ir norime jam sušukti akautlSką. 
Šukį: SKAUTŲ. AIDE, gyvuok,gyvuok , gyvuok ,gaivink 
mūsų, sielą lietuvišku žodžiu,duok mums paaiaemti 
daugiau skautiSko patyrimo,kad taptume naudingi 
mūaą, mielai tėvynei LIETUVAI.

SKAUTŲ, AIDAS visada skaidrindavo mūsą, 
skautišką gyvenimą tačiau dabar juodose tremtinių 
dienose SKAUTŲ, AIDAS atneštu begalą tvirtumo iš
tvermės ir kartu džĮaugamo,bei patyrimo mūsų, dar
buose .

Sel igenatadto lietuvių, stovyklos
D.L.K. VYTAUTO draugovė prisidedame prie SKAUTŲ 
AIDO atgimimo ir prašome priimti šią menką mūsą 
auka R.M. 550.-- ir tikime, kad plrmeala SKAUTŲ AIDO 
numeris mus greit aplankie.

Miela j an "SKAUTŲ AIDUI ".

Tiesiame Tavo prisikėlimui ir mes 
savo rankas mūsų .broliuk "SKAUTŲ 
AIDE

Tiesa, gal jos ir nėra tokios tvir
tos, kad vienos pačios galėtų prikel
ti Tave iš to, taip ilgai trukusio, mie
go, bet Jos Tau tiesiamos su nuošir - 
džiausią meile,tikėjimu ir lūkesčiu.

Tad laukiam aplankant mus ir budim 
Tavo kely pas,taip toli nuo Tėvynės 
išblaškytus, brolius .

1946 . I. JO. 90-" MAIRONIO " Jaun.
Seligenstadt skautų draugovė.

"Skautų Aido" prenumeratoriams.

Tuntai ir mažesni vienetai gali užvesti LSS Vadijos 
Tiekimo Skyriuj suskaitą, įmokėdami avanso už 
"S.A." ir kitą, skautiškųjų spaudų Dėl spausdinimo 
sunkumų ir mažo tiražo, jo kaina yra didesnė kaip 
kitų leidinių, būtent vienas numeris, storesnis ar 
plonesnis, kainuoja Rm. 1,50. Jei susidarytų pelnas, 
bus paskirtas skautų leidinėliams spausdinti.

Tiekimo Skyrius.

Lithuanian Boy- and Girl-Scouts periodical.
@ DETMOLD, Bahnhofstr. 6
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