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ŠVENTINĖS MINTYS.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Visame krikščioniškame pasaulyje Velyką rytą varpai skelbia žmonijai, kad šviesa nugalėjo tamsą 
ir tiesa triumfuoja.

Kristus prisikėlė! Į dangų kyla tikinčiąją džiaugsmo ir padėkos himnai.
Linksma diena mums prašvito ...
Tvirtųjų, tikėjimas j. prisikėlimą pasitvirtina, abe jojantieji ir praradę, viltį sustiprinami.
Tai Velykos.
Daugelis mergaičių, ir berniuką dar prisimena, kaip Velykas švęsdavo laisva katalikiškoji Lietuva. 

Nepamirštamos šviesa tviskančios net ir kukliausios kaimo bažnytėlės, iškilmingos eisenos aplink 
bažnyčią rytui auštant, plevėsuojant bažnytinėms vėliavoms, gaudžiant varpams ir skamb’ant giesmėms, 
į dangą kylant smilkalą dūmams. Šimtai seną ir jauną galvą ir kelią lenkiasi prieš Aukščiausią.... 
Visur aukštyn pakilusi žmogaus dvasia, kuri džiūgauja bent trumpam atsiplėšusi nuo žemės.

Per šias Velykas mums čia skamba svetimi varpai, o ten, tėvynėje, varpą gaudimas neturi žemiško 
džiaugsmo gaidos ir nesklinda, taip laisvai, kaip kitados, sužaliavusiais tėviškės laukais. Daugelio 
bažnyčią, miestelią ir sodybą‘vietoje šiandien tik griūvėsią ir degėsią krūvos. Todėl per šias Velykas 
turime dar labiau susikaupti, dar karščiau melstis už savo tėvynę ir tautą dar stipriau pasiryžti 
ištikimybėje kilniems idealams.'

Šiemet Velykos bemaž supuola su pasaulio skautą Patrono Sv. Jurgio diena. Skautybės obalsis — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Mums, skautams, tai yra tas švyturys ant kalno, kurį, kaip savo idealą 
visomis savo jaunomis jėgomis stengiamės pasiekti ir tuo budu įprasminanie jaunystę. Skauto siekis 
yra šventasis riteris šv. Jurgis. Jame mes matome įkūnytą skautą obalsį. Jis yra riteris, silpnųją 
gynėjas ir kovotojas su piktu. Skautą įsakymai liepia mums kovoti su piktu ir drauge nurodo tikriausią 
ir sekmingiausiątos kovos būdą.

„Sek skautą Patroną šv. Jurgį: naikink piktą pasauly, o pirmiausia pačiam savy.” /6 sk. įsak./
Štai mums paslapties raktas, kaip tapti žmogaus vardo , vertu žmogumi, štai pirmasis į musą idealą 

žingsnis — nugalėk piktą pačiam savyje.
Nuo to mes ir pradėkime.
Velyką šventės ir Šv. Jurgio dienos proga pasiryžkime būti tokiais, kad grįžę tėvynėn ramia sąžine 

galėtume atsiklaupti prieš apsamanojusį pakelės Rūpintojėlį su atliktos pareigos jausmu širdyje 
nulenkti galvas prieš naujai supiltus didvyrią kapus, ramiai ir nenuleidžiant žvilgsnio pažiūrėti ten 
pasilikusiems broliams į akis. Stenkimės Sv. Jurgio pavyzdžiu būti riteriais.

Mūsų žirgas — jaunystė.
Mūsą šarvai — skauto įstatai..
Mūsą šalmas — skauto įsakymai.
Mūsą ietis — skauto įžodis.
Mūsą skydas- — skautą obalsis.
O jame įrašytas, skautą šūkis — Budėk!

2

2



Velykų bobutė.
LINKĖJIMAI SUVAŽIAVIMUI.

Gaji skautybės idėja kaip mat atkuto, vos karo letena buvo nublokšta nuo Europos veido. Besi- 
kuriant, besiorganizuojant išblaškytiems po didžiulį Vakartį Vokietijos plotą, kiekvienas nešėme savo 
įnašėlį, kaip kas išmanėme ir mokėjome.

Esant blogom susisiekimo aplinkybėm nenuostabu, kad įvairiose vietose kūrėsi įvairūs centrai.
Detmoldo Atgaivinamasis Suvažiavimas 1945. X. 26 — 8 d. d., Wiesbadeno Tuntininkų. Sąskrydis 1946.

II. 1-2 d. d*. — štai jau du žyminiai mūsų, nueitame kely.
Tarptautinio Skautų, Biuro, Pasaulinio Skaučių Biuro ir D. Britanijos Skautų Asociacijos žymi 

moralinė parama ir reali pagalba, skautavimo literatūra, lydėjo tuos pirmuosius lietuvių skautų žings
nelius išeivijoje. Juos laimino lietuviškosios išeivių bendruomenės pritarimas.

Mes atkutome ir sustiprėjome. Ramūs, tvirti ir pasitikį skautų šūkio jėga, renkamės į šį Visuotinį 
Vadovių-vų Suvažiavimą, kuris turėtų privesti prie galutinės ir vieningos L. S. S. organizacinės formos 
sudarymo bei pastovių organų išrinkimo.

Skaidrioje broliškoje nuotaikoje tatai sėkmingai atlikti nuo širdies linkiu šio Suvažiavimo Dalyviams.
Vyriausias Skautininkas.

Sv. Jurgio dienų lietuvių skautų vienetai iš visų 
zonų ir šalių susijungę broliška ranka, siunčia viso 
pasaulio skautams nuoširdžiausius sveikinimus.

L. S. S. Vadija.
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Šv. JURGIO ŠVENTĖJE.
Tyras gyvenimas, didi darbai, 
Galinga dvasia Jo mus žavi!
Mūsų, silpnybėms —tai mus slibinai
Nugalėt juos — Jis pavyzdį, davė.

O, Šventas Globėjau, padėk tobulėti,
Sėkmingai laimėti kovoj,
Padėk mums silpnybes savas nugalėti,
Geriems būti šiandien — geresniems rytoj!

Tu budi drauge su mumis, o Šventasis,
Tu budi drauge su visa Lietuva.
O, padėk mums ramybę, ir taiką, laimėti
Su mumis, mumyse Tu galingas dvasia!

Ir. Fridmanaitė.

SKAUTEI.
Prisikėlimo šventėje teprisikelia mumyse su 

nauja energija mūsų noras ir ryžtas pajusti grožį 
savyje ir nešti jį į mūsų aplinkų pajusti meilę, 
prabilusiai į mus skaidriausiomis varsomis 
nuliūdusiai gamtai ir žmogui.

Prisikėlęs Išganytojas pirmųjų pasveikino 
moterį. Jis tarė jai; „Nebijok, eik ir pranešk 
mano mokiniams ..."

Šiuos žodžius sako Jis mums kiekvienų Velykų 
rytų Šiais žodžiais Jis uždeda mums kilnią, 
pareigą, eiti ir pranešti pasauliui apie tai, 
kaip galima nugalėti save, pasiaukoti žmonijos 
labui ir prisikelti amžinam grožiui, jo kasdien 
siekiant taip, kaip Aukščiausias mums nurodė.

Eikim šiuo keliu skautiškai budėdamos.
L. S. S. Skaučių Skyrius.

ŠV. JURGIS, IR MES.
Kai išaušta naujas rytas ir prie durų slenksčio 

su aušros spinduliais ima slinkti sunkesnė rūpes
čiais ir sunkiais darbais užimta diena, aš prisi
menu mūsų Patrono paveikslų: šv. Jurgį ant. 
žirgo su ietim jėgingai smogiantį slibinų

Šis vaizdas duoda jėgų su šypsena ir pasitikė
jimu, pagal mūsų skautiškuosius papročius, 
pravėrus akis, nedelsiant šokti iš lovos ir nugalėti 
visus dienos sunkumus, stvertis darbo, negaištant 
smulkmenose ir tikint į pergalę,

Kiekviena šventė slepia savyje gilių mintį ir 
moko mus gyvenimo grožio. Išgirstam balandžio 
23-jų dienų aidint mūsų šeštąjį įsakymų „Sek 
savo patronų šv. Jurgį: naikink piktų pasauly, 
o pirmiausia pačioj savyje."

L. S. S. Skaučių Skyrius.
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PASAULINE SKAUČIŲ SĄJUNGA.
TARPTAUTINIS BIURAS.

MEMORANDUMAS APIE SKAUTAVIMĄ 
DP STOVYKLOSE.

I. Įvadas.
Pasaulinis Komitetas savo suvažiavime Ženevoje 

1945 mt. lapkričio mėn. paskyrė daug laiko aptarti 
skautavimo klausimui DP stovyklose. Malonu girdėti, 
kad šitose stovyklose draugovės kaip tik yra suda
rytos įvairių tautybių ankstyvesnių skaučių vadovių 
ir pašaliniai stebėtojai pastebėjo, kad mergaičių 
lavinimas ir veikimas yra patobulėjęs tiek, kad davė 
joms gyvenimo tikslo pajautimų. Atsižvelgiant į 
ypatingų padėtį tose stovyklose, išaiškinimui skauta
vimo klausimų skaučių draugovėse, Pasaulinis Ko
mitetas davė eilę, pasiūlymų kaip metmenis, kuriuos 
verta sekti. Buvo sudarytos mažos grupės asmenų 
patiekti šiuos pasiūlymus stovyklose esančioms 
skaučių Vadovėms ir veikėjoms įvairiose labdaros 
organizacijų veikėjoms, kurių dauguma .yra skau- 
tininkės ir gali savo skautiškų patyrimų paskirti 
skaučių vadovėms.

Sis memorandumas yra šios grupės asmenų 
sudarytas. >

II. Politika.
Visų vyr. skaučių ir skaučių skilčių, draugovių ir 

tuntų veikimas turi atatikti Pasaulio Skaučių Sąjungos 
linijai, kaip tai nurodyta statute ir įstatuose. Spe
cialiai pažymėtina:

a. judėjimas laisvas visoms religijoms,
b. judėjimas pabrėžtinai nepolitinis.

Pausaulinio Komiteto nuomone ypač labai svarbu 
vengti viso, kas nacionališka ir militariška, nes šios 
tendencijos priešingos skaučių judėjimo dvasiai, ir 
yra skautybės nesupratimo padarinys. Prie įžodžio 
pastebėtina, kad dėl padėties sunkumų stovyklose, 
kaipo vadovaujančia alternatyva pažodžiui imti tik — 
"...atlikti savo pareigų Dievui ir Artimui"

Bet svarbiausia, kad įžodis būtų duodamas tik 
rūpestingai parengus.

III. Organizacija.
a. Vieningai nutarta, kad DP stovyklose, kur galima, 

draugovės būtų sudarytos tarptautiniu, o ne tautiniu 
pagrindu. Šitos draugovės turi būti žinomos kaip 
Tarptautinės Skaučių Draugovės-

b. Kur jau sudaryta vienos tautybės skiltys, drau
govės ar tuntai, tokia padėtis gali pasilikti. Tačiau 
tikimasi, kad vadai dės visas galimas pastangas 
tarptautiniam aspektui įvesti.
c. Vadai turėtų būti išrinkti iš atatinkamų tautybių. 
Jie galėtų būti lavinami savarankiškos karo lauko 
organizacijos veikėjų, jei tokie veikėjai savos 
organizacijos būtų patvirtinti kaipo tinkami ir pilnai 
kvalifikuoti skaučių lavinimui.

Padėjėjai, žinoma, patys susipažintų su specialiom 

skautavimo ir atatinkamos tautybės vieneto vadova
vimo tradicijomis ir taisyklėmis ir, kiek galima, 
prisitaikytų.

d. Norint padėti skautėms lavintis, reikia kreiptis 
į savo skaučių organizacijų, per jos globos organiza
cijų, bendradarbiavimui užsitikrinti. Kreipimųsį turėtų 
lydėtų stovyklos vadovybės, kurioje skautė dirba, 
patvirtinimas, kad vadovė yra pajėgi ir gali turėti 
tam reikalingo laiko.

Pastaba.: Vadovai jau dirbu lavinimo darbų prašomi 
pasekti tų pačių eigų.

Dievuli!
Duok, kad ryt būčiau geresnė, nei šian

dien buvau.
IV. Lavinimas.
Turėtų būti pabrėžta skautų lavinimas iš esmės, 

pav., charakterio ugdymas per iniciatyvų ir atsakin
gumo jausmabei per patarnavimų kitiems. Turėtų būti 
skatinama: liaudies menas, gamtos pažinimas, pirmoji 
pagelba, rankų darbai, tradiciniai šokiai, dainos ir 
žaidimai. Toksai veikimas, kaip karinio charakterio 
lavinimas, pav., signalizavimas ir t. t. turėtų būti 
nepalaikomas ir net pašalintas, kaipo vedus prie 
klaidingos interpretacijos ir galimo veikimo uždarymo 
stovykloje.

V. Uniforma.
Mėlynas trikampis kaklaryšis, kaipo pasaulinės 

vėliavos atspindis, bus numatyta kaip uniforma 
tarptautinėms draugovėms. Jis turėtų būti nešiojamas 
skautišku būdu. Tokie vienetai turėtų plačiai nešioti
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geltoną,dobilo lapo ženklelį. Pasaulinės Organizacijos 
siūloma, kad mergaitė, po įžodžio, išsiuvinėtų, jį 
kaklaryšyje. Yra bandyta gauti atsargos ženklelių, 
jau išsiuvinėtų medžiagos kvadrate apskritime, kuris 
būtų prisiuvamas prie kaklaryšio.

VI, Vėliava, /žiūrėk pridėtą pavyzdį./
Griežtai laikytis pasaulinės vėliavos.
1. išvengti sunkumams, kylantiems dėl tautinės 

vėliavos naudojimo šitose ypatingose sąlygose,
2. sukelti mergaitėms jausmą, kad jos yra pa

saulinio judėjimo veikiančiąja dalimi, užuot 
buvus izoliuotu vienetu,
Vėliavos simbolis turėtų būti visados paaiškintas.

VII. Registracija.
Skaučių Vadovės prašomos registruotis Tarptau

tiniam Biure.
Gavus šį memorandumą, kiek galint greičiau turėtų 

būti pasiųstos šios žinios:
Vietos ir stovyklos pavadinimas.
Vardas ar skaičius - skilčių, draugovių ar tuntų.
Narių skaičius /apytikriai/
Narių grupavimas amžiumi.
Vadovės pavardė.

Vadovės - lavintojos pavardė, jos globos organica- 
cija ir ją rekomenduojanti skaučių sąjunga.

VIII. Išoriniai ryšiai.
Skatintina prie draugiškų ryšių tarp vienetų DP 

stovyklose ir vienetų aplylinkių tuntuose.
IX. Literatūra, apranga ir 1.1.
Atsiekti praktiškai pagalbai šiuose reikaluose, kur 

yra reikalinga, reikia kreiptis į Pasaulinį Biurą, 
galimam užvilkinimui išvengti.

Pasaulinis Biuras šiuos pareiškimus atatinkamai 
nukreips, kad tik daugiau galėtų padėti.

Pastaba: Pripažįstama, kad DP stovyklose sąlygos 
keičiasi labai greit, ir bet kurie nors partanayimai 
gali tapti nebeprasmingi ar neveikiantys. Tad aukščiau 
esantieji pasiūlymai Bereikia imti griežtai ar kaip tai
syklės. Tai yra bandymas duoti keletą pagrindinių 
principų ir nurodymų.

Pasaulinis Biuras mielai iš veikėjų tokiose sto
vyklose lauks pranešimų ir pataisų šiam memo
randumui pakeisti.

L SS Santykiams
su kitų tautų skautais 

palaikyti Skyrius.

PAGALBA ARTIMUI.
Moto: Nelauk iš kito nieko, 

bet visa duok pats, ką gali. 
/Iš skautų įsakymų/

1. Saulė žeria spindulius, nuo kurių vanduo tviska, 
raibuliuoja. Upės vaga .iš tolo pasirodo dūmų 
debesėlis. Atplaukia garlaivis.

Garlaivio motoro tuksenimas, irklinio rato plukšė- 
jimas girdisi vis garsiau ir garsiau. Jau girdisi ir 
žmonių balsai. Sausakimšai prisigrūdęs garlaivio 
denis žmonių.

Jauna mergytė persisvėrus tvorelę žiūrį į vandenį. 
Vėjas plazdena jos' gėlėtų suknelę. Motutė 
užsiplepėjo su kaimyne ir užmiršo savo Rožytę.

Mergytė lenkiasi' vis gilyn ir gilyn, tik, štai, 
trokšt geležinė tvorelė atsikabino ir mergytė jau 
vandenyje. ■

Suklinka šimtinė minia ...
Motina rankas laužo ...
Vairininkas sustabdo garlaivį, tačiau mergytė 

neiškyla iš vandens.
Jaunas vyrukas šoka, vandenin ir po kelių 

minučių iškyla viršum su brangia našta Kelios 
dešimtys rankų išsikišę per tvorelę priimti 
mergaitės.

Motina myluoja Rožytę, daug balsų ją užjaučia 
ir patarinėja.

Jaunasis vyrukas pasinaudodamas proga tyliai 
pasitraukia,

2. Kūčių vakaras. Snaigės laksto pilkšvu dangumi. 
Sala.

Klimienės troboje vėjas ' ūžauna —- pro 
kiauras sienas, jis įeina ir išeina.

— Dieve, Dieve, — dejuoja moteriškė, .dangsty
dama skurliais'vaikus, — ryt Kalėdos, o mano
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mažyčiams nėra duonos kąsnelio, nė malkos 
pagalio ... Kad ne ta koja, būčiau parsinešus.

Girgžtelėja durys ir josą pasirodo jaunuolis:
— Tamsta sergi, o mažyčiai neturi ko valgyti. 

Štai maišelis, kuriame yra šis tas badui nuraminti. 
Ir kieme palikau rogutes malką, čia taip šalta...

3. Gili naktis. Kaime nė žiburėlio. Miego angelas 
savo sparnu palietė visus.

Staiga gale kaimo pro medžią viršūnes prasiveržia 
ugnies liežuviai. Iš karto nedrąsiai tik prasiveržia 
ir vėl nublęsta. bet netrukus apgaubia visą trobelę. 
Sausas šiaudą stogas ir rąstai dega it skiedra.

Išbėga pusiau apsirengę trobelės gyventojai. 
Siaubo pagauti nesuvokia ką pradėti — visas ją 
turtas liepsnoja.

Renkasi žmonės. Prižadinti staigiai iš miego 
nežino nuo ko pradėti gesinti, o trobelė liepsnoja — 
jau lubos pradeda kristi.

Staiga per minią prasiveržia aštrus skausmingas 
baisas. Motina suklinka — jos mažas sūnelis 
pamirštas trobelėje.

Žmonės žvilgčioja vienas į kitą, o motina iš 
skausmo laužo rankas:

— Mano Jurgutis, mano Jurgutis...
Iš minios išsiskiria jaunas vyrukas, apsigaubia 

šlapia drobule ir šoka į liepsnas.
Minia aiktelėjai

— Beprotis, sudegs!
Praeina kelios ilgos minutės. Trobelė it žvakė 

visa liepsnoja. įkrenta lubos išmesdamos į viršą 
daug kibirikščią.

Ir štai iš liepsną išsiveržia balta drobule nešina

motinai brangiausį nešulį.

4. Miškelis skamba nuo'rytinią, paukščią giesmią. Jie 
plasdena sparneliais ir čiulba.

Jaunuolis vaikšto miško takeliu. Klausosi paukščią 
ulbcsio ir traukia krūtinėn lengvą pušimis per
sisunkusį orą.

Pro jo dešinę pusę tęsiasi geležinkelio bėgiai. 
Jie bėga tiesiai, tiesiai ir ten tolumoje susilieję 
į vieną, dingsta.

Jaunasis vyrukas žvelgia į priekį ir netiki savo 
akimis: medinis geležinkelio tiltukas sudegęs, tik 
keli nuodėguliai remia geležinkelio bėgius, po 
kuriais gurguliuoja šniokšdamas vanduo.

— Matyt, einant traukiniui, iškrito degančią 
anglią ir tiltelis užsikūrė — galvoja jaunuolis.

Jaunuolis galvoja, o tuo tarpu pasigirsta traukinio 
švilpukas.

— O, Dieve, ateina traukinys, ir tikriausia įvyks 
nelaimė...

Vyrukas greit veikia: ištraukia nosinę ir peiliuku 
persipiauna pirštą. Iš žaizdos teka srovele kraujas 
ir dažo baltą nosinę.

Traukinys čia pat, o jaunuolis stovi tarp bėgią 
iškėlęs raudoną, krauju dažytą nosinę.

— Kad tik mašinistas laiku pastebėtą— galvoja 
jaunuolis, jis nustojo daug kraujo ir jam darosi 
silpnai

Dar kelios sekundės ir jaunasis vyrukas apalpęs 
griūva, bet ačiū Dievui, mašinistas pastebi ir 
sustabdo traukinį už kelią metrą 'nuo jaunuolio.

Vytis Pranas.

Seneli, mano margučiai saulėmis tviskės, tokių margučių niekas neturės.
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SKAUTO GĘLE.
Iš vilkiuko plinta skautas, 
Stiebas žalialapis.
Dievui, artimui, tėvynei
Auga skautų tapęs.

Šefas grūdą, pasodino, 
Pirmarūšį grūdą.
Vilkiuku skąutybės dirvoj 
Daigas bunda, juda.

Ir pražįsta žydras žiedas — 
Saulėtas korp! "Vytis" 
Jis idėjomis pražysta, 
Budrumu jis švyti.

Štai užsimezga jau žiedas — 
Melsvas pumpurėlis.
Skleidžias pumpurėlis vyčiu 
Vyčiais virsta gėlės.

Ir prie svečio ir prie pečiaus
Skautas dailiai tinka.
Kairiarankį tą tripirštį
Ugdo skautininkai.

M. Grigonis.

JUOZAS MIKŠTAS

KAIP LIŪDNA BE TAVĘS.
(Gimtinei)

Ak gera vakare į miegančius laukus išėjus 
Su savo vienišomis mintimis laukais klajoti, 
Klausytis, kaip švelniai laukuose šnera vėjas 
Ir vien tiktai apie Tave... apie Tave svajoti.

Tada galiu užmiršti sielvartą, išeivio skurdžią 
dalią

Ir jaust, kaip ilgesys širdy srovena
Ir siąsti graudų, skundą gimtai Šaliai:
— Kaip liūdna be Tavąs, Gimtine mano!

Tada galiu sugrįžti mintimis į tėvo seną grįčią 
Ir girgždančiųjų, durų slenkstį lupomis paliesti, 
Pasiklausyt, ką švokščia paupy žilvyčiai, 
Kai vakare virš kluono mėnuo ima šviesti . . .

Ak, gera man iš miesto ūžesio ištrūkus
Su savo varganomis mintimis laukais klajoti . . . 
Matyti, kaip iš pamiškių atplaukia baltas rūkas 
Ir vien tiktai Tave . . . apie Tave svajoti . . .

PASK1LT. JUOZAS MIKŠTAS

PAVASARIO VĖJUI.
Nerūpestingas laukų vėjau, 
Skelbi tu žemei džiugų gandą:
— Žavus pavasaris atėjo,
— Gėlių žiedai šypsotis bando.

Tavos dainos neramų aidą 
Taip miela jausti ir girdėti, 
Kai tu švelniai paglostęs veidą 
Turi kažkur toliau skubėti.

Ir mano tolimai tėvynei, 
Nerūpestingas laukų vėjau, 
Nuneški džiugią linksmą žinią:
— Ir tau pavasaris atėjo!...

— Jis švelnins tavo dalią rūsčią
— Ir kels tave iš šalto kapo ...
Atgal sugrįždamas atpūsk čia 
Gimtų laukų žibutės kvapą.. .

Buxtehude, 1946. 3. 26.
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Marijos kančia ir Kristus, nuimtas nuo kryžiaus.

MES SKAUTELIAI!
/Melodija: „Aš mergytė, kaip uogytė"/.

Mes skauteliai, kaip paukšteliai, 
Kaip iš ryto debesėliai, 
Skubam, bėgam, visur būvam, 
Visa pastebime mes. /2k./

Kai saulelė rytą, teka
Ašarotam danguje,
Mes skauteliai su ja keliam —
Visad būvam linksmi mes, /2k./

Jei dangus kada paniurę?,
Ar lynuoja net lietus,
Mes skauteliai linksmi bėgam
Ir nebijome lietaus. /2k./

Jei gatvėje vėjas kyla,
Neša dulkių, debesis,
Mes skauteliai tuomet einam
l žaliuosius, į, miškus. /2k./

Jei nelaimė ten ištinka,
Ar nuliūsta kur žmogus,
Mes skauteliai linksmi bėgam, 
Nuraminsim jam jausmus. /2k./

SARGYBOS NAKTĮ.
Jau vakaras buvo, žvaigždutės sužibo 
Ir krūmuose skamba lakštučių, balsai, 
Rasos gi žemčiūgai ant lapų, užkrito 
Ir šniokšdami snaudžia

Barzdoti miškai. /2k./

Mėnulis iškilęs padangėms keliauja, 
Stebėdamas žeme Slap.tai ir tyliai. 
Kartais nusišypso, kartais apsiverkia, 
Kai klumpa ir keliasi

Žmogus noriai. /2k./ '

Išblėsęs gi laužas iš lėto rusena,
O dūmai suktinį, sau šoka linksmai,
Tik vienas sargelis, jis viens nuobodžiauja, 
Tai gimsta, tai gę?ta

Beribiai jausmai. /2k./

Ir linksma ir liūdna, norėtųs dainuoti, 
Norėtųs iš miego prikelti visus, 
Bet, deja, sargybę ramiai reikia eiti 
Ir džiaugtis, beklausant

Nakties tylumos. /2k./
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SKAUTU MALDOS.
Rytmetinė malda: Visagalis Dieve, padėk man 

šiandien būti geresniam, kaip vakar buvau. ■

Stovyklos malda: /Prieš vėliavą, keliant ar ją, 
nuleidus/: Gražios Gamtos ir viso pasaulio 
Kūrėjau Dieve, stiprink mūsų, brangios Lietuvos 
skautų dvasią, kad mes tobulintumėm šviesaus 
proto žiniomis, kilnių jausmų švelnumu ir veik
lios valios tvirtumu. Padėk mums, Visagali, 

semtis reikalingų jėgų iŠ Tavęs, Kursai esi tie
sos, grožio ir gėrio šaltinis, kad nugalėdami 
visas kliūtis ir kasdien eidami, geryn, su gryna 
sąžine ir linksmu veidu dirbtumėm mūsų tėvy
nės ir žmonijos naudai. Amen.

Vakarinė malda: Visagalis Dieve, padėk man 
rytoj būti geresniam, kaip šiandien buvau.

SKILTIES ŽAIDIMAI.
KAMBARYJE. AMŽIUS NUO 12 M.

1. Kiekvienas žaidėjas gauna po gabaliuką popieriaus 
su užrašytu ant jo numeriu. Žaidimo vedėjas 
tyčia kiekvienam žaidėjui pasako kokio nors 
gyvulio vardą ir pasižymi pas save, kokį vardą 
kokiam žaidėjui /numeriui/ yra pasakęs. Po to 
kiekvienas žaidėjas • ant savo lapelio mėgina 
išpiešti jam .pasakytą gyvulį. Po kiek 'laiko žai
dimo vedėjas surenka lapelius, juos sumaišo ir 
leidžia pro žaidėjų rankas. Kiekvienas žaidėjas 
spėja, koks gyvulys yra parašytas ant . duoto jam 
lapelio, savo spėjimą parašo po paveikslu ir 
lapelį perduoda kitam. Šiaip lapeliai apeina visus 
žaidėjus, ir žaidėjai ten parašo savo spėjimus. 
Žaidimo vedėjas vėl surenka lapelius ir tikrina 
spėjimus. Laimi žaidėjas, kurio pieštą gyvulį 
pažino didžiausias skaičius žaidėjų. /Lavina 
piešimo sugebėjimą/.

2. Žaidimo vedėjas duoda iš eilės kiekvienam žai- 
dėjuipo kelius daiktus /jų svoris vedėjui žinomas/ 
ir prašo juos suskirstyti pagal svorį nuo sunkiau
siojo iki lengviausiojo. Žaidimo vedėjas pažymi, 
kaip kūjis žaidėjas suskirsto daiktus į eilę. 
Teisingiausiai juos suskirstęs, žaidėjas laimi. 
Žaidėjų uždavinį, pasunkina, jei įvairių daiktų 
svorio tarpe yra keli lygaus svorio.

Žaidimo vedėjas gali duoti ir eilę visai lygaus 
svorio daiktų, prašydamas juos'suskirstyti t eilę, 
pagal mažėjantį svorį. /Lavina raumenų jutimą/.

3. Žaidėjai susėda ratu. Visi tyli. Žaidimo vedėjui 
davus ženklą visi užsimerkia. Užsimerkę turi 
palikti vieną minutę. Kas jau taria, kad minutė 

pasibaigė, pakelia ranką ir atmerkia akis. Vedėja's 
žiūri į laikrodį, Laimi pakėlęs ranką arčiausia 
prie tikrosios minutės pabaigos. /Lavina laiko 
jutimą/.

4. Žaidėjai turi po lapelį, popieriaus ir pieštuką. 
Duodama 3—5 minučių laiko, per kurį žaidėjai 
ant lapelių turi parašyti ilgiausią jiems žinomą 
žodį. Kieno žodis ilgiausias, tas laimi, /lavina 
greitą galvojimą/.

5. Žaidimo vedėjas balsu pasako žodį, pav., „gerti".
Kiekvienas žaidėjų, pasiėmęs pieštuką, turi 
sukombinuoti telegramą kuri susidėtų iš tiek 
žodžių kiek raidžių yra duotame žodyje. Kiek
vienas telegramos žodis turi prasidėti atatinka
momis žodžio „gerti" raidėmis. Pažaidus 3—5 mi
nutes, vedėjas sustabdo „telegrafu" darbą, ir 
kiekvienas turi perskaityti savo surašytą tele 
gramą. Už geriausią telegramą duodami taškai. 
Telegramos pavyzdys: „Gerai esu radęs tėvą
Ignas". /Lavina greitą galvojimą/.

6. Visi žaidėjai šėdi ratu. Kas nors pradeda: „Kai 
eisiu į stovyklą, pasiimsiu arbatos". Jo kaimynas 
iš kairės turi pakartoti, sakinį, pridėdamas jo gale 
dar kokį žodį, kuris prasideda sekančia abėcėlės 
raide B, ir t. t. Kiekvienas žaidėjas iš eilės 
kartoja tai, kas jau buvo pasakyta, pridėdamas 
dar vieną' žodį, kuris prasideda eiline abėcėlės 
raide. Žaidėjas neradęs reikalingo žodžio,, duoda 
uždėlį. /Lavina sumanumą/.

7. Žaidimo vedėjas aiškiai perskaito žaidėjams kokį
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sakinį, keliomis aiškiomis mintimis. Pav.: „Ryt 
vakare atvažiuoja 15 žmonių, ekskursija, jiems 
reikia parūpinti nakvynę, ir pietus". Kiekvienas 

. žaidėjas į savo popieriaus lapelį .surašo tele-, 
grama, kurioje išreikšta viskas, kas yra aukščiau 
duotame sakinyje, pavartojus mažiausių žodžių. 
Laimi geriausiai uždavinįatlikęs žaidėjas. /Lavina 
sumanumą/.

8. Žaidėjai įsivaizduoja, kad ateina į valgyklų ir 
šaukia „tarnų" /vienų žaidėjų/. Žaidėjai pas tarnų 
užsisako po vienodų skaičių /3—4/ valgių ir 
gėrimų.

„Tarnas" išklausęs užsakymus, eina į „virtuvę" 
/kaimyninį, kambarį/ ir tenai užsirašo pieštuku 
ant lėkščių /popieriaus gabaliukų/tai, kų užsisakė 
kiekvienas svečias. Paskui grįžta pas svečius ir 
paduoda kiekvienam tai, kų jis buvo užsisakęs. 
Už kiekvienų klaidų „tarnui" duodamas minusas.

Vėliau tarnas būna iš eilės ir kiti žaidėjai.
Laimi gale mažiausia turįs' minusų žaidėjas.' 
/Lavina atmintį,/.

9, Vienas žaidėjų atsistoja kelis žingsnius nuo kitų, 
sustojusių ar susėdusių prieš jį pusračiu, paslepia 
savo rankas už nugaros, paskui kelioms sekun
dėms ištiesia rankas pirmyn su keliais užlenktais 
ir keliais ištiestais pirštais. Paskui vėl paslepia 

rankas už nugaros ir vėl jas parodo su kitų 
ištiestų pirštų skaičiumi. Ir t. t., kokius 607 kar
tus. Po to kiekvienas žaidėjas pasiima lapelį, 
popieriaus ir surašo' rodytų pirštų skaičius tokia 
eile, kaip, kad jie buvo rodomi.

Kalbėtis žaidėjai tarpusavyje negali. Laimi 
teisingiausiai užrašęs skaičius. /Lavina pastabumų 
ir atmintį/.

10. Skiltininkas susirašo 10—15 daiktavardžių. Skil
čiai liepia susėsti ir klausytis. Po to perskaito 
visą žodžių sąrašų ir, palaukęs 2 minutes, liepia 
juos susirašyti kiekvienam atskirai ant lapelio. 
Laimi tas, kuris daugiausia atmena žodžių ir juos 
surašo tikriausia tvarka.

Žodžių skaičių kartas nuo karto didinti. Žodžius 
galima pakeisti skaičiais. /Lavina atmintį/.
Ps.: 1. Piešimo konkursas. 7. Telegrafistai.

2. Svoris. 8. Tarnas.
3. Viena minutė. 9. Pirštai.

'4. Ilgiausias žodis. 10. Atmink vardus.
5. Telegramos.
6. Kai eisiu į stovyklų...

Pagal „Žaisk" knygų
paruošė Neumūnsterio tuntas.

VIENIŠAS SKAUTAS.
Nedidelėje kolonijoje, mažoje stovykloje ar kur 

paskirai prisiglaudusioje šeimoje plaka jauna širdis, 
užsidegusi skautybei. jei iš viso nėra daugiau 
jaunuolių ir nėra kitų skautų tokiai širdžiai -pasi
reikšti skautybės forma yra sunkumų. Bet ir toks 
atskiras jaunuolis gali būti skautas.

Mūsų sąlygomis tokių atsitikimų gali būti daug. 
Mums rūpi per skautybg padėti tvirtus ir sveikus 
pagrindus mūsų jaunimui. Mes norime padėti 
kiekvienam.

Skautauti gali kiekvienas.
Jau seniai kitur yra gyvas vienišų skautų 

šakos sąjūdis. Mums gi jis ypač aktualus dabar, 'kai 
esame taip išsklaidyti lyg salelės jūrose.

Vienišų skautų sąjūdis turi tikslų:
a/ padėti mergaitėms ir berniukams, negalintiems 

tapti skautais įprastu keliu, visgi naudotis skautybės 
gerumais;

b/ padėti skautėms, skautams, vyresniosioms skau
tėms ir skautams vyčiams, nebegalintiems aktyviai 
priklausyti draugovėms, dirbti, pradėtų skautaviino 
darbų

c/ padėti vadams ir vadovėms, ypač skautininkams, 
nebegalintiems vadovauti savo vienetams ir draugo 
vėms, toliau palaikyti ryšius su skautiškuoju sąjūdžiu.

ST AI. TIKĖJIMO. STIPRYBĖS IR 
MEILĖS ŠALTINIS.
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/a/. Norintieji arba tik pradedantieji skautauti turi 
pasistengti susisiekti su kokia draugove, surasti kokį 
labiau prityrusį skautą arba susižinoti su kokiu 
skautų-čių vadu ar skautininku. Per tą turi gauti 
patyrimo laipsnių, programas-ir medžiagos skautiškam 
prityrimui įsigyti.

Skautiškų, knygų, dabar dar sunku gauti, bet vis 
kur yra daugiau skautų, galima Šį tą sužvejoti bent 
nusirašyti, susitraukti.

Ibi Buvę jau draugovėse skautai . gali (laiškais 
palaikyti ryšius su broliais iš savo vieneto ar iš kitų. 
Jau turėdami pradinius pagrindus, gali ne tik toliau 
skautiškai lavintis, bet ir kilti savo dvasia; ypač 
susidaryti gerą vardą savo aplinkoje; gali naudingai 
pasitarnauti ir skautybei savo pavyzdžiu paskleisdami 

gerą nuomonę apie skautus.
Atitrūkę toliau, turi išnaudoti progas užkliūti į 

kokio vieneto sueigas, šventes, drauge paiškylauti. 
Tai būtina išlaikyti nuolatiniam įtempimui. Tokiomis 
progomis gali ne tik įsigyti naujų žinių, bet išlaikyti 
egzaminus į aukštesnius patyrimo laipsnius ir p.

Icl Vadai ir vadovės, nebeturį progos būti skautų- 
čių būryje, kaip tik gali būti naudingi tokiems 
vienišiems skautams-ėms. Susirašinėjimas laiškais, 
susitikimas ar kada-ne-kada kelių sueigos padarymas 
jaunuoliuose pastiprintų, skautybės dvasią o vadovui 
atšviežintų smagius gerų laikų prisiminimus.

Kur nors turėtų būti centras, padedąs tokiems 
vienišiems vadams ir skautams.

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis

Kartą, viename name gyveno katė, gera pelių, 
gaudytoja ir padarė namams daug gero. Vieną 
dieną jos šeimininkas nusipirko arklį, gražų ir 
išdidų, gyvulį ir pastatė jį tvarte, netoli namų. 
Vieną kartą katė, netyčia atėjus tvartan, nustebo 
pamačius svetimą būtybę, kokios ji dar nebuvo 
mačius. Iš visų, pusių apvaikščiojus, apžiūrėjo. 

Pagaliau įtartinai papurtė galvą ir tarė: „Nie
kuomet nemaniau, kad mano ponas toks nepro
tingas. Ką jis darys su tokiu nenaudingu gyvuliu? 
Jis turi kūną kaip krosnį galvą didelę, kaip 
puodą ir kojas kaip stulpus ir jos dar bars- , 
kančiomis geležimis pakaltos. Be abejonės, tai 
visai nenaudingas ir visai nereikalingas gyvulys. 
Tikra esu, ir jau iš pirmo žvilgsnio mayt, kad jis 
per visą savo gyvenimą nepaga’us nei vienos 
pelės. Ne, pelėms gaudyti jis visai netikęs. „Tada 
nubėgo ji išdidi ir pilna paniekos tam gyvuliui, 
kuris, negalėdamas gaudyti pelių neatneš jokios 
naudos.

Ar nesprendžia žmonės taip apie daiktus, kurių 
jie nesupranta ir kurių prasmės ir tikslo jie 
negali suvokti. Dar gi,k patys tik apie pelių 
gaudymą tesupranta.

Vertė A. Kr - nė
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SUGAUTA LAPE.
Kažkas pagavo lapę. Jis padirbo didelį erdvų 

narvą, uždėjo Šiaudais dengtą, stogą, kasdien 
atneše ėsti to, ko tik lapė norėjo, net ir pieno 
gerti.. Vis tik jis pastebėjo, kad lapė buvo vis 
liūdna ir neramiai bėgiojo po narvą ir galvojo, 
kaip galėtų, pabėgti. Tam, kuris buvo lapę 
pagavęs, atrodė tai nedėkinga. Vieną dieną, 
priėjęs prie narvo, paklausė: "Klausyk, lapute. 
Tu esi nedėkingiausias sutvėrimas pasauly. Ar 
tu neturi visa tai, ko tavo širdis trokšta? Ir jei 
tau ko trūksta, tai pasakyk man, duosiu tau. 
Ar nepasirūpinau visu tuo, žinodamas, kad tau 
padarys džiaugsmą. Ir vis tik esi nepatenkinta, 
loji ir urzgi prieš mane, kada aš pasirodau ir 
galvoji visą dieną, kaip galėtum nuo manęs 
pabėgti."

"Mielasis", tarė lapė ir minutėlę, stabtelėjo. 
Kaip būtų, jei mes pasikeistumėm rolėmis. Jei 

tave pasodinčiau narvam Jei padaryčiau tau 
gražią būdą sulyg tavo noru. Jei kiekvieną 
dieną atneščiau tau karvelius,-fazanus ir saldžius 
vaisius. Ar tau patiktų būti narve, kad atėjęs su 
savo gimine žiūrėčiau, kaip tu verti kūlio arba 

dar ką panašaus.
"Aš gi esu žmogus", tarė vyras.
"O as esu lapė," tarė lapė. "Jei tu nori žinoti, 

kas mano širdy yra, turi truputį, pagalvoti apie 
mano padėtį, mano mielas. Tai bus visai 
nesunku suprasti, kaip aš jaučiuos. Bet jūs, 
žmonės, nenoriai pagalvojat apie vienas kito 
būklę. Todėl ir nežino't, kaip kitas jaučiasi. 
Šiaip kai kas pas jus būtų geriau negu yra. O 
dabar paleisk mane laisvėn arba mažiausia palik 
mane ramybėj. Daryk taip, lyg nebūtum mano 
draugas ir nereikalauk, kad elgčiaus kaip žmonių 
draugas, nes nesimokinau pataikauti, kaip jūs."

Tai buvo gera kalba kaipo lapės ir ją turėtų 
kai kurie išgirsti.

Bet žmogus, pas kurį ji gyveno, nusišypsojo ir 
tarė: "O, jei tau duočiau laisvę, miela lapute, 
kaip tu elgsies su žąsimis? Ar taip pat pagalvojusi 
apie kito padėtųjų neėsi?"

Tada lapė tarė tik"hm"ir susimąsčiusi nutilo.
"Matai," tarė žmogus, "daug lengviau kitiems 

gerus pamokinimus duoti, negu pačiam pagal 
juos gyventi."

Vertė sk. A. Kr - nė.

A. A. paskltn. Borisas Sokolovas. 
V

Gimė 1930 m. XI. 21d. Kriukių miestelyje, Šiaulių 
apskr. girininko šeimoje. Lankė Kriukių, Joniškio ir 
Zarasų pradž. mokyklas. 1944 m. baigė 6 skyrius Tur
manto miestelyje.

Dėl karo audrų Borisas Sokolovas, su tėveliais 
atsidūrė Vokietijoje. Gyveno Gleiwitze. Kadangi karo 
viesulas vis labiau artėjo iš ten išvyko į Aussigą. Iš 
Aussigo atvažiavo į Weiden, kur iki ąiol ir gyveno.

Būdamas stovykloje patraukė visų dėmesį. Visuomet 
jo veidas švietė tikra jaunatviška šypseną. Artimui 
padėdavo kaip tikras skautas, pilna žodžio prasme.

Jauvos 7 metų būdamas, Borisas turėjo ypatingą 
muzikos talentą. Grojo smuiku, gitara ir akordeonu. 
Lankydamas stovyklos gimnaziją, visą laiką griežė 
tautinių šokių grupei.

1946 m. kovo mėn. jo netekome. Žuvo tragiška 
mirtimi, patekdamas po mašina, skautams ekskursuo- 
jant po Alpes .

Liūdi jo I-moji Simano Daukanto dr-vė, palydė
dama įamžiną poilsį svetimoje žemėje. Mūsų širdyse 
liks Borisas ilgai ir neužmirštamai. Ilsėkis ramybėje, 
mielas Borisai, belaukdamas mūsų.

Skltn. J. Širka. ' '
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IP (PHILIP ID USTIDIE ILIE

1. IRGI „DUJOKAUKĖ"
Miesto vaikas:
— Klausyk, dėdyte, ar ta kumelė bijo dująatakos?

2. Sako, kad skruzdės darbščiausi padarai šiame 
pasaulyje. Bet vis dėlto jos turi pakankamai . 
laiko atlankyti kiekvieną iškylą, ir stovyklą.

* * *

3. — Nori dantų, šepetuką?
— Kokio didumo?
— Patį didžiausią, ir geriausią, — mūsų, šeimoje 
dešimt žmonių,

4: * *

4. Mokytoja duoda savo mokiniams po tris sagas ir 
sako:
— Šios sagos reiškia: gyvybę, laisvę, ir laimę. Už 
savaitės atneškite man sagas ir pakartosite, 
ką aš pasakiau.

Nustatytą dieną Jonas paduoda mokytojai dvi 
sagas ir sako:
— Aš atnešiau gyvybę, ir laisvę, bet laimę 
mamytė prisiuvo prie mano švarko.

■

5. Mažasis Poviliukas: — Mamyte, mamyte, pelė 
. įkrito į pieno kibirą.

Motina: — Kaip biauru! Ar tu ją išėmei?
Poviliukas: — Ne,, mamyte, bet aš įmečiau katiną.

* S: 4=

6. „Geras" tėvelis.
— Vytuk, ką tau tėvelis sakė, kai sudaužei 
laikrodį?
— Ar viską pakartoti?
— Viską, tik nesakyk keiksmą
— Tada jis nieko nesakė . . .

7. Baldą krautuvėje.
— Parodykite man lovą
— O kokią Tamsta nori: ar modernišką ar 
patogią?

* * *

8. Apsigavo.
Eidamas gatve žmogus pamatė prie vieno seną 
drabuzią parduotuvės durą kabant švarką - 
Nusprendę? jį pirkti, nusikabino nuo vinies ir 
įėjo į vidą.
— Kiek jis vertas? — paklausė pardavėjo.

Šis apžiūrėjo susiraukęs drabužį is visą pusią 
ir pagaliau tarė:
— Ne daugiau pusės lito.
— Tada aš pirksiu jį — atsakė žmogus ir padėjo 
puslitį ant stalo.
— Ak, — ėmė dejuoti pirklys, — o aš maniau, 
kad tamsta nori jį man parduoti . . .

* # rfs

9. Tarp vaiką atėjusią pirmą kartą į mokyklą stovi x 
vienas su papurusiais švie—siais plaukais.
— Zinai ką tavo galva atrodo kaip šieno kupeta,
— juokiasi keli-seni mokiniai — Taip ir maniau,
— ramiai atsako vaikiūkštis, — nes tiek daug 
asilą apstojo mane.

10. Jonas gėrėdamasis gamta Basanavičiaus šile, 
pamato ateinant dainuojančią mergaičią būrį 
Salia jo atsitiktinai stovėjo vienas senis ir 
klausė žiogelią čirpimo.
— Juk nepaprastai gražiai gieda! — kreipėsi 
neiškentęs Jonas į senelį.
— Taip, — atsako senasis profesorius, — ir 
įdomiausias dalykas, kad tas įvyksta, trinant 
užpakalines kojas į šonus . . .
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Buxtehude
š. m. vasario men. 8 d. Buxtehudeje, kur gyvena 

per 400 lietuvių, įsteigta lietuvių, skautų ir skaučių, 
vietininkija, kuri tiesioginiai priklauso Lūbeck'o 
vadeivijai. Vietininkijai vadovauja vyr. skilt. Romas 
Michalauskas. Čia dabartiniu metu veikia viena 
mergaičių, ir dvi berniukų draugovės. Mergaičių 
draugovei vadovauja skilt. Salomėja Sandargaitė; 
Lietuvos Skautų Šefo Prezidento A. Smetonos drau
govei - skilt. Sabrinskas Servacijus ir Lietuvių, Skautų 
Brolijos Vado pik. J. Sarausko draugovei - skilti 
Vaclovas Cilvinas.

Prez. A. Smetonos- draugovė Veikia jau nuo 1945 m. 
spalių mėn. 11 dienos. Ji davė gražių užuomazgų 
Buxtehude's lietuvių skautų veiklai, kuri UNRROS 
remiama, įkinkė į skautiškąjį kultūrinį darbų visų 
Buxtehude's lietuviųbendruomenės judriausįelementų- 
jaunimų. Skautai UNRROS aprūpinti skautiškomis 
uniformomis, žaidimo ir sporto reikmenimis. Skautų 
liaudies dainų ir tautinių šokių ansamblis jau daug 
kartų viešai pasirodė su kruopščiai paruoštais 
koncertais ir minėjimais Skautų apmokymų prižiūri 
buvęs danų skautininkas UNRRA karininkas ir kartu 
Buxtehude's lietuvių skautų vietininkijos globėjas p. 
Poul Knoth. Jo vadovaujami vietininkijos skautai 
drauge su vietos lenkų skautų draugovės skiltininkais 
vasario mėn 17 dienų turėjo apylinkės miškuose 
iškylų kurios metu buvo vykdomi skautiški lauke 
pratimai ir žaidimai. Panašios iškylos bus vykdomos 
ir ateityje.

Dabartiniu metu lietuviai skautai prie vietos 
UNRROS štabo neša sargybas vienai skautų sargybos 
grupei pavyko, sučiupti kelis plėšikus, kurie bandė 
apiplėšti UNRROS patalpas

Vietinipkija leidžia paskilt. Juozo Silainio 
redaguojamų sieninį laikraštėlį „Vytį". /B./

Memmingenas 7P. Bavarija/
Mūsų stovyklose lietuvių yra apie 600, latvių per 

800, estų apie 600 ir dar kiek rusų emigrantų. Visi 
skautai nuo 14 m. amžiaus, kaip ir laisvi nuo tarnybos 
policininkai, privalo padėti gaisro atžvilgiu ugnia
gesiams. Tokiais atvejais paduodamas sirenos pagalba 
signalas pakartojamas po minutinės pertraukos. 
Ugniagesių karininkas ar seržantas, paliktas ugnia
gesių stoginėje, veda susirinkusius skautus į gaisro 

vietą, kur jie dirba pagal stovyklos ugniagesių /Fire 
Marshal of camp/ nurodymus, duodamus per skautų, 
vadovus. Teatre su ugniagesiais per vaidinimus budi 
ir du skautai-ryšininkai. Gruodžio mėn pabaigoje 
ugniagesiams padėjo užgesinti didesnį gaisrų latvių 
skautų skiltis, o vasario m. 16 d. išvakarėse lietuvių 
skautai vyčiai, p. Janavičiaus vadovaujami. Moky
klose ugniagesiai supažindino vaikus su priešgaisrine 
profilaktika. /S./

Jaun sk. ižodis Unterlenningene
Seligenstadtas. Skiltininkų kursai Seligenstadte.

Seligenstadto skautų tuntas, jausdamas vadų štokų 
stovykloje suruošė 40 vai. kursus skiltininkams 
paruošti.

Pamokos vyksta stovyklos svetainėje po 2—3 kartus 
savaitėje. Kursų metu dėstoma visųpatyrimųlaipsnių 
programa, skautiška ideologija- ir organizacinis 
tvarkymasis. Čia be praktiškų skautams žinių, 
aiškinamas dorovinis auklėjimas pailiustruojant pavy- 
vyzdžiais ir gražiomis mintimis. Pastarąsias pamokas 
veda stovyklos skaučių vadė sesė Smaižiėne.

Paskaitas lanko per 40 skautų pradedant jaunesni- 
niaisiais broliais — sesėmis, baigiant vyčiais.

Kursams vadovauja tunto adjutantas psktn. Dučma- 
nas.

Stovykloje išėjo Seligenstadto skautų tunto 
oficiozas „Skautų Žodis" Nr. 3. Redaguoja sk. vytis 
TruŠkūnas. IS.I
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Dorverdenas.

Mieli broliai skautai vyčiai!
78 — toji „Margio" draugovė'paskyrė mane kore- 

spodentu. Na, tai ir pilu. Pas mus, mieli broliai, dabar 
tik prasidėjo rimtas darbas. Pradžioje įsikūrimo buvo 
visokių sunkumų ir nesklandumų Dabar jų^šiek tiek 
sumažėjo, nes veikimas jau eina normaliom vėžėm. 
Svarbiausiai gavom iš UNRRA — os kambarį, kurį 
atidavė mūsų, žinion. Griebėmės darbo. Susitvarkėm 
pusėtinai.

Mūsų sena patarlė. sako: „Kad savame kieme ir 
gaidys narsus" tai mes ta patarle vadovaudamies, 
pradėjom irgi drąsiau jaustis. Pirma turėdavome 
prašyti iš gimnazijos patalpų. Tuo pačiu ir mūsų, 
darbas pasidarė sklandesnis. Draugovėje yra 21 skau
tas vytis bei vyresniųjų, skaučių.

.Šventėm visas šventes. 16 Vasario atšventėm gan 
įspūdingai, skautai dalyvavo visi organizuotai. Bemaž 
visi turėjo uniformas. Jas daugumas susikombinavo 
patys iš visokių menkniekių

Turėjome ' taip pat ir savo patrono šv. Kazimiero 
dienų. Ta proga buvo viso tunto sueiga — pasiro
dymai.

Sueigų metu einame programų nes daugumas jau 
yra pamiršę, Todėl kartojame, einame specialybes.

Tunto Spaudos ir Švietimo Skyrius leidžia skautų 
laikraštį, „Budėk!"

Tuntas su visa stovykla persikelia į naujų vietų ir 
pasivadino „Aušros" Tuntu. /V. N./

Weiden. lOpfl
Hammerweg b/ Weiden yra susikūrusi skautų 

draugovė, pavadinta „Simano Daukanto" vardu. Drau
govę, sudaro progimnazijos moksleiviai ir pradž. 
mokyklos mokiniai. Vadovauja draugininkas L. Ei
mantas ir vyr. skltn, Anatolijus Sokolovas, kuris 
pasižymi dideliu darbštumu. Viso skautų yra 28. 
1946. III. 20 d. buvo įšvykę į. Alpes pasigėrėti kalnais. 
Toje ekskursijoje netekome vieno brolio Boriso 
Sokolovo. Su kitataučiais skautais sugyvenama. 
Skautus globoja vietos komitetas ir skautų UNRRA- 
os atstovė Miss Peen.

Wehnen. /Oldn./.
S. m. kovo mėn. 24 d. po pietų „D.L.K. Vytauto" 

dr-vė iškylavo netolimame miške. Dalyvavo 51 skau
tas. Ji nepaprastai nusisekė ir suteikė skautiško 
patyrimo. Iškylauta su kelionės ženklais, mokytasi 
kaip palapines statyti, jas puošti. Vėliau laužas su 
gražia programa. Iškylų baigė konkursinis mazgų 
rišimas ir skautiški žaidimai. Iškylai vadovavo psktn. 
Saulius. Joje dalyvavo ir daug ko mus pamokė psktn. 
Kalendrienė, Oldenburgo Tunto skaučių instruktorė.

,/V./ 
Reppneris.

Jau 1945 m. rugpiūčio mėnesį Reppnerio stovykloje 

įsikūrė skautų tuntas. Netrukus visi skautai įsigijo 
. uniformas ir pasiruošę davė įžodį. Skautai gyvai 

veikia stovykloje: vykdo vėliavos pakėlimų ir 
nuleidimų ruošia įvairias pramogas ir tt. Vasario, 16 
d. skautai atliko programų sudarytų iš dainų dekla- 
rhacijų ir tautiškų šokių /P./

Kemptenas.
Sv. Kazimiero dienų davė įžodį67 skautai. UNRRAos 

atstovė Miss Hughes, prof. Kolupaila, prof. Paltaro
kas ir tuntininkas Urbutis atliko kakla'raiščių užrišimo 
ceremonijų. /K. D./

Detmoldas.
• Iškyla. Kovo mėn. 24 d. buvo suruošta pirmoji 39 

„Herkaus Montės" draugovės iškyla. Gražųpavasario 
sekmadienį, linksmoje nuotaikoje žygiavome prie 
tikslo. O tikslas buvo vienas nedidelis kalnelis 
apaugęs gražiu, Vokietijoje retai kur užtinkamu miš
ku. Šis kampelis atitraukė mus nuo kasdieniško 
lagerio gyvenimo, suteikdamas mums- porų valandų 
tikro skautiško gyvenimo džiaugsmo.

Kol „Lapinai" ir „Vilkai" statė palapines, „Arai" 
rinko malkų ir netrukus susitvarkius, skilčių virėjai 
ėmė gaminti pietus. Tuo tarpu skiltys puošė stalus. 
Pietums baigiant virti skautai buvo išvesti iš „stovy
klos". Grįžtant buvo padarytos lenktynės ir pirmieji 
pasiekė „stovyklą/' jau gerokai išalkę neberado 
pietų. Paaiškėjo, kad „sriubos iškeliavo". Na, ir 
prasidėjo miško „krata". Galų gale, buvo surasti ant 
medžiųsukabinti katiliukai.

Po skanių su įvairiais prieskoniais, pietų truputį 
pasilsėjus išrikiuotai draugovei buvo perskaityti 
įsakymai. Buvo paskelbta praėjusio skilčių konkurso 
rezultatai — laimėjo „Lapinai". Taip pat pranešta 
apie naujos skilties sudarymų ir paskelbtas naujas 
draugovės būklo įrengimo, dainų mokymosi bei 
mazgų rišimo konkursas.

PADĖKA.
Meerbecko liet, tremtinių stovyklos skautų rėmėjui 

p. Br. Ščepanavičiui
už didžią materialinę, paramą, aprūpinusiam visus 
skautus uniformomis, tariame.nuoširdųskautiškąačiū.

Meerbecko Vietninkija.

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