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GERA NUOTAIKA IR LINKSMUMAS.Riteriai labai stengdavosi nepykti. Jiems atrodė negražu supykti ir rodyti apmaudu. Kapitonas John Smith, apie kurį esu tik ką kalbėjęs, pats buvo geras, linksmo žmogaus tipas. į jo amžiaus galą du berniukai /jis labai mėgdavo vaikus/, kuriems jis papasakojo savo nuotykius, surašė juos į knygą, bet jie pasakoja, kad jiems buvo- sunku išgirsti viską ką jis sakydavęs, nes jis tiek daug kvatodavęs vaizduodamas savo bėdas. Tikrai, jei jis nebūtų, buvęs linksmas žmogus, jis niekad nebūtų, pergyvenęs nė pusės tų pavojų, su kuriais jam teko susidurti įvairiais jo amžiaus laikotarpiais.Nekartą, priešai jį paėmę į nelaisvę, — dažnai tai buvę laukiniai priešai, — bet jam visados pavykdavo juos sužavėti savo maloniu elgesiu ir sujais susidraugauti taip, kad dažnai jie jį paleisdavo arba nęsistengdavo pagauti, kada pabėgdavo.Jei atliksi savo darbą, linksmai, darbas bus daug malonesnis, ir jei esi linksmas, ir kiti bus linksmesni, o tai tavo, kaipo skauto, pareigos dalis. Vienas anglų, rašytojas yra pasakęs. "Tie, kurie įneša saulėtumo į kitų, gyvenimą, ir patys susilauks laimės, kas reiškia, kad jei darai kitus laimingus, darai ir save laimingą,"O dabar pasakysiu paslaptį, kuri padės padaryti darbą lengvą, vis tiek, koks jis bus. Jei tavo darbas — pamokos mokykloje, ar tarnavimas kokiam darbdaviui, dirbtuvėje, ar įstaigoje, jis gali, jei tik nori, labai tau įkyrėti ir įgrįsti. Jei nuolat galvosi, ką darysi sau pasismaginti išėjęs ir kokie laimingesni kiti berniukai, kuriems netenka tavo darbo dirbti, imsi savo darbo nekęsti. Jis baisiai tau prailgs, jį atliksi nekaip, ir tau nesiseks. Bet jei elgsies priešingai ir stengsis pažiūrėti, prie ko tavo darbas tave galų, gale galės privesti ir kiek gero jis gali atnešti tau ir kitiems, kuriems dirbi, tada dirbsi noriai ir nepasijusi, kaip, užuot nekentęs, imsi mėgti jį ir pradėsi kas kartą, geriau ir geriau dirbti.Jei esi įpratęs linksmai į viską, žiūrėti, labai retai kada pasijusi rimtoje bėdoje, nęs jei sunkumas, ar koks kebelis, ar pavojus atrodys labai didelis, jei esi išmintingas, prisiversi nusijuokti, nors aš sutinku, kad iš pradžių, tai nelengvai atsieis. Tačiau, nežiūrint to, kaip tik nusijuoksi, didesnioji sunkumą dalis iš karto išsisklaidys ir lengvai apsidirbsi.Gerą, nuotaiką, gali įgyti kiekvienas berniukas, jei tik nori. Gera nuotaika padės visur, ypač atsidūrus sunkumuose ir pavojuje. Be to, nekartą padės išsilaikyti vietoje, kur kitą, berniuką, išvarys ar jis pats supykęs pasitrauks.Paprastai negražiai kalbasi ir keikiasi, taip pat rūko, berniukai,, kurie nori parodyti, kokie jie dideli vyrai. Bet jie pasirodo tik kvailiais. Paprastai žmogus, kuris keikia, lengvai netenka pusiausvyros, atsidūręs sunkioje padėtyje, pameta galvą, ir todėl juo negalima pasikliauti. Turi stengtis išsilaikyti visiškai ramus ir didžiausiuose sunkumuose. Todėl, kada būsi ypatingai susirūpinęs, susijaudinęs ar supykęs, nesikeik, bet stenkis nusišypsoti ir bematant kaip reikiant nusiteiksi.Kapitonas John Smith, kuris nerūkę ir nesikeikė, mokėdavo apsidirbti su keikūnais. Jo būdą yra perėmę ir skautai. Savo dienoraštyje jis pasakoja, kad kada jo vyrams teko kirsti medžius, .ant jo opių pirštų nuo kirviąiŠŠokdavo pūslių, ir sulig kiekvienu trečiu kirčio aidu atsiliepdavo garsus nusikeikimas. Norėdamas juos nuo... to išgydyti, kapitonas liepė pažymėti kiekvieną nusikeikimą, o vakare už kiekvieną nusikeikimą — supilti ąsotį vandens įkeikūno rankovę. Esą, tas būdas kiekvieną nusikaltėlį taip paveikdavo, kad paskui per ištisą savaitę neišgirsdavai keikiantis.R. B. Powell, Scouting for Boys.
Viršely: Pabėgėlių šeima /■ mozaika/ Dail. Z. Kolbos
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SKAUTĖ IŠEIVIJOJE.
Kuo skiriasi skautė nuo kito išeivio lietuvio ar 

lietuvės?
Yra visokių, žmonių, genį ir negerų, yra visokių, 

būdų, vieni lėti, kiti karšti, treti darbštūs ir t, t.
Yra įvairių ir skaučių, bet yra tam tikrų, bruožu, 

kurie skautei yra būdingi, kurių siekiame įgyti, 
kuriuos vadiname skautiškais.

Pavyzdžiui ir dabar, visus mus D. P. asmenis 
rūpina UNRRA, gyvename išvietintų asmenų lage
riuose pamaitinti ir aprėdyti, bet be ryt dienos.

Iš mūsų nereikalauja darbo, bet vilties ateitimi’ 
taip pat neturime daug. Neretas nusiminęs stumia 
dienų iš dienos ir iš nusiminimo jau nuleido rankas.

,,Kų Šiandien gavome davinio".
„Kų gavo tas ar anas iš rūbų".
„Kur veš mūsų lagerio gyventojus už mėnesio,

' už savaitės, už dienos."
„Kada įvyks geri ar blogi stambūs politikos įvykiai,

, kurie nuo mūsų nepriklauso, bet kurie mūsų 
likimų nulems".

Tai pagrindinės mūsų lageriuose pasikartojančios 
temos ir neretai praleidžiama ištisos dienos be darbo 
iš tuščios į tuščių, linksniuojant tas temas.

Viena netiksliai nugirsta žinutė, išlėkusi žvirbliu, 
pargrįžta drambliu. Ir štai visas lageris pagautas 
siaubo: „Veš! Veš!" kartoja visi žvirbliai ant tvorų. 
Žmonės karščiuojasi, nervinasi, vieni puola daiktus, 
o kiti meta pradėtų darbų: "vistiek jau nieko nebe
reikia" ... ir pasklinda gandai, lyg siūbuojanti 
jūra. Tai „veš", tai „paliks", tai „duos”, tai 
„atims" . . .

Kų daro skautė?
Skautė dirba. Ji neturi laiko nuobodžiauti.
Kų dirba skautė?
Skautė dirba viskų, kas jai papuola po ranka.
Skautė turi vienų tikslų širdyje. Ji yra kuriantis 

žmogus.
Skautė žino, kad žmogus be savo tautos ir tėvynės, 

tai nukritęs lapas nuo medžio.
Skautė tiki, kad ji grįš Lietuvon ir Lietuvai bus 

reikalingos jos jėgos.

Ji žino kad jos tėvynei reikalinga sveika, pajėgi 
ir išsilavinusi asmenybė, kad reikalingi darbštūs ir 
sumanūs šimtarankiai žmonės ir skautės rankose 
darbas dega.

Ji moka ir bendrame lagerio gyvenime įsikurti 
jaukų kampelį. Taip, kaip iškeliavusi iškylon — ji 
mėgsta „patogumus" ir moka juos pasidaryti.

Skautė mokosi. Ji lanko mokyklų, gimnazijų, uni
versitetų. Skautė išnaudoja kursus įvairioms specialy
bėms įgyti. Ji nenori stovėti vietoje, bet vis žengti 
pirmyn ir vis daugiau žinių įgyti. Ji puikiai supranta, 
kad ateities gyvenimas pareikalaus iš jos dar daug 
mokėjimo ir tai ne vien didelių žygdarbių, bet ir 
nuobodžių,, sunkių, kasdieniškų darbų.

Skautė dirba. Ji darbų mėgsta, nes žino, kad bedir
bant auga jėgos. Del trūkumų ji nedejuoja. Ji netrūni 
lovoje dienų dienomis, tuo būdu norėdama sutau
pyti kartais neperdaug gausias lagerio maisto 
kalorijas.

Būdama naginga ir sumani, ji griebiasi visokiausio 
garbingo darbo ir užsidirba. Nors jos rankos nuo to 
darbo dažnai būna purvinos, bet siela lieka svari, o 
purvų ir dulkės ji lengvai nuprausia vandeniu ir 
muilu.

Skautė mėgsta menų ir muzikų Ji randa laiko 
nueiti į geresnį koncertų, imti muzikos pamokų, daly
vauti chore, ar šiaip jau padainuoti gražesnių dainų

Skautė nesėdi užsidariusi, bet įsijungia į skautiškų 
darbų ir yra veiklus ir naudingas savo kolonijos 
narys. Nuo eilinių stovyklos darbų ji neatsisakinėja, 
bet greitai, linksmai juos atlieka.

Žinoma, nereiškia, kad skautė vienu metu pradeda 
dešimtį „amatų", o paskui blaškosi ir nieko nepa
siekia. Ne!

Visus savo pamėgimus ji surūšiuoja į pirmaeilius, 
antraeilius ir tolimesnius. Pagrindan ima tai, kas 
svarbiausia. Savo laikų ji suplanuoja. Prie pagrin
dinio dalyko ji derina šalutinius. Jei sąlygos nelei
džia pamėgtojo užsiėmimo pasirinkti, ji prisitaiko ir 
ima pagrindan kitų, kuris tuo momentu prieinamas 
ir vėl susiplanuoja laikų, numatydama artimesnius
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ir tolimensnius uždavinius.
Sudarydama savo darbo planą, ji taip pat neuž

miršta apskaičiuoti ir savo jėgas. Nors para turi 24 
valandas, joje reikia rasti laiko ir poilsiui, ne tik 
nakties megui, bet poilsiui gryname ore, judėjimui, 
sportui t. y. savo fizinią jėgą ugdymui.

Jei įsikarščiavusią, į darbą skautu staiga paima 
tinginys, ji tuoj panagrinėja kodėl? Jei tai yra nuo 
persitempimo darbe ar vienašališkai sutvarkyto laiko, 
nuo negalavimo, ji leidžia sau pailsėti ir peržiūri, 
savo planą. Tuo atveju, jei jai paaiškėja, kad tai 
yra nuo apsileidimo ar blogo būdo, ji savo būdą 
taiso.

Pasirinkdama užsiėmimą, skautė neieško „baltą” 
darbą. Jei ji ir būtą prasimokslinusi ar išsilavinusi 
ir sugebėtą „griaužti plunksną/ raštinėje ar galėtą 
verstis kokia inteligentiška profesija, neturėdama 
savo specialybės darbo, ji imasi bet kokio amato ar 
fizinio darbo, žinoma, derindama savo pamėgimą ir 
sugebėjimą su aplinkybėmis, nes gerbtinas yra ne 
vien inteligentą darbas, bet lygiai tos pat pagarbos 
yra verti amatai, prekyba žemės ūkis ir fizinis 
darbas.

Skautė domisi politika, bet ji negaudo gandą.
Skautė žino, kad pasaulyje vyksta žūtbūtinė kova 

tarp galingąją Žino, kad ta kova eina viena pastovia 
vaga ir negali keistis šiandien juoda, rytoj balta. 
Ji žino, kad kokie bebūtą skaudūs pasauliniai įvykiai, 
ji, skautė, nenusimins ir ras jėgą savyje ištęsėti.

Net ir tuo atveju, jei ji neturėtą galimybės grįžti 

į savo laisvą tėvynę, ji stengsis išlikti žmogumi 
vardan ko aukštesnio. Juk tą pačią nelaimę, turės 
pergyventi ir kiti jos tautiečiai.

Ji neįsileidžia į smulkmeną svarstymą ir turėdama 
bendrą nusistatymą nepalūžti, ji kiekvieną išgirstą 
gandą patikrina kritiškai. Sužinojusi apie kokius 
svarbius įvykius, ji stengiasi prisitaikinti prie naują 
aplinkybią. Bet, jei paaiškėja, kad tai yra šiaip 
sau žinutė, pasakota ir papasakota, ji neturi laiko 
daug plepėti ir skuba prie savo užsiėmimo į sueigą, 
prie pamoką, į besišypsančią saulutę ar kitur.

Skautė neturi laiko ir ilgam liūdesiui. Gal kai kas 
iš mūsą mielai apsisiaustą gedulo rūbais ir liūdėtą 
Liūdėtą praeities, savo artimą gal prarasto ger
būvio. Juk tiek daug turime ko liūdėti.

Ne, neveiksmingam liūdesiui skautė neturi laiko. 
Jos jaunoje sieloje visada verda energija ir jei 
mato nelaimę, ji tuojau nori padėti. Ką mato negerai, 
ji nori tuoj pataisyti. Bet yra dalyką kurie nepri
klauso nuo jos valios. Tai ji palieka ir nenuodija 
save amžina abejone.

Skautės lūpas puošia šypsena. Ir toje šypsenoje 
ne vien linksmumas, bet ir širdies gerumas 
atsispindi.

Skautė žiūri į ateitį, drąsiai. Žengia pakelta galva, 
kaip žmogus, kuris turi ramią sąžinę ir, jei šioje 
gyvenimo kovoje netikėtai reiktą žūti, ji ir tam yra 
pasiruošusi. Ji mokės priimti savo dalią iš likimo 
su ryžtingumo šypsena lūpose.

Em. Putvytė.

SKILTIS STOVYKLOJE.
1. PASIRUOŠIMAS STOVYKLAI.

Draugininkas iš anksto paruošia stovyklos pro
gramą su visomis smulkmenomis, kad atėjus reikalui 
netektą neapgalvojus statyti ją kaip pakliuvo. Kiek 
laiko prieš stovyklą jis skiltininką sueigoje išdėsto 
savo pasiūlymus, programą ir instrukcijas: nuo Šio 
momento prasideda skilties ir jos vado pasiruoši
mas stovyklai.

Pirmiausia skiltininkas turi sušaukti savo skiltį 
pasitarti, kad būtą išsiaiškinta ir smulkmenose ir kad 
skautams būtą lygia dalia žinoma stovyklos pro
grama draugovės ir ypačiai skilties ribose.

Turtas.
a/ Jei skiltis turi vežimėlį patikrinti, ar tinka var

toti; gerai išbandyti ir įtepti.
b/ Palapinę reikia ištiesti ant grindą ir sutaisyti: 

sulopyti skyles-skylutes ir susidėvėjusias vietas. 
Pažiūrėti', ar visos lazdos yra ir koks varžtą stovis. 
Virves įsmaluoti.

c/ Virtuvės indai niekada negalima laikyti ir 
gabenti nešvarius./ypačiai iš vidaus/ indus; nieko 
nėra pavojingiau už nuo pereitos stovyklos likusius 
neplautus katilus. Prikepusios valgio liekanos pripe- 
lyja; tada geriausiai katilą iš naujo percinkuoti, nes 
ir geriausias plovimas nieko negelbės.

Dabar yra pasirodę naujos rūšies puodai, kurią 
dangtis gali būti naudojamas ir keptuve. Paprasti 
katilai blogi tuo, kad neturi dangčio ir per tat daug 
šilumos nueina niekais.
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Jei skiltis turi vežimėlį ji be vargo gali savo mantą, 
stovyklon nusigabenti.

d/įvairūs daiktai. Kirvius išgaląsti. Lempas pati
krinti paruošti užtenkamai virvių, palapinių lovoms 
arba pasisiūdinti gerus mieg. maišus; sutvarkyti 
brezentus žemei apdengti, jei turima.

Lempų imti kuo daugiau. Geriausiai kiekvienas 
skautas tegu pasirūpina Šviesa savo reikalams. Jei 
skiltis turi vežimėlį, ji be vargo gali savo mantą 
stovyklon nusigabenti.

Kirvius pirkti tvirčiausius ir paprasčiausius.
Naudingiausi įrankiai bus: kastuvas ir dažnai 

kauptukas /kaplys/.
2. BENDRO DARBO PADALINIMAS IR UŽSIĖMI- 

MAI KELIONĖS METU.

Skilties apžiūrų daryti 10—11 vai. prieš piet. Iki 
tol laikų skirti tvarkymuisi. Tarkime, kad skiltinin- 
kas turi be savęs penkis skautus. Vienas išėjęs pirkti 
produktų. Lieka: skiltininkas, skautas A, sk. B, sk. C 
ir sk. D.

A ir B dirba virtuvėje. C rūpinasi malkomis. Skil
tininkas ir D tvarko palapinę.

Kelionėje:
Atskira vagono kupė yra ideališkas skilties kam

pas. Jei tenka ilgesnį laikų, praleisti traukinyje, 
kūpėję galima savotiškai susitvarkyti ir jų- pagra
žinti. Skautų fantazija jau pasirūpins, kad draugi
ninkas kelis kartus turės pereiti skiltis ir skirti pir
mas vietas. Tų apžiūrėjimų metu svarbiausiai reikia 
kreipti dėmesį į kupė stovį ypač į svarų. Atminkit, 
kad skautas taupus ir saugo kitų, nuosavybę.

Pajudėjus traukiniui, jau prasideda stovyklavimas. 
Taigi ir iŠ pradžių reikia laikytis^ didžiausios draus
mės. Prie progos reikia išnaudoti dėl išvykimo kilusį 
skautų „susierzinimų/'- Jei išvykstama vakare,

Skilties stovyklos planas. 

neversti per anksti migti, nes tada didesnė dalis jau 
2—3 valandų atbustų ir nebūtų galima sulaikyti nuo 
miego atvykus. Visuomet užimti savo žmones, pra
vedant smagius, triukšmingus žaidimus ir dainas. 
Gera priemonė tam — improvizuoti stovyklos 
laužų.

' Stovykloje turi būti gražu, bet patogu, 
švaru ir tvarkinga.

Kai kurios skiltys savo palapines gražiai 
išmargina.

Dienos metu labai įdomus yra toks žaidimas: 
skiltininkas liepia visiems žiūrėti pro langų. Paskel
biamos lenktynės, kas pirmas pastebės bažnyčių, 
runkelių laukų, topolį ir t. t.

Kiti to žaidimo būdai: klausimai, kokiais javais 
apsėtas tas, anas laukas, iš kokių medžių susideda 
tas miškas, ir t. t. įvairūs geležinkelio ženklai ir 
pan. suteiks naujų idėjų.

Tokiu būdu skautų energija bus nukreipta į vienų 
tikslų kas atitrauks juos nuo . . . kvailysčių darymo.

Nakties metu kupė reikia įrengti taip, kad galėtų 
ir aštuoni skautai patogiai miegotų tokiu būdu: 
visos kuprinės paguldytos ant žemės, vadinasi, tinklai 
neužimti. Visas turimas čirylas /. Čiryla = lasso 
/M.V./, ir virves išpinti tarp tinklų. Kuo daugiau 
virvių, tuo patogesnis gamakas. Tame aukšte pagul
domi 4 lengviausi skautai. Lieka dar keturi. Jiems 
reikia, truputį pakėlus suolus, į plyšį įsprausti laz
das. Ant jų, apdengus apklotais, atsigula du, o ant
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suolų, kiti du skautai. Tuo būdu, mūsų jau kelis 
kartus išbandytų, gerai pailsėjusios skiltys tuoj po 
atvykimo gali atlikti daug darbo.

Stovyklos aikštelės papuošimai.
3. DRAUGOVĖS STOVYKLA YRA SKILTIES 

STOVYKLA.
Tuojau po- atvykimo į stovyklavietę, kiekviena 

skiltis imasi tvarkyti savo kampų. /Tam tikros vie
telės tūrėtų, būti' nieko nedelsiant, iškastos. Jos 
turėtų, būti tinkamame atstume — per 50—100 metrų, 
nuo stovyklos/.

Vado palapinė statoma pačiame viduryje, kur
reikia sustatyti ir visus dviračius. Niekam negalima 
išeiti iš stovyklos be vado žinios. Iš kiekvienos 
skilties duodama po skautų padėti vadui bendruose 
reikaluose /vėliava, kryžius, vado palapinė ir t t./.

Kadangi dažniausiai pirmų vakarų skautai yra 
nepaprastai susijaudinę, nereikia vengti juos Šiek 
tiek įvarginti. Tačiau nuo pat pirmos minutės reikia 
laikyti juos griežtoje drausmėje. Tas reikalinga, kad 
stovykla būtų maloni, naudinga ir gražios išvaizdos.

Rytų būtinai reikia keltis nustatytų valandų. Neuž- 
tęsti. Kėlimuisi ženklui budėtojas pučia trimitų, po 
trijų minučių vėl rytmetinei ruošai. Visa draugovė 
turi vienu metu išeiti praustis. Po penkiolikos 
minučių mankštos su sviediniu — skilties tvarky
masis. Užtenka penkiolikos minučių. Du virėjai, 
skirti iŠ vakaro, tuo metu paruošia pusryčius. Prau
stis eina jie vėliau.

Apie pietus ir vakarienę mes galime pasakyti šit 
kų: praktika parodė, kad jei nėra kariškos virtuvės 
ar specialių virėjų, neužginČyjamai geriau kiek

vienai skilčiai rūpintis maistu ir virti sau valgį, 
atskirai.

Skilties gyvenimas, kuris skautybės pamatas, per 
tat tampa saviškesnis.

Be to, mažam žmonių, skaičiui gaminamas valgis 
yra rūpestingiau ruošiamas, mažiau atsimeta nesu
naudotų, produktų, ir jie tiksliau sunaudojami; 
didesnis įvairumas. Tam tikrus patiekalus, kuriuos 
lengvai galima patiekti 6 ar 8 žmonėms, sunku bus 
pagaminti 20-čiai ar 30-čiai. Greičiau gaminama, nes 
atskirų valgių nereikia taip ilgai virti. Kiekvienas 
skautas gali tikrai „virti". Mato, kaip eina aprūpini
mas produktais, kaip naudingai išleidžiami arba 
taupomi pinigai, suteikiama daugiau iniciatyvos. 
Taigi ta sistema yra skautiškesnė.

Atvykus stovyklon pirmiausia reikia gerai 
išvalyti ir sutvarkyti stovyklaviętę,

Paskui jau galima kurtis, statyti palapines 
ir daryti kitas įrangas.

Blogosios pusės, ruošiant tokių virtuvę, atsiranda 
tik, jei yra bloga organizacija. Neatsižvelgiant į 
bendrų nuomonę, galima drųsiai tvirtinti, kad skilčių 
virtuvės ne kiek nekaštuoja brangiau už draugovės 
virtuvę,

Sklltlnlnkas iš vakaro paskiria du skautus rūpintis 
virimu. Būtų gera, kad tiedu ir meniu /valgių 
sųstatų/ patys sudarytų, o skiltininkui tik patvirtinti 
teieikėtų. Margasis Vėžlys.

DRAUGOVĖS ŽAIDIMAI 
MIŠKE.

1. PASLĖPTASIS LOBIS. Žaidimo vedėjas turi iš 
anksto šiek tiek pasirengti, būtent: 200—300 m nuo 
sustojusių miške žaidėjų prie vieno iš medžių pririšti 
šviesios spalvos kaspinų /geltonų, baltų ar žydrų/, po 
to kur nors toliau, .5 m spindulio rate, paslėpti kokį, 
nedidelį daiktelį pav., peiliukų. Po to ved. grįžta prie 
žaidėjų ir praneša, kad tokioje ar kitokioje pusėje, 

už maždaug 200 m miške paslėptas lobis. Jis netoli 
medžio pažymėto baltu kaspinu. Kas pirmas randa 
„lobį" — peiliukų, tas laimi. /Lavina pastabumų ir akį/.

2. KIŠKIAI IR ŠUNES. Išbėga trys arba daugiau 
„kiškiai" į, miškų pasislėpti. Po kiek laiko išeina 
būrys „šunų", kurie turi surasti kiškius. Nėra reikalo 
„kiškius" sugauti, pakanka pamatyti bent iŠ tolo,
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Zygis stovyklon.

Pamatęs turi pasakyti pavardę.
Žaidimo ploto ribos yra iš anksto nustatytos, ir jas 

peržengęs išeina iš žaidimo.
Jei „kiškius'' suranda per duotą laiką, laimi 

„šunes", jei ne — „kiškiai".

3. PAMESTAS LAIŠKAS, /užmiestyje/ 3—4 km nuo 
išvykimo vietos yra dr-ko paslėpti įvairiose vietose 
laiškai. Laiškų, turi būti tiek, kiek žaidime dalyvauja 
skilčių. Kiekvienoje skiltyje skautą turi būti tiek 
pat. Prieš išvykdama, kiekviena skiltis gauna raštu 
naudingų, nurodymą; būtent: bendrą vietos charakter
istiką, kelyje sutinkamus ypatingus ženklus, kompaso 
kryptis ir pan. Laimi skiltis, kuri savo laišką grei
čiausiai atneša dr-kui.

4. PRIRISTIEJI BELAISVIAI. Įsivaizduojama, kad 
kryžiuočiai, užpuolė žemaičius, paėinė kelis belais
vius ir paskui, pririšę miške prie medžiu, paliko 
lokiams sudraskyti.

Žaidėjai pasidalina į kelias lygias komandas po 
5—10 žaid. kiekvienoje. Iš kiekvienos komandos 
išskiriami 3 žaidėjai. Vienas ją bus belaisvis, kiti du 
kryžuočiai. Belaisviai susitaria su savo komandomis 
dėl balso — šauksmo, kuriuo Šauksis Į pagalbą. Kiek
viena kryžiuočią pora pasiima po vieną belaisvį 
/ tik ne savo komandos/ ir, juos nuvedusi į įvai
rias puses į mišką pririša prie kokio medžio 300— 
400 m nuo vietos, kur pasiliko kiti žaidėjai. Kryžiuo
čiai stengiasi pririšti žemaičius tokiose vietose, kad 
juos būtą sunkiau draugams rasti. Po to kryžiuočiai 
grįžta prie savo komandą. Visos komandos išvyksta 
belaisvių ieškoti. Belaisviai šaukia saviškius anks
čiau sutartais balsais. Laimi toji • komanda, kuri su 
visais savo žaidėjais ir su išvaduotu belaisviu pirma 
grįžta į, vietą, kur yra pasilikęs žaidimo vedėjas

5. PAGAUK ŠVILPUKĄ. Žaidėjai padalinami į dvi 
lygias komandas. Komandos pasirenka vadą. Vadai 
turi skirtingus švilpukus. Iš pradžią į mišką įeina 
viena komanda, paskui kitą. Kiekvienos komandos 
žaidėjai stengiasi pagauti priešininko vadą. Kai tik 
vienas vadas sušvilpia, kitas turi tuoj atsiliepti. Iš 
to kiti" sprendžia apie kiekvieno vado vietas. Jei po 
vieno švilpuko kitas neatsako, jis laikomas pagautas 
Laimi komanda, kuri greičiau pagauna priešininko 
vadą. Žaidėjams švilpti draudžiama.

6. ŠNIPO PĖDSAKAI. Žaidėjai padalinami į tris 
lygias komandas: A, B, ir C. Komanda A įrengia 
„stovyklą/ vietoje, kurią žino komanda B, bet nežino 
komanda C. Stovykla Įrengiama susmeigiant į žemę 
lazdas ratu. Tarpai tarp lazdą po vieną m. Kiekvienas 
iš žaidėją savo kaklaryšį turi lengvai užsirišęs ant 
nugaros, už diržo. Tas kaklaryšis tai žaidėjo 
„gyvybė", jos nustojęs žaidėjas, išeina iš žaidimo. A 
ir C komandos yra sąjungininkai. B komanda 13 min. 
po A komand. išvykimo, vyksta jos pulti. Su B 
komanda vyksta ir vienas C komandos žaidėjas šni
pas. Jis kelyje deda pėdsakus — kokius nors ženklus, 
kad jais likę C nariai galėtą atsekti stovyklą. B 
žaidėjai negali kliudyti šnipui dėti ženklus 10 min. 
po B komandos išvykimo, pėdsakais išseka C. B tiks
las patekti į A stovyklos vidurį A ir C komandą 
tikslas — neleisti. B laimi, jei pusė jos žaidėją 
"gyvi" patenka į stovyklą.

Pastaba: Kam kaklaryšis puolant stovyklą ištrau
kiamas. tas nebegali dalyvauti žaidime. Dalyvaujant 
be uniformą, vietoj kaklaryšio galima ,.gyvybės" žen- 
klan vartoti lengvai nutraukiamą spalvotą siūlą ant 
rankovės.

Paruošė Neumūnsterio Tunto Vadija.
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TĖVYNEI.
Tu kaip trapi gėlė margai žydėjai, .
Prinokusių, javų, laukais geltonavai. 
Šiandieną, tavo pelenus nešioja vėjai 
Ir gūdžiai ūžia palaužti sodybose klevai.

Didžiavomės tavaisiais miestais ir senų, pilių 
griuvėsiais

Ir džiaugėmės didingai ošiančia laisva jūra. 
Šiandieną, daug kam nežinia, ar tu pakilt galėsi, 
Kai žiauriai perbloškė tave baisi audra! ...

į tolimus, j, svetimus kraštus išėję, 
Tave mes lankom sielvarto naktų, sapnais. 
Kažin, ar mes tave mylėt mokėjom, 
Kai tu mus savo duona maitinai? ...

Nors kartais tu likimo skriaudžiama kentėjai, 
Tačiau kaip motina gera ir duosni mums buvai. 
Dabar tik nežinią mums atpučia rytą įtūžę, vėjai, 
Ir šaukiam mes: — „Nejaugi tu jau mums

• žuvai" ?! ...

Bet ne! — Tu visados gyva mums būsi!
Tos sunkios, rūsčios dienos, tikime, praeis------
Pasaulio šėlstančią audrą verpetuose tu 

nepražūsi,
Išėjusi naujais vilčių keliais.

JUOZAS MIKŠTAS

Tikiu

Tikiu, tikiu Apveizdą jo galingą 
Suteiks jėgą paniekintiems varge. 
Tikėjimo galia mūs stebuklinga, 
Ji ves visus į tėviškės namus.

Kas tiki Sibiro tuščiuose plotuos, 
ar broliai Lietuvos miškuos, 
tięms ateitis nėra miglota.
Jie susilauks dienos šviesios.

Kempteniškės sesės papuosusios aikštę.

Šaukiu! tikėkit! broliai, sesės, 
Kad mūsą viltys neapgaus, 
Tikėjimas suteikia drąsą 
Kovot dėl tėviškės savos.

Nuslinks padange debesys juodi, 
Gaivi i'asa laukus mūs atgaivins., 
Tikiu! mes grįšim džiaugsmo kupini, 
Visais keliais, keleliais ir takais.

Sktn. J. Gulbinienė.

Oi močiut, motinėlė

Oi močiut, motinėlė, 
Močiute, sengalvėle, 
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Kol mane užauginai, 
Kol mane išauklėjai, 
Tu prarymojai baltas rankeles, 
Į mane žiūrėdama.

Dięnelę ant rankelių,
Naktelę ant akelių,
Tu pražiūrėjai šviesias akeles, 
Kol mane užauginai.
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O atsimenu namelį,

O atsimenu namelį.
Aš gimtinį savo,
Kur motulė prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Ir dainelė ta lopšinė, 
Ta daina motulės, 
Ir šiandieną, man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.

Čiūčia, liūlia, mažutėli, 
Auk greičiau, užauki — 
Ir tėvynė, ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia ...

Kai išklystu į pasaulį 
Platų, begalinį 
Tėviškėlės atminimas 
Man laimužę, mini. ..

Kai į saulę pasižiūriu,
Vakaro saulužę,
Man ji primena, kai gyvą, 
Mylimą mamužę.

Ir jcasdien regiu tą kaimą, 
Ta namelį savo, 
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

Pamaldos miške.

Kas, bus, močiute

— Kas bus, močiute, kas bus, 
Kas bus, širdele, kas bus:

Įbėgo peliukė
Į margą skrynukę 
Oi. kas bus?

— Tas bus, dukrelę, tas bus:
Tas bus, dukrele, tas bus:

Atneški kačiukę 
Sugaus ta peliukę, 
Oi, tas bus.

— Kas bus, močiute, kas bus, 
Kas bus, širdele, kas bus:

Įlindo zuikelis
Į rūtą darželį
Oi, kas bus?

— Tas bus, dukrelę, tas bus:
Tas bus, dukrele, tas bus:

Paleisiu kurtelius, 
Sugausiu zuikelį 
Oi, tas bus.

Tykiai, tykiai

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, 
Ne taip tykiai, kaip motulė verkia

Kad žinočiau, ko motulė verkia,
Kad aš išmanyčiau, ko motulė verkia.

Aš motulei galvelę šuku čiau, 
Tos baltuosius plaukelius bučiuočiau.
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KATRIUTĖS SAPNAS.
S.K. ir D.B.

/Vieno paveikslo 'vaizdelis jaunesniems skautams/..

Veikėjai: Katriutė, II Baravykas,
Vilkas, Negrų, karalius,
Meška, Būrys negrų,
Kiškis, ■
I Baravykas, Jaun. skaučių skiltis.

:j: :Į- *

/Miško aikštelė. Prieblanda. Baigias blėsti laužas — 
vieta neseniai iškylavusių skautų. Ateina verkdama 
paklydusi Katriutė/.. .
Katriutė: Dieve, kaip jau pavargau ir vis dar negaliu 
kelio atgal rasti. Ach, tie nelemti kelionės ženklai! Ir 
kaip galima juos visus atsiminti! Reikėjo tai skilti- 
ninkei duoti uždavinį surasti kelių pagal ženklus. Ir 
kaip galima juos visus atsiminti?! . . . Ką mama dabar 
pasakys?!.... Kada aš išeisiu iš to nelemto miško!

Pasėdėsiu truputėlį, pailsėsiu ir reiks vėl ieškoti 
kelio, /Sėdasi/ Čia taip darosi baugu vienai miške. 
Bet kvailutė, ko gi aš bijau, juk vilkų čia nėra.

/Katriutė užmiega. Tolumoje girdimas vilko kauki
mas, kurs vis artėja./.
Vilkas: Kas čia per padaras toks nematytas? Kokios 
'rūšies žvėries čia esama? A — tai skautė! O juk 
skautės-mūsų draugės. Ei Sese! Sese!
/Katriutė atbunda/.
Vilkas: Kaip čia pakliuvai?
Katriutė: /išsigąsta/ Vilkas! Dieve, mano, kaip aš 
bijau!
Vilkas: Nebijok! Mes skautų draugai. Sakyk geriau, 
kokiu būdu tu čia atsidūrei?
Katriutė: Aš paklydau. Mes darėme skilties iškylų 
Atėjo laikas grįžti namo, skiltininkė mums liepė eiti 
pagal kelionės ženklus ... o aš jų visai nemoku . . . 
Vilkas: Nemoki? Kaip nemoki? Esi skautė ir nemoki? 
Iki Šiol as maniau kad skautės labai stropios ir pildo 
viską, kų joms draugininke ir skiltininkė liepia. Tai 
esama ir tokių skaučių, kurios nieko nemoka?! ...
Katriutė: Aš ne viskų nemoku. Sufleruoti labai gerai 
moku. Kai mokytojas nemato, nusirašyti labai gerai 
moku.
Vilkas: Ach, tai tu tokia! Tai tu man ne draugė. 
Tokiu atveju aš turiu tave suėsti, nes aš ėdu visus 
savo priešus,
Katriutė: /išsigandus Suėsti! Dieve, mano! Bet aš 
bijau, kai tu mane ėsi, labai skaudės.
/.Vilkas artinas, norėdamas jų griebti/.
Katriutė: Ai, gelbėkit, suės mane!
Meška: Kas čia pagelbos šaukias? Kas čia darosi?
Vilkas: Čia, bičiuli, yra paklydusi labai bloga skautė, 
kuri neverta ja būti. Aš noriu jų suėsti, o ji dėl 
tokio nieko triukšmų kelia.

Prie laužo.'
Meška: Bloga skautė? Na, jau iš išvaizdos matyti, 
kad gerumu nepasižymi. O. juk kiek aš atsimenu, 
tai skautės turi būti labai tvarkingos. Kai as buvau 
jaunesnysis skautas, pas mus taip nebūdavo. Ar kailis 
kur nors nupešiotas, ar uodega perkasta, ar ausis 
nudraskyta, tuojau išmesdavo iš draugovės. Peštukas, 
sakydavo.
Vilkas: Pas mus taip pat. Mane primušė vienų kartų 
supykusi mano sesutė, o aš jai uodegų nukandau, 
norėjo išmesti iš draugovės, bet pasižadėjau pasitai
syti ir paliko. Nuo to laiko buvau labai geras skautas. 
/Abu pasižiūri vienas į kitų ir taikosi jų pagriebti/. 
Katriutė: Neėskit manęs, mieli broliai. AŠ prižadu 
pasitaisyti. Tikrai, nuo šios dienos būsiu gera skautė. 
/Vilkas ir meška pasitraukia į šalį pasitarti tyliai 
tarpusavy/.
Meška: Na gerai! Šį kartų neėsim, bet jei nepasitai
sysi, kitų sykį, nepakliūk mums į nagus. Kauliukų, 
nepaliksim.
Abu: Budėk!
Katriutė: /drebėdama/ vis budžiu! . . /Vilkas ir meška 
išbėga/.
Nuėjo! Ačiū Dievui, o taip buvau išsigandusi, maniau, 
kad tikrai suės.
Kiškis: Ir aš maniau. Tiek pridrebėjau sėdėdamas po 
krūmu. Mat tavim viena nebūtų pasisotinęs. Ir mane 
būtu griebęs tas besotis vilkas. Tai tu skautė, kų? 
Visą laikų norėjau pamatyti skautus. Matai, pas mus 
kiškius steigiama irgi jaunesniųjų skautų draugovė. 
Tai nežinau, Įsirašyti ar ne. Gal neverta, kaip manai? 
O ka pas jus daro per sueigas?
Katriutė: Viskų Šokam, žaidžiam, dainuojam. Kasdien 
turim padaryti po gerų darbelį. Mūsų obalsis — 
tarnauti Dievui ir tėvynei!
Kiškis: Čia tai man patinka. Jei pas skautus taip 
puiku, tuoj bėgu Įsirašyti /bėga/.
Katriutė: Palauk, dar pakalbėsim!
Kiškis: Nėra laiko, skubu. Laikas brangus ir jo 
nereikia veltui eik—yoti, vis budžiu! /išbėga/.
Katriutė: Tai nutrūktgalvis! Lyg nesuspės. O čia taip
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Prie lauko virtuvės.

( t 1 -4,

nuobodu vienai miške.
/Pasigirsta daina/

„Baravykas, kaip kepurė
Iš po eglės drąsiai žiūri" ...
Ei džium, džium
Ei džium, džium
Iš po eglės drąsiai žiūri".

/Katriutė kurį laiką, klausosi, dairosi po mišką, ir 
pamato du baravykus lendančius iš po eglės/.
I Baravykas /dainuoja/:

„Aš storulis baravykas, 
Visų, grybų pulkaunykas. 
Ei džium, džium . ..
Štai ir mano karalijoj
Yr skautų — grybų brolija.
Ei džium, džium ..

/Dainuodami ,,Ei džium, džium" ima Katriutę už rankų 
ir eina ratelį/.
Katriutė: Baravykai! Tai jie ir dainuot gali? Keista! 
Visai nežinojau, kad grybai kalba!
II Baravykas: O kaip gi!
I Baravykas: Manei, kad mes grybai daugiau niekam 
neverti, kaip tik būti į puodų sudėti, išvirti ir 
suvalgyti.
II Baravykas: Tik žmonės mūsų kalbos nesupranta.
I Baravykas: Mes tik be reikalo nešnekam. Ne viską 
sakyk ką žinai, bet viską žinok kų darai!...
/Už scenos ūžesys. Visi nustebę klausosi/.
Abu baravykai: /tempdami Katriutę/ Greičiau, pasi- 
slėpkim čia po egle!

/Įbėga būrys negrų skautiškais kaklaraiščiais, 
šaukdami: „Umba, umba, umba" ... Pamato Katriute 
ir ištraukia jų iš po eglės. įeina negrų karalius su 
trimis palydovais, vienas iš jų neša skėtį. Negrai 
puola ant kelių prieš karalių. Nešąs skėtį, negras, 
pasitraukia, negrai apsupa karalių ratu ir dainuodami 
šoka/.

,,Afrikoj, kur tik pažiūri —
Skėčio reik nuo saulės smūgio.
Tenai klonyje Ovambo

Yra kaimas Beribambo 
Umba, umba, rasa 
Umba, umba, rasa 
Kališka kauka 
Kališka kauka 
Čurima!

Tame kaime Beribambo 
Yr, karalius Karijambo.
Kai dievų malonės šaukia 
Su raganiais giesmę traukia 
Umba, umba, rasa ..

Jie dievams ir šokius šoka, 
Kad dangus nesiųstų blogo. 
Taip karalius Karijambo 
Valdo kaimų Beribambo.

/Dainuojant žodžius „Taip karalius Karijambo" — 
negrai puola prieš jį, ant kelių, ir „Valdo kaimų Beri
bambo" karalius muša juos. Dainuojant „Umba, umba, 
rasa", negrai išbėga šokdami, Katriutė nežymiai 
užima savo vieta, kaip ir paveikslo pradžioje. Laike 
negrų įbėgimo, blėstantis laužas suliepsnoja, negrams 
išbėgus, laužo šviesa staiga gęsta. Katriutė miega/.

Tolumoje girdimi skaučių balsai.
Paskiltininkė: /įbėgusi/ Čionai sesės! Sese skiltininke, 
štąi kur ji!
Kelios skautės: Ji miega?
Skiltininke: Katriut, kelk, Katriut!
Katriutė: /pašoka mieguista/. Negrai, kur negrai?!.. 
Skiltininke: Kokie negrai, tu kliedi?
Katriutė: Bet čia kų tik buvo negrai, ir vilkas, ir 
meška ir kiškis ir net su baravykais kalbėjau. Jie taip 
gražiai dainavo.
I skautė: Bet tu visa tai sapnavai?
Katriutė: Sapnavau? Dieve, koks tai įdomus ir keistas 
sapnas buvo. Aš sapnavau lyg ...
Skiltininke: Einam dabar namo. Jau ir taip per ilgai 
užtrukom tavęs beieškodamos. Savo sapną, papasakosi 
per kitų sueigą.
Katriutė: /nedrąsiai/ Sese skiltininke! Nuo šios dienos 
aš pasižadu būti tikrai gera, stropi ir tvarkinga 
skautė. Aš tai meškai ir vilkui jau pažadėjau.
Skiltininke: Puiku! Valio mus Katriutė!
Visos: Valio!

Dainuodamos: „nusileido saulužėlė" išeina.
Uždanga.
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Laik. Piranijos pirm. vyr. sktn. 
Kuprionis dėsto savo mintis 

sktn. Kliorei

Vyr. sktn. Čepas ir sktn. Čepienė 
kempteniškių tarpe- Augsburge.

Išrinktieji vyr. sktn. Čepas ir 
jo pavaduotojas sktn. Jakštas.

ĮŽYMIEJI ŽMONĖS.
Muzikos kūrėjai mėnesių tvarka:

Sausis. / Franzas Petras Šubertas /
Kaimo mokytojo sūnus Moravijoje. Turėjo 18 brolių 

ir seserų. Gimė Vienoje 1797 m. sausio mėn. 31 d. ir 
mirė 1828 m lapkričio mėn. 19 d., eidamas 32 metus. 
Pradėjo kurti būdamas 11 metų amžiaus. 16 mėtų 
parašė savo pirmųjų simfonijų. Didžiausias dainų 
kompozitorius.. Paraše 600 dainų, kartais net 8 per 
dienų. Per vienerius metus parašė 131 kūrinį.

Garsūs kūriniai: ■— Simfonija C major. Simfonija 
B minor /nebaigtoji/. Karinis maršas. Dainos: Kas yra 
Silvija? Avė Maria, Erlkonig.

Vasaris. 7 Georgas Fridrikas Haendelis: —
Kirpėjo sūnus. Gimė Halėje, žemutinėje Saksonijoje, 

1685 m. vasario mėn 23 d. Priėmė anglų pilietybę. 
Mirė nevedęs, 1759 m. balandžio mėn. 14 d., eidamas 
75 metus. Palaidotas Londono Vestministerio vieno- 
lyno bažnyčioje. Sukūrė 40 operų ir per 20 oratorijų, 
iš kurių Mesiją geriausia. Karalius Jurgis II daly1 
vavo pirmame koncerte, kuriame buvo giedota ši 
oratorija, ir jam Aleliuja choras padarė tokį 
įspūdį, kad jis ir visi dvariškiai atsistojo. Sis papro — 
tys Anglijoje gyvas iki šios.dienos. Oratorija Mesiją 
buvo sukurta per 23 dienas.

Garsūs kūriniai: Operos: Rodrigas. Agripina. Muzika 
fortepionui: Largo. Oratorijos: Mesiją. Juda Maka- 
bajietis. Samsonas.

Kovas. Johanas Sebastianas Bachas: —
Gimęs 1685 m. kovo mėn. Eizenache. Vedė 1707 m. 

ir turėjo 7 vaikus. Po pirmosios žmonos mirties vedė 
antrų kartų 1721 m ir turėjo dar 13 vaikų. Mirė 
1750 m. liepos mėn. 28 d. Bachas buvo garsus 
vargonininkas’, sukūręs puikios muzikos vargonams. 
Apako, Parašė Kristaus kančias pagal šv. Motiejų ir 
šv. Jonų. Kūrė bažnytines kantatas, Velykų ir Kalėdų 

oratorijas, overtiuras, muzikos vargonams, preliudas 
ir fugas.

Garsūs kūriniai: Vargonams: Preliudas E minor. 
Preliudas ir fuga G major. Fortepionui: Tokata 
C minor.

Balandis. Petras Čaikovskis: —
Gimė Votkinske, Rusijoje 1840 m. balandžio mėn. 

25 d. ir mirė cholera 1893 m. lapkričio mėn. 6 d. 
Petrapilyje. Studijavo teisę ir tiktai eidamas 23 metus 
ėmė rimtai atsidėti mužikai. Sukūrė 6 simfonijas, 
4,suitas orkestrui, 3 koncertus fortepionui ir 50 rusų 
liaudies dainų.

Garsūs kūriniai: Simfonijos: Pathetique B minor 
Nr. 6. Simforiinės poemos: Audra. Romeo ir Julia. 
Fatuma — Likimas.

Gegužis. Vilhelmas Richardas Vagneris:
Gimęs Leipzige 1813 m. gegužės mėn. 22 d. Jau

niausias iš 9 vaikų. Teismo tarnautojo sūnus. Mirė 
Venecijoje 1883 m. Vasario mėn 13 d. Vedė du kartu. 
Didelis Listo draugas; antroji žmona buvoListo duktė. 
Sukūrė daug operų ir muzikos dramų. Paskutinysis 
darbas — Parcivalis.

Garsus kūriniai: Operos: Tanhauseris. Lohengrinas. 
Meistersingeriai. Skrendąs Olandas. Muzika Orke
strui: Zigfrido idilė. Simfonija C.

Birželis. Robertas Šumanas:
Knygų krautuvės savininko sūnus. Gimė 1810 m. 

•birželio mėn. 8 d. Saksonijoje. Mirė 1856 m. liepos 
'mėn. 19 d. Ruošėsi tapti teisininku, bet paskui pasi
šventė muzikai. Eksperimentuodamas susižeidė rankų 
ir negalėjo tapti pianistu. Vedė žinomų pianistę Klarų 
Wieckaitę. Kūrė dainas /kurių stilius panašus į Šu
berto stilių/ ir overtiuras ir koncertus.

Garsus kūriniai: Simfonijos: Nr. 1. Pirmoji simfo
nija op. 61. Dainos: Balzacaras. Muzika vargonams:
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Šešios fugos apie Bacho vardą. Fortepionui- Humores
kas. Arabeskas.

Liepa. Kristupas Gluckas: —
Gimė 1714 m. liepos mėn. 2 d. Reino krašte, princo 

Lobkoviko dvare, kur .jo tęvai tarnavo. Mirė 1787 m. 
lapkričio mėn. 15 d. Mokė Mariją Antuanetą, vėliau 
tapusią Prancūzijos karaliene, dainuoti. Jos įtaka jam 
buvo labai maloni ir naudinga.

Kūrė bažnytinę, muziką ir operas, simfonijas, sona
tas ir dainas. '

Rugpiūtis. Ambruazas Tomas: —;
Muziko sūnus. Gimė 1811 m. rugpiūcio mėn. 5 d. 

Mece ir mirė 1896 m. vasario mėn. 12 d. Paryžiuje. 
Buvo kariškis. Vaikystėje mokėsi griežti smuiku ir 
skambinti pianinu.

Sukūrė kelias operas: Hamletą, Sidą, Minjoną Kūrė 
ir kompozicijas teatrui / vieną aktą baladės Čigonės, 
Raimondą ir Venecijos karnavalą /.

Rugsėjis. Antoninas Dvorak: —
Smuklininko ir mėsininko • sūnus. Gimė 1841 m. 

rugsėjo mėn. 8 d. Bohemijoje ir mirė 1904 m. gegužės 
mėn. 1 d. Pragoję. Atsisakė nuo mėsininko amato ir 
griežė smuiku kavinėje. Sukūrė dainas, kamerinės 
muzikos ir muzikos orkestrui.

Garsus kūriniai: Vaiduoklio sužadėtinė. Stabat 
Matėr giesmė lotyną kalba apie Kryžią

Spalis. Francas LiŠtas:—
Gimė Vengrijoje 1811 m. spalio mėn. 22 d. Persišaldę? 

mirė Baireute 1886 m. liepos mėn. 31 d. Šumano 
ir Vagnerio draugas. Turėjo sūną ir 3 dukteris. 
Tapo garsiausias pianistas pasaulyje. Turėjo 
palinkimą tapti dvasiškiu.

Garsūs kūriniai: Fortepionui: Concerto Pathetique. 
Meilės sapnas. Operos: šv. Elzbieta. Orkestrui: 
Vengrą rapsodija. 12 simfoninią poemą

Lapkritis. Antanas Rubenšteinas: —
Žydo pirklio sūnus. Gimė .1894 m. lapkričio mėn. 

20 d. Įsteigė muzikos konservatoriją Petrapilyje. 
Žinomas, kaip didžiausias pianistas, išskyrus Lištą 
Sukūrė 6 daineles rusiškomis temomis ir vieną aktą 
šventąją operą Babelio bokštas.

Garsūs kūriniai: Pianinui: Tarantela. Operos: 
Demonas.

Gruodis. Liudvikas van Bethovenas: —
Tiksli gimimo data nežinoma, bet manoma, kad 

gimė 1770 m. gruodžio mėn. 18 d. Bonoje prie Reino. 
Mirė 1827 m. kovo mėn. 26 d. Buvo nevedąs. Kūrė 
variacijas dar būdamas 10 metą amžiaus ir išleido 
pirmąsias tris sonatas būdamas tik 13 metą

Garsūs kūriniai: Orkestrui:'9 simfonijos. 12 menuetą 
Operos: Fidelio. Oratorijos: Alyvą daržely. Forte
pionui: Mėnesienos sonata.
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1. — Tik pažiūrėk, kokį gražiu radiją, pirkau! Ir 
kaip pigiai! — tik 20 litų, per mėnesį!
— Gerai, o kiek mėnesių, mokėsi?
— Ak, to užmiršau paklausti.. .

* * *

2. Jonelis svečiuose kemša saldainių, šokolado ir 
pyragaičių. tiek, kad net vai-singoji šeimininkė 
nusigąsta:
— Joneli, ar tau nebus bloga nuo tiek saldu
mynų?
— Oi, ne, tetule, iš vidaus aš nesu toks mažas, 
kaip iš viršaus atrodau!

# * *

3. Onelė, būdama pirmą, kartą, kaime, pamato 
melžiant karvę.. Melžimas jai taip patinka, kad 
prašo:
— O dabar vėl tą įpilk į karvę, ir išmilžk dar 
kartą!

sįe sfs

4. Sk. vytis:. — Aš jau būdamas dešimties metų, 
vaiku, stovėjau per du metru, vienas ir be jokio 
ginklo, prieš ištroškusį kraujo, purškiantį Afrikos 
liūtą.
Jaun. skautas: — Baisu, kur taip atsitiko?
Sk. vytis: — Cirke „Karadin"!

* * *

5. Skiltininkas: — Ką laikai tame butelyje?
Naujokas: — Naują savo gyvulėlį-kandį! 
Skilt.:----Kodėl gi jau kandį!
Nauj.: —■ Kad ji labai kuklus gyvulys.
Skilt.: — Na ...
Nauj.: — Jai nereikia vandens ir ji valgo tik 
skyles!

CjS # *

6. Gydytojas: — Kaip ligonis jaučiasi, sesute?
Gail. sesutė: Jis kliedi, daktare.
Gydytojas: — Kliedi? Tai ne kas.
Gail. sesutė: — Taip. Vakar, Tamstai išeinant, jis 
sušuko: „Ar tas kvailys jau išėjo?" Ir tai buvo 
jo askutiniai sąmoningi žodžiai.

* * *

7. Draugininkas: — Tarkime, kad droždamas pavo
jingai įsipjausi į ranką; kraujas bėga, bet tvarsčio 
nėra po ranka. Ką pirmiausiai darysi?
Naujokas: — Imsiu šaukti, broli draugininke.

* * *

8. Nuomotojas: — Taip, aš paimsiu šį butą 
Namą savininkas: — Bet atminkite — jokią 
vaiką jokio radio, gramofono, jokią gyvulią. 
Nuomotojas: — Atmenu, bet, gal, Tamsta nieko 
nesakysite, jei mano amžinoji plunksna rašant 
kiek braškės. * * *

9. Miestietis: — Kuom visas avies kūnas apaugęs?
Ūkininkas: — Vilna.
Miestietis: — Kažin! Tur but pusė yra medvilnės.

* # *

10. — Kodėl visą laiką važinėji prieš ligoninę?
— Saugumo dėlei: aš tiktai šiandieną pradėjau 
savarankiškai vairuoti.

* * *

11. Skautininkas: — Kaip geriausia apsisaugoti nuo 
vabzdžių įkandimą?
Kandidatas: — Nekandžioti vabzdžių,

* * *

12. įlipti įlipau, bet kaip dabar pasiekti žemę,
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Augsburgas.
Balandžio mėn. 28—29 dienomis buvo suvažiavę, 

apie 240 skautų, vadų, Augsburgan. Buvo svarstyta 
daug svarbių, skautų, organizacijos klausimų, ir 
išrinkti visi -sąjungos valdomieji organai: Pirmijos 
pinnininku-vyr sktn. Palčiauskas, Brolijos vyriausiu 
skautininku-vyr. sktn. Čepas, Seserijos vyriausia 
skautininke-vyr. sktn. Vaičiūnienė. Išrinkta LSS 
Taryba iš 24 asmenų, garbės teismas, kontrolės 
komisija ir kita.

Buvo ir atskiri rėmėjų, Seserijos ir Brolijos 
posėdžiai. Nebaigtus svarstyti klausimus- perduota 
Tarybai, kuri gegužės mėn. 30 d. suvažiuoja Wies- 
badenan. Čia galutinai bus priimtas statutas ir dabaigti 
svarstyti kiti skautų, organizacijos klausimai.

Augsburgo lietuvių bendruomenė parodė didelį, 
palankumu ir vaišingumų skautams suvažiavimo metu. 
Toks gausus skautų, suvažiavimas turi didelės reikš
mės atsikuriantiems skautams išeivijoje. Pasimatę, 
atgaivinę pažintis, skautų, vadai išsiskirstė į savo 
vienetus su pakelta nuotaika. /K./
Detmoldas.

Gegužės mėn. 17 d. Detmoldo skautų, rėmėjai' 
sukvietė tėvų, rėmėjų ir kitų skautų bičiulių 
susirinkimų Pranešimų iš suvažiavimo Augsburge 
padarė LSS Tarybos narys rašytojas A. Giedrius. 
Tuntininkas psktn. V. Bražėnas ir anglų zonos vadeivė 
sktn. Čepienė bei kiti panagrinėjo skautų ir skaučių 
organizacijos bei auklėjimo klausimus. Tokie 
susiėjimai su tėvais ir rėmėjais labai pageidautini, 
tik gaila, kad mūsųbendruomenė negausiai dalyvauja. 
_ . u j lK-lBuxtehude

Skautų Patrono Š v. Jurgio dienųBuxtehudės lietuvių 
skautų Vietininkija ir latvių skautų draugovė išėjo 
Į žaliuojančių gamtų pasveikinti svetimos žemės 
pavasarį ir kartu prisiminti toli paliktos gimtosios 
žemės mieluosius pavasariu . Jaukiai švokščiančiu 
pušynu pašlaitėje prie iš anksto paruoštos laužavietės 
vakarop suplaukė visų Buxtehudes užsieniečių 
stovyklų gyventojai. Iš jų tarpo ryškiai skyrėsi 
gražiai uniformuoti žaliukai skautai ir skautės. 
Pradedama iškilmingoji dalis. Giedant Lietuvos ir 
ir Latvijos tautinius himnus, pakeliamos abiejų 
tautybių ir UNRRA vėliavos. Perskaitomas. 
Vietininkijos įsakymas, kuriuo keliolika stautų 
pakelta į aukštesnius laipsnius. Vietininkas vyr. skilt 

Romas Michalauskas įteikia pasižymėjusiems skautams 
skirtas dovanas. Du abiejų tautybių jauniausieji 
skautai užkuria laužų ir po to seka meninė dalis, 
kurių bendromis jėgomis gražiai išpildų lietuviai su 
latviais. Sutartines dainas, komiškų akrobatikų, 
aktualius kupletus ir deklamacijas gausinga žiūrovų 
minia palydėjo karštais plojimais. Nuleidžiant 
vėliavas, skautams taria žodį ir padėkoja už gražiai 
pravestų laužų didelis skautų bičiulis ir jų nuoširdus 
globėjas vietos UNRRA skyriaus direktorius p. Poul 
K n o t h , kuriam tos dienos proga buvo įteikta liet, 
tautinė vėliavėlė. Be to, dar skautus sveikino vietos 
Lietuvių Tremtinių Komiteto pirmininkas ir latvių 
stovyklos komendantas.

Kelioms dienoms praėjus lietuviai skautai drauge 
su latvių skautais savo būkle turėjo jaukų pobūvį, 
kurį pradėdamas Vietininkas R. Michalauskas 
trumpame savo žodyje nušvietė skautų pasiektus 
laimėjimus kūrimosi laikotarpyje ir paskutinių metų 
glaudžiai ir gražiai bendradarbiaujant su kitų tautybių 
skautais. Buxtehudes Vietininkija šiuo savo pobūviu 
lyg ir užbaigė savo gražų veikimų nes didesnė dalis 
jaunesniųjų skautų išsikėlė į keliolikos kilometrų 
atstume esančių našlaičių prieglaudų. Kita skautų 
dalis su visais stovyklos gyventojais vyksta į naujų 
Seedorfo stovyklų, ir prisijungia prie ten įsikūrusios 
"Mohtgomery" stovyklos. Latvių skautų draugininkas 
lietuviams skautams palinkėjo sėkmės ir toliau 
nenulistamai dirbti naujoje vietoje. Lietuvių 
Komiteto pirmininkas priminė, kad tiktai skautai 
dažnai pragiedrindavo niūrų stovyklos gyvenimų ir 
į jį įnešė daug jaunatviško judrumo.

Išsiskyrimas netikėtas ir gana skaudus, bet jis 
skautų dvasios nepalaužė. Buvę, Buxtehudes 
Vietininkijos skautai ir skautės, kur bebūtų yra 
pasiryžę, savo kilnaus Šūkio — Dievui, Tėvynei ir 
Artimui — niekuomet neužmiršti ir šventai jįvykdyti. 
Jie ir toliau pasiliks skautais, o gražaus tarpusavio 
sugyvenimo ir veikimo šviesūs prisiminimai visur ir 
visuomet juos lydės. /B./

Tubingen.
Gegužės mėn. 5 d., Motinos dienos proga, įvyko 

Vietininkijos sueiga. Mirusios bei žuvusios motinos 
buvo pagerbtos tylos minutėle. Po oficialios dalies 
p. Dr. K-ė laikė trumpų bet ypatingai prasmingų ir 
gražių paskaitų tikroje skautiškoje dvasioje
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nušviesdama mums mūsų motinas. Sueigą papildė 
Vietininko brolio S-io trumpas pranešimas apie 
skautų vadų suvažiavimą, pabrėžiant Augsburgiečių 
broliukų, ir sesučių, vaišingumą. „Rimtąjį' dalį 
pradėjo eilėraštis, skirtas motinai. Po jo ėjo porą 
liaudies dainelių, apie močiutę bei apie motulę. Mūsų, 
liūdnas motinas paguodė eilėraštis „Oi neverk, 
motinėlė . . ." Keliomis „vyriškesnėmis" dainelėmis 
baigėsi „pasirodymai". Sueiga baigta Motinų Motinos 
giesme „Marija, Marija".

Po sueigos padarytas trumpas skautų vyčių 
pasitarimas.

Kadangi užėjo „brolis" lietutis, tai sk. vyčiai ir 
vyr. skautės pasiliko salėje, išbandydami savo balsus 
/padainuodami/, na, o kai kas ir savo kojas 
/pašokdami/. M.
Meerbeckas.

Viso pasaulio skautų globėjo šv. Jurgio dieną, 
Meerbecke lietuvių, latvių ir estų skautai šventė 
kartu.
Iš pat ryto gražiai įruoštoje skaiitų aikštėje, dekoro- 
toje skautiškais ir tautiniais ženklais, skambant 
himnams, buvo pakeltos tautų vėliavos.

Dienos metu skautai savo sueigas turėjo atskirai.
Vakare‘įvyko bendras laužas, į kurį, atsilankė 

UNRRAos direktorius ir kiti tarnautojai, lietuvių, 
latvių ir estų.svečiai.

Lietuviai skautai pasirodė puikiai su plastikos 
ir jumoristiniais numeriais. Taip pat lietuviai parodė 
įscenizuotų šv. Jurgio legendų. Pagerbdami nuošir
džius kaimynus . estus, lietuviai, sudainavo vienų 
estiškų dainelę. Mūsų globėjams anglams padainavo 
angliškai „Lauželis, lauželis".

Estų ir latvių pasirodymai buvo irgi gražūs, tik 
truputį nuobodino nesupratimas jų kalbos.
Blombergas. /P.E./

Nauja skautų draugovė. Pagaliau įsikūrė Liet. 
Gimnazijos skautų draugovė. Jai pagrindų davė 
20 gimn. mokinių iki šiol priklausiusių stovyklos 
skautų L.K. Mindaugo dr-vei.

1946. III. 20 įvyko steigiamoji gimn. skautų dr-vės 
sueiga, kurioje dalyvavo mokyt, ir mokiniai Skilt. 
L.Maskaliūnas nušvietė skautų organizacijos reikšmę, 
ir, trumpai apžvelgęs Blombergo liet, skautų organi
zacinę, raidų pakvietė visus mokinius stoti į, skautų 
eiles.

Po to gimn. kapelionas kun. K. Juršėnas pasveikino 
gražų mokinių skautų būreli. Jis pabrėžė, kad skautas 
turi būti pažįstamas ne tiek iš uniformos, kiek iš gerų 
darbų. Dar kalbėjo gimn. direkt. P. Bagdonas ir tun- 
tininkas mokyt. Prekeris.

Susidarė trys skautų skiltys: liūtų žirgų ir vanagų 
Draugovė pasirinko kar. Ant. Juozapavičiaus vardų. 
Jai vadovauti laikinai paskirtas skltn. L. Maskaliūnas.

Gaila, kad dr-vė tik’ mokslo metų pabaigoj įsikūrė.
/K./

Nauja knyga.
Iš spaudos jau išėjo "Skautų Aido" redaktoriaus 

sktn. Antano Krauso spaudai paruošta knygelė 
"Gyvulių draugas". Leidinėlis gausiai iliust
ruotas ir gražiai išleistas. Gera dovanelė mūsų 
jauniesiems broliukams ir sesutėms. Apysakaitės tinka 
ir laužo pašnekesiams. Kaina 3 RM. Gaunama: 
Lithuanian Boy-and Girl Scouts Association, Detmold, 
Wiesenstr. 5.
Padėka.

„Augsburgo-Hochfeldo jaun. skautams, ypač poniai 
KLIORIENEI bei gerb. visuomenei, nuoširdžiai globo
jusius L.S.S. Vadijos Tiekimo Skyrių, taria skautiškų 
ačiū.

L.S.S. Tiekimo Skyrius.

Žodynėlis.

patrol / petroul / -skiltis
troop I trūp / -draugove / -vienalytė/
district / distrikt / -tuntas
district’s commissioner / komisener/ -tuntininkas 
guider / gaider / -skautininke 
scouter / skauter / -skautininkas 
groop / grūp / -draugovė / mišra / 
companie / kampanie / -vienetas 
unit / junit / -vienetas

Padėka.
Už paramų "Skauto Aidui" leisti Memmingeno ir 

Dillingeno tuntams bei p. inž. Butkui Augsburge 
nuoširdžiai dėkoju.

Redaktorius.

Administracijos pranešimas.
Dėl pasunkėjusio popieriaus parūpinimo ir kitų 

spausdinimo sąlygų "Skautų ^.idas" nuo šio numerio 
kainuos 2 RM.

Lithuanian Boy- and Girl-Scouts periodical.
@ DETMOLD, Wiesenstr. 5.
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