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SVEIKINIMAI.

Viršely: Vaidila prie aukuro /freskos proj./ dail. Z. Kolbos.
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Rokiškio skautai prie savo stalo Palangoje Nuotr. Gulbinsko.

KAS YRA SKAUTYBĖ.
Mes visi skautai, bet ne vienam nėra lengva pasakyti, ką skautybė iš tikrųjų, reiškia. Dalykas 

toks, kad skautybė labai platus dalykas ir apimą taip daug, kad sunku surasti tinkamų žodžių jai 
apibrėžti. Yra skautų, kuriesučiumpa vieną kurią, skautybės dalį, ir galvoja, kad tai viskas. Jų skautybė 
atsigula ant šono, kaip prakiuręs laivas: ji pakeista vien tik rankų darbais, ar dainomis, ar atletika.

Kad būtume tikri skautai, turime persiimti visa skautybės idėja, o ne jos dalimi.
Skautybė yra gyvenimo būdas. Skautas, tikra žodžio prasme, yra berniukas arba vyras, kuris 

mėgsta elgtis kaip kilnus riteris / taisykles nustato skautų įžodis ir įstatai / ir gyventi po atviru 
dangum. Berniukas, mėgstąs gyventi lauke, naudosis kiekviena pasitaikančia proga išsprukti iš 
keturių sienų. Jis stovyklaus, tirinės, vaikščios, pėščias seks pėdsakus ir nei blogas oras nei blogos 
sąlygos jo neatbaidys. Jis išmoks pasitikėt ir rūpintis savimi. Jis pažins paukščius, medžius, 
debesis ir žvaigždes. Štai gyvenimas gamtoje-skauto gyvenimas.

Klubai, klasės geri, bet laukai geresni už juos. Mes turime atsidurti po Dievo mėlynu dangum, 
turime kvėpuoti grynu oru ir sveika žeme-turime pažinti gamtą, kad taptume tikri skautai ir vyrai.

Riteriškas gyveinimas- Gyventi riteriškai yra persiimti skautybės idėja-gyventi garbingai, skai
sčiai, drausmingai ir linksmai, tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui. Tokia skautybės dvasia, tokia 
gyvenimo gamtoje dvasia.

Riterio kelias dažnai status ir nelygus, bet skautas, žinąs savo tikslą, eis juo nesidairydamas. 
Ar šiaip ar taip, tik mankštindamiesi įgyjame stiprių muskulu! Juo aršesnė kova, juo didesnis 
nugalėtojas.

Iš V. Kamantausko ir A. Saulaičio
"Skiltininkų Vadodėlio"

TARPTAUTINĖ SKAUTŲ VADOVYBĖ.
Skaučių: Pausaulinė skaučių šefė lady Baden Powell.

Pasaulinio Skaučių Biuro Direktorė Arethusa Leigh — White.
Skautų Pasaulinis skautų šefas ir įkūrėjas lordas R. Baden Powell yra miręs. Naujas šefas dar 

neišrinktas.
Tarptautinio Skautų Komiteto garbės pirmininkas yra Švedijos princas Gustavas Adolfas.
Tarptautinio Skautų Biuro Direktorius W ilson.
Britų Skautų Sąjungos Užsienio dalies vedėjas Glad Bincham.
Britų Vyr. Skautininkas lordas Rowallan.
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PIRMIEJI
ŽINGSNIAI TREMTYJE.

Pereitų metų birželio — liepos mėnesiais, 
kaip pirmosios pavasario žibutės, iškėlė gal
veles pirmosios lietuvių skautų draugovės, vos 
pratirpus storajam 6 metų karo užklotui, taip 
skaudžiai pakirtusiam Lietuvos Skautų Sąjungos 
buvusį, išbujojusį organizmų vienur drąsiau, 
kitur kukliau. Wiesbadenas, Oldenburgas, Lū- 
beckas, Blombergas įeis kaip kuklūs, bet istori
niai taškai į mūsų Sąjungos atgaivinamąjį laiko
tarpį.

25 liepos pirmuoju Vadijos pasakymu buvo 
užantspauduotos pastangos sulipdyti steigia
mųjų Vadiją, kuri bandytų užmegzti ryšius tarp 
besisteigiančių skautų vienetų ir išsiaiškinti 
sunkumus bei priemones jiems nugalėti. Veikiai 
pasirodė sk. kalendorėlis ir anketos bei liudiji
mai.

Rugsėjo gale paskelbtasis steigiamasis skautų 
vadovų suvažiavimas sujudino ne vienoje 
stovykloje iki tol rymojusius skautus ir skauti
ninkus, trilapė lelija skleidėsi vis daugiau ir 
daugiau. 26—28 spalių Detmolde suvažiavo 99 
įgalioti vienetų atstovai nuo Flensburgo lig 
Tūbingeno. Prie jų prisidėjo dar 21 skautas- 
svetys. Suvažiavime dalyvavo 22 skautininkai. 
Likusių didžiųjų dalį steigiamosios naštos išlaikė 
ant savo pečių skautas vytis — vyresnysis 
skiltininkas. Tai buvo pirmasis suva
žiavimas lietuviškos tremtinių 
bendruomenės gyvenime. Ir skau
tai buvo pirmoji organizacija, 
sudariusi demokratiškai savo va
dovybę.

Suvažiavimas aptarė reikalus, pabrėžė tvirtų 
mintį atkurti L.S.S., plačių, savarankiškų ir 
nepriklausomų nuo tiesioginių ir maskuotų 
pasaulėžvalginių partinių bei srovinių įtakų ir 
išrinko laikinųjų Vadiją, dar vis bendrų skau
tams, nes dar neaiškios buvo mūsų jėgos, neži
nomos prityrusių vadovų ir vadovių skaičius.

Gyvenant išsiblaskusiems ir daugeliui skau
tininkų užėmus daugiau laukiamųjų negu vei
kiamąja poziciją, nenuostabu, kad L. Raudonojo 
Kryžiaus Centras beveik tuo pačiu laiku, tik 
kitoje vietoje buvo suskatęs pajudinti mūsų 
Sąjungos atgaivinimą, pradėdamas nuo Vyriau
siosios Vadovybės sudėties komplektavimo. 
Šios pozityvinės L.R.Kr. pastangos būtų buvu
sios gal ir vaisingos, jei ne likimo valia, pada
riusi patį L.R.Kr. 2 mėnesiam benamį ir neveiks
mingą, kol jis iš Wiirzburgo susirado ir persikėlė 
įTubingeną.

Tolesnės jau sudelstos pastangos dar vis 

lipdyti Vyriausiąja Vadovybę, kada ji pačių 
skautų vienetų, nedelsiančio gyvenimo, jau buvo 
sulipdyta, kuriam laikui buvo beapgaubiančios 
mūsų Sąjungos atgaivinamąjį laikotarpį pirmuoju 
Šešėliu. Bet L.R.Kryžiui esmėje rūpėjo, kad 
skautai atgytų ir tuo būdu lietuviškas jaunimas 
išpaudotų palankiai susiklostančias veikimui 
sąlygas, o ne tai, kad skautų vadovybė būtų 
L.R.Kr. pasitikėjimo žmonių rankose. Todėl šis 
šešėlis veikiai išsisklaidė.

Tuntininkų sąskrydis Wiesbadene 1946 m. 
vasario mėn. 1 ir 2 d. d. paruošė tam dirvą. 
Visuotinis, jau antrasis vadovų suvažiavimas 
Augsburge ,1946 m. balandžio 28—29 d. — 
nustatė pastoviąją mūsų Sąjungos organizacinę 
schemą ir išsirinko jau nuolatinius Sąjungos 
organus. Dalyvių gausumas ir atgijusių vienetų 
masė leido jau grįžti prie Seserijos ir Brolijos 
atkūrimo kaip 2-jų organizacijų, su 2-viem 
veikimo planais ir vietomis net su atskirais 
skaučių ir skautų tuntais. Pagaliau L-S.S- Tary
bos suvažiavimas Wiesbadene 1946 m. gegužės 
30—31 d., priėmė statutą ir išrinko Pirmi ją. 
Per tų laiką sėkmingai užsimezgė santykiai su 
Tarptautiniu Skautų, su Pasaulinių Skaučių 
Biurais, su Britų, J.A.V., Škotijos skautų ir 
skaučių asociacijomis. Dar pereitais metais 
pradėti megzti ryšiai davė realių padarinių: 
1 skautininkas ir 30 skautininkių yra atvykę 
mums padėti. Santykiai su užsieniu laiku užsi
mezgė dėka Lūbecko skautų sugebėjimo surasti 
ir išnaudoti palankią progą. Tuo būdu mūsų 
Sąjungos atgaivinamasis laikotarpis sėkmingai 
ir tvirtai užsibaigė, užskaitydamas 207 regis
truotas draugoves. ,

Prasideda antrasis laikotarpis, 
laikotarpis mūsų vidinio konso- 
lidavimosi, per kurįmes nebesip- 
lėsime kiekiu, bet turime tvirtėti 
skautybėje, visų pirma- kiekvienas savyje. 
Lygiagrečiai ateina laikas įgauti tvirtesnio 
skautiško patyrimo skiltyse, draugovėse ir 
tuntuose.

Nesistebėsime, jei per šį laikotarpį vienas 
antras tuzinas, skautų, ar net vienas atkris iš 
mūsų tarpo. Tai bus natūralu. Skautybė nėra 
mados nei išskaičiavimo dalykas. Kas dėl šių 
veiksnių buvo įstojęs į skautus, tas nepritaps ir 
nubyrės. Skautybė nėra partinės, srovinės ar 
pasaulėžvalginės propogandos įrankis- Kas šiuo 
sumetimu buvo bandęs ar tebebandytų į ją 
įsiskverbti, tas taip pat nepritaps ir arba nubyrės 
arba turės būti nukratytas.
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Vadoyių-vų. kursų, stovykla 1935m.

Bet užtai liks tie, kas bus suaugę su skautybe, 
kam pati skautybė yra pasaulėžvalga.

Genys margas, o pasaulis dar margesnis. Kas 
žmogus pasaulyje vis kitoks, vis savitas. Tad 
nenuostabu, kad gyvenime yra daug įvairių, 
susibūrimų, draugijų, ir pažiūrų,. Ir tatai ne taip 
jau bloga. Monopolizuoti pažiūras, draugijas, 
susibūrimus neįmanoma. Paskutiniais dešimt
mečiais buvo bandoma valstybiniu mastu mono
polizuoti jaunimo auklėjimų. Šis žiaurus eksperi
mentas davė tik skurdų, ir skaudų, palikimų. 
Vis viena, kas kur ir kada bandė, bandys ar 
ketins bandyti siekti šioje srity monopolio, tar
damasis pasiekęs tobulybės organizacinėje ideo
logijoje ir santvarkoje, tas klys ir kitus klai
dins, nes ... genys margas, o pasaulis dar mar
gesnis.

Todėl skautybė pasiėmusi kuklesnį kelių: ji 
be propogandos! Ji be pretenzijos į tobulybę, ji 
ne tik toleruoja, bet ir gerbia kiekvienų kitų 
jaunuomenės sambūrį, kad ir kitų siekių ir kitų 
formų jis būtų, nes ir ten yra pozityvinių 
pastangų ir gražių siekių.

Į, savas gretas suburti skautybė tesiekia tuos, 
kuriems jinai patinka —- josios siekiai ir jos 
metodai. Tikrai, niekam už akių ji neužbėga ir 
niekam nekonkuruoja.

Vienok nuostabu, kad yra pasireiškę įvairių 
nedraugiškų pastangų iš tos pačios lietuviškos 
tremtinių bendruomenės pavienių asmenų, net 
grupių pusės. Iš vienos antros sakyklos yra 
kritęs tamsesnis žodis skautų adresu- Iš vienos 
kitos gimnazijos, net direktorių suvažiavimo 

dalyvių, yra bandyta apie skautus tamsokai 
nuteikti. Vienas antras asmuo kadaise daugiau 
gal džiaugęsis mūsų organizacijos nesėkmėmis 
negu laimėjimais, intensyviai beria įaikraščiiį 
puslapiuose priekaištų pluoštus. Vienas antras 
prašalaitis ir tariasis pasidaręs specialistu skautų 
reikaluose ir iš karto bando nustatyti, kuriame 
ten laikrašty, skautybės gaires. Net kitos 
organizacijos, prieš kurių skautai niekad nebuvo 
ir nėra nusistatę, suvažiavimas diskutuoja 
skautų organizacijos vadovybės sudėtį- ir apta
ria, kaip į skautus organizuotai įsiveržti ir 
paimti "valdžių" į savo rankas.

Visos šios pastangos išsilygiuoja pagal vieną 
tikslų — griauti lietuviškomis rankomis atgi
jusią lietuvių skautų sąjungų. Priemonės tam 
pateisina tikslų —■ galima prikišamai pabrėžti 
skautų klaidas, galima išmįslioti nebūtų dalykų, 
galima iš adatos vežimus priskaldyti, galima, 
na, tiesiog net dera reikiamai nutylėti, kas 
skautuose teigiama ir panaš.

Skautų tai negąsdina ir negąsdins, nes tai 
tuščios pastangos. Mes žinome savo kelią ir juo 
einame, kaip ėjome daugelį metų Lietuvoje, ir 
kaip eina daugelis milijonų skautų visame 
pasaulyje! į nenuoširdžius, neatvirus ir netie
sius pamokymus nekreipiam dėmesio. . O pamo- 
kytojams sakome: "Atleisk jiems, Viešpatie, 
nes jie nežino ką. bedarą."

Kad skautai ne angelai, bet ydingi žmonės — 
visi mes žinome. Kad mūsų sąjungos organai 

padaro klaidų, to mes nesiginame. Bet tai dar 
niekam neduoda mūsų teisti. Ar kiti ž m o -
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n ė s , ne skautai, jau tobuli? Ar kitos 
organizacijos, ne skautų, jau ne
bedaro klaidų.? Temeta akmenį, kas pats 
nekaltas! o mažiausia jau — tas, kas pats yra 
bent mažiau už skautus susipainiojęs savuose 
paklydimuose, kurių skautai vienok dar niekam 
nekaišiojo ir nekaišioja.
Šia prasme skautų sąjunga liko nesusvyravusi 
ir susitvarkiusi savo pačios viduje organizaciniu 
požiūriu.

Naujai steigiamoji rajonų organizacija, subur

dama po 5—7 tuntus bei vietininkijas į glau
desnį sąlytį, palengvins kitiems skubiau ištiesti 
paramos ranką, jei kur nors kas nors suš
lubuotų, o, svarbiausia, įstengs suorganizuoti 
vadų lavinimo reikalų taip, kaip kad mūsų 
organizacija nestovėtų vietoje, bet nuolat 
ir nuolat vis augtų aukštyn, kaip 
galingasai ąžuolas, bet n e s i 1 a n k s - 
čiotų žemyn, kaip verkšlenąs 
gluosnis Budėkime!

vyr. sktn. Vyt. Gruodžius.

NAKTINIAI ŽAIDIMAI.
Paklydusieji keleiviai

Žaidėjų skaičius: viena; skiltis. Amžius: nuo 
12metų Žaidimo vieta: užmiestyje, nežinomoje 
apylinkėje, geriausia prie skautų stovyklos. Žaidimo 
laikas: naktis.

Skiltininkas savo skautus užristomis akimis nusi
veda naktį į visai jiems nežinomą, vietą. Iš čia jie, 
atrištomis akimis, patys turi grįžti į stovyklą.

Vesti galima dvejopu būdu: skautai eina virtine 
uždėję, ranką ant draugo peties arba įsikabinę į 
virvutę, kurios priešakinis galas yra skiltininko ran
koje.

Juo jaunesni skautai, juo atsargiau reikia vesti.
Lenktynės į šviesą.

Žaidėjų skaičius 2—4skiltys. Amžius: nuo 12metų. 
Žaidimo vieta: užmiestyje.. Žaidimo laikas: naktis.

Kiekviena skiltis yra taip pastatyta, kad negalėtų 
matyti kitos skilties. Pats vadas su elektros lempute 
nueina į vietą už kokios % km, kuri yra lygiai nuto
lusi nuo visų skilčių. Vadas sustoja ir čia užžiebia, 
čia gesina baterijėlę. Skiltys, pamačiusios žiburį, 
turi į jį. bėgti. Pirmoji visa prie vado atbėgusi 
skiltis laimi.

Sukurk laužą.
Žaidėjų skaičius: 2—4skiltyš. Amžius: nuo 12m. 

Žaidimo vieta: užmiestyje Žaidimo laikas: tamsi 
naktis.

Skautai dalinami į du būrius. Kiekvienam būriui 
skiriamas teisėjas. Abu teisėjai/geriausia draugi
ninkas ir jo adjutantas I, prieš vakarą, parenka dvi 
vietas &-km. vieną nuo kitos' ir sukrauna laužus.

Naktį teisėjai savo būrius veda prie laužo. Žaidė
jai neturi žinoti kuria kryptimi yra laužai. Sutartą 

laiką ir vienoj ir kitoj ir kitoj vietoj prie sukrautų 
laužų teisėjai iškelia 14—Iminutei žiburius. Kada 
užgęsta paskutinis žiburys, būriai. keičiasi vietomis, 
vadinasi, bėga prie svetimo laužo, kur buvo matyti 
žiburiai. Susitikę priešininkai gali nutraukti kaklary
šius, kurie yra užristi/vienu kartu/ant rankos, virš 
alkūnės. Skautas, pirmas netekęs kaklaryšio laiko
mas „užmuštas" ir nebežaidžia. Laimi būrys, pirmas 
Užkūręs laužą. Kiekvienas skautas gauna tik du 
degtukus.

Prie laužų teisėjai palieka savo padėjėjus, o 
patys teisėjai eina kartu su skautais ir seka prie
šininkų susitikimą.

Užuosk dūmus.
Žaidėjų skaičius: draugovė. Amžius: nuo 12metų. 

Žaidimo vieta: užmiestyje. Žaidimo laikas: tamsi, 
rami naktis.

Viena skiltis sustoja kokioje nors vietoje „stovy
klauti". Manydama, kad arti nėra „priešų1, ji 
ramiai susikuria laužą. Bet štai kažkur toli tamsoje 
žvalgai išgirsta kažką įtartino ir apie tai praneša 
sutartu būdu artimiesiems. Laužas gesinamas, bet 
dūmai lieka/skiltis stengiasi, kad dūmų būtų daug 
ir kad jie smarkiau kvepėtų/. Kitų draugovės skilčių 
skautai yra „priešininkai". Pamatę tolumoje laužą, 
jie eina prie jo, bet štai laužas užgęso. „Priešininkai" 
turi, rasti jo vietą vien tik iš dūmų kvapo ir iš 
krypties. Skiltys prie laužo turi sėdėti tyliai. Žai
dimas baigiamas, kada priešininkai randa laužą.

Paruošė Neumūnsterio Tuntas.
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SKAUTĖMS.
Kai sužiba danguj žvaigždė vakarė 
Ir kyla Viešpačiui graudi malda, 
Tu atsimink, ką Kristus tarė 
Žvejų laivelyje tada!

Kas su manim gyvent išėjo, 
Tam mano ištiesta ranka.
Ir susiglaus sparnai plačiausio vėjo 
Po kojų, atsiguls nurimusi banga'. 

Tau benešant mažytį žiburėlį, 
Padus sužeis aštri laukų žolė ... 
Tik neužmiršk, ką medis anuomet iškėlė — 
Ir atsiklaupk prie kryžiaus pakelėj...

Jei tave žmonės ir draugai paliktų, 
Aš tavęs nepaliksiu pakelėj vienos. 
Uždengsiu nuo pelėdų klyksmo pikto, . 
Pakol visi kraštai pasaulio įdienos.- 

Kai rytą, saulė, bedugnės nušvietus,
' Tau kaktą, skaidrybe palies, 

Pakviesiu pas save į iškilmingus pietus 
Iš Nemuno gražios šalies.-

Sužibus žvaigždei danguje vakarei, 
Susimąstyki, pagalvok, nurimk — 
Ir patikėki viską Dievo valiai — 
Draugovę skiltį-viską, kas yra aplink I 

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė.

SUNKU UŽMIRŠTI.
Sunku užmiršti tėviškės laukų šilkinį vėją, 
Kuris mane taip švelniai, švelniai glamonėjo 
Ir švokštė klevo šakose prie kiemo vartų. . . 
Prisimenu ... ir pajuntu širdyje skausmą kartų. 
Sunku užmiršti tėviškės dangaus mėlynę 
Ir paupio lakštučių giesmę vakarinę, 
Kurią išgirdus būdavo kažko taip ilgu ... 
Prisimenu ... Ant skruosto ašara sužvilga . .. 
Sunku užmiršt artojo ramų gerą veidą, 
Armonikos, dainų ir juoko skambų aidų 
Pagojais ir laukais vingiuojantį takelį... — 
Prisimenu ... ir keikiu varganą išeivio dalią.
Sunku užmiršt ir meilė pirmutinę, 
Kuri įaudrino jausmus jaunoj krūtinėj 
Ir liko ... liko vieniša gimtajam kaime, 
Giliai paslėpusi brangiausią mano laimę ...

... sunku užmiršti. . . 
Juozas Mikštas.

TĖVIŠKĖJE LIKUSIOS 
LIETUVAITĖS DAINA

Siaubas kraštą surakinęs 
Kalina kančių rūsy. 
Mano laimė, laimužėle, 
Kur dingai tu, kur esi?!... 
Laukiu, laukiu — nesulaukiu 
Savo mylimo brangaus ... 
Kas pratars žodelį mielą? 
Kas mane paguos, priglaus? 
Jis išėjo ir negrįžta ... 
O kaip liūdna, kaip skaudu! 
Rieda skruostais ašarėlės, 
Džiaugsmo niekur nerandu ... 
Bėgą dienos, slenka metai, 
O aš vis esu viena; 
Ten toli jo nepasiekia 
Mano ilgesio daina.
Ir svajonės ir sapnužiai 
Nuolat skrenda vis pas jį. 
Su manim drauge jo laukia 
Tėviškės laukai žali. 
Gal jis žuvo, gal paliko 
Kruvinam kovos lauke? ... 
Nei ... — Jis gyvas ... Jo sulauksiu ... 
Laisvė grįš su juo drauge!

Juozas Mikštas.

Skautų įžodis Braunschweige Nuotr.V.Bacevičiaus.
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A. A. S. V. VYR. SKLT. 
JONĄVOBOLĮ PRISIMINUS.

Jūs žuvote gražiam pavasary ...
Jūs troškote, kad Tėvynė būtų, laisva ...

Skautų Vyčių. Vadas.
Šie žodžiai stovi įrašyti ant vienišo kryželio 

Lietuvos Aukštosios Panemunės kapinėse, kur prieš 
penkis metus būrelis I-sios Kauno Skautų Vyčių Dr- 
vės vyrų ir pažįstamų palaidojome tragiškai, liep
snojančio karo pašvaistėje, nuo netikėtos vokiečių 
bombos žuvusį, amžinos atminties, paskutinįjį tos 
dr-vės vadų s. v. vyr. sklt. Jonų Vobolį.

1941 m. birželio mėm 22 d. daugeliui lietuvių yra 
amžinu ženklu įsirėžusi į jų gyvenimo istorijų. Tra
giškas žuvimas visų mūsų taip mylimo Jono, kartu 
išplėšdamas jo gyvenimo draugę, vyr. skautę 
„Vyties" filijų Onutę Osmolskytę-Vobolienę ir abu- 
tėvus, krito kaip neįtikimas žiaurus likimo smūgis 
visiems, kas tik pažinojo šį neišsekamos energijos, 
tauriausių lietuvio jausmų, entuziastingų ir idealų 
skautų didelį tėvynės mylėtojų.

V. sklt. Jonas Vobolis, gimė 1906 m. Rytų Lie
tuvoj, neturtingų ūkininkų šeimoje, neturėjo galimy
bės jaunas išeiti mokslus ir išgarsėti visuomenėj 
moksliniais gabumais, tačiau Jo nesužalota lietuvio 
prigimtis, nepaprastai subtylus ir švelnus charak
teris, aukojimasis artimo gerbūviui, sųžiningumas, 
prigimtas taktiškumo ir tolerantingumo jausmas 
iškėlė Jį į visuomenės ir valstybinės tarnybos rink
tinius pareigūnus. Žmogus be taip labai Lietuvoj 
vertintos, aukštosios erudicijos buvo visur, taip pat 
ir aukštojoj visuomenėj, mylimas ir laukiamas 
svečias. Jo tarnyba Krašto Apsaugos Ministerijoj 
buvo vienas gražiausių tarnautojo pareigų supra
timo pavyzdžių kų įvertino ir Valstybė, apdovano
dama visa eile medalių.

Skautiškon veiklon įsitraukė Jonas jau subrendusio 
vyro amžiuj 1931, 1933 m I-je Kauno Skautų Vyčių 
Dr-vėje įkurdamas vienų gražiausių ir pavyzdin
giausių Kareivio Prano Eimučio vardo būrelį. Drau
govėje ne darbas Jo ieškojo, bet Jis darbo: ar trūko 
kur būrelio vado ar dr-ko pavaduotojo ar ūkio 
pareigūno-visur Jonas išstatydavo savo savanoriškų 
kandidatūrų, galiausia, 1939 m.,, perėmęs draugovę 
iš a, atminties sktn. Stasio Jameikio, jai vadovauja 

karo išvakarių ir karo pašvaiščių fone iki pat savo 
tragiškos mirties. Jo rūpesčiu I-sios Skautų Vyčių 
Dr-vės tradicinė vėliava ir dabar tebeguli užkasta 
Lietuvos žemėj laukdama šviesesnio tėvynės ryto
jaus. Mes, Jonai, ištrėmime esantieji senieji Tavo 
bendradarbiai, Tave su gilia pagarba ir rasotomis 
akimis prisiminę šių liūdesio valandų, negalėdami 
pasodinti gėlelės ant Tavo amžino poilsio vietos, 
ryžtamės, sunkiose ištrėmimo sąlygose ir toliau dirbti 
mus visus rišusiai senųjai idėjai ir didžiajam Tavo 
troškimui: „kad Tėvynė būtų laisva..."

I-sios Skautų Vyčių D-vės Vyčiai.
A -j- A

Vyr. skautai kand. Eugenija K r o n a i t ė.
Žengei, Eugenija, gynenimo keliu pilna svajonių, 

idealų kilnių,bet žiauri mirtis nutraukė jas, pačiame 
jaunystės žydėjime.

Palikai gyvenimų šešiolikos pavasarių sulaukus, 
su paskutiniais savo žodžiais, mano baltoji gulbė jau 
išskrido.

Neumūnsterio tunto skautės ir skautai liūdi netekę 
tavęs ir prašo Aukščiausiojo palaimos ir užtarimo.

MARTYNAS JANKUS.
š. m. gegužės mėn. 23 d. Flensburge mirė garbingas 
Klaipėdos krašto sūnus Martynas Jankus. Jis gimęs 
1858 mt. rugpiūčio mėn. 7 d. Bitėnuose, prie pat 
Rambyno kalno. Su mumis atsiskyrė 88 metus išgy
venęs, paskutinysis aušrininkas, lietuviškojo Ram
byno saugotojas bei didis patriotas lietuvis, kurs, 
svetimųjų spaudžiamas, kėlė lietuvių dvasių ir nepa
lūžo tautinėje kovoje su vokiečiais. To Didžiojo 
Lietuvio tėvynės meilė ir pasiaukojimas savo tautai 
tešviečia mums skautams gražiu pavyzdžiu. Kr,

Martynas Jankus jūros skautų tarpe.
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KATĖ IR PELĖ.Mažam gražiam namely.Žaidė katė ir pelė.Katė nukando pelei uodegą. "Prašau, katyte, atiduok man mano uodegą." "Ne," tarė katė, "tol neduosiu tau uodegos, kol nenueisi pas karvę ir neatneši man truputį pieno."Pasišokinėdama ji nužingsniavoPas karvę ir taip maldavo:"Duok, karvyte, man pieno, kad aš galėčiau jį duoti katei, o ji man atiduos mano uodegą." "Ne," tarė karvė, "neduosiu pieno tol, kol neatneši man šieno."Pasišokinėdama ji nužingsniavopas ūkininką ir taip maldavo:"Prašau, duok man šieno, kad galėčiau jį duoti karvei, tada karvė duos man pieno, aš duosiu pieną katei, o katė atiduos man mano uodegą." "Ne," tarė ūkininkas, neduosiu tol šieno, kol nenueisi pas mėsininką ir neatneši man mėsos."Pasišokėdama ji nužingsniavopas mėsininką ir taip maldavo:"Prašau, duok man mėsos, kad galėčiau duoti ją ūkininkui, tada jis duos man šieno, aš nunešiu šieną karvei, ji duos man pieno, aš duosiu pieną katei, ji atiduos man mano uodegą." "Ne," tarė mėsininkas, "tol neduosiu tau mėsos, kol nenueisi pas kepėją ir neatneši duonos."Pasišokinėdama ji nužingsniavopas kepėją ir taip maldavo: ."Prašau man duoti duonos, kad galėčiau ją duoti mėsininkui, jis duos man mėsos, aš ją duosiu ūkininkui, jis man duos šieno, aš duosiu šieno karvei, ji man duos pieno, aš pieną duosiu katei, ji man atiduos mano uodegą.""Taip," tarė kepėjas, "duosiu tau duonos truputį,Bet jei ėsi man miltus, nukirsiu galvutę." Tada kepėjas davė pelei duonos ir pelė davė mėsininkui duonos ir mėsininkas davė pelei mėsos, pelė davė ūkininkui mėsos, ūkininkas davė pelei šieno ir pelė davė karvei šieno, karvė davė pelei pieno ir pelė davė katei pieno ir katė ’ atidavė pelei jos uodegą!Iš knygos Sunny and Funny," vertė A. K.

PASAKIŠKOJI NAKTIS.
E. S.Tai buvo šviesią žvaigždėtą naktį. Senas bažnyčios bokšto laikrodis mušė dvyliką ir viskas tapo užburta. Nuo šunies kaklo dirželis atsileido, grandinė barškėdama nukrito žemėn ir šuo pašokęs nubėgo. Nematomos rankos atidarė triušių tvartų skląstį ir gyvulėliai, ilgai buvę uždaryti, nušokavo laisvėn. Paukščių narveliai taip pat atsidarė. Jų maži gyventojai dainuodami išskrido išviesią mėnesienos naktį.Po tūkstantmečiu ąžuolu iš visų pusių susirinko išlaisvintieji gyvuliai- To ąžuolo šakose viešpatavo pasakų fėja Alrūna. Stebuklinga lazdele iššaukė ji didelį auksinį vežimą ir pakvietė visus gyvulius į jį susėsti. Vėjo greitumu nušvilpė jie į pasakų šalį, kur nėra nei tamsos nei šalčio, tik žydi įvairiausios gėlės ir saulutė šviečia. Tai ten buvo Alrūnos tėviškė, ten stovėjo jos auksinis sostas.Ji ten sėdėjo ir dėvėjo ant galvos žibančiais brangakmeniais papuoštą karūną. Iš visų šalių susirinko gyvuliai prie sosto, vienai šios nakties valandai iš belaisvės išlaisvinti, ir prašė globos ir pagelbos.Geležinė gyvatė dejavo dėl sesers, kurią blogi berniukai užmušė. Sargas šuo Belo prašė, kad nors keletą valandų kasdieną būtų išlaisvintas nuo kankinančios grandinės. Uodai, Vabalai ir vorai papasakojo, kiek jie bijodavo vaiką, kai šie ištraukydavo jiems kojas ir

"Šk.Aido" redaktorius Bitėnuose pas M.Jankų.
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Sutrypdavo koja. Kurmiai, varlės ir rupūžės 
reikalavo ypatingų teisių, nes jos kenksmingus 
vabždžius naikino. Karvės prašė, kad žmonės 
jas nors truputėlį mylėtų, nes jos duoda jiems 
pieno, sviesto ir sūrį ir be to dar turi sunkiai 
dirbti. Triušiai bijojo siaurų narvų, kuriuose 
turėdavo dieną naktj tūnoti, o sodo pieva ir saulė 
taip viliojo.

Miško paukšteliai dainininkai arkliai ir katės 
su vaikais, kuklios, nedrąsios stirnos, amžinai 
bėgiojančios voveraitės — visi veržėsi prie 
pasakų fėjos sosto, norėdami savo skundus ant 
žmogaus papasakoti. Jų buvo begalinės eilės, ir 
fėjos širdis darėsi vis liūdnesnė ir liūdnesnė.

"Bandysiu jums padėti", tarė ji. “Nusileisiu į 
žmonių šalį, iš kurios jūs atkeliavot ir sušauksiu 
pas save visus žmones, kurie jus užjaučia ir 

seseris. "Tuo momentu tolimoj žmonių šaly 
išmušo pirmą, ir vienu mostelėjimu pasakų, 
pasaulio burtai pražuvo.

Kitą rytą gyvuliai atsibudo savo paprastose 
vietose, savo senuose kalėjimuose, narvuose ir 
tamsiuose tvartuose, su baime žmogaus ir noru 
pabėgti nuo savo persekiojimų, ir kančių.

Bet kur gi paliko Alrūna, pasakų fėja?
Ji nusiėmė žibančiais brangakmeniais papuoštą 

karūną ir nusileido į žmonių šalį, kaip ji buvo 
gyvuliams prižadėjus. Ten ji gyvena dar ir šian
dien, kokio nors žmogaus pavidale. Ji mėgina 
surinkti apie save žmones, kurie myli ir globoja 
gyvulius.

Kas iš jūsų nori prie jos prisidėti?

Vertė A. Kr-nė.

PUŠIS IR JOS SPYGLIAI.
Miške gyveno maža pušelė. Ji turėjo lapus 

panašius į ilgas žalias adatas, bet maža pušelė 
nebuvo laiminga. "Man nepatinka mano žalios 
adatos", tarė ji. "Aš norėčiau turėti gražius 
lapus. Kokia būčiau laiminga, kad turėčiau 
auksinius lapus."

Atėjo naktis. Miško laumė vaikščiojo po 
mišką. "Maža pušelė", ji tarė, turėsi pagal savo 
norą."

Rytą maža pušelė turėjo aukso lapus. "Kokia 
graži esu aš! tarė ji. "Dabar esu laiminga."

Atėjo naktis. Po mišką vaikščiojo žmogus. Jis 
paėmė visus auksinius lapus ir susidėjo juos į 
maišą.

Mažas medelis nebeturėjo visai lapų. "Ką aš 
darysiu? tarė ji. “Aš nebenoriu auksinių lapų. 
Aš norėčiau turėti stiklinius lapus. Auksiniai 
lapai žėrėtų saulėj. Ir niekas auksinių lapų 
neims."

Atėjo naktis ir miško laumė vėl vaikščiojo po 
mišką "Maža pušele," tarė ji. "Tu turėsi pagal 
savo norą."

Rytą medis turėjo saulėj žėrinčius stiklinius 
lapus. "Kokia graži esu aš," tarė ji. "Žiūrėkit, 
kaip žėriu saulėj! Dabar esu laiminga."

Bet naktį, vėjas švilpė ir pūtė po mišką. Ji 
sudaužė visus gražius stiklinius lapus. "Ką dabar 
daryti?, tarė medis. "Aš nebenoriu stiklinių 
lapų. Ąžuolas turi didelius žalius lapus. Ir aš 
norėčiau turėti didelius žalius lapus taip pat.”

Kitą naktį miško laumė vaikščiojo vėl p 
mišką. "Maža pušele," tarė ji, "tu galėsi turėti 
pagal savo norą."

Rytą mažas medelis turėjo didelius žalius 
lapus. "Kokia aš esu laiminga! tarė ji. "Dabar 
esu panaši į kitus medžius. Pagaliau esu laimin
ga.

Per mišką ėjo ožka ir nuėdė visus didelius 
žalius lapus. Norėčiau vėl turėti savo ilgus 
spyglius."

Naktį miško fėja vaikščiojo po mišką ir tarė: 
"Maža pušele, tu turėsi pagal savo norą"

Rytą maža pušelė vėl turėjo savo ilgus 
spyglius. "Dabar aš esu laiminga," tarė medis. 
Aš nenoriu jokių kitų lapų. Maži pušų spygliai 
yra geriausia mažai pušelei."

Iš anglų kalbos vertė A. Kr-nė.

UNRRA-os dir. B. H. Fraser su Seligenstadto Tunto 
adj. psktn. Dučmanu ir draugininkais Krapavičium

ir Naku.
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Reppnerio "Gegutės" iškylauja.

"GYVULIŲ DRAUGAS".
Neseniai pasirodė lietuviškų, knygų rinkoje s. An

tano Krauso surinktų įvairių autorių kūrinėlių rin
kinys apie gyvulių ir žvėrių pasaulį — „Gyvulių 
Draugas".

į šių knygelę, norėčiau atkreipti skautų vadovų 
dėmesį ne todėl, kad jos redaktorius yra „Sk. Aido" 
redaktorius, bet todėl, kad skautiškosios ideologijos 
iliustracijoms mes galime rasti joje labai gražių 
pavyzdžių. Sueigoje ar prie laužo paskaitykime vienų 
trumpų pasakaitę iš Šios knygutės — geresnio paš
nekesio mums ne nereikės. Ar nežavus draugiškumo 
ir ištikimybės pavyzdys spindi ir to arabo arklio,

IŠVYKA
Užbaigiant istorinį skautų vadų suvažiavimų Augs

burge, mus ėmė persekioti graži mintis: „į Alpes!“
Kitų dienų sėdome į sunkvežimį į autobusų ir 

pylėme pirmyn žvilgsniais ieškodami horizonto 
toliuose kalnų —

Prie Lechblick sustojam. Pusryčiaujam. Lech — upė. 
Nuo kalniuko, mums gražus vaizdas, pavergiųs 
žvilgsnį. Gal but, sąmoningai ši vietovė — Lech
blick — taip pavadinta. Gėrimės! „Saulutės" redak- 

• torius pastebi ir mes sutinkam, kad tai kone toks 
pat vaizdas prie Nemuno Birštone. Visi ilgesingai 
pritaria: „o, mes lietuviai, turime gražių gamto
vaizdžių savo tėvynėje!"

Vėl sėdam važiuoti. Atsiprašau: pritūpę sunkve
žimyje stovime. Kažkas pasiūlo dainų Bet tuojau 
linksmas perspėjimas: „Kai tik išsižiosime, tai vėjas 
dumtelės ... ko gero į vidurius ... ir kaip balioniukai, 
išpūsti iŠ sunkvežimio, pakilsime". Dainų atide
dame ... nebent Alpėse.

kuris savo supančiuotų šeimininkų išneša iš nelaisvės, 
ar ne graudus yra to pasenusio Brisiaus pasiauko
jimas, kuris, jį nušovusiam šeimininkui nori kojas 
palaižyti atsisveikinant, o tasai gėdingai bėga.

Juk ir gamta bei gyvūnija yra gražus Dievo 
tvarinys! Ten vyksta taip pat darnus gyvenimas, 
turįs savo dėsnius, net savo moralę. Ir koks nusr 
mukęs pasirodo dažnas žmogus, apakęs neapykantos 
bei naikinimo beprotybėje prieš savo artimų kurs 
jam nieko blogo nėra padaręs.

Arčiau prie gamtos, arčiau prie Dievo! Ten mes 
rasime daug ko gero pasimokyti.

vyr. sktn. Vyt. Gruodžius.

Į ALPES
Kelio rodyklė nusukta į Schongau. Ekskursantai 

staiga pasidaro neramūs, prisimena čia rengiamus 
pabaltiečių pasirodymus Aliantams. Visų troškimas: 
„Kad lietuviams pavyktų!"

Pagaliau — Oberammergau, kur kas dešimt metų 
vietos gyventojai vaidina Kristaus Kančių. Vaidi
nimai pradėti 1833 m. Vietos gyventojus iki tų metų 
naikino maras. Kai buvo pasižadėta šį didelį suma
nymų įvykdyti, maras nebekankino Oberammergau. 
Taip šie vaidinimai ir tebėra praktikuojami. Išaugo 
specialus pastatas, kur dienos šviesoje vykstant vai
dinimui, sutelpa šeši tūkstančiai žiūrovų. Rezonansas 
pakankamai geras. Vaidinimų sezonas vyksta nuo 
gegužės iki rugsėjo mėn.; 8—12 vai ir nuo 14—16 
vai.; kas savaitė du, tris kartus.

Šiais metais vaidinimų nebus.
Apžiūrime salę, scenį, ir užkulisus, kur rūpestingai 

saugojami Kristaus, apaštalų Marijos, romėnų ir kiti 
artistų rūbai, lazdos, kiti ano meto gyvenimo bei
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Skautų, vadai gėrisi Alpėmis. Nuotr.Jašinsko. 

kultūros įrodymai, reikalingi scenoje.
Kiek ilgiau stabtelėjome prie paskutinės vaka

rienės stalo. Kėdės ir stalas turi 120 metų. Saugo
jomės sėsti ant Judo kėdės.

Gana. Pirmuoju kada nors atvažiuosiu į vaidinimų.
Vėl į savo vietas sunkvežimiu!
Garmisch! Aplink kalnynai — tokie rūstūs ir di

dingi. Čia mes ir apsistojam.
Spiečiamės į Kreuzeckbahn vagonėlį po 25 ir 

kylam į uolynų. Pakimbame tarp dangaus ir žemės. 
Keičiasi čia spaudimas, išsižiojom, kad nesprogtų 
ausų, būgneliai.

Na, jei taip sau dabar iš vagonėlio išsmuktume 
su visu dugnu žemyn... ar pirma širdis sprogtų ar 
kiaušas trekšteįėtų? Galvosūkis! Mūsų kelias — 2318 
metrų, status pakilimas 874 m. Po astuonių minučių 
mes jau kalnyne.

Pulkelis po pulkelio išsiblaškome takeliais, ve
dančiais į viršūnes.

Argi galima aprašyti tų jausmų, kurį pajunti šir
dyje, kai išvyksti į kalnynus, taip didingus, rūsčius 
ir patrauklius.

Štai susimųstęs viršūnės papėdėje „Laisvės Varpo" 
redaktorius. Bepigu poetams — džiaugiamės. Ten 
prisimerkus prieš besišypsančių saulę „Skautu Aido” 
redaktorius, skubiai kopinėja po tarpeklius, ieškoda
mas pavasario žolyčių. Ir „Saulutės" redaktorius, 
suvėręs rankas, iš viršūnės žiūri žemyn.

Yra ko susimųstyti, žiūrėti, ieškoti vaizdų, kurti.
Ir kylame vis aukštyn, aukštyn. Po kojomis snie

gas. Saulė kepina, kaip liepos mėnesy. Dangus toks 
žydras ir gilus. Ilgesys pagauna širdį:

—Aukščiau, Aukščiau! Gal pamatysim Lietuvos 
bažnyčiųbokštus, girių viršūnes ir savus piliakalnius!

Tirpsta saujoje sniegas. Degina veidus saulė. Kalnu 
vėjelis griebia į glėbį Mūsų atlapas ir skrybėles jau 
puošia kalnų ankstybosios gėlytės.

O! Kažkas ten viršūnėje jau įkibo! Šaukiam. Dėl 
Dievo meilės! Nagi, jei atskiltų gabalas — laidotuvės 
kalnyno prarajoje.

Susirenkame. Susėdame. Ir nenorime iš kalnynų 
grįžti žemyn. Kažkas siūlo: pastatysime palapines ir

Atvykome Augsburgan. Nuotč.Tamošiūno 
iškylaukime.

Nenorom nusileidžiame vėl žemyn.
Pietaujam. Ir į Partenkirchen!
Partenklamm — gamtos stebuklas. Per tūkstančius 

metų upelis pragraužė kalnynų į dvi dali ir tebe
graužia. Ne upelis, o upė ir tokia galinga, kuri rai
tosi kalnynuose, trupindama uolų ir griaudama 
medžius.

Užverčiame galvų, svaigulys atsiranda: ten aukštai, 
labai aukštai per begalinį tarpeklį nutiestas tiltas, 
vos pastebimas. Ten, kitur, nuo kalnyno ant mūsų 
galvų krinta kalnų upokšnio vanduo. Ar reikia 
geresnio „dušo"? Čia netoliese kabo tarpeklio gau
ruose nukarę ledai: Oi, ne ledai — tai ledų formos 
uolienos gabalai, išdalinti kada tai čia kritusio 
upokšnio; mes stojame po uolienos stogu ir jaučia
mės kaip lietuviškoje šiaudinėje pastogėje. Ir kur 
tu eini, kur sustoji, vis Lietuva širdy atbunda, šilti 
ir brangūs savo šalies vaizdai. Niekur nėra gražiau, 
kaip savo tėvynėje.

Nusisukom nuo kalnų. Jie sunkūs, taip neįprasti 
ir apgauna. Čia vargu kas iš skautų šiandien išlai
kytų ,į I-jį patyrimo laipsnį Tie kalnų nuotoliai 
akiai neatspėjami. Čia galvoji apie 3—4 kl, o paė
jėjus —15—20 km, čia, rodos, viršūnę pasieksi per 
10 minučių, o kai pradedi tai tas takas taip išsivin- 
giuoja, kad vos užlipi per 1—2 vai.. Na, ne bet kur 
ir įlipsi be specialaus kalnų vadovo ir laipiotojo.

Šen bei ten kalnų viršūnėse vos įžiūrimi kryžiai, 
žemiau jų, kalnų tarpekliuose — lėktuvas, tokie Lie
tuvoj gandrai sukiojosi, o mes skubėjome į Bavari
jos Ludviko II—jo pilį. — Linderhof, kur mes buvome 
nustebinti šio karalaičio meno pamėgimu ir atsidė
jimu išpuošti karališkuosius rūmus, ir sodų, tačiau 
jau per daug būtų ka plepėti ir šio rašinio rėmuose 
petilps.

Vėl grįžtame į Augsburgu, kur papusryčiavę ir 
atsikvėpę, pagaliau pradėjome kelionę atgal su 
įvairiais nuotykiais ir giedria nuotaika. Atgal į 
visus Vokietijos kampelius. Į darbų skautų viene
tuose ir tremtinių bendruomenėje!

B. Nemunaitis.
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1. Mikas: — Automatrica važiuoja 100 km greitumu

iš Kauno į Radviliškį; joje sėdi 20 keleivių,. 
Pirmoje stotyje 2 įlipa ir 5 išlipa; antroje 
stotyje 1 įlipa ir 2 išlipa; trečioje — 3 įjipa ir 
3 išlipa; ketvirtoje — 12 išlipa ir 1 įlipa. Kiek 
žmonių, atvyksta penktoje stotyje?

Vacys: — Tikrai nežinau, nes išlipau pirmoje 
stotyje.

2. Jaun. skautas: — Labą, dieną. Kiek bus apelsinų,
už litą?

Pardavėja: — Keturi ar penki, žiūrint koks 
didumas.

Jaun. skautas: — Gerai, tai duokite man penkis, 
tik kuo didesnius.

3. Mokytojas: — Aš atpratinsiu tave daryti nesą
mones; pabaudai už tą parašyk šimtą kartų 
„Aš esu asilas” ir duok pasirašyti tėvui.

4. Mokytojas: — Ar galėtumei rasti Briuselį žemė
lapyje?

Mokinys: — Že-že-žeme-lapy... ne, bet radijuje 
— tikriausiai!

5. — Tėveli, pienininkė man pasakė: obuolys nuo
obelies netoli tekrenta. Ką tai reiškia?

— Et, geriau pasakyk, išdykėli, ką vėl padarei?
6. — Kur taip bėgi?

— I teatrą.
— Nesikirpąs plaukų?
— Aš juk einu į „Sevilijos kirpėją".

7. Prieštaravimas ...
— Tu sakaisi turįs vieną brolį ir vieną seserį? .. 

O tavo sesuo vakar man sakė turinti du 
brolius!

8. — Namie mane beveik visada vadina gyvu
liuku vardais, — sako jaun. skautas savo 
draugui.

— Kaip malonu! Kuom, pavyždžiui: balandėliu, 
katinėliu?

— Ne... ’tam reikalui jie vartoja tik didelių 
žinduolių vardus . . .

9. Raulai!
— Ką Mikai?
— Klausyk, ar esi matąs konservus?
— Na tai kas?
— Tai sakyk, kur juos gamina, ar konserva

torijoje?
10. Kaip daromi anekdotai.

Paprastas sąmojis apie du žydus.
Joskė mauna ant arklio kaip perkūnas.

Jodamas per miškelį sutinka Abromką
— Kur taip leki? — šaukia Abromkė.
— Ui, kam mane klausi, — atsako Joskė, — 

geriau paklausk arklio!
Tas pats anekdotas literatūriškoje formoje.
Kai kompozitorius Z., žinomas kaip blogas joji
kas, kartą sutiko Viktor Hugo, garsusis rašyto
jas paklausė:
— Kur Tamsta taip skubi?
— Ne visai žinau, — atsakė Z., — gal būt mano 

arklys galėtų tamstai paaiškinti.
Ir perkeltas į, istoriją.
Maršalas Ney'us pamatė Napoleoną pasiutusia 

zovada šuoliuojant Jenos mūšio lauke.
— Kur, Sire? — suriko Ney'us
į tai Imperatorius atsigrįžąs atsakė:
— Dieu le sait! Dievas žino! Ir mano arklys!

11. — Ar žuvys kanda?
— Taip, tik jos kanda viena kitą — atsako 

nuvargus meškeriotojas.
12. Jonas: — Žiūrėk Antanai, kaip mergytės

praeidamos į mane pasižiūri ir nusi
šypso.

Antanas:—Kažin ar tas įrodo tavo pasisekimą. 
Aš, kai pirmu kart tave pamačiau, 
vos nesprogau iš juoko.

13. Anupras: — O. sveikas Juozai, jau daug metą
kai mudu nesimatėm, ką beveiki?

Juozas : —Turiu konservų fabriką gaminu kar- 
velienos konservus.

Anupras: — Negali būti, iš kur tiek daug kar
velių gauni, turbūt, su kuo nors 
maišai?

Juozas : — Tai žinai truputį maišau su arkliena. 
Anupras: — Ar didele proporcija?
Juozas : — pusiau, ant vieno karvelio, vienas 

arklys.
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TARYBA POSĖDŽIAVO.
Š. m. gegužės 30—31 dienomis L.S.S. Taryba buvo 

susirinkusi antrojo posėdžio. Be išrinktųjų, per suva
žiavimą, narių, jame dalyvavo ir 4 suvažiavimo 
įgaliojimų kooptuotieji nariai, iš kurių. 2 pasitraukė 
iš Tarybos.

Taryba išrinko visą Pinniją Jos dabartinė sudėtis 
— Tarybos pirm. — v. s. Kazys PalČiauskas, pirm-o 
pav. — ps. Balčiūnas, sekr. — v. s. Ant. Saulaitįs ir 
nariai v. s. Valė Barmienė, s. Ona Zailskienė ir s. 
Kliorė.

Kadangi dauguma rinktųjų Pirmijos narių, gyvena 
Augsburge ar jo apylinkėse, tai Pirmijos būstinė bus 
Augsburg-Haunstettene.

Taryba priėmė L.S.S. statutą, kuriuo apipavidali
nama iki šiol gaivalingai besisteigusi mūsų organi
zacija. Geresniam veikimo ir ryšių sutvarkymui bus 
steigiami rajonai, kurio ribose skaučių skautų ir 
rėmėjų veikimą derins rajono pirmija. Jos pirmininką 
skirs Sąjungos Pirmija, ir jos sudėtin įeis Brolijos 
ir Sererijos rajoniniai vadeivos.

Amerikos Skaučių Sąjunga.
Ji atsiuntė L.S.B. Vadijai laišką, kuriuo sveikina 

mūsų skautes Detmolde, džiaugiasi, kad skautybė 
lietuvaičių tarpe tęsiama ir toliau ir prašo perduoti 
geriausius linkėjimus visoms L. skautėms nuo visų 
J.A.V. skaučių Jos pažymi, kad sužinojusios apie 
L. skautes iš "Skautų Aido", kurio keli numeriai 
pasiekė jas Amerikoj ir praneša, kad yra išsiuntu- 
sios savo skautiškų laikraščių ir leidinių mums. 
Uchte

"Vilniaus" Tuntas stovyklavo.
Gražiame Steierbergo pušyne, prie upės birželio 

17—24 dienomis stovyklavo 20 skaučių ir 29 skautai 
iš Uchtės. Nors lietutis beveik visas dienas drėkino 
ir paslėpė saulutę, bet mūsų jaunieji "Vilniaus" 
Tunto broliukai ir sesutės nepabūgo ir įkūrė gra
žiausią stovyklą toj nuostabioj gamtos karalijoj. 
Stovyklos aikštė su visais deramais įrengimais, 
palapinės ir lapinės, stalas ir kita gražiai papuošta 
tautiškais ornamentais ir šūkiais. Visam stovyklos 
rajone pastebi didelę tvarką ir švarą. Tai patyrusio 
stovyklos bviršininko, "Vilniaus" Tunto tuntininko 
psktn. V. Stasiškio ir psktn. Stasiškienės nuopelnas. 
Viskas čia vyksta pagal numatytą dienotvarkę labai 
drausmingai ir tvarkingai; Čia tikroji skautavimo 
mokykla.

Stovyklą aplankė du anglų skautai iš skautų 
pagelbos sekcijos 106 iš Bad Rehburgo. Juodu gėrė
josi apie keturias valandas stovyklos gyvenimu, o 
ypač susidomėjo duonos kepimu ant iešmo. Svečiai 
stovyklautojus apdovanojo anglų skautiška litera
tūra, o patys gavo po iešmą duonai kepti.

Birželio 23 d. atvyko Vyriausias Skautininkas su 
Vadijos nariais, "Tėvynės" Tunto tuntininkas su 
skautais iš Detmoldo, latvių ir esčių skaučių vado
vės bei septynios anglų skautės-instruktorės, kurios 
aplankys visus skaučių vienetus.

įvyko parodomoji skaučių sueiga, anglių vedama, 
įžodis, laužas ir du pašnekesiai skiltininkams. Vyr. 
Skautininkas buvo „Vilniaus" Tunto krikštatėviu ir 
pasakęs nuoširdų žodį skautams, šokdino išrykiavęs 
visus stovyklautojus ir svečius per laužo liepsną 
Joninių išvakarėse, kad visai nesušlaptume.

Mus, apie 40 svečių stovyklos šeimininkai pietu
mis ir pavakariais sočiai ir gardžiai pavaišino. 
Uchtės skautų rėmėjai labai susiorganizavę ir remia 
skautus. Inž. Prekeris beveik visus skautus aprūpinno 
savo darbo finkomis. Gimn. mokyt. M. Purvinas stovy
klaudamas įamžino stovyklos- gyvenimą foto 
nuotraukomis. Pabuvoję apie 7 vai. tikroj skautiškoj 
mokykloj, su pakelta nuotaika ir skautiška daina 
grįžome namo./K/
MEMMINGENAS.

Po baimės, abejonių egzaminus į III patyrimo 
laipsnį išlaikius, atėjo įžodžio diena, kiekvienam 
skautui didelė šventė. Visas tuntas Sugužėjo teatro 
salėn. Salė šiandien taip pat skautiškai pasipuošusi: 
štai ant sienos trispalvė, visą salę nušviečia gražus 
skautų ženklas, kitam šone — skauto įkūrėjo lordo 
Baden-Powellio portretas.

Pradedamas įžodis. Salėj tylu, girdėtum, rods, ir 
musę pralekiant, o viduj kažkoks keistas jausmas ir 
širdis kažko smarkiau plaka. Vėliavos link mažais, 
smulkiais žingsnukais nužygiuoja mažosios „Rūtelės" 
draugovės skautukės. Pirmasis jų pasižadėjimas „kas
dien padaryti po gerą darbelį' — lyg kokia įžanga į 
gyvenimą, į gėrio, į tėvynės meilės pajautimą. 
Mažųjų vorelė grįžta į savo vietą jau su raudonais 
šlipsais. Tuoj pagyvėja kiekvienos šitų mažųjų uni
forma ir akyse džiaugsmas su pasididžiavimu sumi
šęs. Paskautininkės rankose geltonų šlipsų pluoštas. 
Pradeda skiltimis žygiuoti skaučių draugovė. Ir jų 
akyse džiaugsmas tas pats, kaip ir ten — pas tas
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"Lituanicos" Tunto Memmingene skautės žygiuoja.

tnažasias. Priklaupdamas bučiuoja tautinę, vėliavų ir 
čia sukaupiama meilė tėvynei, kilnus pasižadėjimas 
aukoti jai savo jaunas jėgas; 'saliutas patvirtina 
įžodį. . . Skiltis seka skiltį ir visa draugovė, lyg 
naujai atgimusi, grįžta atgal.

„Margirio" draugovės skautuose lyg pats Pilėnų 
kunigaikštis atgimsta. Didžiausiems skautams tradi
cinį mazgelį užriša pats mažiausias „Uodų" skilties 
skautukas. Gražu žiūrėti, kaip trilinkai susirietu
siam vienam iš didžiausių broliui K. mažasis pasi
stiepęs siekia jo šlipsų. Ir atsaliutuoti nepamiršta, 
lyg būtų pats draugininkas! Praskambėjus pasku
tiniam įžodžiui, tuntas varsoja visom vaivorykštės 
spalvom: tik geltonuoja, raudonuoja. Mūsų vyresnieji 
skautai ir skautės šiandien anksti rytų gavę, mėly
nus šlipsus.

Tuntų sveikino tuntininkė, po jos UNRRA’os 
direktorė, linkėdama būti tikrais skautais, -visad 
prisiminti savo garbingų šūkį Sveikino mūsų, 
kaimynai, latvių ir estų, skautų atstovai.

Po oficialios dalies-pasirodymai.
Šviesoms prigesus, nuotaika kaskart smagesnė; 

jauku, matyt, ir svečiams, nes ir jie dainoms pri
taria, nors žodžių nežino. UNRRA'os direktorei 
nepaprastai patinka „rai, rai, rai-rita"; gal ir gailisi, 
kad nesupranta dainelės apie skautiškų laužų Švil
pukas. Prasideda pasirodymų virtinė. Kiekviena 
skiltis vis kų nors parodo — prajuokina ar sudomina. 
Kai kam ir nepavyksta, bet tai prie to paties skau
tiško jumoro: negi visuomet visiems gali pasisekti. 
Mažieji čia laimi visų simpatijas: du „uodai" įeina 
mitriai manevruodami kojomis, o kai dainuojant 
dainelę apie rūtų vainikėlį, vargšų gyslos, kaip vir
vės išpampstą ir suklydę nei kiek nepameta drąsos, 
— solistams salėje katutės nesiliauna Mažosios 
skautukės dainuoja dainelę apie lepšį Viena jų 
vaizduoja senį, kita ilgame sijone, su krepšiu — 
tikra boba. Beraunant lepšį, visa eilė išvirsta. Juo
kas palydi išbėgančias bobeles. O vyresnieji net 
pavydi: bepigu mažam sudominti žiūrovus!

Įdomiausiu numeriu tačiau lieka paskutinis tikrai 
skautiškas pasirodymas, sugalvotas laike poros 
minučių ir atliktas įvairiom kalbom. Viena vyr. 

skautė vaizduoja UNRRAos direktorę, pas kurių, 
ateina kita skautė, neturinti nei batų, nei uniformos,

• nei šlipso. Iš susijaudinimo vargšei ima pintis visų 
kalbų žodžiai taip, kad sakiniai gaunasi daugiau 
negu esperantiški" „Gnadige Frau Director, ję vous 
prie the uniform. I have not jokių batų I am girl
scout ir noriu turėti šlipso!" Reikia mokėti sudėti po 
žodį kiekviena kalba į vienų sakinį, o tariamai 
UNRRAos direktorei — suprasti, ko iš jos nori viena 
D. P. skautė.

Laužas nesudegtų ir iki ryto, bet skautininko J. 
švilpukas nutraukia dainas, vaišės, pasirodymus ir 
jaukųvakarų. į bendrų ratų liepsnų šešėliuose sustoja 
skautai, susikabina rankomis ir mūsų svečiai vaka
rinei maldai.

Lauke tamsu — tikrai atfeina naktis ir čia, po 
iškilmingos sueigos, vieni kitiems linki „saldžių 
sapnį'. Išlydim svečius špaleriais. Lietuviškas 
„valio" palydi juos iki paskutinių durų.

„AUŠROS" Tuntas.
S/m. balandžio mėn. 10 d. buvo pradėtas Dorver- 

deno, Bux-tehudės ir Fischbecko „respublikų" per- 
kraustymas į naujų „Kanano žemę’ Seedorf. Ištisų 
mėnesį truko mūsų persikraustimas į šių durpynų 
„Saugumo juostų' apsuptų medinių barakų miestą.

Vos tik spėję sukrauti į pastogę kelio
nės ryšulius, tuojau ėmėmės darbo-tvarkyti skau
tams gautų buklų ir puošti gimnazijos aikštę, kad 
pirmųjų Velykų dienų į mūsų stovyklų atvykstantis 
vyr. UNRRA direktorius Vokietijoje gen. Morgan 
susidarytų kuo geriausių vaizdų apie Pabaltijo 
DP. Darbas nenuėjo veltui; generolas stebėjosi 
lietuvių darbštumu ir tvarkingumu.

Velykų antrųjų dienų „Aušros" Tunto skautai 
iškilmingai pakelia pirmų kart mūsų vėliavų Seedorf 
stovyklos aikštėje, greta pastatyto lietuviško kry
žiaus ir koplytėlės.
Šv. Jurgio-Pasaulio Skautų Patrono-dienų „Aušros" 

Tunto skautai organizuotai dalyvauja pamal
dose, per kurias gražiai pagieda gero skautų bičiulio 
p. Myk. Liuberskio vadovaujamas „Aušrinės" choras, 
kurio eilėse yra taip pat nemaža skautų-čių.

Po pamaldų Tunto būklo salėje įvyksta iškilminga 
Tunto sueiga su kuklia menine programėle.

Balandžio 28—29 d. d. Penkiolika mūsų skautųčių 
nuvyksta į L. S. S-gos vadovų suvažiavimų Ausburge 
ir gegužės 1 d. kartu su kitais Britų zonos skautais 
dalyvauja ekskursijoje į Alpes.

Tik grižę iš kelionės, tuojau stojame į darbų ir 
štai jau gegužės 11 d. „Aušros" Tunto skautai su
rengia viešų pasirodymų visai stovyklai — „Skau
tiškųjų Popietę" su gražia ir turininga programa.

Gegužės 20 d. prie „Aušros" Tunto atidaryti skil- 
tininkų kursai. Kursus lanko apie 40 skautų-čių 
Kursų vadovas psktn. Bugarev.

Suaktyvino veiklų ir mūsų vyresnieji broliai-
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skautai vyčiai. Vyčių „Margio" draugovei šiuo 
metu vadovauja psktn. Viskanta ir sk. vytis skilt. 
Orentas. Draugovės sudėtyje veikia trys būreliai; 
vyr. skaučių, vyčių ir sk. vyčių kanditatų.

Šiomis dienomis skautai menininkai visu įkarščiu 
dirba prie būklo sienų išpuošimo ir išdekoravimo.

K Alb‘ P'Miinchenas.
Pirmasis vokiečių skautų sąskrydis.

Birželio 8—10 dienomis Isaro slėnyje įvyko pir
moji vokiečių skautų Sekminių stovykla-sųskrydis. 
Be vokiečių skautų dalyvano kaipo svečiai lietuvių 
ir vengrų skautai. Su, vengrų skautais dalyvavo Ven
grijos skautų įkūrėjas gener. Oskar v. Scekey.

įžanginę kalbą pasakė 1909 metais įkūręs Vo
kietijoje pirmuosius skautus Dr. Lion. Čia sudaryta 
visos Vokietijos skautų vadovybė su dr. Lion 
vyriausiuoju vadovu priešaky vieneriėms metams su 
centru Mūnchene. Prie laužo pasirašoma bendra 
veikimo sutartis su vokiečių jaunimo organizacija 
anglų zonoje "Freischarr".

Siame sąskrydyje lietuvių skautų dalyvavo apie 
30, kurienms vadovavo sktn. E. Putvytė. /I. Č./

ATIŲSTA PAMINĖTI.
I. Skautams leidiniai:

l.Skaufybė mergaitėms. Pagal lordų R.
B a d e n-P o w e 11 į ir kitus autorius paruošė 
paskautininkė Ona Saulaitienė. IV dalis: Vado- 
vės/II-ojij laida/Augsburg 1946. 74 pusi., spaus
dinta rotatorium.

2. Roland Philipps. Skilčių sistema. 
Išvertė psktn. B. Mantvila. Kalbų taisė Vikt. 
Kamantauskas. II-ąjų laidą išleido L.S.B, Vadija. 
Detmold Aitvaras 1946. Pusi. 47. Kaina RM. 2,60.

3. M A Z G A I. Iš Gilkrafto knygelės „Knoting" 
vertė sk. v. vyr. skilt. A. Tauras. Išleido L.S.B. 
Vadija. Detmold Aitvaras 1946. Kaina RM. 1.60.

4. B u d ė k I Skautų kalendorėlis. Išleido Aitvaras 
Detmold. Kaina RM. 2,40.

5. Sieninis keičiamas skautų kalen
dorius. Kaina RM. 3,—.

6. Skautybė Nr. 8. LSS vadovių ir vadų med
žiaga 1946.

7. Laužui liepsnojant. Fuldos Liet. Stovy
klos LSS „Pilies“ Tunto vienkartinis leidinys Šv. 
Jurgio ir Motinos Dienoms paminėti.

8. Skautybės įkūrėjas ir pasaulio skautų šefas 
lordas R. Baden Powell. Paveikslas keturių 
spalvų. Kaina RM. 4,50.

9. Panemunės stovykla/ Spalvotas paveikslas. 
Kaina RM. 2,—.

10. Pažaislio stovykla. Spalvotas paveikslas. Kaina 
RM. 2,—

11. Lietuviškos kapinės. Spalvotas paveikslas.
Kaina RM. 2,—

12. Pabėgėlių šeima. Dail. Z. Kolbos spalvotas
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paveikslas / mozaika/. Kaina RM. 2,—
II. Kiti leidiniai:

I. Br. Kviklys dipl. ekonom. Lietuviųkova 
su naciais 1941—1944 m Memmingenas 
„Minties" leidinys 1946. Pusi. 48. Kaina RM. 5,—

2. A. Krausas. Gyvulių draugas. Gyvulių 
globos antologijėlė paruošta išeivijoje. Detmol- 
das 1946. Pusi. 32.

3. English for Lithuanians. Angliškai 
lietuviams skiriamas gilinti anglų kalbai mėne
sinis leidinėlis. 12 pusi. Kaina RM. 0,70. Išėjo 
jau keturi numeriai. Leidžiamas Detmolde.

4. Palengvėl išmoksim angliškai a/ 
Smith ų šeima 24 pusi. Kaina RM. 1,25. b/Nuo 
Adomo ir Ievos 32 pusi. Kaina RM. 1,25. Ait
varas Druck: H. Bbsmann, Detmold.

5. J. Z. ir B. K. Trumpas angliška i—1 i e t u- 
viškas žodynas. Druck: Hermann Bosmann, 
Detmold. Pusi. 191, kaina RM. 15,—

6. V A G O S. Mėnesinis kultūros žurnalas Nr. 2. 
Birželis L. T. Stovykla Vytis. Uchte. 1946 Pusi. 
61. Spausdinamas rotatorium.

7. TĖVYNĖS ŠEŠĖLYJE. Mėnesinis kultūros 
žurnalas 1946. Nr. 1 kaina RM. 3,— Didelio for
mato, 32 pusi. Redaguoja R. Spalis. Leidžiamas 
Detmolde.

8. T r'em t i n i o- Z o d i s / Lithuanian Word. Det- 
moldas 1946 m birželio 22 d. Nr. 12 I m. Poli
tinės apžvalgos savaitinukas. Pusi. 8. Kaina 
RM. 0,80.

9. Naujausios Žinios. Lithuanian Last News. 
Leidžia: Red. Kolegija Detmoldas, 1946. V 24 
d. Nr. 78.

10. Saulutė. Lietuvių vaikų laikraštis. Detmold. 
Redaktorius ir leidėjas.
A. Giedraitis. Faktin. leidėjas L. T. B. Det- 
moldo Apygardos Valdyba. Adresas: 1211 Det
mold, Wiesenstr. 5.

II. Lietuvio maldos ir giesmės. Parengė 
k u n. St. Y 1 a. Iliustravo dail. T. Kulakauskas. 
Ketvirtoji laida. Aitvaras Detmold 1946. Kaina 
RM. 5,—

12. DIENOS BET Ė VYNE S. Flensburgo lietuvių 
metraštis 1946. L 1. Leidėjas ir redaktorius 
A. Vaitkus. Pusi. 358. Labai gražiai išleistas. 
Platus skautų skyrius. Ypač oro ir jūros skau
tams įdomus.

SKELBIMAS.
LSB Tiekimo Skyriuje gautas didesnis kuprinių su 

naujais angliškais diržais skaičius. Kaina vienos 
kuprinės RM. 15 —

PADĖKA.
Buv. Buxtehudes Progimnazijos Ponui Direktoriui 

Seedorfe už paaukotus RM. 217,— skautiškosios 
spaudos reikalams nuoširdžiai dėkoja.

LSB Spaudos Skyrius.

34. 3 3 3,i i 5
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