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Tai Reppnerio skautų papuošimai savoje 
stovykloje. Nuotr. Gulbinsko.

LAISVĖS AUŠROS BELAUKIANT.
Mūsų tauta išgyveną pačias tamsiausias savo gyvenimo dienas. Tūkstančiai mūsų brolių žuvo 

karo audros sūkuriuose. Tūkstančiai ištremtų iš savo gimtojo krašto Sibiran vergovės darbams ir mirčiai, 
tūkstančiai išžudytų ir nukankintų, likusieji tėvynėje kenčia po sunkia priespaudos našta. Mus, 
gyvenančius Vakaruose, tremty, laukia neaiški ateitis. Tamsi naktis gaubia lietuvį, savo tautos 
likimo belaukiantį,

Bet lietuvis , nepalaužiamas. Šimtmečiais užsigrūdęs savo tautos sargyboje, jis niekuomet 
nepalūžo ir iš priespaudos išsilaisvindavo savarankiškam gyvenimui. Mes, skautai, nępasinersim 
neviltin ir nenuleisim rankų. Visas jėgas aukosim tautai tvirtinti. Mumyse liepsnoja laisvės ir 
nepriklausomybės troškimas. Šioj baisioj tamsioj nakty iškelsim aukštyn šviesos deglus ir žengsim 
į mūsų tautos šviesesnį rytojų. Mes tvirtai tikime, kad laisvės karalaitę išvaduosime iš juodžių kalinamo 
bokšto. Tik nepalaužiamas idealizmas turi vesti mus per gyvenimą. Pasiaukojimas ir didelė galinga 
meilė savo tautai, lyg šviesus žibintas tenušviečia mūsų niūrias tremtinio dienas. Susiklausymas, 
vieningumas ir gražus sugyvenimas cementuos mūsų labai išretintas gretas. Turime būti kieti tautos 
duobkasiams, kurių ir sunkiausiomis tautai dienomis sėja nesantaiką mūsų bendruomenėje vartodami 
žemiausias kovos priemones.

Šmeižtai, melas, nesveikas įkarštis kitus pajungti savo pasaulėžiūron turi pranykti iš mūsų tarpo, jei 
mes norime atgauti nepriklausomybę ir grįžti į laisvą savo kraštą. Rietenos, neapykanta savo brolių 
tarpe, knaisiojimasis gyvenimo smulkmenose mus tolina nuo laisvės rytojaus.

Nepalaužiamu užsispyrimų ir sunkiausiomis sąlygomis siekime mokslo, turtinkime save meno ir 
literatūros laimėjimais, veržkimės nepaliaujamai į aukštesnį doravės laipsnį, kad savo vidine šyiesa 
nugalėtume tamsą pirmiausia savy, vėliau tautoj ir galiausia visoj žmonijoj. Tik žmoniškumo vėliavą 
iškėlę galėsimų tvirtai žengti pirmyn į brėškos rytą ir nugalėti visas tamsias jėgas ir pastojusias 
kliūtis. Į tą tautos laisvinimo darbą esame kiekvienas iš mūsų pašaukti. Tik būdami tvirtos if 
atsparios dvasios, galėsime spręsti šį patį kilniausią tautos uždavinį.

„Pasauly išlieka visuomet tik tai, kas sprendžia kurį nors kūrybos uždavinį”, sako mūsų Tautos 
Žadintojas Vydūnas. Todėl mes turimę įtempti visas jėgas išnaudodami kiekvieną valandėlę savo 
ir tautos tvirtėjimui, pasišvęsdami kūrybos darbui. Vydūnas skelbia: „Laisvė tik tėra patiriama, kuomet 
žmogaus esmė tiek yra stiprėjusi, kad ji visų asmens jėgų tarpe gali pilnai vyrauti.” Šviesėdami 
dvasioje ir visomis jėgomis pasistengdami savo tautą tvirtinti, mes galėsime laisvės karalaitę 
išvaduoti iš juodžių pančių, greičiau susilauksime tos laimingos dienos, kada galėsime grįžti į laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą,

Tad viltingai ir tvirtai žengdami šiomis tamsiomis dienelėmis iškelkimų šviesos žibintus ir su 
mūsų Tautos pranašu Vydūnu tarkime:

„Mūsų tėvynė, kaip jūros salutė, 
Vilnys ir bangos iš visų šalių, 
Neša griausmu ir ją daužo audringai. 
Bet jos dora, kaip tvirtybė uolų. 
Jei mums pasauly draugų ir nebūtų, 
Nieko nebodami žengsim uoliai.
Tuo, ką Aukštybė mums pagrindu stato, 
Švento gyvensime Dievo valia.”
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GARBĖS TROŠKIMAS IR GARBĖS LAIMĖJIMAS.
A. Augdamas su savo kūnu į erdvę ir laiką, vaikas kartu ir jautia akstinimą būti didiu ir tuo ką 
daryt įstengia, ką daryt sugeba. Nori pasirodyt ir kitų būt pastebimas. Jie turi matyt jį didėjant 
kūniškai if savo jėgomis. Su laiku jam rodosi ir svarbu, kad kiti numanytų, koks jis gudrus, ką jis 
jau žino ir supranta.

Bet iš lengvo jau jo ir laukiama, kad kiti apie tai kalbėtų, kad jie jį girtų. Pasiekęs vaikino metus, 
žmogelis vis daugiau nusikreipia nuo to koks jis norėtų būti, ir domisi labiau tuo, ką kiti apie jį 
mąsto ir kalba Jam pasidaro reikšmingu jo garsas. Jaunuolis nori jau ir būti gerbiamas O pribrendęs 
daugiau trokšta garbės.

Visą savo reikšmę jis tiki tamę matyti, kaip kiti į jį žiūri, kokią nuomonę jie turi apie jį. Pagal 
tai jis mano galįs savo vertę suprasti. Ir jis daro visa-ką, jeib kiti pasiliktų prie savo nuomonės apie 
jį, visai negalvodamas, kokios reikšmės . yra jo elgesys. O kaip tik į tai reikėtų atsižvelgti. Visas 
pagerbimas greitai pasikeitia, ir garbė, kurios taip labai trokšta, netrukus nublunka. Kita-kas siektina.

Yra tai vidinė šviesa, širdies ir sielos skaistumas ir visa-to apsireiškimas. Jam reikia skirties 
nuoširdiai ir tai savo gyvenimu ryškinti. Garbė gali pasilikti pamiršta. Ji tada savaime sušvinta. Iš 
žmogystos sklinda šviesus orumas, kurs iš lengvo vis daugiau žmonių yra garbinamas.
B. Tam reikia pribręsti. O patiam tuo brendimu pasirūpinti. Žvelgiant į žmogaus amžių, aiškėja, kad 
žmogus tam pašauktas. Berniukas būdamas jis žaidia su kitais vaikais, bėginėja ir rungiami su jais. 
Vis prisimena savo jėgų. Bet vienas kitas jo draugų žaidime viršų palaiko. Ir visi žiūri į jį kaip į 
pavyzdį. Tada ir jų kiekviename užsidega pageidavimas stiprėti, būti vikręsniu, stipresniu, lankstes
niu, miklesniu už kitus. Vaikas tada jau nori būt ir gudresnis, visa-ką jau žinąs ir geriau suprantąs.

Vaikinas bet jau nori kitus pralenkti ir būti gįriamas. Visaip jis apsireiškia ko-ypatingiau, jeib 
tik to susilauktų. Karštiaudamas dėl to, jis dažnai susikerta su savo draugais. Vis jis visaip nori 
pasižymėti, nori pagarsėti. Nebepamąsto tiek apie tai, kaip jis pasireiškia, o vien apie tai, kad kiti 
jį pastebėtų kaip kokią nuostabią išimtį.

Toliau jau pakyla jaunuolis. Pradėdamas numanyti, kas garbė yra, jis jau ir geidia būt gerbiamas. 
Ir jis reiškiasi visaip, jeib tai jam ir tiktų. Nori pagarsėti, kaip tūli seniau gyvenę žmonės". Sužinojęs 
kokia garbė jų gyvenimą grožine, jis pradeda garbės geidauti ir tiesiog trokšti. Ir ko labiau jis tai 
daro, to mažiau jis pamąsto, kaip tie garsėjo ir už ką jiems garbė suteikta. Garbės troškimas niaukia 
jo sąmonę.
D. Žymiai kitaip reiškiasi antroji lytis. Tiesa, mergytės nori augti kaip ir berniukai, didiomis pasi
daryti. Jos žaidia, bėginėja, kaip jie, bet nesirungia. Vis jos geidauja ką turėti ką galėtų globoti. Tuo 
nori visas savo draugytes pralenkti. Bęt augdamos ir pasiekusios mergaitių metus, jos nori grožėti, 
kad visi tai pastebėtų. Visaip jos stengiasi savo grožį žymesniu padaryti, save švariomis laikyda
mosi, save puošdamos ir tvarkiai elgdamos. Vis žiūri, kad kitų akis pritrauktų.

Bet daugiau subrendusios, jos stengiasi gerumu ir malonumu pasižymėti. Visokius darbelius jos 
nori kuo geriau atlikti. Ką motinėlė dirba, ir jos nori išmokti, nori mėgsti, adyti, siūti. O labai ir 
dainuoti. Kad balsas tik būtų skambus jau tik ir kalbant, tai joms vis menyj. Švelnina savo tarimą 
kiek galėdamos, dainuoja kuo jausmingiau. Nori būt'pastebimos, gal ir giriamos.

O pasiekus merginų jaunuolių metus, nauji linkimai jose dygsta. Kūno brendimas joms daug 
reiškia. Ir jos stebi jaunuolius. Rodos tiems tuo atžvilgiu geriau. Bet gal dėl jų mokslo ir žinojimo. Ir 
jos imasi tais dalykais. Ypatiai psakutiniu šimtmetiu toks noras sukilo jaunuolėms. Jos užsigeidė 
aukštus mokslus įsigyti. Tada ir prasiveržė iš jų geidavimas pagarsėti. Kad jau seniau tūlos jaunuolės 
buvo pasireiškusios kaip visokių rūšių menininkės, tai dabar jos jau ir geidavo tapti mokslininkėmis.

Kaip jaunuoliams taip ir joms kūno pratimai pasidarė svarbūs. Tik jie buvo ir yra kiek kitokie. 
Didiųjų karų laikais moteriškos buvo priverstos užimti vyrų vietas ir jų darbus atlikti. Ir jos nuste
bino žmones, kad visai kaip vyrai įstengė dirbti, kartais dar geriau. Vis del-to garbės troškimo kaip 
iš vyriškųjų iš jų nesireiškė.

Yra kartais ir kiek panašumo tarp abiejų lytių, ypatiai subrendusiame amžiuje. Bet Kūrybos nusta
tyti skirtumai nėra pašalinami. Kad pvz. vyriškieji, gimę tarp 21 kovo ir 21 balandio, ar tarp 21 lap- 
kritio ir 21 gruodio labai linkę vadovauti, paliepti, visa-ką nustatyti savo nuožiūra, tad ir tokios tada 
gimusios moteriškosios nori įsakyti, savaip visa tvarkyti, tik jos retai tepadaro tai skudinantiu būdu. 
Baisiais paskutiniais laikais atrodė, kad moteros vėl užims vėl vadovavimą šeimoje kaip labai senais 
amžiais ir vaikai bus pagal jas. vadinami.
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D. Garbės troškimas taip tai laikytinas lyg tik vyriškųjų dalyku. Palaipsniai įsigalėdamas, jis kiek
viename žmoguje kitoks. Bet jis ir skiriasi tuo, kurs elgesys ir veikimas jį pareiškia. Tam labai svarbu, 
kaip vaikas yra augęs, ką patyręs, kam daryt lieptas. Augęs tarp piktadarių, jis laikys garbinga, kad 
pasiseks ko baisiausiai apsireikšti. Vienok tarpęs ir kitokiuose santykiuose, bet geisdam'as viršų palai
kyti prieš kitus, jis lengvai gali pasidaryti tikrai nelabu žmogumi, kurio veikimai kuria kitiems tik 
vargą ir skausmą.

Aiškėja tai ypatiai tada, jeigu koks žmogus savo garbės troškimu iš vargingos būklės iškyla iki 
visos tautos valdytojo. Atrodo, kad jis yra didio garbingumo žmogus. Žmonės į jį taip ir žiūri ir jį 
garbina. Tiki, kad jis jiems ir visai tautai užpelnys garbės visame pasaulyje. O tada tik aiškėja, kad 
jis savo garbės troškime išžudė tūkstantius savo tautos žmonių juos laikydamas sau priešais. Sukil
damas pagaliau kariauti su kitomis tautomis, jo garbęs troškimas užtraukia skaudinusią baimę, nelaimę 
ant jų ir ant visos žmonijos.

Garbės troškimas apniaukia žmogaus sąmonę. Ir jis visa-ką daro, kas kitus žmones prieš jį sukelia. 
Kiekviena žmogysta yra visiškai saviškų ypatumų, kurie veržiasi apsireikšti. O garbės trokštantysis 
nori visus, kuriuos tik pasiekia, padaryt jautiantiais, protaujantiais ir veikiantiais pagal jo nuožiūrą. 
Ir taip jis atsitrenkia į kitų ypatumus ir stengiasi juos išnaikinti.

Matyt, garbės troškimas atneša nelaimę žmonėms, sukelia visa-ko, kas spaudia ir vargina, kas 
žmoniškumą tięsiog smaugia. Bet trokštoji garbė ir nėra pastovi, Ji blaškosi, kaip liepsna trauksme ir 
pagaliau išgęsta. Užuot laimėjęs garbės troškusysis neretai patenka į prakeikimą.

E. Trokšdamas garbės, žmogus žiūri į tai, ką kiti apie jo apraiškas mąsto, kaip jos juos veikia. 
O žmogus pašauktas pirmiau atsižiūrėti į tai, ką jis daro ir veikia. O žmogus pašauktas pirmiau atsi
žiūrėti į tai, ką jis daro ir veikia. Ne garbė turi jam rūpėti, ale tai, ką jis apreiškia, kurs ką padaro, 
kas žmogaus gyvenime yra reikalinga, kas jam ir kitiems yra naudinga, tai jautia savo viduje paten
kinimą. Dar didesnis tas pasidaro, kurs kitų vidinį gyvumą sužadina, kaip tai daro menininkas, 
mokslininkas. Bet yra ir tokių žmonių, kurie savo esmėje taip sušvinta, kad jie savo pavyzdiu kitus 
laimina.

Visame, kaip žmogus gyvena ir jo klajojime, turėtų būt numanomas Kūrybos vyksmas. Ir garbės 
troškimas nėra visados ir visai peiktinas. Tik tšę svarbu, ką žmogus apreiškia garbės trokšdamas. 
Jeigu tai yra teigiamos reikšmės žmoniškumui, tada garbė yra pastovesnė ir šviesesnė ir žmonės 
nėra skubinami. Į tokį teigiamą apsireiškimą žmogus gali įaugti, kad kitaip elgties jam nėra nei 
palinkimų.

Daug tam reiškia kokie vaiko tėvai yra. Jiems juk tegali užgimti tokie vaikai, kurie tėvuose randa 
sau panašumo. Bet toliau svarbu yra tėvų pavyzdys. Maži vaikai, bet ir dar kięk paaugę negali 
suprasti, kas yra gera ir kas ne, kas yra reikšmingas ir kas niekingas elgesys, kas girtina ir kas 
peiktina. Bęt nėra tai jau ir reikalinga. Jie nieko nemąstydami seka tėvų ir auklėtojų pavyzdį. Kal
bama apie įprotį ir arba apie prigimties ypatumą. Bet daugiau subrendę jie stebi tai, ką jie apreiškia 
ir numano jo teigiamąją reikšmę.

Taip tada nereikalas žvelgti į tai, ką kiti apie tai mano, ką darai. Vidinis balsas tau tai pasako. 
Kalba sąžinė. Ir jos reikia klausyties ir jai paklusti. Tada savaime pasidaro aišku, kad nėra taip 
svarbu, kaip kiti tai pasitinka, ką jaunuolis arba jaunuolė apreiškia, ar jie tai peikia ar giria. Būtina 
tėra, kad tai būtų gera, tauru, doru, kas apreiškiama. Vis reikia žiūrėti, kad žmogus skelbtų visa, ką 
jis daro, iš savo vidinio gyvumo, iš savo širdies ir esmės, ir taip teiktųsi žmonių gyvenimui.

F. Pastangos turėtų būti dedamos jau dėl kūno sveikatos. Nieko nęturi būti daroma, kas jo gyvumui 
kenkia. Todėl būtinai reikia vengti, kas tą gyvumą stabdo ir jį net slopina, kaip tai daro tabakas, 
alkoholis ir kit. Jaunuoliai nežiūrėkite į suaugusius rūkantiuosius ir girtaujantius. Jie yra apakusio 
žmoniškumo ir jaunuoliams nebe pavyzdys! Visame tavo elgesyje tu apreiški susipratimą ir santūrą. 
Suvaldyki savo linkimus bei pageidavimus, bet ir savo galvojimo išsišokimus.

Ale visų reikšmingiausias žmogaus laikymasis yra pasišventimas Didiajam Slėpiniui, kurs visą 
gyvenimą, visą Visatą globia savo Šviesa, savo Meile bei Malone visa-ką apreiškia šventa savo Valia 
bei Galia. Visas žmogus tada nušvinta, ir ką jis daro, skelbia šviesų žmoniškumą. Nebereikalinga 
galvoti apie tai, kas-yra garbinga ir kas yra niekinga. Gyvasis, švięsusis maldingumas savaime sukelia 
tas jėgas žmoguje, kurių apraiškos yra taurios.

Žmonės gal ir nepastebi tai tuojau. Bet Dievuje atsibudusysis į tai neatsižiūri. Jam vien rūpi 
gyventi ir apsireikšti, kaip Dievo apsireiškimas žmoguje, jam liepia sąžinės balsu. Iš lengvo žmonės 
pradeda numanyti, kad iš tokio žmogaus veikia, kas girtina, kas gerbtina, pagaliau, kas yra tikrai
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garbinga. Žmogaus garsas, jam skiriama garbė Vis daugiau atsiskleidia, dar ir tada, kada jis yra 
atsiskyręs nuo gyvenimo su kūnu. Ta garbė švietia ne tik to žmogaus artimiems, jo tautai, bet ir toliau 
žmonijoj. Jo atsimenama, kaip dieviško žmogaus.

Yra tai tikriausias garbės laimėjimas. Jis nekilo iš jos troškimo, bet žmogui pasidavus būti priemone 
Kūrėjo apraiškoms kurios siękia žmonėse tobulinti žmoniškumą, žmones žadinti, kad atsibudę gyventų 
Dievuje. Tokiu žmogumi žmonės tiesiog palaiminami. Jie numano, kad, kaip jį, taip ir juos gobia 
Aukštiausiojo Meilė ir Malonė.

• VYDŪNAS.

SUEIGOS SU JAUNESNIAISIAIS.
KETVIRTOJI

Sueigos pradžia.
Traukinio žaidimas (žiūr. II-ji sueiga). Po švaros ir 

tvarkos patikrinimo d-kė praneša, jog jų stovyklos 
vedėjas nusiskundė, kad vaikai primėto visur 
popiergalių. ,,Ar sutinkat padėti man dabar tuos 
popiergalius' surinkti?" klausia d-kė. Visi sutinka ir 
iš tikrųjų per 2 min. lagerio rajone nesimatė nei 
vieno besimėtančio popierėlio. Ne tik popierėlių 
nebeliko, bet ir šiaip visokie šakigaliai ir tuščios 
konservų dėžutės buvo surankiotos. Dėžutes sumėtė 
į jiems skirtą daubą, o šakas d-kė, sustatė, po apačią 
prikišo popiergalių ir uždegė. Įsiliepsnojo laužas. 
Pamatę dūmus atbėgo ir kiti vaikai.

Laužas (20—30 min.)
1. Žaidimas su daina: „Tėvas atvažiavo mokyt 

vaikus savo. Jūs vaikučiai taip darykit, kaip tėvelis 
daro!" (Arba: „Jurgeli, meistreli!")

2. „Dabar pasilinksminsime! džiaugsmingai sušuko 
sesė d-kė ir užtraukė smagią dainelę": „Lauželis, 
lauželis!

3. „Lyja-ja, lyja-ja!" Sustojama ankstau ratelin ir 
per liemenį apsikabinama. Dešinė koja sukryžiuojama 
su kaimynės kairiaja. Dabar ritmiškai siūbuojant į 
šonus dainuoti taip:

„Lyja-ja, lyja-ja, lyja-ja, lyja-ja! (2 k.)
„Ly — lenktis pirmyn
„ją" — lenktis atgal (2 k.). Ir vėl siūbuojant į šonus 

dainuoti-lyja-ja kaip pradžioje. Antrą kartą dainuojant 
lenktis sulyg „ly” — atgal, sulyg'„ja" — pirmyn. 
Visas posmelis skambės taip:"

SUEIGA.

Lyja-ja, lyja-ja, lyja-ja-ja//:
"Lyja, lyja
Lyja-ja, lyja-ja-ja! i-

4. Sūkis: „Kai du stos, visados daugiau padarys!"
5. vaikų siūlomos dainelės.
6. Būrelių sugalvoti šūkiai,
7. „Išėjo tėvelis į mišką!" — bendra daina.
8. Vaikai sako eilėraščius, užtenka keletos.
9. L,aužo užbaigos šūkis: „Kai du stos, visados 

daugiau padarys!"
10. Laužo giesmė: „Ateina naktis!"

Pastaba: Po laužo d-kė su būrelio galvom užgesina 
visas žarijas ir nuvalo lauželio vietą, lyg jos nebūtų.

PENKTOJI SUEIGA.
Jaunesniųjų skaučių-tų įžodis:
Aš pasižadu stengtis: .mylėti Dievą, Tėvynę, pildyti 

jaunesniųjų skautų-čių įstatus ir kasdieną padaryti 
gerą darbelį."

Sueigos pradžia.
Traukinio ‘žaidimas. D-kė, prie „vartų" patikrindama 

(šį kartą paklausia jaun. skautą šūkį ir įstatus 
pasakyti) paduoda kiekvienam po lakštelį popierio, 
ant kurio parašytas įžodžio tekstas. Kai visi gaunta, 
d-kė duoda ženklą susirinkti ratelin ir praneša, kad 
lapelyje užrašyti jaun. skautų pasižadėjimo žodžiai, 
juos reikia tuoj išmokti. Kas bus išmokęs, tyliai 
atsisėda. „Pradedam!"

Žaidimas.
1. Patikrinimas. Visi sėdi ratu. D-kė meta kuriam 

nors vaikui sviedinį ir sako: „Įžodis ar I. įst. etc.

1. AUKOKIME SAVO SKATIKĄ PADĖTI PATEKUSIEMS Į SKURDĄ.
L. R. Kryžiaus piniginis vajus 1947.1.6. — 11.16.
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Gavęs sviedinį atitinkamai atsako. Kai d-kė meta 
sviedinį į viršų ir pati sugauna — sakomas įžodis 
choru. Kai saliutuodamą išmeta, choru sakomi 
įstatai, kai sušukdama: „ū u!" išmeta sviedinį — 
choru sakomas šūkis.

Pašnekesys.
„Šitokį pasižadėjimą duosit po 4 mėn., kai išeisit 

III pat. laipsnio programą ir išlaikysit egzaminus. 
Kas nei vienos sueigos nepraleis, gaus 16 pliusų. 
Už kiekvieną praleistą be rimtos priežasties sueigą, 
įrašomas minusas. Pažiūrėsim, kas surinks per šiuos 
4 mėn. daugiausiai pliusų ir mažiausiai minusų, 
Pliusai bus statomi ir už skautišką elgesį, už tvar
kingumą, mandagumą, paklusnumą, už blogą elgesį —■ 
bus statomi minusai.

Atlankyti bus ir tėvai ir paklausti, ar stengiatės 
namie būti skautais. Paklausiu ir mokytojų, ar gerai 
mokotės, kad geriau galėtumėt sekti save, duosiu 
lapą, į kurį kiekvieną vakarą prieš maldą pažymėsit 
patys sau pliusus ir minusus už šių dalykų vykdymą:

1. Pirmas įstatas.
2. Antras įstatas.
3. Ar suvaldžiau. pyktį?
4. Ar paruoštos pamokos? ,
5. Ar tvarkingai sudėti rūbai?
6. Ar apsiprausiau?
7. Ar nuvalyti batai?
8. Ar tuoj ėjau miegot, kai tėvai pasakė?
9. Ar viską suvalgiau, kas buvo paduota?

10. Ar pasisiūliau namie padėti?
11. Ar pasimeldžiau iš ryto?

12. Ar noriu rytoj būt geresnė?

Stengtis reikia, kad kasdien minusų būtų mažiau. 
Šiuos lapus niekam nereikės rodyti, jie padės jums 
patiems būti geresniais.

Jei kas jūsų nesistengs būti geresniu, negalės duoti 
įžodžio ir prie uniformos kaklaraiščio tokiam ne
galima bus nešioti, kol pradės stengtis būti geras 
skautas. Šie 4 mėn. yra kiekvienam bandymo laikas, 
pažiūrėsim, kas tinka būti skautu, atrodo, kad pas 
mus visi tinka, kaip visi vaikai tinka linksmai 
žaisti. Netikit? Na, pamatysit, kaip mes visi mokam 
draugiškai žaisti.

Žaidimai.
1. Mama ir blogas draugas, /žiūr. I-ji sueiga/, žai

dimas B./
2. Lašus skaičiuoti /žiūr. I- ji sueiga žaid. 2/
3. Rimti ūsočiai /žiūr. IlI-ji sueiga, žaid. -1/
4. Žirnius rinkti /žiūr. IIĮ-ji sueiga, žaid. -5/
5. Siūlą vynioti /žiūr. III-ji sueiga, žaid. -6/
6. Lyja-ja! /Žiūr. V-ji sueiga, lauželio -3/

Šūkis.
„Ar bus minusai, ar pliusai 
Mums nedygs iš pykčio ūsai. 
I ii! Vis linksmi, 
Ir geri, geri!"

Užbaiga.
D-kė saliutuodama atsisveikina: „Budėk!"
Draugovė atsako, .vieną žingsnį pirmyn pažengusi: 

„Vis budžiu!"
Vaikai išsiskirsto. Sktn. L. Liepsnelė.

SKAUTŲ VYČIŲ PLANAS.
(tąsa) .

(12). Pirmoji vyčio pareiga yra jo namai, o taip pat 
ir jo įsikūrimas gyvenime. Jis turėtų stengtis taip 
sustiprinti savo pozicijas,, kad netaptų našta nei ki
tiems žmonėms, nei valstybei. Be to, visi vyčiai pri
valo taip elgtis ir veikti, kaip tai yra numatyta, 
norint vyčius paruošti tarnavimui, tam tarnavimui, 
kuri jie pradės praktikuoti ir kuris sužadins vertingus 
interesus visam jų gyvenimui. Tam tikros veikimo

formos bus išmoktos, tarnavimą praktiškai bevykdant 
ir dažnai apims tuos darbus, kurie sudaro dalį vyčio 
įsipareigojimo tarnauti..
Pasikalbėjimai ir diskusijos, parodos ir demonstra
vimai, tyrimai, studijos bei skaitymas sudarys kitas 
veikimo rūšis. Jos sudaro 5 grupes.
Iš kiekvieno vyčio laukiama, kad jis aktyviai studi
juos bei praktikuosis bent vienoje srityje, esančioje 
šiose 5-se grupėse. Kai kurie nurodymai tinkamiems 
dalykams pasirinkti yra duodami žemiau.
(13) . Tarptautiniai reikalai.
Dalykai, kurie čia gali būti nagrinėjami, apima tarp
tautinį saugumą, tarptautinę prekybą ir ūkį, oro, 
jūrų ir sausumos susisiekimą ir, suprantama, Britų 
Imperiją bei jos tautų bendruomenę. Atliktinų da
lykų tarpe esti kelionės į užsienį ir susirašinėjimas 
su užsieniu, kas vyčiui yra lengviau padaryti, nei 
daugeliui kitų žmonių.
(14) . Savo tautos reikalai.
Sis skyrius apima daugybę dalykų, kurių svarbiausi 
yra-visos soc. apsaugos šakos, švietimas, jaunimo 
org-jos, pramonės organizacijos. Visų jų pagrinde
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Baltijos Tunto stovykloje. Nuotr. I. Petniuno.

turi būti sveikas valstybės ir vietinės valdžios, ypa- (21). Yra dar dvi žmonių grupės, kuriomis reikia
tingai gi vyčio gyv. vietoje esančios administracijos, Susirūpinti:
pažinimas. a) vyčiai, kurie dėl pateisinamų priežasčių, su kurio-
(16) . Skautavimas.
Kiekvienas sk. vytis turėtų stengtis tapti visiškai 
patyrusiu skautu. Iš jo laukimą, kad jis tęs ir toliau 
vystys tą veiklą, kuri sudaro esminę skautybės dalį, 
k. a. stovyklavimą, žvalgymą, miško pažinimą ir 
pioneriją.
(17) . Nagingumas, mėgiami dalykai, 
sporto šakos.
Yra būtina turėti patyrimo vienoje ar keliose šių 
veikimo sričių, vyčio išsilavinimui papildyti. Jos gali 
suteikti interesų vyčio atliekamam laikui, net sudaryti 
karjerą. Tipingi šios ‘rūšies veiklos pavyzdžiai yra 
knygryšystė, staliaus amatas, fotografija, radijas, 
jūrininkystė.
(18) . Vyčio lavinimasis turėtų trukti apie 3 metus, 
o po jų jis bus perkeltas į senjorų klasę; tatai turi 
įvykti ne’ vėliau 25 jo gyv. metų.

SENJORŲ LAIPSNIS (KLASE).
(1). Šitą laipsnį arba klasę sudaro vyčiai, perėję iš 
lavinimosi laipsnio ir pasirengę savo patyrimą pritai
kinti efektyviai. Į šį laipsnį gali patekti ir nedaugelis 
tokių, kurių priėmimo aprašyta žemiau.
(20). Senjorai privalo tęsti skautiškojo gyvenimo 
praktikavimą, kuris apima tarnavimą savo artimui; 
šio tarnavimo apimtis bei pobūdis labai įvairuos, 
žiūrant atskiro asmens aplinkybių. Pagalba skauty- 
bei yra savaime suprantamas tarnavimo būdas, lygiai 
kaip ir pagalba kaikurioms kitoms jaunimo org-joms 
arba sąvo bažnyčiai; tačiau yra ir kitų tarnavimo 
būdų kelių ir tai būtų būrelio užduotis surasti visus 
atliktinus darbus, kurie teikia plačiausią pasirinkimą, 
ir atrasti tuos asmenis, kurie geriausiai tiks tiems 
darbams atlikti.

mis sutinka būrelis ir jo Vadas, pav. pasirengimas, 
profesijai arba pareigų ėjimas, negali išeiti lavini
mosi laipsnio, aprašyto nuo § 13 iki § 17, bet gali 
savo vyčių pareigas atlikti kitaip;
b) tie, kurie gali būti priimti būrelin jau sukakę 23m. 
amžiaus. Jiems gali būti leista stoti į senjorų klasę. 
Asmens per 23 m. amžiaus atliks tokią kandidatų pro
gramą, kokią jiems nustatys būrelis ir jo Vadas.

SK! VYČIŲ VADAS,a
(22) . Taisyklės apie vyčių vadų bei jų padėjėjų 
skyrimą, jų kvalifikacijas bei funkcijas yra nurodytos 
Statuto §§ 248—253, Jei vyčių vadas turi vieną ar 
kelis padėjėjus, d-vės vadas ir jis pats nusprendžia 
kaip turi būti pasiskirstyta pareigomis. Čia negali 
būti taisyklių.
Vadovaujantis principas yra tas, kad ypač lavinamojo 
laipsnio vyčiai yra reikalingi didelio dėmesio. 
Taisyklė 251 (11) yra labai svarbi.

VYČIŲ VYRESNIEJI.
(23) . Pataisyta „Vyčių Vyresniųjų" taisyklė yra duota 
§ 259. Šios institucijos pagrindinė mintis buvo ta, kad 
vyčių Vyresnysis turėtų vadovauti skilčiai. Bet per 
diskusijas Kanderstege 1931 m. buvo rasta, kad mažai 
naudos buvo gauta iš skilčių sistemos ir kad naudin
gesnis paprotys buvo ir yra sudaryti komandas bei 
grupes kuriam specialiam darbui atlikti,' vienam tin
kamiausiam vyčiui vadovaujant, nežiūrint ar jis yra 
vyčių Vyr., ar ne. Todėl Vyčių Vyresniojo funkcija 
yra būti Vyčių Vado padėjėju ir, ypatingai, sudaryti 
glaudų kontaktą tarp būrelio ir jo Vado.

(bus daugau).
Vertė R. Vidugiris.
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HAMELNE PRIE WESERIO
žydėjo palapinių miestas.

Tai buvo senai. Vasarą dar. Bet D.P. tautos pu
santrų metų ilgumo istorijoj tai yra tiek žymus 
įvykis, jog jį galima dar kartą paminėti, ypač, kad 
tik dabar tespėta pagaminti nuotraukos, bylojančios 
vaizdžiau už žodžius apie šią stovyklą. Ypač, kad 
mus pasiekė žinia, jog Pasaulinio Skaučių Biuro 
skautininkių delegacija, kuri pereitą vasarą taip 
nuoširdžiai instruktavo į skautes D.P. stovyklose, 
išvyko iš Europos kontinento ir išsiskirstė po savas 
tėvynes. Gaila. Bet juo brangesnis tos stovyklos 
atmininas.

PSB skautininkių delegacijos atvykimas ir darbuotė 
vakarų Vokietijos D.P. stovyklose per kiaurą 1946 
metų vasarėlę yra daugiau, nei skaučių instrukta
vimas, nei vadovių stovyklos surengimas. ' Tai 
prikišama žmoniškumo demonstracija 
žmogaus paniekinimo gadynėje.

Štai Miss Burgin (pv. 4 ir 5). Ji — Naujosios 
Zelandijos skaučių vadovių vyriausioji instruktorė. 
Jai iš kairės (pv. 6) Miss Elisabeth Hartley — tarp
tautinio skaučių žurnalo „Council Fire" nuolatinė 
bendradarbė, iš Anglijos. Arba „John" — matemati
kos mokytoja iš Airijos. Arba „Džini" — škote. Ir 
tt. ir tt. Jos visos gyveno, dirbo ir kūrė savuos 
židiniuos, toli nuo viena kitos, už jūrių marių nuo 
mūsų.

Kai tarptautinius skautų biurus pasiekė žinios, kad 
tarp Vokietijoj esančių D.P. esama ir skautų, štai 
jos žurnalistė, mokytoja, instruktorė, iš N. Zelandijos, 
Anglijos, Airijos — pakilo, per tūkstančius mylių 
perskriejo, susiėjo, pasitarė ir atvyko barakų (ne 
barokko) miestų Idnkyti, kur dypukai jau antrą 
žiemą žiemavdti ruošės.

Jos tarė šiltą žodį, jos davė brangią knygą, jos 
atvėrė mielą širdį. Jos lėkė iš Braunschweigo į 
Flensburgą, iš Betmoldo į Liubeką ir vėl atgal ir 
vėl atgal, kad tik ir vėl paspaustų seserišką skautės 
ranką. ' : j

Ir tai tada, kada dypuko, kaip nenuutėlinto pa
keleivio, bijo įsileist vidun ne viena įstaiga, kada ■ 
dypukus prieiti net prie savo UNRRA'os Team di
rektoriaus iš kokio ne ką už mus aiškesnio krašto 
dažnai yra sunkiau, nei anglui — prie Jo Didenybės 
Jurgio VI.

Mes kalbėjomės su jom. Ir jos kalbėjosi su mum. 
Kaip žmogus su žmogum. Tose pačiose palapinėse 
miegojome, iš tų pačių katilų valgėme. Toksai 
tad buvo sužydus Hamelne prie W e - 
šerio palapinių miestas (pv. 1). Be įtarimų, 
scrėaningb, be pažeminimų ir paniekos pamatuos. 
Su nugalėjusiu seseriškumu, . sujungusiu į vieną šeimą 
ir PSB įvairiatautes vadoves ir estes ir latves ir 
mus lietuvaites stovyklautojas.

Čia kildavo pasaulinė skaučių vėliava su auksiniu 
trilapiu dobiliuke mėlyno dangaus dugne, rikiavosi 
čia gretos (pv. 2). Į seną ąžuolą atsirėmė skaučių 
rankomis sudėtas altorius (pv. 3), prie kurio prary- 
mota ne viena rimties- valandėlė. Koks jis sakra
liškas galingo ąžuolo pavėsy, miško tankmės glū
dumoje!

Kas rytą prieš prasidedant darbo dienai susirink
davo stovyklos viršininkė lietuvių, latvių ir esčių 
grupių vadovės darbo dienos plano aptarti ir darbais 
pasidalyti (pv. 7). O tų darbų begalės: reik ne tik 
instruktuoti, reik ir pasipuošti, reik ir prie laužo, pa
siruošti: nes kiekvieną žingsnį lydi ir skautės uni
forma ir lietuvaitės vardas. Lyg ir nuolatinės var

žybos vykstančios.

Mistiškesni gal kaip kitų buvo lietuvaičių laužai, 
su vaidilutėmis, užkuriančiomis ugnį (pv. 8), su me- 
lancholiniais dainų aidais, su tautiniais šokiais (pv. 
10), su Žolinės padavimais ir žaidimais.

Tipingi lietuviški stovyklavietės papuošimai iš 
smėlio, samanų ir vis kitų spalvų (pv. 9) nusagstė 
stovyklavietę. Pavydelninkai šaukdavo, kad lietu
vaitės skautės mišką gadinančios. Svečiai ir girinin
kas buvo kitos nuomonės, pastarasis paprašė neišar- 
dyt šių „gadinimų" išvykstant, kad jie paliktų puošti 
mišką ir toliau.

Gal būt šie papuošimai tarne miške prie upės dar 
ilgai primins paaeiviui apie buvusią stovyklą. O gal 
ir pranyks. Nuo vėjo ir lietaus.

Bet neišdildomos liks dvasinės puošmenos kiek
vienoje mūsų iš to žydinčio palapinių miesto, Ha
melne, prie Weserio, kuriame buvo kalama 
bičiulystė, kuriame buvo taip ryškiai ir garsiai 
tartas išsiilgėtas žodis „D.P..! — tu esi taip pat 
žmogus!"

v. s. V. Gegutis.

2. IŠTIESKIME PAGALBOS RANKĄ . VARGSTANČIAM TAUTIEČIUI.
L. R. Kryžiaus piniginis vajus 1947.1.6. — 11.16.
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TREMTINYS SKAUTAS ARTIMO TARNYBOJE.Šiais laikais, kada žmogus žmogui pasaulyje yra daugiau kaip vilkas, kada žudymas ir liejimas kraujo yra tapęs daugelio žmonių įprastu amatu, kada skriausti bejėgi, tyčiotis iš silpnesnės už vyrą moters yra laikoma padoru ne tik Azijoje, bet ir didžioje Europos pusėje, kada žmogus ten pat yra degraduotas žemiau gyvulio, lietuvis tremtinys skautas prieš metus išėjo iš naujo į gyvenimą. Išėjo su tuo pačiu šūkiu, tarnauti Dievui, Tėvynei, Artimui.Tarnauti Dievui, nes jis vienas tėra mūsų jėga ir stiprybė. Tarnauti Tėvynei, kurią iš mūsų atėmė svetimieji, tam nelaimingiausiam pasaulyje kraštui, kurios vaikų nelaimės apverkti permaža ašarų. Išėjo skautas tarnauti artimui — žmogui, tam dieviškiausiam tvariniui ir drauge gyvuliškiausiam iš visų gyvulių, kuris mūsų pagalbos šiandien, daugiau kaip bet kada, reikalingas.Skautystės prasmė bei esmė yra labai gili. Klysta tie, kurie skautus vaizduojasi vien kaip berniukus trumpomis kelnaitėmis. Skautystė tremtiniui skautui nėra vien žaidimas laikui praleisti. Ji yra (taip bent turėtų būti) didžiausia sveiko charakterio auklėjimo mokykla.Gyvename sunkias dienas. Vis dėlto tikime, kad kada nors turėsime atgauti prarastą gimtąją žemę. Į ją turėsime sugrįžti ne kaip ištyžėliai, ne silpnavaliai, ne sugedusios moralės žmonės. Mūsų kraštui — Naujajai Lietuvai nereikės nei tinginių, nei girtuoklių,, nei pasileidėlių, nei nemokšų. Reikės tvirtų siela ir kūnu žmonių. Reikės žmonių, norinčių ir sugebančių padėti nelaimingiesiems, nes tik nelaiminguosius savo žemėje terasime.Tad ir tremtinio skauto negalime suprasti be esminės žymės — padėti artimui. Ši idėja mumyse turi virsti konkrečia apraiška.Šių dienų mūsų stovyklos, mano išmanymu, turėtų būti vien tik mokyklos. Skautystė gi turėtų būti mokykla tarnauti artimui. Neieškok, tremtiny skaute, čia gero gyvenimo. Iš viso, gyvenimo svetimoje žemėje tu nerasi. O jejigu kartais rastum, ir tavęs nebeviliotų sava žemė, 'žinok, jau blogai: negyvas tu jai esi ar dar blogiau — gyvas numirėlis. Ieškok progų čia išmokti '.gyvenimo, pasiruošti ateičiai. O tam jau ir stovyklos tinka.Tu čia matai daugelį savo tautiečių ir svetimųjų. Ir tave jie visi žino. Mato, kaip tu vaikštai, bėgioji. Tu esi mandagus, drausmingas ir, gal būt, kasdien padarai gerą darbelį. Tavo -uniforma dažnai yra tvarkoje ir žmonės sako, kad tu esi skautas.Bet argi to gana? Savaime aišku, kad ne: žmonės turi žinoti, kad tu esi skautas ir tada, kai tu ne tik uniformos, bet net ir skautiškojo ženkliuko nenešioji. Tai ir yra didžiausia skautiškojo gyvenimo paslaptis.Kokiu būdu galima tai atsiekti?

„Vilnelės" Tunto „mažiausieji".
Skautystė nereikalauja, kad tu herojiškus darbus darytum. Tu turi stengtis atlikti tik tai, ką tavo jėgos leidžia. Ir jeigu bent dalį to padarysi — daug padarysi.Tu galvoji, neretai gal ieškai progų, padaryti gerą darbelį. Ir tu jas surandi. Vis dėlto nepalaikyk už bloga, jeigu aš, kaip vyresnis tavo brolis, vieną kitą atvejį priminsiu. Juk mes dažnai, ne iš blogos valios, kai ką pamirštame ... Štai keletas tokių atvejų:

TEŽINO NELAIMINGOS MOTINOS, KAD TU ESI 
SKAUTAS.Ar tu gerai pažįsti savo stovyklos, o jeigu ji didelė, bent savo bloko, gyventojus? Jeigu iki šiol nekreipei į juos daug dėmesio, pažvelk iš arčiau, pagaliau, pasiteirauk pas bloko vedėją. Ir, galimas daiktas, tu surasi vieną kitą nelaimingą šeimą, -kuriose yra daug mažyčių, taip amžinai cypiančių... Mama viena, užimta daugeliu darbų, neretai gal dar ligota. Kur jų tėvelis? — O kas gali žinoti: gal Sibire, gal Lietuvoje, gal karo metu žuvęs. To tiksliai pasakyti tau negalės nei vaikučiai, nei jų mamytė. Tu matai, kaip tai motinai sunku. Ji turi daug darbo. Ar tu negali karts nuo karto už ją bent eilėje prie maisto sandėlio pastovėti? Teisybė, kasdien tu tam neturėsi laiko, tu turi mokyklą lankyti. Bet juk jūsų skiltyje 7 skautai. Kartą per savaitę jai pagelbėti kiekvienam iš jūsų nebūtų sunku.

SKUBIAI PRIBŪK TEN, KUR KITI NEATEINA.Tu matai, kaip dažnai mus krausto iš stovyklos į stovyklą, iš miesto į miestą, pagaliau, iš bloko ; bloką ar iš kambario į kambarį. Aš žinau, kad tu dėlto turi daug rūpesčio ir vargo. Bet tie, netekę sveikatos ir praradę savo vaikus senukai, dar daugiau nuo to kenčia. Ar negražu būtų, kad tu, taip pat ir tavo skiltis, jiems padėtumėt?
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Tu matei, kai prieš 2—3 mėnesius iš mūsų stovyklos pašalino netoli šimto žmonių. Jie paskubomis rišo savo skurdžius daiktus ir tempė laiptais žemyn paskutines savo turto liekanas. Ar dažnai tu jiems padėjai?
SAVO DARBĄ IR PATYRIMĄ AUKOK ARTIMUI.Mieloji skaute!Tavo patyrimo laipsnių programos reikalauja, kad tu mokėtum gražiai adyti ir kur reikiant susiūti. Aš mačiau, kad tu jau neblogai valdai adatą, pati užadai kojines, kurių čia mums taip labai trūksta. Tavo uniformai nieko negalima prikišti: ji graži ir švari. Tikiu, kad ir baltinukai tvarkingi.

Bet tu žinai, kad mūsų stovykloje yra daug žmonių, kurie šio darbo nemoka. Kiti jau tam perseni. Ar gali senė Petriene savo drebančiomis rankomis taip 'gražiai suadyti, kaip tu? Ar gali Linkų Juozas savo drabužius susilopyti, neturėdamas dešinės rankos, kurią jam nutraukė granata? Tu, sese, juk sutiksi jam padėti.Bet ne, — pažįstu aš tave gerai. Tu turi gerą širdį ir nori padėti artimui. Vis dėlto tu jam niekuo nepagelbėsi vien todėl, kad tau stinga drąsos. Šią drąsą tau teteikia skautiškoji pareiga artimui, /bus daugiau/. Psktn. Br. Kviklys.

JAUNAJAM AEROMODELISTUI.Pavartę .aviacijos istorijos puslapius pamatysime, kad šių dienų aviacijai pradžią davė aeromodelizmas. Tiek orpūslės išradėjai broliai Mongolfierai, tiek lėktuvo išradėjai broliai Raitai ./Wright/ savo sėkmingus darbus pradėjo modelių statyba. Pastatytus modelius išbandydavo ir pagal juos statydavo jau žmogų keliančius skraidančius prietaisus.Šiais laikais aeromodelizmo reikšmė nesumažėjo: jis tapo kelrodžiu jaunuoliui, žengiančiam pirmuosius žingsnius aviacijos kelyje. Aeromodelių statyba, kon- struavimas bei startavimas reikalauja žinių ir įgudimo. Tai pasiekiama tik nuosekliu darbu. Kaip mokinį, kurs nori tapti susiekimo pilotu, iš karto nesodina į keturmotorį susisiekimo lėktuvą, taip ir aeromodelistas pradeda savo darbą nuo paprasčiausių modelių statybos. Šie modeliai, dažniausiai iš popieriaus ar iš balzos medžio, yra labai patvarūs ir pradedantysis aeromodelistas be pavojaus juos sudaužyti išmoksta teisingai atreguliuoti ir startuoti. Tai yra labai svarbu, nes geriausią rekordinį modelį vienu nevykusiu startu galima paversti popieriaus ir sulaužytų leistvelių krūva.

Susipažinę su paprasčiausios konstrukcijos modeliais, pereisime prie sudėtingesnių modelių statybos. Čia jaunam konstruktoriui didžiausias pasirinkimas: sklandytuvų su gumos ir vidaus degimo varikliais modeliai. Modeliai su varikliais gali būti lėktuvų, hidroplanų, plasnuooių, kopėjų, malūnsparnių. Jiems panaudojami’ automatiniai ir radio valdymai. O kur dar kambariniai ir skraidantieji bei neskraidantieji proporcingai sumažinti lėktuvų ir kitų skraidymo priemonių modeliai?Su visu tuo kiekvienas oro skautas turi būti susipažinęs. Jis sau reikalingą medžiagą ras „Skautų Aido" oro skautų skyriuje. Tad nuo šio 'numerio ir pradėsime. savo darbą. Pradžiai pasistatysime paprastą sklandytuvo modelį, kurio puikus sklandymas mums suteiks daug malonumo, o reguliuodami įgysime praktinių žinių.Šio modelio statybai tereikia kurio nors išrašyto sąsiuvinio viršelių ar tokio dydžio šiek tiek kietesnio popieriaus ir trupučio klijų. Aeromodelių statybai geriausiai naudoti greit džiūvančius, universalius /t. y. viską klijuojančius, vokiškai „alleskleber'7
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klijus. Jie vartojami šitaip: abi klijuojamas vietas 
patepame šiais klijais ir leidžiame hudžiūti. Paskiau 
kurią nors klijuojamą pusę patepame plonu klijų 
sluogsniu ir prie jos pridėję antrą pusę, tol suspaudę 
laikome, kol susiklijuos.

Prieš pradėdami darbą gerai susipažinkime su 
brėžiniu. Šiuokart tas nesudarys sunkumų, kadangi 
brėžinyje visos modelio dalys yra natūralaus dydžio 
/mastelis 1:1'/. Jas tiesiog persipiešiame panaudo
dami permatomą popierį. Įsidėmėtina ir ateičiai, kad 
negalima brėžinių perspausdinėti tiesiog nuo „Skautų 
Aido”, nes taip darydami tik sugadinsime savo 
gražųjį žurnalą.

Modelio pagrindinė, dalis ■/!/ perspausdinama ant 
perlenkto poperiaus, kaip parodyta piešinėlyje /a/ 
ir iškerpama. Reikia atsiminti, kad per sulenkimą 
nekerpame. Štai jau ir turime beveik visą sklandy- 
tuyėlį — yra liemuo, sparnai ir stabilizatorius. Toliau 
pasipiešiame ir išsikerpame kitas dalis: kylį /2/, 
sparnų sutvirtinimui dvi dvigubas /piešinys( b/ 
juosteles l3l, keturis svorelius /4/. Sparnuose nepa
mirštame padaryti įkirpimus skersvairiams.

Abi liemens puses, pridėję liniuotę, per brūkš
neliais pažymėtą liniją perlenkiame q skirtingas 
puses. Čia reikia labai žiūrėti, kad abi pusės būtų 
lygiai perlenktos. Apatinę liemens dalį suklijuojame 
ir kartu įklijuojame kylį. Iškirptas sparnų sutvirti

nimui juosteles suklijuojame ir klijuojame prie 
sparnų apačios ./pieš d./ Dabar telieka priklijuoti po 
du /kartais po tris/ svarelius iš abiejų liemens pusių 
/pieš. d./. Svorelių skaičius pareis nuo panaudoto 
modelio statybai popieriaus: juo popierius plonesnis, 
juo mažiau reikės svorelių.

Štai mūsų sklandytuvėlis ir baigtas. Pradėsime jį 
reguliuoti. Visų pirma tenka patikrinti ar jis nesusi
kraipęs. Žiūrint iš priekio, turi atrodyti, kaip pieš. c. 
Startuodami modelį, paimame jį po sparnu už liemens 
/pieš, e/, truputį palenkiame žemyn ir lengvai stum
teliame. Čia turime visam laikui įsidėmėti, kad star
tuojant sklandytuvo modelį rankiniu startu niekad jo 
neišleidžiame į viršų, bet visad truputį palenkę 
žemyn.

Pirmuosius skridimus atydžiai stebime. Paleistas iš 
rankos modelis turi skristi tiesiai, palengva žemėda
mas. Jei jis pradeda banguoti /pieš, h./, tai pasun
kiname nosį ar gilumos vairus truputį palenkiame 
žemyn. Jei modelis smarkiai sminga- žemyn /pieš, ii, 
tada lengviname nosį ar gilumos vairus palenkiame 
į viršų. Modeliui sukant kairėn ar dešinėn, taisome 
su posūkio vairu. Jei pastartuotas modelis suka 
dešinėn, tai posūkio vairą pasukam kairėn. Modeliui 
sukant kairėn, viskas daroma atvirkščiai.

Piešinėliuose /f, g/ parodytas gilumos ir posūkio 
vairų veikimas. S. V. T.

13

13



VASARIO 16-JI

Šešiolikta vasario
Tai šventė Lietuvos
Trispalvę vėliavėlę 1
Iškelsim virš galvos

Aukštai, aukštai iškelsim
Ir šauksime linksmai
Valio, miela Tėvynei 
Valio visi vaikai!

L. Liepsnelė.

Senas Lapinas

Buvau aš senas lapins, 
In lapins nę bet koks — 
Dabar mečiau. lapiauti 
Ir džiaugsmas iš to joks. 
Tapau mat senas silpnas, 
Ir laika's jau man baigt, 
Prašyčiaus aš tačiau atgal sugrįžt. 
Ei stovykla Paneriais! ... 
Man lapinu norėtųsi pavirst 
Ir grįžt atgal

2 kart.

1.

2.

3.

Korp! „Vytis“ tradicinė , 
Palauk! Palauk!

Palauk, palauk, jaunyste lauk!
Palauk,-nebėk, taip neskubėk!
Mūsų draugai, kaip ąžuolai, Į ?
Griuvo ir grius ir mums taip bus. j “
Kol mes jauni, jėgų pilni,
— pasaulis mūs — ar visad bus?
Ateis laikau mūs net vardai, |
„ . . , . . . . . 2 kart.Užmiršti bus, kaip ir pries mus! )

DrąsiaU draugai, kol mūs laikai!
Galyas aukštyn, įtenkini pirmyn,
Kada ateis kitų eilė i

1 9 kartStot vietoj mus, kad but garbė. Į

Blombergo "šarkos“ poilsy. Nuotr. Gulbinsko.
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L. S. B. Vadijos naujoji būstinė.
Atsikėlusi Brolijos- Vadija į Greveną gavo geras 

patalpas: salę ir septynis kambarius. Įrengta atvyk
stantiems į Vadiją skautams nakvynės kambarys, 
spaudos kioskas ir kiti kambariai vadijos parei
gūnams.

Tėvynės ir Vyčio tuntai susipažįsta.
Iš Detmoldo atsikėlęs Tėvynės Tuntas ėmėsi L. S. B. 

Vadijos rūmų aikštelę papuošti: pastatė kryžių, 
vėliavos stiebą, aukurą, pagražino salę skoningomis 
skautiško gyvenimo įrangomis. Tuntų susipažinimo 
proga dalyvavo organizuotai bažnyčioje, vėliau 
pirmą kartą čia pakėlė vėliavą. Sueigą baigė laužas, 
kurio programą išpildė abu tuntai.

Skiltininkų kursai.
L. S. B. Vadijos Vadų Parengimo Skyrius suorgani

zavo gruodžio mėn. 27—29 dienomis skiltininkų kur
sus, kurie praėjo praktikos ženkle. Eita pionerija, 
mazgai, topografija ir gyvulių bei gamtos globa. 
Padaryta keletas tiltą, bokštas, paukščiams lesyklos 
ir kt. Buvo pašnekėsiu skiltininkams rūpimais klausi
mais. Prie mistiškai iliuminuoto Vyčio vakarais 
Įvykdavo laužai su gražiais pašnekesiais, dainomis 
ir pasirodymais. Kursuose dalyvavo Buxtehudes, 
Meerbecko, Gross-Hesepės ir vietinių tuntų skautai. 
Kursai praėjo darbo ir geros nuotaikos ženkle. 
Lektoriavo vadijos nariai, vadovavo L. S. B. Vadijos 
Vadų Parengimo Dalies vedėjas sktn. Spalis.

Tėvynės Tunto šventė.
S. m. sausio mėn. 11 d. Tėvynės Tuntas labai' 

gražiai pasirodė suvaidindamas sktn. R. Spalio 
įscenizuotą ir režisuotą pasaką „Perkūnas, Vaiva ir 
Straublys". Pastatymas labai skoningas ir gražus, 
dekoracijos, visai - geros, pieštos „H. Montės" drau
gininko Šapkaus. , Liaudies dainų ir tautinių šokių 
įpynimas gražiai paįvairino vaidinimą.

Po vaidinimo iškilminga sueiga, kurios metu prie 
naujai įsigytos tunto vėliavos įžodis ir sveikinimai. 
Visa šventės programa rimta, tautiškais šokiais, 
žaidimais ir dainomis paįvairinta. Dalyvavo latvių ir 
.estų skautai, praturtindami programą. Visuomenė 
labai įvertino Tėvynės Tunto kultūringą šventę. IKI

1 SKILTININKE! AR JAU ĮSIGIJEI SKILTIES 
KNYGELĘ IR A. KR AUŠO GYVULIŲ DRAUGĄ 
2 KN.? L.S.B. Tiekimo Skyrius.

Tėviškės Tuntas.
Amerikietės vyr. skautės instruktorės Miss Hellmi 

Keto ir Miss W. B. Jean Matter „Tėviškės" tunto 
skautėms š. m. lapkričio mėn. 11-—15 d. surengė kur
sus. Jie buvo pradėti skautiškuoju laužu. Dalyvavo 
viešnios instruktorės ir iš UfJRRA centro viena 
amerikietė skautininke, kuri lietuvėm skautėm pasakė 
atitinkamą žodį. Mūsų skautukų pasirodymais vieš-' 
nios labai gėrėjosi. Ypač joms patiko mūsų tautinės 
dainos bei tautiški šokiai. Kitą dieną jos pradėjo 
kursus, kurie nuo pradžios iki galo praėjo labai jau
kioje skautiškoje nuotaikoje. Mūsų skautės turėjo 
puikią progą įgyti daugiau ,patyrimo ir gavo puikių 
minčių bei gerų nurodymų skaučių vadovavimo 
darbe. Atsisveikinant su viešniom instruktorėm buvo 
pasidalinta nuoširdžiom, -broliškom mintim. Jos 
išvykdamos mūsų skautėm linkėjo laimingai grįžti į 
laisvą tėvynę ir įteikė skautėms įvairių naudingų 
dovanėlių. Tėviškės Tunto skautės atsidėkodamos už 
kursus, prisiminimui įteikė viešniom lietuviškai — 
skautiškai papuoštą kuklų albumėlį. /U/

Dubysos Tuntas.
1. Geras darbelis.

Sv. Kalėdų progą Memmingeno skautai išsiuntinėjo 
30 pakietėlių ligoniams, studentams ir belaisviams. 
Manoma ir toliau tokius siuntinėlius siuntinėti.
2. K ū č i o s.

Skautų kapeliono sumanymu ir vadovybės pritari
mu „Dubysos" ir „Lituanicos“ tuntai suruošė bendras 
Kūčias. Susirinkusi, visuomenė jaukiai praleido kelias 
valandas.

Pradžioje kalbėjo kapelionas kun. prof. Stepona
vičius. Gyvasis . paveikslas atvaizdavo angelo pasi
rodymą piemenėliams šv. Kalėdų naktį. Po to skautės 
paskaitė keletą apysakaičių.

1 vai. naktį visi susirinko bažnyčioje Bernelių’ 
Mišių išklausyti. /B. L. D./

Wiirzburge Liepsnoja Laužas.
Nors jau ir žiema, bet mūsų skautai, o taip pat ir 

visuomenė pamėgo per vasarą miške tokią mielą, 
džiugią skautišką pramogą — laužą. Tad ir šalčiams 1 
atėjus, nors ne miške, o salėj to nepamirštame.

Savo tunto metinių proga abu Wurzburgo tuntai: 
„Šatrija" ir „Žalgiris" /jie visada abu bendradar
biauja ir vieni kitus remia/, suruošė laužą.
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Prieš prasidedant laužui, tuntininko pareigas einąs 
vyr. sklt. A. Tymukas padarė pranešimą apie tunto 
kūrimąsi ir veiklą. Sugiedotas Tautos Himnas.

Po to kalbėjo „Žalgirio” tunto dvasios vadovas 
kun. A. Sušinskas. Tarp kitų gražių jis pasakė, kad 
mes, jaunimas, nors ir patys neturėdami laimės, 
esame skirti kitiems ją kurti.

Tunto metinių proga skautes-us sveikino vyr. sktn.
J. August.— Vaičiūnienė.

Iškilmingą jai daliai pasibaigus, atsidarė scena ir 
mes išvydome miško kampelį, kur gražiai liepsnoja 
laužas, o apie jį susibūrę skautės-ai.

„Lietuva brangi, mano tėvyne”, suskambo sodriais 
jaunais balsais.

— Dainele, pilna ilgesio ir grožio, tu mus grąžini 
tokion netolimon, brangion praeitin, sujungi mus 
širdimis su tais, kuriuose teka tas pats lietuviškas 
kraujas, plaka ta pati karšta lietuviška širdis, su tais, 
kurių mes taip išsiilgę, apie kuriuos mes kalbam su 
gilia šventa pagarba............

Prisimena tie žavūs vakarai, kai sėdėdavom tam
siame miške prie skaisčiai liepsnojančiolaužo, 
traukdami sutartines, leipdami iš juoko. . . . Dabar 
mes sėdim svetimos žemės svetimoj salėj, ir mums 
veržiasi ašaros, kai girdime žodžius:

„Jeigu jūs norit nubausti žmogų, 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan, jo tėviškę 
paverskit krūva pelenų ir' rašalu 
raudonu lygumas žalias užliekit."

/Vladas Šlaitas/.
Iš sunkių minčių pažadina linksmi skautiški pa

sirodymai. Mes matome jūrininkų šokį, inscenizuotą 
pasaką, mažųjų ^autinius šokius ir daug kitų nume
rių,1 perpintų skautiškomis ir liaudies dainomis.

Kiek skaidraus, džiaugsmo, pasigėrėjimo ir juoko 
suteikia tos valandėlės, Jos sugrąžina mus trumpai 
akimirkai giedrion praeitin ir suteikia naujų jėgų 
ateičiai.

Liepsnok ir junki mus lauže!
Varūna.

Mūncheno Tuntas.
Sąryšy su -Lohengrino stvyklos perkėlimų į SS- 

kareivines — Freimaną, „Baltijos" Tuntas turėjo 
sunkių pergyvenimų. Visas prakaitu aplaistytas dar
bas, kuris buvo aukotas stovyklos papuošimui ir 
kitiems skautiškiems paengimans, liko nereikšmingas 
naujiems čia atsikėlusiems gyventojams. „Baltijie- 
čiai" visuomet buvo pasiruošę netikėtumams ir 
atsparūs visiems nusivylimams, tad ir po šio skau
daus smūgio ir ne mažo vargo pakėlimo, nenuleidžia 
skautiškų rankų ir naujoj vietoj. Čia, su' anksčiau 
gyvenusiu skautų vienetu suėjo į brolišką kontaktą, 
širdingai pasisakydami už skautišką bendradarbia 
vimą. Nors mažai dar teko pažinti naujųjų brolių — 
freimaniškių pilną skautišką veiklą, bet jau pirmieji

Viršelis dail. 

pažinties žingsniai davė patirti, kad freimaniškiai 
pilnai yra subrendę skautybėje ir moka nustatyti 
skautiškojo darbo gaires, ugdyti dvasinio sveikatin
gumo tvirtovę.

Tegul mūsų, lohengriniečjų ir freimaniiečių glau
dus ir broliškas skautybėje bendradarbiavimas stip
rina mumyse jėgas, kurias galėtumėme panaudoti 
kovoje už mūsų brangios tėvynės — Lietuvos laisvę.

/V/
■ Baltijos tunto skautai leidžia. iliustruotą sieninį 
laikraštį. Laikraščio leidimui aktyviai bendradar
biauja gausus skautų būrelis. /V/

Į Pagelbą Artimui!
Mes savo šūkį vykdydami lankome ligonines, ren
giame švenčių metu ligoniams koncertus ir paruo
šiame siuntinėlių belaisviams, našlaitėms, studentams 
ir kitiems vargstantiems. Paskutiniuoju metu vis 
daugiau atsiranda šelptinų mūsų brolių. Vieni dėl 
nesveikatos, kiti dėl kitų priežasčių reikalingi šal
pos ligoninėse, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, 
našlaičių ir senelių namuose. L. R. Kryžius, norė
damas 1 efektingiau padėti į vargą patekusiems, 
šiais metais nuo sausio mėn. 6 d. iki vasario mėti. 
16 d. paskelbė piniginį vajų. Mes, skautai, 
turime visomis išgalėmis prisidėti savo darbu 
prie to vajaus vykdymo ir paaukoti, pagal išgales, 
tremtinio solidarumo skatiką, kad ken
čiančiam ir vargstančiam nušluostytame ašaras ir 
įžiebtume laimės ir džiaugsmo kibirkštėlę prislėgtoj 
širdy. Tad visi, Broliai ir Sesės, į talką L. R. Kryžiui.

A. Kr.

NAUJI LEIDINIAI.
1. SKILTIES KNYGELĖ. Išleido L. S. B. Vadija 1946 

Aitvaras Detmoldas Pusi. '96, kaina 3 RM. 
Viršeliai spalvoti. Nei vienas skiltininkas 
neapsieis be jos.

2. „Aušros” tunto GARSAS — vienkartinis leidinys 
s „Aušros" Tunto metinėms paminėti. Seedorf'as, 

■ 1946 m. gruodžio mėn. 8 d. Redagavo psklt. Duo-
niela Pusi. 32.

3. DAINUOJAM. 100 dainų rinkinėlis. „Nemuno" 
Tunto leidinys. Pusi. 192 Atspausdinta rotatorium 
su gausingu gaidų priedu.

4. SELIGENSTADTO LIETUVIŲ STOVYKLOS SKAU
TŲ TUNTO vienkartinis leidinys. Pusi. 22. Spaus
dinta rotatorium.

5. ŠARŪNO KELIAS. „Šarūno" Tunto 1946 m. lap
kričio mėn. 23 d. paminėti neperiodinis leidinys 
Nr. 1 Tolkas. Redaguoja St. Butkus ir K. Vaitke
vičius Pusi. 20. Spausdinama rotatorium. Gražiai 
leidžiama.

6. VAGOS. Mėnesinis kultūros žurnalas Nr. 5 Uchtė, 
1946, pusi. 72. Kaina 5 RM. Turinys labai įvairus, 
papuoštas su dviem gražiom nuotraukom.

Firlnausko.
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