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ATGIMIMO ŠVENTE.
Skamba Velykų varpai. Ju garsas .apjuosia visą gamtą, visą pasaulį. Keliasi gamta iš gilaus miego, 

iš žiemos šalčių išsivadavus. Saulutė sutraukė sustingimo pančius ir vėl ima juoktis, šypsotis. Visa 
gamta skendėja šviesos ir gyvumo jūroj! Šaltis ir tamsa nugalėti. Atgimė gamta ir skleidžiasi naujam 
gyvenimui.

Atgimimo šventės varpų gaudesys pasiekia ir žmogaus vidų. Čia įvyksta pats tikrasis atgimimas. 
Čia turime kūrenti šviesos ir meilės aukurą švęsdami Pavasario šventę. Pasaulis tamsus. Jame maža 
šviesos, maža meilės. Mes, skautai, Šv. Jurgio pasekėjai, jo kilnių idealų vykdytojai, turime atkakliu 
pasiryžmu stoti kovon su tuo, kas negera, tamsu, kas nedorovinga, žema ir neteisinga. O toji kova 
turi pirmiausia Vykti mumyse pačiuose, mūsų dvasioje. Savy mes turime nugalėti blogus įpročius, 
išsivaduoti iš tamsybės nagų, kad, atsinaujinę dvasioje, galėtume pradėti kiekvienas gražesnį, kilnesnį 
ir daugiau. Kristaus meilės turintį, gyvenimą. Todėl atgimimo šventę pradėkime nuo savęs perauklėjimo. 
Žiemą praleidome nedavalgę ir sušalę. Būtų didžiausia nelaimė, jei ir mūsų dvasią laikytų sukalę 
šaltis ir tamsa. Meš sekdami viso pasaulio skautų Patrono Šv. Jurgio pėdomis, turime įgyvendinti jo 
kilniuosius idealus.

Šv.’ Jurgio ritierių įstatai Pskelbė, kad kiekvienas tikras ir kilnus ritieris turi:
17 Visuomet budėti 2/ užtarti vargšus ir padėti, tiems, kurie patys nepajėgia gintis 3/ nedaryti 

nieko, kas galėtų kitą įžeisti ar nuskriausti 4/ būti pasiruošęs kautis, kad apgintų Bažnyčią ir Tėvynę, 
5/ nesigailint nei savęs, nei savo gyvybės ginti ir aukštinti Tėvynės garbę, 6/ kad ir kažin kokį darbą 
dirbdamas, savo dorumu išlaikytų gerą vardą, 7/ niekad nesulaužyti duoto žodžio ir 8/ verčiau dorai 
mirti, nei dorai bet kaip nusižengus gyventi.

Tie įstatai ir šiandien yra šviesūs kelrodžiai. Skautų įstatai esmėje iškyla iš Šv. Jurgio, ritierių 
nuostatų, todėl skautai ir pasirinko savo Patronu Šv. Jurgį.

Ir mūsų istorijoje turime tokių gražių pavyzdžių. Mūsų Didysis Kunigaikštis Gedeminas, sakydamas, 
kad: „pirma geležis sutirps į vašką ir vaduo pavirs uola, nei ištartą savo žodį atšauksiu," žodis žodin 
pakartojo kiekvieno kilnios sielos žmogaus vykdomą dėsnį — duotą žodį visuomet tesėk.

Mielas Broliuk, maloni Sesute,' Tu gyvendamas-a* pagal skautų įstatus gali stebuklus padaryti savo, 
savo šeimos ir savo Tėvynės gyvenime. Reikia tik ne vien žinoti, mokėti mūsų garbingos Sąjungos 
nuostatus, bet svarbiausia ir pagal juos gyventi. Tad susikaupę apmąstykime, ar sąžiningai atliekame 
savo pareigas mokyklai, šeimai ir savo pavergtai Tėvynei.

Niūrios mūsų tremties dienelės. Daug jose vargo, sunkumų ir kitokių negerovių. Bet štai tikrasis 
skautiškosios ideologijos menas — vargus ir kliūtis nugalėti su šypsniu nedejuojant. Nuo šios 
dienos pasižadėkime būti darbščiais, rūpestingais ir visomis jėgomis tarnauti tėvynei Lietuvai. O mūsų 
pastangas laimins Aukščiausiasis, kurs neša Velykų varpų garsais suvargusiai žmonijai meilę, ramybę, 
palaimą ir pasiryžimą. dirbti naujojo amžiaus rytojui.

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! . . Šktn. Vyrvaldas.

Skaučių bičiulių invalidų mokyklos auklėtiniai Škotijoj.
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BUDIU.Sveikino mane laišku jaunas lietuvis ir parašė kaip paskutinį žodį: Budiu. Ir sukilo man visokios mintys. Žinau, kad tas žodis vartojamas to jaunuolio ir jo draugų kaip jų bendruomenės šūkis. Bet ar numanyta, kas tuo žodiu reiškiasi ir turėtų reikšlies?Mūsų kalboje yra tos patios šaknies keli žodiai. Prisimena žodiu-du busti ir budėti. Sakydamas: Budiu, žmogus nori pasakyti ne vien, kad yra atbudęs, bet ir tai, kad žiūri, jeib aplink jį viskas tvarkoje pasiliktų, kad jis nori visa apsaugoti, kas yra gera ir pats vykdyti, kas gera.Tik labai svarbu yra, gerai išmanyti, kas žmogaus budimas ir budėjimas reiškia jo gyvenime. Paprastas vyksmas, kas žmogus pabunda iš miego. Bet kas tuo darosi — reikia nuvokti. Žmogui iš miego pabudus, galima su juo kalbėti, su juo santykiuoti, jam pasireikšti ir priimti, ką jis apreiškia. Nėra tai galima, kada žmogus miega. Jo tada lyg nebūta.Taip yra iš tikrųjų. Kas tada pastebima, tėra tik žmogaus kūnas su visu jo gyvumu. Žmogus pats yra nuo jo atsitraukęs ir lyg pasislėpęs. Jis tada jautiasi esąs kitame gyvenime. Tše jis patiria tai, kas vadinama sapnais. Bet kas iš tikrųjų sapnai yra ir mokslintiems žmonėms neaišku. O tik galėtų būt numanoma, kad jie yra vyksmai kitame gyvenime, kito gyvumo laipsnyje.O yra ir kitų dar tokių laipsnių, tik žmonių daugumai jie nepasidaro aiškūs. Kalbama apie miegą be sapnų. Bet iš tokio miego pabudęs, žmogus jautiasi, lyg toje būtyje patyręs tikrą palaiminimą. Iš to spręstina, kad žmogus įmigęs, buvęs nukilęs į tokią būvą, kurioje jis galėjo būti gaivinamas šviesiausio gyvumo.Atbusdamas žmogus grįžta į savo kūną, į juslėmis pasiekiamą gyvenimą, į žinomąjį pasaulį. Ir tada visi tše bundantieji gali jį pasitikti. Ale kas tas, kurį pasitinkama, daugumai pasilieka paslėpta. Vis dėlto tiek numanytina, kad žmogus, atbusdamas, atsineša į kūną kitą, šviesesnį, ypatingą gyvumą, žmoniškąjį sąmoningumą.' Ir jis pagauna savo kūną į savo valią bei galią ir juo apsireiškia.Prisimintina, kad kūnas, žmogui atsitraukus nuo jo, vienas paliktas gali kaupti savo gyvumą ir jo jėgas. Žmogus, juo nebeapsireikšdamas, jo nevargina. Bet vėl su juo susitapindamas, jis apsireiškia juo savo nuotaikos būsenas, savo mintis ir pagaliau savo esmę.Kas ta esmė, šviesi žmonės numano. Ji vadinama, paprastai siela. Bet jos ypatumas yra sąmonė, kuri kaip dvasinė šviesa nušvietia visą žmogystą. Tik ta šviesa nėra visuose žmonėse tos patios šviesos laipsnio, ne tos patios spalvos ir nelygaus regratio dydio.Kokia šviesi, kaip švytruojanti ir paplitusi sąmonė yra, taip žmogus ir apsireiškia ir atitinkant mažiau ar daugiau aiškiai ar niūkiai visaką patiria. Aplinkos įspūdiai ir kūno gyvumo sukilimas bu- dantio žmogaus sąmonės pasitinkama ir nušvietiama. Iš tokio sukuria ji visokias būsenas, būtent, jausmus, geidavimus ir dar kita-ką kuriasi. Toliau sąmonė pasidaro viduje ir visokius vaizdus, nuomones, mintis, sąvokas ir su visu tuo iškyla kaip valia.Toks kūrimas pasiseka ko geriau, kad žmogus yra budrus, jo sąmonė šviesi, ir jis stengiasi visa, kas yra jo asmenybėje, jo asmenyje ir jo aplinkoje, savo sąmone nušviesti ir sau gyvinti. Tokiu būdu daugėja jo patirtys ir reikšmingėja jam ir žmonėms, su kuriais jis santykiuoja.Bet taip apsireikšdamas ir tuo vidinį savo gyvumą sukeldamas, žmogus turi jo pasiskelbimui vadovauti. Yra tai beveik pats žmogaus budėjimo svarbiausiasis uždavinys. Žmogus turi būt ne vien tam budrus ir vadas, kas jo aplinkoje darosi, ale dar labiau tam gyvumui, kurs reiškiasi iš jo žmogystos.Giliau žvelgiantieji žmonės skiria žmogų nuo jo asmenybės ir asmens. Ir gyvumas, kurs tše apsireiškia, vadinamas pažmoniškumu. Norėdamas tikrai būti atsibudęs, žmogus turi budriai stebėti, kas nuotaikoje ir protavime darosi ir tše būti viešpatiu. Kalbama apie santūrą, jeigu žmogus pažmoniškumo gyvumą laiko po savo priežiūra ir nustato jo apsireiškimus.Tokiu budrumu žmogus tikriausiai įrodo esmiškąjį savo žmoniškumą. Tai skelbia tada visas jo elgesys. Toks žmogus visa pasitinka su pakanta. Jam visai aišku, kad kiekvienas žmogus yra ypatingas, ir kad reikia jį atitinkamai pasitikti. Kiekvieno žmogaus esmė yra ypatinga Šventojo Kūrėjo apraiška.Todėl nereikia niekam pykti, nieką šmeižti, nieko nenutarti, nors jis ir būtų nedoras. Vien reikėtų manyti, kaip galima kitą gelbėti, jam padėti, o ne vien paprasto gyvenimo reikaluose, bet labiau taip, kad jis galėtų žmoniškėti. Tik neturi tai būt vykdoma, kitą pamokinant, jam primetant savo nuomonę, ale vien pavyzdingu elgesiu.

*
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Labai atsimintina, kad budrumo šviesa gali ir niaukties, bet ir labai šviesėti. Taip žmogui tenka 
naujas uždavinys. O jis gal yra svarbiausiasis. Jo sprendimas padaro galima visus jau minėtus užda
vinius išrišti.

Nedaug pasiektų budimas, jeigu sąmonė būtų apniaukta. O tai padaro jau visi nuodai, kurie 
patenka į kūną. Veikia taip alkoholis, nikotinas ir bet jau ir nuodai, kurie randasi mėsoje, gyvulį 
skerdiant. Valgydami mėsą, žmonės žudo savo širdyse užuojautą tam, kas gyva. Jų sąmonė niaukiasi, 
ir jos šviesos regratis siaurėja. Matyti tai jau iš to, kad žmonės, valgydami mėsą, neatsimena, kiek 
kantių žudomieji gyvuliai turi pakąsti.

Vis iš naujo reikia žmonėms priminti, kas jų sąmonės šviesą temdo. Minėtina todėl ir yra visokios 
tamsios nuotaikos būsenos: supykimas, geiduliai, neapykanta, aistringumas ir kt. Bet dažnai veikia 
neigiamai ir tūlos mintys, jeigu jos yra žmogui įkalamos, o nežadina jo sąmoningumo.

Sąmonei šviesėti bet neužtenka visų žmogaus pastangų jai neniaukti ir ko budriau laikyties. 
Reikia tam naudotiesi pagrindine sąlyga. O ji yra sąmonės nukreipimas nuo to, kas daiktiška, ir 
žvelgti į tai, kas dvasiška, nusikreipti nuo to, kas jusles veikia ir atsigręžti į Didįjį Slėpinį, į 
neišmąstomą Išmintį ir Šviesą, iš kurios vjsa atsiranda, kas yra ir kuri viena tai yra, kas žmogaus 
sąmonės šviesą gali vis tobuliau užžiebti.

Tokiu, būdu šviesintas žmogus tada žvelgia į žemiškąjį gyvenimą iš aukštybės, iš anapus vyksmų, 
kurie žemėje pastebimi, iš tše, iš kur visa Kūryba iškyla. Ir jis išvysta prasmę ir reikšmę visų įvykių 
ir apsireiškimų. Ir visa vertina teisingiausiai, mato visame Dievo valią ir galią, ir nusilenkia prieš tai, 
kas ir skaudaus jam tenka pakęsti. Visai aišku jam, kad visi vyksmai veda prie naujo Kūrybos veikimo 
laipsnio. Žmonija turi kitokia tapti.

Žmonijos dauguma, ypatiai vadovaujantioje jos dalyje, tėra dar labai niūkios sąmonės šviesos, 
nėra dar gerai atsibudusi, nors ir tiki esanti labai pralenkusi senovės žmones. Snaudulys dar laiko 
žmones tamsiuose regėsiuose ir vaizdavimuose. Žmonių sąmonė, apskritai žiūrint, tesiranda dar tik 
brėkštos būtyje.

Kurs nori budrus būti, turi todėl nuolatai skirties Dievo Šviesai, pasišvęsti jo Meilei ir atsiduoti 
jo Valiai ir Galiai. Tylume, maldingume jis turi susivokti Dievo apsireiškime, žmoniškume, būtent, Kri
stuje, ir pasistengt sąmoningai būt jo apraiškos priemone. Tada iš jo švies išmintis, meilė bei šventa 
valia. Žmogumi aiškės esmiškasis žmoniškumas ir pat dieviškumo atšvaista.

Tokiam žmogui sakant: Budiu, tas žodis neš į girdintiųjų širdis šviesią ir tiesiog spinduliuojantią 
prasmę ir bus jiems laiminąs pasveikinimas.

VYDŪNAS.

Anglių skaučių skiltis su savo vadove 1913 m.
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DARBAS.
Jausti, kad tave kas myli, yra nepaprastai brangus jausmas. Jau vieno žmogaus prisirišimas 

— meilė, tave gali paskatinti, tave gali padrąsinti nebebijoti ir sunkių — didelių, daug laiko — 
ištvermės reikalaujančių darbų. O kai prie vieno žmogus meilės dar prisideda ir kito žmogaus 
meilė, tavo šeimos narių meilė — didesnė pagarba, tavo artimųjų kaimynų, platesnės apylinkės 
žmonių meilė — dėkingumas, tu pajunti tokių šaltinių jėgoms, apie kurios pirma nei nemanei, 
nebuvai girdėjęs, ar skaitęs.

Suprask dabar, jei tave pamėgtų — pamylėtų tavo tauta. Jei pradžioj, kur-ne-kur imtų kalbėti, 
o juo toliau — vis daugiau nugirstumei apie tavo gerus darbus bekalbant, bet iš tam tikros 
pagarbos jausmo, iš tikros širdies, iš meilės bekalbant. Savyj gražios drąsos pajaustumei, atvirumas 
sušvitėtų, kiltų kilnių norų vis daugiau, imtumei veržtis, ką dar, ką dar sugebėčiau pareikšti — 
padaryti, kad dar labiau naudos atneščiau.

• Čia ne išdidumas turėtų kilti, tai tik tuštybės — pigios pagarbos ieškojimas būtų. Jei taip kas 
galvotų, toli nenueitų. Šitoks kelias būtų tik vienos linkmės kelias. Tuščių pagirų — pasididžiavimo 
kelias atgal nebėra einamas. Jei kam taip ir pasisektų ir paėėti pirmyn, tai čia būtų itin trumpam 
laikui vardas, kuris tuoj susmuktų, įgautų priešingos linkmės. Jis suteiktų ne garbę, jis nekeltų žmogaus, 
bet slūgdytų. Jis ne pagarbą ar meilę atneštų, bet pajuoką, neapykantą atneštų, kam apvylei, kam 
supainiojai kitų geras mintis, gražius elgesius. Ir jei jau dar ką sau iš kitų mėgintume! pasisavinti 
ar mintis, ar elgesius, ar darbus, greit susmuktume!, nebegalėtumei drįsti į kitų akis pažvelgti, bet 
iT nuo tavęs visi suktųsi.

Tad, meilės galima susilaukti, dirbant gerą darbą, mėgstant darbą, mėgstant darbą — įtraukiant 
ir kitus į tą darbą. Darbas atneša meilę.

Darbas yra kliūties ar kliūčių nugalėjimas. Darbui reikia jėgos, proto jėgos, raumenų jėgos. 
Juo didesnis darbas, juo daugiau jėgų reik.

Iš mažų dienų reikia kaupti — tobulinti tas jėgas. Žmogaus organizmas sugeba sutalpinti daug 
jėgos, ypač proto jėgos. Daugiausia reik gerbti proto jėgas. Ji ir pati viena veikia laisvai, beveik 
išradimai daugiausia lengvina raumenų darbą, padeda pigiau panaudoti gamtos turtus, jos kūnų 
fizinės jėgos nepadedama. Bet proto jėga ypač naudinga ir raumenų darbą dirbant. Visi žmogaus 
savybes, padeda nugalėti pačios gamtos statomas žmogui kliūtis, visien ar žmogus norėtų išlaikyt 
turimąją būklę, ar jis norėtų savo būklę pagerinti.

Tačiau raumenų darbui pagerinti — palengvinti, žmogus įtempia savo proto jėgas. Jos padeda 
giliau įžvelgti į gamtos dar neįstebėtas paslaptis, į tų paslapčių priežastis, kad jas pažinęs galėtų 
panaudoti lengvesniam gyventimui kurti.

Dėlto daugiausia reik susirūpinti proto jėgos miklinimu. Lakus protas, gili mintis, jau be ipatingų 
pasiruošimų gali suprastinti raumenų jėgos darbą. Tam pačiam darbui nudirbti, mažesnį nuovargį 
besuteikiant, taupo raumenų jėgą, o tai leidžia per tą daugiau padaryti, pakelti vadinamąjį darbo 
našumą. Juo daugiau raumenų darbe dalyvauja proto jėgos, juo tas darbas tampa našesnis. Reikia 
kelti darbo našumą nelyginant žemės našumą — derlingumą. Net su paprastu kastuvu kasant žemę 
patogu yra žinoti paprastųjų mašinų — svirčių taisykles.

Pagaliau, tik ėmus dėl proto ir raumenų jėgų santykių galvoti, tuoj kiek norint pavyzdžių 
atsiranda proto jėgos persvarai atpažinti. Protu laikysim ir aiškų susigaudymą raumenų jėgų — 
fizinių jėgų darbe. Ig. K.
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SKAUTISKI žaidimai.
Draugovės iškylauja. Vieta-užmiesUs.

EIK RATU.
/Žaidėjų skaičius: 2 skiltys. Amžius: nuo 12 metų/.

Dviems skiltims parodomi keli aiškiai matomi vieti
niai daiktai, išdėstyti maždaug ratu /apskritimas turi 
būti apie 2—3 km ilgio/. Skiltys turi apeiti tą ratą, 
aplenkdamos parodytąsias vietas iš išorės. Viena 
skiltis eina pasauliui, antroji — prieš saulę. Tuo būdu 
abi skiltys apeina tą patį kelią, tik priešinga 
kryptimi. '

Pasisukimų taškuose reikia pastatyti kontrolę. 
Vietą reikia pasirinkti įvairią, nelygią arba labai 
užstatytą, kad perspektyva visą laiką keistųsi ir kad 
skiltys turėtų orientuotis ne pagal nurodytus daiktus, 
bet ir pagal kompasą ir kitus padedamuosius pažy- 
Aiius. Laimi pirma sugrįžusi skiltis.
LAIŠKŲ ESTAFETE.

/Žaidėjų skaičius: 2 skiltys. Amžius: nuo 12 m. 
Žaidimo vieta: 3 km kelio/.

Žaidžia 2 skiltys. Kiekviena skiltis turi kiek galima 
greičiau estafetės būdu persiųsti laišką į gan tolimą 
vietą /pav. 3 km/. Jei estafetė daroma dviračiais, tai 
distancija bus atatinkamai didesnė.

Kiekviena skiltis gauna įsakymą nunešti iš eilės 
3 laiškus į tam tikrą vietą /draugininkas' nurodo 
kur/. Skiltininkas išvyksta su savo skautais ir juos 
sustato maždaug lygiais tarpais vietose, kur jam 
rodos patogiau. Kiekvienas skautas turės bėgti neš
damas laišką nuo savo vietos iki artimiausio draugo, 
kitas daro taip pat ir t. t. Laiškus išsiunčia drau
gininkas. Abiejų skilčių atneštus laiškus kitame gale 
priima draugovės adjutantas, pažymėdamas laiką, 
kada įteiktas laiškas. Adjutantas tokiu būdu siunčia 
atsakymus. Juos gavęs draugininkas siunčia dar po 
vieną laišką. Iš viso kiekvienas skautas bėga tris 
kartus.

Artimų miestų ar tuntų -draugovės gali susitarti ir 
suorganizuoti labai įdomių estafečių didelėmis di
stancijomis iš vieno miesto į kitą.
ATEIK PIRMAS.
/Žaidėjų skaičius: kelios skiltys. Amžius: nuo 12m'.

Skiltys atvedamos į nepažįstamą vietą. Vadas pa
rodo tolumoje matomą už 3—4 km daiktą; malūną,
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bažnyčią, mišką ir t. t. Jis leidžia skiltims 2—3 mi
nutes apsvarstyti maršrutą. Paskui duoda signalą 
pradėti žaidimą. Vadas iš anksto į vietą nusiunčia 
savo padėjėjus skilčių atvykimo registruoti. Laimi 
pirma atvykusi skiltis.

Vielą geriausiai pasirinkti tokią, kur nebūtų kelio 
į tikslą. Skiltis laikoma atvykusi, kai ateina pas
kutinis tos skilties -skautas. Šitas metodas verčia 
Skiltis eiti krūvoje, skaitytis su silpnesniųjų jėgomis, 
nepalikti jų toli užpakalyje.

Variantas: Tikslas neparodomas, bet skiltininkams 
išduodama žemėlapių /arba topografinių nuotraukų/ 
su pažymėta vykimo vieta.

SĄJUNGININKAI.

/Žaidėjų skaičius: keturių -skilčių draugovė arba dvi 
draugovės po dvi skiltis. Skautų skaičius skiltyse 
turi būti lygus. Amžius: 12 m. Žaidimo vieta: 
užmiestis./

Skiltis Nr. 1 eina į jai nurodytą vietą, maždaug už 
1—1,5 km destis koks dalyvių skaičius. Skiltis Nr. 2 
siunčiama taip pat į griežtai priešingą pusę. Likusios 
skiltys Nr. 3 ir Nr. 4 lieka vietoje. Žaidimas prasideda:

Skiltys Nr. 1 ir Nr. 2, tai sąjungininkai, kurie 
kariauja su priešininku, kuris yra tarp jų /skiltys 
Nr. 3 ir Nr. 4/.

Sąjungininkų tikslas susijungti tarp savęs, nesu
sitinkant priešininkų, kuris yra du syk galingesnis už 
sąjungininkų atskirą dalį.

Sąjungininkai išsiunčia žvalgų ir pasiuntinių pozi
cijų ištirti ir į kontaktą su sąjungininkais sueiti. Jei 
abi sąjungininkų dalys susijungia išvengdamos prie
šininko- sąjungininkai laimi.

Priėšingos skiltys /Nr. 3 ir Nr. 4/ stengiasi kliudyti 
susisiekti sąjungininkų dalims, gaudo jų žvalgus, 
stengiasi apsupti vieną ar kitą priešininko armiją, 
arba paimti į nelaisvę.

Jei skiltims Nl 3 ir Nr. 4 pasiseka prieš nustatytą 
laiką sukliudyti dviejų sąjungininkų dalių susi
jungimą, jos skelbiamos nugalėtojais.

I
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TELEGRAFO LINIJOS SAUGOJIMAS./Žaidėjų skaičius:- 1 draugovė. Amžius: 12 m. Žaidimo vietai miškas, kur yra kelias su telegrafo stulpais,/Telegrafo linijos gynėjų yra du syk daugiau negu puolėjų. Gynėjai gali vaikščioti keliu ar šalia kelio ir siųsti savo skautus giliau į mišką žvalgytis ir puolėjų sumanymus sužinoti. Puolėjai stengiasi „perplauti" telegrafo liniją, užrišdami kaklaryšius. Jei atakuoja viena skiltis, reikia užrišti 3, jei atakuoja 2 skiltys — 6 ir pan. Gynėjai gali „užmušti" atakuojančius paprastu palietimu, tačiau, jei gynėjas atsiduria vienas prieš du ar 3 puolėjus, jis nieko negali padaryti nepasišaukęs pagalbos. Gynėjai tik gali veikti būdami vietoje lygiu ar didesniu skaičiumi už puolėjus.
VYKDYK ĮSAKYMĄ./Žaidėjų skaičius: kelios skiltys. Amžius: nuo 12m. Žaidimo vieta: užmiestis/.Skiltys išvyksta į nežinomą tikslą /kaimą, stotį, sodybą ir pan./ Skiltininkai išvykdami gauna tikslų maršrutą tik mažai kelio daliai. Atvykę į šio maršruto galinį tašką, jie iš teisėjo gauna vokus su nauju maršrutu iki antro taško ir 1.1 Tai priverčia skiltį' nors ir pažįstamoje apylinkėje, visą laiką taikytis naujomis kryptims ir naujiems uždaviniams. Jeigu galima sudaryti skirtingus, tačiau lygiagrpčius, kiekvienai skilčiai maršrutus, tai sustojimo vietose— stotyse įsakymai turi būti ne vieni ir bendrose, sutampančiose stotyse, skiltininkai pasirenka bet kurį 

voką iš teisėjo turimų ..vokų skaičiaus. Vokai turi būti užlipinti Teisėjas užrašo kurio numerio voką, kuri skiltis gavusi. Jei skirtingų maršrutų negalima padaryti, tai skiltys eina vienodu maršrutu, bet startuoja 5—10 min. viena po kitos. Laimi žygį per trumpiausią laiką atlikusi skiltis.
KELIAUTOJAI IR INDĖNAI./Žaidėjų skaičius: šešios skiltys. Amžius: nuo 12 m. Žaidimo vieta: užmiestyje, įvairi su krūmais, mišku, kalvelėmis ir panašiai./Skautai padalinami į dvi dalis: a/keliautojus ir b/ indėnus. Keliautojai yra su kepuraitėmis, o indėnai ant galvų užsiriša skepetas /kaklaryšius/.Keliautojai vyksta per laukinius kraštus. Jie eina taku vienas paskui kitą. Kai jie sustoja pernakvoti paskutinę naktį, indėnai pavagia jų ginklus, ir dabar keliautojai yra beginkliai ir aišku, užpulti negali gintis.Indėnai žino keliautojų tikslą, jų laukia ir užpuola kelyje. Keliautojai negalėdami apsiginti, bėga į visas puses, ir jau kiekvienas atskirai per indėnų užimtą teritoriją stengiasi pasiekti reikalingą.vietą — kelionės tikslą /dėl jos susitaria anksčiau/. Kiekvienas keliautojas laikomas paimtas į nelaisvę, kai jį paliečia indėnas. Keliautojai nieko negali padaryti, kaip tik bėgti ir pasislėpti. Už kiekvieną paimtą į nelaisvę keliautoją, indėnai gauna du taškus. Už kiekvieną sveiką atvykusį į vietą keliautoją, keliautojai gauna du taškus. Kitą kartą grupės keičiasi vaidmenimis.Paruošė Neumūnstėrio Tuntas.

Foxlease skaučių stovykloj.
7
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SKAUTŲ VYČIŲ PLANAS.
Vyčių veikimo sritys.

Žemiau paduotas sąrašas parode kai kurias studijų 
sritis. Daugelyje jų yra visa eilė atskirų studijuotinų 
objektų, kaip antai, svetimos.kalbos apima ir bendrą 
filologiją, ir mokymąsi kurios svetimos kalbos. 
Industrijos organizacija apima vadovavimą fabrikams, 
darbdavių bei darbininkų org-cijas, gamybą, „statistiką, 
įstaigų organizavimą ir t. t. Kai kurie dalykai yra 
priešingi, k. a. nacionalizacija ir privatus ūkis 
/iniciatyva/, bet reikia susipažinti su abiem, idant 
susidarytų išbalansuota pažiūra į tuos klausimus. 
Taip pat svarbu, kad iš studijų išplaukianti veiklą 
būtų lygsvaroje su tų dalykų studijomis.

Pasauliniai reikalai.
Susisiekimas jūromis, sausuma ir oru.
Ekonominė geografija.
Tarptautiniai susitarimai dėl saugumo, prekybos, 

finansų ir kt.
Svetimo kalbos, korespondavimas ir kelionės.
Valdymo sistemos. - y
Pasaulio prekyba.
Dminijos ir kolonijos.

Tautiniai reikalai.
Vietinis ir visos valstybės valdžios sutvarkymas.
Administracija teisingumo srityje.
Politika. Partijų sistema.
Nacionalizacija, kontrolė, privati iniciatyva.
Finansai, bankai, biržos.
Socialinė apsauga, sveikatos įstaigos, auklėjimas, 
Tikybos reikalai.
Pramonės organizacija.-
Smulkiosios prekybos metodai.
Skelbimai.
Spauda.
Savanoriškos organizacijos.

Kultūriniai reikalai.
Menas. Paišyba. Braižyba. Skulptūra. Modeliavimas. 

Fotografija. Architektūra.
Drama. /Teatras, kinas/. Vaidyba. Gamyba. 

Skaitymas. Veikalų rašymas.
Literatūra. /Proza, poezija/. Skaitymas. Rašymas. 

Vertinimas /kritika/.
Muzika. Dainavimas. Grojimas. Komponavimas. 

Kritika.

Palyginamoji religija. Istorija. Tikybos literatūra. 
Įsteigėjai. Pranašai ir Mokytojai.

Mokslai. Energijos .gamyba. Mechanika, elektra, 
orlaivystė, kt. inžinerijojs sritys. Statyba. Transporto 
ir sanitiriniai įrengimai. Kalbėjimo menas. Debatai. 
^Diskusijos.

Skautavimas.
Skautybės tikslai ir metodai. Pasirengimas vadovauti 

ir instruktuoti " skautai, vilkiukai. Tarptautinė ir 
tautinė skautybė. Stovyklos /vadov./.

Darbeliai, pamėgimai „arkliukai" , sportas.
Skautų specialybių sąrašas gali patarnauti kaip 

katalogas visoms šioms šakoms. Vyčiai galėtų žymiai 
nuodugniau jas išeiti ir pasiekti instruktoriaus lygmens. 
Į sporto, sąvoką įeitų ir komandiniai žaidimai bei 
lauko žaidimai.

Vyčių specialybės.
, Vyčiai teturi dvi specialybi: 1 prityrusio sk. vyčio 
ir 2/. keliautojo. Prit. sk. vyčiui reikalavimai:

Mačiausiai 6 mėnesius rašyti dienoraštį su len
telėmis, planais, žymint savo veikimą pasirinktų 
asmenų tarpe, ir rodyti jį būrelio vadui bei būreliui, 
kada jie tatai pareikalaus.

Pravesti pasikalbėjimą arba demonstravimą, va
dovauti išvykai /ekskursijai/ arba diskusijoms, arba 
kitaip parodyti savo veiklumą.

Keliautojo specialybė:
Atlikti keliones /įskaitant ir keliones laiveliu/ 

160 km. — pėsčiom, arba dviračiu. — 640 km. Keliauti 
galima tik toliau nuo miestų, šventadieniais arba per 
atostogas. Vesti kelionių dienyną, kuriame turi būti 
pažymėta datos, vietos ir atstumai, o taip pat kitokios 
pastabos, kuriomis galėtų pasinaudoti ir kiti keliauto
jai, dienynan reikia įtraukti lankytinas vietas, geras 
stovyklavietes, nakvynės namus bei viešbučius, 
nurodymus keliams surasti, praplaukime vietas lai
veliams, kitokią naudingą informaciją bei planus 
uostų, vidaus., vandenų ir 1.1. Turėtų būti nubrėžti 
žemėlapiai ir nupiešti gyvosios gamtos vaizdeliai.

/Pabaiga/
Vertė R. Vidugiris.
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DEL SKAUTŲ HIMNO
Mūsų Skautų Sąjunga negali paneigti per 22 savo 

gyvavimo metus neturėjusi savo Himno. Tai yra 
liūdna ir gėdos jausmą sukelianti tiesa. Nepriklauso
moje Lietuvoje turėjome pakankamai poetų, tačiau,, 
reikia manyti, j juos nebuvo kreiptasi. Vienas kitas 
mūsų Sąjungos narių, pretenduojančių į poeto laurus, 
galėjo juk pabandyti parašyti tokiai didelei jaunimo 
sąjungai himną, tačiau patingėjo. Tiesa, buvo 
bandoma mokyti kažkokio himno tik visa bėda, kad 
jis buvo išverstas iš svetimos kalbos, todėl ir 
neprigijo.

Tremtyje ■ vėl sukūrėme savo Skautų Sąjungą, 
geriau sakant, atkūrėme. Bet himno reikalai atrodo 
bemaž nepajudėję. Vienintelis sktn. Algimantas 
,,Sk. Aido" 1 numeryje atspausdino savo kūrinį, 
skautų himno projektą. Tame pačiame numeryje buvo 
prašyta ir daugiau tokių himnų projektų parašyti, 
kad būtų galima iš jų pasirinkti tinkamą. Bet 

negirdėti, kad dar kas nors butų ką kūręs, nors ir 
tremties skautų eilėse esama poetų (net Taryboje).

Štai praėjo vieneri metai, redakcijos atsišaukimas 
liko tyruose šaukiančiojo balsu-ir skautai teturi vien 
sktn. Algimanto himno projektą. Kadangi šis himnas 
yra gražiai ir prasmingai sudėtas, atitinka skautų, 
dvasią ir jame atspindi mūsų obalsis, reikėtų šį 
projektą „įpilietinti". Tebūnie jis mūsų, S-gos 
oficialiuoju himnu-. Skautų vadai turėtų, kaip 
pageidavo redakcija, dėl šio projekto pasisakyti ir 
tai nedelsiant.

Vėliau, reikia manyti, S-gos vadovybė kreipsis į 
mūsų muzikus, kurių tarpe yra nemaža buvusių 
skautų, kad parašytų muziką.

Reikalas yra skubus.

Mums reikia Himno!
Sk. vytis R. Vidugiris.

Anglijos princesė Elzbieta vyr. jurų skautės uniformoj, 1943 m.
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PIRMOSIOS POKARINĖS KREGŽDĖS.
Jau pusantrų metų praėjo nuo karo pabaigos. Kaip 

ir visur, taip ir aviacijos pasaulyje gyvenimas į nor
malias vėžes lėtai tebegrįžta. Aviacijos- fabrikai 
išleidžia vieną po kito naujų tipų naikintuvus ir 
bombonešius. Tarp jų pasirodo koks sportinis lėktu

vėlis arba keleivinis lėktuvas. Įdomu, kad sportinių 
lėktuvų gamyboje pradėta .pritaikinti tie statybos 
būdai, kurie iki šiol buvo naudojami karo lėktuvams 
gaminti, būtent, grynai metalinė konstrukcija.

Sportinis lėktuvas Globe “Swift.'' Lėktuvo daviniai su continental c-85-12 85 a. j.
Amerikos Jungtinėse Valstybėse Globe firma išleido 

dvivietį, sportinį lėktuvą, pavadinta „Swift" /bokštų 
kregždė/ vardu. Jis yra visas metalinės konstrukcijos, 
žemasparnis, laisvai nešančių sparnų. Įtraukiama 
važiuoklė ir stabdžiai veikia hidrantiniąi. Sėdynės yra 
viena šalia kitos. Valdymas dvigubas. Lėktuvas 
pasižymi geru pavaldumu.

Prototipas buvo su 65 a. j. motoru ir keičiamo 
žingsnio propeleriu. Instrumentų lentoj kairėj pusėj 
aukštai matyti rankena propelerio žingsniui keisti.

Serijinės gamybos lėktuvams galima- įmontuoti 
85 arba 125 a. j. continental motorus su pastovaus 
žingsnio Aeromatic propeleriu.

motoru:
Sparno ilgis 9 m.
Liemens ilgis 5,75 m.
Lėktuvo aukštis 1,82 m.
Sparno apkrov. 59,5 kg/m2 
Didž. greitis 216 km/val.
Kelionės greitis 200 km/val.
Tūpimo greitis 70 km/val.
Veikimo spindulys 960 km.
Kilimo greitis 210 m/min. 
Aukščio lubos 4000 m.

Panaudojant užsparnius, lėktuvas pakyla per 9 sek.
Lėktuvo kaina 3495 doleriai. SI. V.T.
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ŠV. JURGIO ŠVENTĖJE.
Tyras gyvenimas, didi darbai, 
Galinga dvasia jo mus žavi!
Mūsų silpnybės — tai mūs slibinai 
Nugalėt juos — jis pavyzdįdavė.

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

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

.Ir. Fridmanaitė.

AUSK, MIELA SESE
Sesei A. V.

Ausk, mieia sese, šilko juostą, 
Įausk ir savo rūpestėlius.
Juk nėra kuo širdis paguosti, 
Panirus lūkesčių šešėliuos.

Toli palikęs gimtas kraštas 
Nūn aidi aimanom, dejonėm. 
Tačiau tu margink juostos raštą 
Mergautinių dienų svajonėm.

Įausk ir savo skausmą didį, 
Ir troškimus ir laimės viltį. 
O mintys tėviškėn nuklydę, 
Bandys iš sielvartų pakilti.

Įpink ir ilgesį į juostą,
Kuri puoš grakštų tavo rūbą — 
Širdis turės kuo pasiguosti 
Ir mindant vargo kelią grubų.

Juozas Mikštas.

VELYKOS ATĖJO.
Klanais ir klaneliais 
Vanduo nupliuškėjo. 
Balandis sušuko: 
„Velykos atėjo!" 
Ir dažo margai kiaušinius.

. Klanais ir klaneliais 
Vanduo nupliuškėjo.
Prie tako žibutė 
Meili pražydėjo
Ir džiugina jaunus, senus.

Klanais ir klaneliais
Vanduo' nupliuškėjo
Balandis sušuko:
„Velykos atėjo!" 
Velykos, Velykos pas mus!

/iš Vytės Nemunėlio „Drugelių"/
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NAMELIS
(I veiksmo scenos vaizdelis vaikams)

VEIKĖJAI: 1. Voverytė — Su Auselėnj Kepurytė
2. Kiškis — Piškis
3. Lapė — Snape
4. Stirnelė — Greitakoja
5. Vilkas — Pilkas
6. Lokys — Sleivys
7. Miškinis
8. Trys Drugeliai
9. Vaikų choras.

Uždangai pakilus scenoje matome mišką. Dešinėje 
pusėje stovi mažas, dailus namelis kampu į publiką. 
Iš galo durys, šone langelis. Ties durimis pakabintas 
skambutis su nutysusia virvute, palangėje ir šiaip 
arti, namelio didelės, gražios gėlės. Vienur kitur 
baravykas, musmirė ir Lt. Kairėje didelis, išsikerojęs 
kelmas, ant kurio pusiau gulomis sėdi Miškinis. Jo 
rūbai samanų spalvos- panašūs ir plaukai, ir barzda. 
Miškinis' kalba lėtai, ramiai, be jokių ypatingų 
judėsiu.

1 Scena
Nematomas choras dainuoja:

Girioj, girioj, girioj, girioj.
Žalioj, tamsioj, girioj, girioj, 
/: Girioj, kur aidas skamb :/ 
/: kur aidas skamb :/

O tuo tarpu iš gilumos ir iš abiejų pusių atskrenda 
po Drugelį, gražiai pasisukinėja, lenkiasi prie gėly
čių ir, dainai baigiantis, išskrenda atgal. Po neilgos 
pauzės:
Miškinis: Buvo kartą girioje namelis. Namelis 

mažas, bet jaukus. Nežinom kas jį statė, 
nežinom kam jį statė. Nežinom kas jame 
gyveno. Vieną kartą: (Įbėga)

Voverytė: (linksmai šokdama)

Aš mažutė Voverytė — 
Su Auselėm Kepurytė 
Uodega kai šluota 
Dailiai sušukuota.

Nuo šakutės ant šakelės 
Šokinėju, kaip paukštelis 
Renku riešutėlius, 
Žiemai pusrytėlius.

(Pašokinėjusi randa riešutą) Riešutėlį štai 
radau, kur jį dėti — nežinau. (Pamato 
namelį, nustemba, net riešutėlis jai 
iškrinta) Namelis! Toks gražus namelis! 
Ir ne didelis ir ne mažas. Kai tik man. 
Kur tas mano riešutėlis? (Paima) Bet gal 
jame jau kas gyvena? Pasižiūrėsime, 
(deda riešutėlį ir beldžia 1 dureles) Na
meli, o kas Tavyje gyvena?

Miškinis: Niekas. z
(Voverytė pamato virvutę ima ją judinti. 
Suskamba skambutis, ji išsigąsta. Nusira
minusi:)

Voverytė: Tikriausiai niekas' (Linksma ima riešutėlį 
ir šokdama eina į namelį) Aš mažutė 
Voverytė — Su Auselėm Kepurytė ir 1.1. 
(Voverytė užsidega namelyje šviesą)

Miškinis: Gera ir malonu buvo jai namelyje gy
venti. (Iš vienos ir iš kitos pusės pralekia 
po Drugelį) Kitą kartą:

II Scena
Kiškis: (Įeina dainuodamas melodiją „Mane mo

čiutė barė, linelių raut išvarė")
Vargdienis aš Kiškelis 
Oi, Virpa man kailelis 
Medžiotojai medžioja 
Pikčiausi šunes loja.

Vai kur man prisiglausti, 
Kad baimės nebejausti 
Juk noriu ir aš gyventi 
užaugti ir pasenti.

Choras: Kiškelis juk nor gyventi,
Užaugti ir pasenti.

Kiškis: (Pamatęs namelį nustebęs trina akeles)
Negali būt! (priėjęs čiupinėja ir uosto 
namelį) Taip, tikras namelis! Ačiū Dievu
liui! Dabar jau man- bus gerai. Ir bijoti 
nieko nebereikės. (Norėdamas į namelį 
įeiti pamato virvutę ir ima ją judinti. Jis 
skambučio suskambėjimą pergyvena ki
taip negu voverytė) Nameli, Nameli, o 
kas tavyje gyvena?

Voverytė: Aš, Voverytė — Su Auselėm Kepurytė.
Kiškis: (Lenkiasi) O aš Kiškis — Piškis. Priimk

ir mane gyventi. Man daug vietos 
nereikės.

Voverytė: Gerai, Kiški — Piški, įeik. Gyvensime 
abu. (Kiškis lenda į namelį).

Miškinis: Ir gyveno Voverytė su Kiškeliu. Taikin
gai gyveno. Nesipešė, nesipyko. Tik štai 
vieną gražią dieną:

III Scena
Lapė: (Įbėga uždususi) Oi! Vos ištrūkau! Tegu

jį bala, kaip išgąsdino! Vos išnešiau 
kailį! Kad nors ta uodega ne tokia ilga 
būtų. Šit, rodos, tuoj tuoj čiups už jos ir 
galas. O, jūs juk dar nežinot kas mane 
taip išgąsdino!? Gi vilkas. Tas nelabas 
vilkas! Aš matot, jam pasijuokiau, kad 
aš savo uodega eketėje žuvų prisigau-
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džiau. Jis patikėjo ir mėnigo pats taip 
padaryti. Tačiau jo uodega išalo ir kai 
vilkas norėjo bėgti ,— nutrūko. Tai kad 
jis mane vijo. E, nekoks ir Lapės likimas, 
. .. Bet nenusiminki! (Dainuoja) 
Aš Lapė — Snape, Lapė gudri 
Ar aš ne ponia ar ne graži?
Stačios ausytės, smailas snukelis 
Visus vilioja mano kailelis.

Choras: Ji Lapė — Snape, Lapė gudri
Ar ji ne ponia, ar ne graži? 
Stačios ausytės, smailas snukelis, 
Visus vilioja Lapės kailelis. 
(Toliau melodija niūniuojama, tuo tarpu 
Lapė šoka ir pamato namelį)

Lapė: Ką aš matau?! Namelis! Koks puikus. Na,
matai, Lapute, tik nenusimink ir nesusi
rauk. Linksmai ir Dievas padeda. Ir di
dumo namelis kaip tik man. Tik kažin ar 
tilps uodegytė? Mėginsiu. (Lapė nori belst, 
bet, pamačiusi skambutį, parodo, kad jai 
šis daiktas pažįstamas ir išdidžiai paskam
bina)

Voverytė: Kas ten?
Lapė: Aš, Lapė — Snape, aš noriu namelyje,

gyventi.
Voverytė: Kažin kas iš to išeis, čia jau gyvenu aš, 

Voverytė — Su Auselėm Kepurytė ir 
Kiškis •— Piškis. Daugiau netilpsime.

Lapė: (žemai lenkiasi) Voverytė, Voverytė —Su
Auselėm Kepuryte ir tu,- (daro reveransą 
iš kitos durų pusės) Kiški ■■— Piski, pa
sigailėkit Laputės — Snaputės. Na, kur gi 
man vargšei, be pastogės dingti?

Kiškelis: ir
Voverytė: Tai kad vietos maža.
Lapė: Susispauskit, aš nedidelė, ir uodegytę vis

parietusi laikysiu.
Voverytė: Ar priimkim, ar jau ką?
Kiškis: Priimkim, gal kaip nors tilpsim, įeik Lape

— Snape.
Lapė: (Dainuodama ir šokdama įeina į namelį)

Aš Lapė — Snape Lapė gudri ir 1.1.
Miškinis: Tilpo ir lapė. -Toliau dar gražiau visi 

gyveno. Voverytė riešutėliais vaišindavo, 
Kiškutis kopūstėliais, o Laputė mėsytės 
kartais parūpindavo. (Iš trijų pusių at
skrenda Drugeliai ir gražiai pašokę 
išlekia atgal) Kartą, visai netikėtai:

IV Scena
Stirna: (Dideliais, grakščiais šuoliais įbėgusi dai

nuoja melodiją „Aš mergytė, kaip rožyte”) 
Aš gražuolė aš Stirnelė, 
Ei jus meškos duokit kelio

Tėviškėlės keleliais į stovyką.

/: Man gyvent gražu smagu ■ 
Nors ir girioj tarp vilkų.:/

Plonos gražios man kojelės 
Ir akytės, kaip žvaigždelės 
/: Uodegytė tai trumpa, 
Bet ir tokia man gera.:/

Nei man kelmas, nei man krūmas, 
Nei tvoros bet koks aukštumas 
Mano (daro šuolį) šuolis tai gražus 
Jis juk stebina ir jus!

(Loja šunės, Stirna klausosi) Sūnų lojimas 
man niekad nepatikdavo (vėl loja). 
Atrodo, kad jie artinasi. O aš ir pasislėpti 
neturiu kur, (Ji šoka į vieną pusę, ten 
lojimas, šoka į kitą, ir pamato namelį) 
Namelis! miške namelis! (Loja) tai laimė, 
čia suries manęs nesuras. (Beldžia, virvutė 
kliūva, ji atmeta ją atgal) Nameli, nameli, 
o kas tavyje gyvena?

Kiškis: Kas ten?
Stirna: Aš Stirnelė — Greitakojė. O kas tu

toksai?
Kiškis: O, aš čia ne vienas. Čia Voverytė —■ Su

Auselėm Kepurytė. Aš, Kiškis — Piškis 
ir Lapė — Snape.

Stirna: Įsileiskit, draugužiai ir mane.
Kiškis: Kad mes jau vietos nebeturim.
Lapė: Mano uodegytė vos vos telpa.
Voverytė: Mano riešutėliams nemažai vietos reikia. 

(Lojimas).
Stirną: Įsileiskit, įsileiskit! šunes loja. Aš bijau,

greičiau, greičiau. (Lenda, veržiasi į 
namelį).

Mikšinis: (Po pauzės) Matot, tilpo ir stirnelė. Kur 
meilė ir širdingumas viešpatauja — visiems 
vietos užtenka. Bet štai po kelių dienų 
atslinko senas ir pavargęs:
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V Scena
Vilkas: Vilkas... Vilkas! Rodos, visą pasaulį

suės tas Vilkas, o aš toks jau senas, toks 
jau pavargęs, kad net pąts pasisotinti 
nebeįstengiu. (Staugia) Au Au!!! Kaip 
sunku senatvėje gyventi. (Dainuoja 
melodiją „Sunku gyventi žmogui" . . .) 
O buvo dienos, gražios dienelės 
Kada rytojus man nerūpėjo 
/: Šiandien veršiukai, rytoj avelės 
Pasprukti niekad, niekas negalėjo. :/ 

' Bet kai senatvė pikta atslinko 
Akys užgeso, sunku matyti. 
/: Kaulai sustingo, kojos sulinko 
Kur prisiglausti, kas man dalyti? :/ 
(Staugia Au! Au! Au! (Pamato namelį) 
Na, šią valandą ir man laimė nušvito. 
Senam, pavargusiam vilkui šitoks dailus 
namelis! Gyvenk ir norėk. Išsimiegosiu, 
pailsėsiu, gal net ir sustiprėsiu. (Norė
damas pabelsti pamato virvutę ir pa
judinęs ją skambučio suskambėjimą 
pergyvena vėl visiškai savotiškai). 
Nameli, nameli, o kas tavyje gyvena?

Voverytė: Aš, Voverytė — Su Auselėm Kepurytė. 
Kiškis: Aš, Kiškis — Piškis.
Lapė: Aš, Lapė — Snape.
Visi: O kas tu toksai?
Vilkas: Aš, Vilkas — Pilkas.
Visi namely: Ai! Ai! Ai! Eik nuo durų, eik greičiau, 

vietos čia nebėra jau!
Vilkas: Pasigailėkit, nevarykite, aš senas ir

pavargęs.
Visi namelyje: Eik nuo durų, eik greičiau vietos' 

čia juk nėra jau!
Vilkas: O kur man eiti?
Kiškis: Eik pas girininką Petrą, jis labai geras

ir myli visus žvėrelius.
Vilkas: Negaliu,... aš jaunas būdamas nunešiau

jo. veršiuką.
Lapė: Tai eik pas ūkininką Juozą, jis taip pat

_ labai širdingas.
Vilkas: O, Kad aš jo aveles išploviau . . .
Stirna: Na, senoji bobutė pamiškėje tai tikrai

tave priglaus.
Vilkas: (labai musiminęs) O, ne! O, ne! . . aš jos

vienintelį paršelį suėdžiau.
Voverytė: Matai koks!
Kiškis: Visiems prasiskolinai, o dabar pas mus

ateini.
Lapė: Manai mes tokie jau mulkiai ir tau patys

į gerklę sulysim.
Stirna: Bėk, Vilkeli, iš kur atbėgęs.
Vilkas: Nebegaliu. Kojų nebepavelku. Juk aš

senas. Labai jau senas. Blogai matau,
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nieko nebesuuodžiu, bėgti nebegaliu ir 
dantų nebeturiu.

Kiškis: Dantų nebeturi!
Stirnelė: Bėgti -nebegali!
Voveryte: Nebemato!
Lapė: Ką gi jis toks senas begali mums

padaryti?
Voverytė: Įsileiskim, kur gi dėsis?
Visi: Įsileiskim, įsileiskim! (Vilkas sudėjęs

letenas padėkoja Dievui ir lenda į 
namelį).

Miškinis: Ir senasis vilkas niekam pikta nebedarė. 
Jie visi ir šiandien ten būtų gražai sau 
gyvenę,- jei ne. toks atsitikimas. Nei šio, 
nei iš to ėmė ir atėjo didžiulis, piktas ... 
(Įeina Lokys).

VI Scena
Choras: Šliumpu •— pumpu. Šliumpu — pumpu,

pumpu, pumpu, pumpu, pumpu.
Lokys: Šilta, šilta. Perstori kailiniai. Uodas

zirzdamas lenda į ausį. Musės į akis. O 
ta bitė vis taikosi į pačią nosį įgelti! Aš 
tau! Juk aš Lokys — Šleivys! Visi 
mažieji nenaudėliai turit manęs bijoti. 
Visi bijokite manęs! Kas pasipriešins, kas 
nepasitrauks iš kelio, į dulkes sumalsiu! 
Žinos visi ką gali Lokys — Šleivys. 
(Pamato namelį). O čia kas per daiktas? 
Nameliūkštis! Reikalingas čia toks miške?! 
(spiria koja) Matai, koks dar stiprus. O 
viduj, turbūt, visokių nenaudėlių pilna. 
Aš juos visus tuoj ... (Lokiui, norinčiam 
belsti, pasipainioja virvutė, jis duoda su 
letena per skambutį ir beldžia į duris. 
Namelyje užgęsta šviesa. Tyla. Beldžia 
vėl.) ■»

Visi: (Bailiai) Kas ten?
Lokys: Kas ten? Atidarykite man tuojau! (Tyla)

Lokio-— Šleivio nepažįstat? Atidarykit! 
Atidarykit!

Vilkas: (Staugia) Au! Au!
Lokys: O, ir tas senas kerėpla Vilkas čia!

Dykaduoniai! Įsileiskit, arba į dulkes 
pavirsite visi. (Tyla) Neklausot? Na tai 
ir pasidžiaukite! (Trepsėdamas, niurnė
damas griauna namelį. Pro plyšius. 
išbėgioja žvėreliai. Lokys įvirsta į namelio 
griuvėsius, spardosi ir kapstos juose.

VII Scena
Pamažu, bailiai dairydamiesi, pasirodo ir 

• kits kitą kojytėmis moja žvėriukai.
Kiškis: Kaip Lokio aš bijojau.

Išdžiuvo net gerklė.
Voverytė: O aš tik išsižiojau 

Ir jau nei a nei b.

i

14



Visi: Lokys pikčiurnaTas senas niurnaMus taip išgąsdino labaiBet nebijokim, linksmai sau šokim Jis ten kapstysis dar ilgai.
Lape: Liežuvis man sustingoKai Lokį išgirdau.
Stirna: O aš pro mažą plyšįJo snukį pamačiau.
Visi: Lokys pikčiurnaTas senas niurnaMus taip išgąsdino labaiBet nebijokim, linksmai sau šokimJis ten kapstysis dar ilgai.
Visi: Loky — Šleivy draugužiTu duobę mums kasei

Bet taip kaip ir reikėjo Tu pats jon įkritai.
Visi irchoras: Lokys pikčiurnaTas senas niurnaMus taip išgąsdino labaiBet nebijokim, linksmai sau šokimJis ten kapstysis dar ilgai.'(Visiems dainuojant atskrenda Drugeliai ir visi kartu linksmai šoka).Uždanga.

Pastaba: Vaidinant šį vaizdelį gaidų raikalu 
kreiptis į autorę: V. Smaiūienė, 13a/ Schweinfurt, 
Fr. Schubert Str. 16—4. Nusigandau, nes matau .. 
daug skautukų neatsiskaičiusių už „Sk. Aidą".

II.
Robinzonas statosi sau namus.Truputį pailsėjęs, Robinzonas atsikėlė ir ėmė labai nusiminęs aplink vaikščioti, nes pradėjo temti. Jis buvo visas šlapias, sušalęs iralkanas, ir nežinojo, kur galėtų pernakvoti, nes bijojo laukinių žvėrių, galėjusių jį naktį suėsti.Bet staiga prisiminė turįs kišenėj peilį, tad nusipiovė didelę lazdą, kad turėtų kuo apsiginti. Tada jis įlipo į medį, turintį didelius, storus lapus ir įsirengęs gerai šakose, stipriai užmigo .Rytą atsibudus, audra jau buvo praėjus ir jūra buvo ramesnė. Jis nustebo pamatęs, kad laivas buvo per naktį pripjautas daug arčiau prie kranto, kai jis jį buvo palikęs. Laivas buvo visai netoli nuo tos uolos, kur Robinzonas pirmią kartą prausėsi.Vidudienį jūra visai aprimo ir potvynis buvo visai nuslūgęs, nes jis galėjo prieiti visai arti prie laivo. Tad nusivilkęs rūbus nuplaukė prie jo. Bet ant borto užlipti buvo nelengva, nes laivas gulėjo ant smėlio ir buvo taip aukštai virš vandens lygio, kad Robinzonas negalėjo nieko pasiekti už ko užsikabinti.Pagaliau apiplaukęs du kart apie.laivą, jis pamatė kabant virvę netoli lanko ir jos pagalba užsilipo, ant borto.Viskas ant laivo denio buvo išdžiuvę ir puikioj tvarkoj, vanduo, nebuvo maisto pagadinęs. Jis paėmė keletą sausainių ir aplink žvalgydamasis suvalgė, atsigėrė truputį romo ir pasistiprinęs stvėrėsi darbo.

Pirmiausia jis paėmė keletą medžio rąstų, kurie buvo ant denio. Surišęs juos krūvon, pasidarė plaustą. Bet jis gan ilgai užtruko, kol paruošė tinkamai daiktus, kuriuos norėjo pasiimti krantamPagaliau po didelio ir sunkaus darbo jam pasisekė paimti tris sulūžusias tuščias jūrininkų dėžes. Jas pripildė duona, ryžiais, sūriu ir visu kuo, ką tik rado valgomo, ir įvairiais jam naudingais daiktais. Jis taip pat rado staliaus įrankių dėžę ir užsidėjo ją ant plausto. Nieko daugiau naudingesnio visam laive nebuvo.Tada žvalgėsi savo rūbų, nes jam ant laivo esant, bangos nuplovė švarką, liemenę ir marškinius, kuriuos jis buvo palikęs ant kranto.Jis paėmė taip pat ir šautuvus, pistolietus ir paraką bei šovinius, taip pat ir du lasus.Dabar jis turėjo didelį rūpestį, kaip pasiekti krantą, nes plaustas neturėjo nei virvės, nei irklų ir buvo per sunkus, tad Robinzonas negalėjo stumtis sulūžusiais irklais, kuriuos jis buvo radęs. Bangos kilo ir vis pamažu plovė jį arčiau ir arčiau kranto ir pagaliau jis buvo nuneštas prie mažos upės žiočių, kurios Robinzonas nebuvo pastebėjęs būdamas ant kranto.Pakilo didelė banga ir nunešė plaustą prie kranto. Čia jis įklimpo ir vos neišvedė visų daiktų vandenin. Bet bangai pakilus aukščiau, Robinzonas vėl galėjo pasistumti į mažą prieplauką, kur vanduo buvo negilus
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ir dugnas lygus. Bangai nuslinkus, plaustas atsidūrė ant sausumos. Tad jis viską saugiai sugabeno krantamRobinzono rūpestis buvo kitas, kaip įlipti į kalnelį, kad galėtų pamatyti, kokiam krašte jis buvo ir sužinoti, ar nėra dar daugiau čia žmonių. Užlipęs viršūnėm nusiminęs pamatė, kad jis buvo saloj. Nebuvo matyti jokios kitos žemės, išskyrus kelias uolas ir netoli jūroj dvi mažesnes salas. Nebuvo jokio žmogaus ženklo ir nematė nieko gyvo, tik didelius paukščių būrius, kurių vieną jis nušovė. Bet valgymui jis netiko,nes tai buvo tam tikra vanagų rūšis.Paskui iš atsineštų krantan dėžių ir lentų jis pasidarė sau kažką panašaus į lūšnelę, kad turėtų kur šią naktį permiegoti ir patogiai atsigulė ant smėlio.Diena iš dienos kurį laiką Robinzonas nuplaukdavo prie laivo ir pasidarydavo: naujus plaustus, prikraudamas juos parako, šovinių, švino atsargų. Paėmė taip pat septynis šautuvus, dėžę duonos, tris butelius romo, daug miltų, truputį grūdų, cukraus dėžę, šniūrų, maišą vinių ir daug virvių. Pasinaudodamas virvėmis pasidarė palapinę, kurion sudėjo viską, kad apsaugotų nuo lietaus ir nuo saulės. Aplink ją jis sudėjo visus indus ir visokius sunkius daiktus, kad laukiniai žvėrys ne taip lengvai prie jo prieitų.Po keturiolikos dienų oras pasikeitė. Vieną naktį pūtė aštrus vėjas ir rytą laivo nebebuvo matyti, nes jis buvo sudužęs. Bet tai neturėjo didelės reikšmės, nes Robinzonas viską buvo iš jo .pasiėmęs, kas tik jam buvo naudinga.Dabar pagalvojo Robinzonas, kad atėjo laikas susirasti geresnę vietą palapinei. Vieta, kur ji stovėjo, buvo žema ir arti prie jūros. Vienintelis vanduo, kurį gaudavo atsigerti, buvo sūrokas. Aplink apsižiūrėjęs, jis rado ant kalnelio apie 100 jardų pločio mažą aikštelę. Gale aikštelės buvo didelė vietomis įdubusi uola, bet urvo iškasti nebuvo galima. Čia jis pritvirtino savo palapinę arti skylėtos uolos. Aplink palapinę jis suvilko dvi eiles stiprių, apie 18 colių storumo rąstų. Galus jų nusmailinęs, padarė iš jų tokią tvirtą tvorą, kad pabaigęs įsitikino, kad niekas negalės prie jo prieiti, nes jis nepaliko jokių durų. Įlipdavo ir išlipdavo laiptais, kuriuos jis įsitempdavo paskui save vidun.Užbaigęs Robinzonas, savo palapinės vidum sunešė visas atsargas, maistą, ginklus, paraką ir šovinius bei įrengė viduj dvigubą sieną, kad galėtų geriau apsaugoti nuo lietaus ir saulės.Tada jis pradėjo kasti uolą, kuri nebuvo labai kieta ir tuoj užpakaly savo palapinės jis pasidarė olą, kurioj manė paslėpti apie šimtą keturiasdešimt svarų parako, supakuoto mažais paketėliais. Jis manė, kad užėjęs perkūnas gali juos visus, o kartų ir jį pati susprogdinti, jei juos laikys savo palapinėj.Robinzonas buvo dabar labai patogiai Įsirengęs ir nebesijautė toks vienišas, nes iš laivo buvo išgelbėjęs dvi kates ir šunį. Iš ten jis buvo atsinešęs ir rašalo,

Prie Baltijos juros.plunksnų ir popierio, tad galėjo rašyti dienoraštį. Pastatęs didelį medinį kryžių, išpjaustinėjo jame salon išlipimo datą — 1659 m. rugsėjo mėn. 30 d. Kiekvieną dieną jis įpiaudavo randelį lazdon, žymėdamas dienas, sekmadieniais ilgesnį. Tuo būdu galėjo žinoti, kaip eina mėnesiai ir metai.Maistui jis rasdavo saloj daug ožkų ir daugybę balandžių ir galėjo be jokio sunkumo nušauti jų kiek norėjo.Dabar jo palapinė ir'ola pasidarė per mažos visiems daiktams, kuriuos jis čia susikrovė. Todėl jis pradėjo olą didinti, išnešdamas visas žemes ir nuotrupas laukan, ir padarydamas terasą. Įsitikinęs, kad saloj nėra jam: kenksmingų žvėrių, jis kasė urvą dešinėn, kol prasilaužė per uolą už savo tvoros.Tada jis pradėjo tvarkyti savo daiktus, padarydamas suolelį ir duris įėjimui. Tai buvo labai sunkus darbas, neturint reikiamų įrankių. Norėdamas padaryti lentą, jis turėjo nukirsti visą medį ir tašyti mažu kirvuku, kol viena pusė pasidarydavo lygi ir tada tašyti antrą pusę, kol lenta tapdavo pakankamai plona. Bet tokiu būdu iš vieno medžio jis tegalėdavo padaryti tik vieną lentą. Jis pats pasidarė sau stalą ir kėdę ir pagaliau, kaip jis sakydavo, savo pilį, visai puikiai susitvarkė.Nors ir labai rūpestingai dirbo, bet vieną dalyką buvo pamiršęs. Taip labai didindamas urvą, pamiršo paremti stogą, kad jis neįgriūtų. Tad vieną dieną jis baisiai išsigando, nes uolos gabalas krisdamas ir užpildamas daug jo daiktų, vos neužmušė ir jo paties. Po to daug savaičių turėjo sunkiai dirbti, kol išvalė įkritusias uolas' ir kol nukirto pakankamai storus balkius stogui paremti.Visą laiką kasdien jis lipdavo .kalneliu ir žvelg- buvo pamiršęs. Taip labai didindamas urvą, pamiršo nors rytą pamatys bures laivo, kuris jį paimtų namo. Bet niekas nepasirodė ir kartais net ašaros riedėdavo jo skruostais iš liūdnumo, nes jis jautėsi baisiai vienišas. Kartais jis pagalvodavo savo varge, kad jei jis turėtų bet kokią valtelę, būtų geriau išplauktu kur nors, kad pasiektų kitą šalį, negu visą laiką čia būti. Bet pamažu jis, turėdamas daug darbo, nebesijautė toks nelaimingas.
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MIEGAMASIS MAIŠAS.
Tiek miegant palapinėje, tiek ir pastogėse, visada 

be antklodės dar reikia turėti ir paklodę. Tačiau ir 
turint paklodę nėra labai gera miegoti nes paprastai 
prilenda šieno, šiaudų, samanų ir ji pati susijaukia. 
Geriausia yra turėti tam tikrus, kad ir iš paklodžių 
susiūtus, miegamuosius maišus. Tai yra šienikai, į 
kuriuos ne šieno prikiši, bet pats įlendi ir miegi.

Jie yra vartojami vieton paklodės, ir labai patogu, 
kartu nebrangu ir lengva pačiam; pasidaryti.

Į tokį miegamąjį maišą niekad nei šieno, nei šiaudų, 
nei jokių purvų neprilenda, o susitepusį, kaip ir 
kiekvieną paklodę, galima plauti. Į jį įlindus, reikia 
dar užsidengti antklode, šienu ar šiaudais, — ir bus 
šilta ir patogu.

Jį darantis reikia pasiimti dvi storas nelabai plačias 
paklodes arba 4,5 m. ilgio ir 75—80 cm. pločio 
storos drobės ir sulenkus sudėti taip, kaip parodyta 
paveikslėlyje.

Apatinei daliai užtenka 2 metrų, viršutinei 1,5 m. 
Ilgesni skautai turi pasisiūti atitinkamai ilgesnį maišą. 
Taip sudėjus, šonus reikia susiūti kaip parodyta 

paveikslėlyje. Vieta, kur bus padedama galva, 
užsiuvama taip, kad iš vieno šono liktų 25 cm. 
plyšys, pro kurį į vidų galima būtų prikimšti šieno 
ar ko kito ir tuo būdu pasidaryti pagalvę. Čia prisiūti 
kaspinus, kurie prikimšus užrišami. Kad neprilįstų 
šiaudų j patį maišą, gerai galvugalyj prisiūti dar 
uždangalą pečiams, kaip tai parodyta brėžinyje. Iš
kišus pro skylę galvą, uždangalas prisegamas sagomis 
prie viršutinės maišo dalies.

Birutietės stiprinasi. Nuotr. V. Petrulio.

L Šypsosi saulė, 
Tirpsta ledai, 
Parskrchda pempė 
Padebesiais.
Juk tai įdomu — 
Nu, argi ne? — 
Kokj laiškutį 
Neša snape’

2. Parašas aiškus 
Ir apačioj — 
Rašo Spriklukui 
Špokas Čiur - Cino 
Rašo, kad grįžtu. 
Grįžta jau jis . . . 
Ką gi Spriklukas- 
Nūn padarys?

3. Va, ir padarė. 
Va, ir yra 
Inkilas geras, 
Pirkia gera 
Va. ir teliko 
Medin jkclt 
Ii prie kamieno 
Tvirtai prikalt.

4. Giųžo Varnėnas, 
Grįžo Ciur - Ciuo. 
Grįžo ne vienas, 
Bet su šeima. 
Traukia dainelę, 
Traukia visi. 
Kad. kaip sau norit. 
Miela klausyt
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RAVENSBURGO
1945 m. rugpiūčįo mėn skautiškasis tremtinių sąjū

dis pasiekė ir prancūzų zonoje esančią Ravensburgo 
lietuvių koloniją.

Į paskautininko VI. Petukausko šaukimą atsiliepė 
visa eilė dar Lietuvos skautų. Iš jų, ir iš be jokios 
idėjos ir auklėjimo esančio jaunimo, buvo sudaryta 
mišri Dariaus ir Girėno vardo draugovė. Maždaug tuo 
pačiu laiku vyr. valt Vyt. Zelenkevičius įsteigė mišrią 
jaun. skautų-čių draugovę ir kaimyninėje Biberacho 
lietuvių kolonijoje.

Taip susidarė Ravensburgo tuntas, vėliau perfor
muotas į vietininkiją. Tuntui, o vėliau vietininkijai 
sėkmingai vadovavo ir dabar vadovauja veiklus ir 
judrus psktn. VI. Petukauskas. Nežiūrint į įvairius 
nedaleklius ir net trukdymus, nes čia skautai nebuvo 
ir nėra remiami ir tik 1946 m. gegužes mėn. gautas 
oficialus pripažinimas ir leidimas veikti, buvo dirbama 
ir žengiama pirmyn.

Pažvelgus į išgyventus metus, matoma didelė 
pažanga ir gražūs nuveikto darbo vaisiai. Jie yra tuo 
didesni, kad teko dirbti su labai ribotomis jėgomis, 
nes pradžioje pasireiškęs entuziazmas' greitai užgęso 
ir daugumas senųjų skautų ir net skautininkų laikosi 
nuošalyje ir pasyviai stebi poros žmonių pastangas. 
Tačiau nenusimenama. Šiuo metu vietininkijoje yra 
dvi draugovės: Ravensburge ir Biberache ir dvi 
atskiros jaun. skautų-čių skiltys Tettnange. Jas įsteigė 
ir moko energingas ir visada jaunas sktn. Kišonas. 
Vietininko rūpesčiu ir iniciatyva paskutiniu laiku iš 
vietos Raud. Kryžiaus gautas skautų reikalams mažas 
kambarėlis. Jį sutvarkius ir papuošus, įsirengtas 
jaukus vietininkijos būklas, naudojamas posėdžiams, 
sueigoms, mokymuisi- ir poilsiui.

Vadovaujant šauniajam Vietininkui, padedant ir 
pamokant sktn. Kišonui, vietininkiją su 80 skautų 
drąsiai žiūri j ateitį ir žengia skautišku keliu į visų 
mūsų bendrą tikslą — Tėoynę Lietuvą. /R./

Freiburgo skautai stovyklauja!
Šių metų sausio 16 d. Dr. V. Kudirkos draugovės 

skautai suruošė suruošė žiemos stovyklą. Ji įsikūrė 
Hintergartene, kalnuotame Schwarzwalde. Stovykloje 
dalyvavo 20 skautų, kurių dauguma yra Freiburgo 
Universiteto studentai. Be pasiruošimo patyrimo

VIETININKIJĄ.
laipsniams, buvo išklausyta visa eilė paskaitėlių, pa
ruoštų pačių skautų ir daug atkreipta dėmesio į 
sportą. Labiausiai mėgiamsa sportas buvo slidės, 
kurių dalį pakkolino ,,YMCA", o kitą dalį turėjo 
patys skautai.

Stovykla tęsėsi vieną savaitę, kurioje skautai 
patyrė daug malonių valandų: atgaivindami save 
dvasiniai ir sustiprindami fiziniai. Daina ir juokas 
buvo ištikimi skautų palydovai. Prie nuotaikos ir 
drausmės palaikymo daug kuo prisidėjo draugininkas 
V. Mikalavičius, parodęs šioje srityje daug patyrimo.

Keturi skautai prie degančio laužo, prieš kuklią 
lietuvišką vėliavą, davė įžodį, pasižadėdami ištikimai 
tarnauti: „Dievui, Tėvynei ir Artimui“. Po įžodžio, 
pasveikinus naujus brolius, iš tolimo Schwarzwaldo 
buvo pasiųsta į Lietuvą raketa su šūkiu: ,,O, Lietuva, 
mes nepamiršime tavęs!"

Stovyklą aplankė svečiai lietuviai ir Tarptautinio 
Skautų Biuro narė p. Michel De Beaulieu su vietos 
UNRRA-os atstovėmis. Poniai M. De Beaulieu sesės 
skautės įteikė lietuvišką lėlę ir lietuviškų skautų 
ženklų. Miela viešnia pažadėjo rūpintis Freiburgo 
skautais, kad ateinančią vasarą galėtų nuvykti į 
Prancūziją, į skautų suvažiavimą, įvyksiantį prie 
Paryžiaus. Tarptautinio Skautų Biuro atstovė buvo 
patenkinta gražiu lietuvių skautų susitvarkimu, 
padarė keletą nuotraukų ir išvažiuodama palinkėjo 
geros sėkmės skautiškame darbe bei šviesios vilties 
belaukiant geresnių laikų. /Z.D./

Buxtehude.
Netoli Hamburgo, Buxtehudeje yra Pa-baltiečių 

Technikos Mokykla. Pradėjus mokyklai veikti, 
1946 m. 12. 14., įsisteigė lietuvių skautų YMCA drau
govė, kuriai vadovauja dr-kas K. Draugelis ir ad
jutantas V. Narbutas. Draugovė susitvarkiusi pradeda 
jau savp veikimą. Paminėta Vasario 16-ji, prie pro
gramos prisidėjo skautai su dainom ir tautiniais 
šokiais. Draugovė suruošė ir vasario 22 d.-Baden- 
Powellio gimimo dienos -minėjimą. Jame dalyvavo 
vyr. sktn. Čepas ir anglų zonos vadeivė Čepienė. 
Vyriausias Skautininkas pasakė dienos progai pri
taikintą kalbą. Minėjimas baigtas tradicine „Ateina 
Naktis". /R. K./
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„Šatrijos" Tuntas.
Vietoj Užgavėnių blynų „Šatrijos" tunto skautai ir 

skautės suruošė pasilinksminimą. Programą sudarė 
referatas apie Užgavėnių papročius, įscenizuota 
Lašininio' ir Kanapinio kova ir trijų veiksmų kome- 
dijėlė iš mokinių gyvenimo pavadinta „Dėl meškerės 
iš mokytojo ūsų".

Skautai su ateitininkais suruošė bendrą ' Šv. Kazi
miero minėjimą. Buvo paskaityti keli referatai ir 
padeklamuota eilėraščių.

Vasario 16-tos proga skautai išleido sieninį lai
kraštėlį pavadintą „Skautų Balsas".

Kovo mėn. 3 d. skautai ir visi stovyklos gyventojai 
nuvyko organizuotai į miestelį Meppen. Ten anglų 
komendantui pulk. Lillywhite įteikė visų gyventojų 
pasirašytą peticiją, kurioje prašoma užtarti Lietuvą 
būsimose konferencijose ir grąžinti jai laisvę. Ko
mendantas buvo paprašytas peticiją pasiųsti Anglijos 
karaliui, ką jis pažadėjo padaryti.

Eisena vyko tvarkingai su trispalve vėliava ir 
transparentais. Juose anglų, lenkų, vokiečių ir lietu
vių kalbomis buvo įrašyti įvairūs šūkiai, pav.; 
„Nebus taikos be laisvos Lietuvos" ir kt. Eisena 
miestelio gyventojams vokiečiams ir lenkams padarė 
didelį įspūdį. /A. B./

Taurapilio Tuntas.
Gruodžio mėn. 24d. skautai vyčiai, „Antano Sme

tonos" ir „Marijos Pečkauskaitės" draugovės, kartu 
su svečiais turėjom bendras Kūčias. Stovyklos kle
bonas priminė Kūčių reikšmę mums lietuviams skau
tams tremty. Jauniausias skautas uždegė eglutės žva
kutes. Keli skautai ir skautės pasakė, eilėraščių dr- 
vės draugininkas Jonas Budreckas paskaitė žiupsnelį 
savo kūrybos. Kūčių vakarą užbaigėme susikaupimu, 
pasiryžę dirbti ir niekuomet nepailsti. /GI/

Baltijos Tuntas.
Praeitais metais įvykę šešių savaičių skiltininkų 

kursai. Vadeiva sktn. Pauža nušvietė skautų uždavi
nius ir kėlius tremtyje. Vaizdžiai buvo pravesta 
„Arų" skilties sueiga. Kursuose pravedama ir skauta- 
vimo praktika: pirmoji pagelba. ryšiai, mazgai, sto-

Nusigandau, nes matau .. daug skautukų 
neatsiskaičių už ,,Sk. Aidą’L 

vyklavimas ir t. >t. Išėjusiems kursų programą ir 
atlikusiems praktiką buvo įteikti kursų baigimo 
pažymėjimai.

. Pabaltijo trijų tautų skautai nutarė vienyti visas 
pajėgas Praeitų metų pabaigoj įvyko pirmasis Pabal
tijo tautų laužas. Visi pasižadėjome dirbti už savo 
Tėvynės laisvą rytojų. Laužas praėjo nuoširdžioje 
broliškumo nuotaikoje.

Laužas užbaigtas lietuvių, latvių ir estų skautų 
maldomis už Tėvyne. , /V. S.l

Nevėžio Tuntas.
1946 m. gruodžio mėn. 1 d. „Nevėžio" tuntas minėjo 

metines. Pasktn. Dučmanas sumaniai pravedė dviejų 
savaičių skiltininkų kursus Apsirūpinta uniformomis.

Iš vyr. skautų susiformavo jūrininkų „Šarūno" 
laivas if D.L.K. „Kęstučio" skautų vyčių būrelis.

Praeitą vasarą stovyklavo dvi savaites Maino pa
krantėse.' Išvykų progomis buvo aplankyti Schwein- 
furto. ir Wurzburgo tuntai. Pora kartų aplankėme 
Lohr ligoninėje sergančius tautiečius.

Į metinių minėjimą atvyko vyr. sktn. Vaičiūnienė. 
Po vėliavos pakėlimo skautai dalyvavo pamaldose. 
Oficialiosios dalies metu vyr. sktn. Vaičiūnienė įteikė 
vėliavą naujam „Bitėnų" tuntui. Iškilmingan posėdin 
buvo, pakviesta UNRRĄ-os vicedirektorė Miss Harri
son, vyr. sktn. Vaičiūnienė ir žinomi visuomepininkai.

Minėjimas buvo baigtas atskiru draugovių pasi
rodymu. . x

y Tunto veiklą labai pagyvina energingas tunto ad
jutantas psktn. K. Domarkas. /S./

Gintaro Tuntas. >
Sesių skyrius surengė konkursą rašinių tema 

„Tėvynės Ilgesys". Dalyvavo 12 sesių. Geriausi 3 kū
riniai. Premijuoti „Skautų Aido" metine prenumerata 
ir knygelėmis.

16 'vasario šventės iškilmėse dalyvavo Dr. Vydū
nas. Visuomenei skaitė paskaitą „Žmogaus reikšme 
tautoje", kurią atidžiai išklausė ir visos sesės bei 
broliai. Atsisveikinant brangų. svečią, jam tuntas 
atsiminimui įteikė tautinę juostą — kaklaraištį.

Už nuopelnus į paskautininkės laipsnį pakelta sesė 
Zuzana Juškevičienė, į paskautininkio brolis Pranas 
Enskaitis.

Lithuanian Boy- and Girl-Scouts, periodical 
(21a) Greven b. Munster, Ems-Str. 7

Viršelis. Jurgio Šapkaus.
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Tolyn, tdlj
VėjeŪsį šĮIt
KeHu%|^
Ratus margų Margučių

ąs pučia,
eža ’

„Velykos“ —* gieda špokas, 
„Velykos“ — vyturėlis, 
Velykom puošias žemė

Ten už ežios Riškienė 
Vaikam pyragą kepa 
Ir devynių saldumų 
Medum plutelę tepa.
Kaip mėlynos žvaigždelės 
Žibutės skleidžia žiedą, 
„Valio, valio Velykos!“ 
Kieme vaikučiai gieda.

. _ C“ V ‘ ®

Iš Vytės Nemunėlio „Gintaro Kregždutė”.
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