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Kem.pteno lietuvių bendruomenės vardu dail. Paškevičiaus nutapytas paveikslas „Išlaisvinimas", kuris bus 
įteiktas USA kariuomenės vadui Europoje. Prie paveikslo „Merkinės“ tunto skautės. — Nuotr. Pr. Urbučio.

MINTYS MOTINOS DIENOS PROGA
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai

■ Grandiniais suspausti žemyn galvas lenkia.
Bet tas, prieš ką žmonės- klaupia
Su dėkui be baimės.

V. Kudirka.

Žemės gyventojas, prieš kurį daugiausia žmonių lenkiasi ir net klaupia ne iš baimės, bet iš 
dėkingumo ir su meile, yra motina.

Kūrėjai genijai /V. Kukirka, J. Baltrušaitis, Čiurlionis ir t. t./ dėkingi už turimus talentus, jos 
nuopelnų sąskaiton surašo savo didžiausius kūrinius, mokslininkai ir išradėjai dėkingi, nes buvo 
suprasti pirmiausia motinos ir. jos sudarytomis sąlygomis ir moraline parama galėjo to pasiekti, 
ką yra pasiekę. Tautos didvyriai herojai ./Basanavičius, Nežinomas Kareivis /dėkingi motinai už 
įkvėptą ’tėvynės meilę, patriotizmą,,_ kurs įgalino juos atlikti karžygiškus darbus, religijos herojai 
dėkoja motinoms už išvedimą į religines aukštumas iki savęs išsižadėjimo /Šv. Kazimieras, 
Augustinas ir 't. t./ Parblokšti gyvenimo audrų sūnūs ir dukterys dėkoja už mylinčią ir dovano
jančią širdį, budrią akį ir draugiškai' paduotą ranką. Šeimos nariai, vaikai ir geras vyras — už 
jaukų namų kampelį, šilumą, rūpestį, nuolatinį aukojimąsį. Tautos yra dėkingos ir stato paminklus, 
už savo savitumą, charakterį, kultūrą, teisingumą, didžiadvasiškumą ir už patį buvimą.

Motinai lenkiasi, ją gerbia pirmausią pranašesni žmonės ir asmenybės, daugiau matanti, 
supratanti ir jaučianti už eilinį žmogų. Jie laiko didžiausia laime ir garbe turėti motiną, ją 
laikydami savo darbų ir nuopelnų bendrininke, palydovė, nors ji būtų ir metų naštos pagraužta, 
sulinkusi, nebegraži.

Motinos gerbimas ir vertinimas yra išsiauklėjimo pažymys, didelio susipratimo, kultūringumo, 
dvasinio grožio apraiška. Kas negerbia, nevertina motinos sūnus ar duktė, tas negali gerbti ir ver
tinti pats savęs, savo brolio, sesers ir savo Tėvynės — tos vietos, kur per ištisas eiles gentkarčių 
atėjo pasaulin jo motina ir jis pats. '

Savo motiną gerbiant ir mylint savaime atsiranda pagarba ir kitai motinai. Iš čia susidaro vyresnės 
moters atžvilgiu gražus kilnus elgesys, o įėjęs į paprotį, daro žmogų išauklėtą, berniuką — vyrą 
džentelmeną.
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Tauta, kuri gerbia ir myli motiną, skirta nepabaigiamam gyvenimui, kuri motinos negerbia virsta 
pabaisa. Štai rusų tauta žodį motina pavertusi baisiausiu keiksmu, neturi šiandien moralinių 
gyvenimo pagrindų, bet paremta jėga, veržiasi iš krantų ir neša pražūtį ten, kur ji pasiekia.

Apie motinos vaidmenį žmonijos ir tautų gyvenime mes daug žinome ir daug galime papasakoti. 
Mums šiandien labiausiai rūpi pažinti lietuvę motiną, perėjusią garbingai tris istorines epochas 
ir dabar tremtyje įžengusią į ketvirtąją.

Lietuvė motina yra susilaukusi ypatingos meilės ir pagarbos ir yra apgaubta iš pačių seniausių 
laikų pasiaukojimo, kančių, kilnumo rūbu. Jai apdainuoti skirta didelė dalis mūsų tautos gra
žiausios lirikos, dainų — maldų, kuriose ji vadinama švelniausiais maloniausiais vardais: sengalvėle, 
močiute, motinėle, močiute širdele ir 1.1. Ją jos dukrelė rytelį pamigdo, vakare, glostydama 
žiluosius plaukelius, išpurena patalėlį, užvaduoja nuo sunkių darbų. Matydama nuliūdusią ar tyliai 
verkiančią, stengiasi atspėti liūdesio priežastį, kad galėtų tą priežastį pašalinti ir močiutę nuraminti. 
Lietuvė motina naudojosi priderama pagarba savo krašte ypatingai senesniais laikais: ji sodinama už 
stalo garbingiausioj vietoj, ji iš. ten juos moko, dainuoja dainas, jai vaikai maži ir suaugę ir išėję 
į didelius žmones bučiuoja ranką, jai buvo skiriama pirmoji vieta, dargi senais pagonybės laikais, kada 
net krikščioniškasis pasaulis /riteriškasis/ teikė damai pagarbą daugiausia už jos gražumą.

Lietuvė motina tos pagarbos buvo nusipelniusi. Šiandien jos paveikslas iškyla turtingas ir įvairus: 
motinos rūpintojos, auklėtojos, pirmosios mokytojos, tautinės kultūros kūrėjos, tautinio ir religinio 
herojaus.

Ji visuomet yra buvusi puiki sumani, rūpestinga savo namų rūpintoja ir šeimos židinio vaidilutė. 
Ir sunkiausiais laikais ji sugebėjo šeimą gražiai skoningai aprengti savo darbo dar atsineštomis 
drobėmis, gražiais marginals. Ji darbšti, kūrybinga ir naginga išmokydavo darbų dukteris'kraudama 
joms kraičius. Nemokėti gražių darbų močiutės dukrai būdavo didėle gėda, o pati duktė — busimoji 
žmonių martelė,, nemokėdama darbų sukurti pavyzdingos naujos šeimos.

Tokiu būdų ji kūrė tautodailę, tautinę kultūrą, kuria dabar mes galime pasididžiuoti.

Lietuvė motina dar labiau vertino dvasines savybes. Jai rūpėjo, kad jos vaikai būtų išauklėti, 
mandagūs, socialūs.. Ji buvo gera auklėtoja ir pirmoji, gimtosios kalbos mokytoja. Lietuvės 
motinos vaikas,, kurį vaizduoja Daukantas savo „Būde”, mokomas klusnumo, pagarbos vyresnie
siems, gerai išauklėtas. Mergaičių kuklumas, pakeltas į-dorybių laipsnį, amžiais pasiliko lietuvaitės 
būdinguoju pažymiu.

Būdama pirmoji lietuvių kalbos ir, apskritai, mokytoja, ji tą kalbą išlaikė gryną, nesužalotą iki 
laisvės laikų ir mus įpareigojo ją tobulinti, saugoti, mylėti, ja kalbėti, ir gražiai kalbėti, jos į jokią 
kitą kalbą neiškeisti ir kovoti, kaip ji kad yra kovojusi.

Iš čia kylą lietuvės, motinos tautinis herojizmas. . . .
Jeigu dabar yra didelis darbas auklėti, ir mokyti jaunuomenę, -tai anais draudžiamais laikais 

slaptasis mokymas, ųž kurį gręsdavo ištrėmimas ar net mirtis, reikia laikyti herojišku darbu. Ji 
pirmoji knygnešė, vyskupo Valančiaus talkininkė, suprato šviesos pranašumą prieš tamsą. Kiek 
leido jėgos ir ištekliai, siųsdavo vaikus mokytis toliau, tikėdamasi sulaukti kunigo ar šiaip 
šviesaus žmogaus. Ji ir tamsiausiais laikais nešė aukštai iškėlusi neužgesinamą vilties žiburį, 
vedama sveiko nujautimo. Nepriklausomybės laikais plačiai sušvitusi ir išsišakojusi šviesa ir 
buvo atnešta nuo motinos ratelio per Basanavičių, Kudirką, Rygiškių Joną ir kt.

Ta kukli šviesos nešėja mokėjo pasireikšti ir kitokiais žygiais: Gražinos asmenyje ji kardu 
rankoje gina tėvynę, Birutė — ji kunigaikštienė, auginanti savo kraštui didvyrius, Vytautą Didįjį, 
kuris iškėlė jos Tėvynę iki imperijos vardo ir garbės.

Ji mokėjo aukoti iki paskutinio jauniausiojo sūnaus, jeigu juos šaukė Tėvynė. O Lietuvai tekdavo 
daug kartų atlaikyti rytų ir vakarų ginkluotų pajėgų spaudimą, anot Aisčio, „nuoga krūtine".

Išleidus iki paskutinio jauniausio sūnaus į karą, pati namie nudirbdavo ir savo ir vyriškus darbus. 
Tokią nuotaiką ir įpareigojimus perdavė Nepriklausomos Lietuvos motinai.

Žaliąjį gegužį, kvepiantį gegužį
■ Išlydėjo sūnų moteris sulinkusi, 

Kai aplink dundėjo .duslūs šūvių-dūžiai 
O kaimų pakluonėse savonoriai rinkosi.
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Nepriklausomybės kovų savanoris kūrėjas buvo motinos išrengtas, apverktas, palydėtas. Maironio 
siųstas suraminimas kiek palengvina jos skausmus, nes kritusiam sūnui dangaus angelai „vainiką iš 
deimantų pina".

Kritus sūnui kovoje Klaipėdą vaduojant ar Širvintų, Giedraičių kautynėse už Vilnių, ji stoja 
sūnaus vieton į valstybės kūrimo darbą.

Motinos asmuo šviečia ir religiniu herojizmu. Pirmiau budėjusi Lietuvos šventųjų dievų sargyboje, 
dabar tapo krikščionybės apaštalu. Ji pirmoji supažindina vaiką su jo Kūrėju, moko jį melstis, 
užaugusį — neišsižadėti tėvų, religijos. Ji gina nuo Muravjovo kazokų bažnyčias. Ją matome 
Kražiuose, tarpe kitų, užstojusią kelią kazokams, besiveržiantiems į bažnyčią. Ji savo kūnu dengia 
Kristaus Altorių nuo pasikėsinusių jį apiplėšti. Ji moka herojiškai mirti. Kražantės upe yra 
nuplaukęs ne vienas motinos lavonas.

Dabartiniu laiku didžiausios aukos yra motinos. Juk ir dainoje dainuojama:
Marti gailėjo tris savaitėles,
Sesuo trejus metelius, 
O motinėlė — augintojėlė 
Pakol gyva galvelė.

Užmirš draugas draugą, brolis seserį, žmona vyrą, bet motina savo žuvusių vaikų neužmirš. Ji 
su ilgesiu, skausmu žiūri rytų šalin, kur jos likusieji vaikai gina visų motinų motiną Tėvynę. Ji 
niekados nesuaugs su svetima žeme, nors čia, anot Inčiūros

Ir auksu grįsti miestai būtų,
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai.

Trijų Lietuvos epochų — iki žlugimo, priespaudos, kovos laikotarpio, Nepriklausomos Lietuvos 
motinos keliai ir gyvenimas yra glaudžiai suaugęs su tautos kūrimo darbu, kovomis, laimėjimais, 
kūryba, švietimu, auklėjimu ir t. t. Ji savo pareigas atliko gerai. Jos darbo skalė nuo velykiniame 
margutyje išbrėžto eglės spyglelio ir naktinės nemigos prie lopšio iki tautinės ir religinės herojės. 
Už tai paskui ją einančios kartos lenkia galvas, semiasi stiprybės.

Jos testamentas dabartiniu laiku, jaunesnės kartos motinai yra turtingas, didelis ir vykdytinas. 
Ar dabartinės motinos vaikai neužmirš tremtyje savo kalbos, papročių Tėvynės, ar tuos vaikus 
parveš namo lietuviais, priklausys, kaip tremtyje motina priims jai paliktąjį testamentą ir kaip jį 
įvykdys. Ar ji eis lietuvės motinos tradicijų keliu, gaivindama mažųjų sąmonę, dvasią, perliedama 
ją nežiniomis į mažųjų sielas, naudodamasi motinos sukurta aukšta tautine kultūra, ar ji, pasiduodama 
laiko, mados dvasiai ir plaukdama ant kosmopolitizmo bangos, nutrauks ryšius su savo motinos 
tradicijų virtine, paliks savo vaikus veikimui svetimų įtakų ir to laiko dvasiai — tuo pačiu, 
išemigravus, ir tautinei mirčiai.

Ties šiuo klausimu ji turėtų sustoti, susimąstyti, kad nebūtų ateinančių kartų teisiamą.

Didelė nelaimė yra netekti motinos. Netekęs jos, vaikas tikrai pajunta jos reikšmę ir atsimena 
padarytus motinai nemalonumus, nusikaltimus. Didžiausia nelaimė yra netekti motinos Tėvynės. 
Netekę, dabar tikrai pajutome jos vertę ir gėrį ją turėti, ir, gal būt, ne vienas atsimename jai 
padarytus nusikaltimus mažesniais ar didesniais išdavimais, neištikimybėmis.

Iš to ■— atgaila Kudirkiška ir atsilyginimas.
O mažiukė motina — lakštingalėlė nečiulba anksti rytelį, kai piemens išdraskė jos lizdelį ir 

vanags išgaudė mažus vaikelius.
Įsiklausykime pavasarį į lakštingalos giesmę, ypač mažieji, neskriauskime ir jos kraujo motinų. 

Būdamos išdraskyto lizdo vaikai, netekusios vaikų, tėvų, brolių ir seserų, susimąsčiusios pagalvokime 
apie tekančio laiko upę, kaip lakštingalėlė, neradus savo lizdelio, liūdna tupi ant nusvirusio 
žilvyčio į srauniai tekantį vandenį. Į

Gerbdamos — mi, mylėdamos —■ mi motinas, motiną gamtą, budime visų mūsų motinų Motinos 
Tėvynės sargyboje.

Budėkime!
V, sktn. J. Augustaitytė-Vaičiūnienė 

Vyriausia Skautininke.
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„Tėviškės" Tunto vadovai rengiasi stovyklai — Nuotr. Pr. Urbučio.
KŪRYBINIS ŽMONIJOS BENDRADARBIAVIMAS.F. W. FOERSTER — M. PECKAUSKAITĖ.

Meilė tolimųjų‘„Kas man rūpi?" sakoma labai dažnai. Daugumos žmonių meilė neišeina iš jų namų, jie savo šeimynų temyli ir ja viena tesirūpina, kitų meilė eina kiek toliau — iki jų tėvynės sienų, dar kitų — baigiasi ten, kur prasideda kitas tikėjimas ar kitokia odos spalva. Paklausus, del ko jie taip daro, jie be galo stebisi ir nesupranta, kam čia eikvoti tolimiesiems mintis ir užuojautos kibirkštėlę. Kam čia, girdi, mąstyti apie tolimus žmones ir kam dar jais rūpintis? Kas mums rūpi? Ką jiems esame kalti?Tokie siaųraširdžiai atrodo man visada tarsi žmonės ^nemoką skaityti gyvenimo. Beveik kiekviename daikte, kurį mes vartojame, beveik kiekviename mūsų maisto kąsnelyje yra darbo žmonių ne mūsų tėvynės, turinčių kitokią odos spalvą. Pasiėmę žemėlapį į rankas, padarykite sykį išradėjų kelionę per jūsų butą, tai pamatysite, ar atskiri daiktai ir valgiai nenuves jūsų į visas šalis, kurios tik yra nupieštos jūsų žemėlapyje, ir ar yra nors viena tauta, neprisidėjusi kuo nors prie jūsų gyvenimo.Kas moka išskaityti, kiek žmonių vargo tuose visuose daiktuose žmonių iš viso pasaulio, kas moka išskaityti žmonių gyvenimą ir kančias, glūdinčias kiekviename daiktelyje, tas. supras, kad namų sienos ir stulpai, stovintieji ant tėvynės sienų, yra tik pramanytos sienos, o tolimieji žmonės senai jau yra perėję: jie ’ padėjo pastatyti jam namus, padiegti sodą, padirbo jam rakandus, suverpė, išaudė ir 

pasiuvo jam rūbus, skynė, gaudė, piovė, džiovino ir dažnai iš tolo per jūrą jam vežė maistą. Paimkite, pav., mažutį degtuką ir pamąstykite, kiek visokių šalių žmonių paduoda sau rankas jam padirbti. Kiek žmonės turi darbuotis, kol iškirs medžius ir padirbs iš jų mažučius pagaliukus. Šiltose šalyse iš guma- medžių renkama guma, su kuria tepama degtuko galvelė, Sicilijos kasyklose kasama siera, kuri, su- maišta su fosfuoru, taip dega; fosforą laiko užrakintą savo, laboratorijoje chemikas. O kad aš dar jums pasakyčiau apie vargus Sicilijos berniuko, netenkančio sveikatos sieros kasyklose, ar jūs galėtumėt ramiai užsižibinti savo lempą, sėstis valgyti ir tarti: kas mums rūpi? Ne, tas berniukas yra tarp jūsų, jūs naudajatės jo paaukota gyvasties dalele, jis yra jūsų draugas ir nusipelnė, kad jį priimtumėt į savo širdį. Žinoma, jūs jo nebeišgelbėsit, bet mokydamiesi dė- kingiau ir plačiau mąstyti ir jausti, iš savo pusės neprisidėsite prie jo vargo. O jūsų pavyzdys eis toliau — ir rasit, kada nors ateis diena, kada meilė tolimųjų žmonių užaugs tokia didelė ir stipri, jog nė vienas žmogus nebegalės naudotis nei gėrėtis tuo, į ką įdėtas žmonių skurdas ir kančios.Apsakysiu jums vieną ‘ atsitikimą, rodantį aiškiai, kad tolimiausieji žmonės yra mums dažnai artimiausi ir kad, nesirūpindami jais, mes patys įpuolame į pavojų. Londono rytų dalyje gyvena darbininkai ir apskritai, beturčiai, o vakaruose — turtingieji. Pereitojo amžiaus viduryje tos dalys buvo visai
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viena nuo kitos atskirtos. Nė vienas žmogus, gyvenąs vakaruose, nesirūpino rytų gyventojais — tartum koks okeanas bangavo tarp tų dviejų miesto pūlių. Staiga vakaruose ėmė platintis limpamosios ligos. Pradėjus tyrinėti, pasirodė, kad jos atėjo iš rytų su drabužiais, siuvamais turtuoliams siuvėjų, tenai gyvenančių. Tų siuvėjų dirbtuvės buvo tikri ligi ir vargo lizdai, dažnai visa šeimyna gyveno virė, miegojo ir dirbo viename mažame kambarėlyje.Ir jei buvo koks ligonis, siuvami drabužiai buvo kabinami ant lovos, nes kitur nebuvo vietos. Tokiu būdų rytų pusės vargas atėjo į vakarų pusę del to, kad rytai dirbo vakarams. Tada .vakarų gyventojai suprato, kad jiems turi rūpėti beturčių padėjimas ir, kad apleisdami savo artimus, jie patys už tai kenčia.Bet gal jūs paklausite: gerai, bet kaipgi reikia palodyti ta tolimųjų žmonių meilė? Juk negalimas daiktas atiduoti savo širdis ir savo mintis kiekvienam žmogui, kokioje nors pasaulio dalyje mums besidarbuojančiam? Juk negalima jam duoti jokios pagalbos? Jei mes, pav., kūrename Anglijos anglis, dėvime Australijos vilnas, geriame Azijos arbatą — juk tai išeitų pusė amžiaus, kad norėtumėm tiktai pasiteirauti, ar sveiki gyvi visi tie žmonės, kurie tenai mums dirba? Jau tada nepaliktų laiko artimiems žmonėms mylėti. Žinoma, bet to niekas ir nereika- kalauja. Kaip maldoje, kad mes atmename visus žmones, kurie mums yra brangūs ir kuriems mes viso labo trokštame, neįvardindami kiekvieno skyrium, taip lygiai privalome brolišku jausmu aprėpti ii tolimiausius žmones, kad ir visai jų nepažindami. Mes negalime kiekvienam padėti, bet kaip mes elgiamės su žmonėmis, su kuriais likimas mus suartina, kaip mes ateityje darbuosimės savo tėvynėje — visa tai pareina nuo to, ar to broliško jausmo yra mūsų širdyje. Ramybė viešpatautų žemėje, kad visi žmonės to jausmo turėtų. Nes tuomet kiekvienas būtų ištikimas toliausiam ir paskučiausiam žmogui kiekvienu savo kasdienio gyvenimo ir pašaukimo žodžiu ir kiekvienu darbu. Tada kiekvieno žmogaus sieloje šviestų visų žmonių brolybės paveikslas, kaip keleiviui motinos paveikslas, ir sulaikytų žmones nuo žiauraus putlumo ir stipraus savo naudos ieškojimo. O meilė artimųjų žmonių? Kaip ji sutaikyti su tolimųjų žmonių? Ar manote ją būsiant per tai silpnesne? Ne, kas jautriai priima tolimiausią dovaną ir pagalbą, kas savo širdį pratina nepriimti nieko, neatsiminus dėkingai davėjo •—• tas ir artimiausių žmonių geradarybes priims daug jautriau ir dėkingiau, nekaip toks storžievis, kurs niekada nepamąsto apie tai, ką jis yra skolingas kitiems, ir kitų tik dideliausios dovanos kiek tesu- judina.. Kas neatjaučia tolimų žmonių dovanų, tas ir su artimiausiais bus toks pats, priims nuo jų viską, kaip savo daiktą, ir už meilę užmokės šalta širdimi.

Pasaulio skaučių šefė Kenijoj su „Hyrie", 1940 mt.
Dėkingumas yra aukščiausias išsilavinimas. Juo dėkingesnis yra žmogus, juo geriau jis žino visų savo kūno ir dvasios turtų istoriją, jų kilmę ir atsiradimą. O šita istorija yra žmogaus širdžiai daug svarbesnė už visas didelių mūšių istorijas.Musų pusryčiai.Pasakykit, ar jūs nors sykį esate pamąstę, kiek žmonių turi darbuotis dėl to tiktai, kad rytą jūsų pusryčiai ant stalo stovėtų. Ir į kiek pasaulio dalie reiktų eiti, kad norėtumėt jiems už tai padėkoti ii rankas paspausti? Štai kava. Iškur ji ateina? Daugiausia iš Brazilijos, o gal iš Javos salos ar iš Arabijos. Įsivaizduokite tiktai per kiek rankų turi ji pereiti, kol ją nuskins nuo krūmo, kol perveš pei jūres, kol paspirgins ir sumals ir pagaliau garuojančią ant jūsų stalo pastatys. Kviečiai, iš kurių iškepti pyragai, gal yra užaugę Amerikoje, nupjauti ir iškulti žmonių, kurių jūs visai nė nepažįstate, kurių kalbos nesuprantate, iškūlus, vežami jie pas malūnininką, paskui pas kepėją, kur pusė nakties darbuojasi, kad jūs turėtumėt šiltų bandučių pusryčiams. Sunkus yra kepėjo darbas: turi jis daugiausia dirbti naktimis, jums šiltose lovose begulint. Pamąstykit taip pat kiek reikia žmoftių cukrui padaryti iš runkelių ar iš cukrinių lendrių. Kiek tai rankų darbuojasi prie sviesto, prie pieno! O kad aš imčiau jūsų klausinėti, kas padarė stiklus, lėkštes, šaukštus, kas iškirto ir atvežė malkas jūsų kambariui sušildyti, kas padarė stalą ir krėslus, iš kur
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medis, lakas ir lendrės, kiek rankų tašė ir kalė, 
statydamos jums namus, kiek galvų apie tai gal
vojo- tikrai susirinktų nesuskaitoma žmonių minis 
į jūsų pusryčius žiūrėti. O kad dar astikeltų iš kapų 
visi tie, kurie išrado įrankius ir mašinas, su kuriais 
dabar taip lengvai viskas daroma-pritrūktų jiems 
vietos visoje žemėje . . Ir vis tai tiktai dėl pusryčių, 
nes apie kitus daiktus, apie drabužius, aš net kalbėl 
nedrįstu.

Pasakykite atvirai, ar jūs nors sykį pusryčius 
valgydami pamąstėte apie tai? Ar gal tik srėbėte 
sau manydami: „Ak kaip skanu!" Ar žinote, kac 
toks neapmąstytas valgymas yra žmogui daug pavo
jingesnis, negu greitas valgių ryjimąs? Mat, tokiu 
būdu žmogus pratinasi pamiršti, kaip labai kiek
vienas priklauso savo artimų ir kad visa mūsų 
paviršutinė laimė ir įstaigos, mūsų kasdieninio 
gyvenimo ramybė — tai tūkstančių dėl mūsų dir
bančių dvasių ir rankų dovana. O kas tai pamirš 
arba kas niekada to gerai nesupras — tas gyyens 
taip, lyg kad jis vienas tebūtų pasaulyje, su žmonė
mis elgsis taip, kad jie visai nustos noro dėl jo 
darbuotis. Su savo devynšonėmis rankomis sudras
kys jie tarpusavio pasitarnavimų švelnų audinią. 
Jis bus visur visiems nedėkingas- neš kas yra aklas 
viena akimi, tas lengvai netenka ir antrosios. Jis ii 
į savo tėvų ir prietelių meilę žiūrės šaltai, visai 
nesirūpins jais, gaudamas dovaną, nepamąstys apie 
davėją. Dėkingumas kyla iš mąstymo ir parodo, kač 
žmogus nesiurbia visa ko taip bemintiškai, kaip koks 
banginis vandenį, be.t mato, kaip viskas yra surišta 
su. kits kitu ir kaip menkas žmogus yra pats vienas. 
Nedėkingi žmonės tampa ankščiau ar vėliau išmesti 
iš draugės, mat, jie netinka žmonių gyvenimui. Nes 
viso draugės trobesio pamatas yra bendras darbas 
ir pasitarnavimas. o cementas, tą trobesį rišąs-ta! 

dėkingumas. Be jo viskas sugriūtų. Ir kad tas drau
gės trobesys pradeda kaip kada traškėti ir aikčioti, 
žinokite, tai yra dėl to, kad kurioje nors vietoje per 
maža dėkingumo.

Todėl pašventinkite savo pusryčius dėkingumu, 
pamąstykite nors apie kepėją, kurs jums savo 
nakties poilsį aukoja. Papratę iš mažens dėkingai 
atminti kitus, darykite tai visą savo amžių, turėsite 
visada prieš .akis didelę tikrojo gyvenimo dalį, ne 
vien tik tai tematydami, kas čia pat po nosimi. Prieš 
valgydami — žegnojatės, kai kuriose šeimynose 
kalbama trumpa maldelė: „Palaimink, Dieve, šias 
dovanas, kurias valgysim iš Šventosios Tavo Apvaiz
dos." Tai gražus paprotys. Bet žinokite, kad Dievas 
tad telaimina mūsų valgį, jei mes su dėkingumu 
atmename visus tuos žmones, kurie savo rankomis 
tą valgį yra pagaminę ir paruošę.

Kas taip mąsto, tas niekada ir niekur nesielg su 
darbininkais putliai ir bemintiškai. Tas gerbs 
papraščiausią berną, nes to berno darbo žmonių 
draugė taip pat yra reikalinga, kaip rūpesčio ir gal
vojimo šeimininko. Sutikęs žmogų, sunkia našta 
nešiną, jis' duod jam kelią nelaukdamas, kad anas 
jį aplenktų, vagone ar tramvajuje jis užleis vietą 
atsisėsti pavargusiam darbininkui, jis nelieps žmo
nėms stovėti kur nors priemenėje, bet išneš jiems 
kėdę. Jis nusiims prieš juos savo kepurę, bent taip 
žemai kaip jie prieš jį, Trumpai sakant, kiekvienu 
žodžiu, kiekvienu darbu jis pasirodys, esąs pašvęstųjų 
žmonių brolijos narys, o ne vienas tų aklųjų stor
žievių, kurie ryja savo sriubą ir velkasi savo rūbus 
be jokios minties, kaip arkliai kad ėda avižas ir 
leidžiasi užmauti pakinktus. Pašvęstųjų gyvenimas 
yra dievotas ir palaimintas gyvenimas, nes dėkin
gumas daro mus dievotus ir palaimintus.

Musų broliai Danijoj su savo vadu sktn. J. Vanagu.
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BROLIJOS TUNTININKŲ SUVAŽIAVIMAS.

Tuntininkų sąskrydžio atidarymas

Tuntininkai posėdžiauja

Vyriausias Skautininkas taria žodį

Stiidentų skautų atstovai iš įvairių 
universitetų susitiko

Oro skautų vadai suskridę BuxtehudejTuntininkai suvažiavę Buxtehuden — mokyklos salėj.

V. si. V. Bacevičiaus nuotr.
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ORO SKAUTU KELIAI.
CMes labai dažnai stebimės ir žavimės šių dienų aviacijos laimėjimais, bet kartu neprivalome užmiršti, koks sudėtingas dabar yra lėktuvas, kurs vos prieš 44 metus pirmą kartą šiaip taip atsiplėšė nuo žemės ir ore tepajėgė išsilaikyti 12 sekundžių. Dabar jis aprūpintas moderniausiasis skridimo prietaisais, sunkiausiose meteorologijos sąlygose nugali didžiausius atstumus ir yra greičiausia susisiekimo priemonė Aviacija per tuos 44 metus pažengė didelį žingsni pirmyn, Todėl, jei prieš 30 metų pilotui paruošti užtekdavo poros mėnesių, tai dabar modernaus lėktuvo piloto parengimui neužtenka poros metų. Modernios priemonės bei prietaisai ir dideli greičiai iš piloto šiandien reikalauja be galo daug. Paprastc „iškalimo" čia neužtenka — pilotui visa tai reikia persiimti į kraują. Dėl to, norint tapti geru lakūnu — pilotu, reikia pradėti tam ruoštis nuo mažens.Pilnai suprantama, kad 11 metų skauto, ką tik įstojusio į oro skautų eiles, niekas neleis savarankiškai skraidyti. Tačiau dabartinės aviacijos yra trys pagrindinės šakos: aeromodelizmas, sklandymas ir varikliriis skraidymas. Pati prieinamiausią aviacijos šaka yra aeromodelizmas. Jis supažindina su pagrindinėmis sunkesnės už orą skraidymo priemonės dalimis ir skridimo dėsniais. Tačiau joks aeromo- delistas nepasitenkina tik aeromodelizmą liečiančiomis žiniomis, bet -domisi visu tuo, kas tik liečia aviaciją. Ir tada kai jis pirmą kartą sėda į mokomąjį sklandytuvą, jam jau puikai yra žinomas ne tik vairų veikimas, bet ir daugybė skraidymo paslapčių. - Jei 14—15 metų jaunuoliui dar sunku patikėti lėktuvą, tai sklandyti jis jau pilnai gali. Čia, paprastai, geriausiai sekasi geriems aeromodelistams. Mat, jie jau atsineša daugybę žinių, o dienos, kada pirmą kartą galės atsisėsti į sklandytuvą, laukė ilgus metus. Sklandytojui atsiveria akys į tolimesnį aviacijos pasaulį, o kadangi žmogus niekada nesitenkina tuo, ką jau turi, tai jį domina nauji dalykai, kuriuos dabar jam lengviau suprasti, negu jaunam aeromo- delistui. Pilnai suprantame, kokį didelį pranašumą turi toks sklandytojas prieš mažai iki to laiko aviacija besidomėjusį jaunuolį, kada jiedviem tenka pirmą kartą sėsti prie lėktuvo vairolazdės. Ir nuo šio momento prasideda jo svajonių — raižyti padange laisvam kaip paukščiui — išsipildymas.

— Taip, pagalvos jaunasis skaitytojas, — visa Lai puiku, bet tos dažnos žinios laikraščiuose apie, lėktuvų avarijas kažkaip dar kelia nepasitikėjimą lėktuvu. Kas iš tikro čia yra kaltas, ar lėktuvo netobulumas, ar blogas lakūno pasiruošimas?Žinoma, niekas nesistengs neigti ar slėpti, kad skraidant atsitinka nelaimingų atsitikimų, tačiau pažiūrėjus procentaliai jų nei kiek nedaugiau kaip automobilių katastrolų. Avarijos daugiausiai įvyksta dėl piloto kaltės ir tik visai mažas nuošimtis dėl lėktuvo variklio ar prietaisų gedimo, blogų meteorologinių sąlygų ir panašių priežasčių. Paprastai pilotas nežinojo, abejojo, užmiršo arba nors žinojo, bet galvojo, kad kitaip geriau būtų buvę ir t. t. Dažnai tas įvyksta dėl to, kad pilotas tas visas žinias tik sausai iškalė. Jei jam pasitaikydavo gera proga kurią pamoką praleisti tai jis ir džiaugėsi, svarbu, kad tik egzaminus išlaikė. Visai kitaip yra su tais, kurie pradeda nuo modelio ir per sklandytuvą tvirtai suima lėktuvo vairolazdę. Savaime aišku, kad ir jie nėra kokie „skraidantieji dievai", bet šitaip paruoštas pilotas yra žymiai vertingesnis už greitomis „iškeptąjį."Geras pilotas turi būti fiziniai ■ ir dvasiniai sveikas. Jis privalo turėti stiprią valią, gerą orientaciją, būti pastabus ir mokėti greit daryti sprendimus. Tas Dievo dovanas ne visi mes vienodai atsinešame į šį pasaulį. Čia kaip tik talkon ateina skautybė. Tik pažiūrėkime į skautiškus užsiėmimus bei žaidimus ir pamatysime, kad jie ugdo šias Dievo dovanas ne tik lakūnams, bet ir kiekvienam žmogui reikalingas. Šių ypatybių lavinimas oro skautų darbuose ir užsiėmimuose turi būti kiek galint pabrėžtas ir iškeltas.Dar vienas svarbus dalykas, į kurį jau dabar reikia ypatingai atkreipti dėmesį, tai dievaičio Ragučio garbinimas, kurs taip giliai buvo įleidęs nagus į mūsų skraidantįjį personalą. Kiek daug puikių lakūnų, kurie neįstengė atsispirti alkoholio, viliojimams, turėjo apleisti skraidymus.Aš niekad neužmiršiu savo instruktoriaus, buvusio vieno geriausių L.A.K. lakūnų, bet šio dievaičio garbei paaukojusio savo pirmarūšę sveikatą. Kada aš jį lankydavau sanatorijoje, gulintį paskutinėje džiovos stadijoje ir kalbėdavomės mums rūpimais klau-
9

9



simais apie aviaciją, jis man nesigailėdavo pamo
kymų ir nurodymų. Nors aš pats jau” tada buvau 
sklandymo instruktorius bet už tas pamokas lieku- be 
galo dėkingas.

— Jūs dirbkit, skraidykit, o aš ... — užbaigdavo 
jis numodamas ranka. Aš mėgindavau sumegst: 
raminančių sakinių, bet. tas man sunkiai sekdavosi, 
nes ir jis ir aš žinojome jo beviltišką padėtį. Kaip 
skaudu ir baisu šitaip užbaigti savo lakūniškąjį 
gyvenimą!

Čia prieš mus visu savo svarbumu iškyla dešim
tasis skautų įstatas. Todėl kiekvienas oro skautas 
turi gerai išsiaiškinti ir įsisąmoninti nikotino bei 
alkoholio žalą žmogaus, o ypatingai jauno ir nesu- 
brendusio, sveikatai.

Oro skautai privalo sudaryti mūsų naująją, blai
vią ir sveiką fiziniai bei dvasiniai, oreivių kartą, 
kuri būtų ištikima Dievui, tėvynei, visad pasiruošti 
padėti artimui ir vykdytų visus skautiškuosius 
idealus. ' psl. Z. K.

SKLANDYTUVO MODELIS „UODAS"
Šitas sklandytuvo modelis yra kuo paprasčiausios 

konstrukcijos. Jį patartina statyti pradedančiam 
modelistui.

Sklandytuvas „UODAS" tinkamas šlaitiniam startui. 
Modelį gerai pastačius galima gauti gerų rezultatų, 
tik žinoma svarbu tiksli statyba.

Liemuo. Pirmiausia pradedama statyti liemens 
nosį. Nosis gaminama iš pušies (žiūr. į pl. nr. I) Nosį- 
padarius einama prie pagrindinio strypo gamybos. 
Pats strypas daromas taip pat iš pušinės medžiagos. 
Nr. 2 Paimtas strypas 5 X 10 X 520 į galą 
nusmailinamas. Nr. 3 — Tai pagelbinis strypas. Jis 
daromas iš pušies 3 X 5 X 370 Gale jis su pagelbiniu 
strypu sujungiamas klijais ir apviniojamas siūlais.

Sparnas. Tai svarbiausia modelio dalis, kuri 
suteikia visą keliamą galią.

Statyba pradedama nuo viduryje esančio landžerono 
Nr. 12. Landžeronas nuo 6-tos nerviūros į galą 
plonėja iki 2X2. Turint padarytą landžeroną reikia 
ji dar per vidurį išlenkti, taip kad pakėlimas galuose 
būtų 50 mm. nuo horizontalės linijos.

Lenkimas daromas ant verdančio vandens garų 
Padarius landžeroną einama prie nerviūrų .. Nerviūros 
daromos iš 0,8 mm. klijuotės, išskyrus vidurinę, kuri 
daroma iš 3 mm. Vidurinė nerviūra kartu sudaro ir 
sparno atakos kampą, (žiūr. brėž. I)

Išplovus visas nerviūras pradedamas sparnų mon
tavimas. Paimama nerviūra ir maunama.ant landžerone 
pažymėtos vietos. Maunant nerviūras reikia atkreipti 
dėmesį kad nebūtų persikreipusios. Esant visoms 
nerviūroms savo vietose, galima dėti priekinės 
briaunos laistvelę.

Laistvelė gaminama taip pat iš pušies 2 X 3 X 1200. 
Pabaigus daryti priekinę laistvelę gaminama 

nuoslydžio braunos laistvelė 1,5X3 X 1200 kuri 
pritvirtinama prie nerviūrų vatmano trikampiukais 
(žiūr. brėž. 2)

Sparno galas išlenkiamas iš pušinės laistvelės ir 
prijungiamas prie atakos ir nuoslydžio briaunų klijais, 
aprišant siūlais. Sparnas pritvirtinamas prie liemens 
gūnios juostelėmis (žiūr., brėž. 3)

Stabilizatorius. Stabilizatorius dirbamas tokiu pat 
būdu, kaip ir sparnas.

Nerviūros daromos vienodo dydžio (žiūr. į brėž. 
dal 13) išskiriant vidurinę, kuri už kitas yra storesnė. 
Stabilizatoriaus pritvirtinimas prie liemens dviem 
spilkutėm (žiūr. brėž. 4)

Posūkio vairas. Posūkio vairo dirbimas nieko 
nesiskiria nuo kitų nešamų plokštumų. Nerviūrų
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dydžiai duoti (žiur. Į brėž, dal. 14—15) Posūkio vairo pritvirtinimui vartojama plieno viela, (žiūr. brėž. 5).

Konstr. P. Požerskis prie savo „Lithuanicos" modelio.Pabaigus visą montavimo darbą, reikia plokštumas popierium aptraukti. Pirmiausia paimamas plonas popierius ir garu sudrėkinamas. Ant garų sudrėkintas priklijuojamas, prie nešamų plokštumų rėmų.Žinomą reikia neužmiršti, kad džiūdamas popierius dažnai persuka sparną, todėl aptrauktas sparnas padedamas ant lygios lentos po svoriais.Modelio . i š s v ė r im a s. Modelį neišsvėrus negalima į orą leist, pirmiausiai reikia paimti liemenį su gilumos ir posūkio vairais, be sparnų. Tada paėmus peilį ieškoti taško, kolei liemuo stovės horizontaliau. Atradus svorio centro tašką, pažymėti pieštuku. Po to paimamas sparnas ir plotis pa* 

dalinamas į 3-is dalis. Pirmas trečdalis nuo priekio dedamas ant liemenyje pažymėto taško.Modelio bandymas. Išsvėrus modelį pilnai galima bandyti. Modelis paleistas iš rankos privalo gražiai skiesti ir švelniai susiliesti su žeme. Jeigu modelis sklęsdamas daro pompą, tai sparnas traukiamas atgal, o jei per stačiu kampu artėja prie žemės, tai stumiamas į priekį.Visą tai atreguliavus galima eiti į šlaitą. Leidžiant modelį reikalinga tam tikras greitis. Tas greitis turi būti paties modelisto jaučiamas.Linkiu sėkmės darbe. P. P.
KELIO TAISYKLĖS BURIUOJANT.1. Pastatas buriuojantis užpakaliniu vėju privalo duoti kelą pastatui buriojančiam prie vėjo.2. Pastatas, kuris buriuoja prie vėjo dešiniuoju bugu /kairiuoju halzu/, duoda kelią pastatui, kuris buriuoja kairiuoju bugu /dešiniuoju halzu/.3. Jeigu du pastatai buriuoja užpakaliniu vėju ir turi vėją iš vienos ir tos pačios pusės /abiejų burės stovi vienoje pastato pusėje/, pastatas,, kuris yra luvo /vėjo/ pusėje, duoda kelią pastatui, kuris yra lec /užuovėjos/■ pusėje.4. Jeigu du pastatai buriuoja užpakaliniu vėju ir turi vėją iš priešingų pusių, pastatas, kuris turi vėją iš bakbordo. pusės, duoda kelią kitam, turinčiam vėją iš -Stirbordo pusės.5. Jeigu du pastatai buriuoja erdviu vėju, tas pastatas, kuris buriuoja arčiau- užpakalinio vėjo, duoda kelią kitam, buriuojančiam arčiau prie vėjo.6. Pastatas pralenkiantis kitą, duoda kelią pralenkiamajam.7. Motorinis pastatas turi duoti kelią buriniam pastatui.
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8. Jeigu pagal taisykles vienas iš dviejų pastatų turi duoti kelią, tai antras turi toliau laikytis savo kurso.9. Kiekvienas pastatas, kuris turi duoti kelią kitam, jeigu aplinkybės leidžia, turi vengti kirsti kursą kitam pastatui iš priekio.10. Be šių išvardintų taisyklių, pastatui vadovaująs, visuomet turi stengtis /šiaip ar taip, tai jo pareiga/, žiūrėti, kad būtų išvengta susidūrimo.Čia. trumpai suglaudus yra paduotos pačios paprasčiausios taisyklės, be kurių žinojimo sunkiai būtų įmanomas bet koks susisiekimas.Prie šių taisyklių dar reikia ir savas išvadas daryti.' Praktikoje didelis keleivinis ar prekinis laivas, jeigu yra pakankamai erdvės, nesuks iš kurso, kad leistų praplaukti mažam buriniam pastatui, taip pat tas taikoma ir upių susisiekime.Šios taisyklės dar negalioja, kai dar naktis, t. y. tada, kada nešamos šviesos taip pat ir miglos metu.Mokantis prasilenkimo taisykles labai yra naudinga . pasigaminti kelis paprasčiausius burinius rhodelius, kurie daug palengvina darbą.Jūrų psktn. B. St,
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MOTINA
Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemės klaidų'kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai.

Motina, man žemė tavo vardą šneka, 
Vyturėliai čiulba jį gražiai kasryt, 
Aidas jo krūtinėn man kaip laimė teka 
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri.

Motina, man gėlės tavo meilę šlama, 
Už tave pasaulyj kas karščiau mylės. 
Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama, 
Niekur neik, motule, dar iš šios šalies.

Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą, 
Meile tau už meilę atiduot einu,
Kaip obels viršūnė paguos galvą margą 
Ir parnešti žemės mirštančių dienų.

B. Brazdžionis.

MANO MYLIMA MAMYTE,
rašau Tau Motinos Dienos proga laiškelį nuo 
Emso krantų. Siunčiu Tau nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus prie gyvenimo pakelės 
suklupęs. O kaip aš norėčiau šiandien nors 
akimirksniui pas Tave apsilankyti, apglobti ir 
savo nuvargusią galvelę priglausti prie Tavo 
geros širdies, pasiguosti ir parimoti po tiek 
iškentėtų kančių, po tų baisių audrų, po žydinčiu 
tėviškės kaštanu. Mama, aš džiūstu svetimame 
krašte, baisiai pasiilgęs savo tėviškės. Motinėle, 
nors Tu nuo gyvenimo naštos jau visai prilenkta 
prie žemės ir visos jėgos išsekę, prašau širdingai 
aplankyti Tėvelio kapą prie Sedulos ežero kranto, 
baltaliemenių berželių saugojamą. Tu visus mano 
prašymus visada suprasdavai ir išklausydavai. 
Nors tavo akys jau ir aptemę, pažvelk nuo 
tėviškės kapinaičių į stebuklingai gražų ežero 
paviršių, pasipuošusį baltomis lelijomis, kuriomis 
aš džiaugdavaus valandų valandomis žvelgdamas, 
dar vaiku būdamas. Močiute sengalvėle, nueik 
šiandien pievos takeliu pro šimtametę tėviškės 
liepą prie Varduvos ir pasveikink karklus ir 
alksnius, kurie man kasryt maudantis, švietė 
betekančios saulės spinduliuose, o grįždama 
namo išsitiesk pievutėje pasilsėti, gal vėl išgirsi 
stebuklingą vyturėlio giesmelę bei nuostabų 
bitelės dūzgimą ir gal vėl pamatysi ant dobilo 
žiedelio rasos lašelyje mano kūdikystės svajonių 
rūmus. Tik nebeišgirsi vešlioje tėviškės ganykloje 
mūsų Bėrio. Jo gerosios akys išgęso nesvetingame 

krašte. Beliko tik Juodis su Sargiu, tie mano 
ištikimiausi bičiuliai. Bet mano Motušėle, Tu jų 
nebepažintūm. Jie šiandien tų laimingųjų dienų 
tik šešėliai: sulysę, išbadėję ir šonkauliai iš po 
odos bekyšo. Man graudu ir baisiai gaila jų. 
Nežinau, ar Juodis pamatys kada Varduvos pa
krantes, ar Sargis- besaugos tėvelio namus?

Pasilsėjus pievutėje, aplankyk ir tėviškės šulinį, 
prie kurio krito brolis partizanas ir pašventino 
mūsų žemę apšlakstydamas krauju. Vakarop, 
kada saulei leidžiantis ims gausti mūsų bažnytė
lės senos varpinės varpas, kada Tu parpulsi po 
kryžiumi vakarinei maldai, prašau pasimelsti 
Tave, o brangioji Motušėle, kad mūsų' sesės, 
gyvendamos tremtyje tarp svetimųjų išsaugotų 
rūtą, kad mūsų brolelių krūtines puoštų žalialapis 
dobilas, ir nenuvirintų svetimi vėjai. Tavo 
kryžiaus ženklas ir paskutinis apglobimas at
sisveikinant duoda man jėgų sunkiose tremties 
dienelėse vis tolyn nuo tėviškės į Vakarus 
tolstančiam.

Mamyte, aš Tavo meilę širdyje nešiosiu, kol 
mano širdis plaks, aš savo Tėvynę Lietuvą už 
vis daugiau mylėsiu amžinai širdy, nors ii’ kelias 
namo tolimas ir vingiuotas. Tvirtai tikiu sugrįžti 
ir išbučiuoti tėviškės žemelę, tikrąją gaivintojėlę. 
Prieš akis liepsnos mūsų trispalvė, plušant prie 
Temzės krantų, ar tarp šimtabokščių New Yorko 
dangoraižių, ar Sibiro baisioj verjijoj kovojant
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su mirtimi, ar prakaite valgant svetimos duonos 
plutą tolimam Kapstadte ar Melborno uoste 
linkstant nuo sunkios naštos. Vilties nenustosiu 
ir tikiu, Mamyte, pas Tave sugrįžti nors už me
telių, nors ir už trečiųjų, ant Tavo kapelių 
suklupti karštai maldai, kad Tėvynė išsivaduotų 

iš vergijos pančių, kad pasauly' įsigalėtų teisin
gumas, meilė, kad laisvės rytojus užtekėtų Ne
muno šalelėj!

Tavo ištikimas sūnus.
Antanas.

Graven, 1947. 5. 4.

MES AUGAM TAU, TĖVYNE LIETUVA
Pranas

3-jų veiksmų

VEIKĖJAI:
1. Milda, „Kregždžių" skiltininkė,
2. Senelis,
3. Vaidyla,
4. Onytė, mokytoja,
5. Marytė, Onytės draugė,
6. Algis, partizanas,

Enskaitis. 
scenos vaizdelis.

7. Vytas, draugininkas,
8. Gražina, draugovės adjutante,
9. Živilė, „Bičių" skiltininkė,

10. Šarūnas, „Lokių" skiltininkas,
11. Danutė j -Jaunesn. skautų
12. Kastytis J skiltininkai.

Mergaitės, plastikos grupė.

PIRMAS VEIKSMAS
1 scena

MILDA /įeina scenon su pintinėle, sėdasi ant akmens, varto pintinėlėje sausainius/
Vai, kaip maža sausainiukų, o tai visai savaitei turi užtekti. /Skaito sausainius/ Po tris sausainiukus kiek

vienai dienai. O tokie jie mažiukai.... Kaip gera buvo Lietuvoje, sausainių, ir pyrago, ir mėsytės kiek širdis 
norėjo ... O dabar . . . bet, kažin ar dabar ir ten geriau, gal nė tų trijų sausainiukų neturi. Norėčiau bent kartą 
pabuvoti tėvynėje, oi, kaip norėčiau... /susimąsto/ -

2 scena
/Įeina senas pavargėlis/
SENELIS Labas vakaras, mergele, ko taip susimąsčiusi čia sėdi?
MILDA Labas vakaras, seneli, ėjau namo tai taip sau truputį atsisėdau. Gal esi pavargęs, prašau sėstis /stojasi/
SENELIS Ačiū, mergele, /sėdasi/ tikrai esu pavargęs: šiandien nuėjau apie trisdešimts kilometrų, o burnoje 

nieko neturėjau, net silpna darosi. .. Tai jau ne mano metams.
MILDA Sakai, seneli, nieko nevalgęs, tai štai pasistiprink /ima pundelį sausainių ir duoda seneliui/, daugiau 

nieko neturiu.
SENELIS Ačiū, ačiū, dukrele, kad Dievas tau atsilygintų dešimteriopai, kad išpildytų visus tavo norus . ..
MILDA Aš, seneli, norėčiau pabuvoti tėvynėje, bent kartą peržvelgti, kaip ten vargstama, esu labai jos 

pasiilgusi...
SENELIS Gal Dievas ir duos tavo norams išsipildyti: leis tau. sugrįžti tėvynėn. Dabar ten vargas ir aimanos, 

bet reik tikėtis, kad pasikeis, o kol pasikeis geriau tau čia augti ir stiprėti: tu tėvynei dar būsi labai reikalinga.
MILDA Žinau, kad tėvynėje liūdna ir klaiku, bet vistik norėčiau nors valandėlei ten> grįžti: pasižiūrėti, o 

paskui ir vėl atgal.
SENELIS Susapnuok, dukrele, tėvynę ir tuo raminkis. Dar ateis tavo dienos. O man laikas toliau/stojasi/Sudiev, 

dukrele, dėkui už gerą širdį /išeina/.

3 scena
MILDA /sėdasi ant akmens ir susimąsto/ Kaip gera apie tėvynę prisiminti, pasvajoti.. O, kad įvyktų senelio 

linkėjimas: taip gyvai, lyg tikrumoje, susapnuoti tėvynę... Žmonės sako norint apie ką sapnuoti, tą daiktą reik 
pasidėti po galva. O aš tūrių turiu žiupsnelį brangios Šilainių žemės — bėgdama spėjau žiupsnelį į nosinaitę 
įsirišti. /išsiima mažą mazgelį ir jį bučiuoja/ O, kad taip dabar prigulus: juk daktaras man popiečio gulėti įsakė. 
Į draugovės štabo posėdį dar suspėsiu /stojasi, prisidengus ranka žiūri į tolį/ Bokšto laikrodis rodo dar tik pirmą 
valandą. Skautė gamtos draugė: čia po .eglaitėmis taip malonu bus miegoti. /Paeina po eglaitėmis, gulasi, dedasi 
po galva mazgelį./
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4 scena
/Pasirodo mergaitės ir dainuodamos plastiniais judesiais kviečia į sapnų karaliją. Baigusios išeina/.

5 scena
/Įeina Vaidyla. Iš lėto deklamuodamas žengia prie eglaitėse gulinčios skautės Mildos/

VAIDYLA
„Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį,
Neužmiršk atsigręžti atgalios,
Kur paliko laukai rugių varpoms nubalę, 
Neužmiršk koplytėlėje Madonos tylios.

Neužmiršk prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Pakely ramunėlės baltos
Ir takelio, kuriuo, laimė tiek kartų sugrįžo 
Neužmiršk saulėlydžio aukso maldos.

Kaip į Baltiją saulei įbridus,
Miršta dienos pūkiniuos gaisuos, 
Ąžuolynai sapnuoja išdidūs, 
Ir girdėti skudučiai visuose kraštuos.

Tuoj iškils pirmosios kibirkštys laužo 
Siluetai didvyrių išplauks miglose...
Jų kapai šilti dar neataušo, 
Amžina, kaip šventoji ugnis, jų dvasia.

Ir prabils jie galingu Perkūnu
Ką veiki svetimoje šalyje? ...
Ar pažintų tėvynė savo dukterį, sūnų
Ar įteikti jai perlų vainiką gali?

Ar ant Veserio, Elbės ir Reino 
Skamba Nemuno seno daina?
Ar regi, kokiais skardžiais tėvynė pareina 
Kokio skausmo giesmė jos pilna.

Ar galėsi prie tėviškės žemės prigulęs, 
Pasakyti tave išnešiojau giliai širdyje 
Ir nuskynęs darželyje rūtą, prie kelio ramunę 
Numesti su šypsena veide ramia.

Neužmiršk prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Darželyje rūtos, ramunės prie tako baltos ... 
Tavo laisvė tiek kartų sugrįžo, 
Ji sugrįš ir dabar atgalios.

/J. Augustaitytė Vaičiūnienė/

/Vaidyla baigdamas deklamuoti prieina prie skautės Mildos/ Lietuvos dukra, tu norėjai pamatyti tėvynę — 
einam aš tau parodysiu jos kalnus, klonius ir miškus, ir sūnus bei dukras vargstančius.

/Uždanga/ .

ANTRAS VEIKSMAS
1 scena

/Prie stalo sėdi Onytė ir Marytė/
ONYTE Tai, tu sakai, sekmadienį matei Algį?
MARYTE Mačiau ir kalbėjau. Buvau nuvažiavus į Kauną. Einu gatve, žiūriu: varo kalinius ir staiga jų būryje 

pamatau Algį, eina išblyškęs, sulysęs. Aš jam sakau: „Sveikas, Algi", o jis pamosavo ranka ir liūdnai 
nusišypsojo.

ONYTE Vargšas tas mano brolelis, ar ilgai jis išlaikys, toks silpnas ...
MARYTE Visų mūsų tokia dalia, tiek daug jau patekojiems į nagus, pilni kalėjimai... ateis ir mūsų eilė ...

■ 2 scena
/Įeina Algis/
ALGIS Labas vakaras
ONYTE ir MARYTE /nustebusios/ Algis... z
ALGIS Ko taip nustebote, nenorita nė pasisveikinti?
MARYTE Mudvi kalbėjova apie tave, o tu čia taip netikėtai /sveikinas/.
ONYTE /pasisveikinus/ Sėsk, Algi, ir pasakok kokiu stebuklu tu čia patekai. Sekmadienį Marytė tave matė 

Kaune.
ALGIS Daug čia pasakoti. Kauno kalėjimas pilnas ir vis dar grūdžia naujų. Perpildžius vieną kalėjimą varoma 

į kitą. Ir mūsų keletą šimtų varė pėsčiomis į Vilnių. Bevarant per mišką užpuolė partizanai ir mus išlaisvino. 
Tiesa, susišaudymo metu vienas kitas žuvo, kaip iš vienos pusės, taip ir iš kitos, bet daugumas išbėgiojo. 
Pasijutau laisvas, nors dabar ir vėl man čia ankšta. Tenka persikelti kuriam laikui visai į mišką pas laisvuosius 
brolius. Aš tik užbėgau pasirodyti, nuraminti jus. Nenusiminkite, dirbkite, teisybė turi laimėti. Štai, atnešiau 
literatūros, ją išplatinkite, tik atsargiai /išima pundą popierių ir duoda Onytei/ Radęs progos vėl užbėgsiu, o 
dabar turiu skubėti. Likit sveikos /atsisveikina/
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MARYTĖ Algi, aš tave., palydėsiu, nuims pakeliui. Sudiev Onyte. /Atsisveikina/. /Abu išeina/
3 scena_ -V-

ONYTE Ir vėl likau viena... Ačiū Dievui Algis išspruko, bet ar ilgam?... /susimąsto/ Gal mums neverta nė 
stengtis? ...

■ Bet ne, kol nors vienas lietuvis bus gyvas, tol nenustos kovoti, o visų vis nepajėgs išgaudyti: atšips ir jų 
dantys. Neįveikė maskolius neįveiks ir bolševikas.

/Už sienos pasigirsta vaikų balsai/
Jau" renkasi mano mieli lietuviukai. Šiandien juos reiks išmokyti Maironio eilėraštį /ima iš stalčiaus knygelę, 

ją varto/ Šitas, manau, tiks /skaito/
„O laikas jau keltis, šalie Lietuvosr
Gana bus globėjų ant tavo galvos, 
Kurie tavo turtais dalinos.
O laikas ir tau savo žodį ištarti.
Jaučiu, kad išganims laukiams arti.

/Uždanga/

TRECIAS VEIKSMAS
1 scena

MILDA /Pabudus -keliasi, trina akis/ Tai buvo tik sapnas, bet koks gražus... vėl pamačiau savo brangius 
Šilainius, savo seną mokytoją, kuri mane išmokė pirmąsias raides ... /Už scenos pasigirsta skautiška daina/ Kas 
ten? A, tai mūsų skiltininkės renkasi į draugovės štabo posėdį. Bet, ar aš taip ilgai miegojau? /žiūri į tolį/ Taip 
bokšto, laikrodis rodo tris, pats laikas posėdžiui. Aš tuoj parbėgsiu namo ir į posėdį dar spėsiu. /Išbėga/

2 scena-
/Įeina dainuodamos trys skautės ir du skautai, sustoja pusračiu ir baigia dainuoti/
GRAŽINA O kur ta mūsų kregždutė dingo? Aš buvau pas ją užėjus, bet neradau. Visuomet ji būdavo taip 

punktuali...
DANUTĖ Bet ir brolio draugininko dar nėra?
ŽIVILĖ Tai ką gi padainuokime.
VISOS Padainuokime

/Pasitarę dainuoja/ '
ŽIVILĖ Antai ir mūsų pabėgėlė ateina.
GRAŽINA o ten ir brolis draugininkas ... 1

3 scena
VYTAS Sesės, broliai budėkite!
VISI Vis budžiu!
VYTAS Pradėsime štabo posėdį.' Šis -akmuo atstos mums stalą. Sesė adjutante, sėsk prie jo ir protokoluok, o 

kiti sėsime aplinkui. /Visi susėda/ Kaip jau priprasta pirmiausia skiltys praneš savo nuveiktus darbus. Nuo 
paskutinio posėdžio praėjo dvi savaitės.

MILDA Kregždės padarė dvi sueigas ir vieną iškilą. Buvome Bad-Reburg ligoninėje, aplankėme lietuves 
ligones ir įteikėme spaudos.

VYTAS Bravo kregždės, na, b kuo pasigirs bitutės?
ŽIVILĖ Bitės padarė dvi sueigas. Ruošiamės į pirmą patyrimo laipsnį. Laike sporto šventės mes globojome 

viešnias krepšininkes.
VYTAS Ir bitelės neapsileidžia-Išklausykime, kaip kruta lokiai.
ŠARŪNAS /Lokiai buvo nusikraustę į mišką ir parvežė tris vežimus malkų, kurias padalinome nedarbingoms 

šeimoms. Turėjome vieną iškilą ir vieną sueigą.
VYTAS Miško paukštis vis į mišką žiūri. Ir lokiai be miško nerimsta. Džiugu, kad jie neužmiršta miško gery

bėmis pasidalinti ir su savo artimu. Na, o dabar paklausykime jaunesniųjų. -
KASTYTIS Mes, kartu su Aguonomis tai yra su sesės Danutės skiltim, buvome miške ir rinkome bukų sėklas. 

Uždirbome keturis litrus aliejaus. Tai bus Kalėdų Eglutės vaišėms.
VYTAS Man malonu tokių pranešimų klausyti. Pasirodo vieni už kitus, veiklesni. Skautas stovykloje darosi 

tikrai naudingas. Na, o dabar man rūpi kitas reikalas. Kaip pas jus yra su specialybėmis?
MILDA Pas mane yra viena daržininkė.
ŠARŪNAS Aš turiu vieną fotogralą.
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VYTAS, Tai maža. Aš norėčiau seses paraginti vienai kitai įstoti į UNRRA ruošiamus žaislų ir lėlių dirbimo 
kurselius. Aš kalbėjau su tų kursų vedėju — žadėjo tris, keturias mergaites dar priimti;

ŽIVILĖ Bitės dvi vieta's nori užpildyti.
MILDA Ir kregždės dvi.

. VYTAS Dar kartą galiu jus pagirti. Jūs einate teisingu keliu. Neužmirškite, kad mes dirbame savo tėvynei, 
kuri dabar priešų taip persekiojama, teriojama. Mes grįšime į ją ir turime būt pasiruošę ją atkurt.

VISI /kartu/ Mes augame tau, tėvyne Lietuva!
/Visi susigrupuoją ir dainuoja. Paskutinį posmą dainuojant išeina/

/Uždanga/

BARAVYKAI IR VARPELIS.
Vakaras. Pamiškėj, prie upelio suokia lakštin

gala. Jos sidabrinis balsas aidi nakties tylumoj. 
Visas miškas, tarsi, apkerėtas, nemiega ir jos 
klausosi. Pro medžių šakas prasiskverbia mėnulio 
šviesa, ir visus apklosto, užmigdo. Nustoja 
šnarėję medžiai ir krūmai. Varpelis palenkia 
savo nuvargusią galvutę ir saldžiai užmiega. 
Viskas nurimsta. Tačiau po lapu kažkas dar 
kalbasi. Tai du seniai baravykai. Mėnulio šviesa 
jų nepasiekė. Jiedu tariasi kaip geriau pasislėpti, 
kad vaikai begrybaudami jų nerastų Abu nutaria 
apsikloti samanomis ir visiškai užsidengti lapu.

Išaušta gražus, kaip pasaka, rytas. Oras prisi
pildo medžių ir gėlių kvapu. Pirmieji saulės 
spinduliai žadina žemę iš gilaus miego. Ba
ravykai dar miega. Juos pabudina grybaujančių 
vaikų balsai. Varpelis pakelia savo taurelę, 
kurioje spindi rasos lašelis, ir tarsi, prašosi, kad 
jį kas nuskintų.

Atbėga vaikai su pintinėlėmis. Raudonskruostė 
mergaitė tuoj pastebi varpelį ir nusiskynusi 
nubėga skinti ramunėlių.

— Kvailas, vis dėl to, varpelis — pareiškia 
savo nuomonę baravykas.

— Reikėjo jam pasislėpti nuo išdykusių vaikų 
rankos — pritaria dagys, kurio ir nesislėpusio 
vaikai niekad neskindavo.

— Aš esu pakankamai liekna ir graži, tačiau 
moku išsisaugoti išdykėlių. Ar ne tiesa, baravyke?
— tarė smilga.

— Aišku — atsakė antrasis baravykas.
Vaikai dainuodami išėjo iš miško. Mergaitė 

savo kuklią puokštelę paliko ties pakelės 
Rūpintojėliu.

Ir vėl atėjo vakaras. Varpelis buvo jau nu
vytęs, tačiau jis džiaugėsi, kad galėjo būti nors 
kiek naudingas. Baravykai tuo tarpu be jokios 
naudos supuvo po lapu. Sesė Vi. Du.

TĖVYNĖS
Šiandieną, būdama tremty, aš ilgiuosi savo 

gimtojo krašto, kurio netekau taip ūmai. Dar 
būdama kūdikis palikau savo gimtinę. Kai tėve
liai mane vežėsi iš namų, aš nieko nesupratau. 
Vieną vakarą, kada karo audra su pašvaistėmis 
sklido tėvynėje, mes palikome savo gimtąjį 
sodžių, o po kiek laiko, kada tėvynė buvo arti 
pavergimo, mes palikome: Nemuną, Nerį, Šešupę, 
Dubysą ir tą mažą, mielą upelį Šušvę, prie kurios 
aš užaugau.

Dabar tik supratau kas tai yra netekti gim
tinės. Taip norėčiau pavirsti paukšteliu ir nulėkti 
po tėvynės dangumi. Pabėgioti po. žydinčias 
pievas, po skardingus Dubysos krantus, paklau
syti lakštingalos giesmės, vyturėlių čyrenimo 
padangėje, nulėkti į gimtąjį sodžių, kur taip 
maloniai šilas kvepia, bet to greit nebus ...

ILGESYS.

Taip buvo sutikti pavasario giesmininkai „Tėviškės" 
tunto skautukų. — Nuotr. Pr. Urbučio.
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O mes dabar tik žiūrim į paliktą tėvynę, kaip į gražų sapną. O Tėvyne, kodėl tavo meilės nepažinau ankščiau, kada buvo tokios gražios laimingos dienos! Tada sėdėdama ant mamytės kelių, nieko nesupratau. Būdavo, tyliais vakarais, suėję į seklyčią; klausydavom pasakų mamos. Dabar aš jau suprantu, kas tai yra ta brangi tėvynės meilė. Ach, tėvyne, kokia tu esi brangi 

tūkstančiui tave mylinčių širdžių!? Žinau, ateis vėl laikas, kada nuo tavo rankų nukris sunkūs pančiai, kuriais buvai supančiota pavergime. O tada mes sušuksim džiaugsmingu balsu: „ir vėl mūs tėvynė laisva!"
Pastaba: Konkursinis Gintaro Tunto, jaun. sk. L. Šmigelskytės, rašinys, laimėjęs I — ją premiją, „Sk. Aido" 1947 m. prenumeratą.

ATGAIVINKIME SKUDUČIUS!Kai dar skautavome laisvoje Tėvynėje, labai daug skautų vienetų turėjo skudučius ir jais puikiai skudučiuodavo. Okupacijoms užėjus, nutilo ir skudučiai.Juos būtinai turėtume atgaivinti. Jie yra originalus mūsų liaudies instrumentas — jie puikiai tiktų mūsų liaudies menui tremtyje palaikyti ir reprezentuoti. Skudučiai labai lengvai pagaminami ir nebrangūs. Kiek žinau /pats nebūdamas muzikas/ jais groti išmokti taip pat nesunku. Pagaliau, jie taip 

puikiai skamba miške ar šiaip gamtoje! Žodžiu, tai yra tikras skautiškosios nuotaikos instrumentas.Senieji skudutininkai ir muzikos mėgėjai turėtų imtis darbo ir iniciatyvos juos atgaivinti. Tiekimo skyrius turėtų ateiti pagalbon, platesniu mastu suorganizuodamas skudučių komplektų pagaminimą ii bent trumpą jiems gaidų rinkinėlį bei jų muzikos pradžiamokslėlį išleisdamas.Vasara ateina — nelaukime! Psktn. St. Vytietis.

III.
Žemės drebėjimas ir audra. Robinzonas sitalo laivą.Po kiek laiko, kai Robinzonas pagyveno saloj keletą mėnesių pradėjo pilti smarkus ir nepertraukiamas lietus. Kartais jis tęsdavosi ištisomis savaitėmis, nebūdavo nė vienos vienintelės giedrios dienos. Jis pamatė, kad čia nebuvo pavasario/ vasaros, rudens ir žiemos, kaip kad Anglijoj. Čia metų laikai skyrėsi tik tuo, kad lijo arba buvo giedra. Nebuvo nei šalto oro nei žiemos. Kaip tik prieš pirmą lietų Robinzonas ištuštino visas savo atsargas ir visai apie tai pamiršo. Po kiek laiko jis labai nustebo pamatęs netoli savo palapinės, uolos pavėsy, augant miežius ir ryžius. Prinokusius grūdus jis vėl sėdavo ir iš mažo kiekio per keletą metų . laikotarpių susitaupė gana daug grūdų: maistui ir sėklai. Bet dėlto reikėjo kasmet sunkiai dirbti,, nes jis neturėjo nei plūgo nei akėčių ir žemė teko kasti su netikusiu kastuvu, padarytu iš labai kieto ir sunkaus medžio, augusio saloj.Pradžioj Robinzonas negalėjo savo užsiaugintų grūdų nei sumalti, nei iš jų pasigaminti duonos. Kad 

jis būtų galėjęs surasti didelį akmenį su įdubimu, būtų į jį subėręs grūdus ir kito akmens pagalba būtų pasidaręs puikių miltų. Bet visi rasti akmenys buvo per lygūs. Pagaliau jis pasidarė malūną, iš kieto medžio, kuriame, išdeginęs skylę ir į ją subėięs grūdus, su kita sunkia lazda sugrūdo juos į miltus.Norėdamas iškepti duoną, jis užkūrė didelį laužą, nugrėbstė pelenus uždėjęs tešlą ant karštos vietos uždengė ją pasidirbtu iš molio bliūdu, ir užžarstė anl jo karštus pelenus. Tokiu 'būdu išsikepė labai geros duonos.Pasibaigus lietaus sezonui, kada Robinzonas darbavosi savo oloj pabaigęs apie palapinę tvorą staiga Sulūžo visos atsparos ir nuo stogo ėmė vidur kristi žemė. Tas jį baisiai išgąsdino. Tuo pačiu laiku pasigirdo keistas ūžesys ir triukšmas, kurio jis niekaip negalėjo suprasti. Išbėgęs laukan pamatė, kad krenta stogas ir jis būtų buvęs palaidotas. Tad labai išsigandęs perlipo tvorą ir pasileido bėgti.Bet jis dar labiau išsigando patyręs, kad visa žemė dreba. Tada aiškiai <suprato, kad tai- buvo žemės drebėjimas.
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Toks smarkus drebėjimas pasikartojo tris kartus. Milžiniška uola su. didžiausiu triukšmu, kaip griaustinis nukrito jūron ir sujudino visą vandenį, lyg būtų pakilęs baisus uraganas. Robinzonas nuo žemės drebėjimo ir baimės, kad jo žemė neprarytų, sunkiai susirgo. Drebėjimui ir triukšmui praėjus, bijojo grįžti j savo palapinę ir sėdėjo laukdamas, kad vėl viskas pasikartos iš naujo.Staiga pakilo baisus vėjas, raudamas medžius iš šaknų ir nešdamas vandenį aukštyn, kad tebuvo matyt vien putos ir skrendanti migla. Oras buvo pilnas, audros nuplėštų šakų ir lapų. Šimtai paukščių buvo negailestingai nublokšti jūron. Trijų valandų laikotarpy viskas staiga prasidėję, vėl staiga aprimo Vėjas nutilo ir vėl rados mirtina ramybė, po kurios prapliupo toks lietus, kokio Robinzonas niekad nebuvo matęs. Jis permerkė jį iki odos'ir privertė grįžti palapinėn, kur išsėdėjo visą laiką drebėdamas.Ilgą laiką po to jis buvo neramus ir galvojo, suradęs geresnę palapinei vietą tuoj savo buveinę iš čia perkelti. Po žemės drebėjimo, viskas kas buvo likę iš sudužusio laivo, buvo išmesta krantan. Tada Robinzonas rado daug naudingų daiktų, kurie labai pravertė sunkiomis dienomis. Vieną dieną, eidamas prie laivo likučių, pamatė didelį balandį, kurį užmušęs turėjo daug maisto. Jo viduj buvo daug kiaušinių, kurie Robinzono nuomone buvo geresni už vištos. Jis juos paslėpė smėly.Po keletos dienų, nors ir buvo labai karšta, Robinzonas visas peršlapęs drebėjo nuo šalčio ir jautė visame kūne skausmą. Naktimis sapnuodavo baisius sapnus. Kitą dieną ir dar daug dienų gulėjo su dideliu karščiu ir nežinojo, ką darė. Jis buvo toks silpnas, kad manė jau mirsiąs. Nebuvo nieko, kas paduotų bent vandens troškuliui nuraminti, nei šiaip kokiu nors būdu pagelbėti. Vienintelis vaistas buvo romas, kuriame jis mirkė tabaką. Nuo jo aštrumo jis dar labiau susirgo. Bet paskui užmigo ir miegojo visą dieną ir visą naktį. Atsibudęs jautėsi geriau ir galėjo po truputį vaikščioti. Dvi savaites buvo labai silpnas ir negalėjo nieko dirbti. Iš tos ligos pasimokė, lietui lyjant nedirbti virš jėgų.Pasijautęs visai stiprus, Robinzonas išvyko apžiūrėti salos geriau negu jis iki šiol apie ją ką nors žinojo. Čia jis rado daug įvairių augalų, kurie jam buvo labai naudingi, kaip tabakas, cukrašvendrės ir įvairūs vaisiai. Vynuoges jis džiovindavo saulėj.Palapinę pasistatė arti tos vietos, kur augo aplink daug vaisių. Iš arčiau rankos pasitaikiusių medžiu saugumo dėliai padarė dvigubą tvorą. Per kitą lietingą laikotarpį tie štakietai įgavo šaknis ir taip stipriai ir tankiai suaugo, kad niekas anapus tvoros negalėjo palapinės vidaus matyti. Čia buvo gera pasislėpimui vieta. Tad Robinzonas pripiovęs dar dau

giau panašių štakietų, prisodino aplink pirmą tvorą Iš plonaų to medžio šakelių jis pasidarė krepšelių, kurie jam buvo labai naudingi.Pabaigęs darbą, jis išvyko apžiūrėti likulią salos dalį. Eidamas skersai nuo kalnelio pamatė tolumoj didelę žemę, tik nežinojo, kas tai buvo: ar kita sala, ar Amerikos pakrantės.. Pasiekęs antrą salos pusę, Robinzonas pamatė ant kranto stebėtiną daugybę balandžių. Tada jis pagalvojo, kaip būtų turėjęs geriau, jei būtų iš pradžios čia apsistojęs. Čia buvo ne tik daug balandžių, bei ir kitokių paukščių ir ožkų daugiau negu toj salos daly, kur jis anksčiau gyveno.Keliaudamas atgal į savo „pilį", jis pagavo jauną papūgiuką, kurį po daug laiko išmokino kalbėti ir šaukti jį vardu. Tai atrodė jam ilgas laikas dėlto, kad jis negirdėjo niekad jokio kito balso, tik papūgą kalbant. Matant tolimą šalį, Robinzonui vėl atgijo didelis ilgesys pabėgti iš tos salos, kur jis jautėsi toks vienišas. Todėl jis pradėjo galvoti apie valtį. Jis apžiūrinėjo liekanas valties, kuria jis ir kiti, laivui sudužus, bandė pasiekti krantą. Dabar ji buvc nusviesta ant jūros kranto. Daug savaičių dirbo Robinzonas mėgindamas tą valtį sutaisyti ir paleisti į vandenį. Bet naudos iš to nebuvo jokios, nes jis negalėjo jos pajudinti.Tada jis pagalvojo: „Aš nukirsiu medį ir pasidarysiu naują valtį". Tą svajonę atrodė nesunku įvykdyti, nes jis buvo girdėjęs, kaip indėnai nukirtę medžius ir išdeginę jų vidų pasidarydavo valteles. „Jei jie galėdavo padaryti, tai aš galiu dar geriau", galvojo jis. Apžiūrėjęs, išrinko didelį medį,' augantį apie šimtą jardų nuo vandens, kurį kirto tris savaites sunkiai dirbdamas.Keturius mėnesius Robinzonas dirbo laivą, visą laiką galvodamas, ką jis darys, pasiekęs tą tolimą šalį. Savo padirbtu laivu jis buvo labai patenkintas. Diena po dienos jį lygino ir gražino, ir labai didžiavos, kada jau buvo baigtas, nes buvo pakankamai didelis sutalpinti 20 vyrų.Tada jis pradėjo bandyti jį leisti į vandenį. Bet čia jau buvo sunkus reikalas. Laivas buvo perdidelis. Jokiu būdu negalėjo jo pajudinti. Tada pradėjo kasti kanalą nuo laivo iki jūros. Bet jis pamatė, kad niekeno nepadedamas turėtų metų metus kasti, kol pasiektų vanduo laivą. Tad jis viską atidėjo į šalį ir laivą paliko gulėti ir rūdėti saulėj ir lietuj. Tai buvo jam didžiausias nusiminimas.
Mielas Broli, neužmiršk prieš išvykdamas į Angliją įsirišdinti „Skautų Aido" komplektą!
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Vadeivų ir Tuntininkų sąskrydis.
Balandžio mėn. 11—13 dienomis Buxtehudeje Įvyko 

rajonų Vadeivų ir Tuntininkų sąskrydis. Programoj: 
1/ pranešimai iš vietų, 2/ Brolijos Vadijos, „Skautų 
Aido" ir Tiekimo Skyriaus pranešimai bei diskusijos, 
3/ Skautų Brolija emigracijos - perspektyvoje ir 4/ 
l.SB ir Jamboree.

Suvažiavime buvo priimtos šiais klausimais rezo
liucijos: religinio auklėjimo, skautų ir skaučių at
siskyrimo .reikalu, spaudos, skolininkų, emigracijos, 
pavaduotojų, uniformų, skautų screeningo, jamboree, 
kūno kultūros — šokių ratelių ir kt. reikalais.

Plačiau apie tai-kitame numeryje.

Skaučių Vadovių sąskrydis.
Anglų zonos Vądeivė š m. gegužės 2—5 dienomis, 

svarbiems skaučių reikalams aptarti, taip pat sušaukė 
Vadovių sąskrydį Buxtehudeje.

Šeštasis tarptautinis skautų sąskrydis.
Jau 1946 m. „Skautų Aido" Nr. 1 pranešėm, kad 

1947 m. Prancūzijoj įvyks šeštasis pasaulinis skautų 
sąskrydis. Tokie sąskrydžiai šaukiami kas ketvirti 
metai. Iki šiol įvyko: 1/ 1920 m. — Londone, 2/ 
1924 m. —Kopenhagoj, 3/ 1929 m. — Birkenheade, 
4/ 1933 m. — Godollo, Vengrijoj, 5/ 1937 m. — Vo- 
gelenzange, Olandijoj ir 6/ Moissone, Prancūzijoj, 
prie Paryžiaus.

Šeštasis skautų sąskrydis Prancūzijoj, įvyksta š. m., 
rugpjūčio mėn. 9—18 dienomis. Stovyklavietėn at
vykstama tris dienas anksčiau įsikurti. Dviem sa
vaitėm- prancūzų vienetai po stovyklavimo pasik
viečia pas save į svečius. Numatyta aplankyti Pa
ryžius, Versalis ir St. Germain.

Ši stovykla bus ne tik taikos, bet ir pionierių sto
vykla. Tikslas: tapti geresniais skautais kaip prieš 
tai. Stovyklą atidarant bus atneštas deglas iš Voge- 
lenzango, kaip simbolis nepertraukiamo broliškumo.

Mūsų skautai yra pakviesti dalyvauti šiame. są
skrydyje. Ar reprezentacinei draugovei pasiseks nu
galėti įvairias sienų užtvaras, dar neaišku. L. S. S. 
Vadovybė daro žygių. Viena aišku, kad mūsų bro
liai iš prancūzų zonos tikrai pateks.

Tarptautiniame skautų sąskrydyje Vogelenzange, 
dalyvavęs paskutinį kartą pasaulio skautų šefas Ba
den Powell atsiveikino šiais žodžiais: „Aš Jums 

sakau su Dievu, linkiu laimės šiame gyvenime, su 
daugeliu šiame pasaulyj nebepasimatysiu, nes esu 
81-rių, piano gyvenimas baigiasi, tuo tarpu, kai Jūs 
pradedate gyventi, linkiu daug pasisekimo.

Vykdykite skautiškus įsakymus ir Jums bus leng
viau įgyvendinti taiką ir gerą valią bei Dievo Ka
ralystę.

Paskleiskite broliškumą pasauly, tegu Dievas Jus 
laimina."

Skautai vyčiai Offenbaclie.

Iškėlus Wiesbadeno stovyklą, dalis Wiesbadeno 
„Dainavos" tunto skautų vyčių pateko į Offenbachą. 
Susiburta ir 1946 m. lapkričio mėn. 23 d. suorga
nizuotas skautų vyčių „Eimučio" būrelis, pasiskir
styta darbu ir užsibrėžtos darbo gairės.

Šioje stovykloje yra amatų mokykla ir įvairios 
dirbtuvės, todėl beveik visi skautai vyčiai dirba 
būrelio vado vadovaujamame dailaus medžio apdir
bimo skyriuje.

Vasario 16 d. proga iškilmingai pakelta trispalvė 
Po šv. Mišių, kurios vyko prie skautų vyčių paga
minto altoriaus, padaryta trumpa išvyka, kur tarp 
ošiančių girių buvo apdūmota mūsų dalia, bėdos ir 
vargai, prisiminta tėviškės laukai ir ten likusieji 
artimieji.

Grįžęs skautas vytis iš YMCA slidžių kursų 
suorganizavo ir likusiems skautams vyčiams apmo
kymą slidėmis. Buvo numatyta išvyka slidėmis į

Skautai vyčiai Offenbache — Nuotr. inž. J. Varnecko.
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Hanau, aplankyti ten esančius skautus vyčius, bet 
pavasarėjanti saulutė nutirpdė sniegą ir atrodo teks 
slides atidė’ti į šalį, o kelionę atlikti batuotomis 
kojomis. /L.K.'/

I-sios oro skautų tarptautinės aeromodelių varžybos.

Oberleninngeno lietuviai oro skautai š. m. vasario 
mėn. 4 d. Tecko sklandymo mokyklos aerodrome su
rengė I-sias oro skautų tarptautines varžybas, ku
riose dalyvavo 14' oro skautų su savo sklandytuvų 
modeliais. Iš jų buvo 8 svečiai latvių skautai iš 
Hanau ir Kirchheimo a. Teck. Lietuvių oro skautų 
dalyvavo šešetas: 4 iš Hanau ir 2 iš Oberlenninge.no, 
o jų tarpe senieji mūsų „meisteriai", žinomi dar iš 
Lietuvos- v. si. D. Dulaitis, v. sk. J. Stanionis ir sk. 
L. Kutkus, kurie atvyksta su savo konstrukcijos mo
deliais. Nūrtingeno oro skautai negalėjo atvykti dėl 
susisiekimo trūkumų.

•>

Modeliai starto vietoje — Nuotr. Bacevičiaus

Patikrinus visi modeliai buvo suskirstyti į dvi gru
pes: A gr. modeliai atitinkantieji tarptautines FAI 
taisykles, B gr. visi kiti. Varžybų nugalėtojais susi
tarta laikyti A grupės laimėtojus.

Startams parenkama pirmoji plokštuma lipant į 
Tecko kalną, apie 60 m. virš apačioje besitęsiančio 
aerodromo. Sukuriamas laužas, apie kurį susispiečia 
modelistai su modeliais, kuriuos apžiūrinėja susi
domėję žiūrovai. Be aukščiau minėtų mūsiškių, su 
savo konstrukcijos modeliu dalyvauja ir vienas lat
vių oro skautas Ozis. Kiti varžybų dalyviai atvyko 
su vokiškos konstrukcijos sklandytuvų modeliais — 
lietuviai su „Baby", „Ikarus" ir „Libelle", o latviai 
su „Ursinus", „Hans Huckelein" /anties tipo/, „Baby" 
ir „Movė".

Oras gražus, saulėtas. Vėjas nors ir silpnokas, bet 
lygiai pučia statmenai į šlaitą. 11 vai. pradedami 
rankiniai startai. Modeliai viens po kito piauna tie
siai į lygų, sniegu dengtą, aerodromą. Broliai latviai 
stengiasi išnaudoti geras oro' sąlygas, kai tuo tarpu 
mūsiškiai dar reguliuoja ir bando savo modelius. Kol 
lietuviai aptvarko savo modelius, latviai jau baigia 

išnaudoti rankinius startus ir turi susikalę gražų ka
pitalą. Mūsiškiams jau nebepavyksta išnaudoti visų 
rankinių startų, nes vėjas pakeičia kryptį ir ima 
pūsti išilgai šlaito. Gaunasi nuovėjis ir modeliai spi
rale smunka žemyn. Skubiai griebiamasi aukštų 
startų. Nors pablogėjęs oras atsiliepia į varžybų pa
sekmes, bet galutinai viską nulemia mūsų senųjų 
modelistų patyrimas, nes aukštieji startai daug rei
kalauja ne tik iš modelio, bet ir iš modelisto. Čia 
žiūrovai ir dalyviai buvo liudininkais avarijų, kurios 
išvedė iš varžybų 3 puikius modelius. Varžybų pa
baiga įgauna azartišką pobūdį, bet 16 vai. jau čia 
pat ir teisėjai uždaro startus. Teisėjų komisija susi
renka nustatyti geriausias pasekmes. Po to išdalinami 
dalyviams ir pirmųjų vietų laimėtojams atitinkami 
pažymėjimai.

I vietą laimi lietuvis oro sk. vyr. skit. S t a n i o n is 
Jurgis iš Oberlenningeno su savo konstrukcijos 
modeliu ..JUGI-12", laikas 3:50,9.

II vietą laimi latvis oro sk. Balt ausi s Imats 
iš Hanau su vokiškos konstrukcijos modeliu ,,M6we", 
laikas 3:08,1.

III vietą laimi lietuvis oro sk. vyr. sklt. Dulaitis 
Davetas iš Hanau su savo konstrukcijos modeliu 
„DU-106", laikas 2:34,8.

Vertinant varžybas reikia pasakyti, kad nevisi 
mūsiškių modeliai užbaigti ir atreguliuoti, kas atsi
liepė ir į varžybų pasekmes. Čia dar kartą pasit
virtino sena modelistų taisyklė, kad varžybose daly
vaujama tik su gerai išbandytais, bet ne su naujai 
„iškeptais" modeliais. Tuo mus broliai latviai 
pranešė, bet mūsiškiai atsvėrė savo patyrimu.

Linkime ir toliau gražiai bendradarbiauti su kitų 
tautų broliais skautais bei sėkmingai ginti lietuviš
kųjų sparnų garbę. Vyr. skltn. Kovas

Varžybų laimėtojas oro sk. vyr. skltn. Jurgis Stanionis 
Nuotr. V. Bacevičiaus.
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Merkinės Tuntas.
Nauji metai, nauji lapai ... Ir sulapojo Kemptenc 

skautiškasis medis, išleisdamas naują atžalą — 
„Merkinės" tuntą. Jį, vadovaujamą tuntininkės O 
Puzinąuskienės, sudaro 80 skaučių, susiskirsčiusių į 
4-rias dr-ves.

Bendrojo veikimo maloniam prisiminimui „Mer
kinės" tunto vyr. skautės padovanojo „Tėviškės" 
tunto broliams skautams tunto vėliavą.

Šių metų sausio mėn. 5 d. iškilmingoj visų Kemp 
teno skautų sueigoj įvyko vėliavos krikštynos. 
Kūmais buvo p. B. Pabedinskienė ir kolonijos švie
timo vadovas p. Tautvilas.

Po krikštynų vėliavą įteikė tuntininkui Urbučiui iš 
skautų brolijos centro atvykęs svečias Pirmijos pirm 
v. s. Palčiauskas. Pažymėtina, kad vėliavos įteikimo 
akto dokumente įrašyta, jog grįžus į Lietuvą, 
vėliava ir jos įteikimo dokumentas bus patalpintas 
Vytauto Didžiojo Muziejuj, kaipo liudininkai skautų 
veiklos išeivijoje.

„Merkinės" tunto skautės gana aktyvios. Jaunes
niosios daro pažangą besiauklėdamos skautiškoj 
dvasioj, vyresniosios varo kultūros barą kolonijos 
gyvenime. Jų pastangomis buvo suorganizuoti ii 
pravesti apie 6 mėn. trukę siuvimo, kirpimo ir rank
darbių kursai stovyklos moterims. Kursams pasi
baigus suruošta turininga kursų darbų paroda, kuria 
gėrėjosi visuomenė ir UNRRA — os vadovybė.

Vasario 16 d. proga iškilmingoj sueigoj skautėms 
užrištas „Tėvynei gerų daribų,, mazgelis.

Vasario 22 d. bendroj „Merkinės" tunto skaučiv 
sueigoj, kurią gražiai pravedė tunto adjutante. E. 
Skladaitytė, dienai pritaikytą paskaitą skaitė Kemp- 
teno skautų dvasios vadovas kun. Panavas.

Skautų Patrono Šv. Kazimiero šventę minėjo „Mer
kinės" ir '„Tėviškės" tuntai bendroj sueigoj.

„Merkinės" tunto skautės turi daug užsimojimų 
ir sumanymų, kuriuos ateityje yra pasiryžusios 
įvykdyti. ' IZ.G.I

Nuo Maino krantų.
Žalgirio tunto skautai labai retai eina prie Maino, 

nors iki jo nuo mūsų tik 300 m. Kodėl? Greičiausiai 
todėl, kad jie nenori leistis užliuliuojami jo ramios 
srovės. Net jūrų skautai neina.... gal todėl ir jų 
miegas toks ramus ir gilus.

Mes pavyzdžiu statomės kitas stichijas. Todėl ir 
gyvenimas mūsų yra audringešhis. Nepaisant žiemos, 
žalgiriečiai neužmigo, it lokys oloje, kuris, pasak 
gamtininkų prasimanymą /lyg jie nors kartą jį 

miegantį būtų stebėję/, net letenas čiulpiąs, bet gana 
gcvai reiškėsi. Štai keli veikimo bruožai.

Energingo d-ko stud. L. Noreikos iniciatyva, tuntas 
leidžia mėnesinį laikraštį „Skautas", kurio jau išėjo 
penki numeriai. Šį laikraštį siuntinėjame ir kitiems 
tuntams mainais už jų spaudą, kuri praturtina’mūsų 
stovyklą.

B. P. gimimo dieną — vasario 22d. — tuntas turėjo 
sueigą, kurioje buvo parodyta visokiausių pokštų. 
Šioje sueigoje dalyvavo ir 3 amerikiečiai skautai, 
broliai Kale, kurie mielai prisidėjo prie žaidimų.

Vasario 16d. tuntas surengė aktą, kuriame dalyvavo 
daug visumenės. Paskaitą skaitė dipl. inž. pasktn. 
K. Tymukas. Skautai rytą pakėlė, o vakare nuleido 
tautinę vėliavą, ateidami įspūdingoje - rikiuotėje su 
deglais.

Š. m. kovo mėn. 7 d. 95-ji sk. vyčių d-vė šventė 
įsikūrimo metines. Ši d-vė, iš 13 narių pakilusi iki 
32 — per trumpą vienerių metų tarpą yra daug 
padariusi, daug padėjo tuntui ir nemažai šiaip 
visuomenei. Dabar šios d-vės vyčiai, gavę Vyr. 
Skautininko pritarimą, leidžia laikraštį sk. vyčiams 
vardu „Gairės", kurio medžiaga gali būti naudinga 
ne tik sk. vyčiams, bet ir kiekvienam vyresniam 
skautui. Atrodo, kad apie šią d-vę dar reikės ir 
daugiau kalbėti. Kovas.

Oro skautų suvažiavimas.
Š. m. balandžio mėn 9—11 dienomis įvyko 

Buxtehudeje oro skautų suvažiavimas, kuriuo metu 
daug aptarta ir išnagrinėta oro skautų šakos klausimų. 
Suvažiavimas baigtas įdomiu laužu.

Klaidų atitaisymas.
„S. Aido" 4 nr. 10 pusi, vietoj „hidrantiniai" turi 

būti „hidrauliniai", „S. Aido" nr. 3, pusi. 4 vietoj 
„suvažiavimo laužą" turi būti „apie Anglijos skaučių 
laikraštį „The Council Fire".

Skautų Globėjo diena Scheinielde.
Pavasarėjantis oras ir kasdien aukščiau kylanti 

saulė, skautiško pasiryžimo ir darbo nuotaikas atnešė' 
„Panelio" tuntan. Tiesa, per trumpą pasyvaus 
laikymosi laikotarpį jaunieji broliai ir sesės ruošėsi 
įvairiem patyrimo laipsnių egzaminams, kuriuos 
sėkmingai išlaikė Vasario 16 proga.

Lietuvos skautų Globėjo Šv. Kazimiero šventės 
proga vyresni skautai davė įžodį su visomis skautų 
vyčių ų tradicijomis miške. Tos pat šventės proga 
vyčiai išleido rotatorinį leidinį „Tėviškė" Nr. 1.

Šv. Kazimiero dieną sušaukta tunto sueiga. Šia' 
proga kuklios akademijos apipavidalinime, paskaita 
ir eilėraščiais buvo apibudinta dienos reikšmė. 
Užsibrėžta maldomis kreiptis į savo Globėją, prašant 
užtarimo ir laisvės pavergtai Tėvynei. /S. M./

Žalgirio tunto metines.
Pr. m. lapkričio mėn. 23 d. Žalgirio tuntas minėjo 

savo įsikūrimo metines. Steigiamoji sueiga įvyko 
1945, 9. 6d., į kurią atsilankė 15 senų skautų-čių. Iš 
šito branduolio netrukus susidarė dvi dr-vės skautų 
ir skaučių —, kurios greit išsiplėtė taip, kad metų 
pabaigoje turėjome 2 skautų, 1 j. skautų, 1 vyčių 
atsk. būrelį, 1 skaučių, 2 j. skaučių, 1 vyr. skaučių
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skiltį — viso 8 vienetus. Vėliau, vyčių būrelis išaugo 
į d-vę, taip pat įsikūrė ir jūros skautai.

Skautybė rado didelį pritarimą — šiuo metu 98 % 
viso stovyklinio jaunimo priklauso skautam — ėms. 
įkūrimas įvyko 1945. 10. 15. Pirmas didesnis viešas 
pasirodymas įvyko kovo mėn 4 d., kada skautai davė 
masinį viešą įžodį. Pakilusi nuotaika pagavo svečius 
ir iš jų tarpo spontaniškai atsirado 8 sveikintojai, 
kurie jautriais žodžiais sveikino naujuosius skautus. 
Vakare tuntas surengė žavų laužą, palikusį žiūrovams 
geriausius įspūdžius. Taip pat iškilmingai buvo pa
minėtos ir Šv. Jurgio bei Motinos Dienos šventės.

Vasarą visi vienetai darė po kelias iškylas bei 
stovyklas artimame miškelyje, kur' jie, niekad 
negyvenę miške, gavo „stovyklinį krikštą". Kas 
vakarą į mišką plaukė minios- žmonių, norėjusių pa
matyti mūsų laužus,* ir dažnas žiūrovų atsidusdavo, 
prisiminęs savas skautiškojo gyvenimo dienas. Liepos 
mėn. 28 d. žalgiriečiai suorganizavo plačiai nuskambė
jusį sąskrydį, kuriame dalyvavo 700 mūsų ir 250 
latvių skautų. Žalgiriečiai talkininkavo, vienetais ar 
paskirai, visiems stovyklos darbams ir nusipelnė 
visuotino pritarimo bei įvertinimo. Gerų santykių su 
užsieniečiais dėka, iš Britų Sk. S-gos Vyr. Vadi jos buvo 
gauta brangi mums dovana — liet, tautinė vėliava, 
o taip pat visokių knygų apie škautybę bei įrakių.

Rėmėjai padovanojo Tuntui vėliavą, o vienetai 
pasirūpino įsigyti savo vėliavas.

Vyčiams vadovaujant buvo padaryta išvyka į 
Alpes ir daug įvairaus pabūdžio iškylų bei išvykų 
į įdomesnes apylinkes.

Sporto gyvenimas buvo judrus, kadangi tuntas turi 
gana stiprias vyčių ir skautų komandas. Stalo teniso 
žaidėjai yra taip pat stiprūs, — antai buv. vyčių 
d-vės vadas yra geriausias stovyklos tenisininkas.

Žalgiriečių laužai, ypač vyčių laužai .yra mielai 
žiūrimi ir ilgai aptariami.

Rudenį skautės atsiskyrė ir sudarė atskirą tuntą ir 
tatai -neigiamai paveikė bendrą darbą, kadangi jos 
visos yra geros dainininkės.

Tuntas leidžia savo laikraštį „Skautą", kuriame 
bendradarbiauja geriausios vietinės, jėgos. Vyčiai 
žada taip pat pasirodyti su savo spauda. Bendrai, 
reikia pažymėti, jog vyčiai sudaro pajėgų vienetą ir 
turi daug gražių užsimojimų, jie dirba vienetuose ir 
labai pagyvina veiklą. Tuntas turi labai malonų 
dvasios vadą — kun. Alfą Sušinską, nuoširdų skautų 
bičiulį.

Žalgiriečiai entuziastingai imasi kiekvieno jiems pa
vesto darbo ir ji ištesi. Verta pažymėti, kad skautai 
mokyklose yra ir geriausi mokiniai, todėl ir naudojasi 
mokytojų palankumu.

Draugiškumas ir korektiškumas sudarė nemažą 
bičiulių būrį, kurie atsiliepia ir iš Amerikos ir D. Bri
tanijos. Vytietis.

Neringos tunte žiemos vakarai.

Ilgus žiemos vakarus Neringos skautės praleido 
įvairiuose kursuose. ’

Pskt. Radzevičiūtės iniciatyva buvo suruošti 
sanitarių kursai. Lektoriavo taip artima ir skaučių 
mylima 'dr. Kazakaitienė. Tuos kursus baigė ii 
specialybę įsigijo 29 skautės.

Birutės dr-vė suruošė juostų audimo ir mezgimo 
kursus. Jiems vadovavo vyr. sklt. Zaborskienė, o 
lektoriavo vyr. skautė Dulaitienė.

Juostų audėjos specialybę įsigijo 39 skautės, o 
mezgėjos — 20 sk.

Vadovių paruošimui ir jų tobulinimui suruošti 
draugininkių ir adjutančių kursai. Šiem kursam 
vadovavo pati tuntininkė vyr. sktn. Dr. Kesiūnaitė. 
Šalia tų kursų buvo ir skiltininkių kursai, kuriems 
vadovavo energinga vyr: skautė Kalvaitytė. Įgytos 
žinios padės skautėm sunkiam vadovių darbe.

Suruošta visų kursų užbaigtuvės. Ta proga buvo 
juostų ir iš senų skudurų pagamintų vaikiškų 
rūbelių paroda. Susirinkę svečiai ir tėvai džiaugėsi, 
kad jų dukros'-Lietuvos jaunimas ir tremtyje būda
mas sugeba taip gražiai ir produktingai sunaudoti 
laisvalaikį. /E. J./

Rebdorf bei Eichstatt.
Veikia skautų NEMUNO ir skaučių VILNELĖS 

tuntai. 1946 m. lapkričio 23 d. NEMUNO tuntas 
atšventė savo metines. Tą dieną Vyriausios Skau- 
tininkės įsakymu nuo NEMUNO tunto buvo atskirtas 
skaučių VILNELĖS tuntas. Metinių proga išleistas 
vienkartinis leidinys „Nemuno Tuntas".

NEMUNO tunto švietimo skyriaus rūpesčiu išlei
stas rotatoriumi 100 dainų rinkinys „Dainuojam", 
sanitarijos konspektas ir kt. Skiltininkams pagilinti 
žinias leidžiamas abiejų tuntų laikraštėlis „Gere 
Vėjo".

Š. m. vasario mėn. 1—2 dienomis Rebdorf'e įvyko 
LSS Tarybos Pirmijos suvažiavimas. Ta proga vasario 
1 d. įvyko abiejų tuntų iškilminga sueiga, kurios 
metu žodį tarė Vyriausia Skautininke J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė ir Tarybos Pirmijos Pirmininkas K. Pal- 
čiauskas.

Vasario 16-toji NEMUNO tunto skautams buvo 
dviguba šventė. Tą dieną tunto dvasios vadovas kun. 
D. Lengvinas iškilmingai pašventino tunto vėliavą 
Po pietų įvyko tunto sueiga, kurios metu skautai 
prie naujos vėliavos atnaujino įžodį. Vienas iš pir
mųjų skautų kūrėjų Rebdorf'e, sk. v. v. sk. V. K. Vait 
kevičius davė paskautininkio įžodį

NEMUNO tuntą sudaro sk. vyčių „Šarūno", skautų 
„Kęstučio", oro skautų „Dariaus-Girėno" ir jaun. sk. 
„Vytauto" draugovės, be to, Gunzenhausen'o ir Ans- 
bach’o vietininkijos. Pavasarėjant draugovės ruošiasi 
vasaros stovykloms: einama teoretinė programa, 
kartojami patyrimai ir kit. /K./
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Mūsų mirusieji.
Skaudus smūgis ištiko mūsų skautiškąją šeimą. 

Negailestingoji mirtis išplėšė iš mūsų tarpo jauną 
atžalą, pilną energijos ir daug žadantį jaunuolį 

-mielą brolį Bareiką Joną.

Bareika Jonas gimė 1931 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 
Musninkų m. Ukmergės apsk. Lankė pradž. Musnin
kuose, kur baigė 5 skyrius. Neilgai teko Joneliui 
džiaugtis tėviškės laukais ir melsva gražiaja jos 
padange. Jis kaip ir daugelis kitų mūsų tautiečių, 
artėjant frontui, kartu so savo tėveljais ir sesutėmis 
pasitraukė į Vokietiją. .

1945 m. birželio mėn. atvyko į Hanau lietuvių 
stovyklą. Praslinkus keletaį mėnesių, jis, tik ką 
susikūrusios lietuvių gimnazijos 2 kl. mokinys, o taip 
pat vienas iš pirmųjų Dr. J. Basanavičiaus dr-vės 
skautų. Steigiantis oro skautams, jis perėjo į Dariaus 
Girėno dr-vę ir dirbo savo taip mėgstamą aviomode- 
listo darbą. Visą laiką, kiek jo jėgos leido, jis dirbo 
skautybei. Tik sveikatai pablogėjus, paėmė atostogų 
ir gydėsi. Bad Neuheime žiaurus gyvenimas palaužė 
jauno brolio Jono Bareikos sparnus ir neleido jam 
pakilti virš laisvos, taip mylėtos tėvynės.

..Bareika Jonas mirė 1947 m. kovo mėn. 2 d. Bad 
Nauheime. Geležinio Vilko Tuntas jo asmenyje 
neteko darbštaus ir pavyzdingo skauto, savo brolio

Tebūna lengva Tau, broli Jonai, svetimos šalies 
Maino slėnio žemelė. /Br./

Atsiųsta paminėti:

John Lewis. — KAIP VESTI SKILTĮ. II-oji laida. 
L. S. B. Vadija Detmold 1946. 34 psl.

SKAUTYBĖ. —- L. S. S. vadovių ir vadų medžiaga 
Nr. 9, -1947.

Pranas Enskaitis —• ARTIMUI PAGALBON. „Gintaro” 
Tunto leidinys, Meerbeck, 1947 Spausd. rotator.

BADEN POWELL — L. S. S. „Pilėnų” Tuntas 5. D. L. K; 
„Gedimino" Draugovė, Oldenburg 1947 m. 52 psl. 

spausd. rotat.
VYČIAI — Išleistas „Vytėnų" Draugovės Danijoj. 

Kopenhaga. 1946. spausd. rotat. 22 pusi.

GAIRĖS — leidžia: Wurzburgo 95-ji Skautų Vyčių 
Draugovė. 1947 m. Nr. 1, 24 pušį.

TĖVIŠKĖ -— Scheinfeldo Skautų Vyčių leidinys, 
1947 m. Nr. 1 Spausd. rotat., 27 psl.

BUDĖK! —Augsburgo Skautų ir Skaučių Laikraštis.
1947 m. Nr. 1 spausd. rotat., 18 pusi.

A. Vilainis — AKLASIS MUZIKANTAS. Fulda, 1947.
76 psl. Spausd. rotat.

Pr. Imsrys VILKAS MEŠKERIOTOJAS. Detmoldas, 
1946. 39 psl.

VAGOS Nr. 6 ■— Mėnesinis Kultūros Žurnalas.
Uchtė, 1946. * Spausd. rotat., 74 pusi.

Skelbimas.
Buxtehudeje įvykusio tuntininkų ir oro skautų 

suvažiavimo, yra pagamintos nuotraukos, kurių 
kiekviena kainuoja po Rm. 3,—

Prisiuntus pinigus, atsiųsiu nuotraukas:

V. Bacevičius,
14a/ Unterlenningen, Kreis Nurtingen 

Brunnenstr. 11

Gerb. Skaitytojų dėmesiui!
L. S. B. Tiekimo Skyrius praneša, kad nuo š. m. 

balandžio mėn. 15 d. spauda bei reikmenys siunčiami 
tik iš anksto apmokėjus arba apdėtu mokesčiu.

Ypatingai tvarkingai atsiskaičiusiam ir daug 
padėjusiam skautiškų ženklų gamyboje Dainavos 
tuntui, reiškiame nuoširdžiausią skautišką dėkui!

Vilniaus, Šatrijos, Žalgirio, Šarūno, Litūanicos, 
Tėviškės tuntams, Pilėnų tunto filialei, 183 Vytauto 
draugovei, ponams Mackevičiui, Kalnėnui ir Juškėnui, 
tvarkingai atsiskantantiemis su Tiekimo Skyriumi, 
reiškiame padėką.

L. S. B. Tiekimo Skyrius.

Naujas L. S. B. Vadijos adresas:
21a/ Augustdorf b. Detmold.

D. P. Camp BĮ. 110.

Naujas „Skautų Aido” Redakcijos adresas:
21a/ Augustdorf b. Detmold

DP Camp, Block' 34.

Sesei Julijai KRIKŠČIŪNAITEI
Jos milimam tėveliui

a. a. Prof. dr. Jurgiui KRIKŠČIŪNUI -mirus, 
gilią užuojaotą reiškia ir drauge liūdi

Pabaltijo U-to Liet.
Stud. Skautų S! „VYTIS"

Šio numerio kaina 3 Rm.

Viršelis dail. H. Žmuidzinienės.
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