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Mūsų reprezentacinė draugovė žygiuoja Paryžiuje'

JAUNO ŽMOGAUS AUGIMAS.

Vienas berniukas, kartą klausiamas, kaip tai pasidarą, kad jo kūnas auga, atsakė, kad jis valgo, 
o iš to kūnas auga. Tada jam pasakyta, kad kūnui reikia ir oro bei gėralo, drėgmės. Tik visa-tuo 
tėra minima, kas į kūną patenka, o ne, kas tą augimą vykdo. Kitas berniukas, skautas, apie tai 
prasitarė, kad tai padarąs Dievas. Tik jis nežinojo pasakyti, kaip tai atsitinka. Ir jam apie tai ir kiek 
pasakyta, jis numanė, kad augimas yra slėpiningai vykdomas.

Apie tai retai žmonės tepamąsto. Beveik visai nei nenumano, kad augimas yra nuostabus vyksmas, 
Bet juo labai rūpinasi maži vaikai. Nori būtinai didi užaugti. Todėl dažnai mastojasi atsistodami 
prie sienos ar durų staktos ir nori, kad būtų tše pribraukta, koks jau jų kūno didumas.

O vis tai nėra visas žmogaus augimas. Žmogui gyvenant, neauga vien jo kūnas, bet ir visas vidinis 
gyvumas. Jis taipgi gali būt stebimas. Tik paprastai apie jį nekalbama kaip apie augimą. Sakoma, 
žmogus šį-tą sužinąs, visa-ką išmokąs, įgijąs visa-kam supratimą' ir išmanymą. Vadinama .tai 
kartais ir žmogaus brendimu.

Toks pasireiškimas jau lyg įrodo numanymą, kad vidinis žmogaus gyvumas auga. Juk ir sakoma, 
kad vaikai turi būt auklėjami, vadinas vidinis jų gyvumas turi būti skatinamas augti, atsiskleisti. 
Rašytasis žodis tai geriau primintų nerašant auklėti, ale auglėti, auglėjimas.

Šitų vidiniu augimu ir vaikas jau turėtų rūpinties. Skautams tai ir vis priminama. Jau jų elgesio, 
jų laikysenos nuostatai reikalauja. Pats pirmasis tvirtina: „Skautas yra tiesus ir laikosi savo žodio". 
Ir labai svarbu, prie to žodio apsistoti ir pagalvoti, ką jis įsako jauniesiems, augantiems žmoneliams.

Kas rytmetį, iš miego pabudęs, kiekvienas žinosi esantiu pasauliniame gyvenime, kuriame kūnas 
yra juslinių patirtių priemonė. Ir stebi visa-ką, kas tše vyksta, numano veikiai, kaip jis visaip aksti- 
namas apsireikšti. Kartais jautia tarsi liepiamas taip daryti. Veikia jį linkimai, užgaidos, jausmai, 
geiduliavimai. Yra jų visokių. Ir jie lyg varžosi," kad vienas viršų įgytų prieš kitus.

Šitą numanydamas žmogelis turėtų susimąstyti ir pasistengi išmanyti, kam apsireikšt leisti būtų 
prasmingiau. Tada aiškėja, kurs kelias tam vykti yra tiesus. Iš savo giliausio vidaus kiekvienas 
turėtų siekti įsinešti į pasaulinį gyvenimą.
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Tam visa-kas priešinas, visokie vidini sukilimai, visokios būsenos, visokios mintys. Pasidaro 
tiesiog painu. Ir visa-tąi vertia visai suktiai apsireikšti, jeib galima būtų išvengti sunkumų, nepato
gumų, vargų, neapykantų, bausmių arba grėsmių, o įsigyti visa-ko, kas suteikia patogumų, smagumų, 
kokio nors lobio ir aklo apsirikto neteisingo pagyrimo.

Greitai nuvokta, kad visam-tam pasiekti geriausia priemonė esąs melas, kurs apgaulumą įgalina. 
Bet kas visa-to paseka, ne visi apmąsto, savo vidaus pakitimą nestebi, neprižiūri. O žinotina, kad 
melas niaukia dvasios, sąmonės šviesą, O apgaubimas 'nuodyja vidinį gyvumą, kad pasidaro ligotu. 
Taip tada sustingsta vidinis žmogaus augimas. Žmogaus žmoniškumas vysta, pagaliau net apmiršta. 
Kas jame dar lieka žmoniško, yrą tik visokių nedorybių priemonė. Regintiam žvilgiui tokia žmogysta 
aiškėja kaip daimonų, arba, kaip paprastai sakoma, velnio užnikta. Ir iš jos iškyla visokie bjauru
mai, ypatiai greitai neapykanta tiems, kurie nepasiduoda jo pažiūroms, jo norams ir siekimams.

O žmogus pašauktas vis apsireikšti iš vidinio giedrumo, skaistumo, vadinas, būti tiesus, be 
suktiavimų, be klastavimų. Vis jis turi būt pasiskyręs tam, kas yra gera teisinga ir gražu. Tada jis 
gali apsireikšti tiesiai iš žmoniškumo esmės. Ir įstengia net nepykti tiems, kurie jam kenkia ir jį 
visaip įtaria ir šmeižia. Taip jis pasilieka tame, kas yra teisybė ir pasidaro visais atžvilgiais pavyzdin
gu. O toks elgesys traukte traukia kitus jį sekti. Žmogus auga savo viduje.

Toks augimas visaip ir apsireiškia. Augąs žmogus vis nori tai ir įrodyti. Nori kitą gelbėti, jam 
padėti, patarnauti. Matydamas, kad tai po kokio laiko reikalinga, jis išanksto pažada tai padaryti, 
duoda savo žodį, kad taip veiksiąs. O tai ir ištesėdamas, jis visados jautia kaž-kokį patenkinimą, nei 
nežinodamas, kas tai, kas jame vyksta. O yra tąi jo vidinio gyvumo sukilimas, stiprėjimas, esmės 
augimas. į pasaulinį gyvenimą.

Jeigu žmogus pasilieka patvarus tokiame elgesyj, jis tai ir vis aiškiau numano. Jautiasi visaip 
tvirtėjantiu. Dar geriau tai pastebi visi, su kuriais jis santykiuoja. Ir kalba apie jį, kaip apie tvirtą, 
ryžtingą vyrą, kurį tegali garbėje laikyti. O jame visi dar neatsiskleidusieji gabumai vis daugiau 
ryškėja, jeigu jis tik nesukrinka savo elgesyje, savo pasižadėjime.

Visai kitą-ką patiria, kurs kam-nors pasiryžęs, greitai nuo to vėl ir atsisako, ką pažadėjęs, tai 
neištęsi. Tuojau ir jo draugai kalba, kad jis neesąs ištikimas, kad negalima juo pasitikėti. Matyt, jie 
jį laiko menkėjusiu, savo žmoniškume silpnėjusiu. Kas kartą, kad jis nesilaiko duoto savo žodžio, jis 
tiesiog smunka, kol nėra pagaliau Visai suglebęs ir niekšu pavirtęs.

Jame dingsta tos galios, kurios jį neša su jo žodiu ir jo veikimu į gyvenimą, į žmonių santykius, 
jeib tše būtų gaivinantiu veiksniu. Kurs nesilaiko savo žodio, virsta niekutiu, menkutiu visą savo 
hmžių. Neišauga jame esmiškasis žmoniškumas, nors kūnas kaži-kaip augtų ir stiprėtų. Bet pasirodo, 
kad ir jam kenkia toks vidinio žmogaus menkėjimas. Nesilaikantio žodio žmogaus kūnas silpnėja. 
Neturi būt /kalba apie kūną/ nuodijama alkoholiu ar nikotinu. Tai darant nusižengiama prieš gyve
nimo dėsnius, prieš Dievo valią, kuri nori žmogaus kūno sveikatos, vidinio žmogaus augimo ir jo 
esmės šviesėjimo.

Tiesa, kartais ir tokiam žmogui pasiseka šį-tą pasiekti, įgyti net gyvenime žymią vietą, ypatiai, 
kad jis yra mokslintas. Bet ne poilgo laiko jo nevertė bendruomenės gyvenime aiškėja. Ir jis'tše 
palaikomas vien tik viešos tvarkos. Žmonės žino jį tiktai, kaip visokių netikslumų ir negerumų kėlėją.

Visa-tai jaunuolis turėtų gerai apgalvoti ir pagal tai apsireikšti. Pats turi savo vidinį augimą 
skatinti. Žinoma, ir jis vyksta kaip ir kūno augimas, veikiant slėpiningai galiai. Bet ji vis reikalauja, 
k‘ad žmogus atsimintų jos ir atsižvelgtų į ją.

Jau kūno atžvilgiu žmogus pats turi visa-ką daryti, jeib jis sveikas augtų. Neturi jį lepinti, bet 
ir ne varginti. Visaip reikia būt saikiu, santūringu. Dabarties laikais aiškiau sužinota, kaip jis mai- 
tintinas ir prižiūrėtinas. Į jį reikėtų žiūrėti, kaip į savo draugą, kurs šalę žmogaus auga, jeib jam 
tarnaut galėtų. O jo tarpimą žmogus .ko-geriau galės pašelpti, jeigu ko-nuoširdiau rūpinsis vidiniu 
augimų.

O tam pagaliau svarbiausia, kad žmogus atsimena, iš kur visas gyvumas, visos jėgos ir galios 
kyla. Yra tai Didysis Slėpinys, yra Šventoji Valia ir Galia. Ji visa-ką laiko Savyje ir ryškina visame 
savo nustatytą prasmę. Į Ją nuolatos atsikreipiant nuoširdiu maldingumu ir Jai pasišventiant visu 
savo elgesiu, gyvenimu ir veikimu, Ji savo palaiminimu lydi visas žmogelio pastangas.

VYDŪNAS.

LiETllVOS
NA C’ilAt/NC
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JAMBOREE.

Rašo v. s. V. Gruodžius

1. Važiuosim ar nevažiuosim?
... kada bus ateinančioji Jamboree? — baigėsi 

laiškas, rašytas 1945 metų lapkričio mėn. 10 dieną, 
kuriuo Tarptautinis Skautų Biuras buvo pain
formuotas apie mūsų skautų atbudimą tręmtyje. 
Jis nunešė paslėptą troškimą, kad Lietuvos 
skautai po 6 metų karo užsklęstos sienos galėtų 
ir vėl įsijungti į taikią ir draugišką pasaulio 
skautų šeimą.

— 1947 m. liepos ar rugpjūčio mėnesiais Pran
cūzijoj — bylojo kuklus atsakymas.

— Būsim ar nebūsim? — pynėsi mintys, 
pastangos ir siekiai.

—Dalyvavimas Jamboree, j ?! — Cha, cha, — 
nuaidėjo 1946 m. liepos mėnesio Baltięčių skautų 
Tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo ir UNRRA, 
os pareigonys — Kur leidimas važiuot į užsienį? 
Kur doleriai apsimokėt už išlaikymą?

Pasipylė laiškai. Į TS Biurą, į BALF, ą. Sktn. 
Janavičius išvyksta į Ameriką.

— Pakalbėk, pavažiuok, pasistenk! — palydėjo 
jį į laivą Tuntininkų sąskrydžio- atstovai, 
aprūpintą Pirmijos ir Vadijos įgaliojimais.

Gegužės pradžioj pradėjo prasimušti žinios, 
kad TS Biuras kvies DP skautus atvykti. Valio!

— TS Biuro direktorius J. S. Wilson nori, kad 
DP skautai dalyvautų Jamboree, j, ir tai iš visų 
trijų zonų ir visų trijų tautybių — padengs 
išlaidas nuo sienos ligi sienos. Gal dar ir 
kišenpingių įdės. Valio! Valio!

Bet Prancūzijos Užsienio Reikalų Ministerija 
dedanti veto! — nuskambėjo savaitę vėliau. O 
prancūzų zonos skautams pasakyta, kad jie tikrai 
nevyks.

— TS Biuras tegalės tik dalį pinigų apmokėti, 
o kitą dalį beveik pusę, geriausiu atveju tik 
paskolinti, — pranešta, liepos mėnesiui gerokai 
įpusėjus — ir tai, jęi iki 30 liepos bils pranešta 
'į Londoną, kad paskola bus užtikrintai grąžinta.

—- Hm, taip greit, susinešt dipijiškomis 
sąlygomis ... — vadinasi, padangą nuleido. O 
skautai ruošiasi ir hekrantrauja. Inž. Balsys deda 
visas pastangas reikalingiems formalumas atlikti. 
Psktn. Manomaitis laksto vėliavų, štampo, 
blankų. V. sktn, Krausas skubina albumo korek
tūras spaustuvėje ir ieško nebesurandamų 
klišėms pakaitalų. O Mr. Monnet,kaip į vandenį 
kritęs. Ir pasakyk dabar, važiuosim ar 
nevažiuosim.

— 1 rugpiūčio paruošiamosios stovyklos Gee- 
stacht, Offenbache, Badene, •— o —■ skryningas, 
fotografijų gamyba.

— Važiuosim ar nevažiuosim? Kiek važiuosim? 
Kas važiuosim? Ar pasiekė mūsų laiškai reikiamu 
laiku? — nekrantrauja reprezentacinio vieneto 
dalyviai ir ypač kandidatai. Dienos eina. 3-ioji,
4-oji rugpiūčio. — Kur leidimai, bilietai ir vizos?

Iš Geestachto į Pinnebergą, iš Offenbacho į 
Hanau. Badenas, kaip įklimpęs, sėdi parke.

5- ą rugpiūčio iš nežinios išniro. Mr. Monnet 
su Mil Gov. ir Britų Raud Kryžiaus atstovais, su 
vizomis, bilietais ir leidimais, su palapinėm ir 
indais.

2. Vadinasi, važiuojam!
6- o rugpiūčio 6-ą ryto pakraunam daiktus, 

10 vai. vagonai pajuda, prikabinami prie spe
cialaus traukinio, kuriuo važiuoja danų, norvegų 
ir suomių skautai — maža riedanti Jamboree.

Paruošiamojoj stovykloj dalyvavo 7 kandidatai 
ir laukė savos laimės. Vienas iš jų - pasidarė 
negiedras jau iš vakaro prieš išvykimą ir iš 
lydo anksčiau už kitus atsikėlęs išspaudė į 
pirmąjį traukinį namo važiuotų, neatsisveikinęs 
ir net pasiėmęs mamos įdėtą lėlę Jamboree, s 
parodai. Šeši važiuoja ligi stoties kartu. Trys > 
iš jų pagalvoja pirmiau apie save, paskiau apie 
kitus ir ... susiranda sau važiuojąmus traukinius 
ir dingsta. Tik trys lieka ištikimi ligi perono. Gal 
ir .spaudžia širdelę, bet lydi ir padeda krautis.

Atvykę į peroną palydėt Mil Gov atstovai 
praneša ■— kandidatai praėjo, gali važiuoti.

Ir trys iš septynių, nepritrūkę kantrybės ligi 
paskutinės akimirkos ir nenustoję vilties, tveria
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savas kuprines ir šoka į traukinį, kuriam jau 
atvertas semaforas.

Garvežys sustuoja, ratai sutarška, traukinys 
pajuda, vaizdai pro langą ima Mykčioti, vadinasi, 
važiuojam! '

— Gal gi ir nuvažiuosim — pradeda spinksėli 
plona, bet jau nebetrūkstąma vilties gijelė. -

3. Kelionė.
Vokietijos lygumos po truputį vis labiau 

nusisagsto kalvomis, Tirštėja miestai, mūrai prie 
mūrų, sunkiosios anglių pramonės kaminų ir 
vamzdžių džiunglės. Virė gyvenimas čia, kadaise, 
prieš karą. Dabar griuvėsiai — vienos didybės 
manijos liūdnokas palikimas.

Gili naktis: Susirangę ant suolų ir kuprinių, 
ant bagažinių lentynų bei paklotų palapinių, 
pabundam: traukinys lyg ir per ilgai sustoja.

— Siena! Dokumentų kontrolė! — Jamborees 
sapnas ima darytis realybe. Pirmą kartą po, 
septynerių metų prasiskleidžia siena Lietuvos 
skautams/ išleisdama juos kad ir trumpon 
viešnagėn į pasaulio brolių šeimą.
. Sutūtavo. Pravažiavom.

— Na, dabar tai jau tikiu, kad nuvažiuosim — 
atsiduso paskutinysis pesimistas.

4. Užsieny.
Kai vidudienio saulė užkaitino, akis jau baigė 

priprasti matyti pro traukinio, lėtai slinkusio per 

Belgijos, tirščiausiai gyvenamo krašto pasaulyje, 
pietryčių fabrikyną, langus, nesugriautus namus 
nenutrūkstamoje, miestų, miestelių bei kaimų 
grandinėj ir apvalios povyzos žmonės su 
raudonais skruostais. Sustojame Charle — le •— 
Roi porai valandų.

—• Į miestą!—neiškęs juk dipukas. Juo labiau 
skautukas.

Mieste .. . prekės krautuvėj nesutelpa. Pilvotas, 
taip, būtinai, pilvotas krautuvininkas dėlioja, 
žiūrėk, kiaulienos sprandinę jaučio kulšį, 
pyragaičių lentyną ar marškinius bei batus, 
dviračius, laikrodžius, amžinąsias plunksnas, 
dėlioja ant staliukų gatvėje priešais krautuvę, 
kad pirkėjui nereiktų prekės ieškoti. O vaisių.— 
vaisių!!!, primirštų ir nematytų. Net cigaretės, 
taboka bei cigarai atvirai guli, nesaugomi 
policininko už trijų spynų!

5, 100, 175, 2000 — tik frankai ir frankai. Kokia 
menkutė ta reichsmarkė, net pašto atviruko 
negali su ja pasiųsti.

Šlavėjai valo turgavietę. Štai triūsia aplink 
kriaušių piramidę. Geltonos tokios, sviestinės. 
Prie vieno šono gal kiek ir aplaužytos. Bet ne 
vieną dešimtį RM už jas mokėtum kokiame 
Schleswige ar Gottingene. O čia pirklys, per 
dieną mašnelę pripūtęs, nutaręs nesitampyti su 
jom namo, o rytoj vėl atgal, gal dar suges per 
naktį...
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■ Stovyklos viršininkas sktn. Tirva prie stovyklos vartų 
pasitinką min. Dr. Šaulį ir Dr. S. Bačkį.

Foto: B. Gaidžiūnas.

Apsukam aplink tą piramidę ir einame tolesnių 
clyvų ieškoti. Nesilenk žemyn, kaip verkšlenąs 
gluosnis — švysteli pasąmonėj. Ir dypukas 

. nenusilenkė. Bet prasimanė ir frankų, ir kriaušių 
ir kitko.

Traukinys . sutalpina“ tūkstantinę skautų ir 
spaudžia. Kaip mat ir.

5. Prancūzija.
Pasiepio Stotelė Jeumont. Vėliavų girliandos. 

Per garsiakalbį sveikinimai ir informacijos. 
Prancūzų skautai nešioja vandenį. Popietė tokia 
kaitri. Prisistato muitininkai ir kitokį; net' prie 

• užsieniečių skautų priskirtieji prancūzų vyčių 
palydovai, vadinami ,,Z".

— Jūs kas tokie? — klausia viėnas.toks „Z".
Lietuviai —

Ar jūs neturite „Z"? Aš priskirtas'prie danų 
ir. jis varto savo informacinę knygutę, bet jo 
sąraše neranda nei lietuvių nei kitokių baltiečių, 
nei DP. — Hm, keista...

— Na, dabar tai jau nebepražūsime ir be 
palydovo —. i

22 vai. sustojame „Jam" stoty, tai atskira 
šaka, nutiesta iš Rosny stoties, prie Mantės, 70 km. 
į vakarus nuo Paryžiaus. 23 vai. susikraunam į 
sunkvežimį ir autobusus. 23,30 išlipam Moišsono 
miške, apjuostame Senos upės kilpos* 24 vai. 
nuž;ygiuojam . su kuprinėm prie mums skirto 

< ; kvartalo štabo, pasistatom palapines, užkandam
ii- užmiegam.

Nei prancūzų nei amerikonų zonos skautų dar 
nėra. Vargšai, pirmieji tik į trečią dieną po 
atidarymo teatvyko, antrieji — į penktą. Vis tos 

' vizos.
Ir taip mes jau. ‘L. . .

6. Jamboree, je.
Atvykę iš viso pasaulio kraštų,
Vieningi ir stiprūs vienybės ryšiu,
Dainuokim ir šokim ir sukim ratelį.
Po ženklu brolybės sidabro mazgelio.
Atvykę iš viso pasaulio kraštų.
Vieningi ir stiprūs draugystės ryšiu.
Jambo-o, Jambo-o, Jambo Jam, — Jamboree!
/iš Vl-ios Jamboree, s dainos I-mas posmas/
47.000 skautų suskrido čia. Plg. 1920 - Anglijoj - 

8.000; 1924 - Danijoj - 12.000; 1927 - Škotijoj - 
25.000; 1933-G6d611d - 28.000; 1937-Vogelenzang- 
37.000,

Suskrido ne prie žaliojo stalo derybų vesti, ne 
sąlygų derėtis, ne pelningą sutartį pasirašyti, bet 
paspausti skauto kairiąją-, prabilti brolišku žodžiu 
į širdį, užmegsti patvarų draugystės mazgelį 
Atvyko ne vadai'ir ne atstovai, bet patys skautai.

Tokiam susibūrimui netinka konferencijos, 
mitingo ar suvažiavimo pavadinimai. Čia — vien 
tik nuoširdumas. Naujam turiniui reik naujo 
pavadinimo, kad ir nelabai civilizuoto, bet kurio 
dar nebūtų sutepę klasta, melas ir apgaulė. Ir 
Baden-Powellis parinko šios rūšies sąskrydžiui 
Jamboree, -frardą, apdainuojamą nuo 1924 
metų visų tautų skautiškose dainose.

Kas ketveri metai išdygsta Jamboree, s 
miestelis,' ir porai savaičių nukloja palapines 
kurio pasaulio kampo girią. Šį kartą tik po 10 
metų pertraukos išdygo toks.

7. Miestelis Moisson.

su atskira geležinkelio šaka ir stotim, galinčia 
priglausti 20 traukinių vienu metu.

Atsilankiusieji • svečiai kalba skautams. Nuotraukoj 
matome p. Devenienę, Dr. S, Bačkį, min. Dr. Šaulį, 

min. P. Žadeikį ir sktn. Avietinaitę.
Foto: B. Gaidžiūnas.
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kuriame' nutiesta 12- km. sunkaus judėjimo 
gatvių ir 20 km. meksfaltuotų gatvių lengviesiems 
auto ir pėstiesiems,

kuriame 8 km. siaurojo geležinkeliuko, paimto 
iš-Maginot linijos,, atstojo tramvajų,

kuriame 200 ha buvo paversta į susirinkimo 
aikštynus, sporto aikštes, arenas ir t. t.,

kurio puošnioje tribūnoje buvo 6.000 'sėdimų 
vietų,

kurio gyventojus aptarnavo sava vandentiekio 
stotis su 25 km. vandentiekio vamzdžių,

kurio telefono centrinė turėjo 500 aparatų,
kurio autoparkas vienu metų talpino 4000 

automobilių,
kurie gyventojų susisiekimą užtikrino 200 

didžiulių, autobusų, įvairiomis linijomis kursuo
jančiu, i

kurio gyventojai naudojosi, 300 lovų ligonine, 
15 ambulatorijų ir moderniškiausių dantų gydimo 
kabinetu,

kuriame veikė 15 teatrų bei kinematografų, 
1 cirkas, 17 didžiulių rest granų, 16 turgaviečių, 
paštas su 22 langeliais, kelionių biuras su 
8 langeliais,

kurio' plotas prilyysta Dooverio, Fiumes, Liuk
semburgo, Šiaulių ar Klaipėdos plotui,

kurį aplankė 1.200.000 turistų 10-ies dienų 
bėgyje.

' Visa tatai pastatė darbščios rankos. 500 dar
bininkų- ir 2000 prancūzų vyčių statė sį miestelį 
apleistame Moisšono miške nuo 15 kovo ir gaus 
ardyti jį ne vieną savaitę, Jamboree, i pąsibaigus 

Šitame miestelyje išgyveno 2 savaiti su kaupu

8. margoji skautų šeima,
skautai iš 50 - iestautų - pabandykit išskaičiuoti. 

Čia sutinki juodą .negrą iš Nigerijos, čia tamsų

Min. Dr. Šaulys kalbasi su „Skautų Aido" Redaktorium.
Foto: B. Gaidžiunas.

indą su žaliu turbanu; čia pilką arabą su balta 
skraiste ant galvos ar eigiptietį su raudona feska. 
Čia raudonas indėnas su plunksnom pasipuošęs, 
čia baltas škotas margu sijonėliu. Čia geltonas 
pilipinietis su šiaudine fetra ir lietuvis su savo 
valtuke. Ir tt. tt.

Ne visi vienodai gausūs. Prancūzų su koloni
jomis — 10.000, anglų su dominijom - 8.000, 
belgų - 2.000, iš Jungtinių Valstybių -1.500, olandų 
ir šveicarų'- po tūkstantį.

Kitų tautų vienetai žymiai mažesni; 400 čekų 
su dviem dūdų orkestrais, 200 veigrų sų 
puikiausia kostiumuotų šokėjų trupe. Margojoj 
skautų šeimoj dalyvavo ir 211 baltiečių su 81 
lietuviu. Mes nebuvom paskutinieji gausumu, 
Brazilija (70), Argentina (35), Kanada (35), Kinija 
(19) ir kit. buvo atsiuntę žymiai mažesnius 
vienetus.

' Nebuvo skautų iš Vokietijos, Japonijos, Sov. 
Sąjungos, Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos. Matyt jų ten po,karo dar nesama, 
nors kai kur prieš karą būta ir nemažai.

Amerikonai skautai vis amerikonai. Apranga 
ir įrangos prabangios. Jie ir miške stovyklauja 
su odiniais foteliais, persiškais kilimais, sieniniais 
veidrodžiais ir kitokiais patogumais. Jų atsivež
tame elektriniame šaldytuve kiekvienu momentu 
galėjai vėsaus ,,Choca-drink" atsivežto tiesiai iš 
Amerikos. O kai jie važiavo namo, ne vieno 
šiaip skautuko kuprinė pasunkėjo: mat, jo draugas 
amerikonas lengva širdimi nusimetė asmenio 
krovinio dalį — gulmaišį, lietpaltį, palapinukę ar 
ką kitą.

— E, lengviau bus tempt kuprinę — aiškino 
jis. Bet jis nesakė — pas mus visko yra. —

Margumas dar paryškėdavo, kai skautai pa
sirodymams apsirengdavo tautiniais rūbais — 
leopardo kailiais, žuvų kaulių, sijonėliais, Lon
dono perukais, čandašo čebatais ir t. t. Balti, 
lietuviški vyrų rūbai taip pat neliko nežinomi 
Jamboree, s miesto gyventojams.

9. Tvarkingas kalbų Babilonas.
50 - ies su kaupu kalbų garsai pripildė Moissono 

miško orą. Kaupą sudarė: esperanto ir vienos 
kurios tautos įvairios kalbos. Pv.z., indas iš Pa
kistano ir indas iš Indostano susikalbėjo savo 
.tarpe pirštais arba angliškai. Tiek,skirtingos šios 
milžiniškos tautos dalių kalbos! Ir jiė svajojo 
apie būsimą vieningą Scoutistaną.

Visos kalbos skambėjo kartu ir viena kitos 
nenustelbė! Nei tada, kai laužai liepsnojo, nei 
tada, kai iškilmės vyko, nei tada, kada maldos ir 
giesmės’ kilo į Praamžių.
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10. Religijų tolei and ja.
Kardinolas Griffin atvyko iš Londono pirmojo 

sekmadienio atidaromųjų iškilmingų Mišių, Jis 
palaimino kilniais Žodžiais skautybę. Per ■ jo 
celebruojamas Mišias buvo įnešta Popiežiaus 
atsiųsta į Jamboree dovana — Šv. Marijos 
stovylėlė.

Kardinolas Suhard, Paryžiaus Ąrkivykupas, 
I pagerbė pamokslu iškilmingąsias Žolinių Mišias.

Savojoj stovyklavietėš prie savo altoriaus ir 
mūsų vyr. dvasios vadovas sktn. Vaišnora 
stiprino skautus Mišiomis ir lietuviško žodžio 
pamokslu — tokiu artimu ir mielu, kokio skautai 
tegalėtų ilgėtis.

Palapinėj ir lauke, ąžuolo pavėsy ir pastogėje 
buvo laikomos pamaldos. Margoji skautų šeima 
buvo gausi ir jos dalyviai buvo įvairių tikybų 
išpažintojai. Pamaldas laikė visų tikybų 
dvasininkai, kurie atvyko kaip skautai su savo 
vienetais4 arba kuriuos Jamboree, s vadovybė 
buvo pakvietusi nuolatiniais Jamboree, s 
kapelionais. Tuo būdu visuotinėje skautybės 
šeimoje darniai jungėsi į vieną brolystę ne tik 
visos rasės ir visos" tautos, bet ir visos religijos. 
Taip kilo maldos garbei-Dievo aukštybėse ir 
ramybei žemėje geros valios žmonėms.

Ar nenuostabu, kad'nieks nesididžiavo, niejks 
nepravardžiavo ir nieks neužgauliojo.

Ar nenuostabų, kad Prancūzijos skautų 
federacija, kurioje iš 6 dvi yra katalikų skautų 
organizacijos ir tai pačios didžiosios, pastato 
Jamboree, š šefu metodistą Eugene Arnaud, o 
Prancūzijos skautininkų delegacijos pirmininku 
į Tarptautinę skautininkų konferenciją — evan
gelikų kunigą Maurice Costel. O juk Pran
cūzija — katalikiškas- kraštas. Ten tai nebuvo 
nuostabu.

Stovyklos svečiai: p. Bačkienė, žurn. Gedgaudas ir 
žurn. V. Rastenis prie originalaus stovyklos stalo, 

z Foto: B. Gaidžiūnas.

t

Tur būt ne vienas mūsų, beskubąs pasirodyt 
šventesnių už Šventuosius, apalptų tatai patyręs.

Taip tad Jamboree virto iš pasaulinio margumo 
nuostabiąja vienumą — unitas ih varietate, 
vienuma, kuri rodo, kad galima broliškai sutarti, 
labai skirtingiems esant, kuri duoda' vilties, kad 
galbūt kada nors pasaulyje karus minės tik 
istorikai bei archeologai.

Jamboree, s dainos antrojo posmo žodžiais 
tariant;. ' - ■ ,

Jei visas jaunimas pasaulio kraštų
Nešiotų leliją perjuostą mazgu'.
Ilgai viešpatautu taika tarp žmonių,
Gyventi būt miela, malonu, smagu,

Jei visas jaunimas pasaulio kraštų.
Nešiotų leliją perjuostą mazgu.

11. D. P.

Šitoje skautiškoje šeimoje bestovyklaudami 
mes patyrėm, kad dar nepamirštas lietuvio, esto, 
latvio vardas, bet kad DP vardas yra visai 
nežinomas.

Mes turėjome iš kalno paskirtą stovyklavietę, 
atseit, Jamboree,'s vadovybė žinojo, kad tokie 
dypukai atvažiuos. Vienok turėjome vargo, kol 
surasdavome savo vietą eisenose.

—-Kas jūs tokie?—• klausia eisenos tvarkdarys.
— Mes lietuviai —

— Hm, keista, tokių nėra eisenos sąraše — 
atsakė.

— Mes esam be to dar DP, gal rasi savo 
sąraše Displaced Persons'? —

— Hm, keista, ir tokių nėra pas mane — 
pastebi — o ką tai reiškia? —-

— Prancūziškai — Persones Deplacees, tai gal 
PD rasi?

— Irgi nėra — visai bejėgiškai nusivilia 
tvarkdarys. Bejėgiškai todėl, kad va gyvi skautai 
stovi ir laukia, eisena /atidaromoji ar prie 
Nežinomojo Kareivio Kapo/ tuoj pajudės, o kur 
mus įstatyti, taip ir neaišku.

Tvarkdarys palaksto, paklausinėja, pas'iskery- 
čioja ir nudžiugęs praneša vietą:

— Jūs Scouts Depprtes /ištremtieji skautai/, 
atseit stokit prie Šveicarijos /prancūziškai 
Suisse/.

Tokia yra ta jauniausioji pasaulio tauta, 
kuriai ir vardo padoraus nesurasta, bet vėliavą 
jinai turėjo, didelę, žalią' su auksine lelija ir su 
visom trim Pabaltijo trispalvėmis.

8

8



Jei mes kitokios vėliavos nei laikyti nei 
nešioti negalėjome, ir pracūzų vyčių Jamboree's 
policija mus šiuo klausimu labai trumpai glo
bojo, tai šit atliko amerikonai skautai. Jiems, 
laisvės idėjų , mokiniams, prašokusiems savo 
mokytoją Prancūziją, nebuvo suprantama, kaip 
visa tai gali vykti Jamboree, j. Savo pasirodymo 
arenoje užbaigiamajame vėliavų parade, sim
bolizavusiame visų tautų skautų kvietimą į 
busimąją Jamboree Amerikoje, jie šauniai, gal 
net šauniau, nei kitas vėliavas, pranešė ir lietu
vių tautinę vėliavą.

Po Jamborees, s daugeliui bus paaiškėję, kas 
tokie yra DP, kaip jie gyvena, ir gal net 
paskutinėje vietoje, kad jie nėra atsilikę ar 
naujamoksliai skautybėje.

12, Viešnagės.
Būti Jamboree, j didelis įvykis skauto 

gyvenime. Čia plečias akiračiai .mezgasi pat
varios pažintys. Su ypatingu malonumų prisimins 
šias - dienas lietuviai skautai dar ir todėl, kad 
čia autiko labai šiltą užsienio lietuvių globą.

Dr. S. Bačkis, BALF, o atstovas Paryžiuj 
ir žurnalistas p. Gedgaudas iš pirmųjų dienų 
nuoširdžiai persiėmė mūsų reikalais. Daug 
susirūpinimo parodė ir p. Bačkienė.

Mus aplankė kartą net visas autobusas 
tautiečių su Min. dr. Šauliu, min. Žadeikių, min. 
Balučiu ir Amerikos lietuvių veikėja p. Deve- 
niene priešaky. Ponai min. Žadeikis ir p. De- 
venienė net paaukojo po 5.000 frankų skautams. 
Tai buvo gražus ir reikšmingas įnašas į dypuko 
skauto kišenę už kurį esame dėkingi. Širdingi 
žodžiai, pastiprinančios mintys, bendras lauželis 
ilgai skambės atsiminimuose, o medžio 
inkrustuotas Vytis, įteiktas min. Žadeikiui /5-os 
Margio draugovės darbas/ teišreikš mūsų, 
giliausią padėką Amerikos lietuviams.

Širdingi oficialių parėigonių oficialūs ir 
neoficialūs vizitai pynė vilčių vaininką,

TS Biuro dir. J. S. Wilson aplenkė mus net 
2 kartu ir įrašė „Greetings to all Lithuanian 
Scouts".

Lordai Rowallan — Britų Imperijos skautų 
šefas ir Baden-Powell mūsų steigėjo sūnus 
iš Rodezijos — taip pat sveikino ir įrašė 
linkėjimą „May the spirit of Scouting bring 
you Peace."

„Greetings to the Boy Scouts of Lithuania 
from the Boy Scouts of America” įrašė Me. 
Kronwais, Direktoi- American Delegation. Per 

..lauželį Amerikos skautų garbei už jų gražų 
žestą, mūsų vėliavą pagerbiant, buvo papasiųsta 
per jų kontingento vadovą Mr. Parker Pre-

Taiptautinio Biuro direktorius J. S. Wilson pasirašo 
lietuviukui skautui.

Foto: A. Kurkulis.

zidentui Trumanui didelė medžio raižinio lėkštė 
su Trijų Kryžių vaizdu.

Savotišką staigmeną padarė lietuvių skautų 
stovyklai gen. de Tassigny, Prancūzigos Ka
riuomenės Vado vizitas. Jis prisiminė Ciurlioniš- 
kių žavius koncertus prie Bodeno ežero, pa
sikalbėjo su tuo metu ten buvusiais Ciurlioniš- 
kiais, paminėjo kažkurios vietos skautų skilties 
Kalėdinius sveikinimus jam.

Turėjome lauželį prancūzų skautininkų gar
bei, kurie 1938 m. dalyvavo Panemunės stovy
kloje. Iš jų eilių išėjo vyr. Jamboree, s pa- 
reigonys. Kad jie buvo ir liko mūsų-geriausi 
bičiuliai, paliudys kun. Rapp linkėjimai, „laimin
gas aplankęs mano „parapijiečius" iš Lietuvos, 
aš noriu jiems išreikšti mano neišdildomą 
pagarbą jų gražiajai Tėvynei, vertai geresnio 
likimo, kuriuo Dievas atlygins vieną dieną už 
jos heroišką ištikimybę".

Visu viešnagių nesuskaičiuot. Kas mus 
aplankė, ką mes aplankėm -— sąrašas būtų 
sieksninis. O laikas jau.

13. Atsisveikint Prancūziją.
Prieš atsisveikinant su Jamboree — trys eks

kursijų dienos į Paryžių ir jojo apylinkes. Ver
salis, Luvras, Eifelio bokštas, Are de Triomph, 
Champs Elysee, Notre Dame dė Paris, Napoleono 
grabas ir kiti didingos prancūzų dvasinės kul
tūros paminklai, Prancūzijos galybės amžinieji 
liudytojai.

Juk Prancūzija tai žmogaus laisvės idėjų 
lopšinė, pasklidusi po visus kraštus, vaduodama 
prispaustą varguolį iš prievartos ir baimės. 
XVII a. Prancūzų Revoliucijos humaniškieji 
siekiai sušvito švyturiu pasiilgusioms minioms 
ir jos atsiduso su palengvėjimu.
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Gen. de Lattre.de Tassigny pas mus svečiuos.

O. šiandieną, Prancūzija, per du karus ger
mano nuniokota; ar tu išliksi savo pačios 
pagimdytų ištikima auklėtoja ir saugotoja? Mes 
matėme, kaip tu stengies ,ir kaip tau sunkiai 
sekasi!

Ir mums nelengva. Bet paviešėję veik trejetą 
savaičių Prancūzijos žemėje, pirmą kartą po 7 
izoliacijos metų, atsikvėpę po karo audros jau 
laisvės nuskaidrintu oru, atsiilsėję nuo kalorijų 
ir vitaminų skaičiavimo atsipūtų nuo dypijiškos 
stovyklos taisyklių, nematomos) apygliuotos 
tvoros, mes negalėjome atsisveikinti Prancūzijos, 
nepagerbę josios Nežinomojo Karžygio, per ilgus 
amžius dėjusio galvą ne tik dėl savo tėvynės, 
bet ir dėl Laisvės, Lygybės, Brolybės žmonijai.

Pasinaudodamas ekskursija į Paryžių, mūsų 
vienetas, kaip pagarbos ir padėkos ženklą, ant 
žalvarinio kapo, priglaudusio Nežinomąjį Pran
cūzijos Kareivį po didingąją Triumfo Arka, 
padėjo vainiką per karo invalidų atliekamą 
vakarinį ugnies atnaujinimo ceremonialą.

Tą pačią padėką gyvu žodžiu mūsų atstovai 
perdavė gen. J. de Lattre de Tassigny, įteikdami 
medžio raižinio paveikslą Šimonio tema 
„Kūdikio pasitekėjimas."

Pagerbti kritusį didvyrį niekam negali būti 
uždrausta, net ir DP.

14. Kelionė atgal.
Toliau — atsisveikinam sktn. Bulotą, pastovy- 

klavusį ir globojusį mus Jamboree-, s dienomis; 
kuprines ant pečių, palapines į glėbį, žygis į 
stotį, kelionė atgal.

Jos paskutiniame punkte, prie Baltijos Uni
versiteto koplyčios tako liko sudėtas ir pastaty
tas skautų rankų darbo berželių kryžius, kurį 
mūsų vienetas pargabeno iš Jamboree, s pa
liudyti apie mūsų dalyvavimą tenai.

Grįžome iš Jamboree, s. Grįžome pasimokę ir 
sutvirtėję skautybėje, parsivežu platesnę viltį į 
šviesesnį rytojų, priminė apie lietuvio kelią ir 
dalią, tikimės, nepadarę didelių klaidų.

Už šią galimybę mes reiškiame mūsų nuoširdžią 
padėką —

Tarptautiniam Skautų Biurui,
Tremties Lietuviškajai Visuomenei ir 
Prancūzijos Žemei.
O mes, Jamboree, s dainos trečiojo posmo 

žodžiais tariant
Sugrįžę į viso pasaulio kraštus,
Užvęršim stipriau dar brolybės mazgus,
Nešiosim tikėjimą gilų širdyje.
Į Garbę, į tikrą žmonijos Broliją,
Sugrįžę į viso pasaulio kraštus,
Užverškim stipriau dar brolybės mazgus!

15. Du laiškai

teužbaigs šį straipsnį ir teliks paraginimu Jam
boree, s vieneto dalyviams dirbti ir savo pa
tyrimu pasidalyti su Jamboree, je nebuvusiais 
broliais skautais.

Vieną įrašė neoficialus ir programoje nenuma
tytas lankytojas, anksti rytą atsiradęs mūsų 
sjtovyklaviertėje ir išrymojęs joje Netrumpą 
valandėlę.

„Aš ilgai gėrėjaus lietuvių stovyklos pobūdžiu 
bei dvasia. Aš laikau jos 'būdingus vartus ir 
stilingąjį kalvarijų Kryžių sektinu modeliu. Aš 
išsinešu brangų atminimą jos skautų pelnyto 
pavyzdžio, kaip galima net ir svetimoje žemėje 
mylėti savąją Tėvynę ir gražią krikščioniškąją 
civilizaciją.

Pere Paul Hartmann
— Professeur au College St. Louis

de Gongagne a Paris"
ir . . . antrojo laiško autorių atpažins patys 
dalyviai.

Raudonojo. Kryžiaus Komisija
’ Civilių pagalbos tarnyba

1947 m. rugsėjo 2 d.
„Brangus P. C.

„Aš grįžtu į Angliją rytoj, bet pries tai noriu 
padėkoti Tau ir Tavo lietuviams skautininkams 
už pagalbą, kurią jūs visi suteikėte man, tvar
kant DP delegacijos reikalus 6-oje pasaulinėje 
Jamboree, je.
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Alžyro pastovyklos vartai. Joje gyveno'ir 
lietuviai skautai.

Foto: S. Škėma.

Britų vyriausias skautininkas lordas Rowallan su 
palydovais išeina iš lietuvių parodėlės.

Foto: S. Škėma.

„Aš laikau privilegija, kad buvau pakviestas vadovauti šiai delegacijai Moissone ir prisidėti prie to didelio pasisekimo, kurį pelnė lietuvių skautų ir skautininkų kietas darbas ir kuris užtikrino, kad lietuviškoji skautybė yra aukšto lygio. Kad šis darbas buvo vertas vargo, tatai įrodė jūsų skautų pirmaeiliai pasirodymai Prancūzijoje, kuris, kaip jūs žinote, padarė stipras įspūdžio kitų tautybių skautininkams.„Aš atliksiu viską, ką tik galėsiu atlikti grįžęs į Angliją, kad mano tautiečiai padarytų reikiamas išvadas iš fakto, kaip geri yra Lietuvos 

skautai, ne tiktai kaip stovyklautojai, bet taip pat ir kaip B. P. /Baden-Powellio/ skautai.„Prašau užtikrinti visus lietuvius skautininkus ii- skautus, kad man buvo itin malonu juos pažinti Prancūzijoj ir aš siunčiu į visas tris zonas labai laimingos ateities linkėjimus. Aš tikiuosi galėsiąs ir vėl susitikti visus jus jūsų Tėvynėje ne per daug tolimoje ateityj, nekalbant jau apie tikimus susitikimus skautiškose stovyklose Anglijoj artimesnėj ateity".Skautybėje su jumisJohn Monnet.
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LAIŠKAS BROLIUI ANGLIJOJE.

Brolau, rašo Tau draugas iš užjūrio, su kuriuo visai neseniai ranka rankon dirbai.Juk mes kartu darydavom skilties, iškylas, kartu sėdėdavom susimąstę prie plevenančio laužo, kartu siekėme iškelti kuo aukščiau virš miško plevėsuojančią skilties gairelę. O, kad Tavęs likimas nebūtų atskyręs iš mūsų draugovės, tikrai būtumei čionai, kartu su mumis, dainuotume! tą Jamboree, d dainą ■ir iš džiaugsmo kumščiotume! man į pašonę. Tikrai juk Tu buvai to vertas gal būt daugiau negu aš.Rašysiu Tau trumpai, kiek galima trumpiau, tik mažą dalelę to, has ten dėjosi. Juk tokį įvykį aprašyti reikėtų sieksninių straipsnių.Į stotį atvyko mažas mūsų DP skautų būrelis. Atskirai stovintį ekspreso vagoną pakrovėme savo menku skautišku turtu ir plakančiom širdim laukėme ■atvykstančio traukinio. Juk kiekvienu momentu gali kas nors pasikeisti, nors dokumentai jau paruošti ir šiaip atrodo viskas tvarkoj, bet gal koks atšaukimas, gal apsirikimas, 0' gal prie traukinio neprikabins? Juk mums, dypukams, visuomet taip išeina ir todėl jau esame prie to pripratę. Tad ir dabar per daug nekrykštaujam, o džiaugsmą stengiamės užlaikyti savy.Bet brolau, Tu įsivaizduok — ant gretimų bėgių į Hamburgo Altonos stotį didingai įskrenda šiaurės ekspresas „Kopenhaga — Paryžius". Pro mūsų akis praslenka vagonas paskui vagoną. Visi jie pilni skautų ir vien tiktai skautų, kurie, pamatę mus, šaukia, džiaugiasi, moja fetromis, matomai nustebo, kad ir čia skautų esama. Praplyšo tada ir mūsų sukauptas džiaugsmas, ausyse pasigirdo vien šauksmai ir valio. Dabar jau šia ne Hamburgas ir mes ne D.P., o skautai, kurie atgavoma savo nuotaiką.... Akyse tik mirga įvairiaspalviai kaklaraiščiai, uniformos ir fetros. Suskambėjo tada Jamboree, s daina, kuri kaip liepsna apėmė visą traukinį. Kraujas pakilo ir pradėjo smūgiais mušti į galvą, burnoje pasidarė kartu. Brolau, mes, juokėmės, o iš akių veržėsi ašarps. Džiaugsmo ir laimės ašaros, nes pamatėme, kad jie gali gražiausiai sugyventi, ir kaip tik mes esame tie, kurie tai puikiai jaučiame. Taip, Brolau, tokį jausmą aš tada išgyvenau ir tai buvo tik vieną kartą mano gyvenime.Po to skriejome per gūdžius Vokietijos griuvėsius pietų link. O traukinyje tik maišosi, tik keičiasi — vieni autogramomis, kiti, 'ženkleliais. Važiavome kartu su suomiais, švedais, norvegais, danais, ukrainiečiais, latviais ir estais^Belgijoje gavome progą išlipti porai valandų, ' pamindžioti jos žemę ir pasigrožėti pilnomis ir puikiomis krautuvių vitrinomis.

Pervažiavus sieną, maloni, staigm ena mus pasitinka pirmoje Prancūzijos stotyje. Taukinį priima išsirikiavusi prancūzų skautų draugovė, jie mums saliutuoja . . . Stotis pasipuošusi vėliavomis, garsiakalbiai praneša kokių tautybių skautai pravažiuoja . . Prancūzai mus sveikina, dainuoja dainas, atneša atsigerti, visur jaučiame nuoširdumą.. Atrodo, kad ir pats sušvelnėji ir pasidarai nuoširdesnis, negu bet kada buvai.Per Prancūziją skriste skridom ir apie vidurnaktį įvažiavome į Jamboree stotį. Sublizgėjo daugybė eilių bėgių ir sumirgėjo prožektoriai. Mes manėme, kad nakvoti teks traukiny, nejaugi tamsoj statysim palapines, bet kur tau. Stotyse mus su dainom pasitiko prancūzas, tuojau prisistatė ir padėjėjai ir marš iš traukinio. Šviesos tik mirga, garsiakalbiai skamba net susigaudyti negali. Čia pat mūsų laukė autobusai, kuriuose kiekvienas, gavome sėdimas vietas. Dar neapsipratome ir štai šalia atvyksta kitas traukinys. Pro vagonų langus veržiasi šviesa, o viduje libaniečiai, ant galvų plezdena platūs, balti turbanai. Dar nespėjome atsipeikėti, vėl naujas traukinys, tenai linksmai nusiteikę amerikiečiai, kurie irgi nesigailėjo ovacijų pasiekė naują tarptautinį miestą. Traukiniai važiavo viens po kito ir vis su kitų tautybių skautais. Bet mūsų mašinos suburzgė

Lietuviai skautai zelandiečių rūbuose.Foto: J. Šapkus.
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Lietuviai skautai su broliu armėnu.Foto: J. Šapkus.
ir pasinėrė i mišką. Tu įsivaizduok, Brolau, koks turėjo būti judėjimas, kad per kelias dienas susirinko apie 47 tūkstančius skautų.Kitą dieną įsirengėme savo rajoną, o vakare išsiskirstėme pasidaryti po stovyklą. Tai čia, tai ten pi o medžius žybčioja laužų liepsna. Vienur girdėt gitara ir pusiau čigoniška daina, kitur fleita ir tylus bubnų mušimas, o laužo šviesoje matai besirangančių indo figūrą, ten vėl keistas negrų šūkavimas. Kitur zelandiečiai kraiposi savo šiaudiniuose • sijonėliuose. Tarška skydai, žvilgčioja ietys. Okey sušuks visi kaip vienas, iššoka beveik porą metrų aukštyn, veidus iškreipia ir žengia porą žingsnių pirmyn, net siaubas apima.Prie kiekvieno laužo kita tauta, kita nuotaika, pasijunti esąs kur nors Afrikoj, prie Kongo, Indijojj pas fakirus, ar pas gyvačių kerėtojus. Ach, Brolau, gaila, kad Tavęs ten nebuvo.Žinai, tokios nuotaikos pagautas einu aš su draugu Jamboree gatvėmis ir savo žvilgsniu ryte riju praeivius. Štai, žiūriu artėja į mane arabas, kaulėtu veidu su turbanu ant galvos, su baltu apsiaustu, iš po kurio kyšo dvi ilgos, plonos kojos. Ne jučiom išskleidžiau rankas ir sušukau. Arabas, matomai, •buvo irgi neblogesnės nuotaikos, pamatęs mano nustebimą, pribėgo, apsikabino, uždėjo turbaną, apsiautė apsiaustu, suplojo per petį, na ir pradėjome kalbėtis. Jis apie Arabiją, o aš apie Lietuvą, nutarėme rytoj susitikti ir nusifotografuoti. Iššiškyrėm kai seni draugai. Paėjęs kiek galvoju, kokia čia kalba kalbėjome — pats nežinau. Juk nemoku nei angljškai nei prancūziškai, bet to ir nereikia. Mojuoji su ran

kom, rodai pirštais, o jei ko nesupranti, nusijuoki ir pasidaro aišku. Būdavo tokių atsitikimų, kad viens prieš kitą sustoji ir juokies, kol atsiranda kitas skautas, kuris išgelbsti iš tokios padėties.O kokia nuotaika buvo per stovyklos atidarymui Vien už tą nuotaiką vertėjo pasaulyje gyventi, o gal net dypuku būti. Kada prožektoriai pagavo mus bežygiuo jančius pro tribūną ir palydėjo minios šauksmai, kada magniaus spalvotos šviesos apšvietė dulkių debesis, kuriuose atsispindėjo milžiniški skautu šešėliai. Atrodo, kad ant dangaus skautai žengia. Žiūrėk, tik švyst, švyst praeina tamsūs milžiniški šešėliai su gairelėm, fetromis, su turbanais.Po parado pravažiavo milžiniški visų Jamboree ženklai, kuriuos palydėjo atatinkamos Jamboree daina — Pagaliau tyla — milžiniškame, baltame, prožektorių apšviestame bokšte iškyla pasaulinio laisvės ir taikos miesto vėliava. Sužibėjo 47 tūkstan-“ čiai liepsnelių. Kiekvienas skautas turėjo po deglą ir viens po kito užsidegė simbolinę taikos ugnį. Subangavo liepsnų jūra.Valio! 6-toji pasaulio taikos Jamboree! —Vali®Suūžė, susiubavo skautai. Visi rėkė,, šaukė, kiek tik gerklės leido, net deglai mirgėjo. Užkimau, tarp dantų girgždėjo dulkės. —nesvarbu. Lekia į viršų fetros, valtukės, turbanai . . .Brolau, girdėjai Tu tą šauksmą radio bangomis, jei ne, tai jautei jį, nes ten alsavo visas pasaulis taikos džiaugsmu.Brolau, susitiksime mes kitoj Jamboree, spausinįe džiaugsmingai Viens kitam kairiąją ir šauksime bendrą šūkį jau ne už D. P., bet už laisvos Lietuvos skautus. J. Sap.

Kaliorijų daugiau gavus ir „Oželis" geriau sekėsi.Foto: A. Kurkulis. /
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JAMBOREE KELIONIŲ DIENOS.

Jamboree eina jau į galą. Beliko tik trys dienos. 
Ankstų rytą visa ,,DP tauta“ sukruta. Skubiai susiri
kiuojame ir einame į autobusų stotį Čia amerikoniški 
autobusai nugabena mus į Rosny- jamboree stotį. 
Mūsų laukia dviaukštis traukinys, kuris nors ir 
trečios klasės, bet neblogiau įrengtas kaip vokiškoji 
antroji klasė. Nors žmonių daug, bet nėra stumdymosi 
ir grūstynių — vietos užtenka visiems.

Mūsų tikslas Versalis. Nauja ir jauki Versalio, 
stotis mus maloniai sutinka. Čia susirikiuojame ir, 
skambant lietuviškai dainai, žygiuojame per miestą. 
Pats miestas niekuo nesiskiria iš kitų Prancūzijos 
miestų, bet karališkieji rūmai . . . Plati gatvė veda 
tiesiog į juos. Per gana paprastus vartus, įeini į mil
žinišką kiemą, išgrįstą dideliais akmenimis. Vidury 
stovi didelis Liudviko XIV paminklas, o iš trijų pusių 
milžiniški mūriniai pastatai Iš dalies nusiviliame. Argi 
tai garsusis Versalis? Juk tokių rūmų daug Pran
cūzijoje matyti. Bet mūsų sprendimas ■ buvo per 
ankstyvas. Pats fasadas yrą antroje pusėje, o visas 
grožis glūdi rūmų vidaus puošnume ir žavingajame 
parke. Rūrnių salės išpuoštos žymiausių menininkų 
paveikslais. Visur žiba auksas ir brangūs kilimai. 
Veik kiekviename kambary yra Liudviko XIV. I Jis 
pasistatė šiuos rūmus/ biustas ar statula. Aplankome 
karo, taikos, posėdžių veidrodžių ir kitas sales. Taip' 
pat ir privačius karaliaus apartmentus. Visur tik 
puošnumas, auksas ir brangakmeniai. Kai kurie kam
bariai restauruojami ir negalėjome jų matyti. Išei
name lauk. Prieš pat rūmus įrengti du milžiniški ba
seinai, o jų pakrantes puošia įvairios bronzinės sta
tulos. Šonuose margi, puikiai suderinti gėlynų kili-, 
mai. Tai pirmoji terasa, vedanti į antrąją, o čia centre 
apvaliame baseine fantastinės gyvulių ir žmonių fi
gūros sudaro darnų fontanų mišką. Toliau platus 

, kelias per parką, o gale jo vėl baseinas su fontano 
statulų grupe. Už jo didelis vandens plotas su laive
lių prieplauka. Čia. dvariškiai kadaise plaukiodavo 

' laiveliais. Visa tai supa didžiulis parkas, išraižytas 
plačiais ir siaurais takeliais. Visur pristatyta 
mamorinių statulų. Kiekviena iš jų — žymus 
meno kūrinys. Nueiname apžiūrėti karališkojo šokių 
paviljono. Tai po atviru dangumi apie 4 m. įdubimas 
žemėje. Viduryje buvo šokama, o sienos padarytos 
kaskadomis iš akmens ir jomis visą laiką bėga 
fontanų vanduo.. Tos sienos įdomios tuo, .kad kiek
vienas akmuo yra įsiūtas į. odą ir tokiu būdu visa 
siena yra judoma. Kai vanduo bėga, tai nuo akmenų 
trynimosi ir vandens čiurlenimo gaunasi ypatingai 
malonus šlamesys, čia karalius žiūrėdavo savo dva
riškių pasilinksminimų. Toliau vėl muzikos, meilės 
ir kitokie paviljonai.

Dabar einame į Marijos Antuanetos „karalystę“. 
Per puikius marmuro kolonų vartus patenkame į Jos 

parką. Jis dar gražesnis ir originalesnis. Plačiai 
išsišakoję Libano kedrai ir visokiausi nematyti med
žiai stebina mus savo grožiu. Jei karališkasis parkas 
pasižymėįo savo puošnumu, tai šis karalienės parkas, 
daugiau krinta į akis savo jaukumu. Pagaliau ir pats 
Antuanetos namas. Jis irgi nestebina savo jaukumu 
ir kuklumu. Daug balkonų ir verandų, vienas stogo 
galas dengtas šiaudais. Prieš namą paprastas tven
kinys. Visiškai toks, kokiu jį gamta padarė—- prižėlęs 
žolių.

Tas teikia jam ypatingo grožio. Be to, jis pilnas 
karpių. Pilnas tikra to žodžio prasme, nes jų čia yra 
tiesiog tirštai. Kai įmeti duonos gabalėlį, tai net 
vanduo „užverda". Pusmetrinis karpis čią visai nieko, 
naujo, o sako esą net milžinų. Netrūksta ir malūno. 
Tik jis miniatiūrinis ir tarnauja daugiau papuošimui.

Aplankome dar vežimų muziejų, kuris yra parko 
pakrašty. Čia sustatyti visi Prancūzijos valdovų 
vežimai nuo Liudviko XIV laikų. Puošniausias Na
poleono Didžiojo triumfo vežimas. Jam paauksuoti 
buvo suvartota 70 kg. aukso. Visas jo vidus išmuštas 
brangiais siuviniais su brangakmeniais. Netrūksta ir 
Napoleono vežimo, kuriuo jis važiavo per Lietuvą, 
i Rusiją žvgiuojant. Po stiklais sudėti visi pakinktai 
su aukso papuošalais. Yra taip pat ir žymiųjų dva
riškių rogės, kuriomis jie žiemos metu pramogaudavo.

Išėję greit skubame į stotį. Atgal važiuojame 
jau autobusais ir vakare palapinėse dalinamės 
gautais -įspūdžiaiis.

Paryžius.
Kitą dieną buvo, skirta Paryžiui. Išlipame šv. Lo

zoriaus stotyje. Mums priskirtas vadovas, skautas 
paryžietis, veda mus aprodyti to milijoninio miesto 
įžimybių. Pirmiausiai einame apžiūrėti operos rūmų, 
deja tik iš viršaus. Paskui pasukame į netoliese 
esančią Šv. Elenos bažnyčią. Plati jos kolonada prie 
įėjimo kiek primena Vilniaus Katedrą. Aplankome 
trrumpam ir garsiąją Notre Damie de Paris. Ji tikrai

Mes lankėme Paryžių.
Foto: A. Kurkulis.
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Grožimės Versalio įžimybėmis.Foto: A. Kurkulis.impozantiška savo išore. Kiek kruopštaus ir meniško darbo teko įdėti, kol buvo sukurtas toks meno pastatas. Tiesa, jos du bokštai nebaigti statyti, tur būt, nesulauks savo užbaigimo — dabar žmonės nebeturi laiko tokiems dalykams.Štai jau ir pietų laikas. Mums leidžiama atsikvėpti ir papietauti. Bandome Užeitį į restoranus, bet svečias be pinigo čia nėra labai mėgiamas. Kaip paprašome tik šalto vandens ir užkandžiaujame tik savo atsineštutus sumuštinukus, visai nustojame vertės kelnerio akyse. Bet vandens mums noriai duoda ir nepraši išsinešdinti. Pasiįdomaujame ir vitrinomis. Jos pilnos visokiausių prekių. Bet kainos labai aukštos ir, atrodo, nevisiems žmonėms prieinamos. Krinta į akis didelis žmonių įvairumas. Šalia puošniausiai išsidabinusio turtuolio gali pamatyti visai suvargusį elgetą su kepure rankoje, belaukiantį išmaldos.Pagaliau atvažiuoja autobusai ir nuveža mus pažiūrėti kitų įžimybių. Išlipame prie Invalidų muziejaus. Šituose milžiniškuose rūmuose yra atvaizduota visa Prancūzijos istorija nuo absolutizmo laikų iki šio karo. Visko ir per dieną neapžiūrėtum, o čia reikia per valandą viską prabėgom pamatyti. Už muziejaus atskiram pastate yra Napoleono karstas. Įeiname į didelę salę, kurios centre yra įdubimas, o jame milžiniškame rausvo granito karste Napoleono Didžioje palaikai. Priešingoje pusėje brangiai išpuoštas atborius, o šoniniuose kambariuose palaidoti kai kurie Napoleono. generolai ir kiti tų laikų valstybės vyrai.Neužmirštame ir garsiojo Louwr, o muziejaus. Čia tikrai jau nebegalime' ir stebėtis. Meno kūriniai iš viso pasaulio. Nesuskaitomos salės pristatytos gražiausių statulų. Tai vis originalai. Kai kurios statulos visai apdaužytos, bet dėl senumo ir meniškumo jų vertė neįkainuojamai didelė. Paveikslų galerijoje čia galima sutikti visų žymiųjų pasaulio tapytojų veikalų. Čia randame Leonardo da Vinci, Rubenso, Rembrandto ir kitų menininkų kūrinių. Garsiosios Mona Lizos deja tėra tik kopija / originalas' po šio karo iš Dresdeno išvežtas į Maskvą/. Dažnai 

užtinki kokį menininką, bekopijuojantį kurį nors garsų originalą. Gaila, kad laiko stoka ir iš' čia priverčia mus pasitraukti. Einsjme į Konkordijos aikštę, kurios centre stovi iš Egipto atvežtas obeliskas su jeroglifų užrašais. Iš čia autobusais vėl nugabena prie Eifelio bokšto. Tai aukščiausias pasaulio bokštas, turįs virš 300 m>. Už 25 frankus galima laiptais užlipti iki antrojo aukšto. Čia jau aukštokai virš miesto įrengtas didelis restoranas ir yra šiaip suvenyrų krautuvių, o laisvos vietos irgi dar užtenkamai likę. Toliau sumokėjus dar kartą *25 frankus liftu nuveža į viršūnę. Pakeliui dar reikia perlipti į kitą liftą, nes vienas neįstengia iš karto į viršūnę, užtraukti. Viršūnėje pasizaučiame tarp dangaus ir žemės. Padarytas gana platus balkonas ir galima pasigrožėti vaizdais į visas puses. Čia irgi dar yra tiek vietos, kad jos užtenka ne tik gausiems lankytojams, bet ir keliems suvenyrų kioskams, paštui ir kitiems būtiniems įrengimams. Pati viršūnė yra dar keletą metrų virš mūsų. Ten įrengta meteorologijos stotis ir radio siųstuvo antena, bet ten lankytojai neleidžiami. Kai pasižiūri žemyn, nenorom pagalvoji, kad lakūnų amatas pavojingas. Žmonės kaip mažučiai taškeliai, o miesto namų kvartalai, kaip degtukų dėžutės talpiai išdėlioti. Tik plati Sena savo šviesia juosta skiria miestą pusiau Miesto pakraščių deja nematyti, jie perdaug toli į nors oras gražus, bet taip toli nematyti.Bet jau vakaras netoli ir reikia pagalvoti apie grįžimą. Nusileidžiame .liftu iki pat žemės. Dar greit skubame pamatyti triumfo arkos, bet ji dabar restauruojama ir jos iš arčiau negalime apžiūrėti. Dabar Elizėjaus laukais skubame į stotį. Kadangi laikas jau visai baigiasi, esame priversti pasinaudoti metro /požeminiu traukiniu/. Tam tikras aparatas parodo kokiomis linijomis reikia važiuoti ir kur perlipti. Reikia tik paspausti ieškomos gatvės migtuką, ir žemėlapyje tuoj apšviečiamos tos linijos, kuriomis reikia naudotis. Sėdame į tokį požeminį traukinį ir už kelių minučių esame Šv. Lozoriaus stoty. Iš čia dviaukščiai traukiniai vėlai vakare atveža mus į Rosny — Jamboree stotį, o amerikoniški autobusai — į palapinių miestą. Matyti vaizdai ilgai dar neleidžia užmigti, o patirti įspūdžiai niekad jau nebeišdils iš mūsų atminties. E. Žemaitis.
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GERAS DARBAS.

Kiekvieno skauto pažymys ir pareiga yra — geras 
darbelis. Nereikia manyti, kad tik didelis „geras 
darbelis turi reikšmės ir yra vertingas. Ne. Ir mažas 
darbas gali turėti didelių pasekmių.

Amerikoje skautai atsirado tik todėl, kad vienas 
anglų skautas, buvo atlikęs savo kasdieninį gerą 
darbelį, kuris, lyg kupstas, verčiąs vežimą, arba 
neatsargus šūksnis, sujudinąs kalnuose sniego griūtį, 
galingai nuskambėjo anapus vandenyno.

Atsitiko tatai šitaip:
Vienas Čikagos leidėjas ir keliautojas, Wm D. 

Boyce, atvykęs į Londoną, negalėjo rasti vieno 
adresato, kuris gyveno senojoje miesto dalyje. Jam 
beviltiškai žvalgantis, prie jo priėjo kažkoks berniu
kas ir paklausė, ar negalįs jam kuo padėti. Mr. Boyce 
paaiškino, ko norįs; tuomet berniukas atsaliutavo ir 
tarė: „malonėkite, pone, eiti su manimi. „Ir jis nu
vedė Boyce į jo ieškota vietą. Mr. Boyce, kaip tipin
gas amerikietis turistas, išėmė iš kišenės šilingą ir 
ištiesė jį berniukui, norėdamas atlyginti už patarna
vimą. Bet berniukas atsakė: „Ne, pone, esu skautas. 
Skautai neima pinigų už patarnavimą. „Mr. Boyce 
buvo nustebintas ir sumurmėjo: „Ką tu sakai?"

Berniukas pakartojo ir paklausė, ar jis nieko 
negirdėjęs apie skautus. Mr. Boyce prisipažino ne
girdėjęs ir paprašė papasakpti jam apie juos. Berniu
kas papasakojo jam apie skautus ir dar pridėjo: 
„Jų būklas yra visai netoli nuo čia ir man būtų 
malonu parodyti kelią į jį."

Mr. Boyce pirmiausiai turėjo atlikti reikalą, dėl 
kurio buvo atvykęs. Berniukas gi laukė jo; ir kuomet 
Mr. Boyce vėl išėjo, berniukas nuvedė jį į Roberto 

Baden-Powellio įstaigą, kur jis gavo visas informaci
jas ir gausybę medžiagos. Visur jis buvo pasitin 
karnas ir palydimas šypsenos ir paslaugumo.

Visa tai padarė gilaus įspūdžio Mr. Boyce. Netru
kus, apsirūpinęs gausia medžiaga, jis grįžo į Jungt. 
Valstybes.

Sekančiais /1910/ metais, vasario mėn. 8 d. Mr. 
Boyce su keliais kitais, kurie taip pat susižavėjo 
skautybe, įkūrė skautų organizaciją Amerikoje. Šitoji' 
diena yra kasmet iškilmingai švenčiama visų Jungt. 

/ Valstybių skautų, kurie ją skaito amerikietiškos 
I 

skautybės gimimo diena.
Šis „geras darbas", padarytas nežinomam svetimša

liui, perkėlė skautybę į Ameriką ir jos džiaugsmus 
padarė prieinamus milijonams Amerikos berniukų.

1926 m. gegužės mėn. 1 d. Tautinės Taryba Wa
shingtone pastatydino didelę statulą, vaizduojančią 
Amerikos stumbrą /bizoną/, skirtą pagerbti Nežino
mam Anglų Skautui; joje yra paprastas, bet ir daug 
sakąs įrašas: „Nežinomam Skautui, kurio ištikimybė 
„geram darbui" atnešė Skautų Sąjūdį į Jungtines 
Amerikos Valstybes."

Dabar šitoji bronzinė stumbro statula yra perkelta 
į Gilwellio parką Anglijoje.

Per pirmus 16 metų per skautų eiles Amerikoje 
perėjo 3 milijonai berniukų.

Taigi, nedidelis geras darbas, kokį milijonai skautų 
visame pasaulyje kasdien atlieka, leido įkurti mil
žinišką skautų org-ciją didžiulėje valstybėje Garbė 
tiems skautams, kurie yra ištikimi savo pasižadėjimui 
kasdieną atlikti bent vieną gerą darbelį!

Vidugiris.

PAJUSKIMETIK

Pasakojama, kad vieno didelio Indijos miesto mi
nioje dažnai buvę galima sutikti menką, pavargusį 
ir susenusį žmogiūkštį, prašantį iš praeivių išmaldos. 
Kai tas elgeta miręs, pas jį ant kaklo buvęs atrastas 
bekabąs nešvarus ir nuo prakaito ir skurdo pageltęs 
maišelis, kuriame buvęs įdėtas raštas, o jame rašoma, 
kad vietinė valdžia už nuopelnus ir kruopštų parei
gų pildymą raštelio savininkui suteikia teisę į pensiją 
ir aprūpinimą .. Susidomėta, kodėl tas vargšas žmo
gelis, taip skurdžiai gyvenęs ir baigęs savo dienas, 
nepasinaudojęs tomis teisėmis ir privilegijomis, 
kurias turėjo. O gi paaiškėję, kad jis nežinojęs, ar, 
gal teisingiau pasakius, visai nesupratęs to, ką turė
jęs ir todėl turimų galimybių neišnaudojęs.

Šis pasakojimas gražus ir pamokinantis, pavyzdys 
ir šių dienų žmogui — europiečiui. Argi nedažnai mes 
visiškai neįvertinam to, ką savyje turim. Argi

RĄ JĄ SAVO VERTĘ.

nedažnai šioje pokarinėje dvasios sumenkėjimo ir 
smukimo eroje, mes vaikštom, kaip anasai pavargėlis, 
rankiodami menkaverčius dalykėlius ir kas blo
giausia — į juos mes kreipiame visą dėmesį. Argi 
nedažnai žmonės dėl menkų, smulkių ir pilkų kas
dienių reikaliukų susipyksta, vieni kitiems pavydi, 
vieni kitus apkalba ir tiesiog vieni ant kitų kalnus 
suverčia. Todėl tikrai atrodo, kad daug kas pametė 
kelią dėl takelio ar gal pamiršo bei1 nustojo tikrojo 
gyvenimo kriterijaus.

Bet argi iš tikrųjų yra ar galėtų būti toks sumenkęs 
ir lietuvis, o ypač skautas. Atsakas turėtų būti neigia
mas. Juk tikrojo žmoniškumo ir dvasios stiprybės 
mes, pagal himno žodžius, semiamės iš praeities. 
Nejaugi ta dvasios stiprybė, kuri amžiais pas lietuvį 
glūdėjo, dabar išseko ar sumenko. Ne, šimtą kartų 
ne! Ji mumyse yra ir užgesti negali. Tiesa, gal ją
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temdo vergijos pančiai tėviškėje ir čia— Vokietijoje » 
— tremtis nelemtoji.? Bet irgi ne! Juk vargai ir 
kančios gimdo galiūnus! Todėl, kad ir kaip veiktų į 
mus ši pokarinė era ir lyg tirštas rūkas, lyg sunki 
migla gultų ant mūsų, mes vistiek išeisime nepalūžę. 
Tačiau tam reikia pastangų, o ypač skautams — ne
paliaujamo nuolatinio judrumo, veiklos, pasiryžimo, 

entuziazmo, per skautybę turi išaugti pilnosios — 
šviečiančiosios asmenybės, per skautybę reikia pa
kelti iki reikiamos aukštumos keikvieną lietuvį, per 
skautybę turim išmokyti visus mylėti, vertinti ir 
branginti kiekvieną artimą taip, kaip mes mylim 
save ir kitų tautų laisvę ir nepriklausomybę.

Sklt. L. E-tas.

DOBILO GILDIJA.

Anglijoje vyresnio amžiaus skautės, nevadovaujan
čios skaučių vienetams, ir dėl kitų aplinkybių 
negalinčios aktyviai dirbti skaučių organizacijoje 
susiburia į Dobilo Gildiją, lyg skaučių bičiulių dr-ją. 
Kad ir mūsų pasyvios skautininkės būtų įtrauktos i 
skaučių judėjimą ir suburtos krūvon, talpiname šiam 
klausimui paskatinti Dobilo: Gildijos nuostatų pagrin
dines mintis.

Yra daug narių, kurios yra davusios įžodį. ir kurį 
laiką buvusios aktyvios skautės, tačiau vėliau dėl 
susidėjusių aplinkybių buvo priverstos pasitraukti iš 
skautiško veikimo, Jos yra įvairių luomų ir įvairaus 
amžiaus moterys, pradedant 21 metų amž. ir baigiant 
pensininke. Visos jos aktyviai galėtų prisidėti prie 
skautiško veikimo, nes išstojusios ne tik pačios 
atitolsta nuo skautybės idealų, bet ir skautų judėjimas 
nuo to nukenčia, nes jaučiamas nuolatinis trūkumas 
prityrusių žmonių, kurie galėtų duoti patarimų ir 
dalintųsi savo, patyrimu.

Buvusios skautės moterys užima autoritetingas ir 
atsakingas vietas viešose tarnybose, prekyboje, 
pedagogikoje, medicinoje, amatuose, o taip pat 
svarbiausioj srityj —- būdamos motimos ir šeimininkės. 
Neteisinga ir netikslu, kad jos neturėdamos laiko 
aktyviai skautų tarnybai, būtų izoliuotos nuo 
seserijos idealų ir idėjų. Todėl reikia sudaryti stiprų 
ryšį, įjungiant jas į seseriją ir nestatant joms didelių 
reikalavimų. Įkūrėjas yra pasakęs: „Vieną sykį 
tapus skaute, visada lieka skaute". Jis nesakė: 
„Kartą tapusi skaute, visada reikalinga skautiško 
lavinimo. „Dobilo gildijos narės yra praėjusios 

„gavimo" ir yra pasiekusios „davimo" laikotarpį. 
Jos yra patarėjos ne tik dvasinėje, bet ir 
praktiškoje srityje, pav. sveikas gyvenimo būdas, 
žinios iš iškylų ir kelionių,, prisitaikymas prie įvairių 
sąlygų ir sunkumų ir t.t.

Dobilo Gildija yra toms buvusioms skautėms, kurios 
tebenori dalyvauti skautiškame gyvenime, tačiau 
neturi tiek daug laiko aktyviam darbui.

Įstojimas. Įstoti gali visos virš 21 metų amžiaus 
buvusios skautės, kurios.

a/ nuo pat įstojimo ištikimai tarnavo skautybei,
b/ kurioms skautų įstatai ir įžodis tebėra ju 

pagrindas, kurios visur ir visada skleidžia bro
liškumo ir skautybės dvasią,

c/ Kurios reikalui esant kokiu nors būdu padeda 
seserijai. Kandidatė rekomenduojama senesnės 
skautės, kuriai ji yra žinoma.

Organizacija. Dobilo Gildijos vienetai turi būti 
organizuojami paprastai, prisitaikant prie vietos 
reikalavimų.

Organizacijos nariams registruoti turėtų būti skiriami 
sekretoriai. Nariai privalo mokėti mažą metinį, 
mokestį /suma nustatoma atskirai kiekvieno skyriaus/, 
padengti sekretoriaus algai rašom, medžiagos 
išlaidoms ir kt.

Kiekvienas skyrius laiko savo sąrašus pas save, ir 
duoda metinę apyskaitą Seserijos vadijai, pranešda
mas apytikrį narių skaičių.

Veikla. Kiekviena Dobilo Gildijos šaka turi nudaryti 
savo nuosavą veikimo planą, kadangi vieni nariai
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gali turėti mažai laiko, o kiti gal norės daryti sueigas 
reguliariais laikotarpiais. Kiekviena šaka turi duoti iš 
savęs vadovaujančių jėgų. Be to,, visos Dobilo Gil
dijos šakos darys metines sueigas, Mąstymo Dieną 
arba prieš. Gi vienos šakos narės gali daryti sueigas 
taip dažnai, kaip jos nori.

Stovyklavimas. Dobilo Gildijos narės turi teisę 
dėvėti uniformą sueigose ir atlikdamos kokias nors 
pareigas seserijai. Uniforma — skaučių uniforma — 
suknelė, arba švarkas ir sijonas ir balta bliūzė, vyno 
spalvos kaklaryšis, diržas, rudi bateliai, kojinės, ke
purė su bryliais į viršų arba su bryliais į apačią.

A. K.

PADAVIMAS APIE ĄSOS EŽERĄ.

Žydi liepos šimtametės.
Ką jos šlama, — kas atspės?
Nendrėsna šešėlį meta:
Neišduokit paslapties!

Ąsos bangos glosto krantą, 
Blaško pakrantės meldus.
Šiąnakt šimte metų kartą, 
Dyvai neregėti bus!

Sidabrinės žuvys žino
Ąsos dugno stebuklus:
Piktos jėgos paskandino 
Karalaitę ir rūmus.

Tai šią naktį jinai laukia 
Išvaduotojo narsaus..
Tyliai skausmo dainos plaukia, 
Dangų klausia — ar sulauks?

Kyla vėjas, blaško burę, 
Neša laivą virš bangų.
Liūdna saulė pasižiūri — 
Trokšta ežeras aukų.

Paskutinis spindulėlis
Žvelgia dar iš debesų, 
Dar baltuoja akmenėliai 
Tarp griaustinių ir žaibų.

Aukso kasos nusidriekę, 
Lino žiedas akyse.
Kenčia ji... Pirmyn, .skubėki!
Ir galingas būk dvasia!

Dunda griausmas, nesustoja.
Tyli liepos. Bus kova!
Kažkas ežere vaitoja,
Gaudžia užkeikti varpai...

„Šatrijos" Tuntas parado metu. Priekyje tuntininkė 
sktn. Milvydaitė.

Sunkiais pančiais surakinta 
Ilgus amžius kenčia ji, 
Saulei tekant, rasai krintant 
Rieda ašara gaili.

Daugel didvyrių mėgino
Galią burtų nugalėt —
Žuvo nelygioj grumtynėj
Slibino akių gelmėj.

Saugo slibinas belaisvę,
Trykšta iš nasrų ugnis.
Takas tiesus — ženki drąsiai! — 
Pergalė tava arti.

— Cha! Į kovą? Smauk, jei drįsti! — 
Raitos slibinas baisus.
Nuo jo žvilgsnio gėlės vysta, 
Temsta saulė ir dangus.

— Dar ne laikas jums, narsuoliai, 
Karalaitę išvaduot!
Galas jos bausmės dar toli, 
Grįžki sveiks tuojau namon!

Žodžiai slibino, lyg aidas 
Griausmo, nuskamba kurčiai.
Karalaitės bąla veidas:
— Veltui šičion atvykai! . ..

— Grįžti? — Niekuomet! Į kovą 
Didžią, baisią juk rengiaus!
Tik bailiai dabar aš stoviu, 

Dingo jėgos ... O, dangau!
Trenkė žvilgsnis, lyg perkūnas, 
Pliekė žaibas ir ledai — 
Ir drąsaus jaunuolio kūną 
Globė nendrės ir meldai.

Rytas vėl skaistus išaušo, 
Liovės pamažu audra.
Vėl žuvytės stiklą daužo:
Kas šią naktį buvo čia?

Ir liūliuoja bangos auką.
Nendrės šnara jam: sudie,
Naujo mes drąsuolio laukiam , 
Gal pasupsim jį ir vėl...

Tyliai vėl meldai linguoja, 
Skleidžia žiedą lelija.
Verkia liepos ten, saloje.
Ir užmiega vėl Ąsa.

Sesė Liuda.
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SKAUTIŠKI

1. Gyvulių imitavimas.Skiltys išsirikiuoja eilėmis. Kiekvienos skilties pirmieji gauna vieno žvėries, paukščio ar šliužo pavadinimą. Antrieji — kito, ir 1.1. Davus ženklą, žaidėjai, eidami ratu paeiliui /po vieną/ vaizduoja tą gyvį judesiais ir garsais. Jei, draugininko nuomone, pavaizduoja blogai,' turi pakartoti. Laimi greičiausiai baigusi skiltis.Tinkamiausi gyviai: varlė, žvirblis, kupranugaris, triušis, strazdas ir kt. /kiekvienas su skirtinga eisena/.2. Pupelės ir degtukai.Reikmenys: Pupelės jr degtukai.Skiltys sėdi eilėmis, išsiskaičiavę. Kiekviena turi dėžutę degtukų ir pupelių. Draugininkas pamažu signalizuoja raidę ir šaukia numerį, o iššauktieji numeriai deda raides /pupelės atstoja taškus, degtukai brūkšnius/. Tuo būdu signalizuojamas visas sakinys. Baigus sakinį, skiltims duodama laiko patrikrinti.Žaidėjas neprivalo žinoti savo raidės tol, kol jis jos neperskaitys ir nesudės iš pupelių ir degtukų. Pradėti turi tie patys numeriai visose skiltyse.
3. Aklojo brangenybės.Skiltys eilėse. Skautai stovi vienas nuo kito kiek galima toliau. Įvairūs daiktai sudėti ant žemės, paraleliai su skilčių linijom. Vienam skautui iš skilties yra užrišamos akys ir jis turi surasti brangenybes” pagal žodinius kitų skautų nurodymus.Kiti skautai, sušvilpus, negali pajudėti iš savo vietų. Laimi skiltis, kurios „aklasis" surenka visas brangenybes ir pirmasis nuneša draugininkui.4. Šokinėjąs ratas.Grupė sudaro ratą, kurio viduryje stovi skautas su virve. Prie virvės pririšama nemaža dėžė. Rato viduryje stovįs skautas suka virvę aplink, o skautai turi per ją peršokti, kai virvė prie jų priartėja. Jei virvė paliečia kojas, skautas iškrenta. Žaidžiama, kol lieka tik vienas skautas, kuris yra laimėtojas.

ŽAIDIMAI.5. Laikrodžio tiksėjimas.Garsiai tiksenąs laikrodis padedamas tokioje vietoje, kad jį būtų galima paliesti. Iš kiekvienos skilties po vieną žaidėją užrištomis akimis įleidžiama į kambarį. Visi stengiasi paliesti laikrodį. Paliesdami jį nusiima skarelę nuo akių ir stovi ramiai, kol visi užbaigia. Tada laikrodis perstatomas į kitą vietą ir įleidžiami kiti žaidėjai.6. Paslapties išaiškinimas.Būkle paslepiama gabaliukai popieriaus įvairių spalvų — vienodas skaičius kiekvienai skilčiai, bet'skirtingų spalvų. Visos skiltys ieško tų lapukų, bet tik skiltininkai gali juos paimti. Skiltis gauna du tašku už kiekvieną surinktą savo lapuką ir vieną tašką už kitos skilties lapuką.7. Kimo estafetė.Skiltys išsirikiuoja eilėmis. 5—8 m. atstume stovi skiltininkai veidu į skiltis ir laiko maišus su mažais daiktais. Pirmieji numeriai bėga prie skiltininko, gauna iš jo vieną daiktą, apžiūri jį, atiduoda, atgal, grįžta ir pasako sekančiam nr. ką matė. Antrasis bėga prie skiltininko, apžiūri antrą daiktą ir pasako trečiajam, ką jis matė ir ką jam {; pasakė pirmasis. Paskutinysis negrįžta prie skilties, bet surašo visus girdėtus 'ir atsimenamus daiktus.8. Vaizduotės kimas.Parink apie 20 daiktų, kaip paprastam kimo žaidimui. Kiekviena skiltis pasižiūri į šiuos daiktus. Bet vieton to, kad kiekvienas darytų matytų daiktų sąrašus, visa skiltis bendrom jėgom / daro sąrašą kitų daiktų, artimai susijusių su matytais. Pav., matytas daiktas kompasas. Viena skiltis gali nuspręsti, kad tai reiškia žvaigždės, antra, kad šiaurės polius Praėjus sąrašų sudarymui skirtam laikui, skiltys paeiliui skaito savo sąrašus — iš karto tik vieną daiktą, o kitos neskaitančios skiltys turi atspėti tikrąjį daiktą.Iš anglų k. vertė Stasė Š.
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VfiSERIO RAJONAS STOVYKLAUJA.

1/ Pirmasis rytas. Du „sušalę" skautai. 2/ Stovyklos 
vartai ir vadovybė. 3/ Vyčiai davė įžodį. 4/ Rytinis 
raportas. 5/ Ir vyresiosos skautės stovyklauja. 
6/ Vyčiai gavo uždavinį. 7/ Vėliavai gerbk!" 8/ Pie
taujam. 9/ Mūsų eilės padidėja.
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REGATOS ORGANIZACIJA.

I.

Jachtos, patrankos šūvis, jachtos nuburiūoja į tolį, štai jums ir regata. O kol jos grįžta paprastai visi 
žiūrovai jau būna išsiskirstę.

Regatos kursas paprastai būna trikampio formos pažymėtas trimimis bojomis. Trikampio forma dažniausiai 
naudojama dėl to, kad visi pastatai / žmonių arba prekių transportui vandens keliu naudojama priemonė vadi
nama pastatu / gautu buriuoti įvairiu vėju ir tokiu būdu išsilygintų jų specifinės savybės. Pvz. vienas 
pastatas geriau ir greičiau buriuoja kietai prie vėjo, kitas puse vėjo, o dar kitas erdviu vėju. Trikampio 
forma dar ir tuo patogi, kad pastatai visą laiką lieka matomi nuo kranto. Prieš regatą visiems dalyviams 
įteikiamos raštiškos instrukcijos kuriose būna pažymėta ir visa regatos programa. Prieš regatos pradžią kiek
vienas dalyvis turi pristatyti pastato klasės dokumentus ir savo patentą taip pat pagal oficialų chronometrą 
nustatyti savo.

Starto valanda būna pažymėta programoje atsižvelgiant į serijas. Didesnės jachtos startuoja pirmos. Įsi
vaizduokime, kad regatoje dalyvauja sekančios klasės: 6 m., 8m50, 6m50 ir Sharpies. Čia viršuje suminėta 
tvarka ir bus vykdomas startas, kadangi Sharpies turėdamos tik 5m. ilgio yra pačios mažiausios ir 6m. klasės 
jachtos, nežiūrint į jų pavadinimą, yra didesnės kai 8m50 ir 6m50.

Daugiausiai naudojami du starto būdai: lekiantis ir chronometrinis startas. Programoje būna pažymėta 
kuriuo būdu bus. startuojama ir taip pat kiti daviniai, pvz.: -

Serija Serijos raidė. Įspėjimas Startas
6m. H 13.55 14.00
8m50 I 14.10 14.15
6m50 J 14.25 ‘ 14.30
Sharpies. R 14.40 14.45

Dvi valandas prieš regatą iškeliama signaliniame krant<P stiebe buriuotojų sąjungos vėliava ir starto tvarka 
visų serijų vėliavėlės - raidės. 10 minučių prieš startą /čia bus kalbama visur apie lekiantį startą/ serijų raidės 
nuleidžiamos nuo stiebo, 5 minutės prieš startą duodamas įspėjimas 6m. jachtoms iškeliant raidę PI /balta 
raudona/ ir kartu- iššaunant. Nuo šio momento jachtos turi buriuoti jau regatinėmis prasilenkimo taisyklėmis 
ir jos kreicuoja prieš starto liniją, kurios jos negali perburiuoti prieš starto signalą. Kitos jachtos turi duoti 
joms kelią ir netrukdyti. Jeigu kuri nors jachta perplaukia,per starto liniją, ji yra gražinama iškabinant jos 
numerį ir duodant kokį nors garsinį signalą.

14.00 valandą startas. Raidė H nuleidžiama ir kartu duodamas šūvis. Jachtos jau gali eiti per liniją ir regata 
prasideda. Ta pati procedūra pasikartoja ir su kitomis serijomis.

Jei dėl kokios nors priežasties kurios nors serijos dalyvavimas regatoje atšaukiamas arba tos serijos regata 
panaikinama, stiebe keliama raidė N su tos serijos raide.

Jei dėl kokios nors priežasties startas, suvėlinamas, lis pratęsiamas -15 minučių, iškeliant kodo knygos 
vimpilą / raudona, balta, raudona, balta raudona /.

Jachtoms grįžtant starteris pažymi valandą, minutę ir sekundę, kada jachtos labiausiai į priekį išsikišusi 
dalis paliečia finišo liniją. Bet tik visam pastatui perėjus per liniją, jis nustoja buriuoti pagal regatines 
taisykles^ Paprastai kiekvienos serijos pirmajai jachtai palietus liniją, dar iššaunamas šūvis.

Jachtos pasiskirsto vietomis pagal atvykimą, bet jeigu kuri.nors jachta iškelia protesto vimpilą, jos vadas 
turi dvi arba vieną valandą laiko įteikti jury komisijai protestą raštu. Jury komisija išklauso abi puses ir 
nusprendžia. Jury sprendimu nepatenkinta pusė gali paduoti dar vieną protestą Buriuotojų Sąjungai. Pro
testai duodami dėl nesilaikymo regatos taisyklių, pvz. viena jachta nedavė' kelio kitai, arba dvi jachtos 
susidūrė viena jachta užstūmė kitą ant bojos ir t. t. Regatos metu palietusi boją jachta neklasifikuojama.

P. A. R.
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MŪSŲ NAUJASIS BROLIS.

Skilties .sueigoje, skiltininkui pranešus apie Alberto 
paduotą įstojimo pareiškimą, mes parodėme savo 
nepasitenkinimą. Nors mūsų buvome šeši ir norėjome, 
kad vyčių būrelis padidėtų, bet šiuo pareiškimu 
nesidžiaugėme. Asmeniškai prieš Albertą mes nieko 
neturėjome, bet, kad jis taptų mūsų vieneto narys, 
to nedaleidome.

Apskritai Albertas buvo nieko sau berniukas: 
visuomet linksmas, judrus ir geras sportininkas. 
Savo aštriu liežiuviu ir svariu sąmojum ne vieną 
sunešdavo į ožio ragą. Labiausia jis mėgo stalo 
tenisą. Kai su rakete atsistodavo prie žalio stalo, 
naujas priešininkas su užuojauta pažiūrėdavo į jo 
smulkią figūrą, bet vos pradėjus žaidimą, būdavo 
priverstas keisti savo nuomonę. Albertas kaip 
vijurkas gynė savo poziciją ir pralaimėjimo nežinojo.

Jį kaip jaunuolį, juo labiau kaip stiprią pajėgą, mes 
mielai savo tarpe būtume pageidavę, bet jo laisvokas 
elgesys viešumoje, nesiskaitymas su žodžiais ir 
svaigalų pamėgimas buvo tos neigiamos priežastys.

Skiltininkas pamatęs mūsų nepritarimui nu
siteikusius veidus, paskubėjo su paaiškinimu. Jis 
papasakojo, kad Albertui pareiškus norą pas mus 
.({stoti, smulkiai jį supažindino su skautybės 
ideologija, tikslais ir nelengvomis skauto pareigomis. 
Bet visa išklausęs, Albertas, pareiškimo neatsiėmė. 
Pažadėjo prie visų prisiderinti ir susitvarkyti. 
Skiltininkas siūlė ir pagaliau prašė, kad mes sutiktume 
jį įsileisti nors laikinam bandymui. — Gal kas nors 
išeis. Pabandykime, — sakė jis. Nuoširdūs skiltininko 
žodžiai paveikė ir mes sutikome, Albertas buvo 
priimtas.

Sekančiose sueigose jau dalyvavo ir mūsų naujokas. 
Čia jis laikėsi gan santūriai ir su įdomumu klausė 
mūsų pasikalbėjimus; aiškinimus, diskusijas.

Dabar mes į Albertą pradėjome žiūrėti kaip į 
saviškį, Tiesa, viešuose pasirodymuose jis dalyvavo 
be kaklaraiščio, bet tuntininkas buvo patikinęs, 
kad praėjus kandidatavimo laikui jis galėsiąs laikyti 
egzaminus iš visų patyrimo laipsnių ir duoti vyčio 
įžodį. Dabar mūsų Albertas tolydžio tapo santūresnis. 
Jei ne taip ką padarydavo ar išsitardavo vienoj ar 
kitoj vietoj, mes pastebėdavome kai jis pats 
nejaukiai pasijausdavo. Mes jį puikiai supratome 

ir su pastabomis buvome atsargūs. 19 metų jaunuolis 
savo dvasinio brendimo laikotarpyje stengėsi pats 
■save kontroliuoti. Blogesniai minčiai ar veiksmui 
ištrūkus iš gerosios valios varžtų, atrodo, jo bręstantis 
charakteris tuojau reaguodavo.

Mūsų stovykloje įvyko mažas nuotykis: vieną 
naktį buvo išplėštas UNNRA sandėlis. Buvo įsibrauta 
per langą. Vagį ištiko maža nesėkmė: „besitvarkant" 
su langu į stiklą kas tai persipiauta ir pritekinta šiek 
tiek kraujo. Tuoj pat, policijos patvarkymu, visi 
stovyklos gyventojai turėjo pasirodyti gydytojams. 
Ilga eilė nusidriekė prie salės, kur buvo įsikūręs 
medicinos personalas. Daktarai stipriai tikrino ir 
visi buvo panašios nuomonės, kad nusikaltėlis neis 
parodyti savo sužeistos rankos.

Mums vyčiams buvo didelis smūgis, kai sužinojome, 
kad popietiniame tikrinime pas Albertą rado perpjautą 
ranką. Gydytojui smulkiau ištyrus, nebuvo nustatyta 
į ką buvo sužalota ranka, nors nukentėjęs aiškinosi 
puolęs nuo dviračio, prie to parodydamas numuštą 
kelėną. Į jo pasiteisinimus nebuvo kreipiama jokio 
dėmesio, nes kaipo asmuo stovykloje buvo pasižymė
jęs savo išdykumu. Nemaloniai pasijautėme, kai 
Albertą uždarė daboklėn, o dar daugiau skaudino 
girdimos replikos iš pašaliečių, kad tai padaręs 
skautas.

Nežinojome kuo tikėti. Teisindami patys save ir 
savo naujoką, tiesą prileidome jam, bet mes jį dar 
tiek mažai pažinojome, o iš anksčiau žinojome, 
kaip padykusį jaunuolį. Ir, jei jis pas mus nebūtų 
įstojęs, tik su užuojauta būtume pagalvoję apie 
iškrypstantį jauną žmogų.

Kitą dieną, man einant per stovyklos rajoną, priėjo 
Jurgis Tamošaitis ir paprašė paskolinti dviratį: norįs 
iš kaimo ką tai atsivežti. Dviratį buvau pažadėjęs, 
dar iš pereito karto, kai buvau prašęs palikti porą 
kg. jautienos; sumanūs prekybininkas, už paslaugą 
nenorėjo likti neatlygintas. Duodamas dviratį 
pastebėjau ką tai nenatūralaus: pavasario laike 
žmogus su šaliku. Smalsumo pagautas per prasiskėtusį 
šalikėlį pažvelgiau į, mano manymu, nešvarius 
baltinius. Bet kas tai? Tamsiai nudažytuose 
amerikoniškuose baltiniuose pamačiau keistas dėmes.
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— Jūs, ponas Tggpošaiti dabar dar šaliką nešiojate? 
— išspruko man.

—■ E, mat amerikoniški marškiniai, — lyg pagautas, 
staiga sumišęs atsakė, šaliką skubiai susitvarkydamas,

— Bet už nudažytus juk nebaudžia, — samprota- 
vaiu. Manyje kilo įtarimas. Tamošaitis paskubėjo 
užsėsti, lant dviračio ir dingo už barako kampo 
o aš nugrimzdau į abejones, kurias man sukėlė 
Tamošaičio sumišimas ir paskutinis įvykis. 
Marškiniuose matytos dėmelės labai priminė kraują 
ir nedavė man ramybės. Pradėjau svarstyti apie 
Alberto nekaltumą. įtarimą Tamošaičiui motyvavau 
kaipo pasižymėjimui savo nesąžiningumu žmogų. 
Sunkių minčių slegiamas, kiek paklaidžiojęs po 
rajoną, užsukau policijon. Čia suradęs policijos vadą 

paprašiau slaptam pasikalbėjimui. Likus vieniems, 
papasakojau ką mačiau, savo įtarimą ir nuomonę 
apie Tamošaitį, kaip apie nepatikimą asmenį. Policijos 
viršininkas su dideliu susidomėjimu išklausė mano 
pranešimą ir pažadėjo reikalą aiškinti.

Dar tą patį vakarą Albertas iš daboklės išėjo. 
Jo vieton, atsisėdo Tamošaitis. Policijos griežčiau 
suimtas, prisipažino nusikaltimą padaręs. Kad kraujas 
išdavė tai kalta buvo nosis, kurią sumušė belįsdamas 
per langą.

Po to lyg didžiulis akmuo nukrito nuo širdies, 
o savo naują brolį su užuojauta atsiprašėme, kad 
suabejojome jo nekaltumu.

S. Meškuitis.

TRYSDRAUGAI.

Nepasitikėk jokiam draugui, kol jo neišbandei! 
Prie vaišių stalo jų yra daugiau negu prie kalė
jimo durų.

Vienas žmogus turėjo tris draugus; du iš jų 
labai mylėjo, tręčiasis jam buvo nereikšmingas, 
nors šis atrodė norįs daugiausia šu juo bendrauti. 
Vieną kartą jis buvo pašauktas teisman, kur 
buvo smarkiai, bet neteisingai kaltinamas. „Kas 
iš jūsų," tarė jis nori eiti su manim ir už mane 
paliudyti? Aš esu sunkiai kaltinamas ir karalius 
pyksta."

Pirmas iš jo draugų tuojau atsiprašė, nes turįs 
kitų reikalų ir negalįs su juo eiti. Antrasis paly
dėjo jį iki teismo durų ir iš baimės teisėjo 
pykčio apsisuko atgal. Trečiasis, kuriuo mažiau 

tikėjosi pasiremti, įėjo ir taip gražiai paliudijo 
apie jo nekaltumą, kad teisėjas jį paleido ir 
apdovanojo.

Pasauly žmogus turi tris draugus. Kaip jie 
elgiasi mirties valandoj, kada Dievas jį pašaukia 
teisman?

Pinigas, geriausias draugas, apleidžia pirmi
ausia jį ir neina kartu.

Jo giminės ir draugai palydi jį iki kapo ir vėl 
sugrįžta savo namuosna.

Trečiasis, kurį dažniausiai gyvęnime pamirš
davo, tai jo geri darbai. Jie vieni palydi jį 
iki teisėjo sosto; jie eina pirm jo, kalba už jį ir 
randa pasigailėjimą ir malonę.

J. G. v. Herder.

Min. P. Žadeikis sveikina Schwabisch-Gmund 
lietuvius skautus.

Foto: V. Bacevičius.
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Robinzonas randa urvą ir išgirsta šūvius nelaimėj 
atsidūrusio laivo. »VI. ir kempine joms uždegti. Tuo laiku nebuvo degtukųVieną dieną, kai Robinzonas buvo žemai slėny ir piovė storas lazdas anglių pasigaminimui, nuvalęs ■truputį uolos papėdę, pastebėjo netoli dugno kažką panašaus į olą ar išėjimą. Šiaip ne. taip prasiveržęs, pasijuto esąs visai dideliam urve, kuris buvo pakankamai aukštas, kad net buvo galima jame atsistoti. Atėjus jam iš dienos šviesos, atrodė visai tamsu. Atsisukęs paieškot išėjimo atgal, staiga iš olos gilumos pamatė dvi degančias akis, įbestas į jį. Iš baimės net plaukai atsistojo, nes jis pamanė, kad tai ką jis matė buvo velnias; tad šaukdamas išbėgo pro urvo angą lauk. rBet išėjus dienos švieson, jam pasidarė gėda dėl savo panikos. Pagaliau, ką jis matė, galėjo būti jo vaizduotės sukurtas dalykas. Todėl, paėmęs iš savo laužo didelę degančią šaką, vėl įėjo urvan.Vos tik tris žingsnius pažengęs, Robinzonas sustojo, beveik taip pat išsigandęs kaip pirmiau. Visai arti savęs išgirdo stiprų dūsavimą, lyg kas nors labai kentėtų. Tai buvo kažkas panašu į murmėjimą, lyg tai būtų žodžiai kalbos, kurios jis negalėjo suprasti. Vėliau vėl kitas dūsavimas. Šaltas prakaitas išpylė jį visą. Bet visas drebėdamas susilaikė, nusistatęs šį kartą nebebėgti.

4Laikydamas žibintą virš galvos stipriai kiek galėdamas apsižvalgė aplink ir pamatė ant urvo grindų milžinišką ožį, kuris vos tik gaudė orą, buvo labai senas ir atrodė jau dvesiąs.Jis pajudino pirmutines kojas, norėdamas pamatyti, ar negalėtų išvesti iš Urvo. Bet vargšas žvėrelis atsikelti negalėjo, tad Robinzonas paliko jį dvėsti ten, kur jis gulėjo.Nugalėjęs baimę, Robinzonas apsižvalgė rūpestingai aplink Urvas buvo mažas, plačiausioj vietoj nedaugiau dvylikos pėdų. Netoli pastebėjo kitą išėjimą. Jis buvo taip žemas, kad norėdamas išeiti, jis turėjo šliaužti ant rankų ir kojų. Be geresnės šviesos, tik su degančiu žibintu negalėjo matyti, kaip toli buvo nuėjęs.Iš užmuštų ožkų taukų, Robinzonas jau seniau buvo pasigaminęs visai šviesių žvakių atsargą. Kitą dieną jis grįžo prie urvo nešinas šešiomis žvakėmis 

ir žmonės šviesos uždegimui vartodavo akmenukus ir kempines, su kuriomis iš kibirkšties buvo lengva gauti ugnies.Įėjęs į urvą, Robinzonas žvakės šviesoj pamatė, kad ožys buvo nebegyvas, Patraukęs jį į šalį, palikęs jį vėliau užkasti, nušliaužė ant rankų ir kelių apie 10 jardų žemyn per mažą praėjimą, kol pagaliau pasijuto esąs dideliame kambary, kurio stogas buvo beveik dvidešimt pėdų aukštumo. Jo žvakės šviesa atsispindėjo visose sienų pusėse ir atrodė, kaip dei- matai. Grindys buvo visai sausos ir lygios, net gi ant sienų nebuvo drėgmės ir Robinzonas buvo nudžiugęs savo radiniu. Buvo žemas Įėjimas. Jis nutarė pasinaudoti urvą pasislėpimui, jei būtų kada nors puolamas. Tai iš tikrųjų buvo naudinga, nes vienas vyras, turėdamas šautuvą, galėtų lengvai atsiginti prieš šimtus.Robinzonas buvo išgyvenęs toj saloj daugiau kaip atsargas, išskyrus tris ar keturius svarus šovinių pagaminimui ir sutaupytus šautuvus ir muškietus. Pajudindamas paraką, manė taip pat galėsiąs gerai atidaryti kanę, kurią buvo išsitempęs į krantą iš laivo likučių po žemės drebėjimo. Nors vanduo prasiveržė į ją, bet nebuvo padaręs jokių nuostolių. Viduj buvo apie šešiasdešimt svarų visai sauso ir gero parako, tik paviršiuj jis buvo truputį susikrustavęs. Visa šita, kas liko iš pirmos daugybės, dar sudarė jo visam gyvenimui dideles atsargas.Robinzonas buvo išgyvehęs toj saloj daugiau kaip dvidešimt du metus, ir buvo beveik visai pripratęs prie tokio gyvenimo būdo. Irr nors jis būtų įsitikinęs, kad jokie laukiniai neateis arti jo, jaustus beveik patenkintas, kad gali praleisti likusias dienas ir numirti iš senatvės taip, kaip rastas urve ožys.Buvo netoli gruodžio mėnesio pabaigos. Tai buvo derliaus nuėmimo laikas ir Robinzonas ilgai būdavo' savo laukuose, net gi dar prieš auštant. Vieną dieną susirūpinęs pabaigti piauti savo derlių, iš namų išvyko anksčiau negu paprastai, dar anksčiau negu kad žvaigždės užgęso ir pasirodė pirmoji aušrps žara danguj. Perėjęs aukštumą tarp namų ir javų lauko
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atsitiktinai metė žvilgsni tiesiog į jūrą.Ant krantu, jo didžiam pasibaisėjimui, jo gyvenamos salos pusėj pamatė degant laužą ir suprato, kad tai dar kartą išlipę krantan žmogėdros jį sukūrė.Jis bėgo tiesiai savo tvirtovėn, skubiai perlipo tvorą ir įtraukė laiptus su savim vidun. Greitai užtaisė pistolietus ir šautuvus paruošdamas juos apsigynimui iki paskutinio atodūsio, nes jis buvo įsitikinęs, kad jei laukiniai p'amatytų augantį laukuose jo derlių, sužinotų, kad saloj kas nors gyvena ir nenustotų be pertraukos jo ieškoję, kol surastų.Kurį laiką Robinzonas palaukė, bet nieko neatsitiko; Tokio netikrumo ilgiau negalėjo pakęsti. Atrėmęs laiptus atgal prie sienos jų pagalba užsilipo ant uolos' viršaus ir atsigulęs smalsiai žiūrėjo pro žiūronus.Ten buvo nemažiau kaip devyni laukiniai, jis matė, kaip jie visi sėdėjo aplink laužą, kažką virė, bet kas tai buvo, ką jie virė, jis negalėtų pasakyti, nors atspėti tai buvo nesunku.Po kurio laiko jie pradėjo kažką panašaus į šokį apie laužą, visi visai nuogi ir Robinzonas stebėjo juos beveik dvi valandas. Žmogėdros turėjo dvi valtis, kurias buvo ištempę ant kranto. Jam atrodė, kad vandeniui nuslūgus, jie turės laukti kol vėl pakils potvynis. Kaip tik potvynis atėjo, jie šoko ant borto, pasistūmė ir nusiirklavo.Kaip tik Robinzonas įsitikino, kad jie jau buvo tikrai išvykę, visu greitumu nuėjo ant kalno, iš kur seniau buvo matęs laukinių ženklus ir žiūrėdamas pro stiklus, pamatė dar tris valtis irkluojantis tolyn jūron. Nusileisdamas prie kranto, jis pamatė baisų reginį Odos ir mėsos gabalai ir kaulai gulėjo aplink ir buvo visur ką tik smėlin įsisunkusio šviežaus kraujo.Tas pasibaisėtinas vaizdas taip išgąsdino ir sujaudino Robinzoną, kad jis dar kartą nutarė, atėjus kada nors kitai progai, pulti žmogėdras, nors ir kažin kiek jų būtų ir užmušti kiek tik galės. Bet visuomet po to jis gyvendavo dideliam nepatogume, niekuomet netikras, kad bet kuriuo momentu gali būti, užkluptas netikėtumo. Dažnai (linkėdavo, kad ateitų laikas, kad galėtų juos pulti, nes netikrumą pernešti daug šu'nkiau, negu darbas, nors ir kaip būtų pavojingas.Praėjo daug ' mėnesių ir nebuvo matyti jokių laukinių,' Niekas Robinzono daugiau netrukdė, 

išskyrus baisius sapnus, nuo kurių naktį dažnai pašokdavo iš miego, šaukdamas ir kovodamas, manydamas, kad laukiniai bando užmušti jį.Apie vidurį kilo gegužio, vieną dieną pakilo didelė audrą su p’erkūnu, žaibais ir lietumi. Naktį pakilo baisus uraganas. Robinzonas sėdėjo ir klausėsi vėjo kaukimo arba kartais skaitė Šventraštį, kurį buvo . radęs vieno jūrininko kišenėj, nes užmigti negalėjo.Staiga jis buvo nustebintas. kažko panašaus į gausmą. ^Tai sujudino visą orą toks garsas, lyg jūs’ girdėtumėt ką nors sunkaus bet minkšto krentant ant grindų. Po to riukšmo sekė maždaug po minutės kitas. Šį kartą jis galėjo girdėti aiškiau ir suprato, kad tai atėjo nuo laivo esančio pavojuj. Tai buvo didelių pabūklų šovimas, ir signalizavimas pagalbos kitam laivui.Robinzonas išlipo laiptais ant uolos viršaus, norėdamas pamatyti.Padėti žmonėms ant laivo, borto jis negalėjo. Jei jis būtų galėjęs juos išgelbėti, jie būtų jam padėję. Surinkęs kiek rado sausų medžių, sukrovęs didelę krūvą, uždegė, ..kaip ženklą, kad saloj yra kas nors gyvo. Jis buvo įsitikinęs, kad ženklas. buvo pastebėtas, nes kaip tik uždegė laužą, tuoj buvo paleistas šūviš, Ir vėliau kurį laiką šūvis po šūvio.Robinzonas paliko savo laužą ■ degti visą naktį. .Išaušus ir audrai nurimus, atrodė, kad rytuose matosi, kažkas panašaus į laivą. Jis vaizdavosi, kad laivas buvo nuleidęs inkarą, nes nejudėjo.Dieną vėliau, orui nusiblaivius, , eidamas per kalnelį, nuo kurio jau seniau stebėjo srovę, veržiantis pro uolą, jis galėjo . aiškiai matyti, kad tai buvo laivas, bet tai iš tikrųjų buvo tik sudužęs laivas, užneštas ant seklumos.Be abejonės laivo įgula buvo žuvus. Robinzoną apėmė nusiminimas ir didelis skausmas. Juk taip arti buvo'; laimė susitikti savo šalies žmonės ir nė vienam iš jų nepasisekė pasiekti kranto. Jis visa siela ilgėjosi baltą žmogų pamatyti kad su kuo nors galėtų pasikalbėti. Iš visos matytos įgulos laive rado tik vieną berniuko lavoną, arčiausiai laivo liekanų. Matyt, jis norėjo pasiekti krantą. Iš kelių rūbų, kurie buvo likę ant kūno, nebuvo galima pasakyti kuriai tautai jis priklausė. Jo kišenėse buvo dvi auksinės monetos ir, pypkė ,su tabaku, kuri pagaliau ir Robinzonui buvo naudinga.
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ip (PHIL g n CP VAIL A IN ID IE ILK
Moissono liga.

1
' Jonas: Broli Petrai, kodėl Tu toks susiraukęs kaip 

. naginė?
Petras: Mane dulkės, karštis ir Moissono liga baigia 

nugaluoti.
Jonas: Kas toji Moissono liga?
Petras: Vakar specialiai vykau j Paryžiaus biblioteką 

! ir iš enciklopedijos padariau išrhšą ir 
sužinojau, kad Moissono miške gausiai veisiasi 
tam tikri vikšrai su ilgais ūsais. Jais jie 
jaudindami odą priveikia ir kietaodžius.

Jonas: Acha, todėl aš mačiau minių minias, ap
gulusias sanatorijos punktus, visas ambuliatori- 
jas ir centrinę ligoninę.

Petras: Ta baisioji liga apsėdo visus miesto gy
ventojus, tik vienas mūsų brolis, Didysis 
Gaidys, pralenkė savo odos atsparumu Ir 
kietaodžius alžyriečius, pralenkė visų rasių, 
visų kontinentų brolius. Jis tik vienintelis 
išliko sveikas iš mūsų margos bendruomenės 
Koks užsigrūdinęs tas mūsų brolis dypukas, 
Didysis Gaidys.

Įvairenybės, 
i

Tunelis, po Lamanšu.
Vėl suaktualėjo tunelio po Lamanšu prakasimo 

reikalas. Mintis prakasti šį tunelį kilo prieš 65 metus, 
tačiau realizuoti, jos vis dar nepavyko.'Buvo sudary
tos net specialios tam dalykui komisijos, bet jau 
1913 m. anglų parlamentų rūmai vos 7 balsų persvara 
paruoštą projektą atmetė.

Dabar vėl sudaryta mišri anglų — prancūzų žinovų 
komisija kalbamo tunelio prakasimo reikalu. Paduo
damos tokios smulkesnės žinios:

Tunelis jungtų Prancūziją su Anglija ir būtų 70 klm. 
ilgio. Juo būtų pravestas ne tik geležinkelis, bet ir 
autostrada. Tunelio kasimo darbai užtrukų 4 metus, 

o visas darbas atsieitų 14 niilijardų prancūzų frankų. 
Šias išlaidas turėtų padengti Prancūzija ir Anglija 
lygiomis dalimis. Įdėtas kapitalas greitai sugrįžtų, 
nes apskaičiuojama, kad tuneliu susisiekimas per 
metus duotų apie 2 milijardus frankų pajamų, —

/Žinutė paduota per Paryžiaus radiją/
L. E-tas.

Ir žuvys jūros liga serga.
Yra pastebėta, kad žuvys, vežamos laive iš egzotiškų 

vandenų, pakelyje susirgo jūros liga. Žuvies 
lyginamasis svoris susilygino su jūros vandens svoriu. 
Nuolatinis1 bangų daužymas supant laivą taip 
nuvargino žuvis, kad jos paveikiamos susirgo jūros 
liga.

Blogiausia esti tokias žuvis maitinti. Vandens 
supimas sumaišo maistą su jūros dugne esamoms 
nuosėdomis ir žuvys pradėjo dvėsti. Del to egzotiškos 
žuvis, bevežant nemaitinamos, išskyrus grobuonis 
žuvis, kurios gyvą maistą mielai ryja.

Transportui sustojus, vanduo turi būti tuojau pa
keistas. Šalto oro metu vanduo turi būti perpūstas 
'šiltu oru, nes tropikų žuvys reikalauja vandens 
temperatūrbs nemažesnės kaip 18“ Celsijaus.

Keistuoliai augalai.
Mums jau yra žinomi* mėsėdžiai augalai, kurie 

įsisiurbia ne tik vabzdžius, bet ir didesnius gyvuliukus 
sunaikina, kaip pelę paukštelį ir pan, kurie tik 
pakliūva į jo čiulptukus.

Yra augalų, kuriuos, palietus susitraukia arba 
besijuokiantis ir verkiantis augalas, bet kad galėtų 
augalas čiaudyti, mokslui neseniai, paaiškėjo.

Šis augalas yra vienas iš pupelių rūšies, augantis

Mokėk savo specialybę!
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tropikuose. Jį galima lengvai „sujaudinti" ir priversti 
čiaudyti. Charakteringa, kad šis augalas yra labai 
jautrus dulkėms. Vos tik kokia dulkė ’užsėda ant jo 
lapelių, tuoj augalas ima pūsti orą iš savo „kvėpuo
jamų organų" ir lengvu skilimu numeta užkritusią 
nuo lapelių dulkę. •

Gyvulių akys.
Yra pastebėta didelis skirtumas tarp plėšriųjų ir 

neplėšriujų gyvulių akių 'sudėties. Pasirodo, kad 
grobuonis ir negrobuonis turi skirtingas akis. 
Grobuonis turi siaurą ir aštrų žvilgsnį. Akių centras 
kiek sukauptas į priekį, viena akis arčiau kitos, 
giliame akių įdubime. Trumpas žvilgsnis sukoncen
truotas į nosies galą.

Negrobuonių gyvulių akys yra platesnės, turi taip 
' • ' I 

pat ir platesnį akiratį. Atrodo, kad gamta juos 
apdovanojo plačiu matomumu, kad laiku pastebėtų 
iš visų pusių artėjantį pavojų. Jų akys yra toliau 
viena nuo kitos, žvilgsnis tolregiškas, kad būtų mtoma 
plati aplinkuma.

. Tačiau y’ra gyvių, kurie turi abu’reiškiniu drauge. 
Pav., akys .į viršų iššokusios, tačiau su trumpu 
regiškumu /varlė>/. Ir akių formos yra skirtingos. 
Grobuonis turi daugiau apskritas akis, o negrobuonis 
elepsines. ’

Bandykime palyginti:
Šuns akis su ožkos
Katės ,, su karvės
Varlės „ su žiurkės
Kiškio „ su arklio 'akimis.

Mūsų broliai Anglijoj.
MALVERN. Jau birželio mėnesy anglų skautų 

paraginti mūsų skautai susibūrė į D. L. K. Vytauto 
draugovę, kuriai vadovauja vyr. skltn. J. Rupkalvis, 
adjutanto pareigas eina vyr. skltn. P. Džiekčiorius.

Liepos mėn. įvyko tos apylinkės anglų ir tremtinių 
skautų pirmas susitikimas, subūręs skaitlingą būrį 
skautiško jaunimo ir žiūrovų prie bendro laužo. Jį 
pradėjo Malverno apylinkės skautų vadovas anglas 
majoras Kondall pareikšdamas, kad šis pirmas susiti
kimas su baltų ir ukrainiečių skautais bus užuomazga 
tolimesniam bendradarbiavimui. Gerais žodžiais užjau
tė- tremtinių sunkią dalią ir pažadėjo visokeriopą 
pagalbą. ■

Laužo programą, kuri, truko apie pusantros valan- 
,doS, -išpildė lietuviai, latviai ir ukrainiečiai. Mūsų 
broliai suvaidino komišką stovyklą ir pąvaizdavo 
atomo skaldymą iš bulvės. Todėl mūsų brolis Džiek
čiorius įsigijo „atominio profesoriaus" vardą.

Išvykdami anglai apdovanojo skautiška spauda.
Patekę į salas, mes lietuviai skautai čia vykdome 

savo obalsį „Dievui, Tėvynei, Artimui", keliame 
Lietuvos vardą ir skiname kelią į laisvę mūsų 
vargstančiai Tėvyneil /B. Br./

Įsisteigė skaučių draugovė.
Chicagos dienraštis „Draugas" paskelbė, kad Mar- 

-quette Parke įsisteigė skaučių draugovė, kurios dva
sios vadovu yra kun. A. Zakarauskas ir vadovėmis: 

Sophia Allan, Helen Shebelski, Dolores Lazutka ir 
Lucille Paulis.

Birželio mėn. 20 d. parapijos salėj įvyko skaučių 
įvilktuvių iškilmės. /K./
Pradeda atskirai burtis lietuvaitės skautės Amerikoje.

Iki šiol paskirų lietuvių skautų ir skaučių vienetų 
Amerikoje nebuvo. Šiomis dienomis Baltimorėje 
organizuojamos 10—14 metų lietuvaitės ir vadovės 
Šimkevičiutė, Lilė Letkauskaitė ir Dolores Keidošiūtė 
subūrė jas į vieną draugovg. Klebonas labai palaiko 
Skaučių pastangas, remia jas moraliai ir paskyrė 
joms būklą parapijos namuose. /K/

Skautą Chainauską Raimundą ir Bbrosevičiutę 
Janiną, sukūrusius šeimą nuoširdžiai sveikina 

Stud. Skautų S! „Vytis" 
Pabaltijo Universiteto 
Skautai ir skautės.

Skautą Dagį Joną ir skautę Paišytą Aldoną, 
sukūrusius skautišką šeimą, nuoširdžiai svei
kina

Pabaltijo Universiteto 
Stud. Skautų SI „Vytis" 
Skautai ir skautės.
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Trakų stovykloj „Bebrai" pietauja.Foto: psktn. Jurkša.
„Vyčio" Tuntas Reckenfelde.Rugpjūčio men. gale mūsų tuntas gavo pakvietimą į lenkų skautų stovyklą įvyksiančią Reckenfelde rugpiūčio mėn. 29—31 dienomis. Nelaimei mūsų tuntininkas buvo išvykęs į amerikiečių zoną. Mums vadovavo tunto adj. skltn. J. Gravrogkas. Gavę iš CCG du sunkvežimius, ankstyvą penktadienio rytą, išvykome. Po penkiolikos minučių sustojome prie didžiulės pievos, kurioj pro rūkus matėsi daugybė palapinių. Greit iššokę iš mašinų, pasveikinome stovyklą šūkiu: „Tegyvuoja stovykla" Mus tuoj pasitiko skautas, pareigūnas su baltu raiščiu ant rankovės.. Davė porą palapinių ir parodė kur jas statyti. Kol susitvarkėme, išsisklaidė rūkai ir pasirodė saulė. Stovykloje prasidėjo didelis judėjimas. Visi ruošėsi vėliavos pakėlimui ir paradui. Dešimta valandą pakėlėme lenkų, anglų ir lietuvių vėliavas, sugiedodami 3 himnus Po vėliavų pakėlimo rikiuotėje nužygiavome prie puošnaus lauko altorėlio, kur lenkų kunigas atlaikė šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Po mišių buvo paradas. Jame dalyvavo apie 400 lenkų skautų ir mes. Mūsų sesės su trispalve žygiavo parado priekyje. Sugrįžę stovyklon turėjome daug laiko. Todėl puošėme ir tvarkėme savo rajoną. Papietavome. Vėliau ypatingų užsiėmimų nebuvo. Laiką praleidome daugiausiai žaisdami tinklinį. Temstant nuėjome nuleisti vėliavas. Netrukus žygiavome į laužavietę. Laužo programa buvo didelė ir įvairi. Mūsų sesės pašoko porą tautinių šokių. Taip pat padainavome keletą skautiškų dainelių. Mūsų šokiai, ir dainos lenkų skautams labai patiko. Laužas praėjo linksmoje ir draugiškoje nuotaikoje.Kitą dieną gavome katilą ir patys virėmės valgyti. Pietavome prie sesių puošniai paruošto skautiško stalo. Apie ketvirtą valandą šešios mūsų skautės, vadovaujamos sesės Rastenytės, išžygiavo į miško žaidimus, kurie buvo labai sunkūs ir komplikuoti. Temstant mūsų skautukės paržygiavo labai nuvargusios, bet užtat parsinešė antrąją vietą. O tokioj didelėj stovykloj tai netaip jau lengvai Net visi 

lenkai stebėjosi mūsų mažytėmis,. Po.. vėliavos nuleidimo lenkai berniukai žaidė nakties žaidimą. Bet, deja, mes negalėjome kartu dalyvauti, nes žaidime reikėjo iš vieno punkto į kitą pernešti lenkiškus įsakymus, o mūsų tarpe beveik niekas lenkiškai nemokėjo. Todėl mes ėjome kartu su mergaitėmis į laužų ir padėjome joms dainuoti.Paskutinę stovyklos dieną buvo sporto šventė, kurioje ir mes dalyvavome, su pasisekimu.Šventė užsitęsė iki vėlyvo popiečio ir mums liko neperdaugiausiai laiko sutvarkyti savo • daiktus grįžimui atgal. Viską susiruošę ėjome į paskutinį vėliavos nuleidimą ir laužą. Atsisveikinimo laužas buvo labai ilgas <—užsitęsė iki pjirmos valandos. Brolis Gravrogkaą. padėkojo lenkų skautams už mums suteikta progą taip linksmai praleisti tas tris dienas. Atsisveikinę su broliais lenkais, ėjome prie savo palapinių, kur mūsų laukė sunkvežimis. O po pusvalandžio jau gulėjome savo minkštose lovose, Grevene.Per šias tris stovyklavimo dienas patyrėme, kad lenkų skautų stovykla šiek tiek skiriasi nuo mūsiškės. Lietuvių stovykloje skautas yra visą laiką jižimtas ar darbu ar žaidimais. Gi Reckenfelde buvo labai maža užsiėmimų. Beveik pusę dienos būdavome visiškai laisvi, ir jei ne tnklinio aikštelė, tai būtų reikėję nuobodžiauti.Reckenfelde stovykloje „Vyčio" Tuntas, nors ir su jaunais savo nariais, pasirodė kaip tinkamas vienetas atstovauti lietuvius skautus svetimųjų tarpe.K. K.

„Nemuno" Tuntas iškylauja.Foto: psktn. Jurkša.
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„Šarūno" Tunto 222 „Vytauto Didžiojo" D-vės 
Iškilmingas Pasižadėjimas.

Susikaupę prie patvarią ir amžiną meilę simboli
zuojančios ugnies, •susirūpinę žvelgiam į mūsų Tė
vynės baisią kančią.

Žinodami, kad mūsų brangioji Lietuva kenčia nuo
latinį persekiojimą ir vergiją, kad kiekvieną va
landą kalėjimuose, Sibire, ir partizanų eilėse miršta 
mūsų sesės ir broliai, mes prisijungiame savo jaus
mais prie visos tautos skausmo, gedime ir atkreip
dami kitų tautų dėmesį į tai, iškilmingai pasižadame 
iki Lietuvos išlaisvinimo, kur bebūtumėn, nešokti.

222 „Vytauto Didžiojo" D-vės 
Draugininke .ir skautės, skautai.

Juros skautai stovyklauja.
S. m. rugpiūčio 16 d., 108 D. L. K. Algirdo Jūros 

skautų Laivas Hanau išsiruošė stovyklauti. Vietovė 
pasirenkama ta pati kaip ir per Sekmines. Kahl 
ežerai /apie 10 km. nuo Hanau/. Stovyklavimui vieta 
puiki — pušynas, 2 ežerai, aukšti, smėlėti krantai.

Išdygsta palapinės, signalinis stiebas su trispalve, 
kryžius. Pakabinamas laivo varpas, su kuriuo mušamos 
valandos. Įsirengiama virtuvė.

Laivas turtingas. Nusivežamos dvi valtys /buvusios 
vokiškos puolamosios valtys/. Jos pačių paruoštos 
irklavimui ir buriavimui. Viena šešiairklė valtis, o 
kita 14,5 m2 burių jolė.

Dvi savaitės prabėgo kaip viena diena. Buriuoti, 
irkluoti, maudytis galėtum visą vasarą, ir tai 
nenusibostų — o ką reiškia dvi savaitės!

Rugsėjo 2 d. stovykla baigiama. Jūros skautai grįžta 
prie savo kasdieninių' darbų. Kas išmoksta praktiškai 
— nebus pamiršta, o teorija vėl mokomasi toliau.

Milžiniškas žemės rutulys, vaizdavęs viso pasaulio, ■ 
skautų bendrumą uždarant stovyklą.

Foto: A. Kurkulis.

Sudie ežerai, iki sekančios stovyklos!
Jūreivių stovyklai vadovavo vyr. valt. Alg. Žilinskas.

Gražus bendradarbiavimas su latvių skautais.

Šių metų rugsėjo mėn. 5 d. Braunschweig e, Rose- 
lies-Kaserne stovykloje, latvių skautų draugovės, 
metinės šventės proga, buvo suruoštas laužas, 
kuriame buvo pakviesta ir Braunschweigo mūsų 
jaunesniųjų skautų d-vė. Laužo programa užsitęsė 
pora valandų ir praėjo tikrai broliškoje nuotaikoje. 
Po kiekvieno įdomesnio latvių skautų numerio mūsų 
„bebrai" paleisdavo raketę, o. broliai latviai taip pat 
mums nepagailėjo katučių bei šūkių „gražu, gražu,, 
gražu."

Po programos lietuviškai ir latviškai žodį tarė 
stovyklos komendanto pavaduotojas p. Apyrubis 
pabrėždamas, kad panašus bendradarbiavimas turėtų 
klestėti ir toliau, nes mes esame ir būsime ne tik 
brolių, bet ir kaimyninės tautos.

S. m. rugsėjo 8 d. Braunschweigo, jaunesniųjų 
skautų draugovė dalyvavo tunto šventėje Waten- 
stedte, kur vienas „bebras" ir penkios „lakštingalos" 
davė įžodį. Šventė praėjo susikaupimo ir rimties 
nuotaikoje, prisimenant prie laužo mūsų tėvynės 
kančias ir vargus.

s. v. v. sk. L. Ramanauskas.

Mes po truputį krutant.

Weidenas. Per šios vasaros atostogas be savo kitų 
pasirodymų mūsų skautai surengė net /vieno mėnesio' 
laikotarpyje/ du nuotaikingus su plačiomis progra
momis laužus. Pas mus kiekvieną kartą ateidavo 
bendrai su mumis padainuoti gražių lietuviškų dainų 
ir gausi stovyklos visuomenė. Ne vienas mums sakė, 
kad skautų laužai todėl mieli, kad čia visada susi
daro tikra lietuviška nuotaika, visai tokia pat, kaip 
anuomet tėviškėlėje skautų laužams liepsnojant. 
Ypač pažymėtinas paskutinio laužo montažas „Juo
doji tremties nedalia", sudarytas pagal .neseniai iš 
spaudos išėjusią poeto Ben. Rutkūno poezijos knygą. 
Tremties poeto sielos šauksmas, vykusiai mūsų pa
deklamuotas, buvo berods visų lietuvįų tremtinių 
šauksmas į kenčiančią, bet dėlto mums dar brangesnę 
tėviškėlę ir kartu mūsų godos ir aimanos dėl mūsų 
sunkios ir tamsios nedalios.

Į mūsų laužus atsilanko ir kitų tautų tremtinių 
skautai.

/ a
Paskutiniu laiku mes lankėm latvių skautų stovy

klą. Čia taip pat prie degančio laužo, stebint gausiai 
maniai, pasirodėm su dainomis, šūkiais bei raketėmis 
ir buvome šiltai sutikti.

Bendrai skautams mūsų stovyklos visuomenė rodo 
didelį pritarimą. Sklt. L. E-tas.

30

30



Veserio rajono skautai prie Steinhudės ežero.Liepos 21—30 d. d. Veserio Rajono „Gintaro", „Taurapilio", „Švyturio" tuntai surengė gražiame pušyne, netoli Mardorfo prie Steinhudės ežero, stovyklą „Aukštagirio "vardu. Stovyklavo 40 skautų ir 50 skaučių. Buvo daromi pašnekesiai, atliekami praktiški uždaviniai ir stengtasi leisti kiekvienam pašokėti vienu patyrimo laipsniu aukštyn. Į laužus atsikankydavo kaimynai, stovyklautojai vokiečiai, ir kartą net ten stovyklavusi pirmoji vokiečių skautų draugovė iš Hameln. Sekmadienio laužą paįvairino YMCA atstovo p.. Vaitužio iš Meerbecko specialiai atvežtas kino aparatas ir filmą. Buvo baigta paruošti ir leista duoti įžodį 9 sk. vyčiams, 1 vyr. skautei ir 2 skautams. Stovyklai vadovavo sktn. E. Reikenis.■ Paliktas tokio turinio tradicinis - testamentas:Mes, lietuviai skautai-ės, palikę savo gimtuosius Lietuvos miškus, žiauraus likimo - atblokšti į tolimą svetimą kraštą, prisiminę savo papročius bei tradicijas, susirinkome šioje vietovėje iš „Taurapilio", „Švyturio" ir „Gintaro" tuntų, stovyklavome stengdamiesi įsirengti, kaip mes esame įpratę daryti savo mieloje tėvynėje, kad šiame svetimame miške praleistos dienos leistų bent laikinai užmiršti žiaurųjį tremties likimą ir primintų mūsų brangiąją tėvynę Lietuvą.Išsiskirstydami vėl į savo laikinas vietoves, mes' paliekame šį testamentą:1. Pasižadame visomis jėjomis, kur mus likimas nenublokštų, kovoti už skautiškas idėjas.2. Dirbti ir kovoti,, kad mūsų numylėti Lietuvos miškai būtų laisvi ir juose skambėtų laisva smagi skautiška daina.3. Neišsižadėti skauto būdo ir lietuvio dvasios, neužmiršti jų tradicijų bei papročių.Rašome šį testamentą, kad tie, kurie jį ras, žinotų jog čia stovyklavo šimtas Lietuvos skautų-čių nuo 21 d. iki 30 d. liepos mėn. 1947 m. sulyg savo papročiais, tvirtėjo skautiškame patyrime ir pasižadėjo šį gyvenimo būdą perduoti jaunesniems broliukams bei sesutėms. ■/.Vis budime! /P. E./ ■
Laisvapilio Skautų Stovykla.Šią vasarą. Kempteno „Tėviškės" skautų ir „Merkinės skaučių tuntams nepaprastai pasisekė: jie turėjo progą 17 dienų stovyklauti Bavarijos kalnuose. Tremtinių jaunimas pirmą kartą ištrūko iš niūrių Schlosskasemės koridorių į laisvę, į kalnus, į žaliąją girią, atsigavo kūnu ir siela, pasisėmė naujos energijos sunkiai Alguvos žiemai.Didžiausias nuopelnas už puikiai pasisekusią stovyklą priklauso; YMCA-os vadovui Bavarijoje Z. Puzinauskui, kuris pats surado ir pasiūlė vieta, padėjo gauti iš kariuomenės palapines ir kitą įrengimą, aprūpino pagerintu maistu, bet paliko tvarkyti patiems skautams.

Vietą parinkta puikiame eglyne ant kalvos, greta senųjų Hohenfreibergo ir Eisenbergo pilių griuvėsių, netoli Pfronteno ir Želi bažnytkaimio. Senosios pilys, Mindaugo ir Vytauto laikų liudininkai, sugestionavo „Laisvapilio" vardą. Miško aikštelėse įsikūrė greta berniukų ir mergaičių palapinių kaimai, čia pat įsitaisė gera virtuvė, ūkio sandėliai. Bematant skautai įrengė tradicinius vartus, laužavietę,' iškilmių aikštelę,' Vyties kryžiaus formos stalą. Darbas buvo nelengvas, nes dirva neįprasta-dolomitų uola, kurią teko rankomis laužti. Vis dėlto stovykla buvo įtaisyta visai padoriai. Kiekviena skiltis 18 skautai/ gavo atskirą palapinę, kiekvienas skautas sudedamą lovą su šiltom antklodėm. Darbščios skautės tuoj išpuošė palapinių priešakį, įrengė lietuvišką kryžių ir rūtelės formos gėlyną savo jaukaus kiemo viduryje. Skautai neatsiliko: pavyzdingai sutvarkė palapinių įrengimus, kabyklas, lentynėles, staliukus, taip pat apjuosė palapines meniškais papuošimais. Po dviejų didelių statybos dienų stovyklos pavarė normalų darbą — skautų rengimą patyrimo laipsniams įgyti, visoms gudrybėms pramokti, naudingai praleisti laiką ir kartu pasilsėti.Iškilmės, valgis ir laužai buvo bendri mergaitėms ir berniukams, šiaip stovyklos tvarkėsi nepriklausomai. Maldos ir komandos buvo ■ atliekamos paeiliui; visur buvo stengiamasi derinti santykius didžiausio mandagumo dėsniu, ir tas, apskritai, pasisekė.Visą laiką stovyklose virė darbas, protaigiiais jąu- nimas maudėsi ir plaukiojo ežere. Sekmadieniais visi tvarkingai ėjo į Želi bažnyčią pamaldoms, kurias laikė stovyklos kapelionas psktn. Kun J. Panavas. Liepos 17d., Dariaus ir Girėno minėjimo dieną, šv. mišios buvo atlaikytos miške, stovyklos rajone prie specialiai įrengto altoriaus.Oras pasitaikė nepaprastai gražus, tik vieną kitą kartą palijo lietus. Jaunimas naudojosi saule, tyru oru, vandeniu, pagerintu maistu ir taisė savo sveikatą, kartu mokėsi ir auklėjosi. Stovykla labai naudingai paveikė jaunimą, kuris jos tikrai nepamirš.Berniukų stovyklai vadovavo pasktn. Pr. Urbutis,

„Tėviškės" ir „Merkinės" tuntai pakeliui į Laisvapilio stovyklą. Foto: P. Urbutis.
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mergaičių — psktn. O. Puzinauskienė. Ūkio vedėjas 
buvo psktn. V. Izokaitis, laužų vadovas — muzikas 
psktn. P. Armonas.

Stovyklą gausiai lankė ir rėmė skautų tėvai, R. 
Kryžiaus Vadovybė, L. T. B. Kempteno Komiteto 
atstovai, Maironio vardo gimnazijos vadovybė, IRO 
ir YMCA aukštieji pareigūnai. Stovyklą inspektavo 
Pietinės Bavarijos skautų rajono Vadas.

Stovyklavimo metu surengta keletas iškylų. Ypač 
daug įspūdžių paliko iškyla į Falkensteino kalną, 
stovintį ant Austrijos — ‘Vokietijos sienos su aukš- 
ausiom Vokietijoje pilies liekanomis. 'Stovykla 
baigta gražiom skautiškom iškilmėm ir tradiciniu 
laužų.

Laisvapilio skautų stovykla buvo tikras skautiško 
čiausiom Vokietijoje pilies liekanomis. Stovykla 
jančio dvasią nunešė į mūsų brangią tėvynę Lietuvą, 
sustiprino mūsų jaunimą dvasiniai, buvo puikus 
poilsis po plynu dangumi, miške ir kartu skautai 
turėjo progos praktiškai pabūti skautiškoje moky
kloje .. . Sktn. Stp. Kolupaila.

Seligenstadto skautai š. m. liepos mėn. 26 d. — 
rugpiūčio mėn. 8 d., kaip ir pernai, stovyklavo 
gražiosiose Maino pakrantėse. Šįmet, neturėdami 
sesių, turėjo progos susipažinti ir padirbėti 
moteriškus, bet kiekvienam skautui būtinus virtuvės 
darbus. /S./

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
1. Vytautas Tarvainis. GYVENIMAS LAŠA. Eilės 

1947. Seligenstadt, as'. Atspausdinta 50 egzpl. rota- . 
torium. Kaina nepažymėtą. 63 pusi.

2. GAIRĖS, nr. 2—1947 m. birželis-liepa. Redaguoja 
skautų vyčių redakcinė kolegija: pasktn. R. N. 
Vidugiris, vyr. skltn. Algis Dormantas, pskltn. 
Jonas Akšys.

Štai jau susilaukėme 2—jo „Gairių" numerio.
Šis žurnalas skiriamas skautams vyčiams, bet ir 
kiekvienas vyresnio amžiaus skautas ras jame 
daug įdomių straipsnių ir be „Gairių" neapsieis. 
Linkime joms nugalėti visas spaudos kliūtis ir 
pradėti lankyti skaitytoją kas mėnnesį. Visais 
atvejais šis skautų vyčių žurnalas daro gerą įspūdį.

3. SKAUTlJA. LSS Vadų ir vadovių laikraštis. Reda
guoja: Antanas Saulaitis. 1947 m. birželio mėn. 
Nr. 1,52 pusi.

Tai LSS Spaudos Biuro organas, skiriamas vyres
niems skautų vadovams ir vadovėms.

Turiny: Skautybė emigracijoj /v. s. K. Palčiau- 
skas/, Tautinis auklėjimas /v. s. J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė/, Skautų metodo principai/ vertė ps. 
O. Saulaitienė/, Sąjūdis ar organizacija/ vertė ps. 
O. Saulaitienė/, Skautybės ir šeimos santykiai/

v. s. Br. Kliorė/, Skautininkų klausimu/ v. s. A.
Saulaitis/, LSS ir kitos jaunimo organizacijos/ s. P. / 
Balčiūnas/, Skautai ir darba^/ v. s. O. Zailskienė/ • / 
ir LSS Vadų ir Vadovių Mokykla. /

„Skautijos" Redakcija savo žurnalo paskirtį šiaip / 
nusako: drauge su visais. LSS Vadovais ir vadovė
mis visokiose aplinkybėse mūsų lietuviškam jauni- 
,mui ieškoti tikrojo skautybės kelio į šviesią ir 
laimingą ateitį. Nė vienas skautų vadovas bei 
skaučių vadovė neapsieis be šio rimto žurnalo.

4. Vydūnas. KALĖJIMAS — LAISVĖJIMAS. Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio lėšomis išleido Lietuvos Skautų 
Sąjungos Brolijos Vadija. Detmold 1947 Gaunama 
LSB Tiekimo Skyriuje už 5 RM. 72 pusi.

Prieš septynis metus mūsų rašytojas dr. Vydūnas 
atspausdino savo veikalą „Žmonijos sąmoningumas". 
Bet vokiečių karo cenzūra uždraudė platinti, o bom
barduojant Tilžę, jis greičiausia bus žuvęs gaisrų 
liepsnose. „Kalėjimas-Laisvėjimas" yra pirmutinis po 
karo pasirodęs veikalas. Jame rašytojas atvaizduoja 
savo išgyvenimus, patirtus vokiečių Tilžės kalėjime. 
Vidiniu žvilgiu jis apžvelgia savo išgyvenimus. Ši 
vertinga knyga patartina kiekvienam pasiskaityti.

A. K.
L. S. B. Tiekimo Skyrius siūlo:

Guminių vaišių 3 X 1,15 m. didumo, dvivietes, 
dvigubu dugnu, sudedamu dangčiu, tinkančių upėms ir 
jūrai. Plačiau pasiteirauti Tiekimo Skyriuje.

Be to, T. S. šiunčia išperkamai skautišką ir kitą 
spaudą,' knygas bei rašomą medžiagą. I

L. S. B. Tiekimo Skyrius.

Susirašinėjimas.
Prancūzai skautai nori susirašinėti su lietuviais 

skautais vokiečių ar prancūzų kalbomis. Norintieji 
susirašinėti savo adresus siunčia: psktn. Al Flateris, 
13b / Bad Worishofen, „Sebastianeūm".

Atitaisymas.
„Laužams Lipsnojant" knygutės 13 pusi., psktn 

V. Bražėno Tautinės Stovyklos dainoj atspausdinta: 
„Atgimė Tėvynė, atgimėm ir mes". Turi būti: „Atgimė 
Tėvynė, gimėme ir mes." P. P.

21a/Augustdorf b'. Detmold D. P. Camp, BĮ. 34

Viršelis Jurgio Šapkaus. Šio numerio kaina 3 RM.
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