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Musų broliai pagerbia Nežinomąjį Kareivi Paryžiuje. Foto: Robert Deihay.

VĖLINIŲ VAKARĄ

Toli palikom savo tėvynę, 
Aukštam kalnely bočių kapus. 
Ir čia šiandieną juos prisiminę, 
Sklaidome laiko knygos lapus.

O mūsų mintys baugios, neramios, 
Nori pasiekti gimtus namus.
Ir jausti skausmą tėviškės žemės, 
Kurio tik aidas pasiekia mus.

Ar tebemirga šviesa žvakučių
Ant kapo mūsų širdžiai brangaus?
Pikti ir žiaurūs ten vėjai pučia, 
Krūpčioja tylios žvaigždės dangaus ...

Ten gimdo kraštui sielvartą didį 
Dar neataušę brolių kapai.
Ir amžinybėn jų nepalydi 
Šventą ramybę gaudžia varpai.

Tik šiurpūs šūviai nuaidi kartais, 
Perplėšę tylą girių plačių.
Palaužtas beržas ties kiemo vartais 
Sergi ramybę namų tuščių.

Kapinių kryžiai apsamanoję
Svyra . . . Juos gaubia gūdi naktis.
Po žemę siaubo šmėklos klajoja, 
„Memento mori" — šnabžda mirtis.

Juozas Mikštas.

TRISPALVEI PLAZDANT

Regiu trispalvę plėvesuojant, 
Ant kalno, mieste Gedimino ;
Kaip sraunią Viliją banguojant, 
Džiūgaujančią, triušmingą minią

Girdžiu aš vėją šnabždant tyliai 
Linksmai plauzdenančiai trispalvei;
— Kažkur toli galandas kirviai,
Čia skambant džiugiai laisvės salvei.

Ir tilstant audrai, paskutinė
Vilnis dar kartą bloškė laivą;
Užkrito pančiai mūs tėvynei, — 
Naktis vergijos nesiblaivo.

Vėl kyla vėliava ant stiebo, — 
O mūsų vos maža saujelė... 
Visi žiedai šviesos nulipo ...
Bet sieloj vyčiai kelias, kelias ...

Ir pučiant šiauryčiui vėjeliui
Liūdnai trispalvė plėvesuoja, , 
Toli, toli svečioj šalelėj 
Kur vien tik ilgesys bujoja.

Bet aš tikiu, mes dar sugrįšim, 
Pasveikint Nemuną senelį, 
Kaip vyčiai, laisvės saulei švintant, 
Su pergale į savą šalį.

B. Linkevičiūtė.
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DARBO IR MALDOS JAMBOREE

1947 m. Jamboree buvo pažymėta taikos žen
klu. Pirmoji po titaniško karo audrų, ji norėjo 
suvesti sukiršintų, susėdusių tautų jaunimą prie 
bendro žaidimo, bendro daužo, į vieną brolišką 
skautišką šeimą. Rengėjai norėjo parodyti tiems 
nesibaigiamų ir vis kaskart nesekmingesnių 
konferencijų dalyviams, kad reikia tik geros 
valios, gilaus boro ir bus galima surasti daugeliu 
klausimų bendra kalba.

Neatsitiktinai Moissono miške didįjį skautų 
sąskrydį pasiėmė sušaukti ilgaamžiai „frater- 
nitė" — brolybės šaukliai -—■ prancūzai. Reikia 
manyti, kad nesurežisuotai, bet nuoširdžiai jie 
to broliškumo, visiems svečiams lygiai parodė.

Tačiau vien padeklamuoto broliškumo tau
toms sulipdyti ir taikos mintims įgyvendinti 
neužtenka. Reikia surasti kertinį akmenį, ant 
kurio turės remtis rytojaus taikos’ idėja. Tasai 
kertinis akmuo yra „Mylėsi savo artimą, kaip 
pats save" ir „Kiekvienas žmogus yra artimas ir 
brolis".

Šiandie net ir didieji pasaulio likimo vairuo
tojai — politikai pripažįsta, kad išalkusiai 
žmonijai reikia nė tik duonos, bet ir . dvasinio 
maisto, kurio ji yra nemažiau alkana. Reikia 
idėjų. Komunizmas mases maitina materializmu. 
Reikia tad suteikti žmonijai dvasinio maisto, 
kuris atsvertų klastą, melą, materializmą, ne
teisybę, neapykantą. Beieškant tokių sėkmingų 
antipodų ir vėl grįžtama prie Evangelijos, prie 
Kalno Pamokslo minčių. Genialūs planuotojai ir 
ateities gairių smaigstytojai nieko geresnio pa
sauliui ir jo šviesesnei ateičiai nesugebėjo pasiū
lyti, kaip grįžti prie krikščioniškosios moralės 
principų tiek senų, taip dažnai pamirštamų ir 
visada tiek naujų ir gilių, Todėl ir didysis mūsų 
laikų prieš blogį jėgų teikėjas, prezidentas Tru- 
manas, kviečia į talką didžiausį moralinį autori-

LSS dvasios vadovas sktn. k'in. Dr. Vaišnora laiko 
šv. Mišias lietuvių stovykloj.

Kardinolas Suhard, Paryžiaus Arkivyskupas, pamaldų 
metu per Žolines.

Foto: A. Kurkulis.

tetą ir krikščioniškųjų principų saugotoją — 
popiežių Pijų XII bendradarbiauti.

Šitokios situacijos ir tokių minčių fone supra
sime, kodėl šių metų Jamboree buvo tokia 
„dvasiška". Tarp skautų eilių maišėsi įvairiai 
uniformuoti dvasios vadai. Jų tarpe buvo žila
barzdžiai seniai ir vos pražydę jaunuoliai. Dau
gelis jų yra išėję ilgą skautybės mokyklą. Tai 
rodė jų ženklai ir kaklaryšiai. Veik kiekvienas 
būrys atvyko su savo dvąsios vadovu. Ir ne tik 
katalikai, bet ir protestantai, mahometonai, izrae
litai. Žinoma, dominavo katalikai. Jų sąjunga 
Prancūzijoje yra skaitlingiausia, jie patys buvo 
namieje.

Kulto reikalams įvairioms konfesijoms buvo 
pastatytos specialios koplyčios. Visos Jamboree 
vyriausias dvasios vadovas buvo kanauninkas 
Rupp, 1938 metais su prancūzų skautais buvęs 
Lietuvoje. Taigi didelis lietuvių draugas ir prie- 
telis. Jis vieną vakarą atsilankęs į lietuvių 

, stovyklą, kur jo pagerbimui buvo surengtas 
mažas lauželis- — pasirodymas, į vieną albumą 
yra įrašęs šiuos žodžius: „Lietuviams skautams 
katalikams ir jų mielam- bei uoliam dvasios 
vadovui, vyriausias 1947 m. Jamboree dvasios 
vadovas dėkoja už atmintiną 1947 m. rugpiūčio 

. mėn. 17 dienos vakarą ir pasižada melstis, kad 
jaunimas šiame sumaterialėjušiame pasaulyje 
rikiuotus! apie krikščioniškuosius vadus. Drauge 
linki, kad lietuviškoji dvasia ir kultūra užimtų 
tinkamą vietą Žmonijoje ir Krikščionybėje."

Kiekvienas Jamboree rajonas turėjo atskirus 
savo dvasios vadovus. Lietuviai skautai apsisto-
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Foto: A. Kurkulis.Didysis pamaldų altorius.

jo Alžyro rajone. Šio rajono dvasios vadovas 
Baltųjų Tėvų vienuolis J. M. Dallet, atvykęs iš 
Alžyro, mūsų skautams taip palinkėjo: „Nuo
širdžiausi linkėjimai lietuviams gerai stovyklauti 
ir pasimatyti sekančioje Jamboree, o gal net ir 
anksčiau. . .
Ne be tam tikro susidomėjimo Bažnyčios Vy
resnybė sekė Jamboree. Popiežius Pijus XII italų 
skautams, kurie prieš išvykdami apsilankė Vati
kane gauti Bažnyčios Galvos palaiminimą, įteikė 
Dievo Motinos statulą ir liepė nusivežti į Mo- 
issono mišką. Ši statula per bendrąsias pamaldas 
stovėjo ant altoriaus. Be to popiežius į Jamboree 
Komiteto pasveikinimo telegramą atsakė irgi 
■telegrama laimindamas skautus ir linkėdamas 
skautybę atremti į krikščioniškuosius idealus.

Žolinės šventės pamaldas atlaikė , iš Londono 
atvykęs Westminsteri'o arkivyskupas kardinolas 
Griffin. Jis savo pamoksle pravedė gražią para
lelę tarp Katalikų Bažnyčios ir skaūtybės: abi 
yra universalinės, apimančios visas rases, visas 
tautas. Skautybė, jo žodžiais, tapo tarptautine 
jaunimo šeima dėl to, kad ji atsirėmė į religiją. 
Jo pirmtakūnas Londono kardinolas Burne kita
dos lordui Baden-Poweliui yra pataręs į skauty- 
bės programą įvesti krikščioniškąjį religinį mo
mentą tarnavimą Dievui, jeigu norįs kad skau
tybė apimtų viso pasaulio jaunimą. Baden-P.owe- 
lis šio patarimo paklausęs ir šiandie skaūtybės 
idėja paplito .visame pasaulyje.

Rugpjūčio 15 diena buvo skirta pagarbinti 
Marijai — tam amžinojo moteriškumo ir skaistu
mo idealui. Buvo nepaprastas įspūdis kai katali
kai skautai pas savo dvasios vadus kur nors 
medžio paunksmėje ar nuošaliai pasivaikščio
dami atliko sielos apvalymą — išpažintį. Pa
maldų metu šv. Komunijos dalinti išėjo virš 
100 kunigų. Jie skautų garbės sargybos lydimi, 
įsimaišė į milžinišką pamaldose dalyvaujančių 
minią Per priimantieji klaupiasi, kiti gi stovi. 
Taip Kristus išėjo į' jaunimo minią ieškoti sielų, 
su jomis susijungti.

. Rugpjūčio mėn. 17 d. sekmandienį iškilmingas 
pamaldas atlaikė Paryžiaus arkivyskupas kardi
nolas Suhard. Savo žodyje jis pasisakė per šv. 
Mišias ypačiai meldęsis, kad tikros taikos susi
lauktų nelaimingos, pavergtos tautos.

Po pamaldų kardinolas Suhard' priėmė atskirų 
tautų skautų dvasios vadovus. Kai jam buvo 
pristatytas L. S. S. vy.r. Dvasios Vadovas, kardi
nolas prabilo maždaug taip: „Tamsta lietuvis. 
Žinau Lietuvos padėtį ir jos kančias. Tai nekal
tai tiek daug kenčianti tauta. Aš šiandie mel
džiau Dievą grąžinti laisvę pavergtoms tautoms. 
Aš prašau brolius kunigus atsiminti savo mal
dose nekaltai kenčiančią lietuvių tautą. Tačiau 
jūs, skautai, esate visuomet optimistai. Nenusi- 

,minkite ir tikėkitės, kad ir Lietuva susilauks 
laimingesnių dienų. Dievas yra kenčiančiųjų ir 
nelaimingųjų globėjas. To aš lietuviams skau
tams linkiu ir iš visos širdies juos laiminu."

Įvairių tautų skautų dvasios vadovai galbūt, 
labiausiai-ir pagrindiniausiai įdomavosi katali
kiškos Lietuvos likimu. Jie atsilankę į lietuvių 
stovyklą domavosi skautų katalikų _ veikla, jos 
programa. Daugiausia susidomėjimo rodė pran
cūzų skautų katalikų dvasios vadovai. Patyrę, 
kaip pas mus sutvarkytas religinio ugdymo 
klausimas, pareiškė savo nusistebėjimą, ir kaip 
vienas išsitarė, tiesiog pavydą, kad pas mus 
taip idealiai sugebėta į skaūtybės programą 
įpinti ir religinis auklėjimas, išvengiant kon
fesinio susiskaldymo, koks ‘yrą prancūzų skautų 
eilėse.

Lietuviai skautai katalikai prie šios - bendros 
Jamboree dvasios pilnai derinosi. Jie išvykdami 
iš Vokietijos pasistiprino dangiškąja Duona, pa
maldose dalyvavo Organizuotai tuo sukeldami 
•kitų nusistebėjimą ir pagarbą. Be bendrųjų pa
maldų, šventadieniais turėjo pamaldas savo 
stovykloje, kurių metu, kaip ir Lietuvoje, skam
bėjo lietuviškos giesmės, lytais ir vakarais 
Moissono miške skambėjo „Marija, Marija.,."

1947 metų Jamboree vaizdžiai įrodė, kaip 
skautų auklėjime darniai derinasi - gamtinis ir 
antgamtinis pradas. Net ir didžiausi skeptikai 
galėjo įsitikinti, kad religija skautybei nekliudo, 
ji nėra skautybei svetima, bet gali būti integra
linė jos dalis, kuri skaūtybės ideologiją ištobu
lina ir papildo.

Jei ši Jamboree buvo skirta tautų brolybės ir 
taikos idėjai skleisti, tai į šį tikslą puikiai deri
nosi ir malda, kai Visų lūpos ir širdys kartojo: 
„Tėve mūsų, kurs esi danguje." Ten visi tikin
tieji labiau negu bet kada pasijuto esą vieno_ 
Tėvo vaikais, taigi savo- tarpe tikrais broliais.

Dr. J. Vaišnora.
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PALIKTA

Jau vasarą, kaip ta marga plaštakė, papieviais, 
paupiais ir rymančiais, šlaitais klajot pradėjo.

Ir vėliai ' praveriu aš langą. Lengvas vėjelis, 
tartum gležnaus žiedelio pūkas, suduoda rnan veidan 
ir nematomai įsiveržia vidun. Giliai alsuoju 
žydinčią gamtą ir geriu jos gaivinantį kvapą. Oras . 
persisunkęs kažko, tai nepaprasto, kažko tai žaliuo 
jančio, kažko tai neapčiuopiamai saldaus.
Dairaus aplinkui. Šimtametės medžių viršūnės 
siubųodamos alsuoja ir .praeitin nuklydęs susimąsto 
beržo lapas. Nesuprantu aš jų kalbos ir nežinau ko 
.taip nulinkę yra kelios pušys. Tiktai jaučiu: lankose 
skleidžias, žydi, vysta daugelis' žiedų šitoje vasaroje.

O prie mano lango aįnt į našlaitės kapo 
plaštakėlė verkia. Baltas baltas vos pražydęs žiedas 
— lūžt turėjo.

Galvoju aš: tu ir balta našlaitė. Gėlelės jaunas' 
žiedas saulėj išsiskleidęs ir tavo jaunystė gyvenimui 
užgimus — kaip tai yra nepaprastai panašu. 
Gėlelė gi nulūžusi savo žydėjime. Veltui saulės 
spinduliai glosto bevysiantį žiedą, o Tu pati argi 
liepa,lūžai pačiam gyvenimo pavasary, tartum 
liepsnelė vėjui pūstelėjus, kad užgęsta.

O šauksiu veltui dar sugrįžti ir bėgiot po pievas. 
Veltui klausysiuos Tavo atsako vakaro šešėliuos. 
Nebateįsi kaip anuomet pievos taku, o Tavo 
juokas nebevirpins noksiančiųjų varpų.

Anuomet irgi buvo tokios gražios dienos. Daug 
gražesnės negu šiandien.

Dabar, kai svetimuos skliautuos, žiūriu į atklydu
sius čia paukščius, į svetimų namų stogus, jaučiu, kad 
praeitis, tautum brangi šventovė manyje užrakinti. 
Kvėpuoju taja aplinka ir ' glaudžių, savo įkaitusius 
skruotus prie šventos žemės atminimo.

Juk taip dažnai- kryžkelių rūpintojėliai pasitikdavo 
mus abi klajojančias, Laimingos buvome. Mums buvo 
viskas: žemė, gėlės ir auksiniai toliai.

Tu mėgdavai baltus žiedus ir glamonėdavai juos 
atradus „Norėčiau, kad dar daugiau žiedų žydėtų. 
Tada surinkčiau juos Visus ir lai klesti baltas žiedų 
rojus" —• sakydavai •—■ „Bet atėjus šalnai ir .gėlių 

, žiedams bevysiant man daros kažkodėl sunku. 
Jaučiu mirštančių žiedų dejavimą ir jų ašaros 
suvilgo -mano blakstienas" —• kalbėdavai su liūdesiu.

Mano mieloji! Vasara atėjo. Žydi dar daugiau žiedų. 
Medžių šakos medumi pakvipo ir bitės dūzgia jų 
žieduose.. Tiktai Tavęs man trūksta. Tavęs, kai gėle 
pražydusi ieškojai žiedų gyvenimo kely.

Tiktai kapas liko. Kapas artimas ir mielas. Kapas 
taip toli palikęs.

Dažnai prieblandos šešėliams pranašaujant naktį 
ir horizonto linijoms kaskart tamsėjant, pro ūkanas 
regėdavau Tavo veidą ir mėlynas akis. Tokios 
gilios, gilios, tokios geros ir raminančios žiūrėdavo.—

SKAPAS

Dabar už miesto artėja raudonuodama saulė ir 
pabalę spinduliai aplinkui žvalgos. Nejučiomis veidą 
pasuku į šiaurę — ten tiek daug kas brangaus, 
palikta.

Pakeliu baltą žiedo galvutę palūžusią po langu. 
Lapeliai rasa apsitraukę, tarytum Tavo akių ašaros, - 
kurios riedėjo paskutinį kartą atsidustant — Iš 
žiedelio kaip gyvos Tavo akys žvelgia į mane. Tokios 
gilios, gilios tokios geros ir raminančios. Širdin 
ramybė grįžta ir'oras persisunkęs kažko tai brangaus.'

Tai nesvarbu, kad kapas toli pasilikęs, kad Tavo 
balso negirdžiu bet Tavo asmenybė. prie manęs. Ji 
kartu su manim, ji manyje vėl vasarą, švelnučių, - 
sidabrinių gijų persisunkusią skleidžia.

Stebiuosi dabar.'aš: kodėl Tavo atsiminimą vien 
skausmu lydėdavau, kodėl Tavo šypseną kartu 
palaidojau ir kodėl užmiršau Tavąjį posakį pilkuos 
skliautuos ieškoti pragiedrulių.

Dabar, kai Tavo akys tokios gilios ir tokios 
raminančios į mane žvelgia, aš tiesiu savo ranką 
saulės šypsenai pagauti. Ir renku saujoj vaižganti- 
škuosius pragiedrulius — jie spindi įvairiom spalvom.

Tavo juoką vėl prikėliau iš kapų ir šypsaus Tavo 
atminimui.

Žiedelis rankose tebėra.

Mano mažoji našlaitėlė, žinau dabar, kodėl tu, 
tartum vijoklis mano dienosna įsipynei. Nes iš žiedo 
gilios akys žvelgia ir ramina.

Pradarytas langas dar' labiau prasiveria. Vėjelis 
plaukus glosto. O drugelis tyliai liūdi prie baltučio 
kapo. B. V.

Anglų sktn. J. Monnet ^vadovavęs baltų skautams 
Moissone.
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PR I S I M I N I M A I TŠ JAMBOREE

Luxemburgas ir mūsų broliai ’dalyvavo virvės traukime prieš alžyriečius ir marokiečius. Mūsų broliai' džiūgauja laimėję.Foto: A. Kurkulis.Prancūzijos saulutė negailestingai kepina mūsų šonus, bet nėra .laiko apie tai pagalvoti, u dar labiau galvoti apie baseiną, kurio buvimas čia pat kėlė tam ■tikrus nemalonius jausmus. Nors jis taip visus masinančiai veikia, bet šiuo metu mes turime tikslą: darbą. Turime įrodyti kitų tautų broliams — ko mės esame verti nors ir tremtinių gyvenimą gyvename, kad-nesame sugedę, o pilni energijos ir skautiškos dvasios. O darbo-.skautai nevengia, dar labiau nevengia jo lietuviai skautai. Nuo ankstyvo iki vėlaus vakaro, dirbančiųjų, pilnas stovyklos rajonas. Čia žiūrėk „ožiai" kryžių stato, ten „klaustukai" aikštę valo, dar toliau „gaidžiai", su' savo Didžiuoju vartus kombinuoja, „vilkai" pietus verda ir taip kur tik nepasižiūri, visi juda, kruta. Net ir „maitinimo miinisteris" ir tas vietoje nestovi, bet žingsniuoja nuo ūkio palapinės iki virtuvės ir nuo virtuvės iki palapinės. Prie parodėlės tikras įkarštis. Parodėlės vedėjas aiškina lankytojam? apie išstatytus parodėlės eksponatus, bet kartais prireikia pagelbininko, o čia jo nėra, tikriausia išėjo mainikauti ženklais su kitais broliais. Ir taip kur nepasižiūrėsi, visur pilna dirbančiųjų skautų. Pasitaiko, ir simuliantų, bet griežta skiltininko ranka tuojau nusiunčia tokį į virtuvę darbams, o tai nemalonus darbas, nes virėjas nesigaili tokio ir duoda patį juodžiausį katilą šveisti. Tuomet belieka šveisti ir dainuoti: „Kaip linksma ir gera visiems stovyklauti, tik liūdna ir pikta, kai puodus reik plauti."Darbas verda pilnu tempu, tik staigus švilpukas visus sujudina ir kiekvieno galvoje skverbiasi mintis, tur būt pietūs/o pietūs visuomet skanūs būdavo/, bet deja, budintis praneša, kad kas nori gali vykti rungtynėms į pastovyklos aikštę. Rungtynėse dalyvauja liuksemburgiečiai ir mes iš vienos pusės, o iš kitos pusės alžyriečiai. Organizuojamos rungtynės, virvės traukimas į priešingus vartus.

Po trumpos pertraukos, būrys skautų dingsta palapinių eilėse, o vėliau bėgte į aikštę rungtynėms. Aikštėje mus laukė grupė liuksemburgiečių su kuriais susijungėme į vieną vienetą prieš savo „priešą" alžyriečius.Alžyro pastovyklos viršininkas paaiškino žaidimo taisykles.. Žaidžiant šį žaidimą, galima savo priešą įvairiais būdais nuplėšti nuo virvės, tik negalima vartoti Smurto ir jėga, daužytis. Po trumpos pertraukos, švilpukui nuskardėjus, prasidėjo žaidimas. Iš abiejų vartų pasipylė eilė žaidėjų prie gulinčios viduryje aikštės virvės ir užvirė karšta kova, draugiška kova, didelis dulkių debesys apgaubė žaidėjus.' Dulkių debesys apgulė ir netoli stovinčias palapines bei arti stovinčius žiūrovus. Iš to sūkurio girdėjosi įvairiomis kalbomis šūkiai. Ir tas didysis sūkurys metras po metro slinko link alžyriečių vartų ir pagaliau po minutės laiko dar sykį galutinai smarkiai sujudėjęs sustojo jau vartuose. Iš dulkių debesio išlindo visai nepažįstami skautai, visi juodi, storai apdengti dulkių sluogsniu, kad ir „gaidys" nepažino savo tiesioginio viršininko — skiltininko, kuris su nuramdytomis kojomis taip pat pasirodė toje juodoje grupėje. Vaizdas atrodė, kaip išlindus iš degančio namo, visi pailsę, prakaitu pasruvusiais veidais, lyg broliai indijonai, kurie buvo atvykę pasižiūrėti mūsų kietų grumtynių. Bet dar neaiškus laimėjimas. Penkių minučių pertrauka, atsikvėpti ir yėl į naują laimėjimą. Laikinai rungtynėms sustojus mus. apipuola gausybė fotografų ir filmuotojų, būtinai užsigeidusių turėti ir lietuvius sportininkus, o be to įrodyti ir kitiems, kad ir lietuvių besama „juodų".Vėl švilpukas ir prasideda galutinė kova. Dabar jau. kovojama daug atsargiau iš mūsij pusės, nes alžyriečiai dar papildė savo žaidėjų eiles, naujais nepavargusiais kovotojais, o mes ne tik kad neturime kuo pakeisti, bet dalis liuksemburgiečių dėl

Bebrai laimėję gairelę virvės traukime.Foto: A. Kurkulis.
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Lietuviai su amerikiečiais žaidžia krepšinį.Foto: A. Kurkulis.kovos perdaug nukentėję turėjo pasitraukti iš žaidimo lauko. Alžyriečiai vėl su savo karštu temperamentu užvedė naują kovą, bet deja, tas galutinai juos ir sužlugdė, iš mūsų pusės į kovą įsivėlė tik liuksemburgiečiai ir jų tikslas buvo ko daugiau nuimti „priešininkų“ nuo virvės ar kitokiu būdu juos kankinti iki jie -privargs, o, šiems pavargus, mes šoksime ir galutinai laimėsime.Vėl dulkių debesys pakilo virš rungtyniaujančių galvų, vėl įtemptas laikas tiems, kurie -seka mūsų kovą, o mums karštas prakaitas upeliais liejasi. Jau matome, kad spaudimas išsivystė į mūsų vartus, tada 

visi, kaip vienas, šokome gelbėti padėties ir rangyta virvės gyvatė staigiai -sustojo slinkusi į priekį, tik didžiulis dulkių kamuolys prasiveržė į aukštį.Ten prasidėjo kova dėl galutinės- pergalės. Alžyriečiai bando pavartoti įvairias taktikas prieš mūsų grupę, bet pasistumti į priekį nebegali nei vieno metro, ir taip po poros minučių laiko dulkių debesys pradėjo slinkti atgal į „priešų" vartus, tik prieš pat vartus dar . atkik-lesnė kova, bet -sukauptomis paskutinėmis jėgomis laimėjimą atsiekėme. Priešas nugalėtas. Ir štai iš buvusiųjų „priešų vėl pasidarome broliai ir kabojus karo kirvis vėl buvo užkastas giliai žemėse.Pagerbdami savo buvusius priešininkus, sušukome jiems -tris kart valio, valio, valio!. Stovyklos viršininkas mums, kaipo laimėtojams-, įteikė dvi. dideles ir dvie mažas gaireles, alžyriečiams už atkaklią kovą taip pat dvi gaireles.Jas įteikdamas stovyklos viršininkas maloniai ■atsisveikina ir nurodo, kad tik per sportą ir -susivaldymą skautas visuomet atsieks savo tikslą. Baigdamas savo trumpą žodį, jis vėl ragina jungtis į naujas sporto šakas su kitų tautų broliais, nes tai palengvina užmegsti santykius. Baigus jam kalbėti, vėl galingai nuskambėjo valio ir skubiai bėgame į stovyklą nusiplauti dulkių ir prakaito nuo savo negriškų kūnų. Laikas taip greit bėga, vos spėjame nusiplauti, jau budėtojas švilpia pietų, o po jų vėl laukia nauji darbai ir pasiruošimas vakaro laužui, kuris taip maloniai -nuteikia kiekvieną iš mūsų, kuomet prie traškančio laužo po karštų dienos darbų gali atsigaivinti ir kitų tautų brolių tarpe, randi bendrą kalbą, nes gerai žinai, kad tavo ir jo siekimai yra tie patys: tarnauti Dievui, Tėvynei, Artimui.Senas Gaidys.
LITERATŪROS KURINIAMS NAGRINĖTI PLANASL Įžanga: BENDROS ŽINIOS APIE KURINIO AUTORIŲ./Kurios tautos atstovas, kuriam laikotarpy gyveno ir kūrė, kuriai literatūros mokyklai ar srovei priklausė, koks jo kūrybinis pajėgumas, jo vieta kitų rašytojų tarpe/.II. Dėstymas: 1. KŪRINIO ATSIRADIMO APLINKYBĖS. /Kas paskatino autorių šį kūrinį rašyti: paties autoriaus pergyvenimai, kuris nors svarbus įvykis, noras pavaizduoti tam tikrą žmonių gyvenimo būtį/ pav.: kaimo, miesto žmonių, inteligentų, darbininkų .. . tautos siekimus ir pastangas ir -t. t. / Gal autorius turėjo ypatingą pamėgimą kelti kuriuos nors gyvenimo reiškinius ar žmonių klasės nelygumus / pav. Žemaitė — darbininkų klasės nelygumus /? O gal tai bendra' kurios nors epochos žymė?/.

Pastaba: Kai trūksta žinių apie kūrinio kilme,, šis skyrelis plane gali būti praleistas. 2. KŪRINIO KOMPOZICIJA:
1. Tematika:a/ pagrindinė tema/kokia yra tema, kuri apima visą veikalą: tautinė, visuomeninė, moralinė-dorinė, psichologinė .../b/ antrinės temos ir epizodai./Antrinės temos yra tos, kurios plėtojamos atskirose kūrinio dalyse. Epizodai — pasakojimas -arba aprašymai, pinami aplink antrinę temą. Čia gali .-būti iškelti ir -svarbesni-motyvai. Motyvais vadinamos temos tokių smulkių dalių, kurios jau daugiau nebe-smulkinamos/,
2. Fabula, siužetas:/Fabula vadinama visuma veikalo įvykių, išdėstytų

7

7



Taip atrodė ,,DP tautos" vėliava. Foto: A. Kurkulis.
laiko eilėje ir priežastingai tarp savęs susietų. Siužetas — veikalo medžiagos suskirstymas epizodais ir scenomis ir parinkimas tam tikros literatūrinės formos/.a/ f ab u La./Ar veikalas su fabula ar be jos? Kuo'grindžiamas tvirtinimas, kad šis kūrinys su fabula?/, b/ siužetinis kūrinio sutvarkymas /kūrinio architektonika/./Kuria literatūrine forma kūrinys parašytas? Kieno vardu pasakojamas visas kūrinys, ar atskiros jo dalys paties autoriaus ar veikėjų pasipasakojimo būdu, dialogais, monologais ... Jei kūrinys pasakojimo būdu parašytas, tai koks pasakojimas abstraktus ar konkretus/.• /Kuria tvarka išdėstyti kūrinio epizodai ir scenos' —■ chronologine ar mišria. Koks kūrinio fonas — sutampa su veiksmo nuotaika ar yra kontrastas. Ar fonas nestabdo veiksmo eigos?/, c/ i n t r y g a. ,/Kova, kuri vada veikėjus iš vienos situacijos į kitą, vadinama intrygą. Santykiai tarp veikėjų vienu kuriuo momentu vadinasi situacija, arba padėtis/.Kas plėtoja intrygą: patys svarbiausi veikėjai, antraeiliai veikėjai ar kurios pašalinės aplinkybės. Kas padeda situacijoms vystytis, kas trukdo? Kas yra šio kūrinio intrygos. ekspozicija, t. y. išėjimas iš pradinės situacijos, kur intrygos užuomazga, kur jos augimas ir kulminacija, kur intrygos atomazga? Kokia yra intrygos atomazga — tragiška ar komiška? Ar intrygos atomazga yra staigi, ar laipsniška?/.

3. Veikėjai:a/ bendros.past a bos apie veikėjus./Kurie kūrinio veikėjai yra pagrindiniai, arba herojai, kurie antraeiliai? Kurie veikėjai yra’ teigiami, kurie neigiami? Kodėl? Kurie veikėjai aktyvūs, kurie pasyvūs? Ar veikėjai yra charakteriai ar tipai? Kurie charakteriai, kurie tipai?/ x

b/ veikėjų charakteristika/Veikėjų psichinių / dvasios / ir fizinių / kūno / ypatumų atvaizdavimas vadinamas charakteristika.//Charakteristikoj svarbu nustatyti šie trys momentai: 1. kurie dalykai veikėją charakterizuoja /pats veikėjo vardas, autoriaus tiesioginės pastabos apie jį, kitų veikėjų išsitarimai apie jį, paties veikėjo auto charakteristika / išpažintis, pasisakymas, veikėjo dialogai su kitais veikėjais ir jo veikimai, poelgiai/. •2. Ką jame charakterizuoja /veikėjo charakteristiką sudaro jo išorės ir vidinių ypatumų aprašymas — atvaizdavimas/;- 3. K u r i a literatūrine forma charakterizuo- j a /gera charakteristika, kai veikėjas charakterizuojamas vaizdinga forma./ Šiam reikalui dažnai vartojama sinekdocha/. Ar veikėjo dvasios ypatumai atskirai aprašomi, ar tai suvokiame iš 'jo veikimo?//Jeigu veikėjai yra tipai, tai kokie: psichologiniai /tvirtavaliai, silpnavaliai, šykštuoliai, pavyduoliai, garbėtroškos, altruistai . . ./, socialiniai /su luomo, profesijos žymėmis: ūkininkai, amatininkai, valdininkai, karininkai, pirkliai . . ./, tautiniai /tie patys socialiniai tipai, kai juose daugiau pabrėžti tautiškieji žmogaus, ypatumai/. 'Pastaba: Ypatingą dėmesį reikia kreipti į intrygą ir veikėjų charakteristiką draminiuose veikaluose.
4. Kūrinio motyvavimas:
ai kompozicinis motyvavimas.■ Kaip kūrinys suskirstytas: tomais, dalimis, skyriais, poskyriais . . . Kompozicija reikalauja, kad kiekviena veikalo dalis turėtų savo paskyrimą: arba intrygą plėstiį, arba ją padėtų atskleisti, arba veikėją charakterizuotų, arba

DP skautai kelia vėliavą. Matyti išsirikiavę lietuviai skautai. Foto: S. Škėma.
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Kaliorijų daugiau gavus ir „Oželis" geriau sekėsi.
Foto: A. Kurkulis.

sudarytų bei stiprintų veiksmo nuotaika.. 
Gerame veikale kiekvienas daiktas ar veiks
mas, epizodas ar motyvas tik šiam tikslui var
tojamas. Ar šiame kūriny visa tai išlaikyta?/, 

b/-gyvenimo tikrovės iliuzija.
Tikrovės iliuzijai susidaryti nebūtina vaizduoti 
tikruosius istorinius žmones, vietas, įvykius: 
užtenka, kad jie būtų galėję būti. Jeigu vaiz
duojami tikri istoriniai asmenys /pav.: Vytau
tas, Jogaila.../, tai ir kūriny jie turi būti 
tokie, kad neprieštarautų istorijos žiniom. Ar 
šiame kūriny visa'tai išlaikyta? Ar veikėjuose 
išlaikytas psichologinis tikrumas: ar 
jie visada elgiasi taip, kaip iš jų charakterio 
galima laukti. Jei veikėjas yra tipas, ar jis 
elgiasi taip, kaip jo luomo ar klasės žmogus 
turėtų elgtis — ar jo kalba atinka vaizduojamo 
tipo' kalbai/.

5. Pagrindinė idėja.
" /Ar galimas veikalas be pagrindinės idėjos? 

Kuri yra šio veikalo pagrindinė idėja? Kaip ji 
pravesta? Kuriose veikalo vietose /konkrečiai 
nurodyti, pacituoti/ nusakyta pagrindinė idėja. 
Ar ji aiškiai, išreikšta, ar ji tik numanoma?/

3. KŪRINIO STILIUS:
1. Bendros pastabos apie kūrinio stilių.

Kas reikalaujama iš dailiosios literatūros 
kūrinio stiliaus atžvilgiu? Ar šiame kūriny tatai, 
išlaikyta? Kokia šio kūrinio kalba? Ar autorius 
vartoja daugiau sąvokinius žodžius, .ar vaiz
dinius — emocinius?, Ko . daugiau vartoja — 
daiktavardžių ar veiksmažodžių? Kaip šitas 

' atsiliepia jo kūrinio stiliui? Koks kūrinio kal
bos sklandumas, skambumas ir 1.1.

2. Poetinis žodynas:
ai Stiliaus priemonės žodžių kilimo atžvilgiu. 

/Archaizmai, neologizmai, provincializmai, -bar
barizmai/. Ar jų vartojimas nekenkia stiliui? 

b/ stiliaus priemonės žodžių prasmės atžvilgiu. 
/Tropai/ metaforos /simboliai, alegorijos, prozo- 
popejos/, metonimojos, sinekdochos, ironijos, 
hiperbolės/. Kurias autorius dažniau vartoja? 
Kaip jos atsiliepia jo kūrinio stiliui?

3. Poetinė sintaksė:
a/ sakinių sudarymas.

/Kaip sudaryti kūrinio sakiniai: ilgi, periodiniai, 
trumpi, sutrauktiniai, gramatiški /o gal yra ir 
ne gramatiškų — ar jie nekenkia geram kūrinio 
stiliui/. Figūros: pakartojimas, laipsniavimas, 
antitezė, elipsė, kreipimasis. Kurias figūras 
autorius daugiau vartoja? Kaip jos atsiliepia jo 
stiliui?/

b/ Sakinių sujungimas ir grafiškas kūrinio 
pavidalas.
/Ar kūrinio kalba daugiau remiasi tolyginiu sa
kinių palaidumu, ar atkartotiniu sankabumu? 
Duoti pavyzdžių! Ar autorius vartoja sakinių 
sujungimui jungtukus, ar jų ne perdaug var
toja? Ar jungtukai nekenkia skambumui?/ 
/Koks yra grafiškas kūrinio pavidalas?/

4. Metrika.
/Šis skyrelis' pildomas tik eiliuotiems kūriniams/.

III. Pabaiga: BAIGIAMOSIOS PASTABOS
/Kas yra ypatingo šiame kūrinyje, kuo jis 
.išsiskiria iš kitų? Ar savo turiniu ar forma bei 
stiliumi. Ar jis praturtina literatūrą. Gal iš jo 
galima pasimokyti kalbos, stiliaus, įgyti sveiką 
grožio supratimą, susipažinti su psichologginiais 
charakteriais ir tipais, pamėgti dailiąją literatūrą 
ir t. t. ir t. t./

Lietuvių skautų vartai Moissone. Foto: A. Sokolskis.
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L. S. S. VADOVIŲ-VADŲ MOKYKLOS „BIRUTĖS- 
KĘSTUClO" STOVYKLA OFFENBACHE 

1947. VII. 21—31.

1/ Stovyklos Vadovybė. 2/ Skautų vyčių Eimučio 
būrelis Offenbache. 3/ LSS.Tarybos Pirmijos Pirminin
kas vyr. sktn. K. Palčiauskas kalba uždarydamas 
stovyklą. 4/ Stovyklos viršininkas vyr. sktn. Kukutis 
kalba stovyklautojams. 5/ Stovyklautojai vėliavą 

nuleidžiant. 6/ Pirmijos Pirmininkas vyr. sktn. K. Pal
čiauskas įteikia stovyklos baigimo pažymėjimus. 
7/ Brolijos Dvasios vadovas kun. Paulauskas prabyla 
į Birutietes bei Kęstutiečius. 8/ Skautų vyčių sąskry

džio štabas. 91 Bendras stovyklos vaizdas.
Foto: A. V. Niekdžiugis.
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BALTIJOS ORO SKAUTŲ VARŽYBOS MEMMINGENĖ
1947. 6. 29.

1/ Skautas Augūnas startuoja. 2/ Štai jau ir į debesis 
neria! 3/ Oro skautas Augūnas laimėjęs pirmą vietą 
varžybose: Laikas: 12 min. 20 sek. 4/ Schwabisch- 
Gmūnd modeliai varžybose. 5/Skautas visuomet šyp
sosi ir nenustoja vilties, nors modeliukas ir sudužo. 

6/ Teisėjai seka modelių varžybas. 7/ Taip reguliuo
jamas modeliukas, 8/ Nukentėjusieji modeliukai re
montuojami. 9/ Oro skautas Kutkus laimėjęs antrą 

vietą. Laikas: 6 min. 20 sek.
Foto: V. Bacevičius.
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VIRIMAS BE VIRTUVESIš senesniųjų skautų (o dar daugiau-iš savo mamyčių) esame išmokę stovyklose gamintis nesudėtingą maistą. Receptai maistui gaminti visiems gerai žinomi, kiekvienoje stoykloje pasistatome krosnį-ko gi dar reikia? Taip, visa tai gerai, bet tikras skautas privalo mokėti pasigaminti maistą ir be virtuvės pagalbos, tūri mokėti apsieiti be visų tų virtuvinių įrankių, kurių į stovyklas specialiai pasiimama. Turim mokėti gyventi medžiotojų ir indėnų gyvenimą, o jie nevisuomet naudojasi krosnimis ir neturi specialių įrankių. 'Kadangi vienam kitam gali tekti atsidurti tropinėse džinglėše arba Kanados miškuose, noriu papasakoti, kaip galima maistą gamintis su įrankių minimumu ir be virtuvės.Miškuose ir džinglėše rasime įvairių žvėrių ir paukščių ir jei kurį jų nušausime maistui, tai nenusikalsime skautų įstatams, nes žudyti dėl sporto ir savo malonumui skautas negali, bet maistui, neturint kitokio šaltinio, nėra draudžiama. Nušovę kokį paukštį, darome šitaip:Žemėje iškasykime duobę pusantros pėdos pločio bei gylio ir išklokime jos sienas akmenimis. Į duobę iki viršaus pridėkime sausų šakų, malkų arba žabų, o nuo žemės paviršiaus-dar per dvi pėdas malkų. Padėkime šį kurą; maždaug po' valandos malkos bus sudegusios ir duobė bus pilna anglių. Greit išimkime pelenus, anglis ir dalį akmenų, padėkime storą sluogsnį švelnių (ne. karčių) lapų, pav., klevo, ant lapų padėkime išvalytą,paukštį, bulves, kukurūzus ir pan, viską užklokime lapais, ant jų sudėkime karštus’ akmenis bei anglis, dar vieną storą lapų sluogsnį užmeskime ant tų akmenų. Viską uštieskime brezentu

ir užkerkime žeme. Po poros valandų skanus kępsnis. yra gatavas.Panašiai galima paruošti žuvį, triušį arba paršiuką.Žvėriena, Ji gali būti kepama, verdama ir troškinama (kaip aukščiau pažymėta). Neturint keptuvės ir > nenorint naudotis iešmu, galima vietoje keptuvės panaudoti perpintas šakas. Jei turime indą (jis turi būti sandarus, su pritaikintu dangteliu), galime indą su paruošta mėsa įstatyti į duobę, pilną įkaitintu akmenų arba anglių. .Indas turi būti iš visų pusių kaitinamas. Maistas būna pagamintas po pusantros valandos.

Kukurūzai.Svetur daug kart susidursime su kukurūzais. Juos galima kepti, laikant už koto virš anglių. Kitą kartą galime kepti kaip bulves žemėje. Jei virsime, nepamirškime virti sūdytame vandenyje 30 min.O štai kaip yra gaminamas Kabobo patiekalas:Išplaktą mėsą supiaustykime nedideliais gabalėliais ir suverkime ant nedidelio iešmo; tarp atskirų gabaliukų užpildykime svogūnų arba tomatų ripkomis. Taip paruoštą iešmą iškočiokime miltuose ir kepkime virš ugnies, tik nepamirškime mėsą apsukti ir pasūdyti. Puikus valgis! Dabar susipažinkime su medžiotojų pietumis: mėsą supiaustykime nedideliais gabalėliais maždaug 5 cm skersmens. Paimkime įvairių daržovių: bulvių, morkų, svogūnų, ropių ir pan., supiaustykime jas ir sudėkime iki indo pusės. Sumaišykime kiek druskos, pipirų ir miltų ir išdažykime juose mėsą. Ant daržovių indan sudėkime mėsą ir pripilkime tiek vandens, kad mėsa būtų vos padengta. Esant vidutinei ugniai, valgis .bus pagamintas po 75 minučių.
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Jei neturime keptuvės, visuomet galime pa
sinaudoti kokia skardine dėžute arba net plonu 
plokščiu akmenių.

O dabar, kol orai dar' gražūs, suorganizuokime 
mėsos ir išbandykime šiuos receptus. Gailėtis niekam 
neteks.

R. N. Vidugiris.

ALIO! „DUBYSOS“ TUNTAS KALBA

Sesės iškylaukime!
Miela sese, kaip dažnai tu, pažvelgus j aplūžusio, 

barako sienas, pagalvoji: koks liūdnas ir beprasmis 
mūsų gyvenimas! ' Toli nuo tėvynės, nuo savo 
brangaus namų židinio .. . Kaip lėtai, nepabaigiamai 
monotoniškai slenka dienos, dienos kančių, ilgesio, 
laukimo.

Tos nevilties valandėlės seka tave lyg tavo antra
sis aš ir dažnai, oi! net per dažnai tu nuleidi rankas 
ir nustoji energijos! Tau nebemielas skautiškas dar
bas, nuolat nusibosiančios sueigos. Ir tada imi klausti 
pati savęs, kas daryti, o dar dažniau klausia tavęs 
ir tavo skautės, kas daryti?

Taigi, aš norėčiau tau šį tą pasakyti: ką veikiame 
mes, kai mums taip tuščia, nyku ir liūdna. Mes išbė
game iš namų. Daryk tą patį ir tu, bėk, bėk greičiau 
iš kambario, bėk tolyn nuo tų keturių sienų, kurios 
slegia dabar visus. Ar saulėta, ar lietus, ar karštis, 
ar šaltis, eik į gamtą, pakelk akis į dangų ir tu pa
matysi, daug lengvesnė bus toji nevilties valanda. 
Gamta, koks puikus, turiningas žodis. O pati gam
ta! ... Visi didieji pasaulio rašytojai kalbėjo apie 
gamtą, lyg apie savo mylimiąją, jie metė net pačius 
kraštutiniausiūs šūkius' „šalin viskas, atgal į gamtą“, 
„gamta mūsų motina" ir. pan. Kiek garsių muzikų 
sukūrė nepamirštamas melodijas gamtos grožiui 
išreikšti. Žmogus kilęs iš gamtos, jis pats yra jos 
dalelė. Kažkas yra pasakęs; „žmogus, kuris niekina 
gamtą yra nevertas žmogaus vardo“.Kiekvienas žmo

gus, ar švelniausias, ar žiauriausias, negali nesu
sižavėti tokiais puikiais Dievo kūriniais, dangumi, 
jūra arba kalnais. O tu sese, juk esi skautė, tu 
grožiesi gamta ir ją myli, prisimink savo stovyklinę 
maldą: „gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, 
Dieve. .Mūsų papročiai; įstatai, viskas mums 
kalba apie gamtą ir meilę jai.

Todėl sese, kartoju, bėk iš barakų, iš juodo vargo 
kambarių,' imk savo skautes, dėkit kūprinęs ir tolyn 
į gamtą, į tikrąją teisybę, arčiau Dievo, arčiau meilės 
ir grožio, tolyn nuo neapykantos, šmeižtų ir piktų 
kalbų. Ten,'žiūrėk, spindi baltos kalnų viršūnės, ten 
apačioje talaškuoja ežeras, o čia, už miesto toks 
puikus, gaivinantis miškelis. Sesės, kas gražiau, ar 
baisaus karo sugriauti namai, sužalotas gyvenimas, 
ar tos žvaigždės danguje, 'tas paukštelis mėly
nėje?.. ., paukštelis primena man tėviškės arimus... 
Sesės, iškylaukite, kiek tik turite laisvų dienų ir 
išteklių, eikite, važiuokite, plaukite, kopkite! Pama
tysite gamtą, jos paslaptingas grožybes, išmoksite ir 
sužinosite daug naujų dalykų. „Kelionės žmogų 
moko", išmintingi žodžiai. Keliauk sese, toli, eik pasi
vaikščioti, arčiau stebėk žmones, orą, gyvius, 
augmeniją, visa tai bus naudinga tau. ir tavo 
skautėms.

Tad, sese, toliau nuo keturių sienų, o arčiau die
viškos gamtos!

ŽUVĖDRA.
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TĖVYNĖS ILGESIO VAIZDELIS, IŠREIKŠTAS 
EILĖRAŠČIAIS IR DAINOMIS

Prie laužo sėdi senyva moteris tautiniais drabužiais. 
Ji rankoje laiko knygą ir.tyliai niūniuoja. Tolumoje 
girdisi muzikos ar dainos garsai. Tuo pačiu metu iš 
kito šono ima rinktis skautės, poromis ar po viena. 
Skautės ateidamos niūniuoja „Ten kur Nemunas 
banguoja". Pradžioje skautės moteriškės nepastebi, 
bet vėliau viena iš jų nustebusi klausia:
Į-moji skautė: Sesės, žiūrėkit, kas ten prie laužo sėdi!

Argi jums nekeista pamatyti kažkokiam Vokieti
jos miške, prie laužo sėdinčią lietuvę?

II- ji skautė: Tiesa, ir kaip keista. Juk mes šiandien
čia susirinkome prisiminti savo tėvynę, mūsų 
norus Lietuva atspėjo ir atėjo pati štai šios 
moters pavidale.
(Viena skautė pribėga prie senutės)

III- ji skautė: Betgi sesės, tai nėra jokią dvasia, tai
mūsų geroji senutė Onelė, kuri jau- nepirmą 
kartą ateina iš tamsių barakų čia į šią vietelę 
pabendrauti su skautėmis.

IV- ji skautė: Taip, ji sako jos dukrelė ir ' buvusi
skautė, tik jau jos seniai šioje žemelėje nebėra. 
Štai kodėl Onelė taip mėgsta mus ir šią iškylų 
vietelę.

I-ji skautė: Onele, sėsk čia pas mus, jau seniai ne- 
lankiai mūsų laužų, o dabar juk tokie puikūs 
vakarai.

Onelė: Tai matai sesule, nevisada ir mano kojos taip 
toli suvaikščioti g<ali. Ir aš jau pavargstu. Bet 
šiandien girdėjau jus ruošiant kažką nepaprasto, 
atėjau ir aš pasiklausyti.

Dubysos Tunto skautiškoji šeima. Motina su dviem 
dukrelėm.

V-ji skautė: Kaip puiku, Onele, mes .šiandien nu
tarėm prisiminti savo tėvynę, prisiminti tai, kas 
joje buvo gražaus, didingo ir nepamirštamo. 
Prisiminti tas dienas kada mes stovyklavome prie 
Nemuno krantų.

III-ji skautė: Tu Onele, galėtum mums daug papasa
koti apie Lietuvą ir jos senovę.

Onelė: (susimąsto) Daug galėčiau jums seselės pa
sakyti, bet'su savo prastais žodžiais, nemokėsiu 
išreikšti to grožio ir tos meilės. Prisimenu, mano 
mirusioji dukrelė kalbėdama apie tėvynę labai 
mėgdavo kartoti šiuos žodžius:

„Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, ten 
mūsų tėvynė graži Lietuva. Ten broliai arto
jai lietuviškai šneka, ten skamba po kaimus 
Birutės daina".

Visos skautės dainuoja: „Graži tu mano brangi 
tėvyne ...

Viena skautė sako:
Neužmigdys naktis žvaigždės, nenuramins širdies 
troškimų Dvasia ko ilgis kas atspės, kai skęsta 
ji tarp atminimų.

Kita skautė: Ak tos gražiosios naktys prie Nemuno 
ir Neries krantų!

III skautė:
Naktis graži, rami, vaizdi, toli juokavimus girdi, 
ir dainas ilgesy, pradėtas, malonu vienkart ir 
graudu ...

Onelė: O kaip gražus Lietuvos miškas naktį. Kiek 
tada prisimeni pasakų ir padavimų, kiek didvy
riškų kovų ir slaptų susirinkimų. Galbūt niekas 
nėra tiek paslapčių matęs, kiek mūsų senieji 
miškai!

Daina: „Miškas ūžia, verkia, gaudžia, vėjas žalią 
medį laužo, Nuliūdimas širdį spaudžia, lyg kad 
replėmis kas gniaužo."

Onelė: Nuo seniausių laikų, nuo Gedimino ir Kęstu
čio, nuo Vytauto kovų su kryžiuočiais seka pa
sakas mūsų miškai.

Skautė: Oi ūžia švilpia blogas oras ir vėtros medį 
bando laužt, o narsus Vytauto bajorai pradėjo 
brolius karan šaukt, Štai trempia viešąjį kelelį, 
pulkai jau eina už pulkų, O eik vaikei, balnok 
žirgelį, užstok už laisvę lietuvių!

Daina: Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai .... 
(vieną punktą)

Skautė: Praeities gilų miega kas pažadint galėtų?
Kas jos dvasią atspėtų, jai įkvėptų gvybę?
Kas suprasti pajėgtų tamsią amžių tolybę?
Kas bent uždangos kraštą mums praskleisti ga
lėtų? . . .

Onelė: O ar ne iš tų girios medžių padaryti buvo 
mūsų rateliai, prie kurių baudžiavos metu vaiku-
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■Dubysos skaučių Tuntas,

čiai mokėsi rašto. Ar ne to medinio ratelio 
tus į tolimąsias Sibiro taigas.

Skautė: Laiminga saulutė į. vakarus leidos, lakštin
gala bandė taisyti stygas, tik liūdnas leituvis vis 
galvą nuleidęs keliavo. Į šiaurę už mielas knygas.

Skautė: Ne taip skamba akmenėliai pasagoms dau
žyti, kaip dejuoja mūsų broliai šiaurėn išvaryti.

Daina: ,,Ko liūdi putinėli, ko liūdi" (du punkteliai) 

Onelė: Dar mano močiutė prisimena tuos laikus ir 
daug man apie juos pasakodavo ir sakydavo: 
vaikeli, nepamiršk, kad didieji visada mažus 
skriaudė, o mažieji tik kentėti turėjo. Nepamiršk, 
kad lietuviškas žodis ėjo per girias ir laukus, per 
ugnį ir mirtį, nepamiršk, kad Kražiuose garbi- 
nom Dievą, nors mušė mus ir plakė. Ir daug dar 
tada nesuprantamų man žodžių kalbėjo močiutė, 
bet aš tada buvau jauna ir 'ne tas man tada 
rūpėjo ...

Skautė: Ar aš nesakiau, mano seselę, neik per linų 
laukelį, per linelių laukelį. Ai užkris tau už 
kaselių žalių linų laiškelis, mėlynasis žiedelis . ..

Daina: Palaukėj, palaukėj saulutė tekėjo, ten jauna 
mergelė linelius ravėjo, tralialia lia lialia, tra- 
lįalia lialialia, ten jauna mergele linelius ravėjo 
ir t. t.

Onelė: Jus juokiatės seselės, bet juk ir aš buvau 
jauna, jauna buvau ir tokia laiminga, nes pati 
rengiausi į naują gyvenimą, o su manim ir mano 
tėvynė apsivilko baltais laisvės rūbais ... s

Skautė: Štai aiškiai jau praskleistas ateičiai šydas ir 
lūpose skamba vien džiaugsmo daina. Tarp rūtų 

■ ir tulpių laisvė pražydo, pražydus pasakė: — 
(vieną punktą)

Daina: O skambink per amžius vaikams Lietuvos . .. 
(vieną punktą) x

Onelė: Tai buvo gražus laikai, kai mes dirbom visi, 
kad būtų gera gyventi kad mūsų šalyje žmonės 
būtų, laimingesni. Ir buvo graži mums Lietuva, 
kaip gėlė žydėjo ir vis gražesnius pumpurėlius 
krovė. Ir gyvenimas buvo kaip pasaka . ..

Skautė: Tave papuošt žadėjom, kaip savo tikrą 
seserį

Esi pačioj jaunystėje ir pačiame pavasary....
Skautė: Sapnavau broli platųjį Nemuną, išsiliejo 

plačiai iš krantų. Rodos viską matau, viską pa
menu, Nemunėli, kur aš, o kur tu?

Skautė: As norėčiau, o motina žeme, aplankyti Tave, 
Tavo laukus žalius. Kūdikėliu pabėgiot dar nors 
kartą po Tavo klonius ir laukus.

Onelė; Taip, taip, jau visa eilė metų, kaip kenčia 
mūsų žmonės, mūsų brangi tėvynė, ir jos vaikai 
išblaškyti, po visas pašvietęs.

Skautė: Nuo šaltųjų Uralo kalnų, ligi Alpių ir už 
vandenynų. Girdis verksmas skaudus tremtinių 
— be namų, be savų, be tėvynės.

Skautė: Klausosi baltosios taigos Sibiro, girdi pa
vergta žemė sava. Ir Bavarijos ošiantis šilas ir 
Atlanto greitoji bangą.

Onelė: Ir šis verksmas girdisi šiose laužo liepsnose, 
jis ošia šių pušų viršūnėse, jis lydi mus visur, 
ir mums belieka tik prisiminimai ir viltis.

Skautė: Dar nebaigta auka išpirkimo, dar kraujo ir 
ašarų negana.
Nuo verksmo bangos Baltijos užkimo ir skausmo 
jų giesmė pilna . ..

Skautė: Mes prisimenam Leituvą kiekviename savo 
žingsnyje, kiekvieną dieną ir sapne ir poilsio 
valandėlėmis ir todėl nenustojame vilties grįžti . 
į ten, kur veda visų mūsų svajonės.

Skautė: Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų, už kalvų ir kalnų
Ir daina ir viltis ir paguoda! ,

Daina: Leiskit į Tėvynę........
/Dainuodamos antrąjį posmą skautės paima 
sukniubusią Onelę ir išveda iš scenos/.

Paruošė pasktn. M. B.

Dubysos ir Lituanicos tuntų jaun. skautai pasiruošę 
sveikinti močiutes.
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VII.
Robinzonas aplanko sudužusį laivą įiišgelbsti 

belaisvį nuo žmogėdrų.Orui nurimus ir nusistovėjus; Robinzonui užėjo pagunda su savo laiveliu plaukti prie sudužusio laivo, nežiūrint, kad aną kartą buvo iš tos vietos pabėgęs. Jam atrodė, kad ten ant borto yra kas nors gyvo, tad nutarė ryžtis kelionėn. Dabar jis pasiėmė laivąn kompasą, dideles maisto ir vandens atsargas, kiek jo laivelis galėjo pakelti ir leidosi jūron, irkluo- damasis pakrantėmis Pagaliau jis pasiekė seklumos galą, kur bėgo smarki srovė. Čia jo širdis apmirė Jei jis kartą patektų ton srovėn, kaip reikėtų išsigelbėti iš jos? J'ei išplaukus jūron, užkluptų audra, ar galėtų jo, mažas laivelis tai pernešti? Jis taip buvo šių minčių priblokštas, kad pasukęs krantan, išlipo iš laiyo.Atėjęs ant aukštos uolos, jis dažnai stebėjo vandenį, mėgindamas ryžtis, ar plaukti prie sudužusio laivo ar ne. Tuo tarpu pastebėjo, kad srovė teka priešinga kryptim, negu kad jis buvo seniau pirmą kartą matęs. Tai jam atrodė, kad priklausė nuo potvynių ir atoslūgių. Jei jis pasirinktų tinkamą, laiką, srovė galėtų jį nunešti tiesiog prie laivo likučių ir vėl gražinti jį atgal. Tai atrodė taip lengva ir paprasta, kad jis nutarė kitą dieną ryžtis. Naktį permiegojęs laively, išvyko ankstų rytą ir beveik truputį daugiau negu per dvi valandas visai lengvai, be jokių sunkumų, pasiekė sudužusį laivą. iJo "Vaizdas buvo apgailėtinas. Tai, buvo ispanų laivas — jis spėjo iš statybos. Jis gulėjo ant povandeninio akmens, suspaustas tarp dviejų uolų,, visa užpakalinė dališ skendėjo jūroj-. Stiebai nuo stuktelėjimo buvo sulūžę, susipainioję su laivorykiais ir skersiniais. Jo tvirtovės, turėklių ir užpakalinių laivo laiptų nebebuvo. Dalis. gelbjamojo laivelio dar kabojo ant nuleidžiamojo krano, nuplėšto įnirtusios jūros tuo tarpu, kaip įgula norėjo jį nuleisti į vandenį. Ant borto nebuvo nieko gyvo,.tik vargšas šuo, kuris, pamatęs Robinzoną ateinant, pradėjo cypti, šoko jūron, ir pašauktas skubiai plaukė prie jo. Vargšas gyvulėlis! Jis beveik mirė nuo troškulio. Robinzonas pašėrė ir pagirdė jį. Jis gėrė tiek daug, kad Robinzonas bijojo, kad jis nesprogtų.

Paskui Robinzonas užėjo ant borto ir pirmas daiktas, ką jis pamatė, buvo du vyrų lavonai. Jie gulėjo tvirtai siisikabinę rankomis. Daugiau nebuvo jokių žmogaus pėdsakų žymių. Visas pakrovimas, koks ten buvo, buvo nuplautas jūron. Dar liko keletas dėžių degtinės ar vyno, gulinčių laivo kajutėj, bet jos pajudinti buvo per sunkios.Dar buvo keletą dėžių bake, kurios, matyt, priklausė įgulai. Dvi iš jų Robinzonas paėmė į savo laivelį: mažą dėžutę likierio ir kitų daiktų, maišelį parako ir reples, kurios visuomet labai reikalingos būdavo, du misinginius katilus, varinį puodą ir kepimui indą. Tie visi daiktai ir šuo, tai buvo viskas, ką Robinzonas paėmė iš sudužusio laivo. Šuo buvo labai naudingas, nes iš jo paties laivo išgelbėtas ir atgabentas gyvulys jau seniai būtų nugaišęs.Kroviny, kurį jis atsigabeno, išskyrus radinius jūrininkų dėžėse, nebuvo nieko vertingo. Buvo daug daiktų, kuriuos jis labai vertino, kaip lininiai marškiniai, rankšluoščiai, spalvoti šalikai, indai, saldumynų dėžė, širdį stiprinančio vandens buteliai, labai gražiai apkaustyti sidabru. Mažiau vertingi jam buvo trys maišai aukso gabalų, auksinių ispanų monetų ir aukso lazdelių. Šitą visą auksą jis būtų mielai atidavęs už porą angliškų batų ar kojinių, nes čia saloj jis nebuvo visai naudingas. Visą auksą ir kitus daiktus sunešė savo urvaų ir sugrįžęs nutempė laivelį krantan, kur ilgą Taiką jis buvo stovėjęs.Sudužusio laivo ir nuskendusių vyrų vaizdas pripildė jį troškimu pasitraukti iš čia. Jei būtų turėjęs tokį gerą laivą, kuriuo pabėgo nuo piratų, nebūtų ilgiau laukęs saloj, bet. leidęsis jūron, ir bandęs pasiekti kokią žemę, kur gyvena baltiėji žmonės. Tokiu silpnu laivu, kokį jis turėjo, toks planas buvo neįvykdomas. Tokiu būdu neliko nieko kito, kaip tik gyventi ten, kur taip ilgai gyveno, visą laiką bijodamas laukinių užpuolimo. »Ir dabar, kartais, kai jo nuotaika būdavo nupuolusi daugiau negu paprastai būdavo, ir vienišų metų našta persunkia! jį slėgdavo, Robinzonas galvodavo, įauKiųiams Jo salon atėjus, vykti pas juos. Iš kur
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jie atvyksta? Kur jų šalis? Kokius laivus jie. turi? Taip labai jis kartais norėdavo eiti, kad net užsimiršdavo pagalvoti, ką ten nuėjęs veiktų, ir kas atsitiktų su juo patekus į laukinių rankas. Jo protas buvo visiškai tos vienos minties apimtas pasiekti tą didelę šalį ir visos jo svajonės tik'buvo apie tai.Vieną naktį, ilgai atsibudęs gulėjo, apimtas tos minties, blaškydamasis ir dejuodamas. Pagaliau užmigo. Ir jis sapnavo, ko niekuomet vėliau nesapnuodavo, kad plaukia į tą išsvajotą šalį.. Ryta •išeidamas iš-savo pilies, jis pamatė krante du laivelius, ir iš jų išlipant vienuoliką laukinių. Jie turėjo su savim kitą žmogų, kurį jau ruošėsi užmušti ir suvalgyti, kaip šis pašoko ir bėgo norėdamas .išgelbėti gyvybę. Sapne Robinzonas įsivaizdavo, kad jis atbėgo pasislėpti, tvoros tankumyne. Tad nuėjęs jam pagelbėti. Tada sapne, laukinis atsiklaupė, lyg prašydamas pasigailėjimo ir Robinzonas pasiėmė jį laiptais pilin, sau tardamas: „Dabar turėsiu draugą ir iš tikrųjų galėsiu plaukti ton didžion šalin, nes jis galės parodyti kaip irkluotis, ir kur eiti išlipus krantam Ir jis atsibudo, apimtas džiaugsmo, kad pagaliau dabar bus viskas gerai. Bet visai atsibudęs ir suvokęs, kad tai buvo tik sapnas, vargšas Robinzonas buvo daugiau priblokštas ■ negu bet kada ir nelaimingesnis negu visus metus, kuriuos išgyveno saloj.Po to sapno, jis visą laiką galvojo kaip pabėgti iš čia. Jei kurią dieną jis galėtų išgelbėti vieną jš belaisvių, kurį žmogėdros būtų pasiruošę užmušti, turėtų žmogų, kuris pagelbėtų jam plaukti per jūrą.Su šita mintim jis pradėjo stebėti atidžiau negu bet kada anksčiau, kada laukiniai išlips krantam'Ir beveik pusantrų metų jis ėjo beveik kiekvieną dieną, į savo stebėjimo vietą ir plaukdavo jūron su žiūronu, tikėdamasis pamatyti atplaukiant laivelius. Bet niekas neatplaukė ir Robinzonas nuo pastovaus stebėjimo baisiai pavargo. Bet vis 'dar nenustojo laukęs, nes žinojo, kad anksčiau ar vėliau laukiniai vėl išlips krantan.Praėjo daug nenešiu ir vis dar jie nesirodė. Vieną ankstų rytą, beveik jo nustebimui, pamatė ne mažiau kaip penkis laivelius artinantis kranto tos vietos, kur jis gyveno. Laukiniai, kurie dabar atvyko, nebuvo niekur matyti. Jis žinojo, kad kiekvienam laively .tilpo keturi ar šeši vyrai, vadinas iš viso mažiausia dvidešimt ir gal būt net trisdešimt vyrų išlipo krantan. (Tai buvo didelis skaičius, kuriuos jis norėjo susitikti, tad laikėsi viduj tvirtovės, galvodamas ką daryti, bet pasiruošęs kovoti, jei jie užpultų jį.Jis taip laukė ilgą laiką, bet apie laukinius nieko nebuvo girdėti. Tad užsilipo laiptais ant uolos viršūnės, stengdamasis nepasirodyti virš horizonto, 

žiūrėdamas pro .žiūronus pamatė, kad mažiausia trisdešimt laukinių šoko aplink laužą.Taip jam bežiūrint, keletą iš vyrų paliko kitus ir iš laivelių atsitempė du belaisvius. Vienas iš jų beveik tuoj krito ant veido, kaip Robinzonui atrodė, mediniu pagaliu nutrenktas iš užpakalio. Du ar trys žmogėdros supiaustė jį ir paruošė virimui. Tuo tarpu kitą belaisvį paliko vieną.Matydamas progą pabėgti, vyras davė šuolį gelbėdamas gyvybę ir bėgo visu smarkumu tiesiai ton pajūrio dalin arti Robinzono tvirtovėsTas- labai Robinzoną sujaudino, nes atrodė, kad visi laukinai pasileido paskui beiaisvj. Jis negalėjo padėti, galvodamas taip, kaip sapnavo. Robinzonas buvo pasiruošęs kovai, nes visa žmogėdrų gauja ■ galėjo iš karto užpulti jį. Todėl belaisvis galėjo pasislėpti tankioj žalytvorėj.Jam palengvėjo ant širdies, nes pamatė, kad belaisvis bėgo greičiau negu jo persekiotojai, iš kurių tik trys besekė jį. Jei būtų jis bent minutę stabtelėjęs, būtų abejojama ar jis begalės pasprukti. Tarp bėgikų ir tvirtovės buvo’ upelis, kur Robinzonas plukdydavo num sudužusio laivo sielius. Kaip pabėgęs belaisvis pasiekė upelį, tuoj paniro ir nors potvynis buvo gan didelis, beveik trdsdešimčia kirčių jis pasiekė krantą ir lengvais žingsniais tęsė toliau bėgimą. Du persekiotojai taip pat paniro upely, bet plaukė, ne taip greit, kaip pabėgėlis, nes prieš 'bėgdami jie buvo gerai prisivalgę. Trečiasis sustojo ir grįžo ten, iš kur atėjo.Matydamas, kaip dalykai krypsta, Robinzonas pamatė,, kad atėjo proga įgyti tarną ir nutarė bėglį išgelbėti. Nulipęs laiptas žemyn užtaisė du šautuvus ir, bėgdamas greit kiek galėjo, atsirado tarp bėgančiojo ir jo persekiotojų, šaukdamas jam sustoti. Žmogus atsigręžė ir pamatęs Robinzoną taip pat išsigando kaip persekiotojų. Bet Robinzonas vėl . kalbėjo ir davė ženklą ranka grįžti atgal. Tuo tarpu pamažu artinosi persekiotojai. Tada Robinzonas prasiveržęs priekin, nutrenkė vieną šautuvo buože. Tai atrodė saugiau negu šauti, nes šūvio garsas būtų sušaukęs visus žmogėdras.Antras vyras, matydamas, kad jo draugas žuvo, suabejojo ir stabtelėjo. Iš arčiau Robinzonas pamatė, kad laukinis turi lanką ir strėles ir buvo pasirengęs jomis šauti. Nebuvo kito išėjimo, kaip tik šauti ir Robinzonas.nušovė jį 'vietoj negyvai.Tuo tarpu pabėgėlis buvo taip išsigandęs šautuvo garso, ir matydamas, kad jo priešas žuvo, stovėjo drebėdamas. Daug sunkumo turėjo Robinzonas kol prijaukino jį ateiti arčiau. Pagaliau sustodamas kas keletą žingsnių priartėjo ir atsiklaupė. Atėjęs arti , Robinzono vėl atsiklaupė ir pabučiavo žemę. Paskui paėmęs Robinzono koją nuo žemės uždėjo ant savo galvos.
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Kai šitai vyko, Robinzonas pastebėjo, kad jo pritrenktas laukinis pradėjo judėti ir atgauti sąmonę. Tuo tarpu jis sukaupė visą dėmesį į išgelbėtą žmogų. Jis daugiau kaip dvidešimt metų nebuvo* girdėjęs jokio kito balso, tik savo, tad laukinio pasakyti nors ir jam nesuprantami keli'žodžiai skambėjo maloniai. Pagaliau- jis padarė ranka judesį lyg prašydamas kardo, kuris kabojo ant Robinzono diržo. Ir kaip tik gavo ginklą, tuoj nubėgęs prie priešo vienu vikriu kirčiu nukirto jam galvą. Tada juokdamasis atnešė ją ir padėjo prie Robinzono kojų.Didžiausias to žmogaus nustebimas buvo, kaip Robinzonas nušovė priešą iš tokio didelio- nuotolio. Apžiūrinėdamas ir apvartydamas lavoną ir apžiūrėdamas žaizdą krūtinėj padarytą kulkos, jis ilgai galvojo.Robinzonas apsisuko eiti, modamas jam paskui sekti, bet’ šis parodė ženklais, kad nori abu lavonus palaidoti smėly, kad kiti persekiotojai nerastų, jei 

sektų. Iškasė rankomis dvi duobes, užtenkamai gilias padengti kūnams, ir mažiau nei po ketvirties z valandos neliko nei žymės, kad čia kas nors buvo atsitikę.Pašaukęs Robinzonas -pasiėmė jį ne tvirtovėn, bet olon, kur davė jam maisto, vandens ir ženklais ■parodė, kur atsigulti ir pasilsėti, nurodydamas ryšulėlį ryžių šiaudų.Žmogus tuoj kietai užmigo. Robinzonas pastebėjo, kad jis buvo puikus ir gražaus sudėjimo vyras. Jo rankų, kojų ir nugaros muskulai ‘rodė didelę jėgą ir visi sąnariai buvo gražiai suformuoti. Kaip Robinzonas spėjo,, jis galėjo būti -apie dvidešimt šešių metų, geru ir vyrišku veidu ir ilgais juodais plaukais. Nosis ir lūpos buvo panašios į europiečių, . dantys buvo balti ir lygūs. Spalvos nebuvo juodos, bet šokolado rudumo, oda šviečianti sveikata ir malonia išrodanti.

Kodėl vasaris turi 28 dienas.Iš visų vasaris vienintelis turi tik 28 ar 29 dienas, kodėl?Seniai, labai seniai gyveno karaliūnas Metas. Begyvendamas jis susilaukė 12 vaikų. Kai jie suaugo, o karaliūnas paseno, reikėjo kam nors karalystę pavesti, Karaliūnas visus vaikus vienodai mylėjo ir nežinojo kam jis turi valdžią atiduoti.Ir atėjęs rūmų žiny-s patarė k-araliūnui iš eilės pavesti visiems po vienodą laiko tarpą valdyti. Niekas neturi' būti vyresnis ar geresnis. Patiko toji mintis karaliūnui, sušaukė -savo vaikus ir tarė: „Mano vaikai, aš jau pasenau ir greit mirsiu, valdykite karaliją iš eilės vienodais laiko tarpais . ir kiekvienas kitaip puoškite žemę. Po tų žodžių karaliūnas mirė.Vaikai pildydami tėvo valią pagal savo amžių pradėjo valdyti. Vos sausis užviešpatavo, viskas baltu apdaru apsidengė. Valdymo laikas greit pasibaigė ir žemę užvaldė vasaris, bet būdamas tinginys, labai apsileido, visą gražų uždangą sudraskė ir su žeme suvėlė. Supykę broliai padarė teismą, bet nei vienas nežinojo, kaip jį reiktų nubausti. „Atimkim jam valdomąsias dienas", sušuko, supykusi Liepa, kuri labai mėgo valdyti. Toji mintis broliams patiko ir teisme, dalyvavę septyni atėmė kiekvienas po vieną dieną ir pasidalino tarpusavy.Tokiu būdu vasariui ir liko tik 28 dienos.

Paukščių signalizacija.‘Mažai kam yra žinoma, kad ir paukščių tarpe yra tam tikri ženklai — signalizacija, k. a.: „budėki", „pavojus", „bėkite", „nuėjo". Daugelis giesmininkų atlieka paukščių žvalgybą.Kartą stebėjau pempių būrį, kuris nuolat suko ratą ties pieva ir monotoniškai leido išgąstingą ar tai kovai šaukiantį garsą. Vėliau man paaiškėjo, kad pievoje tupėjo katė ir pempės kaip tik šaukė „pavojus". Vos katė dingo iš pevos, kai garsas pasikeitė į kitą ramesnį ženklą ir pagaliau nurimusios sutūpė.

Buk drąsus!
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Atidžiausias pavojų saugotojas yra varnėnas. Pa
matęs pavojų jis tuojau rizikuodamas savo gyvybe 
skrenda arti puoliko ir balsiai šaukia .„pavojus" Nuo 
žvalgybos tarnybos neatsilieka ir šarka, kuri taip 
pat labai energingai šaukia: „bėkite!"

Mažasis paukščių karaliukas — nykštukas yra 
įkyrus ir drąsus žvalgas. Jis apie metrą virš gro
buonie skrisdamas, taip baisiai šaukia „pavojus", 
kad visi paukščiai laiku įspėjami. Skrisdamas jis 
laiko savo kaklą ištiestą ir nuolat švilpia trumpus 
signalus.

Iškylaudami stebėkime, kaip koks paukštis stebi 
artėjantį pavojų, kokie duodami ženklai?

Gyvulių amžius.
Skautišku papročiu stebėkime gyvulių ir gamtos 

gyvenimą, nagrinėkime jų papročius ir gabumus, 
čia bandykime išsiaiškinti gyvulių amžių.

Ilgiausiai gyvenantis gyvis yra krokodilas ir 
vėžlys, kurie iki išgyvena iki 300 metų. Banginiai 
gyvena iki 200 metų, papūgos net iki 150 metų, o 
retkarčiais pasitaiko ir iki 200 metų. Karpiai pelkių 
dumblyne taip pat iki 200 metų išgyvena. Arai, 
ereliai ir kai kurie didieji šliužai išgyvena iki 100 
metų, o kiti gyviai kas kart trumpiau. Arklys ir 
elnias gyvena 'iki 40 metų, lokiai, liūtai 37 metus, 
jaučiai ir kiaulės — 20 metų, šunys ir stirnos, 16 metų, 
katės ir lapės 15 metų, barsukai ir žebenkštys 
12 metų, kiškiai ir kralikai vos 10 metų.

Varna, kregždė, šarka, varnėnas iki 6—7 m. 
Žvirblis, nykštukas iki 3—4 m.
Geltonasis čiulbonėlis, zylė iki 3 m.
Margasis drugelis nuo 60 iki 70 dienų.
Baltasis drugelis nuo 2 vai. iki 7 d.
Silkasparnis iki 2 vai.

LSS VADŲ IR VADOVIŲ KASSELIO SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS:

1. Emigracijos klausimu.
Lietuviai tremtiniai pradedą skirstytis į decentrali

zuotą emigracinį gyvenimą. Kyla reikalas išlaikyti 
LSS statutu nustatytą vieningumą.
Kiekvienas LSS narys, kurioje šalyje jis bebūtų, 
lieka aktingu šios organizacijos nariu, rūpinasi 
nustatyti ir palaikyti ryšius su savo vadovybe ir cen
triniais Sąjungos organais.

Tarybos Pirmija steigia įvairiuose kraštuose savo 
atstovybes, kurios teikia skautišką globą atvykstan
tiems skautams ir organizuoja LSS veikimui paramą.

LSS vyriausiųjų organų kadencijai pasibaigiąs, jei 
nebūtų galima sukviesti metinio vadų ir vadovių su
važiavimo, renkamieji organai eina toliau savo pa
reigas, kol Taryba suras būdą naujai statutinei tvar
kai nustatyti.

Kiekvienas LSS narys, veikdamas kitų šalių skautų 
organizacijoje, neužmiršta tautinių lietuvio uždavinių.

Šio nutarimo vykdymui vadovauja Tarybos Pirmija.

2. Statuto reikalu.
Suvažiavimas pripažįsta, kad Tarybos priimtas 

dabar veikiantis LSS statutas atitinka 1946 m. 
suvažiavimo Augsburge direktyvas.

Suvažiavimo narių pasiūlyti statuto keitimai pa
vedami apsvarstyti naujai išrinktai Tarybai.

3. Dėl tuntų pareigūnų.
Suvažiavimas apeliuoja į Lietuvių Tremtinių Ben

druomenės komitetus, kad jie atsižvelgtų į skautų 
atliekamą svarbų jaunimo auklėjimo darbą ir laikytų 
vietos tuntų pareigūnus dirbančiaisiais ir atleistų 
nuo’ kitų privalomų darbų stovyklose.

4. Dėl mišrių padalinių ir vienetų.

Mišriuose vienetuose skaučių skyriams suteikta 
autonomija. Tie vienetai palaiko tiesioginį kontaktą 
su Skaučių Seserijos Vadija, kuri kompetentinga 
skaučių pakėlimams vykdyti. Apie pakėlimus skaučių 
vadovė informuoja tuntininką.

Vyriausias Skautininkas pas džiugiečius.
š. m. spalių mėn. 26 d. atsilankė mūsų brangus 

Vyriausias Skautininkas ir dalyvavo vėliavos 
nuleidimo ir pakėlimo apeigose. Jis pasidžiaugė 
skautystės kūrenama ugnele Džiugo Vietininkijoj ir 
palinkėjo sėkmės mūsų visuose žygiuose ir darbuo

Ta proga buvo pasveikintas LSS Pirmijos Tarybos 
narys A. Giedraitis, kuris Tautos šventėje pakeltas 
į skautininko laipsnį.
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Gedimino Laivas susilaukia svečių.
Didis jūros skautų bičiulis ir jų globėjas gen. 

T. Daukantas š. m>. spalių mėn. 10 d. lankėsi su 
„Sk. Aido" Redaktorium Mattenberge pas Gedimino 
Laivo brolius. Savo pašnekesy suteikė daug praktiškų 
žinių ir uždegė skautiška dvasia amžinai jaunas ir 
saulėto optimizmo kupinas jūros skautų Bičiuli?. 
Jis išaiškino kaip sekstanto pagalba nustatomas 
laikrodžio tikslumas, nušvietė radero ir kitų 
moderniškų prietaisų vartojimą ir jų reikšmę. 
Gediminiečiams svečių atsilankymas paliko malonų 
prisiminimą ir suteikė praktiškų žinių.

LSS VADŲ-VIŲ MOKYKLOS BIRUTĖS,KĘSTUČIO 
STOVYKLA OFFENBACHĖ

LSS Tarybos Pirmija jusdama padarytą penkerių 
metų skautų gyvavimo spragos nuostolius vadų 
tarpe, surengė vadovų lavinimosi mokyklą. Viena iš 
reikšmingiausių šios mokyklos dalių buvo Birutės- 
Kęstučio stovykla Offenbache, kur vadovai, tiek 
praktiškai, tiek teoriškai smarkiai padidinoį savo 
žinias ir įgijo patyrimo.

Nevisiems, kandidatams į skautų vadovus, sunkios 
gyvenimo sąlygos leido šia stovykla pasinaudoti. Iš 
virš dviejų šimtų atlikusių nustatytus darbus raštu, į 
stovyklą suvažiavo tik apie 60 vadųvių. Daugelį 
gąsdino nemaža maisto norma, kurią kiekvienas 
stovyklautojas turėjo atsivežti. Nors norma buvo 
skirta nemaža, bet prie įtempto darbo ir sveiko pušų 
oro stovyklautojų skilvius išgelbėjo LRK paskirda
mas pašalpą maisto produktais.

Visą stovyklavimo laiką pasitaikė labai puikus 
oras, kas netrukdomai leido planingai dirbti. Su
važiavę įvairių laipsnių skautų vadai-ės nusiėmę visus 
vyresniškumo ženklus ir kitus blizgučius, tapo lygūs 
ir kasdien keisdamiesi skiltyse pareigas lavino savo 
patyrimą vadovauti.

Stovyklai vadovavo ir daug žinių vadams suteikė 
vyr. sktn. K. Palčiauskas. Vyr. sktn. A. Saulaitis buvo 
stovyklaujančių pabaisa, tik jam išvykus visi supra
to, jog buvusi griežta drausmė ir visas vargas davė 
jiems tiek daug naudos. Taip pat paskaitas skaitė 
sktn. 'Augulis, vyr. sktn. Kesiūnaitė, sktn. prof. Ig. K., 
Dvasios Vadovas kun. Paulauskas ir kiti patyrę skautų 
vadai.

Stovyklą techniškai labai gražiai tvarkė sudarytas 
iš atskiro sk. vyčių Eimučio būrelio kadras: Sto
vyklos komendantas pasktn. A. Jakštas, adjutantas 
s. v. skiltn. L. Končius,, ūkio vadovas pasktn. R. Vabo- 
lis, ryšio viršininkas pasktn. B. Rėkus ir ceremonijal- 
meisteris bei vyr. laužavedis s. v. vyr. skiltn. P. Pilka.

Pažymėtina, kad tarp sesių ir brolių stovyklų buvo 
labai gražus sugyvenimas. Turbūt dėka stovyklos 
vadovybės stovykla praėjo labai gražioje darnioje 
nuotaikoje.

Skautų vadai-ės pasimokė teoretinių žinių ir Įgiję 
praktikos su pakilia nuotaika grįžo į savo tuntus, 
kur savo likusiems broliams suteiks įgytas stovykloje 
žinias. Pipas

Grįžtame po tautinių šokių Moissone.
Foto: A. Kurkulis.

Atsiųsta paminėti.
Lord Baden-Powell of Gilwell. SKAUTŲ VADOVUI. 

Skautų lavinimo teorijos vadovėlis. Vertė sktn 
O. Saulaitienė ir A. Lansbergis. Redagavo ir Baden- 
Powellio biografiją parašė vyr. sktn. Stasys Jakštas. 
Išleido LTB Leidykla „Aistia", Kassel-Mattenberg, 
1947. Pusi. 74, kaina 7 RM.

2. Į TAIKOS RYTOJŲ! Mūsų gyvenimo vaizdų 
albumas 30-ties metų sukakčiai nuo skautybės 
įsikūrimo Lietuvoje paminėti. Išleido LS Brolijos 
Vadija, Detmold, 1947, pusi. 36 didelio formato su 
septyniais spalvotais paveikslais. Kaina dešimts 
markių.

3. GAIRĖS Nr. 3, 1947 m. rugpiūtis-rugsėjis. Skautams 
vyčiams leidinys.
■ 4. PULGIS ANDRIUŠIS. Esperanto kalbos vadovėlis 
su žodynu, Mūsų Kelias, 1947 m. 100 pusi. Kaina 4 RM.

Be to per Tiekimo Skyrių gauti paminėti Šv. Sosto 
Delegatūros leidiniai:

5. ŠVENTAS KAZIMIERAS, Simo Sužiedėlio, 32 p., 
kaina 2,50 RM.

6. LYČIŲ PROBLEMA, Maldeikio-Maceinos, 32 p., 
kaina 2.50 RM.

7. MEILĖ, Stasio Ylos, 48 p., kaina nepažymėta.
““MIELAS BROLAU, AR JAU ĮSIGIJEI iF SKAITEI 
NAUJAI PASIRODŽIUSIĄ VERTINGĄ KNYGĄ 
„SKAUTŲ VADOVUI"?

Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical 
Editor A. Krausas 

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