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Viltingai sveikiname visus mūsų malonius Bendradarbius ir Skaitytojus, sulaukusius Šv. 
Kalėdų! Linkime visiems kitais metais grįžti iš viso pasaulio šalių į laisvą nepriklausomą 
Lietuvą ir švęsti kitas jau gimtojoj pastogėj! Redaktorius ir LSB Vadija.

KALĖDOS.Tuo pat metu, kai iš dangaus krinta tylios, baltos snaigės ir skamba Kalėdų varpai,kai daugelyje vietų, kurių nėra palietusi šio karo audra, dega spindi auksinės žvakutės puikiai papuoštų eglaičių šakose,kai ten gyvenantiems žmonėms Kalėdos tikrai neša taiką ir ramybę,kai nuskambėjus paskutiniems šventos giesmės aidams iš šviesos jūroje paskendusių bažnyčių, jie grįžta į savo šiltus, jaukius namus ir prie visokiais valgiais apkrauto stalo ramūs laukia ateinančios dienos,tuo pat metu milijonai kitų žmonių, neturėdami laimės džiaugtis ramybe Kalėdų vakare, kenčia šaltį, badą ir persekiojimus,tuo pat metu, Šventąją naktį, Viešpaties Angelas nusileidžia ant mūsų brolių ir sesių apleistų ir niekam nežinomų kapų tolimam Sibire, su savimi nešdamas ne šio pasaulio ramybę, ir mūsų brangiems mirusiems šviečia amžinoji šviesa,tuo pat metu maža mūsų saujelė Vokietijoje, maža dalis mūsų Tautos, išblaškytos po visus plataus pasaulio kampelius, susirenka susikaupusiais veidais prie prakartėlės. To, kuris taip pat buvo tremtinys,tuo pat metu visi, kurie nešioja skautišką leliją, girdi savo gimtosios žemės raudą, o varpų skambesys neša jiems klausimus, kurie verčia susimąstyti ir giliai giliai pažvelgti į savo sielą,ir kaskart griežčiau skamba tie klausimai, kaskart garsiau šaukia nematomas balsas mumyse,ir su kiekvienu nauju varpų dūžiu iš naujo kartojame patys sau: .ar neužmiršome, kad ten toli už girių ir kalnų liko mūsų maža Tėviškėlė,ar neužmiršome, kad šiandien ji tiesia į mus savo kraujuotas rankas, prašydama pagelbos, prašydama mūsų meilės ir pasiaukojimo,ar žinome savo pareigas ir ar vykdome jas kaip skautams pridera, ar esame savo Tėvynės verti? ...Dideli, lyg kalnai.su snieguotomis viršūnėmis, uždaviniai krinta ant mūsų pečių Kalėdų vakarą, versdami smarkiau plakti mūsų širdį ir drebėti ją nerimti, ■ fir tas nerimas ne be pagrindo, nes dabar teturime tik tai, ką per kraują ir ugnį išnešėm savo krūtinėje,nes dabar tiek daug svetimos dainos aidų skamba,nes svetimoje padangėje taip žiauriai pučia šalti vėjai, kurie gali mus išblaškyti kaip rudenio lapus į visas puses... ■ ’Todėl mes prašome Išganytojo, kuris dėl meilės atėjo į šį pasaulį, kuris sutvėrė mūsų mažą širdį , ir įliejo į ją Tėvynės meilę,mes prašorpe Jo, kuris yra mūsų Pradžia ir Pabaiga,mes prašome neleisti tai šventai meilei užgeti mumyse,mes prašome naikinti mūsų tarpe pyktį ir neapykantą,mes prašome duoti mums šventos ugnies, kuri nuskaidrina sielą ir neduoda jai užmigti,mes prašome jėgų pakelti būsimoms audroms, o labiausia — tai taikos ir vienybės dvasios mūsų pačių tarpe, „ ■ skad pro skausmą ir ašaras išvystume tolumoje tekančios aušros spindulius,kad po ilgos ir žiaurios žiemos ateitų mūsų Tėvynei šviesus pavasaris,ir kad suskambėtų Jai laisvės ir prisikėlimo varpai...Pasitikėdami Viešpatie s globa mes budime ir visuomet budėsime!
2

2

kalnai.su


KALĖDOS

Tamsi naktis gaubia tremtinių stovyklą. Iš 
visų pusių didelių miškų ji supama. Pušynai ir 
eglynai pasipuošė baltutėliu sniego apsiaustu ir 
pasakišku grožiu vilioja, patraukia į save akį. 
Kelios žvaigždelės prasiskverbia pro tamsą iš 
aukšto dangaus ir rodo kelią paklydusiems kelei
viams. Tamsi, gūdi naktis ... Tyla. Kapų . tyla 
Niekur nė balso negirdėti. Visi dar miega. Ma
žieji sapnuoja Kalėdų senelį. Sapnų karalijoj jie 
kalbasi su gyvuliais ir paukšteliais, mato prakar- 
tėlę, stebisi puošnumu ir šviesumu vainiko, 
supančio Kūdikėlio galvą. Jaunasis skautukas 
Arvydukas sapnuoja, kaip jis Kūčių vakarą lan
kėsi pas vienišą senelį Julijoną su savo skiltimi, 
įteikė jam dovanėlių, pasveikino ir nuramino jį, 
vienišas dieneles gyvenantį, kaip jie aplankė 
našlę Vilmantienę su vaikučiais, be tėvelio at
bėgusius Vokietijon, apdovanojo juos skautų 
būkle gamintais per užsiėmimus žaisleliais ir 
juos pradžiugino padainuodami našlaičiams ke
letą dainelių. Palaimos šypsnis nušvietė miegan
čiojo veidą.

Bet štai skardus žadintuvo čirškėjimas paža
dino iš miego Arvyduką. Jis, skubiai apsirengęs 
uniforma, nubėgo sutarton vieton, iš kurios visas 
„Margio" Tuntas išvyko miškan išgyventi Kalė
das. Siauru miško taku, brisdami per pusnyną, 
pasiekė broliai aukštumą, supančią aukštų, senų 
medžių. Štai, iš tolo, jau švietė ir žvakutės, 
kuriomis Arvydas, anksčiau' atbėgęs, papuošė 
eglutę ir jas uždegė.

Tuntininkas pusračiu prieš eglutę išrykiavęs 
savo brolius, pagarbiai nusiėmė nuo galvos fetrą, 
jį pasekė ir kiti skautai nusiimdami valtukes. 
Skautų tarpe užviešpatavo neapsakoma tyla ir 
ramybė. Tuntininkas pasiėmęs šventraštį paskai
tė šiuos angelo piemenėliams tartus žodžius: - 
„Jūs nebijokit! Štai aš jums pranešu didį 
džiaugsmą, kurį patirs visos tautos, nes Dovydo

MIŠKE

mieste yra gimęs jums Išganytojas, Kristus, jūsų 
VIEŠPATS. Iš to Jį pažinsite, kai jūs rasite Kūdi
kėlį vystykluose suvystytą ir prakartelėje gu
lintį." Tuojau prie angelo susibūrė dangiški 
pulkai, kurie garbino Dievą sakydami: „GARBĖ 
DIEVUI AUKŠTYBĖSE, O ŽEMĖJE RAMYBĖ 
GEROS VALIOS ŽMONĖMS".

Tuntininkui pabaigus skaityti visas tuntas su 
dideliu pasišventimu užtraukė Kalėdų giesmę:

„Tyliąją naktį balsas sugaudė,

Piemenys kelkit, Dievas užgimė, .

Greitai renkitės ir bėkit,

Į Betliejų paskubėkit

Sveikint Viešpaties."

Giesmės, aidams nutilus, suliepsnojo milžiniš
kas laužas, nušviesdamas tamsų nakties mišką. 
Į susėdusius apie laužą brolius Tuntininkas 
prabilo:

„Mes žvelgiame į ugnį visados sužavėti 
liepsnų slėpiningu žaismu. Jos kyla aukštyn ir 
šviečia. Jos kildamos dangun mus sušildo ir tuo
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panaikina save. Neapsakomas yra jų pasiaukoji

mas. Mes norime būti kaip ugnis. Jūs ir aš. Mes 

norime liepsnoti ir šviesti kaip šios liepsnos! Iš 

mūsų turi spinduliuoti skaidri šviesa, kuria susi- 

šildytų ir kiti. Jei mes tuo save paaukojame, tai 

daroma visa tai bendruomenei, tikėdamiesi su

laukti tokio laiko, kuriame kiekvienas būsime 

pagauti dieviškos kibirkšties.

' Dabar mirtis viešpatauja gamtoje. Žiemos 

■ šalčiai laiko sukalę visą gyvybę. Pasaulis pilnas 

melo, klastos ir neteisybės. Tuo didesnis dega 

mumyse pavasario ilgesys. Kalėdos yra MEILES 

šventė. Ji turi mus uždegti galingai meilei, kurios 

šilumoj nebėra priešų, visi žmdnės ir visi Dievo 

tvariniai mums brangūs ir mylimi, o visi skautai 

broliai. Čia gamtoje, miške, Dievo slėpiningoje 

šventykloje, pajuntame savo širdies neapsako

mą šventumą ir ramybę. Į dangų kylančios laužo 

kibirkštys kelia mūsų mintis Dievop'. Skaidrios 

žvaigždės ant dangaus žavi mūsų sielą ir kelia į 

amžinojo Gėrio ir Grožio karaliją. Aplinkui 

tamsu ir niuru., bet mes savo širdies šviesa 

nušviesime tamsiąją aplinką. Mes meilės ir pa

siaukojimo ugnimi sutirpdysime žiemos ledus ir 

nešime pavasarį, šviesą ir meilę į mūsų tremtinių 

bendruomenę, sunkias dienas svetimuose kraš

tuose gyvenančią. .

Kalėdų varpai skelbia pasauliui Išganytojo 

užgimimą. Mes stengsimės, kad Jis'užgimtų ir 

mūsų širdyse. Kalėdų varpų garsais skrenda 
mūsų visų mintys į penkius pasaulio žemynus 

pas audros išblaškytus brolius tautiečius. Jų 
vargai ir kančios-mūsų kančios ir vargai. Sibiro 

šalčiuose kenčiančiuosius ir mirštančiuosius giliai 

užjaučiame, tėviškės miškuose budinčius parti

zanus sveikiname linkėdami ištverti iki galo. 

Mūsų tautiečių įvairūs laimėjimai visus mus 

r džiugina ir teikia vilčių. Taip! Skautas ir sun
kiausiomis tautai valandomis lieka viltingas. Jis ■ 

tvirtai tiki geresne TĖVYNĖS ateitimi ir tuo
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savo, tvirtu tikėjimu uždega ir kitus tautiečius. 

Tad būkime tais šviesiais žiburėliais šią gūdžią 

Tautus naktį. Mūsų Tauta prisikels nepriklauso

mam gyvenimui, savo pasiaukojimu ir nepap

rasta meilės liepsna sudeginsime visas užtvaras, 

pastojusias mūsų Tautai, kelią į LAISVĘ. Pa
sišvęsdami Aukščiausiajam sulauksime valandos, 

kada savo tėviškėje išgirsime Kalėdų varpus."

Tuntininkas baigė. Visi broliai ir sesės tvirtai 
sukryžiavę rankas, sugiedojo tradicinę giesmę. 

Baigdamas laužą tuntininkas palinkėjo: „VIL

TINGŲ ŠV. KALĖDŲ!" Po to, visi žąsele brido 

per sniegą, baltoms lengvutėms snaiguolėms 

krentant, į savo laikinus namus. Sužibusios 

žvaigždės nušvietė jiems miško takelį į barakus. 

Iš tolimo kaimo šventnamio skambėjo šventiškai 

Kalėdų varpai.' Vyr. sktn. Vyrvaldąs.

Padėka.

L. S. S. „Veliuonos" Tunto Vyr, Skaučių „Gra
žinos" Būreliui Mūnchene-Freimane už paramą 
maistu nuoširdžiai dėkoja.

Eichstatto lietuviai klierikai.
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pėdsekys.
Man menasi viena pasakaitė, girdėtą dar būnant 

mokinuku. Tai pasakaitė apie du berniukus, kurie, 
žaisdami susiginčijo. Ginčas įsiliepsnojo ir, pagaliau, 
vienas gavo antausį. Paniuręs, degdamas pykčiu jis 
ėjo namo Draugo užgauta ausis perštėjo, o širdyje 
virė troškimas atsikeršyti.

Tačiau, kai berniukas savo kambarėlyje sėdėda
mas, pro langą stebėjo besirengiančios sėsti saulės 
aplietus kaimynų stogus, staiga jam šovė mintis: 
„Jei kaltę už nesusipratimą paimčiau sau ir bandy
čiau su draugu susitaikinti, kaip visa tai atrody
tų? ... Bet ar nepasijuoks kiti mano draugai? Ar 
neišvadins manęs bailiu?"

Mintis jam nedavė ramybės. Pagaliau jis paklausė 
savęs: „Argi nebūsiu dar didesnis bailys, jei veng
damas kitų pajuokos, aš atsisakysiu vykdyti tai, ko 
norėčiau? .. ."

Berniukas staiga pakild, ryžtingai pažvelgė j priekį 
ir, . nuskubėjęs pas draugo duris, stipriai plakančia 
širdimi pasibeldė. Draugui pasirodžius tarpduryje, 
berniukas dar kartą giliai atsikvėpė ir pratarė:

— Tu, tur būt, stebiesi mano atėjimu. Aš taip 
pat... Bet aš labai norėčiau tavęs atsiprašyti už 
įerzinimą. Aš tave buvau taip supykdęs, jog tu man 
net per ausį skėlei...

Antrasis, tokius žodžius išgirdęs, sumišo. Nuleidęs 
akis, jis tyliu balsu tepasakė:

— Aš buvau dėl to kaltas. Atleisk... Nepyk u? 
tai ant manęs ...

Valandėlę stojosi tyla. Abu berniukai nedrąsiomis 
akimis ir kaitinami gėdos žiūrėjo viens į kitą. Jie 
bodėjosi pirmykščio pasiilgimo. Širdelėse, tačiau, abu 
džiaugėsi, suradę geresnį kelią už muštynes ir vaidus 
ginčui išspręsti. Tada jie padavė rankas ir tvirtai 
jas paspaudė. Paskiau abu žaidė, žiūrinėjo knygas, 
bet jautėsi jie labai išdidžiai — jie buvo išgyvenę 
tikrai kažką nepaprasto.

Šią pasakaitę aš vėliau užtikau vienoje Foersterio 
knygoje. Žinomasis pedagogas mūsų berniuką vadina

A 

pėdsekiu, kadangi pakliuvęs pykčio klampynėn, jis 
sugebėjo atsekti tikrąjį kelią ir išbrįsti iš nesantaikos 
purvo, suteikdamas džiaugsmo sau ir draugui.

*
Pažvelgę anglų kalbos žodynan, atrasime: the 

scout — pėdsekys. Bet anglas, šiandien tardamas 
žodį ,,scout", negalvoja apie pėdsekius, aprašytus 
Cooperio knygose, kurie laukinių prerijų gūdumose 
gebėdavo atrasti kelią. Šis žodis dabar taikomas 
Baden-Powellio organizacijos berniukui. Juo labiau 
pas mus, paminėjus skautą, visi supranta mėlynomis 
kelnaitėmis ir trikampiu - kaklaraiščiu pasidabinusį 
linksmą berniuką.

Skautas neklaidžioja po prerijas ir neįžengiamus 
miškus. Jis žemėje užsilikusiais ženklais nemedžioja 
žvėries ir nepersekioja priešo. Jis pėdomis neieško 
kelio į draugo ar savo namus. Skautas persekioja 
kitokį nedraugą — savo paties ydas. Medžioja jis 
taip pat kitokį žvėrį — nesantaiką tarp žmonių, tą 
piktą žvėrį, kurs daugel vargo skleidžia, kurs 'gena 
iš pasaulio džiaugsmą ir laimę, o tarpina skurdą ir 
liūdesį.

Medžioklei skautas neima žudančios strėlės ir 
nepasitarnauja mirtį nešančia šautuvo ugnimi. Jo 
priešas kitoks, kitokį ir ginklai. Apsišarvavęs skai
dria šypsena ir pasirengęs padėti artimui, jis keliau
ja nešinas džiaugsmu ir sėdamas sugyvenimą.' Pėdos, 
kurios skautą veda į tikslą, yra jo įstatai. Juose 
aiškai sakoma: Skautas draugas savo artimui ir bro
lis kitam skautui, nežiūrint kokiam luomui jis 
priklausytų, kokios tautybės ar tikybos jis bebūtų."

Anasįs pasakaitės berniukas, sutvardęs savyje ne
dorą keršto jausmą sugėdino jį nuskaudusį draugą 
ir laimėjo jo draugystę — taip skautas, nugalėdamas 
savąsias ydas, atseka' kelią į sugyveniiną ir rauna 
pikto daigus. Skautas čia yra pėdsekys.

„Naikink piktą pasaulyje, o pirmiausia — pačiame 
savy."

s k. vytis Algis Dorman tas.'
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SKAUTETREMTYJE IR ŠOKIAI.

Veltui tu džiaugsmo ieškai sve
timuose kraštuose, jis tegali būti 
tik Tavo tėviškėje.

Maulmann.

Perskaičius Skautų Aide N 9—10 įdėtą Šarūno 
Tunto 222 „Vytauto Didžiojo" Dr-vės Iškilmingąjį 
pasižadėjimą labai apsidžiaugiau, bet kartu ir susi
mąsčiau. Juk viešai pasižadėti — reiškia ištęsėti 
sau ir žmonėms. Gyvenimas yra parodęs, kad kolek
tyvinis pasižadėjimas labai sunkiai įvykdomas. Ar 
ne geriau tiktų pavieniai, tylūs pasižadėjimai. 
Stengtis, jei negali be jų apsieiti, šokti kuo 
rečiausiai.

Žiaurus likimas ištiko lietuvių tautą. Kaip sri- 
augusiem, . taip ir jaunimui tenka. leisti dienas ne
normaliam gyvenime. •

Tėvynėje pasilikusiųjų vargai ir musų ateities 
nežinia verčia susimąstyti, susikaupti.

Tavo gražioji jaunystė bėga su visomi svajom į 
amžinybę. Daug jau teko pergyventi išeivijoje. Daug 
kartų braukei skausmo ašarą, mirties baimė buvo 
surakinusi lūpas. Ir kodėl? Juk tu jauna, tau tik 
šypsotis ir džiaugtis gyvenimo žiedais. Atsakymas 
trumpas — tu ir tavo jaunystė našlaitė; Motina 
Lietuva vos pajėgia kvėpuoti.'..

Skausmo aidai siekia tave, o. tu, kaip tyčia, šoki 
visur ir visada, kur tik yra proga. Liūdna, kad 
jaunystės džiaugsmo ieškai šokiuose.

Šokiai jau žiloje senovėje buvo mėgstami. „Vakare, 
užkūrus laužą buvo apie jį šokama, šoko džiaugda
mies didesnį žvėrį nukovę, šoko karą laimėję -- 
vienu. žodžiu, šoko; tada, kai širdys buvo perpildy
tos džiaugsmu.

O tavoji širdis ar irgi kupina gryno džiaugsmo?! 
Ar tu irgi čia tremtyje šokdama nori parodyti sve
timšaliam, kad džiaugsmo ir laimės užtektinai! Ne; 
ir dar kartą ne! Tu Lietuvos dukra neprivalai 
veidmainiauti. Tu turi justi mirtiną tėvynės pulsą, 
tu turi kartu kentėti sų ja.

Ar nesmerktum dukros, kuri, motinai sunkiai ser

gant, šoktų iki aušros. Taip, žinau,' pasipiktintum. 
O juk yra sesių, kurios šoka visur ir visad kai Mo
tina — Lietuva kankinama, kai jai karstas ruošia
mas, • kai partizanų kraujas maišosi su motinų 
skausmo ašarom.

Ar šokdama nepagalvoja, kad kaip tik tą valandą 
brolis partizanas eglutės prieglobsty šoka mirties 
šokį ir stingstančios lūpos taria: „Mirštu, kad tu 
gyventum!"

Miela Sese, Jis miršta už tave, už kiekvieną taurų 
lietuvį.

Tad gyvenk taip, kad būtum verta jo žiaurios 
mirties.

Tegu, išaušus laisvės rytui, kadą tu skubėsi 
tėviškės keliais ir suklupsi prie naujai supiltų karžy
gių kapų, ramia širdim galėtum šnibždėti: „Lietuvi; 
tu kentėjai, ir aš kartu liūdėjau!"

Žinau, jaunystė turi daug energijos, ji liejasi ne
sulaikomu fontanu. Ją sunaudok produktingai. Skau
čių organizacija ateina talkon. Ji tave veda į gamtą 
iškylauti, sueigose duoda tau .sveikų jir linksmų 
žaidimų patyrimo laipsnių programos lavina protą, 
padeda puoselėti tą. brangų tėvynės jausmą.

Skaučių ideologijai necharakteringi tie visi 
modernieji šokiai. Jie be nuovargio, jaunimui mažai 
ką duoda.

Tad prisiminę „Vytauto Didžiojo" dr-vės Viešą 
pasižadėjimą, susikaupkime ir ryžkimės, jei visai 
nepajėgiam, tai kuo rečiausiai šokti ir nevalkioti tos 
garbingos skautės uniformos po dulkėtas sales.

E. J.

Neries Tunto skautės iškylauja.
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Lady Baden-Powell priima paradą Kopenhagoje. Jai iš dešinės dabartinė Danijos karalienė, iš kairės vyr. 
skaučių šefė.

ALGIUKO PRIESAIKA.

Naktis apgaubė tamsiu žvaigždėm nusagstytu šydu 
visą Vilniaus miestą. Mėnuo nušvietė sidabro spin
duliais Gedimino kalną, Šventaragio slėnį, ir švelniai 
glostė tris kryžius, bažnyčių stogus. Viskas nutilo. 
Užmigo kunigaikščių miestas.

Rodos, visur tamsu ir viskas miega, bet ne. Štai 
viename trečio aukšto lange matyti šviesa. Jau 
greitai laikrodis muš vienuoliktą valandą, o Algiu
kas dar skaito knygą. Kiek kartų jau liepė motutė 
eiti Algiukui miegoti, bet jis negali. Knyga jį pa
vergė, užbūrė ir nukėlė į seną Lietuvos praeitį, kada. 
Lietuvą valdė narsūs kunigaikščiai, kada lietuviai 
vieningai gynėsi nuo priešų ir po plačiašakiais 
ąžuolais degino aukas dievaičiui Perkūnui. — Užsi- 
skaitė Algiukas, užsigalvojo ir išsigando, kai pasi
girdo švelnus motutės balsas.

— Algiuk, padėk knygą. Gana jau šį vakarą 
skaityti. Akis sugadinsi. Jau laikas miegoti. Gana, 
sūneli, gana.

Berniukas atsiduso, užvertė knygą ir nuėjo į kam
barį gultų. Nusirengė, sukalbėjo poterėlius- ir smar
kiai krito į lovą.

— Štai jau greitai bus dveji metai, kaip gyvenu 
Vilniuje, — galvoja Algiukas. — Dabar jau baigiu 
šeštą skyrių ir kitąmet eisiu į gimnaziją. O, kaip 
bus smagu. Tada daugiau žinosiu apie Lietuvos 
senovę. Juk Vytauto laikais tokia didelė buvo Lie
tuva, o dabar reikia laukti progos vėl išsikovoti 
nepriklausomybę. Bet vistiek Lietuva bus laisva. 
Argi veltui tiek žuvo partizanų, argi veltui dirba 
lietuviai rizikuodami savo gyvybėmis. Laisvos Lie

tuvos dvasia vis gyva... — svajojo Algiukas, kol 
užmigo, ir štai sapnuoja.

Rodos, eina aikšte pro katedrą, o aplinkui. tokia 
tamsi naktis, ir Algiukas labai skuba. Tik štai 
bokšto laikrodis muša dvyliką. Algiukas pasuka 
galvą bokšto link ir pamato savo buvusį draugininką, 
kuris tiek daug papasakodavo gražių dalykų apie 
tėvynę. Jis paeina artyn prie draugininko ir žiūri į 
jo liūdną veidą. Jam norisi paklausti, kaip jis čia 
atsirado, juk jis žuvo kovoje.su bolševikais, .kaip 
partizanas, o . dabar, štai, Vilniuje tokią tamsią 
naktį. Bet draugininkas pats prabyla.

—• Algiuk, aš senai tavęs laukiu. Žinau, kad tu 
myli tėvynę. Eik su manim kartu, aš tau parodysiu 
Lietuvos praeities galiūnus. Atsimenu, tu taip, susi
domėjęs klausydavais pasakojimų apie Lietuvos 
senovę. Manau, norėši ir pamatyti tuos žmones. Tad 
eime, — ir paėmęs Algiuką už rankos nusivedė per 
tamsią aikštę.. Berniukas jautė, kad ėjo per medinį 
tiltą ir kopė į aukštą kalną.

— Kur mes einam? — paklausė jis.
— Dabar lipame į Trijų Kryžių kalną, — atsakė 

draugininkas ir staiga sustojo.
Po didele, plačiašake pušim gulėjo plokščias 

akmuo. Draugininkas lengvai atkėlė jį ir pasirodė 
mažos durelės. Jis pastūmė dureles, jos atsivėrė ir 
jie abu ėmė leistis tamsiais laiptais žemyn. Ilgai dar 
ėjo jie vingiuotais koridoriais, suktais laiptais ir vėl 
koridoriais, suktais laiptais ir vėl koridoriais, kol 
pagaliau pastebėjo toli mažą švieselę. Priėję arčiau 
pamatė, kad ta šviesa eina pro praviras, tvirtas duris,
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V. s. Čepienė, Laufers ir esčių atstovė įteikia skaučių 
dovaną Pasauliniam Skaučių Biurui — jo atsiųstos 
delegacijos veiklai 1947 vasarą prisiminti. Dovaną 

priimą Miss Elisabeth Hartley Hamelne.

kurios veda į didele, menę. Įėję į vidų jie pamatė 
daug prietamsy miegančių žmonių, o viename kampe 
stovėjo Perkūno stovyla ir degė aukuras. Prie aukuro 
stovėjo šešios vaidilutės, ir šeši vaidilos, bet. jie 
miegojo. Algiukas nustebęs dairėsi.

— Čia miega Mindaugo laikų kunigaikščiai ir 
žymesni bajorai, — pasakė draugininkas.

— Bet, žiūrėk, — tarė Algiukas. — Kaip gali degti 
aukuras, jeigu vaidilutės ir vaidilos, miega?

— Tai dega tėvynės meilė, kuri niekada neužgęsta. 
Ir dabar tėvynės meilė liepsnoja gal visų labiausiai, 
— atsakė draugininkas.

Ir vėl vedėsi Algiuką toliau, giliais požemiais, 
kuriuose, tartum, miegojo Lietuvos didvyriai. Perėję 
kelias sales, jie įėjo į gražią koplyčią. Gale stovėjo 
kuklus altorius, prieš jį degė žiburėlis, o Nukryžiuo
tasis liūdnai ir meiliai žiūrėjo į jį.

— Kai lietuviai garbino senovės dievus, tai viską 
aukojo jiems, o taip pat ir savo tėvynės meilę. Bet 
nuo Vytauto laikų, pažinę Tikrąjį Dievą, perkėlė ją 
į žiburėli prieš altorių ir nuo to laiko ji dega Išgany
tojui, — paaiškino draugininkas ir nusivedė Algiuką 
toliau. O jis ’dairėsi į visas puses, nedrįsdamas prašyti 
draugininko paaiškinimų, kad nesutrukdytų tos di
dingos tylos. Ir vėl perėję keletą tamsių koridorių, 
jie įėjo į nedidelę salę, kurioje buvo šviesiau negu 
kitur. Apsidairęs, Algiukas pamatė aukštam soste 
gražią lietuvaitę.

■—■ Tai Lietuvos Dvasia, — išgirdo berniukas drau
gininko balsą, bet atsisukęs- jo nebematė. Išsigandęs 
pažvelgė į sostą, o Lietuvos Dvasia meiliai šypsoda
mos kvietė jį prieiti arčiau. Jis nedrąsiai prisiartino. 
Tik staiga salėje pasidarė tamsu. Kažkur trinktelėjo, 
atsidarė šoninės durys ir pro jas pradėjo eiti kažko
kios spinduliuojančios būtybės. Bet kai jos įėjo į 
salę, Algiukas matė, kad tai karaliai, karalienės, 

kunigaikščiai, ir jam pasidarė baugu. Salėje kaskart 
darėsi šviesiau. Kažkur tolumoje pasigirdo šarvų 
skambesys ir sunkūs žingsniai. Algiukas baimingai 
žiūrėjo į duris. Žingsniai kaskart artėjo ir į salę įėjo 
kunigaikštis Gediminas. Jo sidabro šarvai spindu
liavo. Jis priėjo arčiau prie sosto ir staiga pamatė 
Algiuką.

Tai ir tu atėjai aplankyti. Lietuvos prosenių. Gerai, 
vaike! — prabilo Gediminas garsiu balsu. —■ Tu 
matei beveik visą mano kalno požemį. Žinok, kad 
Lietuva tol nežus, kol nors vieno lietuvio širdy degs 
tėvynės meilė. Aš žinau, kad tu myli tėvynę. Klaup
kis ir prisiek man, kad ginsi ją, kaip mes gynėme1

Gediminas neatrodė Algiuku! baisus. Jis kalbėjo 
tvirtai, bet jo balsas nebuvo piktas, todėl išgirdęs 
paliepimą prisiekti, jis atsiklaupė ir nuoširdžiai tarė:

— Prisiekiu!
—- Prisiek, šimtą kartų'prisiek, — pakartojo Ge

diminas. O Algiukas kartojo:
— Prisiekiu, prisiekiu, prisiekiu . . .
— Na, gerai, gerai, tik kelkis greičiau, į pąmdRas 

pavėluosi, — išgirdo Algiukas motutės balsą.
Lyg įgeltas šoko iš lovos, o ausyse vis dar te

beskambėjo Gedimino balsas: „Prisiek, kad ginsi 
savo tėvynę, kaip mes, kad gynėme!"

PURIENA

Pasaulinio Skaučių Biuro siųstoje skautininkių 
delegacajoje dirbo ir 2 švedės: Rapps ir Lily Foor. 
Vaizdely jiedvi Hamelne, prie Weserio išsišakojusio

ąžuolo prieglobsty.
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ORO SKAUTAISklandymas yra atskira aviacijos sporto šaka, bet ji kartu tarnauja kaip' pereinamasis etapas nuo aero- modelio prie lėktuvo. Tačiau sklandytojai tapę lakūnais neužmiršta sklandymo, o daugelis jį labiau pamėgsta negu varyklinį skraidymą.Pagrindinis tarp sklandytuvo ir lėktuvo skirtumas yra tas, kad pirmasis neturi variklio. Tai leidžia suprastinti visą sklandytuvo konstrukciją, gi jėgos, šaltinio neturėjimas pakeičiamas smailiu sklendimo kampu ir mažu žemėjimo greičiu. Pastaroji ypatybė reikalauja mažo greičio, o važiuoklės nenaudojimas pašalina sudėtingą tupdymą ir kėlimą. Tačiau, jei mes šitaip sukonstruotam ir pastatytam sklandytuvui įmontuosime variklį, tai jis dar nebus lėktuvas, o tik motorizuotas sklandytuvas, kurį, galėtumėm pavadinti pereinamuoju tipu tarp lėktuvo ir sklandytuvo; Patys sklandytuvai skirstomi į penkias pagrindines grupes.Mokomieji sklandytuvai yra -patys paprasčiausi. ■Jie turi stačiakampio formos sparną ir uodegą, sujungtus labai paprastu liemeniu, kurio priekyje įtaisyta sėdynė. Toks sklandytuvas yra pigus, o jo remontas — nesudėtingas.Lavinimosi tipo sklandytuvai jau sudėtingesni. Jie turi geresnės formos sparnus ir dengtą liemenį. Šių sklandytuvų sklendimo. santykis yra: iki 1 : 20 /t.y. iš vieno metro aukščio nusklendžia 20 metrų/.Rekordiniai sklandytuvai yra gerų aerodinaminių formų su ilgais, į galą siaurėjančiais, sparnais. Jų liemuo yra su dengta kabina. Tokių sklandytuvų kaina maždaug kaip ir sportinių lėktuvėlių. Sklendimo santykis siekia 1:30.Specialios paskirties sklandytuvai statomi kuriai nors specialiai paskirčiai, kaip aukštajam pilotažui ir panašiai.Transportiniai sklandytuvai nebepriklauso sportinių sklandytuvų grupei. Jie buvo panaudoti-tik šio karo metu, pervelkant su įvairiu krūviu ir nuleidžiant desantinę kariuomenę į priešo užnugarį.Visi sklandytuvai /neskaitant motorizuotų/ neturi variklių ir dėlto be pašalinės pagalbos negali pakilti nuo žemės. Šiam tikslui privalo būti panaudotos įvairios pagalbinės priemonės /amortizatorius, vindas , lėktuvas/. Išstartuotas sklandytuvas gali toliau sklęsti pats be pašalinės pagalbos. Ore jis laikosi lygiai taip pat kaip ir lėktuvas — tik turėdamas tam tikrą greitį, prie kurio pakankamo stiprumo oro srovė apteka jo

IR SKLANDYMASsparną ir susidaręs sparno apačioje bei viršuje spaudimų skirtumas, duoda keliamąją jėgą. Pilnai suprantama, kad sklandytuvas neturėdamas variklio šį reikiamą greitį tegali įgyti žemėdamas. Tad ilgesniam išsilaikymui, aukščio pasiekimui ir perskridimo įvykdimui sklandytojas turi ieškotis keliančių oro srovių antvėjais vadinamų. Sklendimas antvėjyj vadinamas skriejimu.Nors sklandytuvas turi tuos pat vairus ir valdymą kaip lėktuvas, bet daugumoj ilgi rekordinių sklandytuvų sparnai įneša taip vadinamą nenormalų valdymą, o Skriejant ypač šlaito antvėjyj, sklandytuvo valdymas dažnai pasidaro sudėtingesnis už lėktuvo, bendrai paėmus, palyginti mažą sklandytuvo greitį, nesudėtingą tupdymą bei pakilimą, sklandymas yra prieinamesnis už variklinį skraidymą. Todėl -sklandyti gali pradėti jaunuoliai 14—-15 metų amžiaus, jei jie turi pakankamai žinių aeromodelizme ir bendro išsilavinimo aviacijos srityj.Aviacija yra įpinta į romantikos skraistę, o sklandymą skaitome romantiškiausiu sportu. Dėl to norintis sklandyti turi būti bent kiek romantikas, nes kitaip jis nesusižavės pačiu sklandymu. Bet pirmasis sklandytojui reikalavimas, tai tvirtas ir nepalaužiamas noras sklandyti, paremtas stipria valia. Tik tada jaunuolis nepabūgs jokių sunkumų ir nėsugniuš prieš didžiausias kliūtis. Labai gerai, kai prie viso to jau turima sklandytojo — lakūno gyslelė ir įgimtos ypatybės — stipri valia, gera orientacija, pastabumas, greitas bei teisingas apsisprendimas, drąsa, gera sveikata ir 1.1. Tačiau beveik visa tai ko trūksta mes

Žilviniečiai pasiruošia laužui. Foto: V. Bacevičius.
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patys galime išsilavinti tik turime atkreipti į tai 
dėmesį.

Klaidingai galvojama lyginant sklandytoją su 
dangoraižių statybininku ir pirmoje eilėje statant 
drąsą. Sklandymas ir laipiojimas dangoraižių staty
boje ar aukštų kalnų uolų atbraikomis yra du skir
tingi dalykai. Neskraidžiusiam gal ir sunku tai 
suprasti, bet mažai rasime tokių lakūnų, kurie sutiktų 
dirbti /dangoraižių statybose. Pavyzdžiui, aš niekad 
neturėjau drąsos įlipti į Kauno radio stoties stulpus, 
bet, kai sklandant nužemėdavau iki tokio aukščio, 
darydavosi liūdna, kad reiks tuoj tūpti. Net kaban
čiam kalnų vagonėly nesijauti toks saugus ir tikras 
kaip sklandytuve ar lėktuve.

Patį skridimo jausmą nupasakoti neįmanoma — jį 
reikia pajusti. Kas yra jau bent kartą skridęs, tas 
niekad to neužmirš, bet kas yra jau pats skridęs, tas 
niekad nenustos noro ir vilties vėl skraidyti. Šiam 
savo norui įvykdyti jis nepagailės daug ko paaukoti. 
Kaip brangus yra tas skraidymas, parodo nepalaužia
mas veržimasis į erdves nepaisant jėgų, turto ir net 
gyvybės.

Pašaliniam asmeniui visa tai sunkiai suprantama, 
ką įrodo Nidos sklandymo mokyklą aplankęs kore
spondentas, rašydamas: „.. .. jie karštą dieną dešimt 
ir daugiau /pagal grupės narių skaičių/ kartu per 
įkaitusį smėlį sunkiai traukia savo sklandytuvą į 
kopos viršūnę, kad galėtų vieną kartą nuskristi..." 
Ir tikrai neįmanoma suprasti, kaip išeivijoje esą 
sklandytojai, Nidos sklandymo mokyklos mokiniai ir 
pirmosios oro skautų sklandytojų stovyklos Zara
suose dalyviai, tebegyvena tais pereito laiko atsimi
nimais ir vienam, vienintėliui startui nepagailėtų 
sklandytuvo ir šimtą kartų užtempti.

Tačiau čia kaltas tik likimas, kad kapituliacijos 
metu nei vienas, iš mūsų negyveno prie vokiečių 

Indėnų palapine.
Foto: A. Kurkulis.

sklandymo mokyklos. Tasai likimas ir mane buvo 
nubloškęs į tokį plokščią užkampį, kur su broliu 
Tamulaičiu neradome jokios sklandymo mokyklos, 
nors ir tolimesnes apylinkes išieškojom. Tik vėliau 
tokią apleistą mokyklą pavyko surasti pagal vieno 
I Skautų. Vadų ir Atstovų suvažiavimo dalyvio 
nurodymus. Tiesiog iš Detmoldo ten nuvykęs radau 
angarą ir desėtką sudaužytų mokomųjų 36—38 sklan
dytuvų, iš kurių vieną galima buvo lengvai atremon
tuoti, o iš kitų turėti daug . atsarginių dalių. Tačiau 
nuo mūsų stovyklos skyrė 400 klm., o mums ne
pavyko iš niekur greitai gauti transporto priemonių. 
Jas gavę, radome angarą jau nugriautą, sklandytuvus 
gi sudegintus.

Panašus likimas turėjo ištikti ir kitas sklandymo 
mokyklas. Tačiau prisiminkime aštuntą įstatą ir 
nenustokime vilties. Vokietijoje kai kurias sklan
dymo mokyklas yra perėmę okupaciniai daliniai, o 
daug sklandytuvų yra išslapstę ir vokiečiai. Reiktų 
daryti žygių iš pirmųjų išprašant, iš antrųjų nuper- 
kant. Išvykus iš Vokietijos sąlygos visiškai pasikeis 
ir tada viskas pareis tik nuo mūsų pačių.

jei kuriam nors oro skautų vienetui pavyktų 
įsigyti mokomąjį sklandytuvą, tai pirmoje eilėje 
reiktų išspręsti instruktoriaus klausimą. Jį galėtų 
atstoti ir prityręs sklandytojas. Tačiau be instruk
toriaus geriau nepradėti sklandyti, ne tas gali labai 
brangiai kaštuoti. Be to, sklandytuvas dažnai pa
laužiamas ir reikalauja geros priežiūros bei remonto.

Lietuvoj sklandymo instruktorių turėjome nedaug, 
o čia išeivijoje priskaitome vos kelis, bet Oro Skautų 
Skyrius turi su jais ryšį ir jei ne vienas, tai kitas 
tikrai su malonumu sutiks pravesti sklandymo ap
mokymą. Sudarant grupę atsižvelgti į tai, kad kiek
vienas būtinai būtų bent antrojo oro skautų patyrimo 
laipsnio, o pirmumą teikti geriems aer.omodelistams.

psl. Z. K.

Pastatytas laivas ant sausumos.
Foto: A. Kurkulis.
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JŪROS SKAUTŲ SPAUDOS REIKALU

Vos tik tremtyje atsikūrus L. S.S. pasirodė ir 
seniai mūsų pasigestas „Skautų Aidas". Tarp įvairių 
kitų skyrių jame buvo ir jūros skautų skyrelis, kuris, 
nors man artimesnės „Skautų Aido redakcijos sąly
gos ir nežinomos, bet kaip sprendžiu, dėl bendradar
bių stokos ne kiekviename numeryje figūruodavo. 
Plečiantis L. S. S. plėtėsi ir jos spauda. Atsirado j r 
„Gairės", kurios jau nuo trečio numerio, jūros skautų 
vadų suvažiavimo Seligenstadte pageidavimu, įsivedė 
irgi jūros skautų skyrių. Belieka tik pasveikinti bro
lius vyčius ir padėkoti jų redakciniam kolektyvui už 
jūros skautų reikalų , supratimą ir pagelbą. Bet vien 
tik džiaugtis pasiektais laimėjimais ir sudėjus rankas 
į juos žiūrėti, dar pennaža. Pažvelkime, broliai jūros 
skautai, į praeitį ir uždėję ranką sau ant širdies sau 
prisipažinkime, ar mes pakankamai rūpinomės savo 
skyriumi, kol teturėjome tik vierfą-—„SkautųAide"? 
Ar mes rašydavome į jį? Juk nesiteikdavome net 
trumpą kronikos žinutę ten nusiųsti. Aš nenoriu būti 
liūdnu pranašu — bet kas bus dabar, kai yra du 
mūsų skyriai skautiškoje spaudoje? Jeigu mes pa
tys nepasikeisime ir nepradėsime aktyviau bendra
darbiauti spaudoje, kuo as tikrai noriu tikėti nors ir 

sunku, tai abudu skyreliai turės tik vegetuoti, bet 
jokiu būdu negalės bujoti, ir tapti tokiais, kokiais 
mes juos norėtume matyti.

Kad išvengtume šios vegetacijos yra būtina išpil
dyti dvi sąlygas Pirmoji iš jų tai rašyti ir kuo dau
giau rašyti. Antroji: reikėtų pasiskirstyti kiekvienam 
skyreliui darbo sritis. Pvz. „Skautų Aide" talpinti 
tik įvairias teoretines žinias, kurios padėtų esant 
dideliam literatūros trūkumui išeiti patyrimo laipsnių 
programas, o „Gairėse duoti daugiau beletristinio ir 
publicistinio, nagrinėjančio mūsų veiklą, pobūdžio 
straipsnelius arba atvirkščiai. Aš tikiuosi, kad toks 
ar panašus sutvarkymas galėtų tik prisidėti prie 
mūsų skyrelių lygio pakėlimo.

Aš manau, kad šis mano straipsnelis neliks tyruose 
šaukiančiojo balsu ir kad broliai jūros skautai prisi
dės ir atsilieps rašydami ir taip pat pasisakydami 
dėl mano čia nors ir labai suglaustai iškeltų minčių.

Laukdamas kitų brolių pasisakymo, linkiu jūros 
skautų spaudos skyreliams.

Gero vėjo!
P. A. R.

J. S. Laįvo „Neringa“ vado pavad.

SENAME VIKINGU KRAŠTE
Priešo vejami, išsibastę po visus Rytprūsius, prisi

žiūrėję vaizdų, bukinančių jausmus, baidančių bet 
kokią mirties baimę, atklydome į Daniją ir čia ap
sistojome Hadersleve.

Iš karto į skautišką vienetą susibūrėme tik trys su 
sltn. J. Vanagu priešaky. Tai ir buvo pradžia mūsų 
tolimesnio veikimo Danijoje. Hadersleve susidrau-' 
gaujam su vietiniais danų skautais, kurie mus pak
viečia kartu Stovyklauti. Stovykloje stebiname dau
gelį savo energija ir darbštumu, o labiausiai savo 
rajono papuošimais. Smalsuolių būriai kartais mus ir 
rimtai užpykdydavo, bet laikėmės, kaip dera manda
giems svečiams.

Tuo pačiu laiku masų sesės Kopenhagoje užmezgė 
ryšius su danų skautėmis ir buvo pakviestos daly
vauti milžiniškame parade lady Baden-Powell ap
silankymo proga. Čia lietuvaitės turėjo laimės pa
spausti ranką viso pasaulio skaučių šefei ir' išgirsti 
malonius pagyrimo žodžius iš jos lūpų apie gražią 
Palangos stovyklą ir kruopščius lietuvaičių skaučių 
rankdarbius, kurių ji niekuomet neužmiršianti.

Taip praslinko mūsų pirmoji vasara Danijoje. Ru
deniop Danijos Raud. Kryžius ėmėsi darbo pergru
puoti stovyklas pagal pabėgėlių tautybes. Dauguma 
lietuvių susirinko į vakarinę Danijos pakrantę, kurią 
plauna neužmatomų vandenynų bangos, kur auga tik 
šiurkšti žolė ir skurdžios pajūrio pušelės, o jūros 
vėjai negailestingai svaido smėlį į akis. Čia jie buvo 
apgyvendinti senose kareivinėse. Jose buvo nyku, 
nejauku. Pirmą žvilgsnį metus, gaudavos dvaro arkli
džių vaizdas. Bet susikūrusi skautų d-vė „Lietuva" 
energingai tvėrėsi darbo blizginti savo stovyklos 
aplinką. Ir daug ką jie padarė! Ne tik stovyklos 
aplinką skautiškais darželiais puošė, bet ir vidų pa
veikslais ir drožiniais. Džiaugiasi tautiečiai Skautų 
darbštumu bei sumanumu ir mielai visur juos remia 
ir jiems padeda.

O vyresnieji, daugumoje sk. vyčiai, buvo patalpinti 
Vedbeko pabėgėlių stovykloje, tikslu brautis į speci- 
ales ir aukštąsias mokyklas. Jie turėdami geresnes 
sąlygas ir platesnius kelius į danų visuomenę, ėmėsi 
daugiau propagandinio darbo.
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Danijos lietuvių skautų vadas sktn. J. Vanagas.

Neturėdami sau pripažinimo iš Tarp. Sk-tų Biuro, 
negalėjo veikti savarankiškai. Įsijungę į Danų Skautų 
Korpą sudarė „Litauiske Rovertrop". Nors prijungi
mas prie danų lietuviams ir nebuvo labai artimas bei 
savas, bet kadangi pasirinkimo nebuvo, sutikome su 
likimu. Nors ir daniškai muzikai grojant, pildome 
lietuvišką programą.

Reikia pastebėti, kad „Nemuno" tuntas, kuriam 
priklausė- „Vytėnų" ir „Lietuvos" draugovės, buvo 
vienintelė lietuvių organizacija. Ir taip skautams 
teko nuversti pirmieji visuomenino darbo kalnai. 
Vedbeke skautų iniciatyva leidžiamas lietuviams 
periodinis laikraštėlis „Lietuvių Žinios" skautišku 
kampeliu.

Skautų patrono, Šv. Jurgio, šventės proga išleistas 
vienkartinis leidinys „Vyčiai".

O kai žiema apdovanojo žemę sniego paklodėmis, 
prasidėjo 'iškylos pas danus skautus ir svečių priė
mimai stovykloje. Visų pirma buvome pakviesti pas 
danų vyčių vadą V. Veigelį susibičiuliauti su danais 
sk. vyčiais. Tai buvo pirmas susitikimas su danais 
vyčiais, kuris mums padarė gilų įspūdį. Jau stotyje 
mus pasitiko pats vadas su savo adjutantu. Vaka
rienės stalas buvo išpuoštas daniškomis ir lietu
viškomis vėliavėlėmis. Vakaras prabėgo jaukiai, be
sišnekučiuojant ir nustatant ateities veikimo gaires.

Po šio vakaro sekė mūsų viešasis pasirodymas 
1946 m. Nepriklausomybės paskelbimo minėjime, kur 
užpildėm dalį programos vaizdeliais iš skautų gyve
nimo. Tarp daugelio kitų aukštų svečių, buvo ir 
Danijos skautų ir skaučių vadai, o pats vyr. skautų

• ( 

vadas Ove Holm atsiuntė telegramą su nuoširdžiais 
sveikinimais bei linkėjimais.

rraslinKus Kelioms savaitėms po Nepriklausomy
bės minėjimo, mus pakvietė K. F. Ų. M. /Y. M. C. A./ 
skautai svęsti jų tarpe jubiliejinę šventę. Vykom 
kartu su sesėmis, pasipuošusiomis tautiniais rūbais, 
uaug mus čia ttlmavo, rodė mums simpatijų, o mes 
turėjom progos pastatyti savo trispalvę tarpe 9 Kitų 
tautų vėliavų.

Žiemai baigiantis „Vytėnų" d-vei teko dalyvauti 
įvairiose danų šventėse, minėjimuose bei iškylose. 
Buvo suorganizuota •skudutininkai, mišrus oktetas ir 
tautinių šokių grupė. Meninės jėgos turėjo progos 
pasirodyti Kopenhagos radiofone.

Užmegsta ryšiai ir su švedų skautais, kurie vėliau 
savo leidžiamame laikraštėlyje gražiai aprašė mūsų 

. pasirodymą vyčių vakare per Kopenhagos I Diviziono 
radiofone.

Set. Georg Gildė /skautai veteranai/ iniciatyva 
suorganizuojamas komitetas lietuviams skautams 
remti ir globoti. Šio komiteto pastangomis buvo 
padaryta loterija, kurios pelnas teko mūsų draugovei.

Ne vien tik mes danus lankydavome, bet ir danai 
skautai bei jų vadai nepamiršdavo mus Vedbeke 
aplankyti. Šitokių apsilankymų metu darėm bendras 
iškylas, kur atlikdavom bendrus skautiškus uždavi
nius. Po iškylų svečius vaišindavom tradicine 
daniška kavute, kur prie stalo pakaitomis dainuo
davom ir praleisdavom ne vieną jaukią valandėlę.

Ypatingai mūšų mielas svečiais , buvo Danijos 
skaučių vadė From Petersen. Ji yra buvusi mūsų 
tautinėje stovykloje, turi daugybę stovyklos nuo
traukų bei laikraščių. From Petersen labai maloniai 
prisimena Pažaislyje praleistas dienas, nuoširdžiai 
supranta mūsų likimą ir stengiasi, kiek galėdama padėti.

Taip pat mus buvo keletą syk aplankę syk. vyčių 
vadas V. Veigel ir set. Georg Gilde vadas Christensen.

Artėjant vasarai nuošiamąsi stovyklavimui. Mes 
kviečiami dalyvauti didžiulėje vasaros stovykloje 
Ermelunden prie Kopenhagos. Su įkarščiu rengiamės. 
Į Ermelunden suvažiuoja apie 8000 stovyklautojų, jų 
tarpe daug užsieniečių skautų /iš 15 ^valstybių Mūsų 
draugovė stovykloje gauna „gaspadorių" teises ir tuo 
būdu teko ne svečiuotis, bet atlikti įvairias tarnybas 
bei stovyklos tvarkymo darbus. Savo rajoną aptverėme 
lietuviška tvorele," pastatėm lietuvišką kryžių, pa- 
puošėm herbais bei lelija. Vakarais, nesant bendro 
laužo, darydavome pas save, ir kviesdavomės svečius. 
Taip mus aplankė Danijos skautų vadas Ove Holm, 
Skautų Tarpt. Biuro atstovas Carstensen ir Suomijos 
skautai. Labai maloniai mus nustebino suomiai. Jų 
vadas P. O. Ekko atėjo priekyje savo skautų ir 
pasakė: „Aš buvau A. Panemunėje!" Mes labai 
apsidžiaugėme ir dėlto, kad jis tai lietuviškai pasakė, 
ir dėl to, kad jis pats tuo išreiškė vieną iš savo 
mfUoniausių , prisiminimų. Iš tikro, P. O. vadovavo 
suomių skautams A. Panemunėje.
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MŪSŲ BROLIAI DANIJOJ.

1) Danijos skautų šefas lydimas mūsų vado, aplanko mus stovykloje. 2) Sesės apsilankė mūsų stovykloje, 
3) 4000 danių skaučių sąskrydis. Jame dalyvavo norvegės, švedės, suomės ir lietuvaitės. 4) Pietūs. 5) Garbės 
tribūna su vyr. vadėmis ir užsienio skaučių atstovėmis. Antra iš dešinės lietuvaitė. 6) Vytėnų draugovės

• tautinių šokių šokėjų grupė.
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Į stovykloje suruoštą užsienio skautų vadams 
vakarą buvo„ pakviestas ir mūsų vadas. Čia buvo 
progos sudaryti jam ryšius bei pažintis su užsienio 
broliais.

Turėjome progos pasirodyti prie laužo, jkur be 
stovyklos dalyvių skautų buvo susirinkę apie 20 000 
civilių žiūrovų. Skudučiavoih, dainavom, šokom 
„Mikitą". Čia tektų pridurti, jog dainelė „Ėjo skautai 
iškylauti" jau buvo jsigijusi pilietines teises danų 
tarpe. Mūsų pasirodymas iššaukė didžiausias ovacijas 
žiūrovų tarpe.

Stovyklai baigiantis, sktn. J. Vanagas buvo pak
viestas pietauti pas Danijos karaliaus sūnų, Princą 
Knud, kuris yra Danijos skautų garbės šefas. Tas 
sudarė mums didelį džiaugsmą, kad mūsų vadas 
pietų metu sėdėjo princui iš kairės ir svečiavosi 
kartu su Tarp. Sk. Biuro Dir. pulk. J. S. Wilson. Kas 
daugeliui danų atrodo nepaprastos garbės laipsnis.

Mūsų sesės dalyvavo Trolleborg skaučių stovy
kloje, kartu su 40 000 kitų.

Po puikiai praleistos vasaros, tenka veiklą laikinai 
nutraukti. Pagal naujus potvarkius pabėgėliai pa
naudojami lauko darbams. Mes vėl tapome išblaš
kyti. Pradedame po truputį susirinkti tik vėlai rudenį 
ir galiausiai žiemą vėl Kopenhagoje, Ballonparko 
stovykloje. Veikimo sąlygos pasikeičia. Dauguma 
pradeda dirbti, nebelieka daug laiko, bet vis dėlto 
rankų nenuleidžiamfe. Daromos sueigos, vykstame į 

bendrus pobūvius pas danus skautus. Porą sykių 
teko dalyvauti vėl programoje. Sesės kas mėnuo 
renkasi skaučių namuose; kur taip pat dalyvauja 
latvių ir esčių skautės. Mūsų sesės turėjo progbs. 
įteikti gėlių Danijos karalienei. Ir skautai ir skautės 
dalyvavo N. Metų parade.

Šią vasarą, taip pat dėl aukščiau minėtų sąlygų, 
stovyklauti neteko. Reikėjo pasitenkinti iškylomis 
bei ekskursijomis. Didesnę dalį, dabar veikiančią 
Kopenhagoje tautinių šokių grupę taip pat sudaro 
skautai ir tuo būdu čia yra progos suvaidinti dvi
gubą vaidmenį.

Vasarai baigiantis, danų skautų korpas suruošė 
tradicines vyčių sporto varžybas. Varžybose daly
vavo ir švedai ir „Vytėnų" d-vė, laimėdama III-ją 
vietą. Varžybų išvakarėse buvo suruoštas laužas, 
kur dėmesio centre turėjo būti iš Prancūzijos Jam
boree grįžę danų skautai. Bet vis dėlto, kaip buvo 
pranešta, jog dabar bus „Litauiske Rovertrop" pasi
rodymas, publikos ir skautų ovacijoms nebuvo 
galo ...

Paskutinieji įvykiai mus labiausiai džiugina. Ga
liausiai mums pasisekė užmegsti ryšius su Lietuvių 
Skautų Brolija Vokietijoje. Ne tik užmezgėme ryšius, 
bet mums suteikiama proga Įsijungti į lietuvišką 
skautų šeimą, kurioje galėsime geriau Ugdyti dva
sines ir fizines jėgas,, kad išmušus tinkamai valandai, 
būtume naudingi Tėvynės atkūrime.

VIII.
Kaip Robinzonas mokino Penktadienį.

Tuo tarpu, kai žmogus miegojo, Robinzonas nuėjo 
pamelžti ožkų. Praėjus pusvalandžiui laukinis pabudo. 
Robinzonui grįžus jis puolė ant grindų netoli jo kojų 
kurių vieną pakėlęs uždėjo ant savo galvos; Taip 
pat jis padarė paklusnumo ir dėkingumio ženklą.

Po trumpos valandėlės Robinzonas pradėjo šu juo 
kalbėti ir bandyti jį mokyti kai kurių dalykų. Pir
miausia mokino jį suprasti, kad jo vardas bus 
„Penktadienis" (tai buvo diena, kada Robinzonas 
išgelbėjo'jį iš baisios mirties) Paskui paaiškino jam 
reikšmę „taip", ir „ne" ir vadinti Robinzoną „ponu”.

Penktadienis parodė daug sumanumų moksle. Jis 
atrodė laimingas ir patenkintas ir laisvas nuo 
rūpesčių. Tik rūbai, kuriuos Robinzonas davė jam 
dėvėti, buvo labai nepatogūs, nes tokiose šiltose 
pasaulio šalyse žmonės nepratę dėvėti rūbų. Visumet 
vaikščiodavo beveik visai nuogi. Ir gal būt dėl to jie 
buvo sveikesni. Lietui užėjus, odą ištepdavo ko
koso alyva ir vanduo nuo kūno nutekėdavo. Todėl 
jie niekuomet' nepersišaldydavo, kaip mes kad 
dėvėdami drėgnus rūbus. Kartais jie pasidarydavo 
plačius iš banano lapų kabančius diržus, kurie būdavo
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dviejų ar trijų pėdų ilgumo. Dėvėdavo juos apsijuosę apie juosmenį. Pasipuošimui išbadinėdavo jie raudonas gėles ant ausų arba apkabinėdavo kaklą. Daugiau jokių rūbų jie nedėvėjo.Ir iš tikrųjų tokie dalykai buvo patogūs tautoms, kurios gyvena pajūry, kurios beveik visą laiką plaukiodavo šiltose jūrose. Jie niekuomet nebijojo ryklių, nes mokėjo gerai plaukti, ir dažnai pasinėrę po jais nužudydavo juos nudurdami peiliu j pilvą.Dargi net maži vaikai pirma išmokdavo plaukti negu vaikščioti. Net ištisos šeimos išeidavo visai dienai į jūrą, lyg kad Anglijoj tėvai su vaikais išeidavo pobūvin.Kitą sukaktuvinę dieną, kurią Robinzonas buvo Penktadienį išgelbėjęs, išėjo abu kartu pasižiūrėti ar dar yra užsilikę kokių laukinių ženklų saloj. Jie pasitraukė - užmušę du- vyrus be jokio pavojaus. Aplink tą vietą, kur buvo buvęs laužas, buvo pusiau suvalgytų kūnų biąurios liekanos, taip pat ir rankos ir kojos, rankų ir kojų kaulai mėtėsi aplink. Robinzonui, tai pamačius, net kraujas sustingo gįslose ir net nuo baisaus reginio susirgo. Jis įsakė Penktadieniui surinkti visas kūnų liekanas ir paruošti laužą joms sudeginti, ką jis labai linksmai įvykdė. Penktadieniui tai buvo paprastas dalykas, nes pats buvęs visą gyvenimą žmogėdra, buvo visai pripratęs prie tokių scenų. Kaip jie ėjo pro šalį tos vietos, kur buvo palaidoti anie du vyrai, Penktadienis rodė Robinzonui ženklais, duodamas suprasti, kad nori grįžti atgal, ir juos atkasęs kūnus suvalgyti. Tai Robinzoną pripildė neapykanta ir pasibjaurėjimu. Robinzonas paiškino jam, kad jei būtų padaręs kuomet panašų dalyką, būtų buvęs smarkiai nubaustas, o gal ir net' nužudytas.Kurį laiką Robinzonas nepasitikėjo Penktadieniu ir neleido .miegoti kartu toje pačioje tvirtovėje, bet mažoj palapinėj, už tvoros, iš lauko pusės. Kiekvieną naktį laiptus įtraukdavo vidun, tad, jei Penktadienis norėtų perlipti, turėtų padaryti nemažą triukšmą, kuris prižadintų Robinzoną. . Jis buvo sugalvojęs dar kitokių atsargumo priemonių, bet pasirodė jos nereikalingos. Penktadienis buvo visai ištikimas. Niekuomet nebuvo nei tingus nei nepatenkintas, bet visumet linksmas ir pasiruošęs viską padaryti, ką Robinzonas tik jam liepė. Ir kuriami laikui praėjus Robinzonas neabejojo, kad Penktadienis būtų rizikavęs savo gyvybe, .jei būtų reikalinga apginti savo pono gyvybę.Kuomet jie išeidavo abu miškan, Penktadienis pradžioj labai išsigąsdavo Robinzono šautuvo šūvio garso. Jis nebuvo niekuomet matęs, kaip šautuvas užtaisomas tad niekaip negalėjo suprasti, kaip galima nužudyti vien tik triukšmu ir ugnies blykstelė

jimu. Jam atrodė, kad šautuvas yra tam tikra velnio rūšis, kuri jam gali daug blogo padaryti. Ilgą laiką, . kol jis pradrįso bent vieną šautuvą paliesti ranka, Robinzonas dažnai girdėdavo jį vieną kalbant su jais. Vėliau, kada daugiau žinojo apie šautuvus ir mokėjo gerai angliškai susikalbėti, papasakojo Robinzonui, kad jis prašęs šautuvo neužmušti jo.Vieno dalyko Robinzonui niekuomet nepavyko Penktadienio' išmokyti, tai valgyti maistą su druska. Žmogėdros druskos nevartoja. Kai kurie jų sakydavo,, negalį valgyti balto žmogaus, nes jis esąs per sūrus. Jų pačių rasės tautos, jų manymu esančios daug saldesnės, nors iš tikrųjų jie valgydavo tik skirtingų tautelių žmones, kuriuos pagaudavo kare. Vienintelis daiktas, kurį vartodavo su druska, tai buvo jūros vanduo, kurį vartodavo kaip vaistą, gerdami tiek daug, kol susirgdavo.Robinzonas paklausė Penktadienį ar visuomet ta tautelė ateidavo ton salon. Penktadienis atsakė, kad net ir jis pats dažnai čia ateidavo. Jis papasakojo Robinzonui, kad vieną kartą jis ir jo draugai suvalgė daugiau kaip dvidešimt vyrų. Jis pasakojo, kad jo tauta buvusi labai stipri, gerai kovėsi. Tokiu būdu jie daugiau paimdavo belaisvių ir dažniau ateidavo salon negu kitos tautelės. Tai buvusi ta vieta, kurion jie ateidavo, kur Robinzonas buvo matęs tiek datig puotavimo liekanų. Tai buvo . salos dalis, kurią Penktadienio giminė laikė savo nuosavybe. Kitos tautos puotoms naudodavos kitomis salomis.Penktadienio papasakojimas apie tokius papročius Robinzoną labai prislėgė. Pamažu, laikui bėgant, jam pasisekė įrodyti, koks baisus dalykas yra valgyti žmogaus mėsą. Tuo pradedant, Penktadienis savo papročiais darėsi panašesnis labiau į baltą žmogų. Robinzonui sudarė džiaugsmo jį mokinant ir atrodė, kad Penktadieniui atvykus buvo laimingiausi metai iš visų, kuriuos jis saloj išgyveno. Dabar turėjo ne tik ,darbe padėjėją, bet ir su kuo pasikalbėti. Daug metų išgyvenęs vienas, buvo beveik užmiršęs savo gimtą kalbą.Kai jie pradėjo geriau vienas kitą suprasti, Robinzonas paklausė, ar toli yra nuo salos jo gimta šalis ir ar dažnai žūsta laivai ten. plaukdami. Penktadienis papasakojo, kad nėra jokio pavojaus ir kad dar niekada joks laivas nėra žuvęs. Rytą vėjas teką vienon pusėn, po pietų kiton. Robinzonas manydavo, kad tai pareina nuo potvynių ir atoslūgių. Vėliau jis patyrė, kad vėjo pasikeitimas tai buvo tik skirtumas tarp sausumos bryzų ir jūros bryzų (vėjų), kurie pūtė pasikeisdami rytą ir vakare. Tas srovės pasikeitimas buvo įtakoj didelės upės, kurios žiotyse ' buvo sala.Penktadienis papasakojo Robinzonui daug apie savo ' šalį ir apie žmones, kurie, kaip jis sakė, buvo karibai.
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Įėjęs į urvą, Robinzonas pamatė; kad ožys buvo negyvas.
Labai toli „už mėnulio", tai reiškė vakarus, gyveną žmonės, kurie turi barzdas panašias, kaip Robinzonas nešiojo. Penktadienis pasakojo, kad tie žmonės išžudė labai daug tautų, kurios Robinzonui atrodė, kad tai buvo ispanai. Jie buvo labai žiaurūs užgrobtos šalies žmonėms.Robinzonas klausė ar galėtų Penktadienis pasakyti, kaip pasiekti tą šalį, kur gyvena baltieji žmonės. Penktadienis atsakė, kad turint laivą, tai visai lengva. Robinzonas vėl pradėjo planuoti, kaip pabėgti iš salos. Jis parodė Penktadieniui valtį, kuria jis ir laivo Įgula bandė nusileisti nuo. laivo, kurio liekanos dar guli ant kranto. Penktadienis ilgai, nieko nekalbėdamas žiūrėjo į valtį,, kol Robinzonas jį paklausė, ką jis manąs.Tada jis papasakojo Robinzonui, kad vieną kartą prieš tai buvo matęs panašią valtį, bet kada tai buvo, tikrai negalėjo pasakyti. Robinzonas manė, kad gal bus buvęs laivas atplaukąs pajūriu, ir taip atsiradusi čia valtis. Bet Penktadienis pasakojo apie vyrus, kurie buvę valtyje, ir kuriuos jis ir jo tautiečiai ištraukę iš jūros. Pirštais suskaičiuodamas paaiškino Robinzonui, kad jų buvo septyniolika.„Kur jie yra dabar?" paklausė Robinzonas ir Penktadienis papasakojo, kad jie gyvena su savo tautiečiais.

Tai sužadino Robinzono galvoj naujas idėjas, nes jis manė, kad gal būt tie vyrai priklausė tam laivui, kurio šūvius girdėjęs, ir prie kurio jis savo valtele priplaukdavo, kai jis gulėjo pakrantėj.Penktadienis papasakojo, kad . jo tautiečiai davė jiems maisto ir jų nenužudė.„Kodėl jie nenužudė ir nesuvalgė jų?" paklausė Robinzonas. Penktadienis jį įtikino, kad jie valgydavo vyrus tik sugautus kare.Po kai kurio laiko Robinzonui ir Penktadieniui pasitaikė būti ant aukšto kalnelio salos rytinėj dalyj. Diena buvo labai giedra, mažas vėjelis lengvai judino vandens paviršių. Buvo tokia pat diena, kada Robinzonas metai atgal pamatė tolumoj už jūros žemę. Penktadienis ilgai žiūrėjo ton pusėn, paskui staiga pašokąs ėmė šokinėti, rodydamas į mėlyną neaiškų pajūrį tolumoj. „Ten mano kraštas! Žiūrėk! Ten gyvena mano tautiečiai! jis tarė, o akys spindėjo džiaugsmu ir veidas švietė ilgesiu.Po to, Robinzonas nekaip galvojo apie Penktadienį. Jis abejojo, ar jis sugrįžęs pas. savo tautiečius neužmirš, ką mokė Robinzonas. Paėmęs du ar tris šimtus savo draugų, sugrįžęs atgal gali užmušti savo poną. Bet Robinzonas buvo neteisus, nes Penktadienis neturėjo jokių tokių minčių, kokiomis buvo įtariamas.Ir tuoj Robinzonas tuo įsitikino. Vieną dieną, kada jie ėjo ant to paties kalnelio, paklausė Penktadienį, ar jis nesidžiaugtų dar kartą sugrįžęs .savo šalin.„Taip", tarė Penktadienis, „labai laimingas būčiau.“„Ar vėl valgytum žmogieną?"„Ne, niekados," atsakė Penktadienis, smarkiai purtindamas galvą.Tada Robinzonas paklausė, kodėl jis negrįžtąs. Plaukti per toli, atsakė Penktadienis. Robinzonas sakė, jam duotų valtį. Bet Penktadienis atsakė plauktų, jei Robinzonas eisiąs kartu su juo.„Bet jūsų žmonės sulvalgys mane", tarė Robinzonas.„Ne, ne", atsakė Penktadienis. „Jūs geras man, jie geri Jums."

Robinzonas siuvasi sau rubus.
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I

Robinzonas galvojo, jei jis galėtų prisijungti prie 
baltųjų žmonių, galėtų pastatyti pakankamai didelį 
laivą ir galėtų nuplaukti į Angliją.

Jis nusivedė Penktadienį pas savo laivelį ir 
pastebėjo, kad jis buvo geresnis jūrininkas, negu 
pats Robinzonas, ir galėjo plaukti beveik dvigubai 
greičiau.

Bet Robinzonui paklausūs, ar galėtų jie pabandyti 
tuo laiveliu perplaukti jūrą, Penktadienis nuleido 
galvą. Jis per mažas, tarė. Tada Robinzonas parodė 
jam anksčiau jo padirbtą laivą, kuris gulėjo ant 
smėlio daugiau kaip dvidešimt du metus. Šitas, 

Penktadienis sakė, esąs pakankamai didelis. Bet nuo 
saulės buvo taip sudžiūvęs ir susprogęs, kad plaukti 
jūron su juo nebuvo galima. Tada Robinzonas 
pažadėjo Penktadieniui pastatyti didesnį laivą ir 
pasiųsti jį namo, bet pats pasiliksiąs vienas čia 
saloj, kaip buvo anksčiau.

Vargšo berniuko jausmai buvo labai įžeisti ir jis 
paklausė: Kodėl jūs taip pykstat ant Penktadienio? 
Maniau, ponas eis ir Penktadienis eis! Jei ponas neis 
ir Penktadienis neis! „Jis atnešė kirvį ir tarė: 
Užmirškit Penktadienį! nesiųskit jo šalin." Robinzonas 
buvo labai sujaudintas tokios ištikimybės ir vėliau 
visuomet visiškai pasitikėjo juo.

PETRUKO

I.

Juodasis dramblys stovėjo svečių kambaryje. Jis 
buvo didelis, juodas ir labai blizgėjo. Dramblys buvo 
padarytas iš ąžuolo, o jo iltys pagamintos iš tikro 
dramblio kaulo.

' Motutė juo labai didžiavosi, o Petrukas jį labai 
mėgo.

— Manau, jis turėtų būti karalius, — kartą pasakė 
Petrukas. — Jis toks didelis.

Kartą motutė buvo pakviesta į svečius. Petrukas 
liko namie. Jis skaitė knygą apie džiungles. Knygoje 
buvo gausu paveikslų. Petrukas manė kad džiunglės 
turėtų būti labai gražios. Jis užvožė knygą ir pradėjo 
galvoti.

Staiga pasigirdo šlamesys. Jis apsižvalgė ir pamatė, 
kad juodasis dramblys stovėjo prie atdaro lango, 
kuris buvo į sodą.

Juodasis dramblys Petrukui atrodė, lyg paūgėjęs. 
Tiesa, jis nebuvo toks didelis, kaip tikrasis dramblys, 
bet vis tik buvo gero šuns didumo. Jo oda vis 
tebeblizgėjo. Petrukas palietė ją ranka. Ji nebebuvo 
jau kieta, bet minkšta lyg medžiaga.

Palietęs ranka, Petrukas pajuto, kad juodasis 
dramblys kilojasi. Jis kvėpuoja. Vadinasi, gyvas. 
Paskui dramblys išėjo į sodą.

Petrukas pasekė iš paskos. Dramblys perėjo sodą 
ir, priėjęs vartelius, atidarė juos straubliu, o paskui 
išėjo į pievą, esančią už sodo.

Kadangi pieva buvo apaugusi karklais, Petrukas 
dar nė kartą vienas nebuvo buvęs. Pievoje matėsi 
daug nedidelių pelkių, o tolumoje balavo miškas 
Tačiau su juoduoju drambliu jis jautėsi visai saugus.

— Ar leisi užlipti ant tavo nugaros? — paklausė 
Petrukas.

Juodasis dramblys pažvelgė į jį savo mažomis, 
maloniomis akimis. Jis linktelėjo galva, ir Petrukas 
užsirioglino ant jo nugaros. Sėdėti buvo labai patogu.

DRAMBLYS

Juodasis dramblys pradėjo bėgti. Jis bėgo taip 
greit, kad pakelės medžiai akyse tik mirgėjo. Rodėsi, 
kad jo kojos nesiekia žemės. Petrukas apkabino 
dramblio kaklą, kad nenukristų.

Taip jie lėkė ilgą laiką. Vėjas švilpė pro Petruko 
ausis. Jis užmerkė akis.

II.
Pagaliau Petrukas pajuto, kad dramblys nebe taip 

greit bėga. Jis atmerkė akis ir apsižvalgė. Kiek tik 
akys siekė, matėsi vien medžiai. Jis girdėjo įvairiau
sius staugimus ir bliovimus.

— Ar tik nebus džiunglės, — pagalvojo Petrukas.

O dramblys ėjo vis tolyn ir tolyn. Oras buvo šiltas. 
Petrukas matė įvairiausių spalvų dideles gėles. Tai 
žydėjo vijokliai', supą medžius. Matėsi ilgos, ilgos 
gyvatės.

Tarp medžių, baisiai staugdami, šmėkščiojo liūtai 
ir tigrai. Papūgos ir kiti gražūs paukščiai šokinėjo 
tarp šakų. Beždžionės, čiauškėdamos ir juokdamos, 
kabinėjosi po medžius. Netolimais matėsi upė su 
daugybe krokodilų. Vieni jų plaukiojo vandenyje, 
kiti gulėjo išsitiesę ant "kranto. Netolimais, miško 
gelmėje, dideliu triukšmu prp medžius veržėsi lau
kinių dramblių banda.

Čia buvo baisu, tačiau, Petrukas nebijojo. Jis pasi
tikėjo juodojo dramblio sumanumu.

Jie įžengė į tarpą liūtų ir tigrų. Kai tik dramblys 
palietė koja žemę, tuojau pasipylė smulkios, mels
vos žvaigždutės ir apjuosė juodojo dramblio kaklą.

Liūtai ir tigrai pasitraukė kiek į šalis ir atsiklaupė, 
sulenkdami priekines letenas. Beždžionės tuojau 
nušoko žemėn ir nurimo. Petrukas didžiavosi, galįs 
sėdėti žvaigždelių apsuptas.

Didžioji dramblių banda tol veržėsi pro medžius,' 
kol pamatė juodąjį dramblį. Pamatę, jie taip pat
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Tai ne Petruko juodasis dramblys, bet zoologijos sodo 
protingasis gyvulys.

priklaupė ir pradėjo straubliais, mušti žemę. Kroko
dilai apleido upę ir prisiartino prie jų.

Tada visi žvėrys pakėlė galvas ir pasigirdo garsus 
šauksmas.

Petrukas nustebo, supratęs, ką jie šaukia. .Jie rėkė:
— Tegyvuoja juodasis dramblys, džiunglių karalius.
Tris kartus jie linktelėjo galvomis ir vėl sušuko:
— Tegyvuoja karalius vaikas, jojąs juoduoju 

drambliu.
Petrukas sėdėjo visai tiesiai ir pasveikino visus, 

pridėdamas prie kaktos ranką. Jam rodėsi, kad taip 
bus geriausia. Jis iš tikrųjų buvo labai išdidus.

III. •
Juodasis dramblys pakėlė straublį ir visi žvėrys 

tuoj atsikėlė ir išsirikiavo eilėmis. Kai jis pradėjo 
eiti, visi kiti pasekė juo.

Pirmieji ėjo drambliai. Toliau sekė liūtai, tigrai ir 
beždžionės. Krokodilai ir gyvatės buvo pačiame gale, 
mat, jie negalėjo taip greit eiti.

Pagaliau jie priėjo rūmus. Tie rūmai buvo padaryti 
iš dramblio kaulo ir nusagstyti brangakmeniais. Visur 
tik žibėjo ir blizgėjo. Dramblio kaulo durys priešais 
juos atsidarė.

Jie įėjo į didelę menę. Viename jos gale buvo 
sostas, padarytas iš didžiulio aukso gabalo. Sienos 
buvo papuoštos šilkinėmis uždangomis, o ant grindų 
patiesti brangūs kilimai. Kai jie įėjo, užsidegė šimtai 
įvairiaspalvių žibintų.

Juodasis dramblys nuėjo tiesiai prie sosto ir prik
laupė, 'kad Petrukas galėtų nulipti. Po to jis garsiai 
sutrimitavo. Tuoj prasiskyrė šilkinės užuolaidos ir 
išėjo dvidešimt juodų vyrų. Jie visi buvo apsisiautę 
žvėrių kailiais.

Pirmasis ant pagalvės nešė deimantais nusagstytą 
vainiką. Sekantis laikė rankose raudoną apsiaustą 
Visi kiti turėjo muzikos instrumentus.

Jie tiesiai priėjo prie Petruko, uždėjo ant jo galvos 
vainiką ir apsiautė jį raudonu apsiaustu. Paskui jie 
pasodino jį į sostą ir priklaupė prieš jį. Tai buvo 

didinga akmirka. Petrukas labai norėjo, kad jo mo
kyklos draugai jį dabar pamatytų. Net ir juodasis 
dramblys ir tas gulėjo prie jo kojų.

Visi atrodė esą laimingi. Juodieji vyrai puikiai 
griežė, o žvėrys šoko. Tai buvo stebėtinas vaizdas. 
Net ir krokodilai buvo patenkinti.

Pagaliau jie nustojo griežę. Beždžionės atnešė pa
dėklus su įvairiais vaisiais. Pirmiausia jos pasiūlė 
Petrukui, o po to kitiems žvėrims. Petrukas turėjo 
keturius, persikus, daug vynuogių, du bananus ir vieną 
apelsiną. Kai jis baigė valgyti paskutinį apelsino kąs
nelį, maža beždžioniukė atsistojo ir papūtė sidabrinį 
trimitą.

IV.
Į salę gražiu drambliu įjojo jaunikaitis. Jis buvo 

apsivilkęs aksominiais rūbais, o rankose laikė bran
gakmeniais nusagstytą arfą.

Jis sustojo prieš sostą. Visi žvėrys nutilo. Or
kestras pradėjo tyliai griežti. Petrukas dar niekad 
negirdėjo tokios gražios muzikos. Jaunikaitis pirštais 
užgavo arfos stygas. Visa, kas gyva sulaikė net kvė
pavimą.

Tada, aiškiu ir maloniu balsu jaunikaitis padainavo 
juodojo dramblio istoriją.

Jis papasakojo, kad seniai, seniai juodasis dramblys 
gyveno džiunglėse. Jis buvo' džiunglių karalius. Jis 
buvo didesnis kaip bet kuris kitas dramblys, o jo 
balsas stipresnis už griaustinio balsą. Jis turėjo 
puikias iltis, ir joks žvėris kovoje jo nugalėti nega
lėjo.

Visi žvėrys jį mylėjo, kadangi jis buvo geras ir 
išmintingas, tačiau jis turėjo ir slaptą priešą. Tai 
buvo džiunglėse gyvenąs piktasis burtininkas. Šis 
burtininkas pavydėjo juodajam drambliui, kadangi 
jis pats norėjo būti džiunglių karaliumi.

Jis stengėsi jį nužudyti. Pradžioje jis pasivartė 
liūtu ir užpuolė juodąjį dramblį. Tačiau juodasis 
dramblys pagavo jį savo iltimis ir būtų užmušęs, jei 
jis nebūtų prašęs pasigailėjimo.

Po to burtininkas virto gyvate ir įkando juodąjį 
dramblį, bet per storą odą nuodai nepasiekė tikslo. 
Daug kartų jis bandė dramblį nužudyti, bet vis ne
galėjo savo sumanymo įvykdyti. Galiausiai jis į 
maistą įmaišė paslaptingų miltelių. Tie milteliai pa
vertė galingą žvėrį į mažą juodą statulėlę.

Baltasis žmogus, jodamas per džiungles, rado tą 
statulėlę. Jis pasiėmė, pervežė ją per jūras į savo 
šalį ir pardavė.

Džiunglių žvėrys labai nusiminė. Jie nuėjo pas 
džiunglių laumę. Laumė jų gailėjosi, ir pažadėjo, kad 
kas šimtą metų juodasis dramblys galės atvykti jų 
aplankyti.

V.
Jaunikaitis pabaigė sąvo giesmę. Jaunoji beždžio

niukė vėl sutrimitavo savo sidabriniu trimitu. Žvėrys
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ėmė nykti. Rūmai ir juodukai 'taip pat. Tai buvo 
labai keista.

Petrukas juto, kad vainikas vis lengvėjo ir leng-' 
vėjo, kol taip pat išnyko. Raudonasis apsiaustas nuo 
pečių nuslinko, o aukso sostas ėmė grimsti į žemę.

Petrukas atsistojo. Jis buvo labai nustebęs. Tik 
vienas juodasis dramblys neišnyko. Jis vis dar buvo 
taip pat draugiškas ir malonus.

Petrukas užlipo ant jo nugaros. Jie vėl vieni buvo 
džiunglių viduryje. Juodasis dramblys ėmė bėgti. Jis 
bėgo vis greičiau ir greičiau, kol kojomis nebesiekė 
žemės, o tiesiog šaute šovė oru. Per miškus ir jūras 
lėkė jis, o Petrukas laikėsi apsikabinęs jo kaklą.

Petrukui buvo malonu. Jis jautėsi visai saugus, 
nežiūrint tokio greičio. Jie vėl atsidūrė pievoje, 
esančioje už Petruko namų. Langai vis tebebuvo 
atdari, ir Petrukas matė, kad pečiuje teberuseno 
ugnelė.- Jis džiaugėsi, kad grįžo namo. Nulipęs nuo 
juodojo dramblio nugaros, vėl atsisėdo ant 
minkštasuolio. Juodasis dramblys nuėjo į savo 
kampą ir Petrukas matė, kaip jis pradėjo mažėti.

—Kelkis, Petruk, —pasakė motutė, įeidama į kam
barį. Mane buvo užlaikę svečiuose. Tu buvai užmigęs. 
Einam, pavakarieniaukim...

Sulietuvino Ged. Grigaliūnas — Glovackis.

SAVANAUDIS MILŽINAS

Vaikai, grįždami iš mokyklos, kiekvieną popietį 
įeidavo į Milžino sodą ir ten žaisdavo. Tikrai buvo 
labai malonus sodas, kuriame augo minkšta žalia 
žolė. Sen bei ten virš žolės išaugę gražios, kaip 
žvaigždės, gėlės ir dvylika persikų medžių, kurie 
pavasarį pražysdavo puikiais perliniais žiedais, o 
rudenį turėjo sultingus vaisius. Paukšteliai čiulbėjo 
ant medžių šakų ir taip jausmingai čiulbėjo, kad net 
vaikai nustodavo žaisti ir klausydavo jų čiulbesio.

— O kaip laimingi mes čia esame! — šaukė iš 
džiaugsmo vaikai.

Vieną dieną sugrįžo Milžinas. Jis buvo nuvykęs į 
svečius pas savo draugą, Komijos. žmogėdrą, ir ten 
praleido septynerius metus. Po septynių mietų jie 
buvo viską išsipasakoję, ką tik žinojo, ir jų pasi
kalbėjimas buvo baigtas. Tada jis sugrįžo į savo 
pilį. Kai jis parvyko namo, tai savo sode pamatė 
žaidžiančius vaikus.

— Ką jūs čia darote? suriko baisiai rūsčiu balsu, ir 
vaikai išbėgo iš jo sodo.

— Mano sodas! Mano sodas! — rėkė Milžinas, -r 
niekas negali suprasti, kad aš leisčiau kam nors 
žaisti jame.

Jis ūžtvėrė labai aukštą'tvorą apie savo sodą ir 
iškabino lentą:

„Įžengusieji bus nubausti!"
Jis buvo tikrai savanaudis Milžinas. Dabar vargšai 

vaikai neturėjo kur žaisti. Jie mėgino žaisti ant kelio, 
bet ant kelio buvo labai daug dulkių ir kietų akmenų. 
Vaikams buvo labai bloga. Kai būdavo baigtos pa
mokos, jie vaikščiodavo aplink aukštą sodo tvorą ir 
šnekučiuodavosi apie malonumus sode:

— O kaip laimingi mes ten buvome! — prisimin
davo vaikai.

Atėjo pavasaris, ir visoje šalyje žydėjo gėlės ir 
čiulbėjo paukšteliai. Tik savanaudžio Milžino sode 
buvo labai gili žiema. Šio sodo, medžiai pamiršo 
žydėtų ir paukšteliams nerūpėjo giedoti, nes jame 
nebuvo vaikų. Kartą labai graži gėlė iškišo ■ savo 
galvutę iš žemės, bet, kai pamatė lentą su grasinan

čiu užrašu, ji labai gailėjosi vaikų ir spruko atgal į 
žemę. Šį sodą lankė tik Sniegas ir Šaltis.

— Pavasaris užmiršo šį sodą, — kalbėjosi jiedu, — 
tai mes čia gyvensime ištisus metus!

Sniegas uždengė visas žoles dideliu, baltu dra
bužiu, o Šaltis visus medžius nudažė sidabro spalva. 
Tada dar jie atsikvietė Šiaurės Vėją kuris sutiko 
būti kartu sode. Jis buvo įsisukęs kailiuose, ir ūžė 
visą laiką apie sodą, ir pūtė kaminu žemyn.

— Čia yra malonus kampelis, — jis sakė, —■ mes 
turime pasikviesti Ledinį Lietų.

Jis atėjo. Jis kiekvieną dieną po tris valandas 
mušė ledais į pilies stogą, kol stogas buvo sugadin
tas, o tada jis bėgo aplink sodą, taip greitai, kaip tik

Mums patinka jamborees. Foto: Manson.
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galėjo. Jis buvo pilkai apsirengęs ir jo kvėpavimas 
buvo kaip ledas.

— Aš negaliu suprasti, kodėl Pavasaris taip ilgai 
neateina, — kalbėjo pats sau Milžinas, sėdėdamas 
prie lango ir žiūrėdamas į baltą sodą.

— Aš manau, kad turi būti oro pasikeitimas!
Bet Pavasaris neatėjo, neaplankė jo nė Vasara.' 

Ruduo nešė auksinių vaisių visiems sodams, tik 
savanaudžio Milžino sodas nieko negavo.

— Jis yra per daug savanaudis! — šnekėjo Ruduo.
Taip čia visą laiką buvo Žiema, Šiaurės Vėjas, 

Ledinis Lietus, Šaltis ir Sniegas, jie šoko šokius 
aplink sodo medžius.

Vieną rytą Milžinas buvo pažadintas nuostabiai 
malonios muzikos. Jis girdėjo tokias puikias melodi
jas, jog manė, kad karaliaus muzikantai grojo. Iš 
tikrųjų, tai tik viena maža starta čiulbėjo prie jo 
lango. Milžinas taip seniai buvo girdėjęs paukščių 
čiulbesius, tat. jam atrodė, kad tai buvo pati gražiau
sia pasaulyje muzika. Tada Ledinis Lietus nustojo 
šokęs virš jo galvos, Šiaurės Vėjas liovėsi ūžęs ir 
maloniai svaiginantis kvapas sklido pro pravirą langą.

—- Aš tikiu, kad pagaliau Pavasaris atėjo! — ištarė 
Milžinas, iššoko iš lovos ir pažvelgė laukan.

Ir ką jis pamatė?
Jis matė nuostabų vaizdą. Pro mažą tvoros skylę 

šliaužė vaikai į sodą ir žaidė medžių šakose. Kiek
viename medyje buvo po vieną mažą vaiką. Medžiai 
buvo labai patenkinti, kad jie vėl galėjo matyti 
žaidžiančius vaikus Medžiai pasipuošė žiedais ir 
mojavo savo šakomis virš vaikų galvų. Paukšteliai 
skraidė aplink ir džiaugdamiesi plešdeno sparneliais.

Filipinietis skautas.

Iš po žemių išlindo gražiosios gėlės, žvalgėsi virš 
žolių ir meiliai šypsojosi. Tai buvo meilės scena. Ir 
tik viename sodo kampe dar buvo Žiema. Tai buvo 
toliausias sodo kampas, kuriame stovėjo mažas 
vaikutis. Jis buvo toks mažas, kad jis negalėjo pa
siekti medžio šakų, tai tik1 ėjo aplink miidį ir 
graudžiai verkė. Vargšas medelis buvo padengtas 

-sniegu, o Šaltis ir Šiaurės Vėjas pūtė ir ūžė virš jo.
— Užlipk, mažasis vaikeli! — sakė jam medelis ir 

savo šakas lenkė žemyn, kiek tik galėjo, bet vaikutis 
buvo per žemas.

Ir savanaudžio Milžino širdis sušvelnėjo bežiūrint’ 
į sodą.

— O,koks aš buvau savanaudis! — jis tarė, — 
Dabar aš žinau, kodėl Pavasaris negalėjo čia ateiti. 
Aš užkelsiu mažąjį vaikelį ant pat medžio viršūnės. 
Aš išgriausiu sodo sieną ir mano sodas bus amžina 
vaikų žaidimo vieta.

Jis tikrai apgailėjo tai, ką jis buvo padaręs.
Milžinas išsėlino laiptais, visiškai tyliai atidarė 

priekines duris ir išėjo į sodą. Bet kai tik jį vaikai 
pamatė, jie baisiai išsigando ir išbėgo iš sodo. Sode 
vėl buvo žiema. Tik mažasis vaikutis neišbėgo, nes 
ant jo akučių buvo taip daug ašarų, kad jis nematė 
ateinančio Milžino. Milžinas atėjo prie jo, švelniai 
paėmė jį rankomis ir įkėlė vaikutį į medį. Staiga 
visas medis pražydo, atskrido paukšteliai ir giedojo 
jam. Mažasis vaikutis ištiesė savo rankutes prie 
Milžino kaklo ir jį pabučiavo. Kai kiti vaikai paste
bėjo, kad Milžinas jau nėra toks piktas, atbėgo atgal 
į sodą, o su jais ir Pavasaris.
— Tai yra jūsų sodas, vaikučiai! — pasakė Milži

nas, paėmė didelį kirvį ir išvertė sodo sieną. Ir kai 
žmonės vidudienį ėjo pro. šalį į turgų, jie matė 
Milžiną, žaidžiantį su vaikais, o sodas buvo toks 
gražus kaip niekad.

Visą dieną jie žaidė ir tik vakare susirinko pas 
Milžiną atsisveikinti.

— Bet kur yra jūsų mažasis draugas, kuri aš 
įkėliau į medį?

Milžinas jį mylėjo labiausiai, nes jis Milžiną pa
bučiavo.

— Mes nežinome. Jis kažkur nuėjo, — atsakė 
vaikai.

— Jūs jam pasakykite, kad jis tegul nebijo ir 
rytoj kartu ateina! — prašė Milžinas.

Bet vaikai teisinosi, kad jie nežino, kur jis gyvena 
ir jo net prieš tai nebuvo matę. Milžinas labai 
nuliūdo.

Kiekvieną popietį, kai tik mokykloje būdavo 
baigtas darbas, vaikai ateidavo ir žaisdavo su Milži
nu. Bet mažasis vaikutis, kurį Milžinas labiausiai 
mylėjo, neateidavo. Milžinas buvo labai malonus su 
visais vaikais, bet jis ilgėjosi to pirmojo vaikučio ir 
dažnai apie jį kalbėjo:

— O kaip aš norėčiau jį pamatyti!
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Metai slinko. Milžinas seno ir silpnėjo. Jis negalėjo žaisti kartu su vaikais, tad jis sėdėjo minkštoje kėdėje, stebėjo žaidžiančius vaikus ir džiaugėsi sodu.— Aš turiu labai gražių gėlių, bet vaikučiai yra gražiausios gėlės iš visų!Vieną žiemos rytą, kai jis buvo apsirengęs, pažvelgė pro langą. Jis nepyko ant Žiemos, nes žinojo, kad Pavasaris vos tik prisnaudė, ir gėlės tik ilsisi.Staiga jis .patrynė akis ir stebėjosi. Ir tikrai buvo stebuklingas vaizdas. Toliausiame sodo kampe buvo baltais žiedais žydintis medis. Jo šakos buvo auksinės ir sidabro vaisiai kabojo prie jų, o apačioje stovėjo mažasis vaikutis, kurį Milžinas labiausiai mylėjo. Didžiausiame džiaugsme Milžinas nubėgo laiptais į sodą. Ir kada jis prisiartino prie vaikučio, jo veidas paraudo iš pykčio ir jis sušuko:
SVEČIUOSE PASSkautai Vokietijoj veikia nuo 1908 iri. Pagrindinės jų šakos: „Sv. Jurgio skautai” — katalikai, „Krikščioniškieji skautai" — evangelikai ir „Vokiečių skautų sąjunga” — tarpkonfesiniai skautai /jų dauguma —■ anglų zonoj/ Vakarinėse Vokietijos zonose priskaitoma iki 50.000 skautų. Bavarijoj ir Wur-tem- iberge visos trys šako-s sudaro vieną sąjungą, veikiančią su Tarptautinio Biuro žinia.Iš jų geriausiai susiorganizavę ir veikliausi yra šv. Jurgio skautai, kurių organizacinis centras yra Altenberge prie Kolno. Kol kas dar jie ženklais nesiskiria nuo Katalikiškojo Jaunimo Sąjūdžio: ant krūtinės nešiojamas mažas sidabrinės spalvos kryželis. Uniformas dėvėti dar draudžiama.— Ne iš uniformos, o iš darbų mus turi pažinti,— sakosi vienas jų:—■ Štai mūsų uniforma! —Ir parodė į galvą, krūtinę ir rankos raumenis.Nežiūrint to, kad 1937—38 m. Gestapo uždarė šv. Jurgio skautų organizaciją, jie veikė ir toliau — slaptai — kaip bažnytinė organizacija. Ir, karui pasibaigus, jie vieni iš pirmųjų suskato atsistatyti ir veikti. Priklausydami Tarpt. Biurui Londone 20, jie taip pat yra įsiregistravę ir Paryžiuje, Tarptautiniam Katalikų Biure /Office International, dės Scouts Catholiques/.Susipažinau su jais netikėtai. Vieną dieną mūs namuose gyvenąs berniukas, Wilfried R., sustabdė mane ir, rodydamas į mano nešiojamą lelijėlę atlape, tarė:— Aš irgi noriu būti skautu. . . .Norėdamas padaryti „gerą darbelį", — turėjau „užmegsti” „santykius" su vok. skautais. Jų pirmoji Įžodžio šventė po karo įvyko tą dieną, kada mes minėjome savo tėvynės tremtinius ir kankinius. Perdavęs atitinkamą adresą, pasveikinau naujuosius skautukus S! „Vyčio" Eichstatte vardu. Berniukai netikėdami klausėsi mano žodžių apie mūsų tremtinius ir artimo meilę. Žibančiose ‘akyse sužvilgo ašaros:

— Kas drįso tave sužeisti?Kiekviena vaikučio ranka buvo perdurta vinimis ir dvi vinių žaizdos buvo ant jo kojų.— Kas drįso tave sužeisti? — šaukė Milžinas; ■— pasakyk man, kad aš galėčiau ji su savo didžiuoju kardu užmušti.— Niekas! — atsakė vaikutis. — Šios žaizdos yra iš meilės!— Kas tu esi? — paklausė Milžinas, pajuto keistą baimę ir atsiklaupė prieš mažąjį vaikutį.Mažasis vaikutis šypsojosi ir tarė Milžinui:— Jūs leidote man žaisti sode, tai šiandien jūs ateisite į mano sodą — rojų.Ir kai vaikai tą popietį atbėgo žaisti į sodą, negyvas Milžinas apklotas baltais žiedais gulėjo po žydinčiu medžiu. • ,Iš anglų kalbos vertė Ma-tis.
Š V. JURGIO SKAUTUS.— Juk esame broliai!Kai mėnesiui praslinkus jų kapelionas, skautininkas ir dvi skiltys aplankė mūsų, Eichstatto liet, skautų stovyklą Pfūnze, jie prisiminė sakytuosius žodžius:— Lietuva ir Bavarija — Marijos žemė. Ir ten, ir čia pakelėse rymo kryžiai . . . Mes visi turim vieną Tėvą danguje, visi esam vieno Tėvo vaikai—broliai.Bematant susidraugavo jaunimas, pamiršęs praeityj patirtas skriaudas ir neapykantą. — Taip mes žengiam žingsnį pirmyn į. taiką, taip mes tarnaujam savo tėvynei, laimėdami jai draugų svetimoj žemėj.Ruošdamas savo jaunąjį draugą egzaminams ir įžodžiui, turėjau progos susipažinti su jų organizacijos santvarka, pat. laipsnių programa ir kt. Kai kuriuos dalykus, kur jie skiriasi nuo mūsiškių, pažymėsiu čia.Vokiečių skautai Tarptautinio Biuro oficiliai nėra dar pripažinti.Jie šiais metais negalėjo dalyvauti jamboree. Red.Vilkiukai būna nuo 10-iki 14 metų, skautai 14—1.8 m. amžiaus jaunuoliai. Kiekvienai draugovei vadovauja kapelionas ir -skautininkas. Skiltininkais parenkami vyresnio amžiaus jaunuoliai.Uniformos, kaip minėjau, neturima, tik dėvimi balti: marškiniai su paraitytom rankovėm ir tamsios kelnaitės. Ant krūtinės prisiūta sidabrinė lelija, išsiūta mėlynos medžiagos rombe. Vidurinis lelijos lapas stilizuotas į kryžių. Tik didesniuose žmonių -sambūriuose, kur skautai pasirodo, kaip tvarkdariai ar pareigūnai, jie užsiriša sk'aūtišku būdu mėlyną kaklaraištį. Normaliais laikais kiekvienas -skautas turėjo dengiamos spalvos palaidinę, mėlyną kaklaraištį ir fetrą /kaip ir Austrijos šv. Jurgio -skautai/.Naujoko egzaminuose šalia -skautiškų žinių reikia žinoti šitokie dalykai: kaip būtinam atvejy suteikti
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krikštą /tai yra didžiausias geras darbas!/; žinoti apie savo vardo patroną, šv. Jurgį ir savo parapijos patroną; bažnytinius metus; žinoti šv. Mišių svarbiausias dalis, paaiškinti jų sudėtį ir reikšmę. /Mišioms patarnauti turi mokėti jau prieš vilkiuko įžodį duodamas!/; bažnytinės spalvos ir jų reikšmė, kunigo drabužiai. Reikia perskaityti ir. papasakoti Šv. Rašto .Apaštalų darbus" Mokėti skautų maldą, žinoti savo parapijos istoriją.Šūkis ,,Allzei’t bereit! — Visados- pasiruošęs!" — aiškinamas kaip pasiruošimas tarnauti Dievui malonės stovyje, kova nuodėmei!/ ir tarnauti žmonėms: skautai, priklauso Katalikų Akcijai, o „akcija" „reiškia" „veiksmą". Jų antrasis šūkis yra: „Ich diene — aš tarnauju!" Ir panašiai į mūsų geležinį įstatą jie sako: „Ich will mein -Bastes tun.”Tėvynei tarnaudami, jie reikalauja, kad skautas nepriklausytų kuriai nors politinei partijai. Gi kasdienį gerą darbelį atlikdami, jie žino, jog taip įvykdo Kristaus paskelbtąjį „didžiau-siąjį įsakymą."Egzaminuojamasis turi savo kornetui /skiltininkui/ įteikti paties padarytą dovaną neturtingiems ar vargšams /dovaną Kalėdoms ar pan tiro įrodydami ne tik savo nagingumą, bet svarbiausia — tarnavimą artimui.Savo taupumą kandidatas įrodo, skautininkui parodydamas savo taupomosios kasos knygelę.Dar įdomesni yra sekantys du reikalavimai: drąsos ir tylėjimo bandymai. Čia nėra pastovių taisyklių, šie egzaminai paliekami skautininko nuožiūrai, kuris juos praveda pagal pasitaikančią situaciją:— Negana vieną kartą parodyt drąsą ar mokėti ištylėti valandą, bet svarbu įsigyti šią būdo savybę, šią laikyseną visur ir visada: mes norim .užaugti ne bailiais lepšiais, ne tuščiažodžiais, plepiais, — pasisakė vienas iš jų: — Pavojus kiekvieno tyko kūno sielos ir dieviškam gyvenime. Reikia daug drąsos, išpažįstant savo tikėjimą, tautybę, savo katalikišką ■skautybę. ■ Tegul kiti tyčiojasi ir kolioja mus: mes žinom geresnį' atsakymą ■ nea-tsilygindami tuo pačiu. Kas moka tylėti, tas moka esant reikalui, ir reikiamą žodį rasti,, kai tenka teisę, tikėjimą ar tėvynę ginti, savo garbę saugoti.Ir tiesa: tyloje sutvirtėja ryšiai žmogaus su gamta, žmogaus su žmogumi, žmogaus su Dievu.— „Blogą skautą pažinsi iš to, kad jis ištisą naktį palapinėj juokiasi ir triukšmauja. Jis yra egoistas, o ne skautas", — toks yra jų priežodis!Gamtą mylėti galima tik ją- pažinus. Todėl iš naujoko reikalaujama žinoti bent 5 žvaigždynus, bent 5 miško medžius, savo tėviškės kelius ir takelius.Be to, naujokas turi pažinti ir mokėti atskirti 2 seniausius, meno stilius: romaniškąjį, ir gotiškąjį.Pagaliau paskutinis reikalavimas: subrendimo ir tinkamumo įrodymas. Šį dalyką kaip ir drąsos bei 

tylėjimo, gamtos ir meno pažinimo punktus -aptaria kapelionas su skautininku ir pasirašo egzaminų lape: šie dalykai kartojasi per visus tris pat. laipsnius, žinoma, kas kartą didinant reikalavimus.Brandą ir tinkamumą vertinant atsižvelgiami 5 dalykai: 1. kūno brendimas ir lavinimas, 2. profesinis pasiruošimas /šv, Jurgio skautai yra ne vien mokiniai, bet didžia dalimi darbininkai, gizeliai, tarnautojai/ 3. dvasinis brendimas /-apsiskaitymas, mokymasis kursuose, katalikiškos pasaulėžiūros brendimas/, 4. augimas sielos srytyje/. „Mes norim būti susirišę su gamta, tikri krikščioriys — vyriškai pamaldūs, liturgijos, Eucharistijos ir Šv. Rašto formuojami; norim gyventi puikų Dievo vaikų gyvenimą — šventai, radikaliai, be kompromisų su vidutiniškumu, su „Spiessbūrgerių" įpročiais . ...", rašo vienas šv. Jurgio skautas/Penktas dalykas, kuriame jaunuolis turi bręsti, yra meninė sritis.Prisipažinsiu, mane iš karto nustebino šitokia plati programa. Tačiau supratau jų mintį: jie rimtai žiūri į kiekvieną savo įžodžio punktą ir turi aiškiai nubrėžtą kelią. Jų septintasis įstatas, truputį praplėstas, ' paaiškina šį principą: „Skautas neprięgtaraudamas klauso ir nieko nedaro -pusėtinai." Iš to galėtume ir mes šio to pasimokyti . . .Žolinių šventėj prasidėjo jų vasarinė stovykla Buchd-orfe, kurioj pakviestas dalyvavau ir aš. Vietiniai gyventojai iš pradžių nepasjtikėdami žiūrėjo į būrį drausmingo jaunimo. „Hi-tlerjugend" dar tebės- maikščioja atmintyje . . .Rikiuotėje nužygiavom kaimo bažnytėlėn, nešdami tris vėliavas: dvi Katalikiškojo Jaunimo sąjūdžių /žaliam fone geltonas ženklas ir juodam fone raudonas/ ir trečią — skautų — baltą su statmenų raudonu kryžiumi, kurio viduryje- mėlynam rombe sidabrinė lelija. Ši vėliava vadinama šv. Jurgių riterių vėliava.Šv. Mišių aukoj organizuotai dalyvaudami, visi priėmėm Šv. Komuniją. Tokia jų tradicija: stovyklaujant ar iškylaujant -kasdieną išklausyti šv. Mišias ir priimti Švenčiausiąjį. Kapelionas paprastai stovyklauja su draugove, kaip ir- šį kartą — salezietis kun. Pater Nobis. Šventei pritaikytam pamoksle buvo iškeltas skauto — Marijos riterio idealas.Stovyklon pirmieji išdrįso ateiti kaimo vaikai. Jų būriui -padaroma pramogėlė: žaidimai, rungtynės. Vakarop įsidrąsino ir vyresnieji pasižiūrėti skautų sporto varžybų. O vėliavą nuleidžiant jau susirinko didelis būrys, ir iš uždaro laužo pasidarė viešas.Vienintelį užsienietį svečią — Baltijos pajūrio brolį lietuvį skautą /mane/ — pakvietė uždegti pirmąjį stovyklos laužą, kurio programą užpildė ne t vien tik skautai, bet ir publika. Pašnekesys, skambios dainos, ir’juokai ' aidėjo aplinkui liepsnojantį ugniakurą po žvaigždėtu dangumi.
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Visus nelauktai nustebino mašinėle — rotatorium spausdintas stovyklos laikraštukas „Die Lagermaus". Pirmą dieną pasirodė 5 pusi., o antram numeryj net 
7 pusi, rimtų ir jumoristinių straipsnelių, žinučių ir piešinių.Šeštadienio ryto maldos, aukos ir šv. Komunijos intencija buvo skirta už tuos, kurie vakare duos jžodį.Per dieną vėl sekė marga stovyklinė programa, kuri popiet baigėsi III pat. 1. egzaminais. Egzaminų komiai j on pakvietė ir mane. Egzaminų rašomasis darbas truko 3.'4 . valandos, po to sekė žodinis- prakti- kinis kvotimas. Dviem geriausiai egzaminus išlaikiusiems buvo paskirtos dovanos /Šv. Rašto Naujasis Testamentas/. Pastebėsiu dar, kad kiekvienas šv. Jurgio skautas turi nuosavą N. Testamentą, maldaknygę, skauto maldų knygelę ir rožančių!Prieš nuleidžiant vėliavą -skautų Įžodis.Visų pirmiausia — po skautiškos dainos posmo — skautininkas pristatė kapelionui naujokus, kurie pradeda savo kandidatavimo laiką. Jiem įteikiama skauto maldų knygelė su šv. Jurgio paveikslu, skauto įstatais ir' malda. Rankos paspaudimu jie priimami draugovėn. Po kapeliono žodžio naujokams — rimtos skautiškos dainos posmas šventiškai nuteikia visus susirinkusius. Pavieniui prisiartina prie vėliavos duodantieji įžodį.Mane, kaip svetį ir vieną didžiosios pasaulio skautų šeimos narį, paprašo įžodžio metu palaikyti vėliavą. Vėliavai saliutuojant didžiuoju saliutu, skautininkas stovi dešinėj,- kandidatas -kairėj vėliavos pusėj. Juodu viršum vėliavos koto paduoda kaires rankas.Skautininkas klausia:— Ar tu žinai, ką reiškia ta.vo garbė?— Tai aš žinau, — atsiliepia kandidatas. — Tai reiškia, kad aš galiu tapti šv. Jurgio skautu./T. y.: Negarbingas žmogus negali būti skautas!/— Tai pažadėk, brangindamas savo garbe, kad, Dievo malonės padedamas, stengsies viską geriausiai atlikti: tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei, visados ir visiems žmonėms padėti ir vykdyti skautų įstatus.—- Brangindamas savo garbę,' — atsiliepia jaunuolis, — aš pasižadu ... — ir pakartoja visą įžodžio tekstą, dešinės rankos pirštus slaptaženkliu sudėjęs ir ant šv. Jurgio vėliavos koto laikydamas.Jų įžodis, kaip matom, yra platesnis už mūsiškį: tai yra priesaika.Po to skautas saliutuoja skautininkui, atsigręžia . šalia stovintį kapelioną ir priklaupia prieš jį ant vieno kelio. Kapelionas suteikia jam palaiminimą:— Telaimina tave Visagalis Dievas Tėvas, Sūnusir Šventoji Dvasia. Amen.Tada skautas -paduoda kapelionui kairę, abudu saliutuoja, ir berniukas grįžta savo vieton.

Po įžodžio kapelionas , vėl taria žoclį — i naujuosius skautus, įspėdamas, kad įžodį davę jie nesudėtų rankų, lyg ką nors pasiekę: dabar tik prasideda kova su savimi ir su piktu. Prasideda tarnavimas, nuo kurio niekas nebegali atleisti. Skautas laisva valia įsipareigoja, ir tai yra jo rimta priesaika, jo šventas ryžtas.— Tegul kiti ir šaiposi su panieka: mes žinom, kosiekiam. Kristus yra mūsų pavyzdys, mūsų vadas, mūsų brolis. Meilė ir ištikimybę — tai mūsų didysis uždavinys. •Skautų giesmei aidint nuo aukšto stiebo pamažėle plevendama nuslysta senoji Eichstatto šv. Jurgio skautų vėliava, išsaugota per visas persekiojimų ir karo audras: dvi gulsčios spalvos, balta ir mėlyna, vienoj pusėj juodas rombas su sidabrine šv. Jurgio skautų lelija, kitoj pusėj — juodam rombe baltos raidės „Allzeit bereit".Tylos valandėle baigiasi įžodžio apeiga. Susikaupę prisimenami savo dienos darbus . . . Malda. Kapelionas suteikia visiems susirinkusiems ir skautams vakarinį palaiminimą. — , .Daužo sausos malkos spragėdamos pagauna ugnį: šįvakar laužą užkūrė garbingiausias šios dienos . svetys — kaimo klebonas. Vėl skamba dainų aidai kalvotom apylinkėm. Savotiškai paruošta ir laužo programa: vyrauja dainos ir šiaip nuotaikingi vaizdeliai, kuklūs ir ne balaganiški.Kai po paskutinės giesmės posmo minia išsiskirstė, prie ugniakuro beliko rymanti sargyba, vadai su kapelionu susirinko vadų palapinėn ir įvertinti praėjusių darbų, skautų palapinėse dar kurį laiką buvo girdėti ūžesys ir klegesys. Paskui pasigirdo jų sutartinai ritmiškai kalbama kasdienė skauto malda, kurią kalba viso pasaulio katalikai skautai:— Mano Viešpatie ir Mokytojau, Jėzau Kristau, Tu pasakei: „Budėkite, būkite pasiruošę!" Šį Tavo žodį išsirinkau savo šūkiu. Padėk man būti visados šiam šūkiui ištikimu. Aš noriu „Visados budėti, būti pasiruošęs", atlikti savo pareigą; aš noriu būti tiesus savo žodžiuose, kilnus veiksmuose, ištikimas Bažnyčiai ir Tėvynei, visados pasiruošęs atleisti ir padėti, kantrus ir ištvermingas sunkumuose, skaistus kūnu ir siela. Nurodyk man tikrąjį kelią, vesk mane stačiuoju takeliu į dangų! Aš noriu Tave sekti ir viską kuo geriausiai atlikti, gyventi kaip katalikas skautas. Padėk man su Savo malone! Amen.Jie dar prideda tris Sveika Marija — Katalikiškojo Jaunimo maldą — už jaunimą, už tėvynę ir už Dievo karalystę ...Palapinėse užviešpatavo tyla:
I„Nūn, Brūder, eine gute Nacbt,der Herr im hohen Himmel wacht.. .— „Dabar, broliai, labanakt, Viešpats budi .aukštajam danguje . .
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Sekmadienį, po iškilmingų pamaldų, kurias skautai paįvairino bendra malda ir giesmėm, po pietų įvyko futbolo rungtynės tarp stovyklaujančių ir kaimo jaunimo. Jau vakar,, laužo metu publika netikėdama kraipė galvas:Kunigas — su barzda ir su ūsais, kuris tokius puikius pamokslus sako, o stovyklauja ir miega palapinėj ant žemės, dainuoja ir krečia juokus su jaunimu ?? sŠiandie jau nebebuvo galo gerųjų švabų nustebimui: tas pats barzdotasis kunigas praveda futbolo rungtynes, bėgioja įsikandęs švilpuką . . .Rezultatas buvo nuostabus. Kaip- pirma kaimo jaunimas į atvykėlius nenoriai ir nepalankiai žvairavo, taip dabar nenoriai skyrėsi, o visų akyse t švietė viena ugnis ir lūpose gailestis, kad taip trumpai ...

Pavyzdžiai patraukia. Aš tikiu, kad ir šiame / antrame savo ilgumu, Bavarijos kaime netrukus suplevėsuos skautų vėliava.Po valandėlės suurzgė sunkvežimis, veždamas skautų dainą, linksmą ■ nuotaiką ir palapines. Balta dulkių uodega nutįso per Švabijos laukus ir miškus.
. Štai ką įrašė jie mano ,,Draugystės knygoh":— Mielas broli K., Tu susipažinai su mūsų skautų gyvenimu ir užsiėmimais Buchdorf o stovykloje, ir mes tikimės, kad tai Tau patiko. Jei tai tiesa,’mes tikimės ir toliau gerai bendradarbiauti su Tavo lietuvių skautų grupėmis. Palaikykime ir ateityje nuoširdžius ryšius tarpusavyje.4 „Gut Pfad!"Taip ir Jums, Marijos žemės broliams: gero kelio, Gut Pfad! Budėkitl Psktn. Kazys B.

si
_įy . —........ ,

4 —&

$nte~

2. 3ažta,i šalta įlįstai 
kbit's lėkti', markom 'pate'. 
kalbas, Žiema ! ka^as,saueqz 
fiąštarrt m e cty h aukštis style

t 22?. / r • ’
M . smc-
3• Spžc<c> — kai^> cn,,

ši iki ki ei/ae s šAcc 
//iŠkas /kaktas, ‘kalfip r ^riksCa ,

24

UlSCb

& aktas pau k-stic s .

24



Kalėdų giesmė

2. Laukai, miškai ir pievos. 
Klevai, berželiai, uosiai. 
Baltais žiedais sidabro 
Jau šventei pasipuošę.

3. Atlėks žirgais lediniais, 
Sparneliais greito vėjo, 
Apgaubs mūs baltą žemę 
Šventa naktis Betliejaus, 

4 Jau angelėliai gieda 
Aukštam skliaute parymę - 
Jau žemės Meilė gimė, 
Jau mūsų džiaugsmas gimė

5. Varpai sutikt jį kviečia, 
Varpai sutikt jį lydi — 
Visam šviesiam pasauly 
Kalėdų gėlės žydi.

Perskaitykime!Kiekviena jaunimo organizacija ar sąjunga turi daugiau ar mažiau auklėjamųjų privalumų. Be tiesioginių savo uždavinių, siekdama savo narius nukreipti kuria nors linkme, organizacija nurodo savo nariams tinkamą lektūrą. Yra žinomą, kad knyga ir aplamai spauda organizacijų narių auklėjimo darbe vaidino ir vaidina didelį vaidmenį. Specifinės organizacijų literatūros dažnai neužtenka Reikia jaunimui nurodyti dažnai tokią skaitybą, kuri patarnautų jo ugdymuisi.Skautų sąjunga gal bus vienintelė toji, kuri rečiausiai nurodo savo nariams ką skaityti, kuo daugiau domėtis. Ir tai dėl to, kad skautų auklėjimo metodai yra visai kitokie, negu kitų organizacijų. Čia praktiškas darbas — stovyklavimas, iškylavimas su visokiais auklėjamaisiais žaidimais — tokie ugdymo metodai — dažnai pralenkia grynai teoretinį auklėjimą ir dėl to dažnai atsisakoma kabinetinio lavinimosi. Dirbk, veik, patirk ir žinosi!.Vienok nevisuomet galima praeiti tylomis,nenurodant kai ko, skautų dvasiai taip artimo. 

Kalbėsiu apie tik ką knygų rinkoje pasirodžiusį Vydūno „Kalėjimą-Laisvėjimą". Tuoj pasisakau, kad tai ne recenzija. Man čia nerūpi nagrinėti paties veikalo ir dėl jo vienaip ar kitaip pasiakyti. Šio rašinėlio tikslas — atkreipti sesių ir brolių dėmesį į tą knygą todėl, kad joje jūs galite nors kiek susipažinti su pačiu mūsų taip mylimu ir gerbiamu knygos autorium, nes jo keliami knygoj autobio-. grafiniai bruožai, jo gyvenimo būdas ir mąstysena gali būti skautams pavyzdžiu.„Būdamas mažas vaikas jautiausi ypatingai laimingas, kad galėjau kitus padžiuginti, jiems ką gera padarydamas", —sako Vydūnas minimo veikalo 64 pslp.O argi skautų organizacijos uždavinys .nėra padaryti žmogų laimingą? Ir štai, knygos autorius viena fraze mums nurodo, kaip galima tapti laimingu. Tokių skautų pasaulėžiūrai artimų posakių veikale apstu. Tegu kiekvienas skautas pats tuo įsitikina. Perskaitykime pamažu ir atsidėję! Psktn. C. Š.
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Old Pearson of Browning, 18 metų indėnas „Juodoji Koja".
Jamboree žodžio kilmė.Žodis jamboree kilęs iš Pietų Afrikos, zulų tautos. Jis reiškia nepaprastai didelį susirinkimą. Šiandien jis skautų tarpe vartojamas dideliam tarptautiniam sąskrydžiui pažymėti. Netikslu, kad kai kas ir mažam vienos tautos skautų susibūrimui ir visai neskaitlingam tą žodį ima vartoti.

Kiek išgerta Moissone arbatos.Per viso pasaulio sąskrydį Prancūzijoj praėjusią vasarą skautai tiek daug išgėrė arbatos, kad jos būtų užtekę jo dienų labiausiai arbatą mėgstančiam didžiuliam Saigono miestui Azijoje.
Indėnas „Juodoji Koja".Didžiausią susidomėjimą sukėlė Moissone Amerikos indėnas Old Pearson of Browning, 18 metų jaunuolis. Jis negalėjo atsiginti nuo smalsuolių skautukų, parašų rinkėjų, fotografų ir visokių čenčininkų. Būrių būriai sekė jį ir nedavė jam ramybės. /K.'/

Vyr. valt. sk. v. Balukevičių Gediminą ir 
skautę Kanytę Vandą, sukūrusius šeimą, 
nuoširdžiai sveikina .

Freiburgo „Perkūno" Tunto 
skautai ir skautės.

Robotas balsiai skaito knygasBell telefono Laboratorijos pagamino mašiną, kuri balsiai skaito knygas. Neseniai atliktas bandymas, kurio metu sukviestai publikai naujoji mašina perskaitė vieną pasakaitę vaikams.Pakol kas šis išradimas dar nėra tiek ištobulintas, kad būtų galima jį prataikinti platesniam naudojimui. Pats „skaitymo" procesas vyksta- taip: atspausdintas lapas uždedamas ant cilindro formos volo, kuriam iš lengvo sukantis, raidės patenka į fotoelektrinę akį, jos čia nufotografuojamos ii' paverčiamos elektros virpesiais, kurių pagalba gaunamas garsas, panašiai kaip radijo garsiakalbyje.Bell laboratorijų vedėjas dr. Oliver . E. Buckley mano, jog netolimoj ateityje „skaitantysis robotas" bus ištobulintas iki tokio laipsnio,, kad jis galės paskaityti laikraščius ir knygas akliems ir tokiems žmonėms, kurie patys skaityti nemėgsta, o mieliau klausosi kitų skaitymo.Naujasis išradimas pavadintas „Voder". (A. L. B.)Vienas išsiblaškęs profesorius sumanė apsilankyti pas gerą draugą, kuris gyveno profesoriui nepažįstamoje miesto dalyje. Priėjęs prie policininko klausia:— Kur yra Žaliapilio gatvė?Ketvirta gatvė į dešinę, už geležinkelio pervažos.Užsisvajojęs profesorius atsakė policininkui:— Gerai, prašau sėsti!

Buk paslaugus!
26

26



Skaučių veikla anglų zonoje.
Išvykimas į Angliją ir kitus kraštus buvo skaučių 

veikimą kiek ir pristabdęs, bet vadovių paruošimas 
vyko labai sėkmingai. Vasaros metu buvo suorgani
zuoti Hamelne vadovėms kuisai /VI-20 iki VII. 2l. 
Be to, ir didesnis skaičius skaučių ir jų jaun. vadovių 
turėjo progos pastovyklaūti Hamelno stovykloje. 
Visą liepos mėnesį tęsėsi stovyklavimas, kiek
vieną savaitę stovyklavo vis kitas rajonas'. 
Stovyklautojos įsigijo daug naujų žinių ir 
išgyveno skautybę praktiškai, gamtos prieglobsty. 
Mūsų sesės sustiprėjo ir kūniniai, nes maistas buvo 
neblogas. Tarptautinis Skaučių Biuras buvo atsiuntęs 
instruktores su Elisabeth Hartley priešaky. Lietu
vaitėms skautėms vadovavo anglų zonos vadeivė 
vyr. sktn. L. Čepienė su sktn. Kikutiene pasivaduo- 
damos: Stovyklai baigiantis lietuvaitės skautės 
Įteikė instruktorėms dovanų. Ypatingai graži dovana 
sesių siuvinėtas kilimas su skautiškais šūkiais ir 
linkėjimais-įteikta miss E. Hartley.

„Džiugas“ artimo pagalbon.
„Džiugo" Vietininkijos skautai su jos vadovybe 

priešaky atliko miško kirtimo talką nebegalintiems 
patiems susikirsti. Malkas , sukirto didžiam skautų 
bičiuliui ir garbingajam tautos žadintojui dr. Vydūnui. 
Labai svarbu, kad skautybė būtų pačiame gyvenime 
taikoma ir išgyvenama. Todėl šiuo gražiu pavyzdžiu 
turėtų pasekti ir kiti tuntai bei atskiros draugovės.

Offenbach as prie Maino
Nors čia tegyvena vos geras pusšimtis lietuvių, bet 

skautiškas judėjimas ir čia nepamirštas. Dainavos 
tunto atskala, atskilusi iš Wiesbadeno sudarė atskirą 
skautų vyčių būrelį. Būreliui priklauso du skauti
ninkai, trys paskautininkiai, vienas sk. vytis vyr. 
skiltininkas ir vienas sk. vytis skiltininkas. Nors ir 
nedaug, bet, kiek jėgos leidžia, dirba skautišką darbą.

Po eilės stovyklų surengė savaitės iškylą į Gar- 
misch-PartenkircJren, kur apžiūrėjo Vokietijos gra
žiąsias vietoves ir Liudviko II pilį. Rizikuodami susi
pažinti su alpinistų pramogomis, patys, savo jėgomis 
užkopė į dvi aukščiausias viršukalnes (Alpenspitze ir 
Zugspitze). Nors kelionės buvo pavojingos, bet Ei- 
mutiečiams paliko ilgai neišdildomą įspūdį.

Eimutiečiai turi įsirengę medžio drožinių dirbtuvę 
„Niekdžiugis", kur gamina tautiniais motyvais 

pjaustytas lėkštes, rėmelius,, dėžutes, koplytėles ir 
kitką. Dirbtuvę neseniai lankė ponia Devenienė ir 
daugelis kitų aukštų Amerikiečių valdžios bei IRO 
pareigūnų, kuriems padarė labai gerą įspūdį. Tikrai 
dirbtuvėje galima rasti akį žavinčių dalykų. Jra 
išskrininguotų. Pagaminti meniški dalykėliai yra 
parduodami jų išlaikymui. Tai labai gražus mostas 
padėti nelaimėn patekusiems savo tautiečiams.

Būreliui ir dirbtuvei „Niekdžiugis" vadovauja 
pasktn. Inž. A. Jakštas. Pipas.

Skautai ugniagesiai.
Memmingeno stovykloje skautai vyčiai šią vasarą 

pasimokė ugniagesybos. Pagal stovyklos sirenos 
gaisro signalą skautai greit susirenka į ugniagesių 
stoginę, užsideda šalmus bei diržus ir. padeda 
ugniagesiams darbe Vieną tikrą gaisrą stovykloje 
teko skautams gesinti praeitų metų Vasario 16 
išvakarėse. Linkime tinkamai pasiruošti artimo 
tarnybai gesinant gaisrus, , /Ą. R-as/.

Į ugniagesių pratimus. Vaizdelyj Memmingeno skautai.
Foto: Br. Kviklys.

Skaučių „Neries" Tuntas.
Gr. Hesepės mišrusis „Šatrijos" Tuntas 1947. m. 

liepos mėn. - skilo į skaučių „Kunigaikštienės" 
„Birutės" Vietininkiją ir skautų „Šatrijos" Tuntą. 
Skaučių vietininkiją š. m. rugsėjo mėn. 20 d. pakelta 
į „Neries" Tuntą. Jo tuntininke paskirta vyr. skltn. 
H. Montvilienė.

Tautos šventės proga „Neries" Tuntas padėjo vai
niką prie stovyklos kryžiaus už Lietuvoje žuvusius 
partizanus. Vasarą padaryta keletas iškylų. Rudeniop 
iškylavimo laikas baigtas laužu. Sesės aktyviai daly
vavo Kristaus Karaliaus šventėje. Bene pirmajam 
skaučių tuntui, įsisteigusiam anglų zonoj, linkime 
sėkmės! /P./
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Freiburgo Tunto skautai artimo pagelbon
Šių metų spalių mėn. 20 d. Freiburgo Tunto skautai 

ir skautės buvo išvykę į netoli Freiburgo , esantį 
mišką kirsti malkų. Malkos buvo kertamos lietuvių 
kolonijos ligoniams ir seneliams. Malkos teko kirsti 
labai nepatogioje kalnuotoje vietoje ir atrodė, kad 
jau nebepavyks iškirsti užsibrėžtą normą, bet sesių 
gerai maitinami įtempę visas jėgas, prie degančio 
laužo, baigėme gaminti užsibrėžtą kiekį malkų.

Patenkinti su daina grįžome atgal į Freiburgą.
P. M.

Darniai bendradarbiaujame

' Schweinfurtas. Čia veikia ,,Romuvos" Skautų Tun
tas ir „Palangos" Skaučių Vietininkija. Tarp abiejų 
vienetų klesti sugyvenimas ir darnus bendradarbia
vimas.

Spalio 11 d. stovyklos visuomenei suteikėme ne
tikėtumą spektakliu. Pastatytas buvo sk. v. vyr. 
skltn. J. Benešiūno 3 v. scenos vaizdelis „Meilė 
Žemei". Jį išpildė skautai ir skautės, progimnazijos 
ir pr. mokyklos mokiniai. Režisavo sk. v. pskltn. Pr. 
Račiukaitis. Spektaklis stovyklos gyventojų buvo 
labai šiltai sutiktas, ir spalio 12 d. pakartotas. Gau
tas pelnas paskirtas Lietuvių Kultūros Fondui.

Spalio 31 d. abiejų vienetų sueigoje atsisveikinome 
vieną brolį, išvykstantį Venecuelon, ir dvi Kanadon 
iškeliaujančias seses. Palinkėti geros kloties naujoj 
buity, išvykstantieji buvo apdovanoti gėlėmis ir 
įvairiomis dovanėlėmis. Ypač sopančia ’ širdimi sesės 
atsiskyrė su psktn. Jone Katelyte, tikrai nuoširdžia 
ir pasišventusią mažųjų draugininke, . visų mylima 
vadove.

Vėlinių dieną skautės papuošė mirusių tautiečių 
kapus. Apeigų metu skautai ir skautės nešė prie 
kapų garbės sargybą.

Lapkričio 9 d. pradėti abiem vienetam bendri skilti- 
ninkų kursai. Juo’s pravesti apsiėmė psktn. A. Kra- 
pavičius, o naujų, reikalingų žinių suteiks „Romu
vos" ir „Palangos" vadovai-ės. a 1 g. d r m.

Freiburgo jūros skautai“ persitvarkė.
Sugrįžę iš tunto stovyklos prie gražaus Schwarz- 

waldo kalnų ežerėlio Windfangweiler, kurio .tam
siame vandenyje ir mums teko irklus pamirkyti, šiek 
tiek persitvarkėme. Pasitraukus neveikliam elementui 
naujai pasiskristėme valtimis ir žadame, šiek tiek 
daugiau pakrutėti. Neseniai 70 % dalyvavome tunto 
surengtoje malkų akcijoje negalintiems patiems pa
sigaminti kuro. Džiugu pastebėti, kad tunto sureng
tame kolektyviniame gerame darbelyje aktingiausiai 
ir gausingiausiai pasireiškė jūros skautai.

Taip pat, tur būt, kitur nežinoma, kad Freiburg e 
veikia ir jūros skaučių valtis vadovaujama psktn. D. 
G., kuri veiklumu ne tik kad neatsilieka, bet net ir 
kartais pralenkia jūros skautų valtis.

Žiemos darbo plane numatėme iki žiemos stovyklos, 
kuri bus apie naujus metus, parengti III pat. laipsnio 
specialiosios dalies konspektą ir, jei leis sąlygos, 
išleisti atskiru leidiniu. P. A. R.

PADĖKA.
Scheinfeldo Vyčiams, už parodytą nuoširdunią 

išleistuvių proga, broliškas ačiū!
Vyr. sklt. Pranckūnas.

LSS atstovai kituose kraštuose.

1. Amerikoje: Sktn. K. Janavičius, 858 Main St.
Worchester,, Mass, U. S. A. Vyr. sktn. K. 
Žilinskienė, Allerton Rd. Naugatuck, Conn, 
U. S. A.

2. Anglijoje: Sktn. R. Giedraitis, 4 Rosenberg Terrace,
Pelion Lane, Halifax, England.

3. Prancūzijoj: Sktn. J. Bulota, 5, Villa Caroline,
St. Maur /Seine/, France.

4. Danijoj: Sktn. J. Vanagas, Holte, Marijavaj 10,
Danmark.

Naujausia Dr. Vydūno knyga.

Jau atspausdintas Dr. Vydūno ilgų metų darbas- 
vertimas iš sanskrito kalbos. Vydūnas. BHAGAVAD 
GITĄ. Palaiminančioji Giesmė. Vertimas iš sanskrito 
kalbos. Dr. Vydūno bičiulių lėšomis išleido LSBrolijos 
Vadija Detmold 1947—400 lietuviškos knygos sukak
ties— metais. 152 pusi, su autoriaus atvaizdu ir vienu 
.spalvotu paveikslu bei sanskrito kalbos rašmenimis 
atspausdintu eilėsiu. Viršeliai ir vinjetės dail. Rim
šos. Tekstas spausdintas spalvotais rašmenimis. Gau
nama Tiekimo Skyriuje. Kaina septynios markės.

Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical 
Editor A. Krausas.

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

Viršely: dail. V. S. Stančikaitės paveikslas „Lietuviškoji Šio numerio kaina 3 RM.
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