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LSS TARYBOS PIRMUOS ATSIŠAUKIMAS Į LSS 
NARIUS

Seserys ir Broliai!
Svetimuose kraštuose išblaškyta, toli nuo savo 

Tėvynės, gausi lietuvių skaučių ir skautų šeima 
su giliu rūpesčiu širdyje sutinka Naujuosius — 
1948 — Metus.

Lietuvių Skautų Sąjungos nariams jie yra 
nepaprasti — lietuviškosios skautybės sąjūdžio 
sukaktuviniai metai.

Prieš 30 metų, kada lietuvių tauta, atkurdama 
‘ savo nepriklausomą valstybę, gyveno džiaugsmo, 
vilties ir didelių pavojų valandas, senojoje Ge- 
dimimo sostinėje Vilniuje įsisteigė pirmoji 
lietuvių skautų skiltis, iš kurios palaipsniui 
išaugo plati ir skaitlinga Lietuvos Skautų 
Sąjunga.

Nors Tėvynei netekus laisvės 1940 metais 
Lietuvos Skautų Sąjunga buvo oficialiai su- 
likviduota, tačiau jaunuomenės širdyse įdiegtos 
skautybės idėjos negalėjo būti sunaikintos ir, 
atsiradus paprasčiausioms asmens laisvės sąly
goms, lietuviškosios skautybės sąjūdis vėl atgijo 
1945 metais jau tremtyje.

Bet šią reikšmingą, valandą, sutikdami Nau
juosius Metus, turime atsiminti, kad jei ligi 1940 

metų visai lietuvių tautos jaunuomenei buvo 
atviros durys į skautybės sąjūdžio eiles, tai 
šiandieną didžioji mūsų seserų ir brolių dalis 
gyvenanti savo Tėvynėje ar būdama kur taigose 
ištremta, tuo džiaugsmu negali džiaugtis. Tik mes 
vieni tegalime džiaugtis skautybės mums teikia- 
nomis moralinėmis vertybėmis ir tik mes vieni 
galime viešai, nieko nebijodami paminėti savo 
organizacijos 30 metų sukaktį.

1948 metai yra lietuviškojo skautybės sąjūdžio 
sukaktuviniai metai. Todėl jėgas sukaupę mes 
visi turime pasistengti:

a/ pakelti savo skautiškąjį, sąmoningumą;
b/ įsigyti daugiau skautiškojo patyrimo;
c/ suaktyvinti skilčių, būrelių, draugovių ir 

tuntų veikimą;
d/ visus savo darbus paskirti Lietuvių Tautos 

laisvės valandai priartinti!
Sukaktuvinius metus pradėkime

aštriu protu, 
įtempta valia 

ir drąsia širdimi. 
Budėk!

LSS Tarybos Pirmija

Idėjos Broliai ir Seserys!
Nuoširdžiai spauskime vieni kitiems kairiąsias, 

sutikdami Naujuosius, lietuviškosios skautijos 
sukaktuvinius, metus. Linkėkime vieni kitiems 
sveikatos, širdies jautrumo, sielos skaidrumo, 
proto budrumo, valios kietumo ir skautiško 
principiškumo visuose mūsų darbuose ir rūpes
čiuose per visus 1948 metus. Lietuvių Skautų 
Sąjungos sukaktuviniai metai tebūnie aukšta pa
kopa į skautiškąjį tobulėjimą. Per skautybę į 
mūsų tautos skasesnę ir laimingesnę ateitį!

Ranka rankon, petis petin! 
Budėkime!

Vyr. sktn. K. Palčiauskas.
L. S. S. Tarybos Pirmijos Pirmininkas.

„Skautų Aidui" 2-jų metų sukaktį minint.
Gaivink mūsų skautų ir skaučių širdis ir kelk 

skautiškąjį patyrimą be pertraukos ir nebesusto
damas. Mielam Redaktoriui linkiu jėgos ir 
ištvermės kantriai tęsti pradėtąjį darbą.

Vyr. sktn. K. Palčiauskas.
L. S. S. Tarybos Pirmijos Pirmininkas.

J. E. vysk. Brizgys svečiuose pas Schwabisch Ground 
skautus

Foto: V. Bacevičius
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LINKĖDAMI JUMS TESTINĖS TAIKOS IR GERBŪVIO
J. S. Wilson R. T. Lund E. E. Reynolds 
Tarptautinio Skautų Biuro pasveikinimas, atsiųstas

■%

Lietuvos Skautų Sąjungai.

Wishing you

CONTINUED PEACE

and

PROSPERITY

BOY SCOUTS INTERNATIONAL BUREAU

132 Ebury Street

London, S.W. 1, England

Pasveikinimas iš Kanados.
Du Brolijos nariai, atklydę į gūdžius Kanados miškus, 
siunčia iš ten mūsų Broliams nuoširdžiausius 
sveikinimus Kalėdų šventėms ir linkėjimus Nau

jiesiems Metams.
Savo linkėjimų laišką jie užbaigia:
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Slėpiningai dega Naujųjų Metų laužas, žadindamas mus jubiliejinių metų žygiams ir darbams.

MES LAUKIAME

Kaip virpa medžių lapai, laukdami užtekant saulės, kaip išdžiuvęs dirvonas laukia lietaus, kaip 
alkanas svajoja apie duoną, taip mes laukiame savo kraštui ir pasauliui Betliejaus Žvaigždės 
ir gyvenimo iš 1948 metų.

Prie ketvirto tremtyje Betliejaus tvartelio svetimo krašto uolos pakriaušyje minime mielas Lietu
viškas Kalėdas, kur po balta laukų ir stalo staltiese kvepia sudžiuvusi ilga lankos žolė, nusakanti laimę. 
Ir mums kyla klausimas — kodėl? Kodėl mūsų Tėvynė parklupdyta kryžkelėje, nuplėštas Jos brangus 
nuosavas rūbas, o Ji pridengta atneštu skarmalu, sumintas Jos žalias vainikas, nulaužtas baltas 
kryžius pakelėje, kodėl mūsų keliai tiesiasi į svaiginančias tolumas.

Laukėme Betliejaus Žvaigždės, nešančios ramybę jau keletas metų, laukė jos ir tėvynėje pasili
kusieji, kasdien dėdami aukas ant tėvynės aukuro, laukė ir visas pasaulis, bet, deja! Tur būt, permaža 
buvo geros valios žmonių, kad ji galėtų nusileisti ir sušildyti tamsią pailsusią žemę, per maža širdžių, 
pasiruošusių priimti rasą, per maža tikrųjų piemenųir tikrųjų karalių, kurie moka rūpestingai ir mylė
dami ganyti ir išmintingai karališkai valdyti, per maža ganomųjų, kurie seka savo tikrus vadovus.

Praėjusieji metai su viltimi sutikti ėjo stuksėdami kietais žingsniais, nusinešę svajones, niekais 
paversdami didžiausius troškimus, nuoširdžiausius linkėjimus, ėjo rūstūs, objektyvūs, bausdami žmoniją 
ir mus, kaip sako istorikas, už brotėvius ir už mūsų pačių tautinius nusikaltimus. Ir mes klausiame —■ 
Argi? tą praeitį galime skaityti, kaip puikiai parašytą knygą — dienoraštį ir surinkti ant trisdešimtųjų 
slenksčio, anot V. Kudirkos, vardan tos Lietuvos, nuveiktus darbus — kaip lietuvės-vio, kaip skautės- 
sto, vadovės-vo. Daug jų prisirinkę ir daug kas vertingų, ir nemaža bus užgesusių dienų, kurių šiandien 
negali įsiūbuoti nė Kalėdiniai Varpai, nei Naujųjų Metų beldimasis.

Bet už tai ateis kiti. Jų angoje sustos 29 žiburiai, iš kurių 7 paskutiniai apgaubti rudų ir raudonų 
miglų debesimis. Žengia ir paskutiniai sukaktuviniai 1948 metai ir trisdešimtieji metai nuo ano drąsaus 
ir vieno iš didžiausio mūsų istorijoj įrašyto fakto — pasisakymo, kad norime gyventi ir gyvensime. 
Žengs trisdešimtieji metai ir nuo L. S. Sąjungos įsikūrimo ir įsijungimo į savitą tautų sąjungą.
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Todėl sutikdamos-mi dvigubus .sukaktuvinius metus turime niekad neužmiršti, kad ta gražioji laisvė 
ir Tikrosios Teisybės pasaka, virtusi tikrove, yra kilusi iš nakčių, aukų ir begalinio pasiryžimo, kad 
laisvės varpo buvo laukta 123 metus kad laukusieji nepailso ir nepavargo, neprarado vilties prisikėli
mui, kad jų kova ir darbo sąlygos buvo sunkesnės, negu mūsų. Anie laisvės kovotojai nebuvo pabėgę 
iš Tėvynės, bet pasitraukę į geresnes pozicijas. O laisvės Aušra, sušvitusi tolyje, ir pavasaris, pradė
jęs eiti „Karpatų kalnais", iš tolo nušvietė šimtmečiais sutemusią Tėvynės padangę.

Turime neužmiršti, kad nėra nei vienos tautos, kuri nėra išėjusi erškėčių ir kryžiaus kelius, ir 
niekas iš mūsų nėra gavęs garantijos, jog sykį atgavus laisvę, daugiau ji nebus atimta, jei nemokė
sime jos branginti. Nerūpestingas sesių ir brolių, kaip vaikų pas tėvus, skautavimas tėvynėje ir 
laisvai tėvynei tarnavimas vyresniųjų globoje, buvo malonus ir sunkumų nesukeliąs, šiandien, tėvynei 
patekus nelaimėn, tas tarnavimas įgyja kito pobūdžio: jis turi būti persunktas -susimąstymu, rimtimi ir 
įsąmonintas galimomis aukomis. Blogas sūnus ar duktė, kuri motiną vertins, mylės tada, kai ji jau
noka, sveika, turtinga, o ją paliks jos nelaimėje.

Ne linksmintis šiandien kviečia Betliejaus mistika ir simbolika ir Naujųjų Metų varpai bet susi
kaupti ir džiaugtis, kad turime sveikatos, jėgų, mokslo ir sąlygų dirbti, skautavimą pagristi laisvės 
idealu.

Sveikindama Jus, sulaukusius-sias dar vienos, Taikos ir Ramybės nešėjo užgimimo dienos irsutin- 
kančias-čius Naujuosius Metus, linkiu, kad būtume verti ir vertos išvysti lietaus nuplautą mūsų kruviną 
ir ašarotą žemę — kad darželyje sužaliuotų, rūta, rūpintojėlis laimintų laukus, rami, nebijodama 
kirvio, stovėtų kampe sodo ar girioje, slėpusi partizanus, Eglė — Žalčių Karalienė, mūsų gilios mito
logijos liudininkė, o mes iš visų kraštų galėtume grįžti namo į išpirktą darbais, vargu, kančiomis 
laisvą Tėvynę.

Mes tikime Betliejaus Žvaigžde ir 1948 metais. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė.

IŠ KO, KAME IR KAM ESAME.

A. Kad gyvename erdvėje, rodos aišku, ir kad jojoj patiriame visokius atsitikimus. Kalbama apie 
praeinamąjį laiką. Bet kas erdvė ir kas yra laikas, tikrai pasakyti nieks neįstengia. Rodosi, kad erdvė 
yra be krašto ir laikas be pradios ir be pabaigos. Ir tše mes esame.

Bet klausimas, iš kur mes tše patekome, kam tše būnam, kam gyvename. Visokios mintys apie 
tai sukyla. O vos kas gali aiškiai ir suprantamai į juos atsiliepti.

Garsusis filosofas Immanuel Kant'as tvirtino, kad erdvė ir laikas esą žmogaus dvasios sumanumo 
apstabos /Anschauungsformen dės menschlichen Geistes/. Vadinas, žmogus tegali laikiškai ir erdviškai 
ką nors iš to patirti, kas tikrai yra. Bet kas pati tikrovė, tai žmogui nepasiekama. Jo sąmonės 
regratis dar labai siauras ir sąmonės šviesos laipsnis dar žemas.

Numanytina tai jau iš to, kad naktį žvelgdami į dangų, matome žvaigždes lyg tyliai rymojantias 
kiekvieną savo vietoje ir tše amžinai šviestų. O iš tikrųjų jų švietimas yra spinduliavimas į visas 
šalis, yra nuolatinis jų jėgų dalelių skleidimas į visas bekraštinės erdvės šalis. Ir taip tada erdvė 
yra visų tų žvaigždių spindulių pridrėbta, kurie vieni kitus veikia veikia ir žemę ir jos gyvumą, 
ypatiai žmogų.

Bet tie spinduliai jam nematomi. Vien tepastebimi nesuskaitomi žiburėliai, kurie spygsi 
bekraštinėje erdvėje: Toks menkas yra žmogaus patirties galimumas.

O numanytinas dar kitas dalykas, kurs tą menkumą įrodo. Dangus su savo žvaigždėmis atrodo 
esąs neapsakoma tyla ir ramybė. O iš tikrųjų žvaigždės, saulės ir kiti rutuliai šauja per erdvę 
neapsakomu greitumu kaip kokie žaibai. O mes to nematome. Dar taip greitai skrieja ir žemė. Kas 
akies mirksnį ji nulekia 30 klm.

Bet žmonės vaikštioja ant žemės branduolio, tarsi jis kur nors ramiai stovėtų ir pabūtų 
nesijudindama. Nenujautiama, kad ji nuolatai sukasi. Matoma ir tikima, kad vien saulė užteka, kyla 
ir vėl nusileidia.

O mes gyvename ir vaikštiojame ant žemės ir tik retai tepamąstome, kad ji mus laiko prie savęs, 
kaip motinėlė savo kūdikį, ar būtume Europoj ar anapus žemės, būtent, Amerikoje. Laiko mus taip 
prie savęs, kad sunku lipti į aukštą bokštą. Ir nenudriebiami nuo jos į erdvę, nors ji sukasi ir greit 
lekia per erdvę.
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B. Numanydami, kad esame erdvėje žemės prieglobstyje reikėtų nuvokti kam toks mūsų buvimas 
ir gyvenimas. Susimąstantiam jis tikrai nuostabus. Numano tai kartais jau maži vaikai. Ir vis iš naujo 
klausinėja, kam tie jų pasitinkami žmonės vienaip ir kitaip juos veikia, kam šį-tą daro, kam taip 
ypatingai elgiasi.

Vaikai žinosi gyveną su tėvais, su broliais, su seserimis, su giminėmis, su draugais ir su draugėmis 
ir su kitais žmonėmis. O visi jiems atrodo ypatingi. Gyvena su jais vieni namuose, kiti kaime ar šiaip 
kokioj vietovėje. Vaikai girdi ir kalbant apie Tėvynę. Ir vis lyg slaptia jiems sukyla klausimai, ką 
tai reiškia, kad gyvena ir kas gyvenimas, iš kur visos tos žmogystos susivoksta.

Pamažu ir tyliai randasi tokiems klausimams ir atsakymai. Patiriama, kaip tai gražu, kad kiti 
apsireiškia širdingai ir maloniai. Viduje tuojau ir sukyla lyg koks džiūgavimas ir noras tokiu jau 
būdu kitiems pasiskelbti. Net širdis pradeda gyviau plakti, vidinis gyvumas tiesiog sušvisti. Visa-tai 
patiriant, pasistengiama vis būti geru, doru, nuoširdiu, teisingu, ramiu, tvirtu, ryžtingu.

O kad kartais kaip-nor,s ir sukrinki, širdį užplūsta ypatingas skaudus niūkumas, visas sielos gyvumas 
suglemba. Ir tada aiškėja, kam būname, kam skirtas žmogaus gyvenimas.

Skautai skelbia norį būti ištikimi Tėvynei. Suglaudia tuo žodiu nevien tėvus, brolius, seseris, ale 
ir gimines bei visus tautos žmones, visą krašto gyvenimą su visu jo gyvumu. Turėtų todėl jiems ir 
vis geriau aiškėti, kad visa gamta laukia žmoniškų žmogaus apsireiškimų. Juk žmogus veikia visa, 
kas yra, veikia daigtiškumą, augmenis, visus gyvūnus, o labiausiai kitus žmones.

O turėtų visa-ką taip veikti, kad žmogaus buvimas būtų iš tikrųjų visam gyvenimui reikšmingas. 
Žmogus turėtų savo veikimu sužadinti visos gamtos gyvumo prasmės ryškėjimą, bet niekumet nebūti 
jos slėgimu, niaukimu. Tada įsirodytų, kam žmogus būva. Tam juk žmogaus gyvenimas skirtas. Taip 
skautai turėtų suprasti savo ištikimumą Tėvynei.

Pasistengdami tai aiškiai išmanyti, žmonės ir jaustų, kaip sukyla jiems atitinkamam elgesiui 
tvirtėjąs noras ir stiprėjanti galia. Greitiausiai tai patiria, kiekvienas, kurs nuoširdiai linksta gyventi 
viso gyvumo atsiskleidimui. Kartu jis ir nusimanytų vidinį savo gyvėjimą, matytų, kaip jis visa-tuo 
reikšmingėja. Tėvynei ir apskritai visam gyvenimui.

C. Pagaliau laukia atsakymo klausimas iš kur ir kame mes esame. Paprastai savo būvą numanėme 
Tėvynėje. Gimdami į ją patekome. Taip kiekvienas žmogus ir tiki esąs Tėvynėje, kada laikai ramūs ir 
galima jojoj gyventi. Bet iš kur į ją atkilome? Ar gimdami būtume prasidėję pasidaryti ir mirdami 
užgestume kaip žiburys.

O tik neįmanoma, kad būtume kartu su kūnu ir iš jo pasidarę. Juk žinome, kad esame. Dar ir labai 
aiškus yra skirtumas tarp savo esimo žinojimo ir kūno gyvumo. Kiekvienas, kurs nors kiek susimąsto, 
tai numano. Bet kaip tik tada reikia susivokti, iš kur mes su savo vidiniu gyvumu, su savo siela 
ir kame iš tikrųjų esame.

Tiesa, gyvename Tėvynėje. Ji žemės kraštas ir žemė rutulys Visatoje. Bet Visata, kame ji? Numa
nome ją bekraštinėje erdvėje. Jos turinys yra nesuskaitomos žvaigždės, saulės, planetos, kometai gal 
dar kitkas. Bet kas jos tūris, jos pagrindas ir svoris. Žemėje žmogus atrodo esąs pats jos svarbumas, 
jos vertybė. Tokia jis yra ir Tėvynėje. Bet Visata su visu, kas erdvėje vyksta, turi būt ko-nors pa
grįsta.' Ir tenka klausti: kame Visata?

Prie tokių klausimų sustojus, visai tyliai sukyla atsakymas: Didiajame Slėpinyje.
Nedaug apie Jį pamąstydami prisimename Jį žodiu Dievas. O tuo žodiu mūsų dvasioje labai 

maža susižadiname. Kalbama dažnai apie Dievą, kaip apie žmogaus asmenybę. Ir taip lyg įgalinama 
tūlus žmones tvirtinti, kad Dievo neesą. Tiesa, tokio dievo, kaip koks žmogus yra, nėra. Jis tada 
nebūtų kita-kas kaip tūlų tamsių žmonių dievaitis.

O Dievas yra visai nuostabiai Didis Slėpinys. Todėl ir galėjo rašyti vienas krikštioniškumo skelbė
jas: ,,O kokia giluma turtingumo, išminties ir išmanymo Dievo!" Ir pagaliau baigti tai žodiu: „Nėsa iš 
Jo, Juomi ir Jopi yra viskas. Teesie garbė per amžius!" /Rom. 11,33 ir 35/

Nedažnai toks numanymas pasitinkamas. Jis neįgyjamas jau mokslu ir apeigomis, jeigu nėra pa
sišventimo. Visa tai pasilieka tada tik skatinimu. Todėl ir parašyta: „Visumet būkite pakilę ir melskitės 
be paliovos /Thesal, 5,16/ Pasišventimas yra atsidavimas Didiajam Slėpiniui nuolatiniu maldingumu.

Skautai pasisako būti ištikimi Dievui. Rodos, reikėtų tai' kitaip pareikšti. Dar nuoširdiau kaip 
Tėvynei reikia visą savo buvimą skirti Dievui. Tik tada galima Jį, kurs toks slėpiningas yra, patirti. 
Jo apsireiškimas pasiekia žmogų skaistiojoj jo esmėje, jo sieloje. Irtame skaistume užgimsta Kristus. 
Tam reikia būt pasišventus.
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Žmogui tai patyrus, jis tampa nauju žmogumi. Ir jis gali sakyti: ,,Gyvas esmi, bet ne aš, Kristus 
gyvas manyje“ /Gal. 2,20/ Neužtenka tam gražių šūkių, būtinas yra nuolatinis pasišventimas ir tyri
ausias skaistumas. Tada žmogui duodasi dieviškumas ir iš žmogaus esmės skleidiasi kaip kokia 
šiluma ir šviesa. Visi, kurie su juo santykiuoja, patiria tai, kaip meilę ir išmintį. Dieviškumas spindu
liuoja iš tokio žmogaus.

Jis tada ir visai aiškiai numano, iš kur ir kame jis yra, būtent iš Didiojo Slėpinio ir Jame, kurs 
veikiausiai patiriamas kaip Meilė bei Malonė. Ją jis ir apreiškia visu savo gyvenimu saviškiams, 
savo Tėvynei. Taip tada pats Didysis Slėpinys laimina žmogų, jo tėvus, brolius, seseris, gimines, visą 
tautą ir jos Tėvynę ir visa, kas jį pasitinka. f

Žmogus tada aiškiai žino, iš kur, kame ir kam jis yra. Ir žengia gyvenimo taku laikydamas savo 
sieloje pasiaukojimo šviesą, kuri visą žmoniškumą ir toliau visą gyvumą gaivina.

VYDŪNAS.

SKAUTŲ AIDUI DVEJI TREMTIES 
METAI.

Nuo seno lydi SKAUTŲ AIDAS mūsų seses ji brolius j 
sueigas, į iškylas, į stovyklas, j gyvenimą. Jis pradėjo 
savo stiprybės viršūnės pasiekęs, toli pralenkdamas 
visus kitus tuntus. V. s. Ant. Saulaičio rankose jis 
išaugo į reikšmingą Lietuvos mokyklinio jaunimo 
žurnalą. Tik karo ir okupacijos metais SKAUTŲ 
AIDAS buvo priverstas sustabdyti savo kelią.

Vos atgijus skautybei tremtyje ir vėl atkuto mūsų 
mielas SKAUTŲ AIDAS — puošnus, paveiksluotas ir 
net ne visai plonas, lyg jis būtų ne Dypukas. Mes 
skaitytojai dažnai nė nenuvoktam, kokius sunkumus 
jam tenka nugalėti. Kada nors ateity, galėdami paly
ginti iš tolo dabartines gyvenimo ir darbo sąlygas su 
normaįiomis, mes neatsistebėsime SK. A. redaktori
aus, straipsnių autoriaus ir mašininkės (= viename 
asmeny) v. s. Ant. -Krauso žemaitišku atkaklumu, su- 

suspietusiu bendradarbius be honoraro ir prastumian- 
čiu numėrj po numerio, kaip lašą po lašo, ar ps. 
Myk. Manomaičio, SK. A. administratoriaus, ekspedi
toriaus, buhalterio ir vežėjo (taip pat viename 
asmeny) pasiutusiu ištvermingumu, sėkmingai su
vedančiu galą su galu.

25 SK. A- numeriai išvydo šviesą D. P. stovyklose.
Po truputį mūsų skautų bendruomenė sklaidosi po 

platųjį pasaulį nuo Australijos ligi Kanados. Kaži ar 
mes dar ilgai išliksime tiek susibūrę, kad. pajėgsime 
išlaikyti SKAUTŲ AIDĄ. Už tai juo labiau brangi
name tą laiką, kuris yra dar mūsų ir nuoširdžiausiai 
linkime SKAUTŲ AIDUI kaip galima ilgiau ištverti, 
o jo vadovams ir bendradarbiams reiškiame gilią 
pagarbą ir padėką.

Vyriausiasis Skautininkas.

„Veliuonos“ ir „Puntuko“ tuntų žuvusiųjų minėjimas Mūnchene-Freimane. Foto: P. Pauliukas
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SVEIKAS SKAUTŲ

Jau sukako 2 metai, kai turime Skautų Aidą trem
tyje.

Visi džiaugėmės, kai jis čia gimė. Visi džiaugiamės, 
kai jau sukanka 2 metai. Ir su jo kiekvienu nauju 
numeriu visi džiaugsimės, kai jis galės ir toliau gy
vuoti ir talkininkaus mums sėkmingai skautauti.

Laikraštį leisti, ypač Skautų Aidą leisti šiose sąly
gose,' yra nepaprastai didelis darbas. Sunkumų nega
lima nė suminėti. Leidėjai tai ypač gerai žino, žino 
ir bendradarbiai; būtų dar geriau, kad tai atidžiau 
galėtų įsidėmėti ir visi skaitytojai, platintojai ir 
eventualūs bendradarbiai.

Kiekvieną savo Skautų Aido numerį rūpestingai 
perverčiame, perskaitome, pasidžiaugiame ir kartais 
/tai natūralu/ ... šio to pasigendame.

Mūsų Skautų Aidas eis ir toliau pagal mūsų skau- 
tavimo taktą ir bus toks, kokio norime, jei jis bus 
dar arčiau mūsų pačių; jei mes patys labai aktingai 
dalyvausime jo kūryboje.

Džiaugdamies Skautų Aidu ir jo sukaktimis ir 
įsidėmėdami, kad Skautų Aidas yra visų mūsų reika
las, žinomie, kad mes privalome Skautų Aido, o jis 
privalo mūsų. Todėl:

a/ kiekvienas LSS narys turėtų Skautų Aidą kom
plektuoti, laiku ir tvarkingai atsiskaitydamas ir kitu 
būtinu medžiaginiu būdu jį paremdamas;

b/ kiekvienas vadovas-vadovė ir kiekvienas Skautų 
Aido platintojas turi būti geras Skautų Aido ir skaity-

SKAUTŲ AIDAS

Prieš trejus metus, vos tik nustojus veikti karo 
mašinai, Visur, kur tik buvo daugiau ar mažiau 
skautų, tuojau, kai pirmosios pavasario žibutės, 
iškėlė galvas lietuvių skautų draugovės. Pirmieji at
gaivinamieji žingsniai buvo gana sunkūs, nes stoko
jo vadų, priemonių, svarbiausia — literatūros ir kt. 
Todėl, kilnioji skautystės idėja, kuri nepriklausomos 
Lietuvos jaunime turėjo gerą dirvą, gražiai augo ir 
nešė gausų derlių, nelengvai praskleidė žiedus mūsų 
tremties jaunuomenėj. Tačiau, per palyginti trumpą 
laiką ne tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai plačiai ir 
gražiai išsišakojo.

Spauda, kuri yra tiltas į visuomenę, nemažą vaid
menį vaidina ir skautų gyvenime. Ji ne tik glaudina 
skautiškosios šeimos narius, bet juos auklėja ir moko, 
teikdama teoretinių ir praktinių žinių bei nurodymų. 
Dėl to visai nenuostabu, kad dėl skautiškos litera
tūros trūkumo, nevienas skautų venetas nesugebėjo 
išeiti į gyvenimą visoje pilnumoje. Todėl, pirmoji 
skautų vadovybė, Detmolde, visa tai suprasdama, 
stengėsi, kiek galint greičiau, šią susidariusią skau
tiškosios literatūros spragą, išlyginti. Netrukus 
likusią gausią ir turtingą skautų literatūrą Lietuvoje 

SKAUTIŠKOSIOS IDĖJOS

AIDE TREMTYJE!

tojų tarpininkas, laiku pateikiąs naują S. A. numerį 
ir tinkamai suorganizuojąs reguliarų atsiskaitymą už 
gautą spaudą;

c/ kiekvienas vienetas turi turėti uolų savo kore
spondentą, gražiai parašantį ir paslankiai pasiunčiaut.į 
savo vieneto žinių Skautų Aido redakcijai;

d/ LSS yra daugybė narių, galinčių rašyti skautams 
•ir skautėms įdomiomis lemomis; yra daugybė narių, 
fotografuojančių, piešiančių ir p.; yra daugybė ugningų 
minčių,, gražiausių pasiryžimų, puikiausių norų, 
įvairiausių sumanymų, įspūdingiausių patyrimų, 
margiausių nuotykių ir t. t. ir t. t. O ar visa tai jau 
taip pilnai pasireiškia mūsų Skautų Aide? Rodos, ne, 
bent ne visai... Gi turėtų būti priešingai!

Pradėdami trečiuosius tremtinio Skautų Aido 
gyvenimo metus turime progos pasitikrinti, ar esame 
tokie, kokie turėme būti.

Be to: šiemet III. 15 sukanka, kai 25 metai mūsų 
tėvynėje gimė laisvasis Skautų Aidas, nenutrūksta
mai mumyse gyvas daugelį metų.

Minėdami savo tremtinio sukaktis, drauge paminė
sime ir jo pirmlakūno 25 metų sukaktis.

Tegyvuoja mūsų Skautų Aidas, nors tuo tarpu ir 
tremtinis!

Geriausieji linkėjimai jam ir jo Redaktoriui bei 
artimiesiems bendradarbiams.

Vyr. sktn. Ant. S a u 1 a i t i s

DIRVONUOSE.

pavadavo kuklūs įvairūs leidinėliai, pradedant kiše
niniu skautų kalendoriumi, vertimais ir 1.1. Visi šie 
leidinėliai ir vertimai su dideliu malonumu ir kruopš
tumu ne tik kiekvieno pavienio skauto, bet skilties, 
draugovės ir tunto buvo graibstyte graibstomi.

Tačiau didžiausią ir gražiausią įspūdį skautų trem
tyje sudarė Skautų Aido atgaivinimas, kuris jau pir

muose savo gyvenimo žįngniuose išore ir turiniu 
žavėte sužavėjo skautiško jaunimo širdis. Jis, pla
čiai pasklidęs skautų tarpe ir kas kart vis labiau 
pažangėdamas ir tobulėdamas, liko, vienu populiari
ausiu mūšų tremtyje jaunuomenės žurnalu. Skautų 
Aidas buvo ir yra ne vien tik mėgiamai skaitomas 
pačių skautų, bet ir kito jaunimo. Tokiu būdu jis bus 
vienas tų jaunuomenės žurnalų, kuris didžiausią pa
sisekimo radinį turi mūsų jaunime, jį vispusiškai 
auklėdamas ir mokydamas.

Skautų Aidas, pasiekęs tolimus kraštus ir valsty
bes, nemaža patarnauja ne tik mūsų skautiškosios 
šeimos, bet ir Lietuvos populiarinimui. Jis, taip 
tvirtai riedėdamas saviauklos keliu ir ugdydamas 
visu uolumir skautiškosios idėjos pradus mūsų jau
nuomenėje, nemaža darbo vainikų indėlį duoda ne
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tik mūsų, bet ir pasaulio skautų šeimai. Be to, 
Skautų Aidas, siedamas jaunimą neišdildomais dva
siniais ryšiais, daug prisideda ir prie skautų lygio 
pakėlimo. Jis, susibūrusiam jaunimui po trilype 
lelijos vėliava, plačiai atskleidžia duris į gražesnį ir 
turtingesnį skautiškąjį gyvenimą.
Džiugu pastebėti, kad be visos eilės kultūrininkų- 
rašytojų: Fausto Kiršos, prof. Ig. Končiaus, prof. Ko
lupailos .. .., beveik kiekviename numeryje sutin
kame ir mūsų didįjį žmoniškumo idėjos skleidėją 
Dr. Vydūną, kuris savo glaųdžiuose straipsniuose 
jaunime ugdo meilę kilniausiems žmonijos idealams: 
Dievui, Tėvynei ir artimui.

Skautų Aido reikšmė, kaip matome, skautiškojo 

jaunimo ugdymo dirvonuose yra labai didelė. Todėl, 
turint visa tai galvoje, dviejų metų sukaktuvių proga 
lieka ir toliau palinkėti geriausio pasisekimo skau
tiškojo jaunimo auklėjime ir ugdyme, pasiekiant dar 
daugiau brandesnių darbo vaisių ir, grįžus Lietuvon, 
papuošti ją gražesniais skautiškojo gyvenimo žiedais.

Dėl Skautų Aido populiarumo, gražumo ir svarumo 
turime būti labiausiai dėkingi redaktoriui vyr. sktn. 
A. Krausui, kuris ir klaikiausiose mūsų tautos gyve
nimo sąlygose, sugebėjo išleisti gražų išore ir brandų 
puslapiuose Skautų Aidą. Telydi jį ir toliau sėkmė 
ir pasisekimas, siekiant dar didesnių ir gražesnių 
vaisių, kurie susietų visus skautiškosios šeimos žie
dus į dar gražesnę.puokštę.

Sktn. Vladas Pauža.

T. Daukantas prie astronomijos-navijacijos sferos Foto: I. Petniūnas

SKAUTAS.

Imdamas gvildenti „Skautą' , žinau, kad šitokia 
tema yra visiems skautams žinoma, daug karių 
nagrinčla, gal „nuvalkiota ir neįdomi?"

Vis dėlto imuos, nes skautas turi būti pareigingas", 
o vyresniojo pareiga jaunensniems paaiškinti, juos 
pamokyti, paakinti geram, įspėti saugotis pikto.

O daryti t. y. veikti skautas privalo. Skautų 
Įkūrėjas išsitarė: „kiekvieną dieną prieš eidamas gulti 
berniukas turi save paklausti — ką aš šiandieną esu 
padaręs gero kitam?" Tai skautas yra veiklus. Auto
rius turi savo veiklumą „Skautų Aido" skiltyse 
įrodyti.

Štai kokių sumetimų vedamas imuos plunksnos ir 
rašau. Rašau skautams apie „Skautą". Dėl to rašau 
laiško formoje, kuri atstos asmeninį pokalbį. Pačią 
temą imu iš savo pokalbio su kursantais „skautų 
vadų" kursuose Horneburge prie Hamburgo.

Mieli Skautai, viename laiške neįmanoma visą ką 
nusakyti apie „skautą" kas būtų sakytina, nes sausi 
išvedžiojimai praslinks pro šalį ir bus užmiršti. 
Žmogaus galvojimas minta iš gyvų patrauklių pa
vyzdžių. Filosofiški išvedžiojimai patrauktų kelis 
apaštalus, o daugelis yra reikalingas gyvų 
pavyzdžių, kurie pavaizduotų nusakytą mintį, tai yra 
prilyginimai. Prilyginimai reikalingi vietos, pakarto
jimų, bet veikiau įsiskverbs į jaunas galveles ir tenai 
ilgiau „apsigyvens", kai „filosofavimai".

Vadinasi, mūsų temą reikia susiaurinti, o jūs, mieli 
skaikaitytojai, netingėkit autoriui parašyti laiškelį, 
užklausdami apie tai, kas jums yra įdomu. Jei gausiu, 
tęsime mūsų pradedamus dabar pokalbius.

Apsiribosiu šiandieną teigimu, kad „skautas yra 
optimistas". Skautybė yra gimusi anglosaksų tarpe, 
mūsų pirmuosius pavyzdžius imkime iš jų istorijos.
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1801 mt admirolui Parker vyriausybė įsakė priversti 
danus praleisti į Baltijos jūrą britų eskadrą /laivyno 
dalinius/. Parker pamatęs danų sostinės Kopenhagos 
įtvirtinimą paabejojo. Bet jo antrininkas, Nelsonas, 
pasiūlė pabandyti /buvo optimistas/ padaryti su 
eskadros dalimi tą, ko netikėjos! jo viršininkas 
pasiekti su visa anglų eskadra. Gavęs leidimą, 
Nelson prisiartino prie tvirtovės ir pradėjo bombar
duoti danus. Admirolas su savo laivais būdamas 
nuošaliai, stebėjo mūšį. Jis mato, kad šis yra sunko
kas ir įžiūrėjo Nelsono sunkią būklę. Norėdamas 
nuimti nuo savo drąsaus pavaldinio atsakomybę už 
galimą pralaimėjimą, iškėlė ant stiebų vėliavomis 
signalą” Nelsonui grįžti į savo vietą”, vadinasi, pasi
traukti iš mūšio.

Nelsonas, optimistas, mūšio vietoje būdamas geriau 
matė iš. arti kad ir „danams jau pasidarė karštoka". 
Kai adjutantas jam buvo pranešęs admirolo signalą, 
tarė: „duokit man žiūrimą vamzdį" /tuomet dar ne
buvo žiūronų, žiūrėta per vieną vamzdį, viena akim/, 
o Nelsonas kaip tik turėjo turėjo tik vieną akį, an
trąją buvo nustojęs kietame mūšyje, dar jaunas bū
damas/. Pridėjęs vamzdį prie aklos akies ištarė: 
„duodu žodį, aš nematau signalo, apie kurį man 
pranešė sargybos viršininkas, tas jaunuolis; mano 
adjutantas nori mane prigauti. Įsakau jį suimti ir 
pasodinti iki mūšio pabaigos į karcerį. Vėliau aš pats 
ištardysiu jį ir spręsiu jo bylą” Adjutantas buvo 
areštuotas, mūšis tęsiamas ir danai pasidavė. Taip 
optimistas nugalėjo ir priešą, ir savo viršininką- 
pesimistą.

Paskutiniame kare prancūzams pasidavus, anglų 
kariuomenė apsupama ir spaudžiama buvo prie 
jūros, prie Dieppe miesto. Likučiai prityrusių karių 
grįžo į salas. Britanija pasiliko bemaž be ginkluotų 
pajėgų sausumoje. Bet kupina skautiškos optimistiškos 
dvasios nepasidavė ir Churchil sakė: „nors sugebam 
tuo tarpu vos galvą iškelti iš jūros bangų, bet prie
šinsimės ir laimėsime." Optimistiški Churchilio 
žodžiai pasitvirtino — Britanija laimėjo, nes sunkioje 
valandoje nenustojo vilties. Optimistiškai sutiko 
savo nelaimes ir didelės laivyno dalies žuvimą ameri
kiečiai po Peare Harbor katastrofos, kai buvo japonų 
iš pasalų užpulti. Daug kur pradžioje pralaimėję, ne
pasidavė, žiūrėjo optimistiškai ir atsigavo japonus 
visiškai nugalėdami.

Palyginkime pesimistą ir optimistą mūsų lietu
viškame gyvenime.

1938 m. kovo mėn. 19 d. griaustinis pritrenkė lietu-, 
viškąją visuomenę: lenkų ultimatumas reikalavo po 
48 vai. laiko sueiti į diplomatinius santykius, ati
daryti sienas, įleisti Lenkijos valstybės atstovus į 
mūsų kraštą. Pesimistai buvo įsitikinę, kad mes iš 
viso nesam pajėgūs priešintis Nusileido. Ir štai 1939 
m. kovo mėn. 20 d. vokiečių ultimatumas po 24 vai. 
apleisti Klaipėdą. Pesimistiškai nusileidom. Buvo 

sunkiau negu pirmą kartą nenusileisti. Tą įvertino 
vokiečiai ir davė mums per pus mažiau laiko kaip 
lenkai, buvo davę.

1940 m. birželio mėn. rusai, patyrę lietuvišką pesi
mizmą ir pasyvumą ultimatumu reikalauja po 6 v a 1. 
įleisti jų kariuomenę į Lietuvą. Pesimistiškai nesi- 
priešinom.

Visiškai mus nuginklavo, gaudė, kalino ii trėmė.
Tik tada pakėlė galvas mūsų tarpe optimistai 

ir pradėjo priešintis, būtent aktyvistai 1941 m. birže
lio mėn. pogrindininkai per vokiečių okupaciją. Kar
tais pralaimėdavom; kartais laimėdavom. Sunku 
buvo ir yra, nes mes beginkliai ir be to, o tas yra 
svarbiausia, pasaulis priprato į mus žiūrėti, kaip į 
pesimistus, pasiduodančius.

Tremties sąlygose, kai kuriose vietose, /tiesa, 
.labąi neskaitlingose/ vakariečiai bandė mus grąžinti 
priverstinai į okupantų klastingai, apgaulingai ir 
neteisėtai užimtą, jų mindžiojamą tėvynę. Pamatę 
pasipriešinimą, gyventojų pasiryžimą aukotis, apsi
galvojo. Mes priešindamies laimėjome. Kai tuomet 
apsupdavo stovyklą ir duodavo vos kelias minutes 
pasiruošti lipti į ginkluotų sargybų lydimus sunkveži
mius, dabar per kelias valandas „geruoju" kelia iš 
A stovyklos į Igreko Camp. Per visą dienos darbo- 
laikį komisijos stropiai užrašo "emigruoti". Jau lai
kas vėl ilgėja /mums kitų duodamas, leidžiamas/. Per 
optimizmą laimėjome, nepasiduodami pasyviai.

Pesimistui yra vienas kelias: nusileisti ir pralaimėti.
Optimistui yra du keliai: vienas tas pats, kaip 

pesimistui — pralaimėti, bet yra ir kitas — veikiant 
aktingai laimėti.

Skautų įsteigėjas Lordas Baden — Powellis pradėjo 
darbą sunkiose sąlygose, nusiminimų valandoje. Jis 
iš anksto nustatė ir nusakė tikslą: laimėti, nepasiduoti 
slegiančiom nuotaikom:, budėti, būti pasiruošusiam, 
veikti.

Skaute, dirbk, kovok, net tuo atveju, kai tavo 
protas tau nusako jog nėra vilties laimėti. Tu 
gerai metai savo sunkenybes. Priešo kliuviniai 
ir sunkumai, jo patiriami ir jaučiami, tau dažnai 
negali būti matomi. Kaip admirolui Parkeriui prie 
Kopenhagos rodėsi, viskas pralaimėta, taip optimistas 
Nelsonas, veikė toliau ir laimėjo.

Nepasiduok pesimizmui in dažnai patirsi, kad po 
valandos ketvirčio „beviltiškos kovos” toliau tęsia
mos visomis išgalėmis, laimėsi ir tai galutinai.

T. Daukantas,
Buv. Lietuvos skautų /1925—30/ Šefo pavaduotojas.

Skautą Vladą STASILIONĄ ir 
coli. Eugeniją ŠVEDAITĘ, 
sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina

Freiburgo „Perkūno" Tunto 
skautai ir skautės.
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Mūsų skautybė buvo išbujojusi savame krašte, ne 
tik apėmusi nemažą dalį lietuviško jaunimo, bet ir 
įsąmoninusi jame skautybės grožį. Ir prašalaičiai iš 
vietos bei užsienio pagristai atsiliepdavo, kad mūsų 
skiltys bei draugovės buvo neblogai Susiorganizavu
sios, turėjo savą patirtį, savą istoriją, savas tradici
jas, kurios saistydavo skautus ir po to, kai jie jau 
būdavo išėję iš skauto amžiaus.

Tremties skautybė — tai didelio entuziazmo aprai
ška, turinti šaknis kaip tik toje gražioje lietuviškos 
skautybės praeity.

Susiorganizavus ir išsiplėtus tenka gilintis. Ypač 
mūsų naujieji lelijos broliai, bebręstą jau tremties 
skautybėje ir praėjus ugningajam entuziazmo laiko
tarpiui, reikalingi paspirties. Tai natūralu.

Vadijoj steigiamoji Instruktavimo Dalis turės be 
kitų vieną iš pačių sunkiųjų uždavinių — padėti nu
sagstyti gaires, kuriomis eidamas kiekvienas brolis 
skautas pats susirastų skautybėje ko ieško.

Tam reikalui „Skautų Aide" įvedamas skyrius 
LAIŠKAI BROLIUI SKAUTUI. Kiekvienas skautas, 
skiltininkas, draugininkas, kuriam kas kniedi širdyje 
ir sieloje, tesikreipia asmenišku laišku į BROLĮ 
VAIDEVUTĮ, Instr. Dalies Vedėją. O jis arba atsakys 
asmeniškai arba per „Skautų Aido" puslapius.

Jo antrašas: V. A. Mantautas, (13a) EICHSTATT,
Leonrodplatz A 19, Priesterseminar.

Vyriausiasis Skautininkas.

Laiškas Nr. 1. Siunčia L. S. B. Vadijos Instruktavimo 
dalis.

SKAUTYBĖ YRA 
ATVIRU

Mano Broli!
Šį rytą pasiekė mane Tavo laiškas. Skubu atsakyti, 

kad tasai mano atsakymas dar šiandien vakariniu 
traukiniu galėtų išvykti pas Tave.

Savo laiške Tu primeni praėjusią vasarą ir anuos 
ramius vakarus, kuriuos praleidome kartu prie laužo. 
Sakai, kad niekad neužmirši tų mažų kibirkštėlių, 
kylančių į viršų ir mūsų pašnekesių po giliu nakties 
dangumi. Tikiu Tavimi, Broli! Ir man tie vakarai buvo 
gražūs — ne mažiau gražūs kaip ir Tau. Daug ką 
jie man priminė.. . Lygiai tokiais pat vakarais, 
būdamas toks berniukas, kaip Tu dabar, stovėdavau 
tėviškėje kiemo vartuose, žiūrėdamas į sutemose 
skęstantį kaimą. Stovėdavau ir klausydavau, kaip 
kažkur girgžda svirtys, loja šunes ir toli toli 
atplaukia griaudi, švelni daina... Iš pievų kildavo 
baltas šaltas rūkas ir per jį nieko negalėdavai 
įžiūrėti tamsoje. Bet ilgai stovėdavau, nesijudindamas 
iš vietos, kol kas nors nepašaukdavo namo... Taip, 
Broliuk, daug daug ką primena man laužo liepsna ... 
Žinau, ji sakė anuomet kažką ir Tau — buvai toks 
rimtas ir susimąstęs ... Kitaip Tu nekalbėtum apie 
neužmirštamus vakarus. Tikrai, mes jų neužmiršime. 
Jie suvienijo mus, tie vakarai, jie davė mums pa
justi, kad esame vienos šeimos nariai. Todėl labai 
džiaugiuosi, ' kad Tu supranti tai ir nuoširdžiai

GYVENIMAS PO 
DANGUM.

kreipiesi į mane, kaip į vyresnį brolį. Visumet daryk 
tai, Broliuk, niekad . nesivaržydamas atvirai ko 
paklausti — taip, kaip šiame laiške.

Neatsiprašinėk manęs ir neprikaišiok pats sau, jei 
toliau Tavo laiške skamba jau visai kiti tonai. 
Nenuliūsk, jei prisiminęs vasarą turi nuleisti galvą 
dabar, kai krinta medžių lapai ir švilpia šiaurys po 
langais. Tai dar nieko baisaus, kad rašai man apie 
savo sielvartą ir ilgesį, apie neviltį... Ne kartą ir ne 
du, Broliuk, žmogaus svajonės, troškimai ir siekiai, 
žiauraus vėjo nudraskyti nuo šakų, kaip rudens lapai 
krinta į purvyną ir miršta, užtrokšta jame. Ne kartą 
gražiausi svajonių rūmai subyra į gabalėlius, susidūrę 
su gyvenimo realybe, nekartą džiaugsmas užleidžia 
vietą nusiminimui. Tu esi žmogus kaip ir visi, kurie 
klajoja žemės sutemose. Kaip visiems, taip ir Tau 
lemta kovoti, dirbti, vargti, kentėti.. . Nemanyk, kad 
Tavo vyresnieji broliai nepažįsta kančios. Kiekvienas 
iš mūsų neša savo naštą. Ir aš taip pat. Todėl visai 
suprantamas man Tavo dabartinis dvasios stovis. 
Suprantamas, nes man teko tą patį pergyventi.. .

Tu sakai, kad „su Skautybė yra kažkas ne taip". 
Pasakoji apie iš šalies Jums daromus priekaištus ir 
randi, jog didelė jų dalis teisinga. Sakai, beveik 
kasdien girdįs ironiškas pastabas, jog Skaulybė — tai 
tik žaidimėlis, jog skautai temoka organizuoti tuščias
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„Veliuonos" Tunto tuntininkę psktn. B. Lesevičiutė 
užriša geltoną šlipsą. Foto: P. Pauliukas

pramogas ir pasitenkina vien vaikiškais žaidimais bei 
menkaverčiais juokeliais. Tu žinai, kad ne visi šie po
sakiai atitinka tikrovę, bet kartu jauti, kaip Skautybei 
kažko trūksta. Tavo nuomjonę dar patvirtino pokalbis 
su draugininku. Jis Tau pasakė, kad Skautybė — tai 
gyvenimas, po atviriu dangumi. Jei tik tiek, sakai Tu, 
tai neapsimoka būti skautu. Jei tik tiek, tai labai 
didelė dalis daromų mums užmetimų — teisingi. Tu 
todėl klausi, kaip čia yra su ta Skautybė ištikro ir 
kartu bijai nemokąs gerai išreikšti savo minčių. Tos 
mintys Tau „painiojasi galvoje ir viena prieštarauja 
kitai". .. Tuomet prie laužo viskas buvo aišku, o 
dabar esi nusivylęs ir tačiau dar kažko lauki.. .

Ištikro, Tavo mintys prieštarauja viena kitai... 
Čia visai sutinku su Tavimi. Tu nežinai, kodėl taip 
yra. Pasistengsiu Tau padėti, Broli.

Ten, laužui liepsnojant, Tu girdėjai daug gražių 
žodžių, gyvenai šventais pasiryžimais dirbti Dievui, 
Tėvynei, Artimui. Viskas buvo tuomet, rodos, taip 
aišku ir paprasta, Skautybė atrodė Tau žavi ir pa
traukli. Bet baigėsi vasaros dienos, ir baltos palapinės 
miško aikštėje liko tik gražus prisiminimai. Į duris 
beldėsi gyvenimas savo kasdieninėmis smulkmenomis, 
su rūpestėliais. Jis nebuvo toks jau gražus, 
kokį Tu įsivaizdavai anuomet, bučiuodamas mūsų 
vėliavą, kai Tau buvo užrištas geltonas kaklaraištis .. . 
Pilkame, nuobodžiame gyvenime Tavo išsvajotieji 
skautai buvo toki pat žmonės kaip ir kiti, su savo 
ydomis ir netobulumais. Todėl Tave taip paveikė 

draugininko atsakymas. Tu manai, jei Skautybė yra 
tiktai gyvenimas po atviru dangumi, tai reiškia, jog 
skautai temoka gražiai kalbėti ir dainuoti savo sto
vyklose, žaisti, iškylauti ir kelti triukšmą; galvoji sau, 
kad visas skautiškasis veikimas tuo ir teapsiriboja. 
Negavęs iš savo draugininko Tave patenkinančio at
sakymo (nes šis atsakymas Tau juk nepatinka), Tu 
pasižiūri aplink save, pasiklausai nedraugiškų pastabų 
ir nusimeni, netenki vilties. Daugiau jie nieko ir 
neturi, tie vargšai skautai... Juk pagalvoji taip ne 
kartą, ar ne? Ir tačiau ši mintis iš kitos pusės Tau 
neatrodo teisinga, nes Tavo sielos gelmėse yra 
kažkas, kas į skautybę traukia. Kažkas sako Tau, jog 
visgi yra grožio Skautybėje, ir pagalvojus apie anuos 
vakarus krūtinę užlieja maloni šiluma .. . Taip pai
niojasi Tavyje skirtingos mintys, viena kitai priešta- 
raudamos. Tai, ko Tu nemokėjai išreikšti, aš pasaky
siu. vienu sakiniu: Tavyje kovoja du jausmai: meilė 
Skautybei ir nusivylimas ja, nusivylimas Skautybė, 
kuri tesugeba Tau pasiūlyti vien gyvenimą, po atviru 
dangumi. Si kova siautėja Tavyje taip stipriai, kova 
tarp nusivylimo ir meilės, kad Tu turi imti plunksną 
į ranką ir prašyti patarimo iš savo vyresniojo 
brolio ...

Mano atsakymas gali Tave nustebinti. Nes aš, savo 
laiku taip pat nusivylęs Skautybė kaip ir Tu, vėl iš 
naujo ją pamilau kaip tik dėl to, kad ji yra gyveni
mas po atviru dangumi.

Jau daug metų, Broli, praėjo nuo to laiko, kai nusi
vylimą Skautybė nugalėjo meilė jai. Jau daug metų 
nešioju skautišką kaklaraištį — ilgiau negu Tu. 
SKAUTIŠKOJI LELIJA atlydėjo mane iš Tėvynės, ji 
lydės mane atgal į namus, ji puoš mano krūtinę tol, 
kol klaidžiosiu šios žemės plotais. Bet taip kaip nie
kad jos neišsižadėsiu, taip niekad nerasiu tinkames
nių žodžių Skautybei apibūdinti, kaip tuos, kurie Tau 
nepatiko. .. Visiems ir visuomet sakau tą patį: 
Skautybė yra gyvenimas po atviru 
dangumi.

Tavo draugininkas buvo teisingas, Broli. Tik Tu jo 
gerai nesupratai. Su Tavimi yra kaip su anais skautais, 
apie kuriuos „Skautų Aide" buvo rašyta: „Yra 
skautų, kurie sučiumpa vieną kurią Skautybės dalį, 
ir galvoja, kad tai viskas. Jų Skautybė atsigula ant 
šono, kaip prakiuręs laivas: ji pakeista vien tik rankų 
darbais, ar dainomis, ar atletika".

Broliuk, savo laiku aš supratau šių žodžių reikšmę. 
Supratau, kad mano kritika lietė ne Skautybę, bet 
tik menką, apgailėtiną Skautybės vaizdą, kurį buvau 
pats sau susidaręs. Aš buvau mažą skautiškosios 
ideologijos dalelę pavertęs visuma. Savaime aišku, 
kad tokia Skautybė, tai yra jos dalis, negali niekam 
patikti.

Jei sakoma, kad Skautybė yra gyvenimo būdas, 
tai dar nereiškia, kad tasai gyvenimas vyksta vien 
stovyklaujant ar iškylaujant. Stovykla tai tik gyve-
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nimo dalis — gyvenimo po atviru dangumi, nes taip 
gyventi reikia visur ir visuomet.

Nekraipyk galvos, Broli, Tu dar nežinai, ką noriu 
tuo pasakyti. Aš visai nemanau ir netvirtinu, kad 
visą gyvenimą reikia išbūti palapinėse. Gyvenimas 
po atviru dangum yra labai plati sąvoka, liečianti 
žmogaus širdies gelmes, pačius slapčiausius sielos 
kampelius.

Pasaulis šiandien skęsta mašinų ūžime, ginklų 
žvangėjime ir neapykantos nuoduose. Jame tiek daug 
pykčio ir melo, jog visur — kiekviename kampelyje 
randi vargą, ir ašaras. Paskendę savo skausme ir 
nelaimėse žmonės nebeįstengia rasti grožio gyve
nime ... O tačiau tasai grožis yra. Kaip tuomet, kai 
Dievas sutvėrė pirmą lauko leliją ir į žmogaus sielą 
įdėjo Gėrio ir Grožio ilgesį, taip ir dabar dangumi 
plaukia balti, lengvučiai debesėliai, linksmai čiurlena, 
šniokščia upeliai pavasarį, linksmai groja žiogu or
kestras žalioje pievoje.. , Kaip anuomet, taip ir 
dabar, saulei nusileidus, danguje žiba, spindi auksinės 
žvaigždžių akutės, maloniai mirkčiodamos miegan
čiai žemei... Taip, ir dabar tebeskamba daina, 
žvaigždžių daina, daug gražesnė už lakštingalos 
giesmę.. Tos tolimos žvaigždės sako kiekvienam iš 
mūsų apie Amžinąjį Gėrį ir Grožį, apie didelę, ne
žemiškai skaisčią Dievo meilę žmonėms, apie tai, kad 
reikia mesti šalin melą ir neapykantą ir gyventi po 
atviru dangumi...

Gyventi po atviru dangumi, mano Broli, reiškia 
gyventi taip, kad tarp dangaus ir Tavęs nebūtų jo
kios užtvaros... Tai reiškia suprasti žvaigždžių 
kalbą, suprasti, ką šnabžda į ausį laukų vėjas, apie 
ką ošia miškas, ką pasakoja bangos ežero pakrantė
je .. . O visa tai supratus, visa tai pajutus savyje, 
eiti ir nešti tai visame pasaulyje gyvenantiems bro
liams ir sesėms, visų širdyje uždegti žvaigždžių 
ilgesį...

Skautą, gyvenantį po atviru dangum, visur ir visuo
met lydi saulės spinduliai ir galingas pavasario 
vėjas . . . Tai nieko nereiškia, jei tasai skautas dirba 
fabrike ar purvinuose barakuose... Ir tuomet jo ne
apleidžia atviras dangus: jis yra skauto širdyje, jis 
šviečia skauto akyse, jį gali jausti, matyti skauto 
kalboje ir net jo judesiuose... Tokiam skautui gali 
pritaikyti mūsų Įkūrėjo R. Baden-Powell žodžius: 
„Savęs nugalėjimas ir tos meilės ir tarnavimo kitiems, 
kurie reiškia Dievo valios vykdymą, lavinimas vi
siškai keičia žmogaus širdį ir atneša jai dangiškos 
šviesos atspindį, Jie padaro jį visai kitu žmogumi." 
Taip, tikras skautas yra visai kitas žmogus kaip 
tik dėl to, ką Baden-Powell'is vadina dangiškos švie
sos atspindžiu. Jame atsispindi Dievo Meilė ir Ma
lonė, nes jis ne tik gyvena po atviru dangumi, bet 
savo pasiaukojimu ir darbu tampa patsai to dangaus 
gabalėlis . . .

Broli! Pabandyk suprasti, ką dabar Tau rašau,

Pasiruošimas laužui. Foto: V. Bacevičius

pažink Skautybę iš arti, pažink ją tokią, kokia ji 
ištikro yra. Jinai yra nepaprastai žavi ir nuostabi, 
tik reikia mokėti ją suprasti.. . Dar daugiau: reikia 
ją mokėti rasti.

Jos niekad nerasi, Broli, klausydamas piktų pašai
pų, jos niekad nesuprasi stebėdamas ir kritikuodamas 
blogą elgesį tų, kurie nėra verti vadintis skautais. Jos 
nesuprasi taip pat, skaitydamas storas knygas ar 
bandydamas ją apibudinti sausomis formulėmis. Skau- 
tybę reikia išgyventi, ją reikia jausti širdimi. 
Pagalvok dar kartą apie į dangų kylančias laužo 
kibirkštis, prisimink, ką tuomet kalbėjo Tavo šir
dis ... Ji šaukia Tave gyventi po atviru dangum, ji 
šaukia Tave būti tikru skautu. . . Tik Tu, anuomet 
susižavėjęs, vėliau buvai žiauraus gyvenimo pesi
mistiškai nuteiktas ir per anksti nuleidai galvą. 
Nenusimink, tačiau, ir bandyk iš naujo. Bandyk, 
stenkis, dirbk, aukokis ir kovok, kad apie Tave 
galėtų kiti sakyti: Jis yra tikras skautas.

Brolužėli, Tavo kelias yra dieviškai gražus ir dide
lis. Tai Meilės kelias, meilės ir pasiaukojimo kitiems, 
tai kelias į žvaigždes ...

Kai Tu būsi supratęs ir pajutęs to savo kelio grožį, 
Tu nebeklausi, kas reikia daryti. Tu tik eisi ir dirbsi 
Dievui, Tėvynei, Artimui...

Kai nejaukiai švilps šalto rudens vėjas (kaip dabar), 
kai žemę gaubs tamsi ilga naktis, Tu būsi tuo mažu 
žiburėliu, kuris savo širdies liepsna šviečia ir rodo 
kelią kitiems... Paklydusiems Tu rodysi kelią į 
Tėviškę ...
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Kai iš dangaus kris tylios baltos snaigės, kai žiauri 
žiema negailestingai sukaustys Tavo artimo sielą, Tu 
būsi tasai saulės spindulys, kuris tirpdo ledą, naikina 
speigą ir šaltį ir neša pavasarį. Pavasarį Artimo 
sielai...

Kai Tavo broliai ir sesės praras jėgas ir tikėjimą i , 
šviesią ateitį, kai jie paskęs gyvenimo smulkme
nose, Tu nurodys! jiems į danguje spindinčias 
žvaigždes ir savo linksma skautiška šypsena grąžinsi 
jiems norą gyventi ir džiaugtis tuo gyvenimu. Tu 
prikelsi juos iš purvo . ..

Kai Tavo Tėvynę, kai Tavo skautišką šeimą, kai 
visa tai, kas Tau gražu ir šventa, ims pulti priešai, 
kai pradės lėkti į Tave patyčios ir akmenys, Tu 
stovėsi tvirtai savo vietoje kaip ąžuolas ir nesi- 
lankstysi žemyn, kaip verkšlenąs gluosnis. Tu 
nesvyruosi atlikti savo pareigas . ..

Ir tuomet, kai tolimos žvaigždės staiga ims Tau 
artėti, kai Tu, baigęs žemės kelionę, kilsi Į jas prie 
Aukščiausiojo sosto, galėsi grąžinti Gerajam Viešpa

čiui Skautišką Leliją švarią ir nesuteptą, ir amžinai 
Tau švies dangiškoji šviesa .. .

Kas jau čia žemėje gyvena po atviru dangum, tam 
dangus atviras ir tuomet, kai ateina atsiteisimo va
landa . .. Tas be baimės ir su linksma šypsena at
sisveikina šią žemę: '

— „Dėkui jums, kad pūtėt, vėjai, 
Dėkui gluosni, kad šlamėjai, 
Kad žaliavot, kadugiai, 
Dėkui, lauže, kad degei."

Broli, jau baigiasi mano laikas ir turiu baigti šį 
laišką. Linkiu Tau, kad būtum tikras skautas, tikras 
pilna to žodžio prasme. Tuomet Tavo gyvenimas bus 
palaima kitiems ir Tau pačiam, tuomet Tu suprasi, ką 
reiškia

gyventi po atviru dangumi.
Te padeda Tau Dievas!

Budėk!
Tavo brolis V a i d e v u t i s.

LIETUVĖ — MOTERIS PIRMAM NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMTMETY

Lietuvė moteris tąsyk buvo veikli ir 'aktinga. Turė
dama lygias teises su vyrais, kad ir būdama jauna, 
ji visa savo siela, visomis pajėgomis buvo įsijungus 
į atgimstančios Lietuvos darbą. Pašaukus vyrus 
krašto ginti, moteris, kur įmanydama, juos pavaduoja. 
Mūsų kaimietė atiduoda viską ką turi brangiausio, 
būtent, savo sūnų, savo brolius tėvynei laisvės par
nešti. Kur įmanydama ji juos šelpia ir materialiai — 
nesigailėdama nieko Užpuolus Želigovskiui Vilnių, 
moterys aktyviai dirba Mot Vyr, Komitete tėvynei 
ginti.

Steigiamojo Seimo pirmajam posėdžiui 1920. V. 
15 d. pirmininkauja Gabrielė Petkevičaitė /vyr. amžiu
mi/ ir sekretoriauja M. Muraškaitė — Račiukaitienė 
/jauniausia 'amžiumi/.

Visuose Seimuose yra moterų atstovių. Jos aktyviai 
dalyvauja plenumo ir visų komisijų darbuose. Jų 
iniciatyva įnešamas ir Seimo priimamas Civ. įstatymų 
pakeitimas, kuriuo sulyginamos moters teisės su 
vyro, paveldėjimo srityje.

Tų laikų moteriai būdinga mokslo troškimas. Kaip 
Aukštuosiuose Kursuose, taip vėliau Universitete, 
vyrauja moteris. Ji ir pati mokosi ir kitus moko, 
įgyvendindama šūkį „švieskis ir šviesk!"
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Profesinis moters pasiruošimas tąsyk ėjo dviem 
kryptimis: pedagogikos ir medicinos. Mat, moteriai, 
kaipo būsinčiai motinai arčiausia prie širdies buvo 
vaikų auklėjimas ir jų sveikata.

Kadangi pirmasis Lietuvos dešimtmetis buvo kūri- 
bingas, tai ir meno srityje be moterų neapsieita.

Tų laikų lietuvė moteris buvo 100 % visuomeni
ninke. Nebūta draugijos, organizacijos, kur nebūtų 
moters. Visas socialinės globos darbas organizuojamas 
ir tęsiamas moters dėka. Tas pat auklėjimo, švietimo 
ir kultūros organizacijose. Būdama visuomenininkė, 
lietuvė moteris vis tik nebuvo užkietėjusi feministė, 
ji moters privalumų nenustojo, pajėgė sukurti šeimą. 
Kadangi tų laikų jaunuoliai-ės ėjo į gyvenimą lygūs, 
neturėdami materialinių gėrybių, rišami bendro 
idealo — tėvynės meilės ir draugiškumo, tai tų laikų 
šeimos yra laimingiausios ir patvariausios.

Apibendrinant moters veiklą, galima pasakyt, kad 
pirmojo dešimtmečio lietuvė moteris, laisvų moterų 
vardo buvo verta, nesijausdama žemesnė už vyrą, 
suprato savo teises, kaipo žmogaus ir pilietės ir savo 
indėlį į besikuriančios Lietuvos darbą įdėjo. Todėl ji 
yra pilnai teigiamas tipas. /

B. Grigaitytė — Novickienė.

f

14



TUNTININKIŲ SUVAŽIAVIMAS IR „GABIJOS" ŠVENTĖ.

1/ Iš „Gabijos" Skaučių Tunto metinio minėjimo, 
2/ Suvažiavusios tuntininkės, 3/ Klausytojos posėdžio 
metu, 4/Kalba prezidiumo pirm. vyr. sktn. V.Barmienė,

5/ Gabijietės šoka šokį „Vėjai", 6/ Seserijos vadė 
vyr. sktn. J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, 7/ Gabijietės 
vėliavos pakėlime, ir 8/ skautukės šoka „snaiguolių" 
šokį. Foto: V. Bacevičius
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Gyva „Gabijos" Skaučių Tunto veikla.

„Gabijos" Tuntas įsikūrė 1946. XI. 24d. Nūrtingene. 
Tuntas turi 3 draugoves: 2 skaučių, 1 jaun. skaučių 
ir 1 vyr. skaučių skiltį.

Išskyrus keletą vadovių ir vyr. skautes, kitos 
skautės anksčiau Lietuvoje nebuvę skautėmis. Todėl ir 
veikla pradžioje buvo sunki. Bet aktingai prisidedant 
vyresniosioms tunto darbas sparčiai augo.

Paskutiniu laiku skautės pradėjo daryti didelę 
pažangą patyrimo laipsniuose, taip pat didelis 
susidomėjimas specialybėmis, ypač juostų audėjos, 
kurią visos nori įsigyti.

Tuntas įvairiomis progomis yra suruošus daug 
minėjimų bei švenčių: tunto įsikūrimo šventė, vasario 
16 d. minėjimas, Vėlinės, Dariaus ir Girėno minėjimas, 
tunto metinė šventė ir t. t. Minėjimai ruošiami visai 
visuomenei. Be to, skautės prisideda ir prie kitų 
komiteto bei visuomenės ruošiamų švenčių, minėjimų.

Labai gražiai tunte dirbo vyr. jūros skaučių 
„Vandenių" skiltis Per Sekmines suruoštoje UNRR'os 
parodoje Nūrtingene, kurioje skautės-ai įrengė tur
tingą savo skyrių, labai gražiai reprezentavosi jūros 
skautės išstatydamos savo darbus: siluetinių pa
grindinių laivų tipų ir plaukiančių uosto pastatų 
išpiaustinėjimus ir modelinę būrinę jachtą ilgio 1,2 m., 
stiebo aukštis 1,8 m. Tai yra pirmas ir tikrai vertingas 

darbas jūros skaučių istorijoje. Šios vandenės jau 
dabar yra visos anapus vandenyno. Laimingai įsikūrė 
Kanadoje — Toronte, ir pradeda dairytis į ežerus 
ieškodamos praktiško skautavimo.

Šią vasarą 53 skautės dalyvavo tarptautinėje 
Solitudo stovykloje prie Stuttgardo, kur be mūsų 
buvo vokiečių, rusų, lenkų ir armėnų skautai-ės. Mūsų 
skautės susitvarkyme, pasirodymuose ir visame darbe 
pirmavo gražiai reprezentuodamos lietuvę skautę. 
Vokiečių jaunimo žurnalas „Das junge Wort" ir dabar 
dar rašo geriausius atsiminimus iš tos stovyklos.

Be to, vasarą padaryta keletą tunto ir draugovių 
iškylų.

Rudenį buvo suruošta didelė loterija, kuri davė per 
7 tūkstančius gryno pelno. Pinigai pasidalinti lygiomis 
su broliais skautais.

Didelis dėmesys tunte kreipiamas į tautinį 
susipratimą. Sueigos, minėjimai ir kiekvienas skau
tiškas susibūrimas pravedamas tautiškoje dvasioje.

1947 m. lapkričio m. 30 d. tuntas šventė vienerių 
metų gyvavimo sukaktį.

Šiuo metu tuntas pradėjo skiltininkų kursus ir 
artimiausioje ateityje numato suruošti tautinio ir 
valstybino ženklo kursus.

Tuntui vadovauja sktn. Kodatienė.

ATKURTA STUDENČIŲ SKAUČIŲ 
DRAUGOVE

Skautiškoji studentija, patekusi į svetimus univer
sitetus, viena iš pirmųjų studentijos gyvenime ėmė 
organizuotis. Tuo būdu paskiruose universitetuose 
susidarė studentų skautų skiltys ar būreliai.

Hamburge, kaip žinome, įsisteigė S! „Vytis" — at
gaivinta Lietuvoje veikusi Korp.l „Vytis", paskirų 
un — tų skautus burianti į vieną Sambūrį. Tačiau 
„Vytis", ar tai Korporacija, ar Sambūris, visada bus 
vyrų organizacija. Kyla klausimas: negi studenčių 
skaučių nėra? Savaime aišku, jų yra ir yra nė kiek 
nemažiau kaip vyrų. Jau Hamburge matome studen
tes skautes stovint prie vėliavos, dalyvaujant Sam
būrio valdyboje. Reiškia, veikiama drauge. Labai 
gražu ir gera, pagalvojame. Bet, jeigu atgaiviname K! 
„Vytį", kodėl negalime atgaivinti lygiagrečiai veiku
sią „Draugovę"? Atskirai veikiant, darbas gi visuo
met gi suintensyvėja.

Ir štai š. m. spalio mėn. 4 — 5 d. sušaukiamas visos 
Vokietijos stud skautės į tapusį jau visų suvažiavimų 
sostine — Hanau. Iniciatyvos imasi Frankfurto skau
tės, joms padeda Akademinio Sąjūdžio Valdybos narė 
dr. Kesiūnaitė, Pagrindinis sąskrydžio tikslas — rei
kalas stud, skautėms sudaryti savą vienetą, aišku, 
glaudžiai bendradarbiaujantį su „Vytimi" Sąskrydis 
gausus nebuvo, atrodo, stud, skaučių tremtyje tikrai 

yra daugiau, bet atstovės dalyvavo iš visų trijų zonų. 
Buvo kviečiamos ir filisterės, tačiau jų ypač buvo 
pasigendama — dalyvavo labai mažas skaičius.

Sąskrydis praėjo pakilioje nuotaikoje, pir
mininkaujant filisterei sktn. Rėklaitienei, dalyvaujant 
Seserijos Vadei vyr. sktn. Augustaitytei-Vaičiūnienei, 
vyr. skaučių Globėjai dr. Žilinskienei, Akademinio 
Sąjūdžio Valdybos Pirmininkui prof. Končiui, dr. 
Kesiūnaitei ir kt. Be einamųjų — Dr-vės įkūrimo 
reikalų, buvo skaityta įdomių paskaitų aktualiais 
reikalais. Priimta šios rezoliucijos:

1. Stud, skautės tremtyje, tęsdamos akademikių 
skaučių darbą Lietuvoje, atkuria Draugovę, tuo 
būdu visiškai atsitolindama nuo iš vakarų pas mus 
atklydusių Korporacijų.

2. Priimamas Statutas su mažomis pataisomis.
3. Stud, skautė, būdama tikra savo tautos dukra, 

nežiūrint, kokiam krašte pausaulio ji būtų, išlaiko 
gyvą patriotizmą, ugdo jį savo tautiečių tarpe.

4. Stud, skautė siekia visapusiško asmenybės 
išugdymo, kad būtų teigiamu savo Visuomenės 
veiksniu.

5. Sudaryti planą dėl pavienių stud, skaučių veikimo, 
nurodant pagrindinius uždavinius, metodus ir 
techniškąją atlikimo pusę.
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6. Stud, skautė, įvertinus skautybės patrauklumą 
jaunuomenei, per jį daro įtaką moteriškajam 
jaunimui, kad jis įsigyventų į mūsų tautines ir 
valstybines aspiracijas.

7. Stud, skautė nesileidžia į politines organizacijas, 
bet ieško moteriškojo kelio savo pareigai atlikti.

8. Lietuvė skautė akademike, nors ir sukūrusi šeimą, 
neturi atsisakyti visuomeninio darbo.

Taigi atkuriama viena Draugovė su atskiromis 
skiltimis įvairiuose tun- tuose. Nutarta išrinkti valdybą 
iš dviejų narių, o vėliau iš kiekvienos skilties viena 
narė įeina į valdybą. Išrinkta: draugininke stud. phil. 
Ą, Labuckaitė ir sekretorė stud, med, B, Capęlikaitė.

Pagal- Statutą, Draugovės organizatorės savaime 
tampa pilnateisėmis Jos narėmis — senjorėmis. 
Sąskrydžio pabaigoje Frankfurto stud, skautės davė 
senjorių pasižadėjimą ir joms buvo įteiktos dr-vės 
spalvos: balta, tamsiai mėlyna ir tamsiai raudona, 
dalyvaujant svečiams: Frankfurto, Stuttgarto, Darm- 
stadto, Karlsruhės ir Pabaltijo Un-tų broliams.

Sąskrydis baigiamas bendra vakariene.
Šiam pirmajam stud, skaučių susibūrimui prisiminti, 

buvo uždėta paminklinė lentelė ant Žuvusiems už 
Lietuvos Laisvę paminklo Hanau Koplyčioje su įrašu: 
„Mes budime Jūsų vietoje."

Dalyvavusi.

»

Bukim visuomet geros nuotaikos!
Foto: V. Bacevičius

Tuntininkiij Suvažiavimo Scliwabisch-Gmund 
rezoliucijos.

1947 m. lapkričio m. 30 d. L. Skaučių Seserijos 
tuntininkių suvažiavimas, atsižvelgiant į lietuvių 
skautybės 30 Metų sukaktį, vieningai nutarė:

1. Ruoštis kuo reikšmingiau paminėti 1948-sius 
jubiliejinius metus.

2. Prie jubiliejinių metų ruošimo ir šių metų ypatingo 
atžymėjimo visi tuntai pasižadėjo kuo aktingiau 
savo darbu ir lėšomis prisidėti.

3. Jubiliejiniams metams atžymėti nutarta:
a/ išleisti jubiliejinį iliustruotą leidinį,
b/ išleisti atvirutes tautiniais bei skautiškais 

motyvais.
c) sušaukti sukaktuvinį sąskrydį, ir
d/ suruošti sukaktuvinę skautiško gyvenimo bei 

darbų parodą.

GYVENIMO

Gyvenimas — kova, Mirtis — sielos ramybė!

Mirtis — trumpas žodis. Jo reikšmė nepaprastai 
didi, baisi, nesuprantama. Rašytojų ir dąilininkų neį
veikta. Įvairiai ji vaizduojama, aprašoma.

Mirtis — palydovė žmogaus. Nuo jos ištrukti mes 
bejėgiai. Bėgome nuo, mirties kad galėtume gyventi. 
Bet kur tau! Ji kartu su mumis vargšais tremtiniai. 
Štai skina ir guldo į svetimą žemę ne vieną 'lietuvį. 
Lietuvį, kuris taip troško grįžti į tėvynę ir tik ten 
amžiams ilsėtis. Bet mirtis negailestinga — ji kurčia, 
nebylė. Ateina visai nelauktai, taip staiga, neprašyta. 
Sukasi ji ir skaučių šeimoje. Čia mielą sesę palydi 
varpai, čia jos šeimos narį atskiria nuo gyvųjų. Kad 
ir neseniai pačiam vasaros gražume, atėjo mirtis į 
skaučių Onutės ir Marytės namus. Žiauriam tremties 
kely neteko tėvelio.

Prieš keliolika dienų Onutė išvyko stovyklom Tė
velis jai šypsojos, linkėjo sėkmės. Ji išvažiavo, o

TIKROVĖ

Jis sveikas tęsė savo darbą. Bet štai staiga suserga, 
kelios dienos ligoninėje ir mirtis . ..

Jaučia mirtį čia pat, bet stiprina save, kad jis ne
galįs mirti, kol jo Onutė negrįš. Juk ji turi taip daug 
įspūdžių papasakoti, pasakyti paskutinį, sudie. Ne, 
ne, jis lauks jos. Jis taip greit nemirs.

Taip, jis laukia, nesulaukia. Žvelgia gęstančiom 
akim durų link, bet mirtis čia pat ir ima auką sau.

Tuo tarpu Onutė, kaip peteliškė skraido miške. Jai 
linksma tarp sesių. Tiek daug gamtos grožio, tiek 
daug dvasiai peno. Bet. .. Telegrama: „Tėvelis serga, 
važiuok namo. — Negali būti?! Juk liko sveikas ir 
linksmas — ramina save Onutė. Bet kažko nejauku. 
Greit deda daiktus, taria sudie ir skuba prie tėvelio

Štai ir lageris. Kambarys užrakintas.
— Kur namiškiai, tėvelis? ■—■ klausia pirmą sutiktą 

moterį.
— Jis ... jis ... ligoninėje.
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Hamelno vadovių stovykloje lietuvaitės stiprinasi 
„pasitiesusios" staltiesę.

— Sakai ligoninėje — bėgu.
— Ne, ne, ne ligoninėje, bet skaučių būkle.
— Tėvelis skaučių būkle?! Kodėl?
— Sakyk! — kas . .. kodėl tyli?
— Žinai . . . Jis .. . pašarvotas . ..
— Dieve! Tėvelis mirė! — ir tekina leidosi būklan.
Vakaras. Būkle tylu, tamsoka. Žvakių šviesoj, gėlių 

jūroj guli jos tėvelis. Onutė iš kelionės dulkėtoj 
skautiškoj uniformoj krenta ant jo šaltos krūtinės. 
Ašaros, kaip perlai sužiba jos akyse, o lūpos kviečia 
pabusti, atsikelti. Juk ji taip daug nori tėveliui pa
pasakoti, pasiguosti.

— Tėveli... aš tavo duktė — tyliai šnabžda jos 
lūpos. — grįžau. Ten taip smagu. Miškelis visai pa
našus į mūsiškį prie Nemuno. Dažnai skambėjo dainos. 
Dainuodavom ir Tavo mėgstamą dainelę „Lietuva 
brangi... ." O vakarais, kai laužo liepsnelė kildavo 
aukštyn, mes mintimis skrisdavom į didingus Lietu
vos miškus, ramindavom dejuojančius brolius, prašy
davom Aukščiausio Laisvės Ryto, kad vėl visi trem
tiniai galėtume grįžti į Šventąją žemę.

Naktį, kai budėdavau, kiek gražių svajų priplo
davau. Štai būdavo nusikeltu į mus gimtinės kampelį. 
Dabar ten nyku. Bet mes grįšime, patvariu darbu at
statysime kryžių, kaip čia stovykloje. Aš jau išmokau 
plaktuką, kirvį ir piūklą valdyti, tik Tu man, Tėveli, 
padėsi patarsi. O toliau pasodinsime berželį ir po juo 
sukalsiu suolelį,' visiškai tokį pat, kaip prie mano 
palapinės. Tu, Tėveli, vakarais atsisėsi pailsėti, pa
klausyti lietuviškų jaunimo dainų. Bus linksma, sma
gu. Bet... Čia pakelia galvą. Dieve, tai tik svaja!! 
Juk aš tėvelio jaji neturiu. Jo kūną rytoj pridengs 
svetima sunki žemė. Taip, sunki, svetima.

Ne, ne, Tėveli, aš ją palengvinsiu lietuviška 
žemele, kurią taip rūpestingai išsaugojau, gražioj 
dėžutėj atsivežiau. Aš ją, Mielas Tėveli, Tau pado
vanosiu. Tai paskutinė mano dovana .. .

Nutilo mergaitė, per daug riedančios ašaros už
čiaupė lūpas.

Kitą dieną duobėje ant karsto buvo užpilta lietu
viškų žemių sauja. Ir išdygo naujas kapas, pašven
tintas taip mus brangia šventa žemele.

E. J.
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KELIOS MINTYS LIETUVOS JŪROS 
SKAUTAMS.

Tremtinių jaunimas domisi jūros skautų sąjūdžiu 
daugiau, kaip Nepriklausomoje Lietuvoje. Pasidarėm 
judresni, savarankiškesni, rengiamės keliauti į 
užjūrius. Mielai klausome paskaitų ir skaitome 
knygas apie jūrų keliones, garlaivius, uostus. Apie 
tai daugiau galvojame ir svajojame, negu apie 
ramų ūkininko ar amatininko darbą. Jūreivio gyveni
mas ir darbas yra nelengvas, bet įdomus; jis ir 
vilioja jaunimą. Jūros skautų veikla suartina jaunimą 
su jūra ir jos problemomis, parengia jį ateities 
darbui; ją turime vertinti rimčiau negu šiaip įdomų 
žaidimą ar užsiėmimą, todėl, kad ji tikrai to yra 
verta.

Palygindami tautas, matysime, kad vienos yra 
daugiau, kitos mažiau „jūrinės", t. y. artimos jūrai. 
Tos, kurios gerai pažįsta jūrą, turi laivynus, daug 
keliauja, užsiima žvejyba ir prekyba, tos pasižymi 
judrumu, sumanumu, atsparumu ir drąsa. Kon
tinentalūs tautos tų savybių neturi ir yra linkusios 
prie smulkmeniškumo, yra pasyvios, reakcingos. 
Jūreivis geriau pažįsta pasaulį, ne vien iš knygų 
ar filmų. Jis daugiau mato žmonių, daugiau moka 
kalbų, jo akiratis platesnis. Jis priverstas dažnai 
žiūrėti į akis mirčiai ir pavojams, daugiau užgrūdin
tas, kaip kokia nors sausumos „žiurkė".

Mes, lietuviai, negalime pasigirti artimumu jūrai. 
Senovės Lietuvos valdovai, praplėtę ribas iki dviejų 
jūrų, nenukreipė tautos ekspansijos į Vakarus. 

Geografinė Lietuvos padėtis yra ir bus labai pa
vojinga — ant slenksčio tarp Rytų ir Vakarų. Rytų 
tautos veržėsi ir visada spaus mus į Vakarus. Vis 
vien, ar tai bus chanų ar carų imperializmas, ar 
kurios filosofinės sistemos fanatizmas, Lietuva turės 
spirtis prieš amžiną spaudimą. Sena ir garbinga 
tauta, išsaugojusi savo retą kalbą ir būdą, turės 
tirpti svetimoje masėje ar keltis į Vakarus, kur jau 
nuslinko daug galingesnių tautų. Ten jai gręsia tas 
pats likimas, kuris ištiko didžiąją mūsų emigrantų Š. 
Amerikoje dalį.

Žiaurus Istorinis likjmias verčia mus pasidaryti 
drąsesniais, aktingesniais, kietesniais. Gera priemonė 
tautai perauklėti — tai suartinimas jos su jūra. 
Perėjęs jūrų mokyklą ir užgrūdintas jūroje jaunimas 
naudingai prisidės prie tautos būdo keitimo. Todėl 
lietuvių visuomenė turi visomis išgalėmis palaikyti 
jūros skautų sąjūdį.

Nepriklausomoje Lietuvoje jaunimo pratinimas 
buvo pradėtas nuo ežerų ir upių. Vandens kelionės 
baidarėmis buvo pasidariusios labai populiarios ir 
mėgiamos. Mūsų skautų organizacijos istorija žino 
keletą atvejų garbingo jūros skautų pasirodymo 
Baltijos jūroje, bet ir prisimena eilę jaunų lietuvių, 
paaukojusių savo gyvybes kovai už tautos 
susiartinimą su jūra. Garbė jų atminimui!

Sktn. Prof. S. Kolupaila.

ĮŽYMIEJI PASAULIO JŪREIVIAI

VASCO da GAMA. Vasco da Gama kilimo 
portugalas, gimė 1469 metais Alemtejo mieste, Sinės 
provincijoje. Dar prieš Vasco da Gama, Bartolomeu 
Diaz buvo apsukęs Gerosios Vilties iškyšulį ir nu- 
buriavęs dar apie 450 km. į šiaurę už to iškyšulio. 

9 

Emanuelis Didysis 8. 7. 1947 metais, norėdamas rasti 
kelią į Indiją, išsiuntė iš Lisabonos tris laivus Vasco 
da Gamos vadovybėje. 16-tą lapkričio tie laivai pa
siekė Stalo įlanką ir 20 ar 22 lapkričio apsuko 
Gerosios Vilties iškyšulį. Įgulai susirgus skorbutu 
Vasco da Gama sustojo Zambezi žiotyse ir tik įgulai 
pagijus pakėlė inkarą tolimesnei kelionei. 1498 
metais gegužės 20 dieną Vasco da Gamos laivynas 

pasiekė Calient, Malabaro krantuose. Tenai Vasco da 
Gama sudarė draugiškumo sutartį su vietos kunigaikš
čiu — Samiudrin— ir 1499 metų rugsėjo mėnesį grįžo 
į Lissaboną.

Tuoj po to Emanuelis išsiuntė į Indiją Cabral įsteigti 
ten kolonijas. Deja ši ekspedicija nepasisekė ir pa
liktieji portugalai — viso apie 40 žmonių — buvo 
vietinių gyventojų išžudyti. Atkeršyti už savo pa
valdinius, bet dar daugiau, kad užsitikrintų sau 
prekybą su Indija, karalius Emanuelis sudarė 20 laivų 
laivyną ir pavedė Vasco da Gamai. 1502 metais 
Vasco da Gama išplaukė iš.Lissabonos ir su 10 laivų 
pasiekė rytinius Afrikos krantus. Iš ten skandindamas
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ir paimdamas indų ir maurų laivus Vasco da Gama 
pasiekė Indiją. Apšaudęs Calicutą ir sunaikinęs Sa- 
mudrino laivyną iš 29 laivų privertė šį pasiduoti, 
sudaryti taiką ir apmokėti reparacijas. 1503 metais, 
gruodžio mėn. 20 dieną Vasco da Gama su 13 įvairiais 
turtais pakrautų laivų į Lissaboną. Kol Vasco da 
Gama ilsėjosi Portugalijoje, Indijoje viešpatavo 
vienas po kito net penki vicekaraliai, bet paskuti
niojo iš jų, Eduard de Menezes rankose Portugalijos 
reikalai taip pablogėjo, kad Jonas III išsiuntė Vasco 
da Gamą 1524 mietais balandžio mėn. 29 dieną su 
14 laivų vėl į Indiją. Ten Vasco da Gama savo pri
prastu griežtumu ir gudrumu atstatė Portugalijos rei
kalus vėl i gerą vagą ir 1524 metais gruodžio mėn. 
24 dieną mirė Kotschin mieste. Jo palaikai buvo 1539 
metais pergabenti į Portugaliją, ir palaidoti Vidi- 
gueiros miestelyje.

Cristofo.ro Colombo Zitai./, Cristoval Colon 
/ispan.Z, audėjo sūnus gimė, kaip Harisse įrodė, tarp 
1456. 5. 25. ir 1447. 3.20. Genuoje. Daugelis Kolumbo 
jaunystės kelionių ir karo žygių arba yra istoriškai 
neįrodomi arba • atlikti kitų asmenų. Vėliau gavęs 
iš Paolo Toscanelli Atlanto jūrlapį susidomėjo Indijos 
pasiekimu plaukiant tiesiai į Vakarus. Jo pasiūlytą 
projektą Portugalijos karalius dėl perdidelio pa
reikalauto atlyginimo atmetė. 1486 metų pradžioje 
jis įstojo į Kastilijos tarybą ir Sevilijos hercogų 
Medina — Sidonia ir Medina — Celi buvo labai 
draugiškai priimtas, bet dėl susidėjusių politinių 
aplinkybių negalėjo įgyvendinti savo projekto. Kiek 
vėliau, kai Kolumbas jau rengėsi vykti į Prancūziją, 
jo reikalavimai buvo priimti ir jis pasirašė sutartį 
su karaliene Isabella, kuri jam garantavo pa 
veldimą didžiojo admirolo ir vice-karaliaus visų 
rastų žemių titulą ir dešimtą dalį pajamų. 
Padedant broliams Pinzonamis Kolumbui buvo 
greitu laiku parengtos trys karavelės, St. Maria, 
Pinta ir Nina, su kuriomis jis 1492 metais, rugpjūčio 
mėn. 3 d. paliko Palos uostą. 12 rugpjūčio sustojo 
Gomeraoje, vienoje iš Kanarių salų, kur iki rugsėjo 
6 d. taisė Pintos vairą. Tada, pasitikėdamas Toscanelli 
jūrlapiu, Kolumbas paėmė kursą į vakarus. Kai po 
trijų savaičių kelionės nepamatė jokios žemės įgula 
nustojo pasitikėjimo, bet iki maišto nepriėjo. Pakeliui 
susidūręs su plaukiančiomis žolėmis Kolumbas 
pakeitė kursų iš W į SW. Tas kurso pakeitimas 
įvyko 7 spalio. 12-tą spalio 2 vai. ryto, vienas iš 
Pintos jūreivių, Rodriguez Bermejo, pamatė žemę. 
Tą patį rytą Kolumbas išsikėlė į krantą laikydamas 
vienoje rankoje kardą, o kitoje Kastilijos vėliavą 
ir paėmė, įgulos apšauktas vice- karaliumi, tą salą, 
kurią, prisiminti pergyventiems pavojams, pavadino 
San Salvador Kastilijos nuosavybėn. Sužinoję iš 
vietinių gyventojų, kad pietuose yra aukso, Kolum
bas paliko San Salvadorą ir 27 spalio rado Cubą, 
6 gruodžio Haitį, bet sudužus St. 'Maria nutarė 

grįžti atgal. Haitį palikęs 39 savanorius 1493 metais 
sausio mėn. 16 išplaukė į Ispaniją. 4-tą kovo pasiekė 
Tėjo žiotis, 9-tą kovo buvo priimtas Lissabonoje 
karaliaus Jono II. ir 15 kovo visiems varpams 
skambant, įplaukė į Paolos uostą.

Savo antrąją kelionę su 17 laivų ir 1500 vyrų Ko
lumbas pradėjo 1493 metais rugsėjo 25-tą iš Cadiz. 
3-čią lapkričio rado salas Dominica, paskui Marie 
Galante, Guadeloupe, Antigua ir Portorico. 22 lapkri
čio pasiekė Haiti, kur paliktų vyrų jau neberado, nes 
jie visi buvo žuvę kovoje su čiabuviais. Penkių mė
nesių kelionės metu, per kurią jis aplankė Cubą, 
Jamaic ir Portorico įgulos tarpe kilo maištas. Jo 
įgula tikėjosi rasti įvairių turtų kuriuos būtų galima 
be darbo susirinkti. Nutaręs, kad geriausiai jam 
pavyks pasiaiškinti prieš karalių, jei jis turės kokių 
nors įrodymų apie jo atrastų kraštų turtingumą, Ko
lumbas surinko visą auksą ir kitus turtus ir paėmė 
kursą į Ispaniją.

Savo trečią kelionę į Ameriką Kolumbas pradėjo 
1498 metais gegužės 30 dieną su šešiais laivais iš 
San Lucar de Barrameda. Šios kelionės metu Kolum
bo priešai įkalbėjo karalienei Isabeliai, kad Kolum
bas nori pats pasiskelbti visų atrastų žemių valdovu 
ir karalienė pasiuntė Francesco Bovadilla su plačiais 
įgaliojimais paskui Kolumbą. Šis suėmė Kolumbą ir 
abu jo brolius ir surakinęs grandinėmis atvežė į 
Ispaniją. Čia Kolumbui pavyko išsiteisinti ir jam buvo 
gražinti visi jo titulai.

Ketvirtąją savo kelionę Kolumbas pradėjo 1502 
metų gegužės mėnesio 9 dieną su 150 vyrų ir 
keturiais prastais laivais. Nuo San Domingo 
Kolumbas pasuko į vakarus ir paskiau nuo Gracias 
a Diosrago pagal Centralinės Amerikos pakraščius 
pro Veragua, Puerta del Retrete pasiekė Darieno 
įlanką. Iš čia praradęs du laivus, 1-ą gegužės, Kolum
bas pasuko link Cubos, iš ten į Jamaicą.

Jamaicoje du likusius laivus užsodino ant kranto. 
Iš čia gavęs dvi valtjs pasiuntė du jūrininkus į Haitį 
prašyti pagelbos. Belaukiant pagelbos vietiniai gy
ventojai, pasipiktinę kai kurių Kolumbo įgulos narių 
elgesiu, nustojo tiekti maistą, bet pasinaudojant įvy
kusiu mėnulio užtemimu, Kolumbui pavyko juos 
priversti tiekti maistą ir toliau. Po metų laiko grįžo 
ir abu jūrininkai kurie pągalbos iš Haiti gubernatori
aus,, negavo, bet išnuomavo laivą, su kuriuo Kolum
bas 1504 metais birželio 28 dieną apleido Jamaicą. 
Pakeliui į Ispaniją Kolumbas susirgo ir sirgdamas 
7 lapkričio pasiekė San Lucar. Ta liga jį ir pakirto, 
nors jis dar ir reikalavo iš karaliaus Ferdinando su
tarties išpildymo, bet tas atsisakė, taip visų apleistas 
Naujojo Pasaulio atradėjas mirė 1506 metais gegužės 
mėn. 21 dieną Valladolido mieste.

P.A.R.
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HJKiLTier PALRPin&e
STUMBRAS

Europos stumbras pasižymi gražia ir didinga figūra 
su aukštai iškelta nugara, ilgais plaukais aplink 
kaklą ir ant sprando ir barzda ant smakro. Oda — 
rudai juodos spalvos, smarkiai kvepianti muskusu. 
Galva trumpa, akys didelės, žiaurios grąsinančios. 
Ragai labai plačiai nutolę viens nuo antro. Kojų 
pėdos, kaip ir naminių galvijų, skeltos į dvi dalis; 
priekinės kiek mažesnės, užpakalinės — didelės ir 
apvalios. Uodega trumpa, stora su ilgu šepečiu ant 
galo. Normalus ilgis siekia 3 mtr. 90 cm.; aukštis — 
2 mtr, 10 cm., svoris — apie 950 kilogramų.

Stumbrai gyvena kaimenėmis nuo 7 iki 20 galvų. 
Kiekvienai tokiai šeimai priklauso tam tikras žemės 
plotas, į kurį svetimos kaimenės neturi teisėsB vaikš
čioti. Jiems daugiau patinka miškingi plotai. Maitina 
si paprastai du kartu į dieną: iš ryto ir vakare.

Kai tokia šeima žygiuoja paskui savo vadą, kuris 
žemai nuleista galva eina pirmyn nebodamas jokių 
kliūčių, laužydamas pakeliui jaunus medelius ir 
krūmus, — tai panašu į nesulaikomą kariuomenės 
dalinį. Žengtė — sunki, bėgimas labai greitas. Net. 
vanduo stumbrų nesulaiko, kadangi jie geriausi 
plaukikai. Taip pat jie pasižymi labai gera uosle. 
Regėjimas ir klausa mažiau išvystyti. Kol stumbras 
jaunas, jis yra labai gyvas ir linksmas, kai pasensta 
pasidaro niūrūs ir piktas. Patelės labai rūpinasi savo 
vaikais, ir, reikalui esant, juos atkakliai gina.

Stumbrų maistą sudaro: žievė jaunų medžių, lapai 
ir žolė. Šakniavaisių nemėgsta. Žiemos metu pasiten
kina sausa žole. Geria stumbras tik švariausią van
denį. _

Stumbrų amžius siekia 30—50 metų. Europoje stum
brų buvo labai daug viduramžiuose. Bet negailestin
gieji medžiotojai, kurių kiekvienas laikė sau didžiau
sia garbe turėti savo kalendoriuje kuo daugiau 
užmuštų stumbrų, galutinai išnaikino šią žvėrių 
veislę. Jos liekanos dar buvo užsilikę prieš pirmąjį 
Pasaulinį Karą Balstogės girioje, Lietuvoje, kur bu
vusių rusų carų buvo griežtai uždrausta juos medžioti. 
Dabar nieko nežinoma, kokia dalia ištiko šiuos 
gražiuosius žvėris po antrojo Pasaulinio karo.

Amerikos stumbras skiriasi nuo Europoj gy- 
renančio savo giminaičio daug didesne galva, pla
tesne kakta, nugara dar labiau .išlenkta į viršų, il
gesnėmis ausimis. Jojo akys nėra tokios gyvos nei 
piktos: jos daugiau be reikšmės. Jojo užpakalinę kūno 
dalį dabina trumputė uodega. Odos spalva rudai 
pilka, su šiurkščiais ir kietais plaukais; ragai žymiai 
didesni. Amerikos stumbrai labiau mėgsta lygumas 
be miškų. Jie tenai ganosi taip pat atskiromis šeimo
mis po 300—400 metrus atstume viena nuo kitos. 
Patelės ir jaunikliai visada būna viduryje, apsaugoti 
aplinkui stipriųjų patinų.

Jie mėgsta po truputį kraustytis iš šiaurės į pietus 
arba atvirkščiai.

Savo laiku indėnai turėdavo iš stumbrų labai daug 
naudos. Jie valgė jų mėsą, odą ir plaukus sunaudo
davo drabužiams gaminti, apavui ir palapinėms. Iš 
kaulų darydavo ginklus.

Kai atsirado parakas ir šautuvai, stumbrai, kurių 
prieš 50 metų buvo šimtai tūkstančių, tapo su laiku 
visai išnaikinti. Dabar jųjų yra vos keletas šimtų 
galvų taip vadinamam Tautiniame Parke, kur griež
čiausiai įstatymais yra uždrausta juos naikinti.

Versta iš italų kalbos.

Sk. v. vyr. sltn. Sigitą KRAŠAUSKĄ 
ir vyr. sk. sltn. Gražiną MIČIULYTĘ, 
sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 
ir linki saulėto gyvenimo

Freiburgo „Perkūno" Tunto 
' skautaiir skautės
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ROBINZONAS IR PENKTADIENIS STATO DIDELĮ LAIVĄ; JIE IŠGELBSTI 
DU BELAISVIUS iŠ ŽMOGĖDRŲ

Noras apleisti salą buvo toks didelis, kaip niekad. 
Abu su Penktadieniu nuėjo pakirsti medžių, iš kurių 
galėtų. pasistatyti pakankamai didelį laivą, kad ga
lėtų nuplaukti į žemyną. Pehktadienis pasirodė mokąs 
geriau negu Robinzonas parinkti geriausiai tinkamą 
laivo statybai medžio rūšį. Bet apie skaptavimą jis 
mažiau žinojo, nes nebuvo matęs tam darbui reika
lingų įrankių. Penktadienis pasiūlė laivo vidų išde
ginti, bet Robinzonui parodžius kaip dirbti su įran
kiais, tuoj jis jais pasinaudojo.

Kol užbaigė. laivą, užtruko beveik daugiau kaip 
mėnuo. Jis atrodė labai gražiai ir jie labai juo didžia
vosi. Dvi savaites reikėjo sunkiai dirbti, kol pavyko 
nuleisti į vandenį. Apačioj padėję storus didelius 
medinius rąstus, pamažu laviruodami, colis po colio 
pamažu stūmė jį jūron, kur jis plūduriavo pakanka
mai didelis sutalpinti tuziną žmonių.

Robinzonas buvo nustebintas Penktadienio apsu
krumu, plaukiant tokiu dideliu laivu. Atrodė, kad jis 
vandeniu skrenda ir sukioja laivą kur tik tinkamas.

„Ar galima būtų juo perplaukti jūrą?" jis paklausė 
ir Penktadienis niūriai atsakė: „Taip, jei pūstų pa
kankamai stiprus vėjas."

Robinzonas nenorėjo pasitenkinti vien tik irklavi
mu. Jis liepė Penktadieniui nukirsti jauną tiesią pušį 
stiebui. Tarp senų, dar iki šiol išsilaikiusių laivo burių 
rado dar du visai gerus nesuplyšusius gabalus. Iš jų 
padarė mažas bures. Kol nuplovė pušį, pritaikė stiebą 
prie laivo, praėjo beveik du mėnesiai. Pakėlę bures 
aukštyn, pamatė, kad jos buvo gana gerai padarytos. 
Ir nors vairas buvo nevisai geras, bet vis dėlto buvo 
galima juo puikiai vairuoti net prieš stiprokus vėjus.

Penktadienis nieko nežinojo apie buriavimą ir 
nustebo pamatęs, kad laivas gali taip greit plaukti. 
Bet jis irgi išmoko taip gerai irkluoti, kaip Robin
zonas. Vienas dalykas buvo, kurio jis negalėjo iš
mokti, tai irkluoti pagal kompasą.

Praėjo 26 metai nuo to laiko, kaip Robinzonas 
atvyko salon. Nors jo noras ir viltis iš čia išvykti 
buvo ir labai stiprus, bet jis vis dėlto nenustojo 

kasęs, sėjęs ir tvėręs tvorą, kaip visuomet kad dary
davo. Jei kas nors atsitiktų, kad jis dar turėtų ilgai 
čia pasilikti, dėl atsargos vis augino razinkas.

Lietingam laikotarpiui artėjant, jis liepė Penkta
dieniui kasti arti prie įlankos kažką panašaus į doką, 
pakankamai gilų, kad galėtų įplaukti laivas. Vandens 
sulaikymui, užėjus potvyniui, jie padarė gale doko 
skersai®pylimą. Tada jie uždengė laivą storai medžių 
šakomis ir jis ten gulėjo visai sausas kol baigėsi 
lietingas laikotarpis, kada Robinzonas planavo plaukti 
i žemyną.

Savaitę ar dvi prieš prasidedant sausam laikotarpiui., 
Robinzonas galvojo atidaryti doką ir dar vieną kartą 
paplaukyti. Kelionei jis pradėjo ruoštis iš anksto 
taupydamas daugybę maisto ir visokių atsargų.

Vieną rytą jis buvo labai užimtas darbu tad liepė 
Penktadieniui nueiti žemyn į pajūrį, bene galėsiąs 
rasti kokį vėžlį. Vos tik kelioms minutėms praėjus, 
Robinzonas skubiai atbėgo šaukdamas: „Pone! 
Pone! O nelaimė! O vargas!"

„Penktadieni, kas atsitiko?" paklausė Robinzonas.
„Ten anapus", pasakojo Penktadienis išsigandęs 

rodydamas į vakarus; „tenai, -anapus, vienas, du, trys 
laiveliai."

Robinzonas ramino jį kiek galėdamas.
„Gerai, Penktadieni," tarė jis," mes kovosime su 

jais. Ar tu taip pat kausies?"
„Taip, Penktadienis taip pat šaudys", atsakė jis, 

„bet jų ten yra perdaug."

„Nesvarbu," tarė Robinzonas, „kurių nebespėsim 
užmušti, tuos mūsų šautuvai išgąsdins."

Penktadienis prižadėjo stovėti šalia jo iki galo ir 
daryti, kaip bus liepiama.

Tada Robinzonas užtaisęs du šautuvus padavė 
Penktadieniui ar pats pasiėmė keturius šautuvus, 
kuriuos rūpestingai užtaisė penkiomis kulkomis ir 
dar po du šovinius į kiekvieną pistolietą. Sau prisi
kabino durklą, o Penktadieniui padavė kirvį.

Kai viskas buvo paruošta, jis nuėjęs ant kalnelio 
per žiūronus pamatė, kad ten buvo dvidešimt vienas
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laukinis ir du belaisviai. Jie išlipo krantan, netoli įlankos, kur augo iki pat jūros gana tankūs krūmai.Padavė Penktadieniui vieną iš savo pistolietų, kad prisitaisytų prie diržo ir vieną šautuvą ir pats ginkluotas pistolietų ir trimis šautuvais, abu išvyko. Be to, Robinzonas dar turėjo durklą, o Penktadienis kirvį. Kišenėn įsidėjo romo buteliuką. Penktadieniui padavė nešti pilną parako ir šovinių maišą ir liepė jam labai ramiai laikytis ir nešauti, kol Robinzonas neduos ženklą.Norėdami pasiekti laukinius jų nepastebėti, jie turėjo pasukti beveik apie mylią iš kelio. Be to, labai sunkiai apsikrovę negalėjo greitai eiti. Beeidamas Robinzonas vėl pradėjo ant savęs pykti, kam be reikalo ruošias užmušti, laukinius, kurie jam nieko blogo' nepadarė. Juk jie gyveno ir elgės taip, kaip jų tauta darė jau prieš šimtmečius. Jie nieko geresnio nežinojo, tad kodėl juoį reikėtų žudyti. Robinzonas buvo taip apimtas abejojimo, kad nebežinojo kas daryti. Pagaliau nutarė prieiti visai arti prie jų, kad galėtų aiškiai pamatyti, ką jie ten daro. Bet be mažiausios priežasties nepulti jų.Atėjus arti tos vietos, kur laukiniai buvo sukūrę laužą, Robinzonas pasiuntė Penktadienį pažiūrėti, ir grįžus papasakoti, kas ten dedas.Penktadienis prišliaužė arčiau ir vėl greit sugrįžo atgal.. Jis papasakojo, kaip žmogėdros užmušę vieną belaisvį jau valgė ir jau užmuš ir kitą, kuris guli netoli jų surištas. Antras belaisvis, kaip Penktadienis pasakojo, buvo baltas žmogus. Toks pranešimas visai pakeitė jo planus ir jau daugiau neabejojo, ką daryti.Šliauždamas pirmyn, pro žiūronus jis aiškiai pamatė ant smėlio gulint surištomis rankomis ir kojomis vyrą. Prie laukinių buvo. tankūs krūmai, iš kur buvo patogu į juos šaudyti. Tad Robinzonas su Penktadienių ir šliaužė į tuos krūmus.Laukti nebebuvo laiko, nes laukiniai priėję prie baltojo žmogaus jau atraišiojo kojas Kiti žmogėdros sėdėjo visi aplink.Robinzonas atsisukęs į Penktadienį tarė tyliai:"„Dabar daryk taip, kaip liepsiu" ir pradėjo abu taikyti į laukinių būrį.„Penktadieni, ar jau pasiruošęs?" šnabždėjo Robinzonas.„Pasiruošęs" atsakė Penktadienis.„Tad šauk!"Robinzonas pirmasis vieną nušovė ir du sužeidė. Penktadienis du pataikė mirtinai ir tris sužeidė. Iš naujo užtaisę šautuvus, jie vėl šaudė į laukinius. Šie buvo taip nustebinti ir išgąsdinti šautuvų triukšmo, kad vos suprato, kas atsitiko ir negreit galėjo stotis ant kojų. Tuo tarpu vėl du krito, kiti bėgiojo sužeisti kaukdami, kol netekę kraujo krito.„Dabar, Penktadieni," tarė Robinzonas, paimdamas vieną iš likusių užtaisytų šautuvų, „sek mane". Jie 

nuėjo iš užpakalio ir kiek galėdami vėl puolė laukinius.Du vyrai, kurie ruošėsi užmušti baltąjį, viską pametę bėgo. į valtis, kiti trys irgi pasekė juos ir įšoko taip pat į laivelius. Robinzono liepiamas Penktadienis paleido į juos šūvius. Visi vyrai laively krito. Du buvo negyvi ir vienas sužeistas. Kiti atrodo, krito iš baimės, nes pašokę visomis jėgomis pradėjo irkluotis.Kuomet Penktadienis šaudė, Robinzonas nubėgo prie baltojo belaisvio, nupjovė raiščius, davė truputį iš buteliuko romo, kurį buvo atsinešęs ir padėjo jam atsistoti. Paklaustas, iš kokios šalies, pasakė esąs ispanas ir pradėjo Robinzonui dėkoti užtai, ką jis gero jam padaręs. Robinzonas mokėjo truputį ispaniškai. Tad pertraukė jį sakydamas: „Pone, pasikalbėsim paskui. Dabar turim kovoti. Ir jis padavė ispanui nuo diržo kardą ir pistolietą, sakydamas, kad jei dar kiek liko jėgų kovoti su laukiniais.Gavęs ginklą į rankas, vikriai puolė prieš laukinius ir du tuoj nukirto. Tada apsisukęs lygiu įniršimu puolė'likusius.Robinzonas pasiuntė Penktadienį atnešti šautuvų, kuriuos buvo palikęs po medžiu. Skubiai užtaisęs padavė jam šautuvą, bet pats tik nešiojosi, bet nebešovė.Tuo tarpu ispanas užpuolė didelį stiprų laukinį, kuris buvo apsiginklavęs lazda. Nors net du kartu buvo laukiniui su kardu sužeidęs galvą, bet ilgai buvęs surištas baltasis buvo silpnas, kad jam pradėjo darytis bloga. Laukinis pasiveržęs permietė jį ir rungdamasis beveik atėmė iš jo rankų kardą. Ispa-

Belaisvis klaupiasi ir bučuoja žemę.
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has., staiga išssivadavęs iš jo glėbio, išsitraukė 
pistolietą ir peršovė kūną, nudėdamas jį negyvat

Kiti laukiniai išsibėgiojo į visas puses ir Penkta
dienis pasivijęs visus užmušė su kirviu, išskyrus 
vieną, kuris buvo ispano užmuštas, ir vienas, ne
žiūrint žaizdų, šoko jūron ir nuplaukė prie laivelio, 
kuriame buvo du kiti pabėgę.

Penktadienis patarė Robinzonui paėmus kitą valtį 
juos vytis. Robinzonas sutiko, manydamas, kad jei 
nors vienas pabėgs, gali atsigabeni šimtus ir atkeršyti 
už draugų mirtį. Tad abu atbėję prie kranto pradėjo 
stumti valtį jūron. Bet koks buvo jų nustebimas, kaip 
pamatė valties dugne gulint seną žmogų. Jis buvo 
taip stipriai nuo galvos iki kojų surištas, kad papjo
vus raiščius negalėjo pasijudinti. Gulėjo ramiai de
juodamas, gal būt manydamas, kad buvo atrištas 
dėlto, kad norėta jis užmušti.

Robinzonas davė Penktadieniui romo, liepdamas 
truputį įpilti į vargšo žmogaus gerklę, kas atrodė jį 
atgaivino ir jis atsisėdo.

Vos Penktadienis išgirdo jį kalbant ir pažvelgė į 
jį, tuoj pradėjo juokdamasis šokinėti ir atsiklaupęs 
trinti nosį su laukiniu /taip darydavo laukinės tautos 

vietoj bučiavimos/ Jis buvo taip susijaudinęs, kad 
kurį laiką Robinzonas nesuprato, kas atsitiko. Kaip 
tik galėjo kalbėti, papasakojo Robinzonui, kad jų 
atrastas vyras buvo Penktadienio tėvas. Vargšo žmo
gaus riešai ir kulkštynai buvo labai sutinę, nes buvo 
ilgai surištas ir jis beveik mirė nuo troškulio.

Penktadienis nubėgęs atnešė jam vandens ir su 
romu patrynė tėvo riešus ir kulkšnis. Ispanas buvo 
taip labai pavargęs bekovodamas, kad Penktadienis 
turėjo jį nunešti į valtį. Tada jis irklavosi išilgai 
įlankos, o Robinzonas pakrante ėjo pėsčias. Reikėjo 
abu žmones nunešti tvirtovėn. Robinzonas įrengė 
jiems palapinę iš lauko pusės, nes jie su Penktadieniu 
negalėjo jų perkelti per tvorą.

Kitą dieną Robinzonas pasiuntė Penktadienį palai
doti kūnus užmuštų laukinių ir atnešti šautuvus.

Kuomet šitai buvo atlikta, jis liepė Penktadieniui 
paklausti tėvą, kaip jis manąs, ar gali laukiniai su
grįžti. Jis atsakė, kad jie išgąsdinti užpuolimo būdo 
ir šautuvų triukšmo ir dūmų, einančių iš jų 
galbūt niekados negrįš čia. Jis girdėjęs juos kal
bant, kad juos užpuolę du velniai. Ir tikrai, senis 
sakė teisybę, nes jokie žmogėdros niekuomet nebsi- 
lankė saloj.

KALĖDŲ

očiute, atidaryk šį va
karą virtuvės langą, kad 
Kūdikėlis Jėzus, galėtų 
pas mane ateiti, — kal
bėjo švelnus balselis iš- 
.blyškusiai moteriškei, 

kuri atsisėdus prie lango siuvo. Ji tyliai, liūdnai 
nusišypsojo ir tarė:

— Tikrai, Praneli, kai tik pabaigsiu darbą, tuoj 
atidarysiu.

— Ar atidarysi, motule, sakyk ar taip? — suskam
bėjo linksmai iš kampo, kur stovėjo vaiko lovutė, — 
ar ne tiesa, motinėle, aš buvau geras, ir Kūdikėlis 
Jėzus atneš man ką nors gražaus.

— Taip, mano mielasis, tu buvai labai geras. Ar 
žinai, kad mes gyvenam toliau nuo gatvės. Prieš mus 
stovi daug namų. Kai Kūdikėlis Jėzus pas mus ateis, 
bus daug daiktų išdalinęs.

Dovana galėjo pasitaikyti maža, bet Pranelis vis 
tikėjos:

— Aš tiek daug visas dienas meldžiaus Kūdikėliui 
Jėzui ir sakiau, ko labiausiai norėčiau.

— Tai ko tu taip labai iiorėtum? — susirūpinus 
paklausė motina.

— Paveiksluotą knygą, motule, tokią gražią, gražią, 
su daug gyvulėlių, ir sąsiuvinį, kuriame galėčiau juos 
piešti.

Moteriškė atsiduso.

NAKTIS

— Ar tau kas negera, motule? — paklausė Prane
lis, ir jo balse buvo girdėtis ašaros.

— Ne, ne, širdele, —atsakė greitai moteris, priėjo 
prie mažojo ligonio ir liūdnai, liūdnai nusišypsojo. 
Vaikas turi neverkti, nuo to jam gali būti blogai, — 
pasakė gydytojas. Pranelis tiriamai pažiūrėjo į mo
tinos veidą. Iš jos akių veržėsi skausmas, didelis 
susirūpinimas. Nesulaikomos ašaros tekėjo per išblyš
kusį vaiko veidelį. Moteriškė uždėjo vieną ranką ant 
karščiu degančios galvos/ kitą ant širdies. Smarkiai 
blaškėsi ji mažoj krūtinėlėj. Pranelis švelniai paglostė 
motinos ranką. Ji pasilenkė ir pabučiavo išblyškusį 
veidelį. Širdis jai plyšo iš skausmo ir vos susilaikė 
nedejavus.

— Miela, brangi motinėle, — kalbėjo vaikas, — 
jei aš dabar pasveiksiu, bus viskas gerai.

Pranelis prižadėjo greit pasveikti ir nuramino 
motiną.

— Ar tu žinai, — sakė jis, — mūsų mylimas tėve
lis yra dabar danguj ir meldžiasi Kūdikėliui Jėzui, 
kad greitai pasveikčiau.

— Duok Dieve! — atsiduso moteris ir vėl ėmėsi 
darbo.

Ji siuvo mergaitei mėlyno aksomo suknelę. Tai bus 
Kalėdų dovana. Ji gaus užmokestį už darbą. Gal dar 
galės išpildyti troškimą ir tos mažos širdelės, kuri 
taip smarkiai blaškės sergančioj krūtinėj. O gal išgel
bės jį ir iš gręsiančios mirties.
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Vaikas gulėjo ramiai. Motina manė, kad jis užmigo. 
Staiga ji išgirdo lengvą balselį niūniuojant dainą, 
kurią Pranelis prieš metus Kalėdoms buvo išmokęs:

Kūdikėlis ėdžiose gulėjo,
Asilas ir jautis šalia jo stovėjo,
Ir iš jo šviesiausio veido
Spinduliuojanti šviesa aplinkui skleidės.
O, šviesk, Kūdikėli mieliausias,
Į mūsų naktį tamsiausią.
Apšvieski mūsų tamsias širdis
Ir savo meile jas nugirdyk.
Prieš tavo meilę, Kūdikėli mielas,
Tenyksta mūsų skurdo gėlos.

Ir duok man gražią paveikslų knygą, — dar pridėjo 
Pranelis.

O apšviesk savo malonės šviesa
Mūsų naktį, mielas Jėzau, — 

pakartojo tyliai ir nuoširdžiai moteris, ir per jos 
pageltusį veidą riedėjo stambios ašaros. Prisiminė 
paskutines Kalėdas, kada dar drauge su jais buvo 
mylimas tėvelis. Tada ir vaikas buvo visai sveikas 
ir linksmas stovėjo po eglute.

Paskutinį kartą ištraukė siūlą — pabaigė darbą. 
Rūpestingai sudėjo suknelę į didelę dėžę ir, priėjus 
prie vaiko lovytės, pasakė:

— Aš turiu tave vieną palikti, bet, mano Praneli, 
tu nebijok nieko.

— Visuomet esu vienas, kai tu išeini. Ar žinai, 
mamyte, aš visuomet meldžiuos mielam Kūdikėliui 
Jėzui ir nieko nebijau. Bet šiandien pareik greitai 
namo, kad tu būtum, kada Kūdikėlis Jėzus ateis, — 
tarė Pranelis ir apkabino motinos kaklą.

Ji pasilenkė ir sušnibždėjo:
— Parnešiu tau skanių sulčių ir mėsos, kad galė

čiau rytoj gerą sriubą išvirti.
Neapsakomos meilės žvilgsnį pasiuntė motina ser

gančiam vaikui ir išėjo.
Jau temo. Visur iš langų veržėsi neapsakoma 

šviesa. Mėnulio piautuvas irgi linksmai švietė dan
gaus tamsumoj. Jo šviesa pripildė ir mažą trobelę 
tokia neapsakoma šviesa, kad Pranelis tikėjo jau Kū
dikėlį Jėzų greit ateisiant. Tyliai, ramiai gulėjo jis 
užsimerkęs ir kvapą užėmęs klausėsi, ar negirdėti 
sparnų plasnojimo angelų, lydinčių Jėzų. Tyliai tyliai 
šnabždėjo vaikas:

— Ir iš Jo veido tryško didi šviesa. — Mėnulio 
šviesa apakino jo nuvargusias akis. Jos užsimerkė ir 
meldėsi toliau:

— Įšviesk į visų širdis ... kad jos . .. vargus .... 
paveikslų knygą . .. Jėzulėliau ...

Pranelis užmigo.
Suknele nešina moteris priėjo prie durų ir pa

barškino. Išbėgo tarnaitė ir pradėjo šaukti:
-— Tamsta taip vėlai ateini. Jau mano ponia ne

kantrauja.

Ji įnešė dėžę į kambarį. Kitame kambary buvo 
neapsakomai šviesu. Durys buvo atidarytos, ir mote
riškė matė, kaip buvo nešamos įvairios dovanos. 
Didelė lėlė, kaip vaikas, gulėjo gražiai išpuoštame 
vežimėly, puiki virtuvė ir galybės kitų žaislų.

Vargšė moteris, pamačiusi -tokią grožybę, pagal
vojo, kokį džiaugsmą padarytų jos sergančiam vai
keliui paprasta paveikslų knygutė.

Kambario durys buvo atviros, ir ji matė, kaip 
puikiai žibėjo nuo šviesų brangūs papuošalai. 
Stebuklingai graži šviesa. Skaudus atdusis išsiveržė 
iš moteriškės krūtinės. Jai kilo mintis, kad vienu 
vieninteliu tokiu brangiu akmeniu galėtų pagydyti 
savo vargšą kūdikį. Atėjo tarnaitė ir grąžino dėžę 
atgal.

— Sąskaita yra prie suknelės, — nedrąsiai ištarė 
moteris.

Tarnaitė sumurmėjus apie tiek daug vargų Kalėdų 
dieną, išėjo. Sugrįžo su sąskaita ir ponios atsakymu 
atgal.

— Ponia sumokės, kai. suknelę primieruos ir jeigu 
bus gerai pasiūta.

Moteriškė atsirėmė į kėdę ir vos ištarė:
— Labai prašyčiau ponią — aš turiu namie ligonį 

vaiką.
— Ligonį vaiką. O, apie tai negalima nė kalbėti, 

ponia taip bijo apkrečiamų ligų, kad nė suknelės 
nebepriimtų. — Pati nuėjo į išpuoštąjį kambarį.

Vargšė moteris svirdinėjo laiptais žemyn. Ten 
atsirėmė šaltos mūro sienos ir suėmusi rankas balsiai 
suaimanavo. Kur besikreipsiu? Daug ponių turi 
sumokėti už darbą. Visos tą patį kalba — po Naujų 
Metų užmokėsiančios, Jau ji tai daug kartų patyrė, ir 
šiandien Kalėdų vakarą tas pats. Ji turi rasti kokią 
nors kitą išeitį. Galvojo,galvojo. Jokio vertingo daikto 
nebeturi namie, viskas parduota arba užstatyta. 
Mielai nuneštų savo apsiaustą užstatyti, bet jau labai 
vėlu.

Buvo be galo šalta, bet ji nejuto šalčio, turėjo 
skubėti namo. Atvažiuodama išleido pinigus, beliko 
tik mėsai, todėl namo ėjo pėsčia. Ją suėmė neap
sakoma baimė. Gal Pranelis guli karšty, šaukiasi jos 
ir nieko ten nėra, kas atvėsintų jo degančią, galvą 
ir nutildytų jo troškulį. Pilna baimės skubėjo namo. 
Languose žibėjo išpuoštos eglutės ir girdėjos
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džiūgaujančių vaikų balsai. Skausmas ir nusiminimas 
suspaudė jos širdį. Gydytojas sakė, kad vaikui 
negalima esą verkti. Jei Kūdikėlis Jėzus nieko 
neatneštų, gal vaikas mirtų iš liūdesio.

— O, mano brangus, vienintelis kūdiki! — dejavo 
vargšė moteris. Baimė rakino jai kojas. Kai ji atėjo 
arčiau prie savo namų, turėjo truputį atsikvėpti. 

- Staiga išgirdo vaitojant. Tai būta kažkokio gyvulėlio. 
Ji klausės, iš kur tas balsas buvo girdėtis, ir pamatė 
prie rūsio lango susitraukusią baltą katytę. Ji drebėjo 
nuo šalčio. Pilna gailestingumo moteris paėmė gy
vulėlį ant rankų — jis neturi žūti nuo alkio ir šalčio. 
Greitai jai atėjo mintis į galvą: gyvulėlį atnešė 
Kūdikėlis Jėzus.

Skubėjo prie savo namų, greitai lipo laiptais, pa
mažu atidarė pirmutines duris ir klausės: kambary 
ramu. Greitai padavė katytei truputį pieno ir uždegė 
likusias iš praeitų metų žvakutes. Tada jos turėjo 
degti Naujiems Metams. Atsitiko šeimoj nelaimė; 
mirštąs tėvas gulėjo lovoje ir po kelių dienų amžinai 
paliko žmoną ir vaiką. Pusiau nudegusias žvakutes 
pritaisė prie naujos eglutės, ant jos kabojo seni 
stikliniai žaislai ir paauksuoti riešutai, bet — nė 
vieno vienintelio saldainėlio. Viršūnėj žibėjo senas 
angelas. Jis buvo apjuostas mėlynu kaspinu, auksiniais 
pakraščiais. Moteriškė paėmė kaspiną ir užrišo ant 
kaklo baltajai katytei. Paėmė į rankas gyvulėlį ir 
eglutę ir įėjo į kambarį.

Pranelis atsisėdo ir didelėmis akimis žiūrėjo į 
žibančią šviesą. Motina padėjo katytę ant vaiko 
lovutės:

— Matai, mano širdele, ką tau Kūdikėlis Jėzus 
alnešė?

Per išblyškusį vaiko veidą perbėgo šviesus 
džiaugsmas. Nedrąsiai apžiūrėjo jis gyvulėlį, pamažu 
paglostė sudžiūvusiom rankytėm jo minkštą kailį. 
Kūdikėlis Jėzus jam atnešė gyvą gyvulėlį, daug 
gražesnį už nupaišytus, kurių jis norėjo. Laiminga 
motina dėkojo Dievui, kad Jis atsiuntė pakeliui tą 
gyvulėlį. Katytė stipriai prisiglaudė prie Pranelio 
šono ir burkuodama snaudė. Vaiko džiaugsmui 
nebuvo galo.

— Žiūrėk, motule, kaip mano katytė guli,, kaip 
burkuoja! — Taip mylėjo jis tą gyvulėlį, nes jį buvo 
atnešęs Kūdikėlis Jėzus.

— Visi gyvuliai Dievo leisti, Praneli, — sakė 
motina, — mes juos visus turim mylėti.

Pranelis visus myli, bet labiausiai savo katytę, 
kurią jam Kūdikėlis Jėzus atnešė.

Kai kitą dieną atėjo gydytojas — nustebo. Pranelis 
sėdėjo tvirtai lovoj ir džiūgavo, kai katytė 
šokinėdama žaidė su kamuoliu.

Ar stebuklas atsitiko? Taip, džiaugsmas padarė 
stebuklą. Kai moteris palydėjo gydytoją iš kambario, 
papasakojo jam, kaip visa atsitiko. Jis suprato visas 
šeimos nelaimes, vargą. O buvo jis geros širdies 
žmogus. Greit pasirūpino, kad kūdikiui ir motinai 
būtų duotos būtiniausios gyvenimo reikmenys. Per 
kelias dienas — daugybė žaislų, dovanų sergančiam 
Praneliui. Apie vargšo vaiko Kalėdas gydytojas pa
sakojo visur, kur tik ėjo, savo verslo šaukiamas.

Nuo to laiko nelaimingų žmonių likimas pasikeitė 
į laimingąją pusę. Moteriai darbo davėjų tiek pa
daugėjo, kad ji turėjo pasisamdyti daugiau padėjėjų.

Pranelis, motulės rūpestingoj priežiūroj, visai 
pasveiko. Dabar piešė jis savo katytę įvairiomis 
pozomis. Ponios, atėjusios pas jo motiną, įsinorėdavo 
turėti tokių katytės paveikslėlių. Jos pranašavo, kad 
iš mažo menininko bus garsus dailininkas, jei tik 
tinkamai išsilavins. Dabar motulė, galėjo sudaryti jam 
patogias mokslui sąlygas. Išsipildė laukimai — vaikas 
buvo menininkas iš dievo malonės. Aš mačiau jo 
paveikslą, kuris mane giliai sujaudino: lovelėj guli 
sergantis vaikas, jo išblyškusiame veide džiaugsmas. 
Pro duris įeina moteris, nešina papuošta eglute ir 
balta katyte rankoj. Niekuomet nepamiršiu to 
paveikslo. Meta Beringer.
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BROLIŲ LAIŠKAS IŠ TiVYNES

Praėjo dar vienos tremtinio Kalėdų ir Naujų. Metų 
šventės. Prasidėjo dar vieni metai tremtyje.

Mano mintys nuskrido Tėvynėn .. .
Beklajodamos po Lietuvos miestus ir sodybas, po 

Lietuvos laukus, miškus ir vandenis, mano mintys 
susitiko Lietuvos miškų tankynėj brolius jūrų skau
tus. Jos pažvelgė į brolių Tėvynėje mintis ir išskaitė 
jose laišką broliams tremtyje! Paklausykime! Jis 
skamba štai kaip:

„Gero vėjo, broliai tremtyje! Sveikiname Jus tra
diciniu mūsų pasisveikinimu. Keistai mums patiems 
šiandien jis skamba, keistai, turbūt, ir Jums. Kokio 
gero vėjo mes šiandien reikalingi?! Juk seniai jau, 
turbūt, ir jūsų, kaip ir mūsų rankos betempė jachtos 
ar jolės sotus, seniai jau, turbūt, ir Jūs nebegirdit 
skrodžiamų bangų muzikos. Buriuotojų žygiai, turbūt, 
jau beliko lyg kažkokios, tolimos, palaimintos, ne
rūpestingos praeities prisiminimai. Kitokius žygius 
Jūs dabar atliekat, kitokia mintis kelia Jums šių 
dienų aktualijos. Ir mums.

Ir, vis dėlto, gero vėjo, broliai tremtyje. Jūs, tiesa, 
šiandien neberaižot Baltijos, Kuršmarių, Nemuno, Vili
jos, Trakų ir kitų Lietuvos jūrų skautų pamėgtųjų 
žavių Lietuvos vandenų, nenešioja jūsų jachtos ai 
jolės, turbūt ir svetimais vandenimis. Tačiau Jūs, vis 
dėlto, buriuojat ir skrodžiat bangas, Likimo vėjų 
blaškoma. Jūs buriuojat šiandien ne tik laisvalaikiu, 
kaip anuomet, Nepriklausomybės laikų idilijoj, bet 
skrodžiai bangas 12 balų orkanui siaučiant-kasdien; 
dieną — naktį, be poilsio, be atvangos buriuojat pro 
pavojingiausius klastingų, žiaurių povandeninių uolų 
nasrus. Kaip ir Jūs, šiandien buriuojam Likimo vėjų 
blaškomi, su Likimo audrom kovodami, Likimo ban
gas skrosdami ir mes. Šitaip buriuoja šiandien ir visa 
Lietuvių tauta.

Mums tenka išgirsti apie Jūsų atkaklią kovą su 
Likimo audrom. Mes džiaugiamės tuo. Mes gėrimės 
Jūsų didvyriška ir ištverminga kova, ir tai stiprina 
mus ištverti taip pat.

Tačiau mums tenka išgirsti ir liūdesį bei nerimą 
sukeliančių žinių. Mums tenka išgirsti, kaip kai kurie 
broliai tremtyje nebeišlaiko tikėjimo Lietuva, pamiršta 
tautinę atsakomybę, pasineria gyvenimo smulkmenose 
ir leidžia veltui laiką Lietuvių Tautos šventos kovos 
laikotarpiu. Mums gaila, kad dalis brolių neišnaudoja 
turimo laiko. Juk mūsų laukia dideli žygiai, juk labai 
brangus šis laikas! Juk nuo to, kiek mes pasiruošime 
ateities žygiams labai priklausys lemiamos kovos re
zultatai. Dėlto mes dar su didesniu pasiryžimu tęsiame 
savo žūtbūtinę išsilaikymo kovą ir dedame dideles 
viltis į Jus, broliai tremtyje. Mes tikimės iš Jūsų 
didelės pagalbos ateities žygiams. Mes norime, kad 
Jūs kuo geriau išnaudotumėt turimas sąlygas, mes 
norime, kad Jūs visi išgirstumėt mūsų mylimos Balti
jos bangų ūžimą, mes norime, kad šėlstanti jūra pa
judintų stipriau jūsų visų kraują ir uždegtų Jus tais 
neužmirštamais, amžinais idealistinių, kovojančių na
vigatorių idealais: herojiškumo ir garbės, drąsos ir 
drausmės, pasiryžimo ir aktyvumo, ištikimybės ir mei
lės, ištvermės ir solidarumlo, pasiaukojimo ir 
pasitikėjimo. Tai idealai, kuriais mes esame per
sisunkę ir norime, kad ir Jūs, broliai tremtyje, jais 
persisunktumėt. Tų idealų prieky teliepsnoja tikė
jimas — tikėjimas teisingumu ir laisve, tikėjimas 
grožiu ir gėriu, tikėjimas meile, tikėjimas Dievu. Visa 
tai tesukelia Jumyse nepajudinamą tikėjimą Lietuką 
ir jos ateitimi. Visos Jūsų viltys ir troškimai, visi 
veiksmai ir žygiai šios šventos kovos laikotarpiu 
tesijungia vienam žody, vienoj minty —• Lietuva.

Mes Jums to nuoširdžiai linkime pradėdami naujų 
vilčių teikiančius ir pavojų slepiančius Naujuosius 
Metus.

Gero vėjo, broliai tremtyje!"
Taip skamba laiškas, kurį mano mintys išskaitė 

brolių mintyse Tėvynėje.
Tu abejoji, mielas skaitytojau, mano minčių teisin

gumu. Pamėgink ir Tu patikrint! Aš tikiu, jog išskai
tysi tą pat. Linkiu Tau neap vilt brolių Tėvynėje ir 
jų linkėjimus įvykdyt. J. A. N.

NUSIMINIMAS MUMS SVETIMAS

Didžiai kenčia ir sunkų jungą neša mūsų brangioji 
tėviškėlė, o mes čia pergyvename nelemtąsias trem
ties dienas. Tamsiomis spalvomis ir labai miglotai 
kaikas bando piešti mūsų ateitį. Todėl mūsų tarpe jau 
ima atsirasti tokių, kurių veiduose galima išskaityti 
neviltis ir nusiminimas. Tiesa, mūsų padėtis nepavy
dėtina, tačiau negalima betgi sutikti su tais, kurie 
dažniausiai visai dėl nepagrįstų prielaidų, ima ir 
įpuola tiesiog į perdėtą nusiminimą ar net veršlenimą. 
Iš dalies gal tam paskatina ir bendras stovyklinis 
gyvenimas, nes čia greičiau viens su kitu susitinkam, 
viens kitam padejuojam, nusiskundžiam, „atviriau" 

pasisakom. Ir taip, žiūrėk, kalbos nuolat tik ir sukasi 
apie vis menkėjantį maistą, apie kuro stoką, apie 
baigiantį nusidėvėti apdarą, apie tolimą, kaip už 
kalnų, ir todėl gal net nepasiekiamą emigraciją ir 
t. t. ir t. t. Šitos visos dejonės, reikia pasakyti, kai 
kam, ypač silpnesnių nervų žmogeliui, numuša nuo
taiką, mažina viltis ar net įstumia į desperaciją ir tuo 
būdu neleidžia blaiviau pažiūrėti ateitin.

Šis perdėtas ir žalingas bendruomeniniam gyveni
mui reiškinys šalintinas. Mūsų padėtis, nors ir sun
koka, bet nekritiška, o jei ji ir būtų rimta, tai de-
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Seligenstadto „Nevėžio" Skautų Tunto ,,profesorius" 
egzaminuoja skautų „kandidatą." laužo metu.

javiniais ir skundais jos nepataisysi. Todėl, nors ši 
„liga" ir mažai bet gydytis vistik reikia.

Gydytojais šiuo kąrtu galėtų būti ir mūsų tautos 
žiedas — žaliasis jaunimas, o ypač mes skautai, nes 
pas ką gi daugiau, jei ne pas mus, entuziazmo, 
užsidegimo, pasiryžimo, nes kam gi, jei ne mums, yra 
svetimas nusiminimas, rankų nuleidimas, pasidavimas 
— plaukimas pasroviu Juk mes, skautai, niekad ne- 
nustojam vilties, juk mes visada ieškom ir randam 
išeitį iš kiekvienos, kad ir keblios, padėties, juk mes 
į ateitį, į gyvenimą visada žiūrim su tvirtu pasitikė
jimu. Tad išeidami iš savo šūkio, — stokim į pagal
bą artimui! Išsklaidykim visur, kur tik ji bepasireikštų 
ta nepagrįsta ir dažniausiai tik įsivaizduojama nu
siminimo „liga." Įtikinkim visus „nusiminėlius", 
kad lietuvis, iš praeities sau stiprybės besisemdamas, 
niekad palūžti negali. Sunkus gyvenimas ir dar 
sunkesnės gyvenime sutinkamos kliūtys turi mus dar 
daugiau užgrūdinti ir įtikinti, kad ši mus supanti 
dabarties klaikuma, šis neužtarnautas pažeminimas ir 
mūsų nuvertinimas, ši kieta tėviškėlės priespauda, 
vistiek vieną kartą grius ir išauš išsvajota laisvės 
diena! Ji jau ne už kalnų, jau ateina. O tada visais 
keliais, iš visų pasaulio kampų, kur tik bebūtų ken
čiąs lietuvis, žengs į prisikėlusią tėvynę priekyje visų 
kitų tie, kurie per kančios ir bandymo metą nepalūžo 
ir kitus nepalūžti skatino. Vyr. skiltu. L. E-tas.

Gynėjai.

Užsidėjęs pilką šalmą, 
Apsikrovęs apranga, — 
Šautuvas, pilna kuprinė 
Ir milinė su spraga, — 
Iškeliavo kareivėlis 
Pagal linkmę ir staiga.

Buvo pašauktas į karą, 
Kaip jo daugelis draugų,
Kai išėjo, sužinojo 
Daugel kario pareigų, — 
Pareigų, kurių net sapnas

Jam nenupiešė, gal būt. 
Sužinojo, kad prie sienos 
Seną priešą fronte kaus. 
Kiaurą naktį rymos vienas 
Be mergelės, be alaus. 
O kai priešas bus išvytas, 
Už tą vargą laisvę gaus.

Toks tai buvo kareivėlis 
Nuo Pakuonio, nuo Smalvos, 
savanoriu apkeliavęs 
Gerą pusę Lietuvos.
Gynė žemę, gynė žmones 
Ir nekvaršino galvos.

Vieną dieną, vieną naktį 
Mato aiškiai, ne sapnuos, 
Priešas tas, kurį išvijo
Švaistos Lietuvos laukuos.
„Kas dabar, tėvyne mano, — 

Šaukia jis, — „tave vaduos? . .."
Vėl jis ima seną šalmą, 

Valo šautuvo raktus, 
Rita ant pečių kuprinę 
Ir išeina pro vartus.

Toks aukštaitis, toks žemaitis 
Kur bevuvęs nepražus.

Kartą savanoriu buvęs 
Partizanu tapo jis. 
Kartą priešą lauk išvijęs, 
Dar drąsiau dabar jį vis. 
Jo nebaido, kaip nebaidė 
Didis vargas, nei ugnis.

Kur- bebūtum, mielas broli, 
Ar išguitas, ar svečiuos, 
Švies tėvynės aureolė 
Žemės vargo pakraščiuos. 
Toks aukštaitis, toks žemaitis, 
Žemę gindamas bučiuos.

Faustas Kirša.
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PO AUKŠTUS KALNUS
Iš T. Brazio užrašytų liaudies dainų

Lygiems balsams . JONAS ZDANAVIČIUS

------ n—=#—j——_j---- d----- j---- —
-TO “ 4r——----------------J—y /Mr M r ----- g---------S--------- d--------- į------

1 " t" ? — •

1. Po aukS-tus kai - nūs vaikš - čio jau,
2. Tai sal - džios, gar džios uo - ge lės,
3. Tai slau-nas var - das mar - te lės,
4. Pen- kių bro - le - lių se - se lė,
5. Šil - ko ska re - lėj vys - ty ta,
6. Prieš veid- r o - dė - liu šok - dy - ta,

6. prieš veid-ro - dė — liu šok - dy — ta,
5. šil - ko ska - re — lėj vys - ty — ta,
4. pen - kių bro - le — lių se se — lė,
3. tai slau-nas var — das mar - te — lės,
2, tai sal - džios, gar — džios uo - ge — lės,
l.po aukš-tus kai — nūs vaikš - čio — jau,

l.po kai - nūs vaikš — Čio — jau,
2. tai gar - "džios uo - ge — lės,
3. tai var - das mar - te — lės,
4. bro - le - lių se se — lė,
5. ska - re - lėj vys - ty — ta,
6.šok - dy - ta, šok - dy — ta,

1. sal - džias uo — ge — les ran - kio —. jau
2. tai slau - nas var — das mar — te — lės,
3. o dar slau - nes — nis mer — ge — lės,
4. tė — vo, mo - tu — Lės dūk — re — lė, •
5. prieš veid - ro - dė — liu šok — dy — ta,.
6. auk — so . žie - de — liu bo — vy — ta,.

6. auk - so žie - de — liu bo — vy — ta.
5. prieš veid-ro dė — liu šok — dy — ta.4. tė — vo, mo - tu — lės dūk — re — lė.
3. o dar slau - nes — nis mer — ge — lės.
2.' tai slau- nas var — das mar - te — lės.
1. sal - džias uo — ge — les ran — kio — jau.

n
1. uo - ge - les ran — kio — jau
2. tai var - das mar - te — lės.
3. slau-nes - nis mer — ge — lės.
4. mo - tu — lės dūk — re — lė.
5. šok-dy — ta, šok - dy — ' ta.
6. žie - de - liu bo - vy — ta.
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TUNTININKIŲ SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 30 ir gruodžio 1 dienomis Schwabisch 

Gmūnd lietuvių stovykloje buvo suvažiavusios LSS 
Seserijos atstovės - tuntininkės. Suvažiavimo metu 
aptarta daug svarbių Seserijos reikalų ir padaryta 
pranešimai iš kiekvieno tunto veiklos: Vyriausioji 
Skautininke J. Augustaitytė-Vaičiūnienė besiartinan
čios emigracijos akivaizdoje nurodė veikimo gaires, 
nušvietė sąjungos jubiliejinių metų reikšmę ir būdus 
juos švęsti bei padarė išsamų pranešimą apie Seseri
jos nuveiktus darbus. Tremtyje Seserija jau išaugo, 
sutvirtėjo ir subūrė gausingą lietuvaičių skaičių po 
savo garbinga vėliava sudarydama 16 atskirų skaučių 
tuntų bei visą eilę skaučių skyrių mišruose tuntuose.

Vyriausiosios Skautininkės pavaduotoja vyr. sktn. 
Dr. Kesiūnaitė išnagrinėjo vyresnių skaučių klausimą, 
sukėlusį gyvų diskusijų, ir referavo programų reikalą. 
Jos suvažiavimo galutinai priimtos ir patiektos Pir
muos gruodžio 13 dienos pasėdžiui tvirtinti.

Didelį susidomėjimą sukėlė trys paskaitos: 1/ Prof. 
St. Ylos, Išvidinės ir išorinės kultūros sąveika, 
2/ Pon. Novickienės, lietuvės vaidmuo nepriklausomy
bės metais ir 3/ Pktn. Augustinavičjenės, Jaunimas 
ir tautos reprezentacija.

Suvažiavimas nutarė suaktyvinti Seserijos veiklą, 
jubiliejinius metus atžymėti skaučių konkursu, įvai
riais darbais, spaudiniais ir tinkamai pasiruošti emi
gracijai. Jau spausdinama pagrindinė knyga „Skau- 
tybė Mergaitėms". Ruošiamas leidinėlis išvykstan
čioms sesėms bei tautiškų juostų ir atviručių albumė
liai. Apskritai suvažiavimas praėjo labai gyvai ir 
atliko didelį darbą. Jį tinkamai pravedė vyr. sktn. 
Dr. V. Barmienė.

Suvažiavimo proga buvo atšvęsta vietinio „Gabi
jos" skaučių Tunto metinės su tautiniais šokiais, pla
stikos ir deklamacijų pasirodymais. Didelio estetinio 
pasigerėjimo kėlė gražios žavios tuntininko dail. 
Žilinsko dekoracijos. Metinių proga „Gabija" susi
laukė labai daug sveikinimų. „Gabijos" tuntininkė 
sktn. Kodatienė nuoširdžiai atliko šeimininkės pa
reigas ir įvairiu būdu rodė gražią paslaugrį suvažia
vimo dalyvėms, o sktn. dr. Žilinskienė paruošė 
šventės programą. A. Kr.

Skaučių konferencija.
Pasaulio skaučių ir vadovių konferencija bus su

šaukta šiais metais Amerikos miestely Cooperstown.

Bus pakviestos 28 kraštų atstovės. Šeimininkaus JAV, 
Kanados ir Brazilijos skautės. /K/

Mūsų broliai Austrijoje.
Iš Austrijos jau baigia mūsų tautiečiai išsivažinėti 

į kitus kraštus. Bet Insbrucke veikia dar vietininkija, 
kuriai priklauso 8 skautai, 4 jūros skautai, 22 skautai 
vyčiai ir vienas skautininkas, viso 35. Skautams vado
vauja sktn. S. Vasiliauskas. /K/

Skautai Kanadoj ei
Kanados Windsoro /150000 gyv./ du kart į dieną 

išeinantis „The Windsor Daily Star" 1947. 12. 26 su
pažindina su vietinių skautų gyvenimu žiemos metu. 
Laikraštis rašo, kad skautai ir jaunesnieji skautai 
žiemos metu laiko veltui neleidžia. Su slidėmis ke
liauja po apylinkes ir pasistatę palapines stovyklauja. 
Tose žiemos išvykose jie grūdina savo kūną ir gilina 
patyrimą.

Naudodamiesi Kalėdų atostogomis, Windsoro skau
tai surengė keletos dienų stovyklą. Įsikūrę netolimo 
užmiesčio miške jie dirba, mokinasi, pramogauja, 
patys gaminasi valgį ir naktį ilsisi savo papastatytose 
palapinėse. Kalėdų pirmą dieną jų programos pasi
žiūrėti iš miesto apsilankė 3000 vaikų ir ta proga 
stovyklaujančius gausiai apdovanojo. Specialios do
vanos buvo paskirtos žvalgams ir pėdsekiams.

Laikraštis baigdamas, besidomintiems praneša, kad 
sausio mėn. 20 d, Kennedy kolegijos baseine įvyks 
viešos skautų plaukymo varžybos. Sg.

Baigiamoji vadovų mokykla.
Kovo mėn. 22—24 dienomis Ragainėje /Horneburg/ - 

įvyks skautų vadovų baigiamoji trijų dienų stovykla. 
Jon kviečiami iki šiol buvę ruoštose tremtyje stovy
klose: Aušros, Ragainės I ir II /Horneburge/ir Vodpvu 
Mokyklos /Offenbache/. Paraginami dar neatsiuntu- 
sieji savo raštų darbų iki kovo 10 dienos juos at
siųsti. Baigiamojo darbo tema — Mano' draugovės 
veikimo planas balandžio ir gegužės mėnesiais.

IKI

Sesę Nijolę Žiedonytę,
Jos mylimam broliui skautui a. a. Vytautui 

Žiedoniui tragiškai žuvus, nuliūdimo valandoje 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Watenstedto ,,Rimgailės" d-vė
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A. A. j. sk. Vytautas Lendraitis.
1947 m. spalių mėn. 4 d. „Geležinio Vilko" Tunto 

skautus sukrėtė žinia, kad tragiškai žuvo mūsų idėjos 
brolis j. sk. Vytautas Lendraitis.

Vytukas gimė 1940 m. rugpiūčio mėn. 11d. Kaune, 
kur ir gyveno iki trečiosios Lietuvos okupacijos. 
1944 m. vasarą kartu su savo tėveliais, pasitraukė 
į Vakarus. Vokietiją užėmus amerikiečiams, 
apsigyveno Hanau lietuvių stovykloje. 1947 m. pa
vasarį pradėjo .lankyti pradžios mokyklą. Klasėje 
Vytukas vienas iš geriausių mokinių.

Vytuką labai viliojo maži skautukai, kuriuos 
dažnai matydavo žygiuočius ar linksmai be-' 
žaidžiančius. Jo svajonės išsipildė. Sulaukęs 7-rių 
metų, šį pavasarį įstojo į „D. L. K. Vytenio" jaun. 
skautų draugovę. Čia jį matydavom visuomet 
linksmai krykštaujantį ir viskuo gyvai besidomintį. 
Vos įstojęs į skautų eiles, Vytukas jau dalyvavo 
„Geležinio Vilko" Tunto vasaros stovykloje, kur 
davė jaun. skauto įžodį. Už tikrai skautišką elgesį, 
savaitę prieš mirtį, jis buvo paskirtas vieno būrelio 
vado pavaduotoju.

Gerasis Vytuko darbelis buvo: kasdien parnešti 
už savo mamytę iš virtuvės pietus, kurį pats 
pasirinko ir jį įvykdęs, jausdavosi atlikęs skautišką 
pareigą.

Bet neilgai Vytukas skautavo. Bebėgiodamas mo
kyklos kieme pakliuvo po pravažiuojančia mašina ir 
tuojau mirė. Jis neturėjo nei broliuko, nei sesutės. 
Paliko liūdinčius tėvelius vienus. Į amžino poilsio 
vietą jį palydėjo būrys vienminčių sesių ir brolių ir 
gausus Hanau visuomenės būrys vienminčių sesių ir 
brotių ir gausus Hanau visuomenės būrys.

Tebūnie Tau, Vytautai, lengva svetimoji Maino 
krantų žemė ir teišklauso gerasis Dievulis Tavo 
maldų, kurias Tu Jam kiekvieną vakarą siuntei, 
prašydamas, kad grąžintų laisvę brangiajai tėviškėlei.

ZBr. /

Sesei
Rimai Žiedonytei, jos mylimam broliui 

Vytautui tragiškai žuvus, gilią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Okerio skautų „Vytauto" draugovė.

Visiems oro skautams žinoti.
Visi oro skautai, skiltys bei draugovės tuojau 

registruojasi Oro Skautų Skyriuje.
24a/ Geesthacht, Spakenberg DP Camp 

Brolijos Oro Skyriaus Vedėjui.

L. S. B. Tiekimo Sk. apyskaita.
1947. 12. 31 d. Tiekimo Sk. užbaigė trečius 

kalendorinius darbo metus. Per tą laiką yra išleista:
„BUDĖK! kalendorėlis, „SKAUTYBĖS" 5 egz. 

rotatoriumi ir 8 egz. spaustuvėje. „Skautų Aidų" 
25 egz. Adomas ir Ieva. Smithų šeima, Mazgai, 
Skilčių sistema, Kaip vesti skiltį, Skilties knygelė, 
kun. Ylos, Maldos ir Giesmės, Skautiškas keičiamas 
kalendorius, albumas Į Taikos Rytojų. Paveikslai: 
Baden Powell, Šv. Kazimieras, Lietuvos Kryžiai, 
Panemunės šilas, Pažaislio stovykla, Įsakymai, 
Skautės įstatai, Skauto įstatai, Penkios serijos liu
dijimų, laiškams popiera, sk. vokai, anglų k. pro
pagandiniai raportai.

Tuntai, vietininkijos, draugovės, skiltys ir pa
vieniai skautai per 1947 metus suaukavo: Spalvuo
tojo metalo žaliavų 380 kg., seno popieriaus 332,5 kg.

Tačiau suaukotųjų dalykų neužtenka būtinam 
reikalui. Mes prašome tuntų, draugovių, skilčių ir 
pavienių skautų dar intensyviau rinkti seną po
pierių bei ieškoti savo apylinkėje PAKAVIMO 
POPIERIAUS BEI RAIŠČIŲ, be minėtų daiktų 
tolimesnis ekspedijavimas nebus galimas.

Tiekimo Skyrius visiems platintojam, sesėms ir 
broliams, padėjusiems išplatinti Tiekimo Sk. 
prisiųstus leidinius, psktn. Juškėnui Eutine, psktn. 
Stankaičiui Bayreuthe, psktn. Stasiškiui Uchtėje 
ypatingai aktingai prisidėjusiems žaliavų rinkime ir 
visiems kitiems aukotojams nuoširdžiausias skau
tiškas dėkui.

Tačiau tenka pastebėti, kad yra visa eilė tuntų, 
kurie neįstengė surinkti nei vieno gramo žaliavų. 
Mes kviečiame visas seses ir brolius aktingai 
dalyvauti žaliavų rinkimo vajuje.

Lieka dėkingas
L. S. B. Tie k imi o Skyrius.

Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical 
Editor A. Krausas

2la!Augustdorf b. Detmold D. P. Camp, Bl. 34

32 Dail. J.Firinausko viršelis Šio numerio kaina 4 RM.
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