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Šv. Kazimieras —
Lietuvos skautų globėjas.
Dail. J. Firinausko pav.

S V. KAZIMIERAS SKAUTIŠKOJO 
KELIO ŠVYTURYS.Kaip laivui jūroje reikalingas švyturys^ pagal kuri jis savo uostą atseka, taip ir žmogui jo kelyje į šviesų tikslą reikalingi šviesūs pavyzdžiai. Tokie pavyzdžiai ne tik padeda jam išsilaikyti tikrame kelyje, nepametant krypties, bet sustiprina jį, pašalina netikrumo ir vienatvės jausmą.Lietuviškos skautijos kelyje pats skaisčiausias, begalinio skaidrumo spindulius skleidžiąs, žiburys yra Lietuvos skautų globėjas — Šv. Kazimieras. Jeigu žmogiškas ydas ir silpnybes laikysime ta tamsia naktimi, kuri mums sunkina skautiškąjį žygį, tai Šv. Kazimieras yra tas švyturys, kuris ir kelią nušviečia ir tikslą parodo ir savo pavyzdžiu jėgų suteikia. Ypač skautams prasminga tai, kad Šv. Kazimieras savo šviesa sužėrėjo jaunuoliu būdamas.Šia proga pažvelkime į vieną Šv. Kazimiero būdo bruožą, kuriam taip artima ir skautiškoji ideologija — pagelba artimui. Simo Sužiedėlio monografijoje „Šventas Kazimieras" skaitome:„Šv. Kazimiero būde žymesnių pėdsakų paliko karitatyviniai jo mokytojo darbai: užuojauta vargdieniams, paslaugumas padėti nelaimingiems, tėviškas . rūpinimasis studentais, 

dupsni ranka naujiems vienuolynams ir statomoms bažnyčioms. Visų tų gerojo žmogaus žėručių yra gausu vėlesniame šv. Kazimiero, vargšų ir nelaimingų globėjo, gyvenime."Tikrai nuoširdžiai pasistenkime bent čia pasekti mūsų Globėją ir galėsime pasidžiaugti stovį kelyje į tikro skauto idealą. Kaip šv. Kazimieras nėsidavė karališkojo dvaro blizgesio išvilio- jamas iš savo kelio'į šventąjį tikslą, taip ir mes, skautai, turime budėti, kad išviršinis skautavi- mas iš mūsų skautiškojo gyvenimo neišstumtų dvasinio skautavimo.Tarnyba artimui yra vienas iš kertinjų akmenų, ant kurių stovi skautybės rūmai. Tad dabokime, kad tas akmuo būtų stiprus ir pastovus. ‘ Įžodžio metu ■ užrištas kaklaryšio mazgelis mums, simbolizuoja tą didžiąją pareigą. Tas mazgelis tenelieka vien mazgeliu, bet jis tebūna. kiekvieno mūsų skau- tiškumo rodyklių.Šv. Kazimiero šventės proga skautai ir skautės iš naujo teišeina į gerojo darbo ritierių žygį pavieniai, skiltimis, draugovėmis ir net tuntais. Skauto geras darbelis tebūna ta gražioji gėlė, kurią mes įpinsime į Šv. Kazimiero garbės vainiką. S. V.
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PRISIMINIMAI APIE DR. VYDŪNĄ.1868 mt. kovo men. 22 d. šventadienio rytą, Ver- dainės šventnamio varpams skambant, Jonaičiuose, Šilutės apskr,, lietuvių tautai gimė didis sūnus Vilius Storosta — Vydūnas. Tėvelių maldos ir giesmės gaubė mažąjį Viliuką nuo pat kūdikystės. Pamaldumo ir gilaus religingumo nuotaika vyravo jo šeimoj. Tėvas Anskis Storosta buvo baigęs ev. dvasininkų misionierių seminariją. Todėl jau nuo mažų dienų aiškino vaikams giliuosius gyvenimo klausimus.Motina, Viliukui 89 — tuosius metus baigus, priminė, kad mistikas Woltersdorfas tokio amžiaus būdamas net dukart šventraštį buvo perskaitęs Tada ir Viliukas su dideliu atsidėjimu ėmė skaityti bibliją ir kitus raštus iš savo tėvo knygyno. Tėvelis rodė Viliukui per žvaigždes ir supažindino su astronomijos pagrindiniais klausimais.Kiek paūgėjęs mokėsi Pilkalnės ir Ragainės mokytojų seminarijose, įsigijo teisę rektoriauti, išlaikęs atitinkamus egzaminus prie Akademiškos Komisijos Karaliaučiuje.Nuo 17 metų dėl nesveikatos, plaučių kraujavimo ir alpimo, metė valgyti mėsą, niekada nerūkė ir negėrė svaigiųjų gėrimų. Iš pradžių mokytojavo trumpą laiką Kintuose pradž. mokykloje, dėstydamas prancūzų ir anglų kalbas. Didžiojo karo metu dėstė lietuvių kalbą Berlyno universitete. Pats studijavo Greifswaldo, Hallės, Leipzigo ir Berlyno universitetuose, pasirinkdamas tokias paskaitas, kurios jo žvilgį į gyvenimą galėtų gilinti, ir praplėsti, k. a.: kultūros, religijų, gamtos, istorijos ir meno filosofiją.Be to, dr. Vydūnas yra mokytojavęs Telšių gimnazijoje, kur man teko būti jo mokiniu. Čia patieksiu pluoštelį prisiminimų iš tų laikų. Telšių gimnazijoj dr. Vydūnas mokytojavo 1920, 1921, ir 1923 metais po keletą mėnesių. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, vedė gimnazijos chorą, mokė vaidintojų būrelį vaidybos meno ir laikė daug paskaitų bei popiečiais atsakinėjo į mokinių paklausimus.Kai pirmą kartą išgirdau Vydūną kalbant, nepaprastai mane paveikė sužavėdamas savo minčių kilnumu ir šviesumu, savo jaunatvišku nusiteikimu bei slėpininga savo veido išraiška. Tas įspūdis nulėmė mane visam gyvenimui. Jis savo saulėtu ir nepaprastu pavyzdžiu patraukė mane. Vydūno įtaka į mane nepaprasta. Jo mintys, jo asmuo savo žavesiu, lyg angelas sargas lydėjo per visą ligšiolinį mano gyvenimą. Gimnazisto, studento ir mokytojo dienas niekuomet neapleido jo teigiama žmoniškuman raginanti įtaka.Nuo pirmo susitikimo su Vydūnu, pamilau jį nepaprastai ir jis man brangus, kaip tėvas.Vydūnu susižavėjo beveik visas gimnazijos jaunimas. Mokinių gyvenime įvyko nauja era. Paskaitos, choras, iškylos į užmiestį, vaidybos pamokos, popietės 

su klausimais ir atsakymais išjudino mokinius ir sukėlė naują judėjimą.Pamokų metu apie Kr. Donelaitį labai vaizdingai ir išsamiai kalbėdavo. Dar ir dabar, po 28 metų, girdžiu ausyse jo gražius palyginimus ir ištraukas iš Donelaičio raštų, Iš pasaulinės literatūros galiu ir šiandie cituoti jo įkvėptas susižavėti strofas, net ištisus eilėraščius. Meistriškai jis aiškino mums graikų dramaturgiją. Nenuostabu, kad jis sudarė vaidintojų būrelį, kuris suvaidino jo paties parašytą ir režisuotą veikalą „Žvaigždžių Takai".Gražiam orui esant visa gimnazija .išeidavo į .Dirkstelių miškelį, netoli Telšių miesto, prie Masčio ežero. Čia Vydūnas pasilipęs ant nugriuvusio medžio, kaip burtininkas žavėtojas nukeldindavo mus į nuostabųjį graikų pasaulį, kalbėdamas apie Platono „Sim- posion" ir kt. Gamtos prieglobsty jo paskaitos įgydavo dar didesnį žavesį, patrauklumą. Vaizdi, gyva kalba uždegdavo jaunuolius-les moksleivius ir žadindavo pasiilgimą gražesnio prakilnesnio gyvenimo.Visokiomis progomis jo paskaitos bei trumpesni žodžiai padarydavo gilų įspūdį. Jis mokėdavo taip gyvai tarti svarbesniuosius sakinius, pabrėžti pagrindines kalbos mintis, kad ir šiandien, po 28 metų atsimenu. Lyg šiandien atsimenu medelių sodinimo šventę, kuomet mes, gimnazistai sodinome liepelių alėją. Ta proga jis tarė mums sparnuotus žodžius. Vienas svarbiausių sakinių ir šiandien iš tos kalbos skamba ausyse: „Augdami spręskime gyvenimo uždavinį, savo gyvenimo ir visos tautos".Jo mokytos dainos ilgai dar skambėdavo per įvairias gimnazijos ekskursijas jau jam išvykus iš Telšių, k. a." Kūdikio dienos, Amžius po amžių" ir kit.Vydūno buvimas, mokytojavimas Telšių gimnazijoje paliko gilių pėdsekų. Tai buvo lyg naujas atgimimo laikotarpis, užvaldęs didesnę mokinių dalį. Jis mokinių gyvenimą pakreipė į šviesias vėžes, sužadino būti dorovingais, nerūkyti, negerti, siekti kūno ir dvasios sveikatos. Vydūno įtakoje įsisteigė net du būreliai Telšių gimnazijoj: vegetarų ir sielos kultūrai kelti.Pirmasis leido laikraštį „Širdies Liepsna", o antrasis — „Šaltinis" Šaltinio pirmame puslapy buvo šiaip nusakyta žurnalo paskirtis: „Tiems, kurie nori vaikščioti prakilnybės taku". Pirmasis numeris buvo apie 82 pusi., o antrasis numeris 252 pusi. Šapirografu Din A 6 formato spausdinamas. Buvau išvertęs Krisch- namurti veikaliuką" „Prie mokytojo kojų" ir antrame numery atspausdinęs. Daug jame tilpo Vydūno verstinių ir originalių straipsnelių. Tiražas pirmojo numerio ca 80 egzpl., antrojo kiek daugiau.„Širdies Liepsna" buvo didesnio formato, kiek didesnio formato už Din 5. Tai vegetarų būrelio laikraštis. Būrelis turėjo pačioje gimnazijoje apie 20
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narių. Jam priklausė ir mokytojų seminarijos auklė
tiniai. Pirmąjį numerį atpausdinom šapirografu, o 
antrąjį apolografu jau studentu būdamas vasaros 
atostogų metu Sedoje. Jį skaitė ir gaudavo kitur 
gyveną vegetarai. Gimnazijos būrelis siuntė Kaunan į 
vegetarų suvažiavimą savo atstovą. Gimnazijos 
būreliui atstovavau aš pats. Tiek „Šaltinio", tiek 
„Širdies Liepsnos" laikraščių leidėjais — redaktoriais 
buvome mudu su Rapolu Serapinu. Sielos kultūrai 
kelti žurnaliukas „Šaltinis" buvo tvirtais viršeliais 
pas knygrišį įrišamas.

Per gimnazijos iškylas iššaukdavo mus Dr. Vydūnas 
lenktynių. Norintieji su juo lenktyniauti išsirikiuoda
vome ir davus ženklą pašilęisdavome bėgti. Vydūnas 
mus visus pralenkdavo.

Jis saulėtu linksmumu ir savo nepaprastu darbštumu 
bei pareigingumu uždegdavo mus. Praėjo daug metų, 
bet jo įtaka liko žymi. Lietuvos Universitete buvo 

įsisteigusi „Filoteospfų draugija", kurios tikslas ug
dyti sielos kultūrą.

Trečios klasės gimnazistu būdamas susižavėjau 
Vydūnu ir visą mano gyvenimą pakreipė žmoniškumo 
keliu. Vydūną laikau vieną didžiausių lietuvių tau
tos garbingųjų vyrų. Kas tik gilesnį žvilgį turi, neliks 
abejingas Vydūno skelbiamoms mintims.

Apskritai Vydūno atsilankymas ir ilgesnis mokyto
javimas Telšių Gimnazijoj uždegė jaunimą, sužadino 
aukštiems idealams. Išvarė gražią vagą kaip choro 
dirigentas, lietuvių ir pasaulinės Literatūros moky
tojas, kaip vaidintojų būrelio ugdytojas ir šaunus 
paskaitininkas.

Mūsų dideliam Bičiuliui ir „Skautų Aido" bendra
darbiui, švenčiančiam 80 metų sukaktį, linkime ilgai 
dar gyvuoti ir žadinti mūsų Tautą į žmoniškumą ir 
Laisvės rytojų!

A. Krausas.

„S K AUT Ų A ID U F 25 M E T AI.

Šiais metais kovo 15 d. sueina lygiai 25 metai, kaip 
„SKAUTŲ AIDAS" išvydo pasaulį. Jį įkūrė Šiauliuose 
energingi skautų vadovai sktn. Vacys • BANIULIS ir 
sktn. Ignas TAMOŠAUSKAS.

Pirmasis numeris pasirodė 1923. 3. 15 d. Jis buvo 
atspausdintas Biržuose.

„Skautų Aidas", kaip matyti iš jo paantraštės, buvo 
„Mėnesinis skautų literatūros laikraštis, leidžiamas 
Šiauliuose". Visos skautų sąjungos oficialiu organu 
tada buvo Kaune leidžiamas laikraštis „Skautas".

Po kurio laiko Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausias 
Štabas „Skauto" leidimą sustabdė ir nuo 1923 metų 
rugsėgo mėnesio perėmė „Skautų Aido" leidimą ir jis 
liko Brolijos organu. Laikraščio redagavimas iš pra
džių buvo paliktas šiauliečiams /čia jis buvo spausdi
namas/, tik vėliau perkeltas į Kauną.

Sunku būtų čia nupasakoti „Skautų Aido" kelias 
nuo mažo, pusinio dabartinio formato, 8 puslapių, be 
viršelių laikraščio iki didžiulio, spalvotais viršeliais, 
gausiai iliustruoto, keliolikos tūkstančių skautų ir 
skaučių skaitomo žurnalo.

Kiekviena pradžia sunki. Ji net labai sunki buvo 
„Skautų Aidui". Pasiaukojimas, nuoširdus pasišven
timas jų redaktorių bei uolus rėmimas skautų ir skau
čių padėjo visas kliūtis nugalėti.

Štai pirmieji pirmtakūnai, kuriems jokios kliūtys 
nebuvo baisios:

Pirmasis redaktorius buvo sktn. V. BANIULIS. Jis, 
redagavo „Sk. A." 1—2 ir 24—29 nr. Antrasis redak
torius. sknt Ign TAMOŠAUSKAS redagavo 8—16 ir 
30—34 nr., vėliau sktn. V. ČEČETA — 17—23, psktn. 
J, Merkys su psktn. V. Zabarausku —- 35—45 nr., o 
nuo 46 iki 252 numerio vyr. sktn. A. SAULAITIS, kuris 

ilgiausiai redagavo „Skautų Aidą". Išėjus atlikti kari
nės prievolės jį pavaduoja vyr. sktn. K. Laucius. Per 
septynioliką metų „Skautų Aidas" buvo išaugęs į 
didelį, puošnų ir labai mėgiamą jaunimo žurnalą 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Čia ypač pabrėžtinas vyr.

Kaina 15 cenftą.
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š Prenumeratos kaina: j 
Į 6 mėn............................  . 1 litas =
f 5 mėn.......................................— 50 cnt. =
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Skautų Aidas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis,

leidžiamas Šiauliuose.

Redakcijos ir administracijos adresas: ŠIAULIAI, Turgaus g-vė 12.
aillllIlIlilllIllIlllHllIliniilllllIlIlilIKiiiiinittiKiiuinuiuiuUKrU  

| . Skelbimų kaina: §
= petito eilutei ... 20 centų, g 
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1 Nr. Į Šiauliai. 1923 m. kovo 15d. Į 1 metai.

Nuo redakcijos.
Skautų Vyriausiajam Stabui leidus, 

Šiaulių XIII ir XIV skautų draugovės, su
rinkusios šiek tiek skautiškos literatūros, 
pasistatė sau tikslu, išleisti Šiauliuose skau
tų laikraštį. Turėdami omenyj, duoti dau
giau žinių skautams ir plačiau supažindinti 
visuomenę su skautybe ir jos judėjimu 
Lietuvoje.

Redakcija imdamosi šio darbo, stato 
sau už pareigų tolintis nuo partyvės po
liškos, kuri dabar įsivyravusi, naikina 
visuomenėje pasyvias pažiūras ir jų paga
liau priveda prie neapykantos. Nusitolinę 
nuo jos, mes visgi stengsimės, kiek ga
lima paįvairinti leidžiamojo laikraščio tu
rinį. sugretindami teoriją su praktika.

Talpinsime taipogi žinių apie savo 
darbuotę, t. y. skautų kroniką, kurioj bus 
nurodoma vyriausioio ir mūsų štabo pra
nešimai, veikimai ir t. t

„Skautų Aidas", prašant Šiaulių L. 
<j. ir Sp. Feder Vytauto skyriui, turės 
minimame laikraštyje savo skyrių, kuria
me bus talpinama Skyriaus darbuotė ir 
centro valdybos pranešimai

Atsiradus neaiškumų ir klausimų vi
suomenėje. .Skautų Aidas“ turės savyje

klausimų dėžutę, kurioje pasistengs išgvil
denti liečiamus skautybę neaiškumus.

Leisdami šį laikraštį, nėra abejo, ti
kimės ir iš visuomenės pusės, jogei ii ne- 
neapleis mūsų šiame idėjiniam darbe; o 
sukaupę bendras jėgas, kaip materialesĮ 
taip ir morales, lengvai galėsime tęsti 
pradėtąjį darbą!-

! Budėk? Redakcija

Idealų Katalogas.
Žmonės daug ginčijas: tarp savęs 

del [vairių dalykų, bet visi sutinka, kad 
nej vienas asmuo neapsieis be tam tikro 
prisiekime. dvasios krypsnio, nusistatymo. 
Tas svarbiausias, galutinas siekinys, kurio 
nukreiptas yra visas žmogaus veikimas, 
vadinasi idealu.

Tik deja, tame yra keblumas, kad 
galutinas idealas neaiškiai šviečia kiekvie
nam asmeniui. Todėl tokia daugybė įvai
rių idealų, idealėlių, tokia nuomonių dau
gybė del jųjų? Čia galėtume parašyti Ištisą, 
ilgą idealų katalogą!

Kokie gi yra skautų idealai?
Skautų idealų katalogą lengvą susta

tyti iš jų įstatų. Bus tai: 1) Ištikimybė duo- 
tąjam žodžiui. 2) Ištikimybė Dievui Ir tė-

Taip atrodė pats pirmasis -„Skautų Aido“ numeris.
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Sktn. Vacys Baniulis, pirmasis „Skautų Aido" 
redaktorius Vyr. sktn. Antanas Saulaitis, ilgiausiai 
iš visų redaktorių redagavęs „Skautų Aidą".

sknt A. Saulaičio nuopelnas, kuris labai sumaniai ne 
tik „Skautų Aidą" redagavo, bet jo rūpesčiu buvo 
išleista nemaža skautiškos spaudos: įvairių leidinių 
ir kt. Dabar vyr. sktn. A. Saulaitis gyvena Augsburge 
ir dirba mūsų sąjungai kaip LSS Pirmijos Tarybos 
sekretorius ir Spaudos Biuro vedėjas. Be to, jis vado
vauja Augsburgo Skautų Tuntui. Mes linkime šia 

proga ilgai dar pasidarbuoti skautų sąjūdžiui ir sayo 
dideliu patyrimu pasidalyti su jaunesniaisiais broliais.

Tremtinukas „Skautų' Aidas" pasirodė 1946. 1. 15. 
Jis jau lanko mus trečiuosius metus. Skaitytojai, 
bendradarbiai, sesės ir broliai, visomis .išgalėmis rem
kime jo leidimą, kuris yra žymiai sunkesnis kaip 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Vyr. sktn. A. Kr.

SUKAKČIŲ SKAUTISKO 
LIETUVIŲ SKAUTUOS 3 0 METŲ 

PAŽANGUMO VARŽYBOS
/LSS Tarybos Pirmijos nustatytos 1947. XII. 13—14/
I. Tikslas

Lietuvių Skautijos 30 metų sukakčių skautiško 
pažangumo varžybomis siekiama:

1. kelti LSS narių tautinį susipratimą ii didinti jų 
skautiškąjį sąmoningumą, patyrimą ir nagingumą, 

.2. žadinti LSS narių ir vienetų skautiškąjį aktingumą,
3. stiprinti LSS vienetų organizacinį pajėgumą.

H. Laikas
. Varžybos pradedamos 1948 m. vasario mėn. 16 d. 

ir baigiamos 1948 m. gegužės mėn. 31 d.
III. Varžybų dalyviai

Varžybose dalyvauja visi LSS Seserijos’ ir Brolijos 
vienetai ir jų nariai. Varžybos vyksta Seserijoje tarp 
jos vienetų ir jos narių ir Brolijoje — tarp jos vienetų 
ir jos narių _ /varžomasi kiekvienoje jos šakoje 
atskirai/.
IV. Varžybų dalykai ir jų vertinimas

Atitinkamų taškų skaičiumi vertinami šie varžybų, 
dalykai:
I. Sueigos. Sueigoje dalyvavusiam asmeniui skiriamas

1 taškas. Bet varžybų laikotarpyje užskaitomų 
sueigų gali būti ne daugiau, kaip:

1 skilties sueiga per savaitę,
4 draugovės sueigos per visą laikotarpį ir
3 tunto /vietininkijos/ sueigos per visą laikotarpį.

2. Iškylos. Dalyvavusiam asmeniui:
a/ dienos iškyloje, netrumpesnėje kaip 4 vai.— 3 t.;

b/ paros iškyloje su nakvyne 6 t.;
c/ kelių parų iškyloje: už kiekvieną parą po — 6 t.

3. Patyrimo laipsniai. Varžybų metu turinčiam teisę 
laikyti egzaminus į aukštesnį patyrimo laipsnį ir 
išlaikusiaid asmeniui skiriama:

a/ už III pat. laipsn. — 20 t.;
b/ už II pat. laipsn. — 30 t.;-
ei už 1 pat. laipsn. — 40 t.

4. Ženklai. Asmeniui už įsigijimą /egzaminų išlaikymą/:
a/ tautinio ženklo — 30 t.;
b/ valstybinio ženklo — 30 t.;.
c/ tarptautino ženklo — 20 t.

5. Specialybės. Asmeniui už įsigijimą /egzaminų 
išlaikymą/:
I- os grupės specialybės /pagal specialų

sąrašą/ — 20 t.;
II- os grupės specialybės — 15 t.

6. Dainos. A. Už šių dainų /pagal specialų sąrašą/:
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a/ mintiną žodžių mokėjimą asmeniui
už dainą — 2 1; 

b/ dainuoti mokėjimą skilčiai
/jaun. sk. dr-veiZ — 7 t.;, 

B. Už laisvai pasirinktą dainą: -
a/ mintiną žodžių mokėjimą asmeniui

už dainą — 2 t.;
b/ dainuoti mokėjimą skilčiai

/j. sk. dr-vei/ už d. — 5 t.
7. Rankdarbiai.

A. Tautodailė: a/ juostos, b/tautinių raštų rinkiniai, 
' c/ tautinių rūbų piešiniai, d/ drožiniai ,f/ lėlės ir k.

B. Tautinės buities modeliai, pvz., lietuviška 
sodyba, Gedimino pilis ir p.

C. Stovykliniai visus /A—F/ rankdarbius
modeliai. įvertina:

L. Techniški modeliai. a/ tunto komisija — ligi
E. Žaislai. 10 tašk. už kiekvieną

F. Įvairūs rankdarbiai. rankdarbį;
■ b/ sukaktuvinės parodos

komisija—-ligi 50 taškų 
už kiekvieną rankdarbį.

8. Skilties vardas. Skilties Zsk. vyčių, vyr. skaučių, 
būrelio ir jaun. skautų-čių draugovėsZ vardo išryškini
mas ir /pasakų, legendų padavimų, savos kūrybos ir 
dainų montažu/ pavaizdavimas, skilčiai/būreliui—12 
taškų /vieną kartą per visą varžybų laikotarpį/.

9. Skauto-ės užrašai.
10. Skilties knygelė.
11. Draugovės knyga.
12. Tunto kronikos 

knyga.

8—12 dalykus įvertina 
tunto komisija — ligi 30 
taškų kiekvi eną.Taškai už
skaitomi tiems asmenims, 
kurie tuos dalykus pa

ruošė. Užskaityta gali 
būti ir visam kolektyvui, 
ne atskiram asmenui.

V. Premijavimas
Varžybų darbai premijuojami Seserijos ir Brolijos, 

atskirai.
Seserijos ir Brolijos premijuojama:

aZ 15 pažangiausių skilčių,
ir b/ 10 pažangiausių dr-vių.

Tunto ribose premijuojama:
a/ 1 pažangiausia draugovė,
b/ toks pažangiausių skilčių skai

čius, kiek yra draugovių,
ir c/ 5 pažangiausi skautai-ės.

Draugovės ribose premijuojama:
a/ 1 pažangiausia skiltis

ir b/ 3 pažangiausi skautai-ės.
VI. Palyginamasis rodiklis

1. Asmens pažangumo rodiklis yra varžybų metu jo 
gautų taškų suma. Daugiausia taškų surinkęs asmuo 
draugovėje yra pažangiausias dr-vės skautas-ė; 
daugiausia taškų surinkęs tunte —■ yra pažangiausias 
tunto skautas-ė.

2. Skilties pažangumo rodiklis yra. varžybų metu jos. 
narių gautų už bendrus darbus /pvz., skilties knygelę, 
skilties vardo pavaizdavimą ir p.Z surinktų taškų suma, 
padalinta iš skilties narių skaičiaus.

3. Tokiu pat būdu nustatoma draugovės pažangumo 
eilė draugovėje; skilčių ir draugovių pažangumo eilė 
tunte — Brolijoje ir Seserijoje.
VII. V a d o v a v imas

Varžyboms vadovauja Vyriausia Varžybų komisija..

AKADEMINIO SKAUTIŠKO
JAUNIMO SUVAŽIAVIMO

NUTARIMAI
Mes, akademinis skautiškasis jaunimas tremtyje, 

susirinkęs 1947. XIII. 30 — 1948 I. 8 d. d. savo suvažia
vime — stovykloje svetimoje žemėje — Bavarijos 
Alpėse, dalyvaujant ir korp. „VYTIS“ garbės nariams 
bei filisteriams, išklausęs eilę pranešimų skautiško
sios ideologijos klausimais ir aptaręs aktualiuosius 
mūsų skautiškojo ir akademinio .gyvenimo reikalus, 
vienbalsiai priėmėme šiuos nutarimus:

1. Nepasitenkinti vien skautiškų idealų prisimini
mais, neieškoti naujų kelių, bet eiti tuo keliu, kurį jau 
turime: įgyvendinti skautų įstatus. Mūsų ideologija 
nurodo kelio gaires, bet tuo keliu turime eiti mes pa
tys. Stengtis, kad sunkios sąlygos neužmuštų mūsų 
širdyse Artimo meilės bet išugdytų ją dar' didesnę. 
■Įrodyti ne vien žodžiais, bet ir darbais, kad svar
biausias mūsų tikslas, kurį Dievas mums nurodė, yra 
tarnauti kitiems.

2. Nepasiduoti svetimoms žalingoms įtakoms, neu
žmiršti, kad šeima yra tautos gyvenimo pagrindas, 
patiems kurti tik lietuviškas šeimas, dėti visas pa

stangas, kad ir musų tautiečiai tik tokias šeimas; 
kurtų.

3. Nešti tautiečiams taikos ir meįlės dvasią, šalinti 
neapykantą ir palaikyti tvirtus ryšius sesių ir brolių; 
tarpe akademiškame ir tolimesniame gyvenime.

Būrelis stovyklautojų S! „Vytis" žiemos stovykloje 
Fischene. Foto: Biliūnas.
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Pirmasis pašliūžų mėginimas S! „Vytis" žiemos Vytiečiai iškyloje po Alpes. Foto: Piliūnas.
stovykloje. Foto: Piliūnas.

4. Skaučių ir skautų akademiniai vienetai, kaip 
Lietuvos un-tų Studenčių Skaučių Draugovės ir korp. 
„Vyčio" tęsinys, tvirtai laikosi Lietuvoje jų sukurtų 
gyvenimo bei darbo tradicijų. Tremtyje jie visiškai 
subordinuojasi Akademinio Skautų Sąjūdžio /A.S.S./ 
organizacijos vadovybei, kuri koordinuoja santykius 
su LSS Seserija ir LSS Brolija.

5. Smerkdami mūsų tautiečių tremtyje tarpusavio 
partines rietenas, skaldančias mūsų tremtinių ben
druomenę ir tuo silpninančias kovos dėl Lietuvos 
laisvės pozicijas, mes griežtai pasisakome prieš bet 
kurių mūsų politinių partijų mėginimus įtraukti į 
šią neretai nešvarią kovą mūsų akademini skauti
škąjį jaunimą ir skelbiame:

a/ Skautų organizacija nėra kurios nors' politinės 
partijos įrankis;

b/ nė viena politinė partija neturi teisės skverbtis 
į jos eiles ar pajungti ją savo tikslams;

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
HIMNO KONKURSAS.

L. S. S. Tarybos Pirmija 1948. I. 31. nutarė:
ai Paskelbti LSS himno tekstui parašyti konkursą, 
b/ LSS himno tekstui parašyti nustatyti tokias

k o n k u r s o s ą 1 y g a s :
1. Konkurso laikas — ligi 1948. V. 15.
2. Tekstas turi išreikšti skautybės idealus ir būti 

8—16 eilučių.
3. Himno tekstas turi būti pasirašytas slapyvardžiu ir 

pristatytas drauge su uždaru vokeliu /kuriame turi 
būti lapelis su autoriaus pavarde,. vardu ir adresu/.

4. Tinkamam tekstui išrinkti LSS Tarybos Pirmija 
kviečia jury komisiją; komisijos sudėtis paskel
biama 2 savaites prieš konkurso pabaigą.

5. Komisijos pripažintas /ar pripažinti, jei keli/ himnui 
tinkamas /ar tinkami/ tekstai premijuojami.

6. LSS Tarybos Pirmija skiria A premijas:
I—oji premija — RM 500,—;

II—oji premija ■— RM 300,—;
III—oji premija — RM 200,—.

c/ LSS nariai neturėtų aktyviai reikštis politinių 
partijų bei jų partinių organizacijų darbe;

d/ LSS Tarybos Pirmi j a prašoma atkreipti į tai 
dėmesį.

6. Emigracijos atveju:
a/ Dėti visas pastangas tęsti savo studijas svetur;
b/ burtis į lietuviškus akademinius skautiškuosius 

vienetus visose šalyse;
c/ palaikyti glaudžius ryšius su LSS,., A.S.S. vado

vybėmis ir su visais broliais bei sesėmis akade
mikais.

7. Visomis jėgomis vesti kovą dėl Lietuvos laisvės. 
Tremtyje ir emigracijoje visada atminti, kad čia ne 
mūsų žemė. Išmušus laisvės valandai, greičiausiu 
laiku pasiekti mūsų šventąjį kraštą, kuriam visada 
turime aukotis ir dirbti — iki paskutinio atodūsio.

Ad meliorem!
/parašai/

7. Premijuoti tekstai tampa LSS nuosavybe.
8. Kiti konkursui patiekti tekstai gali būti skelbiami 

LSS spaudoje.
9. Konkursui tekstai turi būti pristatyti LSS Tarybos 

Pirmi jos adresu.

Visi talkon!
Nuoširdžiai paremkime skautystės įkūrėjo 

lordo Baden — Powellio knygos „S k a u t y b ė 
Berniukams" išleidimą. Broliai iš Anglijos, 
Australijos, Amerikos, Kanados miškų ir kitų 
pasaulio kraštų bei tremtinių stovyklų Vokietijoj 
prašomi prenumerata bei natūra remti mūsų pa
grindinės knygos atspausdinimą. Jos, 330 pusi, 
didumo, apytikrė kaina penkiolika markių. Jau 
Baltijos Tuntas Lūbecke padarė gražią pradžią 
paaukodamas ir atsiųsdamas prenumeratos.

Broliai ir skautų rėmėjai, nuo Jūsų pareina 
knygos atspausdinimas. Tad skirkime tam reikalui 
atliekamą pinigą ar pupelių kavos popieriui 
parūpinti. L. S. B. Spaudos Skyrius.
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SIUNČIA L. S. B. VADUOS INSTRUK
TAVIMO DALIS.Mano Broli! Laiškas Nr. 3.Džiaugiuosi Tavo naujuoju laišku, ir ta energija, tuo pasiryžimu, tuo jaunatvišku idealizmu, kuris trykšte trykšta iš Tavo žodžių. Tikrai puikiai padarei,■ pasakydamas aniems „vyrams" savo nuomonę atvirai į akis, kai jūs susigiričyjote apie meilę! Visai teisingai, Tu neturi bijoti jų pastabų ir pašaipų. Tai kas, kad jie Tave vadina „mamytės sūneliu". Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis! Eik tvirtai savo keliu ir mokėk — kur to reikia — į tuščias pastabas nekreipti■ dėmesio. O už savo idealą kovok iki paskutinio kraujo lašo, niekad neleisdamas šventų dalykų mindžioti purve . .Taip, Broli, tiesą sakai — meilė tai ne smagumėlių, ne malomumų ieškojimas. Meilės negalima lyginti su kaubojiška filmą ar vyno taure. Kas taip daro, jos nepažįsta. Pasižiūrėk tik iš arčiau į tuos, su kuriais neseniai susiginčyjai, pasižiūrėk į žmones, kuriems nėra nieko švento gyvenime, ir įsitikinsi, kad tai patys nelaimingiausi žmonės pasaulyje. Kaip ir tūkstančiai, šimtai tūkstančių nelaimingų jaunuolių nuėjo jie klaidingais keliais, sugriovė savo gyvenimo laimę, nes nežinojo, kas yra meilė, kame glūdi jos esmė. Jie tapo savo nesupratimo, savo klaidingos pažiūros į meilę aukomis. Ieškodami gyvenime smagumėlių, jie manė, kad meilė vienas iš tokių, kad ją galima išnaudoti ir po to numesti patvojin, kaip seną niekam nereikalingą daiktą . .. Nesistebiu, kad Tu negalėjai nė minutei pakęsti tokios pažiūros. Tavo graži siela jaučia, kad meilė yra kažkas švenčiausio, didžiausio pasaulyje^ Visuomet išsaugok savo širdyje tokią nuomonę! O savo klystantiems broliukams stenkis, kur tik gali, parodyti tikrąjį kelią . ..Tu lygini meilę su gėle. Žinai, nelengva rasti jai tikrąjį vardą. Vienu kitu sakiniu meilės niekad neišsemsi. Meilė turi būti išgyvenama paties žmogaus, ir tik jo sielos gelmių ilgesys randa tikrąjį atsakymą. Bet Tavo palyginimas yra gražus. Mylinčio žmogaus sieloje iš tikro ima skleistis kažkas gražaus ir skaistaus, kaip nuostabi gėlė, kaip lelijos žiedas, ir „tas kažkas" pripildo visą žmogaus esybę nepaprastos laimės ir džiaugsmo. Taip, jei jau lyginsim meilę su gėle, tai ji — pati gražiausioji gėlė pasaulyje . ..1 Tiktai čia aš noriu pažymėti kitą dalyką, kuris Tau, 

Mano Broli, yra ypatingai svarbus. Tu su pasibiaurė- jimu atmetei nuomonę, kad meilė — smagumėlis, blizgutis. Bet ji taip pat nėra tokia, kaip ją įsivaizduoja kai kurie, romantiški rašytojai. Meilė ne „švelnus nieko neveikimas", ne. puikūs romansai po mylimosios langais mėnesienoje, apie ką taip daug ir taip dažnai rašoma. Aš sutinku, tai viena iš meilęs pareiškimo formų /kas iš mūsų nėra pergyvenęs tų svajonių prieš mėnulį!/, bet toli gražu dar ne pati esmė. Kai matai meilėje vien tik romansus, ilgus dūsavimus ir gražias svajones — gręsia pavojus atitrūkti nuo žemės, tapti tuščiu, nerealiu svajotoju. Žinoma, čia vėl nieko nesakau prieš pačias svajones. Ir ką gi prieš jas pasakysi! Jei jau iš viso žmogus nepasitenkina siaurais realiojo gyvenimo ir veiklos rėmeliais, jei jis stengiasi dvasia pakilti aukštyn ir -statyti puošnų pasaulėžiūros rūmą — tuo labiau nerimsta jaunuolio dvasia savo ,,Sturm uhd Drang" laikotarpyje /ką šie žodžiai reiškia, žinai iš literatūros/. Tiktai tos svajonės, ta graži pasakų šalis, kurią matai savo vaizduotėje, neturi Tavęs visamdaikui atitraukti nuo žemės, nes Tu gyveni ir dirbi joje. Tavo dvasios pasaulis, Tavo jauna turtinga vaizduotė ir lakios mintys neprivalo pastumti Tavęs į neveiklumą, priešingai — turi Tau padėti realiame gyvenime, padėti tapti to gyvenimo kūrėju ir valdovu. O kaip tik anose knygose realaus gyvenimo labai maža. Viskas apsiriboja tik svajonėmis. Iš esmės tokia išsvajota meilė ■ irgi tik blizgutis, tuščias blizgutis. Meilė yra kažkas daugiau, kaip gražios poetikos svajonės. Meilė — tai gyvenimo realybė, o neužmiršk, gyvenimas nevisada toks, kokį jį matai savo sapnuose ar randi kai kurių jaunimo taip godžiai skaitomų knygų puslapiuose. „Jeigu nebus laiku patrauktas pavojaus stabdis, tai netrukus priešais tuščios literatūros paveikslą stovės tuščio jaunuolio statula,— arba, tiksliau tariant, turinio neturinčios knygos tampa neveikime žūstančio jaunuolio gyvenimo turiniu" — sako M. Mūller.Jei nori vien tik gauti — meilės niekad nesuprasi, teisingiau, jos neišgyvensi/ čia ir yra pagrindinė daugelio meilės romanų klaida/. Meilė-tai kartu ir 
auka. Šios dvi sąvokos yra neatskiriamai tarp savęs susietos. Auka yra nuolatinė ir būtina meilės
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palydovė. Žmogus, kuris tiktai myli, negalvoja apie save, bet visų pirma apie kito gerovę ir laimę. Savo mylimam asmeniui jis aukojasi — net iki savo gyvybės aukos . . .Žinai, Broli, aš taip pat buvau pakliuvęs į žalingą tuščių romanų Įtaką. Ir tik- savo mylimam mokytojui esu dėkingas už tai, kad nenuklydau šunkeliais. Gaila buvo jam mano jauno gyvenimo... Vieną pavakarį išsivedė jis mane pasivaikščioti Nemuno pakrantėmis ir ilgai, ilgai kalbėjo apie meilę. Besiklausydamas jo draugiškų žodžių, supratau aš tada: didelę meilę turi sekti didelė auka ... 'Mano mokytojas atvėrė man tuomet visai naują, nepaprastai gražų pasaulį, apie kurį anksčiau neturėjai jokio man paties mažasis pasaulėlis ... >Dabar Tau berašant rodosi tnan, kad vėl gimnazistas su spindinčiu ženkliuku naujoje kepuraitėje. Iš praeities ūkų iškyla seni gimnazijos rūmai didelių liepų pavėsyje, vėl girdžiu linksmą klasės ūžesį, į mane žiūri veidai tų, su kuriais kartu sėdėjau juoduose suoluose. Daug tų veidų ir jie nestovi vietoje. Bėga, keičiasi vienas po kito, vėl dingsta ten, iš kur atėję . . . Tik vienas liekasi ir žiūri į mane ilgiau. Malonus ir geras tasai žvilgsnis. Nuo jo darosi kažkaip griaudu ir gera krūtinėje. Ir norisi sušukti: — Mokytojau!" ... O jis vis žiūri į manė ir man šypsosi. Ir iš toli atplaukia aną vakarą jo kalbėti žodžiai, iš toli, iš anapus sako taip gerai pažįstamas ir brangus man balsas: „Tu ' nori mylėti, brolužėli? Ilgiesi meilės? Trokšti jos? Bet pasakyk, ar gali, ar moki pasiaukoti? Ar jau esi pakankamai stiprus? ..Mano Jaunasis Broli, to paties klausk ir Tu! Klausk pats savęs ...Jei meilė ne smagumėlių gaudymas, taip pat ne romantiška svajonė, bet kažkas realaus — tai ir žiūrėti į ją turi realiai, ne sapnuodamas, atviromis akimis.Žiūrėk į meilę, kaip į Didįjį Tavo gyvenimo uždavinį ir auk dvasia kad atėjus laikui nepalūžtom, kad nebūtų auka Tau persunki...Ateis kartą pavasaris ir Tau, Broliuk! Tuomet rasi tą, kuri bus Tau pasaulyje gražiausia ir švenčiausia, kuriai norėsi paduoti ranką ir dalintis bendru likimu. Ir duosi Tu jai pats save, savo sielos puikiausius deimančiukus, savyje išaugusį ir išsiskleidusį lelijos žiedą... Neužmiršk, — mylint visi sielos turtai, kuriuos žmogus nešioja’ savyje, atiduodami, dovanojami tam, kurį jis myli...Todėl Tau reikia dabar bręsti kūnu ir siela, ugdyti savyje tas ypatybes, kurios Tau kaip vyrui būtinai reikalingos. Priešingu atveju Tavo meilė bus tuščia, nes nieko neduosi, pats tuščias būdamas ...Grįžkim dar kartą prie Tavo palyginimo. Meilė yra kaip gėlė — sakai Tu. Gerai! Bet gėlei reikia saulės, oro, vandens, tinkamos žemės, rūpestingos priežiūros, žodžiu, reikia tam tikrų sąlygų, kad ji galėtų augti 

ir žydėti. Tad žiūrėk, Broli, kad pati gražiausioji pasaulyje gėlė Tavyje nenuvystų ir neužtrokštų! Sudaryk tinkamas sąlygas jai žydėti /kai ji pražys,- bus jau per vėlu .../ O tos sąlygos meilei pražysti ir pilnai išsiskleisti yra Tavo taurus ir kilnus gyvenimas . ..Taigi, konkreti išvada iš viso to, apie ką šiandien kalbėjome, būtų ši: išmok kilniai gyventi, kad galėtum 
kilniai mylėti — /jokiu būdu ne atvikščiai!/ Kilnus gyvenimas — būtina sąlyga kilniai meilei.„Kuo daugiau žmogus bręsta, tuo gilesnė ir labiau pasiaukojanti, daugiau savęs išsižadanti tampa jo meilė" — sako didysis jaunimo draugas Foerster. Jaunystės metai, anot jo, yra tam skirti, kad jaunuoliai išmoktų vesti tokį gyvenimą, kuris duoda jiems jėgų ir galios kilniai mylėti tuomet, kai jie bus pilnai tai meilei pasiruošę, kai jie bus tapę asmenybėmis kasdieninėje kovoje su savimi.. .Laikotarpis, kurį dabar pergyveni, yra Tavo visam tolimesniam gyvenimui labai svarbus. Išaugai iš vaiko metų, kažkur dingo saulėtos vaikystės dienos — prieš Tave paslaptingas, nežinomas dar Tau pasaulis. Bet visi tie maži grūdeliai, kurie nuo pat mažens Tavo sieloje buvo pasėti, staiga ima dygti, augti. Iki šiol buvusios nebylės stygos pradeda skambėti. Kaip jos vėliau skambės — dar neaišku. Tavo širdis dabar atvira, į ją plaukia įvairūs tonai. Kovok, Broli, už tai, kad vien tik švarūs, kilnūs ir šventi tonai Tavo širdyje rastų vietos!... Pumpurams sprogstant, didelėms permainoms vykstant Tavo jaunoje sieloje, šiuo metu kaip tik pats tinkamiausias laikas susidaryti 
savyje tikrąjį, , nesužalotą meilės vaizdą. Didelės gražios meilės, skaisčios ir skaidrios, kaip rasoš lašelis ryto saulei tekant! Ir taip pat šiuo metu pats tinkamiausias laikas ruoštis tai meilei, mokytis kilniai gyventi, mokytis, anot Vydūno, spinduliuoti tyliu žmoniškumu. Tad gerai išnaudok laiką! Jis antrą kartą nebegrįš... Žmogaus gyvenime du kartus pavasario pumpurai nesprogsta------- —Baigiant liko paskutinis dalykas, kurį, kalbėdamas apie meilę, būtinai turiu paminėti. Tai nėra kokia nors abstrakti sąvoka, bet taip pat konkretus, tiesioginis Tau uždavinys.Jau anksčiau minėjęs „Sturm und Drang" laikotarpį. O Tavo dabartiniam gyvenimui kaip tik audra ir charakteringa. Tu turi jėgų perteklių. Tu nori eiti su audromis ristynių. Idealizmas virte verda Tavyje, jis veržiasi per pylimus kaip vanduo pavasario potvynio metu /visumet, Broli, sprogstantieji pumpurai, naujai suskambėjusios sielos stygos atneša kartu ir galingą pavasario vėją!/ Todėl negana sakyti Tau apie killnų gyvenimą. Tu nori išgirsti dar kai ką „labiau apčiuopiamo", nori kur nors išlieti savo energiją. Puiku! Štai Tau tasai mano minėtas labai- svarbus uždavinys, kurį jau dabar, jau šiandien turi vykdyti: jį būtų galima apibudinti dviem žodžiais:

9

9



— Gerbk moterį!Nesvarbu su kokia mergaite Tu bekalbėtum, kas toji sesė bebūtų — ji yra moteris. O prieš moterį kiekvienas vyras turi lenkti galvą ...Pasižiūrėjęs į savo sesę, prisimink mūsų Tautos karžyges moteris! Be jų mes nebūtume turėję to, kas ištisais šimtmečiais puošė lietuvio vardą. Už kiekvieno iškentėto sunkaus bandymo, už kiekvieno garsaus žygio, už kiekvieno didvyrio slepiasi tyli, kantri, pasiaukojanti ir mylinti moters širdis . . . Lietuvaitė nesvyravo išleisdama savo brolį, savo mylimąjį į kovą už Tėvynę, lietuvė motina nedrebėjo 1863 metais stovėdama prie kazokų kankinmą sukilėlio sūnaus — neverkė ji, bet sukandusi dantis drąsino sūnų; drausdama jam išduoti draugus... O ar ne šimtai mūsų motinų tyliai kalbėjo Viešpaties Angelą ant sūnaus savanorio kapo, prašydamos Dievo priimti jo auką savo kraštui? ... Ar ne šimtai tų pačių motinų laimina šiandien sūnų partizaną šventam žygiui už laisvę? ...Kiekvienoje mergaitėje, kiekvienoje sesėje, Broli, turi matyti busimąsias motinas... Praeidamas pro senelę, sunkiai nešančią savo naštą /žinau — kaip skautas Tu niekad nepraeisi pro šalį, bet padėsi nešti!/ pagalvok, kad ir ji buvo kada nors jauna ir graži... Tada atsimink Dievo Motiną po Sūnaus kryžiumi, Jos auką ir skausmą, ir Tu suprasi, kas nudažė senelės plaukus baltai... Auka tai, Broli, netokia gal didelė kaip Marijos bet vistiek auka*... Ir jei taip galvodamas dar kartą pažiūrėsi į senelės veidą — pamatysi, kad jis ir dabar gražus, labai gražus, nes jame kaip saulė šviečia pasiaukojimas ir meilė... Ir pakartok sau tyliai poeto žodžius: ,,Po baltu nuometu — baltos lelijos veidas. . . Praeis pavasaris, o veidas vis žydės ..."
Moteris turi būti Tau šventa! Moteris ir jos garbė...Vladas Pūtvis yra kartą pasakęs: Nėra tokios būties, 

nėra tokio nusižengimo, kuris galėtų pateisinti moters 
garbės įžeidimą. Jei įžeidei ją pajuokos, paniekos 
žodžiais — susitepei; jei įžeidei ją ranka — žinok tą 
pat sekundę užmušei savo sieloje garbę!"Negana moters neįžeisti ir ją gerbti. Būdamas skautas, tai yra riteris, ištikimas savo Patrono šventojo Jurgio pasekėjas, Tu turi tvirtai stovėti moters garbės sargyboje ir ginti ją nuo kiekvieno, kuris išdrįs ją skriausti ar įžeisti...

Gink moters garbę visur ir visuomet!Nemanyk, kad tai du skirtingi uždaviniai — iš pagacbos moteriai seka ir josios garbės gynimas bei ' saugojimas, taip kaip meilę turi sekti auka, gražius — dideli darbai, šventus idealus — kova už juos...Šiandien daug yra niekšų, daug tariamų „vyrų", kurie niekina, žemina moters garbę. Koks didelis ir koks gražus skauto uždavinys ją apginti! Šioje srityje tenetrūksta Tau niekuomet energijos ir' drąsos! Anot V. Pūtvio, čia reikia kovoti tol, kol moteris vėl taps 
gyvenimo karalienė /žiloje senovėje mūsų Tautoje ji tokia buvo!kol ji vėl atgaus savo sostą. Tuomet kils ir mūsų Tautos garbė .. .Broli, kai tapsi ritieris, kai visur ir visuomet ginsi moters garbę, kai kiekviena sesė apie motiną jau nė nekalbu!/ bus Tau šventa ir neliečiama — tik tuomet Tavo gyvenimas bus kilnus, tik tuomet Tavo sieloje galės pilnai išsiskleisti meilės žiedas, tik tuomet būsi tikras vyras. Neužmiršk: gražiausias vyro — tuo labiau skauto — papuošalas yra jo riteriškumas.Manau, užteks šiam kartui, Tu vėl man parašysi naują laišką su daugybe naujų klausimų. O dabar aš noriu pasimelsti už Tave Gerajam Viešpačiui, Mano Mylimas Broli, kad Tavo širdis būtų tyra ir skaisti, kad mokėtum mylėti, mokėtum aukotis ir pašvęsti tai meilei visą savo gyvenimą .. .Budėk! Tavobrolis Vaidevutis.

ALLIO, ALLIO S K. AIDAS! CIA — ONTARIO MEDKIRTYS!Iš už Atlanto, Kanados gilių miškų siunčiu jums gerų dienų.Man 9 dienos kelionės prabėgo kaip sapnas pasakoj, kur „kepti karveliai patys į burną skrenda". Atvažiavus į vietą, tuoj pradėjom darbą.Jau 6 mėnesiai, kaip leidžiu dienas žaliųjų Kanados miškų užvėjoj. Darbas — sunkokas, bet — sveikas. Uždarbis ir valgis — geri. Valgom kasdieną kaip tėvynėje per šventes.Gamtos pavojų labai maža: miškų gaisrai, vėjai, kurie gali medį ant galvos užversti. Tik atsargiam reikia būti medžius leidžiant ir sutinkant didžiuosius miško gyvulius, kurių kai kuriose vietovėse yra apsčiai. Tačiau man teko matyti tik voveres, žebenkštes, vanagus; juodvarnius, genius ir zyles. Kitų gyvių mačiau tik pėdsakus.

Vienas dalykas, kas nepatinka čia, miške, tai gyvenamos patalpos — barakai iš rąstų. Jie įkyrėjo jau Vokietijoj. Čia jie dar didesni — vienas barakas be pertvėrimų ir be lubų, kaip daržinė — 45 žmonėms.Viduje dvi didžiulės geležinės krosnys, kurios dieną ir naktį km mamos malkomis. Lovos geležinės su spyruoklėmis, patalinės geros ir švarios. Tvarka ir švara, atsižvelgiant į vietos sąlygas, yra nebloga. Dabar perkėlė į naują stovyklą, kur barakai geresni — gyvenam kambaryje tik 12 žmonių. Barako sienos lentų, iš vidaus išmuštos faniera — švaru ir gražu.Barakuose tikras tautų ir kalbų babilonas: anglai, prancūzai, suomiai švedai, indijonai, italai, slavai, lenkai, pabaltiečiai ir t. t. Sugyvename labai gražiai, kaip kokioj skautų Jamboree. Pabaltiečiai prie savo lovų sienas papuošia savo krašto ir tautos emblemo-
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mis: paveikslais, raižiniais bei tautiškais audiniais — meniškais kryželiais ir t. t. Virš , mano lovos kabo didingas spalvotas Lordo B. Powellio paveikslas ir išdrožinėta Vytis. — dovana S! Vytis, kuri kasdieną primena man Tėvynės kančias ir likusius brolius ir seses užjūryje.Po darbo, vakarais džiaugiamės gautais laiškais ir korespondencija, kuriuos dažnai skaitom bendrai visi kartu. Mokomės anglų ir kai kurie prancūzų kalbos. Vietiniai maloniai padeda — koreguoja ištarimą. Pa- siklausom radio muzikos bei lietuviškų radio pusvalandžių iš Chicagos. Bematant ateina 9 vai. vakaro, kada turime eiti gulti, nes gesinama šviesa. Miegame iki 6 vai. ryto. Papusryčiavę ir pasiėmę ką nors skanesnio pietums /pietaujame miške, nes į stovyklą 30 min. kelio.', su pinklu ant pečių ir kirviu rankoj išeinam į eglynėlį, kuris pamargintas beržais, klevais ir krūmais.Mes padirbam nemažiau kaip vietiniai darbininkai. Tik tiek išsiskiriam, kad vietiniai dažnai dirba ir sekmadieniais, o mes švenčiame. Firma apie mus atsiliepia gerai ir mes esame patenkinti.Susipratę vietiniai lietuviai palaiko su mumis glaudžius santykius laiškais ir per laikraštį /vietos/ „Nepriklausoma Lietuva". Retkarčiais net aplanko, pakviečia pas save praleisti šventes, duoda daug gerų patarimų ir aprūpina vietine spauda.Kas yra išėjęs skautišką mokyklą, tam čia jokių sunkumų nesusidaro Stovyklavimo praktika taip pat daug padeda sugyventi su įvairaus būdo žmonėmis, susitvarkyti ankštose patalpose, pietaut miške, kai šalta, nes dažnai esti 30° šalčio. Tačiau čia šaltis nėra toks įkyrus kaip Lietuvoje. Skautui lengviau orientuotis miške. Vienas estas buvo miške paklydęs 5 dienas ir tik orlaiviui pradėjus ieškot, susiorentavo ir surado stovyklą. Vargo ir baimės turėjo daug, nes neturėjo su savimi nei kirvio nei peilio nei ugnies, o vilkai aplinkui staugia, briedžiai su meškom kelią

Jau vėl artinasi malonusis stovyklavimo laikas. Vėl 
trimitininkas mus rytais prikels ir vakarais skelbs 

poilsį. Foto: V. Bacevičius.užkerta. Mito vargšas tik samanomis ir šermukšnio uogomis.Važiuojantiems į šį svetingą kraštą reiktų nepamiršti kartu pasiimti visi skautiški reikmenys /stovyklavimo apranga/ lietuviškos spaudos, išdirbinių, paveikslų — foto, suvenyrų ir šį tą anglų kalboj apie savo gražią tėvynę ir jos vargus. Ir tvirtą pasiryžimą ištesėti sudarytą su valdžia ir firma sutartį.. Tuo plačiau atveriama Kanados duris likusiems broliams ir sesėms Europoje.O Kanada, tikiu, Jūsų neapvils ir bus svetingas ir vaišingas kraštas iki sugrįžimo į Nepriklausomą Lietuvą — j tėvų namus.Budėkim ir laukim to laiko ...Jūsų brolis Jonas.Agava Camp 41.
LAIŠKAS IS... tunto. Deja, iš Vilniaus laiškų rašyti skautai dar negali, bet jie tvirtai tiki, kad galės! O dabar, štai, Jums laiškas iš „Vilniaus" tunto.Britų zonoje, tarpe durpynų ir smėlynuose augančių pušynėlių, yra nedidelis Uchtės miestelis. Ten yra lietuvių stovykla „Vytis", o toje stovykloje — skautų ir skaučių „Vilniaus" tuntas.Jau 1945 m. rudenį du berniukai, net nebuvę skautais, bet apie juos girdėję, sudarė 2 skiltis iš berniukų, kurie norėjo tapti skautais. Tai buvo užuomazga. Vėliau, atsiradus senų skautų, įsisteigia mišri draugovė, dar vėliau steigiasi atskiri skautų ir skaučių vienetai, ir jau 1946 m., Šv. Jurgio dieną įvyksta pirmosios įžodžio iškilmės. Gražiame pušynėlyje, netoli Uchtės, duoda įžodį 62 skautai, skautės ir jaunesnieji

VILNIAUSskautai-ės. Miškelis gauna „skautų miško" vardą. Įžodžiui skautai ir skautės turėjo tik kaklaryšius ir ženklelius — uniformų dar nebuvo. Jomis netrukus aprūpino tuometinis UNRRA direktorius, belgų sktn. Van de Walle.Po įžodžio prasidėjo pasirengimas stovyklai. Birželio mėn., Steyerbergo pušyne, 15 km. nuo Uchtės, nuošalioje vietoje, nepaliaujamai lyjant, įsikuria 50 skautų- čių miestelis. Stovykla kuriasi be „tikrų" palapinių. Jos statomos iš pasiskolintų, įvairaus dydžio ir formos brezento gabalų. Palapinėse labai ankšta, o čia vis lyja. Kai kurie skautai pasistato lapines ir jose apsigyvena. Išskyrus 2 vadovus, visi stovyklauja pirmą kartą, tačiau nuotaikos niekas nepraranda, stovyklą gerai įsirengia ir gražiai pasipuošia, nors nevienam
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tas patyrimas kainuoja prakaito ir pūslių delnuose .. .
Joninių išvakarėse stovykla susilaukia malonių 

svečių — atvyksta Vyriausias Skautininkas, „Skautų 
Aido" redaktorius ir dar didelis būrys skautininkų bei 
skautų iš Detmoldo. Išaugusi Uchtės vietininkija 
paties Vyr. Skautininko pakrikštijama „Vilniaus" 
tuntu ir, galutinam užgrūdinimui, visi peršokdinami 
per sukultą didžiulį laužą — lietus prieš tai grūdino 
visą savaitę, o Vyr. Skautininkas dabar pervedė ir per 
ugnį... Stovyklą lankė dar anglų skautininkės ir 
skautai ir apdovanojo skautiškomis knygomis.

Dariaus ir Girėno mirties sukakties naktį 5 skautai 
davė vyčio įžodį.

Tą pačią 1946 m. vasarą tunto skautai-ės dalyvavo 
įvairiose stovyklose ir kursuose, kuriuos rengė mūsų 
skautų vadovybė ir anglų skautai-ės Atitinkamomis 
sueigomis bei laužais buvo minimos tautai bei skau- • 
tams atmintinos dienos.

1947 metai tuntui žymesnių įvykių neatnešė. Pra
sidėjusi emigracija atėmė iš tunto nedaug skautų, nes 
jų dauguma yra dar perjauni vieni emigruoti. Juo 
skaudžiau' palietė emigracija vadovus — išvažiavo 

dauguma vyčių, ėję įvairias vadovų pareigas, ir kelios 
vyresniosios skautės.

Liepos mėn. tuntas stovyklavo tame pačiame Steyer - 
bergo pušyne, nes kitos tinkamos stovyklavietės rasti 
nepavyko visoje plačioje apylinkėje. Erdvios, D. P. A 
C. S.'o parūpintos karinės palapinės, puikus oras at
lygino praeitų metų stovyklos „nuostolius". Brolių ir 
sesių stovyklos buvo atskirai, bendra buvo tik vėliava, 
laužas ir ūkis. Su „vilniečiais" stovyklavo ir 14 sesių 
iš'„Pilėnų" tunto. Jos užkariavo visišką „vilniečių" 
brolių ir sesių simpatiją!

4 tunto skautai dalyvavo pasaulinėje Jamboree.
Su emigravusiais tunto skautais bei skautėmis pa

laikomas glaudus ryšys. Atskiros skiltys yra juos 
„pasiskirščiusios" ir pastoviai aprūpina skautiškąja 
spauda.

Tuntas turi 2 nuosavas erdvias palapines ir kito 
stovyklinio turto. Visi skautai ir skautės yra uni
formuoti.

Dabar tuntas „raitosi rankoves" jubiliejiniam kon
kursui, tačiau ir mokyklos daug reikalauja, o geležinis 
įstatas lieka kietas, kaip buvęs!

Senas Vilnietis.

Brangi Sesute, malonus Broliuk!

Štai ant Tavo stalo guli neseniai pasirodęs Skautų 
Aido numeris. Skautų Aidas jau trečius metus lanko 
Tave tremty. Šiandien mes nuklystame mintimis į 
Šiaulius, kur 1923. 3. 15 pirmieji pasiryžėliai pradėjo 
leisti Skautų Aidą. Pirmieji žingsniai buvo sunkūs. 
Vėliau pi ūsų sąjunga išaugo. Ji prieš nepriklausomybės 
netekimą turėjo apie 60 000 skautų šeimą, perėjusią 
per skautiškąsias eiles, iš jų 22.000 aktyvių narių, 
buvo valstybės ir Rėmėjų dr-jos remiama. Skautų 
Aidas tada galėjo net dukart per, mėnesį Tave 
lankyti. Šiandien sąlygos yra visai skirtingos. L. S. S. 
tr'emty tepriskaito apie 5.000 narių, iš jų jau nemaža 
išvyko į užjūrius ir kasdien tas skaičius mažėja. 
Bet kur mes benukeiiautume, ar į Australijos 
džiungles, ar į Kanados miškus, ar į Anglijos fabrikus 
ir ūkius, stengsimės kuo. ilgiau išlaikyti Skautų Aidą. 
Jūsų visokeriopa parama jis sunkiausiose sąlygose 
galėjo dvejis metus lankyti.

Jei visi sukaupsime jėgas ir liksime ryžtingi, tikrai 
dar ilgesnį laiką galėsime pasiaukodami išlaikyti. 
Broli, Skiltininke, Draugininke, Tuntininke ir malonios 
Sesutės ir Broliukai, nuo Jūsų visų priklauso 
Skautų Aido likimas. Todėl visokeriopai remkime 
Skautų Aidą, kad nors dar šiais 30-iais sukaties \ 
melais jis galėtų Tave lankyti.

Šia proga tenka priminti, kad sunkiausią naštą 
tenka vilkti Tiekimo Skyriui ir prieš kiekvieno 
Skautų Aido numerio pasirodymą pakloti keletą 
tūkstančių spaustuvininkui ant stalo,1 parūpinti pa
kavimo papieros, raiščių, sąskaitas surašyti, supakuoti, 

paštan nuvežti ir vesti visą atskaitomybę ir tvarkyti 
daug dar kitų Brolijos Vadijos reikalų. Tiekimo 
Skyriuje dirba ne 5, ne 3, o tik yienas brolis psktn. 
M. Manomaitis.

Jis savo sumanumu, darbštumu bei pasiaukavimu 
stebina mane, k’aip ta darbščioji skruzdėlė velka iš 
visų kampų metalo laužą, seną papierių, vielas, 
raiščius iš savo apylinkės ir organizuoja žaliavų 
rinkliavą platesniu mastu. Iš Tiekimo Skyriaus lango 
veržiasi iki išnaktų šviesa. Žymią brangaus poilsio 
laiko dalį jis išsėdi prie rašomosios mašinėlės ir kitų 
darbų. Tik tvirtės valios žmogus tegali atlaikyti tokį 
pašėlusį darbo tempą, tokią sunkią naštą vilkti ant 
savo vienų pečių. Jis, eidamas jau trečius metus 
Tiekimo Skyriaus vedėjo pareigas, paaukojo tremties 
skautų sąjūdžiui savo kūno ir dvasios brangiausias 
jėgas, tuo užsitarnaudamas ' skautiškosios šeimos 
pagarbą. Ir vienas žmogus pasiryžėlis stebuklus daro. 
Su kiekviena diena man šis tvirtinimas daugiau 
suprantamas.

Bet ' mūsų yra ne vienas, o 5.000. Todėl šiais 
jubiliejiniais metais sukaupsime visas jėgas ir 
talkininkaudami Tiekimo Skyriui, ne vien tik Skautų 
Aidą išlaikysime, bet išleisime dar visą eilę skautiškų 
leidinių. Su dideliu ryžtumu, nepalaužiama valia, 
didžiu tikėjimu į kilnius jubiliejinių metų žygius ir 
spaudos talką!

Budžiu! '
Vyr. sktn. A. Krausas,
L. S. B. Spaudos Skyriaus Vedėjas.
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PAŠNEKĖSYS 16 VASARIO PROGAMano mielos sesės, broliai, šiandien mes švenčiame dvigubą šventę: Lietuvos valstybės atsikūrimo ir lietuvių skautų — čių įsikūrimo 30 — ties metų sukakti.Mums laisvės laimė šypsojosi vos 22 metus. Po to mūsų gyvenimą sutrypė: melas, klasta, fizinė kaimynu pergalė. Atminkite, kad „ne tas yra didis, prieš ką milijonai prispausti žemyn, galvas lenkia, o dvasioje keikia!" Pagaliau ar tai yra garbė vyrui, kuris kovos ginklu nužudė lopšyje gulintį kūdikį! Tas pat yra ištikę ir mūsų valstybę. Žinome, kad ne tas yra vyras, kuris muša, bet kuris atlaiko.Mes iš istorijos žinome, kad primityvūs žmonės savo ginčus sprendė kumščio jėga. Praėjo šimtmečiai, o žmonių tautų ginčai sprendžiami vis taip pat — fizine jėga, tik patobulintais ginklais. Tai yra didelė gėda žmonijai, daugely sričių pasiekusiai veik kulminacinio taško, o dvasinės kultūros srityje taip toli atsilikusiai!Pagaliau mūsų tauta ir prie brutaliausių norų, vien ginklu rankoje, negalėtų atkovoti laisvę. Tai seniai suprato mūsų tautos patriarkai: Basanavičius; Valančius, Kudirka, Maironis. Užtat jie ėmėsi dvasinio ginklo — plunksnos. Tik jie prikėlė Lietuvą iš vergijos! Jie savo raštais žadino patriotizmą, o tik vėliau išugdytas tautoje patriotizmas sušaukė lietuvių savanorių pulkus, kurie lemiamu momentu prieš ginklą — atsuko ginklą ir galutinai iškovojo Lietuvai laisvę.Panašių pavyzdžių matome ir kitų tautų gyvenime. Štai Indijos tautos vadas Gandhi. Šisai Indijos sūnus buvo tokios silpnos fizinės sveikatos, o jis savo apie 400 000 000. tautai iškovojo laisvę be fizinio karo ginklo. Nors jis buvo amžiumi senas, bet savo pažiūromis į gyvenimo santvarką buvo jau naujo amžiaus atstovas, tai dvasinės kultūros naujojo amžiaus atstovas. Jis aiškiai pasauliui parodė kultūringą kovos būdą, atatinkantį šių dienų civilizacijos ir kultūros lygiui, gis garbingas karys žuvo, gedi jo tauta, žemai lenkia jam galvas didžiausieji priešai.Gal pasakysite, tie visi išvardintieji turėjo talentus, buvo dideli šmonės tai ir didelius darbus padarė, mes esame maži ir eilinių gabumų. Mes tegalime tik pasigrožėti jų nuveiktais darbais. Taip mintydami, jūs mano mažieji broliai, sesės, klystumėt. Noras, pasiryžimas, ir valia daug gali.Tik jaunystėje laikas idealą pamilti ir dėl jo kovoti. Yra pasakyta: kas jaunystėje idealo nepamilo, drąsiu sakalu neskrajojo, tas senatvėje vargu pilka varnele padirviais belakios.

Ar tai nėra idealas ir kilniausias idealas kultūringu kovos būdu kovoti už savos tautos laisvę?! Ūž protėvių žemę prieš šimtmečius protėvių aprinktą ir amžiais tėvų prakaitu laistytą! Kovoti už savo tautos ir pasaulio gerovę. Žinokite, kad tik laisvosios tautos sukuria didžiausius dvasinius ir medžiaginius laimėjimus. Žmogus tik sava gimta kalba gali sukurti didžiausius dvasinius turtus. O visa tai įmanoma tautai, turinčiai laisvą nepriklausomą gyvenimą.Pagaliau kaip yra miela gyventi savo gimtinėj, savo giminių aplinkoje, kvėpuoti gimtinės oru, klausytis savų paukščių giesmių, savų miškų ošimo . .. Tik tas tegali atsakyti, kas visa tai praradęs jau yra.Be to, nemanykite, kad kur nors užjūryje susirasite vieta, kuri pilnumoje pakeis jums tėvynę. Ne, pirmiausia oras mums netiks ir sunkiai teks su tuo susigyventi. Taip pat žinosite, kad kiekvienam užsieniečiui svetimšaliui esame jam naudingi. O mes esame jautrios sielos žmonės ir tą teks skaudžiai pergyventi. Taip pat, niekuomet taip negyvensime, kaip vietos gyventojai kad gyvena, jei norėsime būti tie,

„Voveraitė". Pav. dail. J. Dobkevičiūtės-Paukštienės.
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kas esame. O dėliai duonos kąsnio paminti, atsižadėti visa, kas sielai brangiausia, yra sunkiai įmanoma ir žema. Tokio niekas negerbia, nei savi, nei svetimi. Mūsų jaunas filosofas Ant. Maceina yra pasakęs: „Žemės duona lig galo gali būti sotus tik vergas."Taip pat žinokite* kad nė vienas svetimtautis nesupras mūsų sielos troškimų, jos siekių. Kas mums miela, šventa, tas svetimšaliui gali būti daugiausia tik gerbtina. O žmogui gyventi ir būti nesuprastam, reiškia gyventi ir nejusti pilno gyvenimo.Išvada, visomis išgalėmis stengtis kovoti atgauti savo tautai laisvę ir tėviškėn sugrįžti.Štai kultūringos kovos už laisvę būdai: Jūs esate maži, tad jūsų pirmoji pareiga gerai mokytis, tinka- : mai pasiruošti ateities gyvenimui. Privalote gerai žinoti savo tautos dvasinius ir medžiaginius laimėjimus, gerai žinoti Lietuvos istoriją. Ypatingai gerai privalote žinoti dėl ko Lietuva neteko nepriklausomybės /dėliai vidaus ginčų, kuriuos svetimieji puikiai išnaudojo ir Vytauto Didžiojo galingą valstybę pasidalino/ Jūsų pareiga žinoti praeities klaidas, kad ateity vėl jų nepakartotumėt. Žinokit, kad vienybėje slypi galybė.Vienybės jausmą reikia pradėti ugdyti, kaip ir visas kitas žmogiškas dorybes, iš mažų dienų, pradedant nuo mažmožių. Pradėkite mylėti artimiausius savo draugus, net su visomis jų geromis ir blogomis būdo savybėmis. Tas, kas mokės mylėti draugą, tėvus, tas mokės mylėti ir tėvynę, o, reikalui esant, paaukoti jai ir gyvybę.Išeivijoj, kur bebusite, stenkitės, bendrauti su savo tautiečiais. Palaikykite savas tradicijas: šeimynines, bažnytines, tautines, valstybines, skaitykit lietuvišką spaudą, lankykite lietuviškas mokyklas. Kurkite ir palaikykite savo tautinį meną: auskite juostas, drožinėkite savo tautai būdingus ornamentus, puoški- tės jais savo kambarius. Ruoškite savo išdirbinių 

parodėles. Savo rankdarbius dovanokite žymiems to krašto žmonėms atatinkamomis progomis. Nors ir mažuos rateliuos ruoškite lietuviško pobūdžio vakarus. Ryškesniais savo gyvenimo momentais dėvėkite savo tautinius drabužius. Vartokite mūsų tautos vartotus muzikos instrumentus, k. a.: skudučius, kankles, lumzdelius, trimitus ir kt. Ar yra kas gražesnio už kanklių muziką lietuviui? Taip puikiai lietuvis gali išreikšti savo jausmus kanklių virpesiais! Garsinkite savo dainą. Tą gražią lietuvišką dainą, kuriai pasaulyje veik lygios nėra.Visa, kas sava, mylėkime ir branginkime, tai mums diktuoja ir mūsų prigimtis, visa, kas svetima, mokė-* kime in įpraskime pagerbti. Jei šitaip elgsimės, būsime visų mylimi, gerbiami. Šiuo pasireikš mūsų aukštas dvasios kultūros lygis. Mūsų aukštas kultūros lygis bus didžiausias priekaištas pasaulio viešpačiams už kultūringos tautos naikinimą, jos draskymą, žudymą. Mūsų mažai tautai šis kultūringas kovos būdas gali iškovoti laisvę. Tai žinodami mes skautai, skautės, privalome visur ‘ ir visada kultūringai reikštis, būti lietuviškumo tvirtovėmis, iš kurių plačiai spinduliuotų lietuviška dvasia.Apie savo laisvę mes privalome nuolat mintyti, iešKoti kelių ir būdų ją atgauti.Mano mielos sesės ir broliai, aš linkiu jums, kad nuolatinė jūsų svajonė ir troškimas būtų: vėl sava ranka nusiskinti pirmąją pražydusią ramunę tėviškės pievoje, iš Neries pakrančių surinkus, pirmąją žibuoklių puokštę nunešti Aušros Vartų Marijai. Žiemos snaigėms krentant vėl savo ristus žirgus lenktynėse mankštinti tėviškės laukuose. Mūs stiprus noras, pasiryžimas, tikrai nugalės kovos ginklus ir mūsų norai išsipildys — mes grįšime į laisvą tėvynę. „Tik laisvoje Lietuvoje bus įmanomas pilnutinis skautiškas veikimas.Nuolat pasauliui šaukim: „Ei, pasauli, mes nerimsta, ne, kol savą žemę mes neminsimi"Psktn. Z. Juškevičienė.
ANGLŲ ZONOS SKAUČIŲ VADOVIŲ1. Užmegsti ryšius su skaučių vienetais kitose zonose,2. Globoti viena kitą materialiai ir moraliai,3. Tam tikram asmeniui padaryti kokį nors, džiaugsmą,4. Susirašinėti su užsienio skautėmis laiškais, kuriuose atsispindėtų Lietuva ir lietuvaitė skautė.5. Palaikyti ryšius su išskryninguotomis ir išvyku- siomos į kitus kraštus skautėmis.6. Ypatingą dėmesį kreipti į skaučių elgesį, kad namuose gyventų ne „širšės" bet „saulutės". Būtinas gerųjų darbelių praktikavimas kasdieną.7. Visus Seserijos pageidavimus, išreikštus raštuose, ir Seserijos Vadės aplinkraščius vykdyti griežta ir rūpestingai.

SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI:

Linksmos „Žuvėdros" po darbų.

14
i

14



PIRMAJAI EMIGRACIJOS KREGŽDEI— 
VYRESNEI SKAUTEILikimo, blaškoma, sese skaute! Šiandien ir tu esi gretose tų temtinių, kurie, pasklidę po visą pasaulį ir išsinėrę iš DP gyvenimo, patys būsite savo laimės kalviais.Tu žinai, miela sese, kad tavo kasdienybė ne rožėmis bus klota. Tave sups svetima aplinkuma, tu dar labiau nutolsi nuo pasiilgtų tėviškės laukų. Išskridusį iš vargingos DP stovyklos, tu atskilsi nuo mūsų tautinės bendruomenės ir, kaip vandens lašelis paskęsi svetimųjų jūrėj.Painiame šių laikų gyvenime kova dėl būvio nelengva. Bet savo vargo dienose tu neturėsi šalia savęs (močiutės guodėjėlės, sesutės patarėjėlės, brolio užta- rėjėlio, tėvelio rūpintojėlio. Tau teks vienai irtis per audringą gyvenimo jūrą.Nepalūžki, miela sese, savo naujo gyvenimo angoj! Nepamirški, kad kiekviena gyvenimo pradžia yra sunki. Esi dukra tos tautos, kurios istorija kančiomis ir vargu nužymėta. Toj, Aukščiausiojo skaudžiais bandymais, apdovanotoj, mūsų praeityj mes randame dorą, senovės lietuvę. Tik atsiminki padavimuose apdainuotą Gražiną, Živylę. Atsiminki didžiąją auklėtoją lietuvę motiną, kuri tautos merdėjimo laikotarpy, nors vargo ir svetimų vėjų mėtoma, sugebėjo išlaikyti savy lietuvybės ugnelę ir ją {degt širdyse naujųjų kartų.Tu, sese skaute, esi senovės lietuvės — anų Gražinu ir Žfvylių anūkė, todėl tau jų pavyzdys suprantamas ir artimas. Tik nepamirški vargo ir sunkių abejonių laikuose: „Iš praeities sau stiprybę semti"!Jei tu, sese skaute, kurdama savo naujojo gyvenimo rytojų išsaugosi didžiausiąjį turtą — lietuviškos sielos vertybes, jokia gyvenimo audra tavęs neįveiks. Jei tavo gyvenimo žingsnius lydės skautės įstatai, atsiras tavyje kilnių.idėjų ir tvirto pasiryžimo jas įvykdyti. Tuomet tu pajusi, kad tavo gyvenimas ir

Živilietės išleidžia savo seses Australijon ir Kanadon.Foto: P. Urbutis
svetimoj padangėj tarp svetimųjų nėra beprasmis. Pasinėrus į šitokio gyvenimo sukurį, savo lietuviškai skautiška siela būsi šviesus pavyzdys aplinkumai.„Mainos rūbai margo svieto:Silpnas kelias, tvirtas griūva." /Maironis/Ateis valanda, kurioj žlugs melo, klastos ir tiranijos galybė. Tu grįši tavęs laukiančion tėvynėn gydyt jos žaizdų, šio baisaus istorinio momento jai padarytų. Džiaugsis tėvynė, džiaugsis savieji, sulaukę dukros, kilniu pavyzdžiu svetimybėj tautos vardą garsinusios. Tu gi, sese skaute, už viską ką dabar kenti rasi puikų atpildą, grįžus mylimon tėvynėn, nes tik čia tu galėsi pilnai išvystyt savo sugebėjimą ir inteligenciją gyventi laisvą ir laimingą gyvenimą. Z. G.

Rothenburgo skautai meldžiasi, kad Dievulis Lietuvai 
laisvę grąžintų. Foto: M. Jura.
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DR. VYDŪNUI, MŪSŲ ŽYMIAM TAUTOS RAŠYTOJUI, 80 METŲ.

(D (2) (3)

(4)

(6) (7)

1/ Dienų dienas rašytojas leido vienišas savo darbo 
kambary Tilžėje (1939 m.j. 2 Taip kūrė savo veikalus. 
3/ Laisvalaikiu jis skambindavo savo mylimąją aria. 
4/ Prieš išvykdamas iš Tilžės į Vakarus. 5 Dr. Vydūnas 
svečiuose pas p. Dymšus Detmolde. 6 Ciurlioniečių 

choro vadovas St. Sodeika Įteikia gėles buvusiam 
Giedotojų Draugijos chorvedžiui dr. Vydūnui Det
molde. 7; Ciurlioniečių meno vadovas Velička 
sveikina ir pagerbia mūsų Tautos žynį sudainuodami 
jubiliato mėgiamą dainą „Kur giria žaliuoja".
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Iš „Vilniaus" tunto stovyklos.

Su jaun. skautais prie stalo. Didžiausias stovyklos malonumas. Prie savo lapinės. Gesiname „bandomąjį" 
miško gaisrą. Vyčiai tepa sumuštinius. Talkon sesėms. Didelė porcija. „Pilėnietės" prie laužo. „Gulbės" su 

draugininke. M. Purvino nuotraukos.
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ĮŽYMIEJI PASAULI
/tąsa/ 

«■
Fern a o d e Magalhaes, portugalų jūreivis, 

Savo keliose kelionėse į Indiją ir pasižymėjo Malakos 
užkariavime. Po kiek laiko jam kilo idėja pasiekti 
Molukų salas per ispanams priklausančią žemės 
pusę. 1517 metais jis kartu su Ruy Falerp nuvyko į 
Ispaniją kur jie pasisiūlė karaliui Karoliui V surasti 
kelią j Molukus per ispanams priklausančią pasaulio 
pusę.

1519 metais, rugsėjo mėn. 20 dieną, Magelanas 
išplaukė su penkiais laivais ir 239 vyrais iš San Lucar 
uosto ir 1520 m. sausio mėn. 10 d. pasiekė La Plata, 
os žiotis: Puerto San Julian Magelanas numalšino 
žiemojimo metu tarp 31 gegužės ir 24 rugpiūčio 
sukilusią įgulą. 21 spalio jis pasiekė De las Virgenes 
iškyšulį prie Magelano sąsiaurio įėjimo. 28 lapkričio 
pasiekė Pietų vandenyną, kurį dėl tuo metu ten su
tikto gražaus oro pavadino Ramiuoju Vandenynu. 
Ramųjį vandenyną Magelanas pasiekė jau tik su 
trimis laivais. Po sunkios kelionės, kurios metu beveik 
išsibaigė maisto ir geriamo vandens atsargos, 1521 m. 
kovo mėn. 6 dieną pasiekė San Lazarus archipelagą 
/dabartinius Philipinus'. Surengęs baudžiamąją ekspe
diciją prieš Matano salos karaliuką, kuris nenorėjo 
pripažinti jo valdžios ir pasidaryti karaliaus Karolio V 
vasalu, Magelanas žuvo 1521 metais, balandžio mėn. 
27 dieną. Magelanui žuvus likusių dviejų laivų vado
vavimą, perėmė Juan Sebastian de Elcano ir nuplaukė 
į Moliukų salas, iš kur pasikrovęs vieną laivą „Vic
toria" įvairių prieskonių grįžo aplink Gerosios Vilties 
regą į Ispaniją ir 1522 metais, rugsėjo mėn. 8 dieną 
išmetė inkarą San Lucar uoste. Kelionė aplink pa
saulį truko tris metus be 18 dienų, Iš išplaukusi!.} 
penkių laivų ir 239 vyrų grįžo tik vienas laivas vado
vaujamas jau nebe paties Magelano, bet jo „maestre" 
Elcano su 17 vyrų. '

Sir Francis Drake, gimė greičiausiai 1540 
metais, Crowndale prie Tavistock. Būdamas 27 metų 
amžiaus jau vadovavo Judith laivui ir dalyvavo 
Hawkins o vadovybėje nelaimingame mūšyje Vera
cruz o uoste, iš kurio jam vos pavyko pasprukti. 
1570—4572 metais Sir Francis Drake savo iniciatyva 
surengė tris ekspedicijas į Vakarų Indiją, kurios jam 
taip gerai pavyko, ta prasme, kad į jo rankas 
pakliuvo didelis grobis, nes reikia žinoti, kad Drake 
buvo, kaip ir visi to meto piratai, oficialus piratas. 
Po tų pasisekusių kelionių Drakė pasiūlė 1576 metais

O JŪREIVIAI

karalienei Elisabeth perplaukti Magelano sąsiaurį ir 
užpuldinėti ispanus Ramiajam vandenyne. Karalienė 
Elisabeth su tuo jo planu pilnai sutiko ir pakankamai 
parėmė jį finansiniai taip, kad jis galėjo išrengti į tą 
kelionę penkis laivus. Su tais penkiais laivais 1511 m. 
gruodžio 15 dieną Drake išplaukė iš Plymouth o 
uosto, 15578 m. rugpiūčio mėn. 20 d pasiekė Mage
lano sąsiaurį, 6 rugsėjo Ramųjį vandenyną ir 20 lap
kričio susirinko su savo laivynu į SŠV NNW/ nuo 
Valdivia prie Čilės krantų. Iš ten jis paėmė kursą į 
šiaurę pakeliui pasinaudodamas kiekviena proga 
apiplėšti ispanų laivus ir išsikelti į krantą taip pat 
plėšimo tikslais. Vėliau Šiaurės Amerikos pakraščiais 
jis pasiekė 48° paralelę vis beieškodamas pravažia
vimo į Atlanto vandenyną, bet pravažiavimo neradęs 
jis buvo šalčio priverstas grįžti iki 38° šiaurės platu
mos ir iš ten paėmė kursą į Moliukų salas, kurias 
pasiekė per A7 dienas 1579 m. lapkričio 4 dieną. 
1580 metais sausio 9 dieną vos nenuskendo audroje 
prie Celebes, sustojo dar Javoje ir prie Gerosios Vil
ties iškyšulio ir, 1580 m. lapkričio 5 dieną vėl išmetė 
inkarą Plymouth uoste. Taip antrasis pasaulio api- 
būriavimas užtruko tris metus be 40 dienų, atseit 22 
dienom greičiau negu pirmasis.

1581 metais balandžio 4 dieną ant Drake laivo 
apsilankė karalienė Elisabeth ir suteikė jam didiko 
titulą „Sir" ir kartu pavedė, vadovauti 23 laivams, su 
kuriais Drake 1585 m. lapkričio 16 dieną paėmė San
tiago miestą ir iš ten vėl patraukė į vakarų Indiją, 
paėmė Sant Domingo, Cartageną, sunaikino ispaną 
fortus rytiniuose Floridos pakraščiuose ir 1586 metais 
liepos mėnesio 28 dieną grįžo į Plymouthą kartu par
siveždamas įvairaus grobio už 600 000 angliškų svarų 
sterlingų, kurie tuo metu buvo daug vertesni už 
dabartinius svarus.

Kai Sir Francis Drake 1587 metais Cadiz o uoste 
sunaikino dalį žinomosios ispanų armados, jį pakėlė į 
vice-admirolus ir kaip vice-admirolas jis padėjo 
sunaikinti lordui Essingham visą armadą.

Po to Sir Francis Drake vadovavo laivynui, kuris 
turėjo padėti Portugalijos karaliui Don Antonio atsi
sėsti į savo sostą, bet 1589 metais ši ekspedicija nepa
vyko dėl tarp Sir Francis Drake ir sausumos ka
riuomenei vadovavusio generolo iškilusių nesusi
pratimų.

Taip pat nepavyko Drake Ir kita ekspedicija į
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vakarų Indiją ir Panamą 1596 metais sausio mėnesio 
5 dieną žinomas anglų jūreivis ir piratas Sir Francis 
Drake mirė.

Viscount Horatio Nelson, gimęs 1758 
rugsėjo 29 dieną Burnham Thoppe, Norfolk o grafi- 
joje. Jau .dvylikos metų Nelsonas atliko savo pirmąją 
kelionę linijiniu laivu: 177/ metais dalyvavo vienoje 
polarinėje ekspedicijoje ir 1777 metais buvo pakeltas 
i laivyno leitenantus. Jūrų kare prieš sukilusias Ame- 
'tikos kolonijas Nelsonas jau pasižymėjo ir 1778 
metais gavo vadovauti ginkluotam brigui, o 17,7 me
tais ties Saint Vincent Nelsonas paėmė į nelaisvę tris 
ispanų linijinius laivus su visa įgula. Po to jau kaipo 
kontr-admirolas jis vadovavo Cadizą blokavusiam 
laivynui. 1798 metais Nelsonas gavo įsakymą blo
kuoti su keliais laivais Toulon, o uostą bet jis nega
lėjo sutrukdyti prancūzų laivams išplaukti j Egiptą. 
Nelsonas tada irgi pasuko link Egipto ir sunaikino 
prancūzų laivyną ties Abukir. Už tą jo žygi jį padarė 
Nilo baronu, o iš Neapolio karaliaus jis gavo Brente 
herzogo titulą. Vėliau Nelsonas pasidarė Mėlynosios 
vėliavos vice-admirolu ir 1801 metais davo uždavinį 
su 12 linijinių laivų ir 4 fregatom pulti Kopenhagos 
gynimosi liniją, kas jam po penkių valandų sunkios 
kovos su danais ir pavyko padaryti. Gegužės mėnesį 
jis grįžo į Angliją, kur karalius jį pakėlė į „viskon- 
tus". Vėl prasidėjus karui Nelsonas perėmė vado-1 
vavimą Viduržiemio jūroje ir 1805 metais spalio 21 
netoli Trafalgar© su 27 linijiniais' laivais sunaikino 
arba privertė pasitraukti 33 ispanų prancūzų laivus. 
Bet dar prieš mūšio pabaigą Nelsoną sužeidė' ir po 
kelių valandų jis mirė.

Pats pirmasis jūreivis vienui vienas apibūriavęs 
aplink pasaulį yra amerikietis Joshua Slocum. Kilęs 
iš jūreiviškos šeimos jis gimė Canadoje, bei vėliau 
persikraustė į Ameriką ir, tapo USA piliečių. Nusipir
kęs seną kuterį jis jį visai naujai perstatė ir iš karto 
uždėjo slup takelažą, su kuriuo jis buriavo nuo Bo- 
stonotono iki Magelano sąsiaurio. Kelionėje, Magelano

Krikščioniškosios tradicijos laivuose.

Nuo pat pradžios, kai žmonės išdrįso keliauti jūra, 
jie susidūrė su daugeliu pavojų ir prieš išplaukdami 
į jūros kelionę aukodavo maldas Dievui, prašydami 
jį apsaugoti nuo visų pavojų,

Krikščionybės, pradžioje buvo paprotis, laive prie 
svarbiausiojo aukščiausiojo stiebo pąštatyti Šv. 
Marijos arba laivo patrono šventojo statulą, arba 
dažniausia kryžių, kad jie saugotų laivą nuo visų 
pavojų.

■ Kiekvienas jūrininkas prieš kelionę, užlipdamas ant 
laivo denio, persižegnodavo arba nusiimdąvo kepurę, 
tuo būdu pagerbdamas, prašydavo palaimos bei 
paramos savo sunkiai kelionei. 

sąsiauryje, kapitonas Slocum pakeitė slup takelažą į 
'yawl tuo sumažindamas didžiosios burės plotą jachtos 
,,Spray" 11,03 m., plotis — 4,25 metrai, gremzlė — 
1,27. Talpa — netto^9 register to. brutto — 12, 7, re

gister to.

Čia. trumpai tik paduosiu jo maršrutą ir keletą 
datų, nes aprašyti tokią ilgą kelionę su visais nuoty
kiais užimtų perdaug vietos.

išplaukė kapitonas Slocum iš Bostono — Fairhaven 
1895 metais balandžio mėnesio 24 dieną per Azorų 
salas į Gibraltarą, iš Gibraltaro, kurį jis pasiekė per 
29 dienas, Slocum per Kanarų ir San Antonio salas 
pasiekė Pernambuco Pietų Amerikoje, iš ten Pietų 
Amerikos 'pakraščiais jis kapstėsi link Magelano 
sąsiaurio. 1896 metais 4 kovo jis išlindo iš Magelano 
sąsiaurio, bet ties Evangelistų salomis stipri NO 
audrą jį privertė pasukti į pietus ir per Cockburn 
-kanalą jis vėl įlindo į Magelano sąsiaurį, kurį galuti
nai perbūriavo 1896 metais 14 balandžio. Iš ten per 
Juan Fernandez, St. Felix, Marguesas, Tuamotų, 
Samoa ir Fidschi salas jisai pasiekė -Australiją. Iš 
Australijos dar jis aplankė Tasmanijos salą ir iš ten 
paėmęs kursą į šiaurę rytinėmis Australijos pakran
tėmis pro Didįjį Barrier rifą ir Torres sąsiaurį, kurį jis 
praplaukė m. liepos 4 dieną, kapitonas Slocum 
pasiekė Indijos vandenyną ir per Kalėdų, Kokoso ir 
Madagaskaro salas pasiekė Port Natali Afrikoje. Pir
mą Kalėdų dieną 1897 metais apsuko adatos ragą, 
vėliau Gerosios Vilties iškyšulį ir 1898 metais balan
džio mėn. 21 dieną pasiekė San. Helena salą, o 27 
balandžio Ascencion. 1898 m. 14 gegužės vėl ekva
torių prie Sant. Oregon salos prie Pietų Amerikos 
krantų. Paskiau 1898 m. pirmą valandą nakties 
nuleido inkarą Newport uoste. Kapitonas Slocum visą 
laiką vienui vienas, neturėdamas ant denio net chro
nometro, bet pasitenkindamas senu" budilninku", kurį 
jis nusipirko už 1 dolerį, atliko per trejis metus, du 
mėnesius ir dvi dienas 46 000 jūrmylių kelionę aplink 
pasaulį. • A. R.

Vėlesniais laikais ant daugelio laivų achtery (laivo 
denio užpakalinėje dalyj) buvo statomos koplytėlės, 
kurioje jūrininkai melsdavosi.

Dar vėlesniais laikais koplytėlės \ jau nebuvo 
statomos ant laivų, tačiau jūrininkai nesiliovė reikšti 
pagarbą Dievui, susirinkdami laivo achtery, lygiai taip 
pat daro ir jūros skautai, nes jų pareiga 'tarnauti 
Dievui, kuris gali apsaugoti juos nuo pavojų jūros 
kelionėse.

Žinoma jeigu tu eisi šitais tavo pratėviū pramintais 
keliais, tada tau šitie papročiai padės ne tik saugiai 
plaukti vandenynais, bet taip pat be pavojų irtis per 
pavojingą žmonijos gyvenimo vandenyną, kuris 
nemažiau pavojingas už pačius okeanus.
Iš anglų k. laisvai vertė jūr. vyt. psktn. Ig. P-n-as.
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/kietiSF PflLRpinŽje
UGNIS BETurbūt, kiekvienas skautas, sėdėdamas prie laužo ir žiūrėdamas į liepsną, buvo nekartą patyręs ypatingą, mistišką giminingumo, artimumo jausmą ugniai. Žiūrint į ugnį ir galvojant apie ją, dažno galvoje prabėga tūkstančiai metų, kurių bėgyje žmogus gyveno prie ugnies, gyveno su ja ir, gal būt, tik dėl jos. Mistiška pagarba liepsnai, nežiūrint mūsų didžiulės pažangos, kultūros ir civilizacijos srityse, - yra likusi mumyse; šituo atžvilgiu mes, dabartiniai žmonės, nesiskirtame nuo savo tolimų protėvių, kurie, nuogi, ar tik kuoka apsiginklavę, kovojo sunkią kovą dėl būvio ir ją laimėdavo didžia dalimi tik dėl ugnies pažinimo.Kokios gražios legendos ir kokios prasmingos apeigos prie ugnies yra pasiekusios mus!Prometėjus nukentėjo dėl to, kad žmonėms davė ugnį, ją pavogęs iš dievų. Tą ugnį visi žmonės gerbė ir saugojo. Kartu su ugniakuro dūmais kildavo maldos ir aukos. Ugnį saugojo ir kurstė dievų tarnai.Mūsų tautoje ugnis visais laikais buvo gerbiama, joje mirti buvo didelė garbė.Pagarba ugniai, šiam didžiajam gamtos fenomenui, leidusiam ir įgalinusiam mūsų kultūros vardą, yra gyva ir mumyse. Ir kiekvienas miesčionis, išlepintas elektros bei centr. šildymo, sugadintas kultūros ir civilizacijos, atsidūręs miške, gamtos prieglobstyje ir, žiūrėdamas į traškančias liepsnojančias šakas, vėl pajunta mistišką ryšį su protėviais, kurie garbino tą pačią ugnį, nepasikeitusią per tūkstantmečius, nors daug kas pakito mūsų planetoje.Šiandieną kiekvienas mūsų, norėdamas įkurti ugnį, stveriasi degtukų, tai juk taip paprasta! Bet dar, palyginti, netolimais laikais degtukai nebuvo žinomi, žmonės griebdavosi titnago bei skeltuvo, o dar toli-

DEGTUKŲmesniais laikais ' — ugnį gaudavo trindami į vienas kitą du sauso medžio gabalu.Turėdami degtukų dėžutę ir norėdami sukurti laužą mes neturime galvosūkio. Daug blogiau, kada turime sukurti laužą, o degtukai liko pamiršti namuose!.Tada tenka parodyti sumanumo, grįžtant prie senojo, išbandyto protėvių metodo, būtent, trinti du pagaliu. Kaip tatai daroma, noriu čia jums, broliai papasakoti:Pirmiausiai turime surasti tinkamą medį. Šiam tikslui geriausia tinka senas, gerai išdžiuvęs, beveik sutrūnijęs medis, geriausiai šaknys. Mūsų tikslui netinka nei riešutas nei pušis, nei ąžuolas, nei kaštanas; gerą medį gausime iš gerai išdžiuvusių liepų, guobų ir topolių.Toliau, mums reikalingas lankas, apie 40 cm. ilgio, su odine temple. Ant sausos žemės padedame tinkamo medžio gabalą, , su nedidele skylute, į kurią įstatomo pagaliuką, apie 25 cm. ilgio ir 1,5 cm. storumo, kuris yra vieną kartą apvyniotas stemplės. Ant apatinio medžio gabalo, .ties skylute, dedame tokios susmulkintos medžiagos, kurią turime po ranka; tatai gali būti sausa kaštano mediena, raudono gluosnio mediena, paukščių ar pelių lizdai, sutrinti pušų spygliai, virvės plaušai ir pan., ką galėtume tuoj dėti į ugnį. Viršutinį pagaliuko galą laikyti prispaustą nedideliu medžio gabalu, kurį dar galima prispausti keliu. Greit lanką traukioti pirmyn ir atgal, lyg malkas plūkiu piaunąnt. Po pirmų nepasisekimų, jūs vis dėlto tikslą pasieksite, ugnį gausite. Prityrę skautai tokiu būdu ugnį gauna per 7 sekundes!Nebijokime nepasisekimo, juk skautas šypsosi ir švilpauja! Ugnis bus, tik bandykime!
S. v. v. s. A. Kantautas.

Tarptautinio Biuro direktorius J. S. Wilson lanko 
lietuvių stovyklą Moissone. Foto: A. Kurkulis.

20

20



PASIRŪPINKIME INKLELIAIS BENAMIAMS PAUKŠČIAMSJau pavasario saulutė sušildė orą. Įvairūs paukščiai pulkų pulkais grįžta iš šiltųjų kraštų. Pats laikas susirūpinti, kad mūsų linksmieji giesmininkai turėtų kame apsigyventi ir perėti. Iki balandžio mėnesio vidurio visi paukščiai jau susiieško sau butus. Bet sunku jiems jų rasti ypač miestų ir. bemiškėse apylinkėse.Mes turime jiems padėti ir pridaryti inkilėlių. Tam darbui nereikia kokių gabumų nei ypatingo pasiruošimo, tik — mažąs piūklelis, plaktukas, keletas vinių — štai ir visi inkilų dirbėjo prietaisai. Medžiagos, jei norima, nesunku surasti. Kiekvienas gali gauti kokį lentgalį, kuris tiktų darbui. Viskas gaunama be didelių išlaidų, bet mažiems paukšteliams tuo padaroma didelė nauda.Paveikslėly nurodoma keturi inkilėlių tipai. Trys skiriami šnekučiams ir vienas zylelėms. Šiuo paveikslėliu pasinaudodamas, kiekvienas galės lengvai padaryti inkilėlį.Prieš sukalant grindis, stogą, šonus ir užpakalinę lentą, reikia priešakinėje lentoje išplauti angą, per kurią paukštis galėtų įlipti inkilan. Paskui reikia tą angą rašpiliu apskritai išlyginti, kad paukščiui plunksnos neužsikabintų ir jis galėtų lengvai į vidų įlįsti. Labai gera yra 

prikalti pagalėlis tupėti, bet jį mėgsta tik špokas. Kai viskas jau parengta, reikia pakabinimo lentą prikalti prie užpakalinės sienos, sukalti kitas dalis ir — inkilas baigtas. Galima prie medžio pritvirtinti ir paprasčiau, įkalant dvi ar keturias vinis į užpakalinės sienos šonus virvei ar vielai užkabinti. Stogą patartina prišriubuoti, nes tada lengviau bus rudenį prieiti ir inkilą išvalyti. Kiekvieną metą sena lizdo medžiaga turi būti pakeista, nes ji supūva ir dvokia. Paukščiai suka lizdus tik švariuose inkiluose.Inkilai špokams patartina pririšti 4—6 metrų, o zylėms 2—4 metrų aukštume. Jie keliami į medžius, pakabinami ant karčių, prikabinami prie sienos. Nieku būdų negalima angą nukreipti į šiaurę. Geriausia ją pakreipti į pietryčius.Štai svarbiausi nurodymai inkilėliams dirbti. Dabar tik nepagailėkime keletos valandėlių paukšteliams, o jie mums apsaugos sodus ir laukus nuo kenkėjų ir gražiai linksmins visą pavasarį ir karštąją vasarą. Rudenį, valgydami sveikus vaisius ir daržoves, už savo sugaištą laiką atsiimsime trigubą atpildą. Tada Velykų šventėms suteiksime mūsų giesmininkams tikro saulėto džiaugsmo. A. Kr.
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VARGASPernai rudenį nei ąžuolai turėjo tų gražiųjų gilių, nei bukai savo trikampių- riešutukų.Bent paklausais kad jau nors pamatyti kame būtumei gavęs. Tuščia po šimtamečiais išbėginiais suskeldėjusiais rudos mauknos ąžuolais. Tuščia po seniausiais šakarniais plynos šviesiai pilkos žievės bukais.Tik užpernykščių metų gerojo derliaus ąžuolų gilės buvo apsčiai sudygusios. Ypač takų pakraščiai, kelių pravėžos po ąžuolais. priaugo švelnių — trapių jaunų ąžuoliukų. Vietomis jų kaip . šepetys. Tačiau juk per pirmuosius savo metus ąžuoliukas tepaauga per nedidelį sprindį ir teišleidžia vieną lapelių kepurėlę, savo galvutės iš žolės neiškišdamas. Paraudusi, perskilusi, iš kevalo atsipalaidavusi raudono paviršiaus pati gilė žemės paviršiuje išstovi visą vasarą.Apvalų metą vokiečių ir miškuose ganomos avys nuėda tuos ąžuoliukus. Pakrapščiusio.s kanopa po nubirusiais lapais pastebi ir tas tarsi savo darbą atlikusias giles. Jei nepakanda stiebelio, medelis gali augti toliau. Mat, iš gilės plyšio riečiasi šaknelė žemyn, o laiškelis aukštyn . . . Gilė lieka by šalyj..Vargšai šernai. Gerai, kad per visą žiemą šalčių nebuvo. Sniegas teįstengė išsilaikyti vieną pusdienį.Tačiau, va, vasario 18 dieną ėmė šalti. Kitą dieną jau buvo — 7° C. Su didele pūga pasnigo per gerą plaštaką. Į trečią dieną jau 13 laipsnių šalčio prie lango. Atvirame ore tikrai buvo 15—16. Sniegas baltas, purus, švelnutis. Spindi rausva saulutė. Nuo medžių šakų dulka snaigulės. Ypač nuo tų medžių, kur genys sau kalvę turi įsitaisęs ar po kurio šakas, atrodo, be jokio tikslo vis skraido tas nenuorama kėkštas. Pavasarį jis ieško paukštelių lizdelių su kiaušinėliais, su jaunučiais pūkuotais paukšteliais. Prisivalgo, prisiplėšia, prisismaguriauja. Rudenį medžiuose gilių uogų ieško. Bet ko laksto žiemą? Ir da tyčiodamasis —• pamėgdžiodamas įvairių paukščių balsus. Ypač mėgsta vanagus pamėgdžioti. Jis, čia daugiausia juos ir tegirdi. Šiaip jis gražus margasparnis. Tinka jam kuodas, kurį jis valdo pagal reikalą. Jų pasparnių plunksnomis vokiečiai — vyrai puošia savo skrybėles..Bet aviganis ir šiandien išvarę savo šimtinį būrį. Ir maži, vos atsivesti ėriukai, ir tie tokiame šaltyje, sniege. Juk vokietis nė vienos dienos nenori avelių maitinti. Ir pašaro lieturi atsargos. Lengva, itin lengva čia ūkininkauti.Braidąs ir šernas po sniegą ir knaisiojęs dar, tarsi, būtų dar neišmėginęs, visur gilių — riešutų ieškodamas, ar dilgėlių bei vienrykščių šaknų, ar paprastų sliekų. Nuo rudens jau taip išieškojo po bukų — ąžuolų lapais. Tiesiog, sveikos, nepaknaisiotos vietos nebeliko. Ir dar ieško. Šalta jam ir alkana.Stirnų gerokai privaikščiota, kasta sniegas, kitur šaknelė mėginta pagriaužti. Bet daugiausiai, įsivaiz-
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IR MIŠKEdinkit, „žiemos" želmenys, taip žiemą, va iki šių šaltų dienų galėjai rasti visai ką tik sužaliavusios vejos. Nėra kuo stirnai misti. Drebulių nėra. Beržo pumpurėlių ar žirginių, rodos neėda be didelio alkio. Tas pats alksnis, lazdynas. Blęndys išstypusios — sakų nebepasieksi. Kartais kąstels buko jau didokus pumpurus. Nesu matęs kad jos ganytųsi zuikiakrūmiuose ,'spar- gium scoparium/. O tų krūmokšlių pilni kirtimai.Nutrepsėta ir kiškių. Jų čia nedaug. Jie mažesni kiek už mūsiškius. Tokie nupėžę. Žinoma, ir jiems sunku su maistų. Nei krūmokšlių pasirinkti, nei valgomos žievelės susirasti.Gyvis nesirodo. Bet visi vaikščiojo, ne gulėję, nei savo olose lindėją. Lapės labai aptrypusios apie urvus ir landžiusios pro visas urvyno angas. Net mažesniąsias ir prakasti mėginusios. Toli jų nevaikščiota. Tiesa, ir pelių pėdelių per tą vieną naktį nedaug teprivaikščiota. Jos kažkodėl išlysdavusios iš urvelio ir labai toli ėjusios kitos skylutės ieškotis. Kitos ir šimtą žingsnių stripsėjusios ištisu keliu.Vos dvi voverys trumpam tebuvusios nuo medžių nusileidusios. Ir tai ne pasiieškoti nuslėpto dar rudenį maisto /ką slėpsi, kad jo nebuvo/, bet taip sau, turbūt, ... dėl įdomumo pakiusnoti po tą baltąjį žiemos patalėlį.Kiaunės nė vardo. Rudeniop teko vieną tamsiaplaukę pamatyti. O šiandien nė pėdelės. Tai čia jos sunkiai pagaunamos, kad nemėgsta ant žemės vaikščioti. Tačiau, pagaliau, ką jos čia darys, juk voverių maža, ką jos pasigaudys. Voverių sandėlių medžių uoksvose nėra, nebuvo, kas tausojama, kas prinešama.Genys kalena ■— kala savo kalvėj taip vasarą, taip žiemą, taip pavasarį, taip rudenį ir vis toj pačioj vietoj. Tegu jis nėra margesnis už žmogaus gyvenimą, bet jo gyvenimas kiaurai tas pats. Apvalitėlaitį metą ir nuo pirmojo iki paskutiniojo saulės spindulėlio vis kala, vis kalena vis tuos pačius konkorėžius, vis toj pačioj šakos išduboj.Visai mažai juodųjų strazdų /turdus merula/. Du temačiau ten, kur pernai per tokius pat šalčius ir toje pat vietoje sutikdavau po 18—23 Prie neužšalusio upelio. #Čia ir traškučių pernai buvo daug ir liepsnelių. Rodos išbuvo iki pavasario. Argi ne žiemos šalčiai /kokie čia šalčiai/ o pereitosios vasaros sausra būtų jiems pakenkus.Sėdi juodasis strazdas papuręs sniege, taip, sėdi, ne tupi, su tuo savo raudonuoju snapu. Juo šalčiau, juo snapas raudonesnis. Kapsto buko lapus, tarsi šernai ten dar ką ir jiems būtų palikę. Juodieji strazdai čia labai nebaikštūs ir vasarą ir žiemą. Pas mus juos aptinki tik vasarą ir tai tokiose miško vietose, kur, rodos, žmogaus koja nėra buvusi, — ir toli nuo miško pakraščio ir nepraeinamose vietose.Takus prispito kikiliai. Tiek kiek blaivesnės spal-
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vos, kaip mūsiškiai, bet tos pačios dainos, tos pat eisenos, to paties pagimimo. Dabar visai tylus. Užmiršo savo vasarą skelbtą išdidumą: „šimts-šimts vyrų mano vieno rieto nepakels." O čia vėl tas puikusis pasipūtėlis šaukia: „ui-ui, lys-lys", kai tik padvelkia kiek oras į lytaus pusę.Už tatai pasigrožėji žmogus tomis darbščiosiomis zylėmis. Jų aplamai nedaug. Ne tas, kas pas mus. Bet, palyginant su kitais paukščiais, jų gali kasdien iki dešimties matytų priskaityti. Geltonais gurkliais tos didžiosios, lašinių mėgėjos, prieš šalčius kalenančios į langus. Juodgalvikės ir kuoduotosios sykiu miško neapleidžia, Vilkutis su slukučiu retai tepamatomas. Porą kartų teko nugirsti tas traškančiąsias, tas apsvilusios spalvos ilguodeges zyles. Jos būriukais vos cypčioja, bet traška, kaip vilkas avietyne, ir taip traška, kad atrodo, buk, čia didelis būrys ir jos pačios didelės. Tikrumoje jos visai mažutės, trumpu snapeliu, už tatai su ilgom uodegaitėm. Atrodo, tarsi, jos uodega būtų ilgesnė už šarkos uodegą /lyginamai/. Jos nebaikščios, labai'įdomios. Nemėgsta, kad jas stebi. Ilgiau sekti norėdamas, turi pasislėpti, nejudėti. Mėgsta drėgnose vietose, suvargusius neaukštus daugiausiai spygliuočius, apsamanėjusius. Nuo šakos ' samanų patį paukščiuką sunku atskirti. Dabar nelabai tetraškančios.
GAMTAPavasaris atsineša 'savo nesuprantamą ilgesį, nuo kurio pražįsta gėlės, grįžta namo klajokliai paukščiai ir smarkiau suplaka žmogaus širdis. Tai yra gražusis gyvybės atbudimo metas ir gamta pasipuošia tūkstančiais stebuklų.Mano broli, skaute, dabar yra pats laikas išeiti į plačias lygumas, į žaliuojančius miškus ir pasisemti sau gyvybės iš tos pačios žemės kurios sultimis maitinasi ir mėlynasis žibuoklės žiedas. Judu abu esate to paties Dievo tvariniai — žmonėms jau seniai, reikėjo ieškoti draugystės su gėlėmis ir medžiais, užuot taip mylėjus negyvus miestų akmenius.Gamta ją mylintiems pasakoja daug paslapčių. Ji gali būti mūsų draugė ir mokytoja, nors dabar kai kam tėra tik nužeminta ir nemylima vergė. Mes, skautai, galime džiaugtis tai supratę, nes tuo pačiu laimėjom didžiulį lobį, kurio kiti neranda. Gamtos meilėje, neišaiškinamame jaunuolio ilgesy klajoti po žaliuojančią žemę slypi daugelis skautybės burtų. Tai yra tas pats jausmas, kuris vedė drąsius nežinomų šalių ieškotojus romantiškais indėnų ir traperių laikais iškovojusius savo ainiams naująjį pasaulį.Ką tai reiškia — mylėti gamtą? Tai yra daug daugiau, negu gėrėtis saulėlydžiais, arba parsinešti namo ir pamerkti kokioj konservų dėžutėj pirmais pavasario pumpurais pasipuošusias šakeles. Taip pat tai yra daugiau negu įsisegti gražų žiedą į švarko atlapą, arba atsigulus pasvajoti žalioj pievelėj.

Varnėnai neišlėkia iš čia. Sausio, mėnesio, vasario rytmečiais traukdavo savo dainas. Čia jų dainos —. giesmės neįdomios. Juk varnėnas savo gaidos neturi, jis — pamėgdžiotojas. Ką gi jis čia girdi? Fabriko švilpukus, traukinių. Automobilių garsus. Avelių bliovimą. Lietuvoj jis ir žirgu gražiai pažvengia, ir jaučiu pabaubia, ir gaidžiu pagieda, žąsele pagagena. Čia jis toliau nuo gamtos, čia jis dirbtinių garsų jau bejausmis kartotojas. Šiandien prieš pat saulėtekį spruko į suskilusį inkilą.Arklių skaičiui mažėjant ir žvirblių mažėja. Arklių apsirikimus keliuose dviratininkai parsiveža savo daržams. Rimti žvirblių varžovai.Vis' tik tokią šaltą saulėtą dieną, kai nesuslūgęs sniegas visu savo smulkių dalelyčių — žvaigždučių baltumu žeria, kai švelnytelaičiai jo pūkeliai vos laikosi ant eglaičių — pušaičių spyglių pasikabinę, kai stebi visai aiškias pėdas, kad ir negausių miško žvėrelių, kad ir kur-ne-kur ir nesavu balsu sušvokščia kėkštas, malonu miške.Savasis miškas, žinoma, kitoniškas, — ir pušis — eglaitė, kadugys — liepaitė, ta pati voveraitė, — pagalvok — atsimink ...Ir zylę paliuobk ir kikiliui trupinėlių paberk.Juk ir pats šiandien svetimų trupinėlių esi reikalingas. Ig. K-ČiUS.o
IR MES
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Tikras skautas įsiklauso ir stengiasi suprasti gamtos kalbą žmogui. Jis jaučia keistą džiaugsmą, sekdamas miške nepažįstamo žvėrelio pėdomis, jis gali ištisas valandas stebėti, įmantrų mažų skruzdėlyčių gyvenimą; jis taip pat mato gamtoj daugybę dalykų, kurių opiakojai visiškai nepastebi. Skautas žino, kodėl nuolat dreba epušės lapai, kodėl gervės skrenda trikampiais ir daugybę panašių dalykų. Visa tai yra mažutės gamtos paslaptys, kurios jas žinantį padaro turtingu. Tokiu būdu išsipildo pasaka apie stebuklingąjį paparčio žiedą, kurį radusiam atsiskleidžia žemės lobiai. Nes, kai išmokstame akylai stebėti pumpuro skleidimąsi ar laukinės anties gyvenimą, mes nejučia įgyjam pastabumą, leidžiantį mums pamatyti daug kasdieninio gyvenimo dalykų, kurie lieka paslėpti žmonėms, su užmerktomis akimis einantiems per gyvenimą. Kai mes iš vandens čiurlenimo galime atspėti, kaip toli yra upelis, iš dangaus išvaizdos bei gyvulių elgesio mokame nusakyti rytdienos- orą, mumyse išauga budrumas, kurio dėka atliekame daug gerų darbų ir kuriuo stebisi tie, kurie gamtos niekad nepripažino savo mokytoju. Visi didieji prerijų sūnūsTĖVIŠKĖSKartą svetimoje šaly gyveno vienišas žmogus. Jis negalėjo grįžti į savo tėvynę nes priešai ją sau paglemžė ir nuoširdžiai ją mylėjusieji buvo iš ten ištremti.Vienišo žmogaus tėviškė buvo ten, kur baltutėliai beržai auga, kur jūra neramiai skalauja krantus, o žmonės nešioja savo širdyse veržimąsi laisvėn, baltą kaip beržai ir neramų, kaip audringas jūros ūžimas.Vienišas žmogus gulėjo jau daugelį metų nesveikas lovoj. Jį kankino ir vargino nepagydoma žaizda pačioj širdy. Jis buvo draugiškas ir kantrus su visais, o ypač malonus su vaikais, su švelnutėmis gėlėmis, su maloniausiai giedančiais paukščiais didžiame Dievo sode. Tačiau niekas jo niekuomet nematė besišypsant. Tolimoje kelionėje jis nustojo gražiausio žmogaus papuošalo šypsenos. Jis išmoko kaimo kalbą, kuriame gyveno, bet niekas iš žmonių, kurie apie jį buvo, nepažino jo kalbos, kuri skambėjo y kartais kaip tamsių pušų ūžimas lietingą dieną, kartais kaip švelnus pusiau prinokusių rugių varpų šlamesys vasaros vidudienį arba saulėkaitoj bičių dūzgimas. Kaimo vaikai aplankydavo jį kasdien. Laiks nuo laiko aplankydavo vienas kitas užaugusiųjų. Kada jiems pilkas kasdienis gyvenimas nusibosdavo, ateidavo su vaikais pas jį paklausyti pasakų ir dainų. Vienišas žmogus galėjo sakyti pasaką po pasakos, bet gražiausiai buvo, kaip jis kalbėjo savo gimta kalba. Kada jį suspausdavo didelis skausmas, tada jis dainuodavo garsiu, skambiu balsu, kad
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visų pirma buvo puikūs skautai ir stebėdami bei mylėdami gamtą, jie išugdė geriausias savo kūno ir dvasios savybes.Visos paslaptys, sužinomos susidraugavus su gamta, kuri jaunam berniukui turi milžiniškos reikšmės. Nei kiek nemažiau reikšmingos jos ir paaugusiam jaunuoliui, kuris mano, kad jam atėjęs laikas kitais daly- . kais rūpintis. Mes turime išmokti pažinti ir mylėti gamtą, nes Kūrėjas daug rūpesčių įdėjo, kol sukūrė tokią nuostabią ir turtingą mums žmonėms, jos vaikams.Jaunuolis, pamilęs gamtą, išmoksta stebėtis, o tai* labai brangi savybė, nes veda į ištyrimą ir panaųdo- * jimą. Jis išmoksta ir susikaupti ir išsiblaškyti, tačiau nuolatos būdamas visišku savęs valdovu.Taigi, kai pavasaris vainikais pasipuošęs atbrenda per pievas, mums yra pats laikas išeiti jo pasitikti. Pamilkime platųjį Dievo pasaulį ir Jo mėlyną dangų, 'supraskime gamtą ir jos nerašytus įstatymus, ir mes būsime išviję pasaulio pražūtį — neapykantą iš savo širdžių. R. Šilbajoris.KALNAS.niekas jo širdgėlos nenujautė.Netoli kaimo buvo keistas kalnas: kas ant jo užlipdavo, pamatydavo savo tėviškę. Ispanas matė Ispaniją, lietuvis — Lietuvą, latvis — Latviją, estas — Estiją. Kalnas buvo aukštas ir status. Tik drąsiausiems keliautojams pasisekdavo jo viršūnėn užlipti. Daugelis nuo pusiau- kelio sugrįždavo ir kai kurie jau buvę netoli tikslo, bejėgiai sugniuždavo.Vieną pavasario rytą, kada paupy ieva išskleidė savo baltus žiedus ir akinančiu grožiu spindėjo, kaip gali spindėti tik tas, kurio šaknys vis toj pačioj žemėj augo ir kurio šakos visuomet į tą pačią saulę tiesės. Vieną pavasario rytą, kada dangaus mėlynėj džiūgavo vyturėlis, kiek galėdamas garbino ir šlovino Dievą, sugrįžęs po ilgos ir tolimos kelionės į savo seną lizdą, suėmė vienišą žmogų baisus nerimas. Atmesdamas savo geros šeimininkės persergėjimus ir įspėjimus, atsikėlė jis iš lovos, kurios jau visus metus nebuvo apleidęs, ir išsiruošė kelionėn. Saulė kepino. Statūs kalno šlaitai buvo akmenimis nusėti, bet jis vis lipo aukštyn. Žmonės slėnyje žiūrėjo į jį kraipydami pečius: „Mūsų pasakų sekėjas išprotėjo." Šitokia kelionė senam ir sergančiam žmogui tai išprotėjančio triukas! Kalnų kopėjas negirdėjo jų žodžių. Jis girdėjo tik vyturėlio dainą ir jautė ievų kvapą, kurios kaip ir visi medžiai žydėjo stebuklingoj pavasario grožybėj, bet jie neturėjo tokio svaiginančio kvapo, kokį jo tėviškės ieva skleidė.Sutemus kaimiečiai ir ypač vaikai laukė vie-
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nišo žmogaus sugrįžtant. Vyturėlis apdainavo saulės nusileidimą. Nakties tamsoj paskendo ievos baltumas, bet vienišas ateivis nesugrįžo. Vyturėlis pranešė saulės užtekėjimą. Kaimiečiai nuėjo prie savo darbų, bet ir tą dieną ateivis negrįžo. Kaip jis ir trečią dieną negrįžo, išėjo kaimiečiai, vaikų prašomi, pasakų sekėjo ieškoti. Kaip jis buvo tarp jų dažnai jį užmiršdavo, bet dabar, kaip jo nebebuvo, ilgėjosi jo artumo. Jie ilgėjosi tylos, kuri jį supo ir šviesos, kuria jis uždegdavo kiekvieno širdį, valandėlę prie jo lovos pasėdėjusiam. Visi norėjo vėl išgirsti jo švelnų balsą ir stebuklingas dainas apie sidabriniai baltus beržus ir saulę, kuri vakarais nusilei-
ATLIKTAViena ūkanotą dieną Vilniaus priemiestyje, prie Neries upės žmonės išgirdo riksmą, šauksmą — gelbėkit! gelbėkit! Arčiau' buvusieji subėgo į šauksmo pusę. Šėlstančiose Neries bangose pamatė, kaip žaisdama Neris mėto jauną berniuką, kuris dar laikėsi paskutinėmis jėgomis. Žmonės pamatę upėje skęstantį berniuką, nei vienas nedrįso šokti į banguojančią upę, tarp šėlstančių iš džiaugsmo ūkanoje bangų. Vieni šoko skubiai ieškoti gelbėjimosi valčių, kiti vienas kitą ragino, bet nei vienas nedrįso. Gi berniukas jau jėgų nebeturėjo, bangos mėtė kaip pagaliuką, ir nešėsi su savim tolyn. Ūkana paslėpė berniuką ir minia nebegalėjo jo matytti. Nusiminę žmonės nebežinojo kas daryti.Staiga per minią nubėgo išgąsčio šauksmas. Į Nerį, nespėjo pamatyti, kažkas įkrito ir vanduo paslėpė. Iškilus iš vandens pamatė jaunuolio galvą. Jis plaukė tiesiai įrrie skęstančio. Neris pasidarė dar neramesnė, dar labiau sujudo, pajutusi, kad jai pasiryžo ištraukti grobį. Bangavo, šėlo ir viską slėpė.Gi berniukas visomis jėgomis stipriai plaukė ir artėjo prie skęstančio. Laimei, viena banga suklydusi, skęstantįjį berniuką, atmetė arčiau gelbėtojo. Minia atsiduso, vilties jausmas užtvindė visus,' o gal ir pasiseks. Tuo tarpu kita banga atslinkus! pagriebė juos abu ir nunešė tolyn, o ūkana apdengė savo tamsiu šydu.'.Žmonės aliarmavo gelbėjančioms valtims, bet jų vis dar nesimatė. Akys stipriai rėžė ūkaną, norėdamos pamatyti skęstančius, bet čia momentui pamatydavo, čia vėl prapuldavo. Ir vėl pastebėjo, kaip berniukas nepametęs vilties vis plaukė artyn ir artyn, kovodamas ryžtingai su kiekviena banga. Skęstantysis, nebetekęs jėgų, paniro po vandeniu, o bangos perbėgo virš jo. Po kiek laiko pastebėjo iškeltą ranką, tai pastebėjo ir berniukas; dar kiek sukaupęs jėgų, pasispyrė ir pagriebė už rankos. Skęstantysis pajutęs, kad jį kažkas paėmė už rankos, norėdamas gelbėtis, pradėjo traukti į save. Skęstančiojo būta stipresnio ir 

džia aukso laiveliu ir supasi jūroj. Kaimiečiams atrodė, lyg juodas, grasinantis debesis užtemdė saulės šviesą. Vaikai pasislėpę tamsiose kertėse verkė.Po ilgo ieškojimo atrado vienišą žmogų ant tėviškės kalno viršūnės. Niekas negalėjo suprasti, kaip jis toks senas ir sergąs galėjo užlipti viršūnėn. Jis gulėjo ant plikų uolos akmenų nejudėdamas ir įvyko stebuklas: nepagydomos jo širdies žaizdos užsidarė ir jo lūpos laimingai šypsojos: taip šypsos tik tas, kuris vėl savo tėviškę išvydo, nors tai būtų tik sapnas.Mes tikime, kad sapnas virs tikrove.Senta M a u r i n a.
PAREIGAberniuką įtraukė į Neries dugną. Neris prarijo. Berniukas pasinėręs kovojo su skęstančiu, pavyko ištrukti ir davęs smūgį į pasmakrę, sučiupo skęstantįjį už plaukų.Dabar berniukas suko kranto link. Neris, pajutusi, kad auka sprunka, dar labiau sujudo, subangavo, ėmė šėlti, pastoti kelią ... Kiek berniukas atplaukdavo pirmyn, tiek jį atgal atmesdavo. Sukaupęs jėgas vis plaukė pirmyn, ir jau krantas buvo už keletos metrų, jau tikslas arti... ir žmonės, matydami -senkančias jėgas, metė virvę link berniuko, bet.. . klastingoji banga atstūmė vėl nuo kranto. Berniukui išseko jėgos ir paleido iš rankų skęstantįjį.Minia baimingai sušuko, visus apėmė baimė. Banga nešė aukas, berniukas dar vis plaukė paskui skęstan- tįjį. Žmonės šaukė nuo kranto, kad jis nesivytų, o grįžtų atgal, bet berniukas, atrodė, kad negirdi, jis dar spustelėjo jėgas, priplaukia prie skęstančiojo ir sučiumpa jį už švarko, bet.. . berniukas su juo pasinėrė ir nebeiškilo. Žmonės nustojo vilties.Laimė greit atvyko gelbėjimo motorlaivis. Abu berniukai buvo ištraukti ant kranto, sanitarai juos atgaivino. Pasirodo skęstantysis buvo turtingo fabrikanto sūnus, nelaimingai iškritęs iš garlaivio. Berniukas jau norėjo eiti tolyn, bet fabrikanto sūnus sužinojęs, kad jį išgelbėjo vienmetis 14 metų vaikas, jį sulaikė ir prašė pasakyti pavardę ir vardą.Berniukas nusišypsojo ir pasakė: „Ačiū, mielasai, man nieko nereikia, mano pavardė Skautas, gyvenamoji vieta — Lietuva. Tai buvo mano pareiga. Aš tiktai ją atlikau ir jokio užmokesčio nereikalinga."Žmonės nustebo. Nors ir kaip prašė ir įkalbinėjo fabrikanto sūnus, kad pasakytų pavardę, bet berniukas tik tiek atsakė." '— Jei norit padaryti man malonumą, tai, ką skiltumėte man, skirkite neturtingųjų šeimų vaikams, — ir greitais žingsniais nuėjo tolyn.Šį Įvykį plačiai aprašė spauda, kalbėjo per radio apie skauto didvyriškumą. Iš lūpų į lūpas sklido žinia
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apie šį garbingąjį skauto pasielgimą.Sužinojęs fabrikantas, kad jo sūnus yra išgelbėtas nežinomojo skauto, pasiryžo jį surasti. Po kurio laiko fabrikantui pavyko. Apie tai pranešė jo draugininkui ir pasiuntė nemažą sumą pinigų.Kuomet draugininkas per sueigą netikėtai berniukui užkabino ant kaklo medalį „už gyvybės išgelbėjimą" ir norėjo įteikti pinigus, berniukas sujaudintai, tiesiai '
DVI SAVAITĖS PASMes, skautai, kartais būname nepataisomi romantikai. Ilgais žiemos vakarais atsimename prabėgusią auksinę, vasarą ir stovyklinės dainos vėl aidi mūsų ausyse, priešais vėl traška, liepsnoja šviesūs laužai ir draugai susirenka iš praeities miglų kartu praleisti nuobodžias vakaro valandas.Šiandien, klausydamas monotoniško lietaus barbenimo į mano kambario langą, mintimis nuklydau į žaliąjį mišką, pas mūsų brolius latvius, su . kuriais turėjau laimės praleisti dvi puikias savaites „Gare- zero"s skautų vadų kursuose prie Kasselio.Tūkstančiai brangių akimirkų veržiasi mano širdin, norėdamos prisiminimų liepsnoj dar kartą sužėrėti, dar nors trumpam atgauti buvusią gyvybę. Matau mūsų stovyklos vadovo sktn. Kletnieko amžinai besišypsantį veidą, girdžiu jo balsą, prie neužgęstančio stovyklos laužo tariantį mums kilnius ir paprastus skautybės žodžius.- Mes sėdėdavome ratu ir lyg užburti klausydavomės penkiolika skautininkų, tarp kurių buvau tik vienas lietuvis. Tačiau man buvo taip gera ir jauku toj brolių šeimoj, kad nei minutę nesijaučiau vienišas. Pagaliau nebūtų tam ir laiko! Nuolatinis stovyklos vaizdas buvo — daug skubančių, bėgančių, be perstojo dirbančių skautų. Petys į petį triūsėm mes: žilaplaukis senelis, baltarankis raštinkas ir augalotas Kuržemės ūkininko sūnus. Visi buvom lygūs, visi nusiėmėm blizgančius uniformos ženklus ir dviejų savaičių laikotarpiui tapome paprastais skautukais — tokiais pat, kaip mūsų mažieji broliai, belaukiantys mūsų draugovėse. Per šį trumpą laiką pamačiau, kiek daug gali nuveikti darbščios žmogaus rankos. Mes pastatėme bokštus, per gilias miško daubas nutiesėme tiltus, pačioj savo stovykloj sukūrėme mažutį ilgesio šalies — Latvijos kampelį. Net girininkas — pilvotas vokietis, atėjęs pažiūrėti kaip mes tvarkomės jo viešpatijoje, sustojo prie vartų nustebęs, negalėdamas nei žodžio ištarti —■ taip pasikeitė jo šimtais kartij išvaikščiotas miškas!Vakarais susirinkdavom prie laužo, ir, jei dienų tekdavo nekartą sukandus dantis maišyti katile paties prisvilintą košę, ar sukaupti visas valios pajėgas, kad atlikus iki galo skirtą uždavinį, tai prie skautiško laužo liepsnos tuo linksmesnius krėtėm šposus, tuo skambiau aidėjo smagios dainos! Niekados nemaniau, kad mūsų broliai latviai turėtų tiek daug ir tokių

į akis žiūrėdamas pasakė:—■ Broli draugininke, aš esu skautas. Aš atlikau savo pareigą, aš nieko nelaukiu iš kitų, o duodu pats ką galiu. . . Norėjau, kad niekas nežinotų, tai būtų man didžiausias malonumas, bet tai paaiškėjo ... Pinigus atiduokite mūsų neturtingiems'broliams, o medalį priimu kaip priminimą atliktos pareigos ir skatintoją neužmiršti pareigos. GALDI.
BROLIUS LATVIUSgražių skautiškų dainų! Dažnai susilaukdavome svečių — iš gretimos stovyklos ateidavo skautų vyčių vadovų kursų dalyviai. Jų tarpe buvo dar du tautiečiai — vyr. sktn. Saulaitis ir psktn. Dainiitis. Mes trys sudarėme jau visai rimtą lietuvišką „koloniją" ir stengėme savo dainomis neužsileisti mūsų broliams. Bet kokius nustebusius padarėm veidus, kai, užtraukus tautinės stovyklos maršą, tuoj prisidėjo ir keletas latvių! Pasirodo, tai seni pažįstami, dalyvavę tautinėj stovykloj mūsų laisvoj Panemunėj ir išsinešę iš ten, tarp puikių prisiminimų -taip pat ir stovyklos maršą. Savo ruožtu mokėmės latviškų dainų ir mums gerai sekėsi, nes tiek meliodija, tiek žodžiai skambėjo taip mielai, taip artimai, kad pasijusdavome lyg būtume visi vienos tautos nariai.Po to „medinis varpas" /taip mes vadindavom latvių tautiškais raštais išpiaustinėtą lentą, kurion mušant mediniu plaktuku buvo duodami signalai/ pranešdavo, jog laikas miegot, ir smagūs išsiskirstydavom po palapines. Negalėčiau pasakyt, kad visuomet ramiai sulaukdavom tekančios saulės! Mat skautų stovyklos vadovas sktn. Lūsis buvo toks aktyvus, kad nepasitenkindavo visą dieną vaikęs be atsikvėpimo — užsimanęs sudrumsdavo ir nakties ramybę. Gi vieną kartą net visai išvarė iš stovyklos! Antrą valandą nakties ūmai paskelbė aliarmą, davė penkioliką minučių laiko pasiimti daiktams, kurie bus reikalingi gyvenant miške „nežinia kaip ilgai", ir — marš! Patamsyje, lietui lyjant klaidžiojom'po eglynus iki aušros. Paskui pragyvenom, išskirstyti skiltimis, visą parą neįžengiamoj girioj. Tapome tikrais traperiais. Supratau, ką tai reiškia prakaituojant, susirūpinus landžioti po tankumynus ištisus kilometrus, ieškant vandens ir... nerasti, paskui dar kartą ieškoti, dar bandyti ir ... su tikru išsigelbėjimo džiaugsmu atsiklaupti prie mažo upeliūkščio. Susipažinom su tikrais girios šernais, stovyklaujančiais netoliese. Bet jie, matyt, irgi buvo skautai, nes nieko pikto mums nedarė. Pagaliau atėjo laikas grįžti atgal stovyklom Ak, kaip galingai skam- 'bėjo Vokietijos giriose skautiška daina:„Mes esam skauti, Kas bėdas nepažįst. Vai ara sniegt, vai salst, Vai lietus list!"
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Tuntininkų suvažiavimas Ragainėje. Foto: Ig.Petniunas.Laimingos dienos visuomet bėga šuoliais. Nepajutom kaip atėjo metas skirtis. Paskutinį kartą kilo melsvon padangėn Latvijos vėliava, paskutinį kartą iš ryžtingų krūtinių nuskambėjo ,,Dievs sveti Latviju". Tą momentą pajutau širdy taip gyvai, kaip niekados tą paprastą tiesą: mums yra tik vienas kelias į ateitį — visiems drauge, broliškai, petys į petį kovoti ir dirbti Baltijos išlaisvinimui.Per atsisveikinimo laužą vyr. sktn. Saulaitis pasakė keletą nuoširdžių žodžių, dėkodamas maloniems šei

mininkams už suteiktą progą pažinti latvių skautų organizaciją ir pasimokyti daug puikių skautiškų dalykų. Paskui abiejų stovyklų vadovybė: skautininkai Kletnieks, Lūsis, ir Kiploks tapo apdavanoti mūsų skautiškom lelijėlėm ir lietuviška vytimi. Dar kartą girios tankmėn nuplaukė laužo pabaigtuvių daina .. . tvirtai paspaudėme rankas ir — dvi neužmirštamos skautiško gyvenimo savaitės nubėgo į praeitį, širdy palikdamos malonų draugiškumo jausmą mūsų bendro likimo šiaurės broliams. R. Šilbajoris.
IŠVYKSTANTIEMSPer pilką dangų, per įsiutusio rudens vėjo draskomus tamsius, grūmojančius debesis skrenda paukščiai. Ir taip kas rudenį, kai jie nebegali pakęsti sunkių rudens dienų . . . Skrenda paukščiai ... Ir jūs kaip paukščiai paliekate mus. Klampūs, palaistyti krauju ir ašromis keliai suvedė mus čia į svetimą ir nesvetingą kraštą. Ir kur nekur toli užsidega vienas kitas šviesios vilties žiburėlis. Bet jų taip maža ir į juos kaip į Laimės Žiburį eina pavargusių pilkų žmonių kolonos. Su jais ir jūs; numesti dvi prakeiktas ir paniekinimą nešančias raides DP,S pakeit pasaulio sąžinę ir pasakyt: „Mūsų yra tūkstančiai atplėštų nuo savų namų, nuo pievų ir mėlynų, kaip grynas vasaros dangus, ežerų.” Pasakyt, kad mūsų vargas neturi sau pavyzdžio, kad kasdien išliejamos motinų ašaros ir brolių kraujas, pasauliui prakeikimą neša . . .Mes tikime, kad jūs tai pasakysite, nes jūsų lūpos dar jaučia šventą vėliavos pabučiavimą, kada pakėlę 

tris pirštus ištarėte: „Brangindamas savo garbę, aš pasižadu. . . tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui". Šie kilnūs, vieną kartą visam gyvenimui ištariami, žodžiai skamba jūsų ausyse, o geros jūsų širdys tvirtai pasiryžę tai įvykdyti.Tvirtai tikime, kad jūs nuplėšite geležinę uždangą, dengiančią Tėvynę, jos grožį ir kančias pasauliui parodysite. Jūs pasakysite kaip tyliai seka Nemunas sesutei Nerei pasakas, kaip paslaptingai saugo milžinkapiai senolių kaulus, kaip švelniai švelniai liejasi liūdna daina Dubysos pakrantėmis. Ir pasaulis jūs klausys. Klausys susimąstęs ir tylus. Pro jūs akis prabėgs kūdikystė, pirmieji žingsniai, mokykla ir trumpas laimingas gyvenimas. Jūs vėl pamatysite lieknas pušis, pajusite jų kvapą, o palapinių miestas nusitęs po jūsų kojomis ir kels malonius praeities prisiminimus . ..Žinau, kad jūs minutėlę susimąstysite, nes pro jus praeis 1941 — jų metų tremtiniai, kurčiai nudundės
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užkaltų vagonų ratai... Jūs vėl išgirsite mirštančių 
kūdikių šauksmus ir veriančias širdį motinų aimanas. 
Pasaulis jus supras. Tada jūs nusišluostė ašaras pa
kelsite į juos akis ir kalbėsite Jiems apie nekaltą 

r kraują, apie priešpaudas ir kančias. Ir jie kartu su 
jumis nulenks galvas' didvyriams, kri tusiems už Lie
tuvos Laisvę . .. Minia- bus tyli ir susimąsčiusi, lyg 
akmeninės statulos. Jūs pasakysite, kad tūkstančiai, 
dešimtys ir šimtai tūkstančių, nieku nekaltų, nieku 
neužgavusių ir nenuskriaudusių žmonių turėjo palikti 
savo namus ir viską, ką tik jie brangiausio turėjo: 
žemę, gimtinę; Tėvynę ir tėvų kapus. Visi jie bėgo 
nuo raudonojo budelio. Kad čia ant jų galvų krito 
sunkios plieninės bombos, kad,jų rankose, nuo vergų 
darbų, atsivėrė žaizdos ir kad jie net šuns neverti 
buvo . .. Minia vis dar tylės ir klausys.

Paskum jūs nutrauksite skraistę nuo jų akių ir paro
dysite tikrą numeruotų, perkamų ir parduodamų žmo
nių gyvenimą. Jie, gal būt, netikės, kad mes esame 
laikomi daiktais kitiems, kaip prekė reikalingais. Ir 
jūs jiems pasakysite, kad žmonės, kurie kartą pa
siryžo gyventi ar mirti — nepalaužiami. Jie nekartą 
jau kvatojos mirčiai į akis, tyčiojos iš jos ir .kad jie 
laisvi gyvens arba mirs.

Minia sudrebės, bet dar tylės. Tylės ir seks jūsų 
virpančias lūpas... Tada jūs pasakysite, kad tų bena
mių gimtinėse švaistosi svetimieji, kad žėruojantys 
degančių sodybų gaisrai kruvinai dažo dangų, kad 
išvargę kankinių kolonos krinta ant svetimo vieškelio 
ir budelio paleistas šūvis nutraukia silpną jų gyvybės 
siūlą... Kad išalkę, suvargę, juodais nuo parako 
dūmų veidais broliai, iki paskutinio kraujo lašo, gina 
tėviškės, kad seserys prie krūtinių glaudžia nusviru
sias didvyrių galvas. Minia sujudės . . . Jūsų veidus 
iškreips skausmas, bet jūs sukaupę jėgas ištarsite: 
„Mes girdime skausmingus motinų šauksmus, mes 
jaučiame karštąs jų ašaras ir balti sukruvinti jų 
plaukai, lyg aureolės šviečia, mums. Motinų skausmas 
aidi Tėvynėje, brolių kraujo, sesučių ašarų ir prie
šmirtinių kūdikių šauksmų nesugeria šventa mūsų 
žemė. Jie šaukias dangaus ir žmonių keršto" ...

Subanguos minia ir šauks: „Gana jūsų kančių; gana 
kraujo ir ašarų. Jūs esate žmonės ir kaip žmonės 
laisvi ir laimingi turite gyventi"!. Ir jūs įsiliesite į tą, 
laisvę, ramybę ir gyvenimą nešančią minią ir pajusite 
laisvą Nemuno slėnį po savo kojomis. Nuo jūsų 
šypsnio džius' motinų ašaros, o brolių žaizdas mylin
čios širdys gaivins! ...

Vyr. skltn. Juozas Benešiūnas.

Vilkiukų pirmieji žingsniai besiruošiant į virėjo 
specialybę

Marytė: Petruk, kodėl dėdė Vincas visuomet žiūri
tik pro akinių pakraščius?"

Petrukas: „Jis mat bijo, kad nesusidėvėtų akinių 
stiklai."

Mokytojas: „Jonuk, ar duoda ką tau tėtė, kai tu 
darbštus ir mandagus mokykloje esi?"

Jonukas: „Ne, pone mokytojau, duoda tik tada,
kada aš būnu nemandagus!"

Petrelis: „Tėte, žinai ką aš tau pasakysiu?"
Tėvas: Na, na, klausau.
Petrelis: „Paskolink man šešias markes, bet iš jų

duok man tik tris. Tada tėtė man būsi 
skolingas tris ir aš tėtei tris. Taigi bus 
vėl viskas tvarkoje."

Vilkiukų išrastas skubus indų plovimo būdas.
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Buk šaltakraujis!

Atvyksta sktn. Jean Monnet į Vokietiją.
Tarptautinio Skautų Biuro atstovas sktn. Jean Mon

net šiomis dienmis atvyksta Vokietijon. Jis čia tvar
kys DP skautų reikalus ir padės tremtiniams skautams 
geriau susiorganizuoti. /K.

Rebdorfas.
„Vilnelės" Skaučių Tuntas taip pat nesnaudžia. 

Gruodžio mėn. 12 d. jos supruošė kuklią savo darbų 
parodėlę, kuriai vadovavo sk. M. Vilčiauskaitė. 
Parodėlės atidarymo proga žodį tarė iš Ingolstadto 
atvykusi rajono vadeivė vyr. skt Zailskienė. Parodėlė 
buvo gausiai lankoma. Surinktos aukos /509 RM/ buvo 
paaukotos Kūtūros Fondui.

Š. M. sausio 15 d. Vilnelės" Tuntas suruošė 25 metų 
Klaipėdos atvadavimo minėjimą, - kur stovyklos 
gyventojai buvo supažindinti su Klaipėdos krašto 
vidaus gyvenimu. D. T.

Jugoslavų skautai.
Vakarų Vokietijoje gyveną jugoslavų skautai yra 

susiorganizavę ir leidžia savo laikraštį „SKAUTSKI 
LGASNIK". Jiems savo darbu daug padeda rusų sktn. 
Rostislaw Poltschaninow. Jis daug yra pasidarbavęs 
vienišų skautų reikaluose ir leidžia laikraštį ,,GOLOS 
ODINOČEK". /K'

Paruošta skautiškosios spaudos bibliografija.
Lietuvių Bibliografijos Tarnybos Memmingene vedė

jas A. Ružancovas paruošė spaudai skautiškosios 
literatūros tremtyje leidinėlį. Jį LSB Spaudos Skyrius, 
jei sąlygos leis, atspausdins.

Šia proga tenka pažymėti, kad bibliografas A. Ru
žancovas ir seniau Lietuvoje buvo didelis skautų 
rėmėjas. Be to, jis 22 metus tarnavo Lietuvos kariuo
menėje, iš jų 20 mt. Švietimo ir Spaudos Skyriuje. Už 
jo nuopelnus skautybei LSS Šefo buvo apdovanotas 
svastikos organu. Ir tremtyje jis mūsų nepamiršta, 
bendradarbiauja ir kruopščiai renka visus skautiškuo
sius leidinius bei sugrupuoja bibliografiškai.

Kas dar nėra LSB Spaudos Skyriui atsiuntęs savo 
leidinių, prašoma paskubėti tai atlikti, kad kiekvienas 
leidinys būtų įtrauktas ir nepamirštas. /K/

VASARIO 16-OJI MEERBECKO 
„VAIDILUČIŲ" V I E T IN IN K I J O J

Šventės išvakarėse papuošėme gimnazijos patalpas 
iliuminuodami Gedimino stulpais ir vainiku simboli
zuojančiu mūsų valstybės atsikūrimo ir skautų įsikū
rimo Lietuvoje sukaktį. Vainike degė 30 lempelių, iš 
kurių aštuonios pridengtos gedulu, simbolizuojančios 
mūsų Tautos kančios metus.
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Taip pat šventės išvakarėse padarėm iškilmingą sueigą, su konkurso užbaigtuvėmis. Laimėjusioms įteiktos dovanos.Jaunesnių skaučių „Birutės" draugovės skautės^ lenktyniavo: kuri iš skaučių įsigys gražiausią ir turtingiausią Lietuvos vaizdelių ir šiaip lietuvių gyvenimą vaizduojančių nuotraukų albumėlį. Šioms skautėms buvo paskirtos trys daiktinės premijos: I, II, III Pirmąją premiją laimėjo jaunesnė skautė Stončiūtė. kuri gavo gražų paveikslėlį.„Gražinos" draugovės skautės lenktyniavo juostų audime. Išausta gana gražių juostelių. Šioms taip pat buvo paskirta ir išdalinta trys daiktinės premijos. Pirmąją dovaną laimėjo skiltn. Birutė Mockutė.Šiam konkursui paskelbtas naujas draugovėse tarp skilčių tautinių šokių konkursas. Konkurso užbaiga — šv. Jurgio šventė.Šventės proga skautės sveikino dvasios vadovas dekanas Kardauskas.Po to vįetininkijos vadeivė psktn, Zuzana Juškevičienė pravedė pašnekėsi sukakčių temomis.Po pašnekesio Skautės ir skautai susijungė, ir su deglais rankose ėjo tylūs susikaupimo ir protesto eisenon, savo tyloje kiekvienas — na ieškojo kultūringų būdų tėviškei laisvę atgauti. Pačia eisena pasauliui pasakyta: Ei pasauli, mes nerimsim ne, kol savą žemę mes neminsim.Vasario šešioliktosios rytą iškilmingai iškėlėm vėliavą. Žygiavom rykiuotai su skautiška vėliava priešakyje į bažnyčią, išklausyti šventų mišių už tėvynę.Vakare vėl iškilmingai nuleidom vėliavą ir užbaigėm iškilmes Neringa.
Žengiame į trečius metus.1947 m. lapkričio mėn. 9 d. 72-ra ŠARŪNO dr-vė Kasselyje, atšventė dviejų metų, nuo įsikūrimo /45. Xl. 7.1 sukaktį.Nuo pat įsikūrimo dienos, sėkmingai gyvavusi, gana didelė dr-vė, atsikėlus Wiesbadeno Dainavos tuntui, įsijungia į jį 746. YII. 11./, atiduodama vyresnius amžiumi skautus Vyčių dr-vei. Nors ŠARŪNO dr-vėje lieka apie dvidešimts narių, bet veikla nesumažėja ir dr-vė surengia, šiais metais trumpą, šilto.pavasario stovyklą.Suėjus dviejų metų dr-vės sukakčiai, ŠARŪNO dr,vė kviečia ir kitas tunto dr-ves savo minėjimo dienos programon, kuri prasideda ryte pamaldomis, o po pietų dr-vės sueiga — minėjimu, į kurį atsilanko ne tik skautai, bet ir tunto vadovybė su vyriausiojo sktn-ko pavaduotoju, tuntininku ir dvasios vadovu.Po dr-ko, savo broliams Šarūniečiams, nuoširdžių, tuntininko, dvasios vadovo ir vyriausio sktn-ko pavaduotojo linkėjimų dr-vei atliekam nuotaikingą, nors ir gimnazijos salėje, laužo programą.i Metinių proga kai kurie skautai, esantieji dr-vėje

M. K. ČurliOnies Karalių pasakanuo įsikūrimo dienos ir gerai atliekantieji pareigas, pakelti į vyresniškumo laipsnius. / sklt. J. P. /
Iš „Rambyno“ tunto padangės.Baigėme senus metus, bet mūsų korespondentas užsnūdo ir nieko apie mus neparašė. O mes vis dėlto šį tą nuveikėme. Per Sekmines padarėme trijų parų iškylą, kurioj dalyvavo dvi skiltys ir tuntininkas. Vasaros metu didesnis būrelis tunto skautų-čių su tuntininku ir draugininku suruošė dieninę iškylą į už 15 km. esančius senovės germanų kapus. Kapas didelis, bet už lietuvišką milžinkapį kur kas mažesnis. Gamtos rezervate gėrėjomės stirnų bandomis, o šernai mūsų sesėms daug baimės įvarė. Štai ir vasaros stovyklos sulaukėm. Sesės ir broliai savo stovyklose išbuvo 10 dienų. Įsigyta daug patyrimo, nes stovyklauta skiltimis. Ir vyčių būrelis čia pirmą kartą stovyklavo. Didelį pasisekimą turėjo užbaigtuvių laužas. Skautai vyčiai šią vasarą užbaigė vienos paros iškylą. Kariuomenės šventės minėjime dalyvavome su savo vėliava ir skautai vyčiai suvaidino Lauciaus „Paslaptinoje zonoje". Tai buvo pirmasis pasirodymas scenoje. Žengiant į naujus metus, sesės atsiskyrė ir įsteigė savo vietininkiją, o likę broliai susibūrė į skautų grupę. Skautų tiekimo skyrius turi savo krautuvėlę, kuri padaro nemažą apyvartą. Iš Spaken- bergo prie Elbės mes dažnai nukeliaujame mintimis į Rambyną ant Nemuno kranto ir jaučiame, kad dar grįšime. r(perkįjnas- per metus nesiliovė.Vasario 16 d. minėjime skautai aktyviai prisidėjo prie šventės ruošimo darbų. Už 10 dienų buvojsurengta žiemos stovykla Hintergarten. Ji tęsėsi 12 dienų. Šv. Kazimiero dieną kartu su ateitininkais buvo suruošta akademija. Balandžio mėn. pabaigoje suruošta 10 dienų stovykla prie Bodeno ežero krantų. Birželio mėn. padaryta 3 dienų iškyla pėsčiomis į aukščiausią Schwarzwaldo viršūnę Feldbergą. Liepos30
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P. Rimšos Artojasmėn. įvyko skautų vyčių šventė, kur 16 skautų vyčių pasižadėjo iki mirties būti ištikimi duotiems įžadams. Rugsėjo mėn. įvyko stovykla prie ramaus Windfang- weiler ežerėlio. Spalio mėn. skautai aktyviai dalyvavo vysk. Brizgio sutikime ir dauguma dalyvavo malkų kirtimo akcijoje, ligoniams ir seneliams. Kariuomenės šventė minėjime skautai aktyvūs. Lapkričio mėn. buvo surengta baigiamoji metų šventė. P. M.
Mažėja ir didėja eilės.Schweinfurtas. Neseniai atsisveikinome su broliais ir sesėmis išvykstančiais į užjūrį, dabar vėl spaudėme kairę br. s. v. v. si. Stanėnui Algim. „Romuvos" Tunto adjutantui, išskrendančiam lėktuvu į Kanadą. T.aip jau atrodo skirta tremties skautams, kad atsikūrus tremtyje skautybei, susibūrus visiems po trilape vėliava, viską, išjudinus ir džiaugiantis atsiektais darbais, vėl vienas po kito apleidžia mūsų eiles. Ši kartą apleidžia ne irius, bei nesvetingą kraštą, o mes likusieji, nenustojame vilties, nenusimename. Kol broliškumas mūsų širdyse rusens, mes palaikysime su visais, į įvairius pasaulio kampus išvykstančiais broliais ryšius. Nespėjome atsisveikinti su Tunto adjutantu šį kartą jau sveikinome atvykstančius į Schweinfurtą „Žalgirio" ir „Šatrijos" tuntus. Wiirzburgo stovykla atkelta į Schweinfurtą skautų-čių gretos padidėjo, o atvykus Seligenstadto stovyklos gyventojams, tikimės, kad bus vienas iš pajėgiausių ir didžiausių vienetų.1948. I. 25. „Romuvos" ir „Palangos" tuntai šventė dviejų metų darbo sukaktį. „Romuviečiams" ir „Palangietėms" buvo didis pasididžiavimas išvežus dviejų metų darbą, švęsti šią sukaktį. Minėjimas baigtas iškilminga sueiga, kurioje dalyvavo Vyriausioji Skautininke vyr sktn. Vaičiūnienė, Seligenstadto skautų-čių atstovai, Wurzburgo „Šatrijos" ir „Žalgirio" tuntai, skautų tėvai, stovyklų vadovybės ir daug svečių.

Dėl spaustuvės klaidos puslapiai 2 ir 3 

skaitartt atkreipti dėmesį. .Atsiprašome'

Iškilmingos sueigos metu pasakyta daug padėkų bei gražiai palinkėta. Vėliau vyko pasirodymai, kuriuose dalyvavo ir „Žalgirio" Tuntas. Šiuo minėjimu įžengėme į trečiuosius darbo metus su dar didesne viltimi, kad mūsų jėgos, mūsų darbai, skirti vargstančiai Tėviškei, atsieks tikslą. GALDI.
„Šatrijos" bei „Neries" tuntai kruta.Gr. Hesepe lietuvių stovykloje skautai surengė N. Metų sutikimą. Kad jame galėtų dalyvauti ne tik suaugę, bet ir mažieji, N. Metų sutikimas buvo pradėtas anksčiau nei tai yra įprasta. 20 vai. išsirikiavę skautai bei skautės su degančiais deglais atžygiavo prie kryžiaus. Čia „Neries" Tunto tuntininkė sesė Montvilienė perskaitė atsišaukimą į visus skautus ir skautes, po to pasakė trumpą kalbą. Giedant Tautos Himną buvo padegtas trisdešimtasis deglas L. S. S. 30 metų jubiliejaus ženklan.1948 m. sausio mėn 18 d. buvo surengtas Klaipėdos krašto sukilimo minėjimas. Bendrą pranešimą darė Švietimo Skyriaus pirm. kun. Kirvelaitis. Po jo kalbėjo mokyt. Adomaitis tema „Klaipėdos kraštas istoriniu atžvilgiu.", Tyrulis „Klaipėdos krašto sukilimas ir nuotaikos", Puodžius — „Klaipėdos krašto organizacijos ir jų veikla" ir Šernas tema „Klaipėdos krašto ekonominė būklė."Po visų paskaitų skautai suvaidino 2 veiksmų su prologu bei epilogu vaizdelį, kurį, pagal Vienuolio novelę, parašė „Šatrijos" tunto tuntininkas brolis Marčiulionis.Šis minėjimas Gr Hesepės Lietuvių stovyklos gyventojų buvo gan šiltai sutiktas. Jis tapo įnašu į šios stovyklos kultūrinį gyvenimą. A.B.

Padėka.Baltijos, Taurapilio tuntams, Eimučio Būreliui Offen- bache ir broliui V. Macijauskui, paaukavusiems skautiškai spaudai leisti, nuoširdžiausias skautiškas 
.- dėkui.----  L. S. B. Ūkio Skyrius.

j iHAC'Ofp - :. ■; 31
i M. MAŽV ' J ..
į BILU O'- ' '

'sukeisti. Prašome . |

Redakcija.
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VELYKŲ VARPAI SKELBIA PASAULIUI ATGIMIMO ŠVENTĘ. SESĖS IR BROLIAI TĖVYNĖJE IR VISOSE 
ŠALYSE, LINKIME JUMS SAULĖTŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ! VILTINGAI Į MŪSŲ TAUTOS PRISIKĖLIMO 
DARBUS IR ŽYGIUS! L. s. B. VADIJA IR REDAKTORIUS

Alleliuja! Kristus kėlės Džiaugias žėmė, žydi gėlės.

Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical Editor A. Krausas 21 a/Augustdorf b. Detmold D. P. Camp, Bl. 34 

Viršely: Prūsų lietuvaitė M. Rėželytė. Kaina keturios markės.
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