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Šv. Jurgis su slibinu. Liaudies menas.

SKAUTIŠKASIS RITERIŠKUMAS.

Švento Jurgio šventė sujungdama viso pasaulio 
skautiją vienon šeimon, drauge pabrėžia rite
riškumo idėją skautybėje.

Romantiškųjų riterių įstatai ir tradicijos žavėjo 
ir žavi kilnųjį jaunimą, ir todėl riteriškumas rado 
savo vietą ir skautų įstatuose bei įsakymuose. 
Tačiau skautiškasis riteriškumas turi visai kitą 
pasireiškimą. Vietoje klajoklių riterių žygdarbių, 
beginant silpnuosius ir skriaudžiamuosius, skau- 
tybė turi pagelbą vaikams, moterims ir seneliams 
bei kasdieninį gerą darbelį. Vietoje kruvinų dvi
kovų su ‘priešais turnyruose ir mūšiuose, skau- 
tybė pastato mandagumą, susilaikymą nuo šiurk
štaus žodžio įžeidėjui, kovą su piktu. Bet tai 
kovai su piktu yra duotas būdas ir kelias, kuris 
užtikrintai veda į pasisekimą:

„Sek skautų Patroną šv. Jurgį: 
naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia 
pačiame savyje!“

Kaip kitur, taip ir mūsų tarpe, yra daug tokių, 
kurie daugiau ar mažiau triukšmingai pasišauna 
kovoti su piktu, tik... ne iš to galo. Pamiršta 
save. O tokia kova daugiau pikto pagimdo, negu 
panaikina. Tad mes, kovodami prieš pikta, kovo
kime skautiškai. Pradėkime nuo savęs. Vietoje 
plieninių šarvų, apsišarvuokime stipriu charak
teriu ir tvirtu pasiryžimu vykdyti skautų įstatus. 
Visada prisiminkime, kad būti riteriu mums yra 
tik viena, bet būtina sąlyga:

būti tikru skautu.
Sktn. V. B.
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JAUNIMO ĮSITERPIMAS Į ŽMONIŲ 
GYVENIMĄ

Tokie laikai, kokie dabar lemti jauniesiems 
patirti, vertia labai giliai pamąstyti apie tai, kaip 
geriausiai elgties įsiterpiant į žmonių gyvenimą. 
Daug reikėtų apie tai pasakyti. Bet visa-kas tam 
stato ribas, kad reikia ' tenkinties priminimu 
svarbiausiųjų uždavinių.

Gimdamas žmogus įauga su savo kūnu į pa
saulinį gyvenimą. Kūnui tarpininkaujant žmogus 
tada pasitinka visą savo aplinką ir jos reikalus 
ir reikalavimus. Mokykla jam vis geriau atveria 
tam žvilgį. Ir taip jis bręsta gyvenimui.

Pasiekęs tam tikrą laipsnį ir visaip kvostas, jis 
įsiterpia į gamtos ir žmonių gyvenimą. Tše jis 
kaip kiekvienas žmogus turi ypatingą reikšmę. 
Jis yra gyvenime naujas žmoniškumo veiksnys. 
Iš to sukyla jam svarbios pareigos.

Tai numanant, reikia labai apmąstyti, kokia 
turi būti jaunuolio — jaunuolės laikysena, koks 
elgesys, kokia veikla, ir apskritai, kokie visi jo 
apsireiškimai.

Rodos, lengviausiai bus nuvokiama, kad kiek
vienas žmogus pirmiausiai turi pasirūpinti ir 
įsigyti viešpatingumą savo žmogystoje. Yra 
žinoma, kad ji sudėta, būtent kūno, nuotaikos 
ir protavimo gyvumo, į kurį įsilerdia ir išvietia 
žmogaus esmė, jo sąmoningumas, dvasia — siela. 
Turėtų tai aiškiai įsirodyti, ypatiai, kad visas 
tas gyvumas žmogaus esmės būtų vairuojamas, 
valdomas.

Visų tų sritių gyvumas yra nuolatinis vyksmas. 
Kūnas nuolatai kinta. Be sustojimo sukyla ir 
atslūgsta visokios nuotaikos, būsenos. Taip pat 
sušvinta vis iš naujo visokios mintys ir vertia 
žmogų apsireikšti žodiais ir veiksmu. Ir visas 
tas trejopas gyvumas skelbiasi iš kiekvieno 
žmogaus.

Bet ne lygiu būdu iš visų žmonių. Tūluose 
turi pirmenybę kūno gyvumas, kituose nuotaikos 1 
būsenos: linksmumas, liūdnumas, malonumas, 
piktumas ir kt, ir kituose protavimas. Bet visą 
tą gyvumą lydi žmogaus esmė, jo sąmonė. Bet 
dažnai ji visa-to yra pavergima ir velkama, kaip 
apkalta. O turėtų tše būti atsverianti galia.

Tai apmąstius, sukyla k-lausimas, kaip žmogus 
galėtų tokiam viešpatavimui tapti pajėgingu. 
Visais laikais išmintiai patardavo, kad reikia, 
pradedant ką nors daryti, pirma savęs atsiminti, 
savyje susikaupti. Ir taip viduje nutilus atsimint, 
kad žmogus su savo esme šaknyja Didiajame 

Slėpinyje, iš kurio jis, kaip koks spindulys 
pasiskelbia. Kitaip tariant, reikia atsimint, kad 
esi su savo esme Dievuje, kurs yra Šviesa, Meilė 
ir Valia bei Galia visame, kas vyksta.

Taip susivokus, reikia pradėt veikti. Tada visi 
žygiai bus tiesūs, taurūs ir sėkmingi.

Toks susivokimas, tiesa, nėra kiekvienam iš 
karto galimas. Todėl patariama tam prisiruošti. 
Reikia visumet vengti visokių nelabumų, 
neapykantos piktumų, nešvarumų. Jaunimui 
ypatiai svarbu susiturėti, sukilus kokiam ■—■ nors 
geiduliui ar aistrai. Niekumet neturėtų meluoti, 
visados duotąją pažadą ištęsėti, nieko'nenaikinti, 
reikia dėti tikras pastangas, būti patiam savo 
apraiškų šviesa.

Tikrai saugoties reikia nuolatai ieškoti kitų 
žmonių negerumus ir juos skelbti. Tai darydamas, 
kiekvienas žmogus sukaupia visa — tai savo 
viduje ir pasidaro tiesiog išmatų indu. Ką jis 
peikia kituose, tą jis, apie tai kalbėdamas, 
savyje suglaudia. Būtina rūpinties paties skai
stumu, dorėjimu ir taurėjimu.

Visados reikia atsiminti, kad kiekvienas 
žmogus su savo ypatumu šviesina, stiprina, 
laisvina arba temdo, silpnina ir vertia į vidinę 
— nelaisvę savo artimus, o pagaliau ir kitaip 
dar visa savo tautą.

Kas kursto neapykantą- tarp artimų žmonių, 
yra tamsios galios pagautas ir pasidaręs jos 
vergu. Į tai prasmingai atsiliepti, tėra vienas 
būdas. Reikia nuoširdiai melsties už tuos, kurie 
piktai yra pasireiškę ir kam labai kenkę. Jie 
yra labai apgailėtini.

Jaunimui yra tiesiog prigimta prikilti augštesnį 
esmiško gyvumo laipsnį. Bet kurie tam 
nenuoširdiai pasišventia, labai greit patenka į 
nelabojo galią ir tiesiog vykdo jo liepimus, 
nuolatai kiršina žmones ir neša į juos visokius 
nelabumus. Negyvendami meilėje, jie tarsi, nuo 
Dievo atsikreipia ir skiriasi žuvimui.

Bet į juos nereikia sviesti piktumo, niekumet ’ 
apie juos piktai nemąstyti, bet vis jų tikrai 
širdingai atsiminti maldoje. Yra žinomas Šventas 
žodis: „Mylėkite savo priešus, gera darykite 
tiems, kurie jūsų nekentia ir melskitės už 
persekiojantius ir šmeižiantius jus /Mat. 5 44/.

Įsiterpiant į žmonių gyvenimą vis reikia 
pamąstyti, ar įnešama į jį gerumą ar blogumą, 
neapykantą ar meilę, tai, kas kitus laimina, ar
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kas juos temdo, piktina, kas. žudo juose žmoniškumą.Pabundant rytmetyj būtina pirma atsimint Dievo Meilės ir iš Jos stiprinti savo pasiryžimą visą dieną su savo apsireiškimais būti Jos priemonė.Taip tik ir pamanius, jauna žmogysta tuojau nujautia, kad ypatingas palaiminimas jos sielą nušvietia. Ir jis gali žengti į dieną, Į žmonių 

gyvenimą, tikėdamas, galėsiąs į jį nešti šviesų žmoniškumą, kurs kitų esmę savo pavyzdiu sužadins.Žymiausioji jo apraiška bus meilė. Ir su ja jis pasilieka Dievuje ir Dievas jame. Visos sunkenybės jam lengvėja. Jo jėgos gyvenime įsigalėti sukyla. Jis yra palaiminamas ir gali tapti kitiems palaiminimu. Vydūnas.

SIUNČIA L. S. B. VADUOS INSTRUK
TAVIMO DALIS.Laiškas IV. Mano Broli!Lyg nujaudamas, kad šį kartą Tu paklausi apie Sesę Skautę ir jos uždavinius, prieš kurį laiką paprašiau Tavo sesučių atsakyti į klausimą:. „Kokios mes turime būti?“ Ir štai prieš mane ant stalo guli daugybė atsakymų iš visų Vokietijos kampelių. Užteks išsirinkti vieną kitą ištrauką, ir Tau bus atsakyta žodžiais tų, apie kurias nori žinoti. Taigi, pa-, klausyk, ką kalba pačios skautės!Visą skautės kelią labai gražiai apibudina 11 metų skautytė: „Įstodamos į skautų organizaciją, mes pasižadėjome tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti Artimui ir vykdyti skautų įstatus. Tarnauti Dievui mes galime nuoširdžia malda ir kiekvienu geru darbeliu. Būdamos tremtyje mes skautės negalime ginti savo Tėvynės nuo priešų, bet turime gerbti savo Tėvynę, lietuviškus tautinius papročius ir branginti savo gimtąją kalbą. Padėti artimui mes turime daug progų. Kiekvieną dieną sutinkame žmones, sunkiai nešančius savo daiktus ir tuojau galime jiems padėti, tuo pačiu darydamos gerą darbelį. Namuose mes turime padėti savo tėveliams, sutvarkyti kambarį, suplauti indus ir t. t. Kiekviena skautė turi laikytis skautų įstatų. Jei jų nesilaiko, tai ji nėra tikra skautė."13 metų skautė: „Skautybė turi duoti dvasiai jėgų, turi leisti nugalėti visus pavojus ir tarp įvairių negerovių ir pasaulio blogybių pamatyti ateities švyturio žiburėlį ir uždegti jame naujas šviesas. Ne tik ant skaučių vėliavos, bėt ir skautės širdyje turi būti įrašytas obalsis: Dievui, Tėvynei, Artimui. Skautė turi būti kitiems pavyzdys. Ji turi būti meilės ir pasiaukojimo nešėja." ,

Apie tai, kokios turi būti skautės, tai yra, kaip jos turi atrodyti ir elgtis, leisk pasakyti pačiai mažiausiai sesei 19 metų : „Mes turime būti švarios, tvarkingos ir mandagios. Kaip mes turime būti švarios. Mes turime anksti rytą atsikėlę nusiprausti, nusimazgoti kaklą, nusiplauti ausis ir išsiplauti dantis. Taip turi padaryti kiekviena skautė. Kaip mes turime būti tvarkingos: Mes turime susidėti tvarkingai drabužius, kad nebūtų išmėtyti drabužiai po visą kambarį. Tai mus, ypač skautes vadintų netvarkingomis skautėmis. Kaip mes turime būti mandagios: Mes susitikusios, žmogų, turime pasakyti jam „labą dieną“ arba kaip nors kitaip pasveikinti. Ir mes turim elgtis mandagiai namuose, o jei atsikeliame iš ryto, tai turime pasakyti „labas rytas", o jei mes einam gulti, tai męs turime pasakyti „labanaktis". Tai mes ir būtumėm skautėm. Bet jeigu mes neišpildysim to, ką aš sakiau, tai ir mus pavadins ne skautėm, bet kokiom neišauklėtom mergaitėm."Vienais metais vyresnė sesutė /10 metų/ skautę įsivaizduoja štai kaip: „Mes turime būti geros, švarios, tvarkingos, paklusnios. Kiekviena skautė kaip mergaitė turi būti švariai apsirengus. Nesvarbu, kad jos drabužiai būtų būtinai nauji, jie gali būti ir seni, bet švarūs ir sutaisyti. Turi kiekvieną dieną prausti kaklą, ausis, apie veidą jau ir nekalbėsim, pav., ateina mergaitė į koncertą švariai apsirengus, bet kaklas ir ausys juodžiausios. Imkime pavyzdį iš tokios mergaitės, kurios drabužiai ir nenauji, bet sutvarkyti, švarūs, kuri ir visuomet mandagi ir kukli."Nemanyk, Broli, kad tai jau visos skautės ypatybės. Be mandagumo, švaros ir tvarkingos išvaizdos,
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ji turi turėti dar daug kitų gerų savybių. Sesės išskaičiuoja jų visą eilę: .11 metų sesė: „Skautė turi būti taip pat ir jautri. Pavyzdžiui, 'eina gatve mergaitė ir mato arti nugriuvusį mažą vaiką, ji nespėjo jo pakelti, bet paimkim kitą pavyzdį, kur mergaitė bus gailestingos širdies, eina gatve ir mato vaiką, kuris muša katytę. Ji pribėga prie berniuko, sudraudžia jį, paima iš jo katytę ir panėšėjusi paleidžia."12 metų sesė: „Skautė turi būti gamtos draugė ir nekankinti gyvulių. Ji be reikalo neskabo gėlių ir medžių nedrasko. Paukštelius ji turi palesinti, augalus apravėti ir palaistyti."14 metų sesė: „Skautė yra taupi, nors ji kartais ir labai norėtų kokį gardesnį kąsnelį suvalgyti, ar šiaip ką nors nusipirkti. Tai pat skautė visuomet blaivi ir nevartoja svaigalų."15 metų sesė: „Skautė ištverminga. Ji kenčia kartais panieką, skausmą, bet tas jos nebaugina. Priešingai, uždega dar kantriau, dar ištvermingiau gerti kartybių taurę. Jos širdyje Dievo ir Tėvynės meilės gabija rusena negęstama šviesa, ir sklindanti šiluma tirpdo užkietėjusių širdžių plienines grandines. Tvirta valia ji pasirįžta ištesėti savo žodį — savo garbės žodį, nors ir didžiausios audros, aštriausi erškėčiai pastotų kelią. Linksma šypsena ji ištiesia pageltos ranką savo artimui, klusniai ir nuolankiai su meile padeda tėveliams jų darbuose, varguose, rūpesčiuose, jiems suteikia džiaugsmo ir paguodos. Širdis kupina meilės ir savo bendramintėms — sesėms skautėms. Jų džiaugsmas — jos džiaugsmas, jų širdyse skausmas— jos širdis kenčia kartu ir kuria planus tiems skausmams užmigdyti. Gamtos grožis žavi jos sielą, o gailestinga širdis randa sau daug daug rūpestingo darbo. Kuklumas, mandagumas ir paklusnumas yra tikrosios skautiškojo gyvenimo dorybės, kurios lydi visą skautės kelią. Skaistumas mintyse, žodžiuose ir darbuose— skautės perlas, kurio ji niekad nepraranda."Kita 15 metų sesė formuluoja trumpai: „Skautę aš įsivaizduoju tokią, kuri turi pildyti, negalvodama aitai jai bus patogu, ar ne, visus skautiškuosius įstatus ir įsakymus."Tu galėtum pasakyti, kad sesių daug kas pagražinta, perdaug nudailinta, kad tikrovėje tokių skaučių nėra ir kad sesės, be reikalo didžiuojasi. Bet nė pas vieną iš skaučių to nepastebėjau. Jos ne tik rašo apie kuklumą, bet pačios yra kuklios. Jos puikiai skiria idealą nuo tikrovės: „Aš save tegaliu palyginti su ja, su tikrąją skaute, tik kaip mažą skubančią skruzdę, norinčią pasivyti žengiantį karį" — rašo viena sesutė ir prikiša sau visą eilę ydų ir blogybių, skiriančių ja nuo tikros skautės. Vėl kita sesė našlaitė sako: „Aš esu skautė be tėvų ir be Tėvynės. Nešioju šlipsą, bet esu ne tokia, kokia skautė iš tiesų turėtų būti. Turėčiau būti daug geresnė ir tvirtesnė, 

daugiau savo darbais prisiminti Lietuvą ir ten esančiuosius savo tėvelius ... „Visos sesės be išimtie? rašo panašiai ir išdidumo nė pas vieną negalėtum rasti. Bet už tai, Broli, už tai jos, pripažindamos sau daug netobulumų, nepraranda vilties ir nori taisytis, ryžtasi kovoti su savo ydomis, stengiasi tapti geresnėmis skautėmis. Tai gali pats pamatyti, kad ir iš šių pasisakymų:„Kasdien stengiuosi tapti kad ir nevisai tikra — idealia skaute, tai bent jos dalimi. Kai bus žengti pirmi tikri žingsniai, tai ir tolimesniam kely, tikiu, Kristus padės žengti tiesiai, neklaidžiojant."„Tikrai skautei man sunku prilygti, tačiau aš stengiuosi visomis jėgomis. Aš prašau Dievulio savo malda, kad Jis sustiprintų mano jėgas ir dvasią .. ."„Blogos ydos vis neišnyksta, tačiau mano skautiškas žodis yra: pirmyn, pirmyn, ydas šalin, įstatus atsimink ir nugalėtoja tapk! Taip, tapti gera skaute ir pavyzdžiu kitoms yra mano pagrindinis uždavinys ir pareiga."Aš galėčiau Tau pacituoti dar daug, labai daug Tavo sesių pasisakymų ir kiekviename iš jų Tu rastum vis ką nors naujo, ką nors gražaus.Sesės žiūri labai rimtai į ateitį ir savo skautišką įžodį riša su rimtais reikalavimais sau ir kitoms skautėms. Jos žino, kad ateityje laukia dideli darbai, dideli uždaviniai. „Turime sveikos ir energingos

Musų šeima padidėjo: 4 skautės vėl gavo S! spalvas.
Foto: A. Astašaitis
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grįžti į savo Tėvynę Lietuvą ir kaip vaidilutės saugoti tėvų židinį ir meilę" rašo sesė su 17 pavasarių. Tai nebus lengva, daug kliūčių reikės pakeliui nugalėti, bet skautės nenusimena: „Tėvynės meilės žiedas žydės visad širdyse, ir jis dabins mūsų varganus takus, niekad nenuvys, nors rudens vėjas jį blaškys, nors žiemos speigas norės jį palaužti... Jeigu audra verstų stulpą vieną, mes nenusiminsim .. . Mus visas riša kažkoks nenutraukiamas ryšys, mes esame tikros sesės, mes esame viena šeima. Seimą tvirta ir nesugriaunama ... Mes eisime į kiekvieną pakrypusią tamsią pirkaitę ir ten uždegsime mažą žiburėlį, mes ieškosim vargstančių ir liūdinčių, kuriuos nuraminsim ir paguosim. Ten kur švytės laimė, mes nuošaliai šypsosime, kur slėgs vargo ir skurdo šešėlis, mes būsime pirmos!"Tu matai, Broli, kad ne tuščiomis svajonėmis gyvena sesės skautės. Joms rūpi mūsų Tautos ir visos žmonijos ateitis. Ir iš tų mažų skautyčių, kurios su vaikišku nuoširdumu kalba apie skautės išvaizdą ir pareigas, ir iš vyresnio amžiaus sesių, iš jų visų gali laukti pasiaukojimo ir darbo, didelio ir kilnaus darbo kitiems. Sesė skautė siekia tų pačių idealų, kaip ir Tu, tik gal šiek tiek kitokiais būdais ir keliais. Iš esmės tačiau tai yra tas pats: tarnyba Dievui,. Tėvynei ir Artimui.Kalbant apie skauto ir skautės kelią, reikia pabrėžti, kad skautė turi vieną šventą uždavinį, dėl kurio mes visi ją taip gerbiame. Jei skautas yra ritieris, tai sesė skautė •— mūsų lietuviškoji vaidilutė, kurstytoja mūsų sielose degančios liepsnos. Baltais

Juros skautai svečiuos pas Martiną Jankų Bitėnuose.

vaidilutės rūbais eina ji per gyvenimą, savo rankose nešdama tėvų sodybos žiburėlį, šventąją, amžinąją ugnį. Ji eina šalia Tavęs, ji nesvyruodama lydi kiekvieną Tavo žingsnį, bet Tu dažnai jos nepastebi pro gyvenimo triukšmą ir dulkes. Tačiau sesė nekreipia į tai dėmesio ir Tu visur, kiekvienu metu jauti jos seserišką ranką, Tau padedančią, Tavo žaizdas sut- varstančią, kai susižeidi į aštrų akmenį, Tau tyro vandens iš šaltinėlio paduodančių, kai nebegali žygiuoti toliau vasaros kaitroje, mažu žiburėliu kelią Tau nušviečiančią, kai aplink tamsi naktis ir žvaigždžių nesimato. Jauti Tu savo sesutės pagelbą tikrai kiekviename žingsnyje, tik dažniausia nesąmoningai: galvoji, kad taip ir reikia, taip ir turi būti. Taip manydamas nesupranti šventojo sesės Skautės uždavinio, neįvertini jos reikšmės skautiškam darbe. O ji pati, Mano Broli, Tau niekad to nepasakys ... Ji yra kukli ir paprasta, kaip ir jos nešiojamoji žalia mūsų Tėvynės Rūtelė. Ji tuščiai nesipučia ir nerėkauja, bet tyliai ir ramiai su meile eina į priekį, eina šalia Tavęs vaidilutės keliu ... Ji nesitraukia nuo Tavęs, nes žino, kad riteris be vaidilutės nesugebės iki galo sėkmingai atlikti jam Aukščiausiojo patikėtą pareigą, nesugebės visuomet rasti tinkamą kryptį — tai gali tik pasiaukojanti sesers širdis ...Broli! Tarp didelės daugybės moterų ir mergaičių, kurių garbę Tu gini ir saugai, visuomet matyk savo kukliąją sesę, kuri tyliai žiūri į Tave ir draugiškai šypsodamosi tiesia Tau kairiąją. Pasižiūrėk jai į akis: gilios jos ir susimąsčiusios, kai ką sakančios, kai kuo spindinčios. Tasai nuostabus spindėjimas kalba Tau apie tą nepaprastai gražų pasaulį, kurį sesė nešioja savyje, kurio tačiau daugelis neniato, nepastebi, nes anas gražusis sesės sielos pasaulis nepakenčia triukšmo, nepakenčia riksmo. Jis reikalauja ramybės ir rimties. Norint jį pažinti, reikia pačiam susikaupti ir nurimti — o ne kiekvienas tai gali... Tu tai gali, Broli, nes Tavo jauna širdis dar tyra ir nesugadinta. Todėl padaryk tai, suprask, ką kalba sesės skautės akys, išskaityk ten visa tai, ką Tu iš savo sesutės esi gavęs ir ką kasdien gauni bekovodamas kaip Tavo Patronas su .piktuoju slibinu ... Ir Tavo siela prisipildys gilaus gilaus dėkingumo jai. Nesakyk jai nieko, nedėkok gražiais žodžiais, geriausia padėka, kurios sesė skautė iš Tavęs laukia, yra Tavo darbas Lietuvai... Kitokios padėkos sesė iš Tavęs nenori ir nepriims. Bet Tu, negalėdamas kitaip atsidėkoti, gali visgi padaryti jai didelį džiaugsmą, didelį malonumą, gali labai palengvinti jos auką. O tai įvyks tuomet, kai Tu savo sielos gelmėse tinkamai pagerbsi jos pasiaukojimą /sesės visuomet jaučia, kaip broliai žiūri į jas!-' kai Tavo kovojanti sesė — vaidilutė bus Tavo tinkamai suprasta ir į ve r,t in t a.Budėk!Tavo brolis Vaidevutis.
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LAIŠKAS IŠ KANADOS.

Mieli broliai ir sesutės!

Palikdami savo brangią tėvynę tikėjomės greit vėl 
į ją grįžti, tačiau likimas nėra mums palankus. Pa
buvę trejetą metų Vokietijoje pradėjome dairytis kur 
iškeliauti, nes čia pasidarė per daug skurdu. Todėl ir 
aš su džiaugsmu priėmiau vieno prietelio kvietimą i 
Kanadą. Kelionėje ir naujame krašte teko patirti 
daug įspūdžių — manėu, kad ir broliams, sesutėms 
bus įdomu šis tas sužinoti.

Atlikęs visus formalumus, perėjęs visus kryžiaus 
kelius pereinamose stovyklose po dviejų mėnesių 
sausio 17 d. apleidome Diepholzą. Mūsų transportas 
DP piliečių susidėjo iš 300 asmenų — ukrainiečių, 
žydų, menonitų ir k. Lietuvių buvome 20 žmonių. Čia 
buvo vien tik „afidavitininkai". Apie 21 vai. aplei
dome Vokietiją. Gaila, buvo naktis ir pro traukinio 
langus maža matėsi Olandijos. — tik skaisčiai apšvie
stos gatvės ir kaimai sakė, jog tai ne Vokietijos 
mirksinti elektra. Sekantį rytą 7 vai. sėdome į laivą 
„Biarrittse" ir leidomės per kanalą. Tai buvo mažas 
laivas 2388 to talpos ir tai mes greit pajutome, nes 
po poros valandų jau didesnioji keleivių dalis „šėrė 
žuvis". 12 vai. pasiekėme Anglijos krantus. Per
važiavę dalį Anglijos, porą dienų pabuvę Londone, 
sausio 21 d. 18 vai. sėdome į laivą „Aguitania" ir 
tarėme sudiev Europai. Vienų akys spindėjo džiaugsmu, 
kitų gi — ašaros, nes tolstame nuo savo tėvynės ir 
Dievas žino kada laivai gražins mus atgal.

„Aquitania" milžiniškas laivas, savo didumu 8-tas 
pasaulyje, 60 000 to talpos, 991 pėdos ilgio ir 84 pėdų 
pločio. Atrodė labai didelis, tačiau atsidūrus bery- 
biame vandenyne pasidarė juokingai mažytis. Užkilus 
audrai jis įkrisdavo tarp bangų Bangos pakildavo iki 
viršutinio denio — apie 20 metrų./ Iš karto laivas 
kursavo po 25 mazgus kas valandą, vėliau užkilus 
audrai vos tik po 8 mazgus /apie mazgus pasiklauskite 
mariokų .

Užtrukę savaitę laiko vandenyne pagaliau išvy
dome Kanados krantus.

Toliau teko keliauti traukiniais — kiekvienas i 
savo kampelį — pas gimines, pažįstamus.

Traukiniais kelionė patogi, keleivių labai maža. 
Mums keliavusiems Vokietijos geležinkeliais čia 
tikrai nuostabu. Kraštovaizdis veik visur vienodas — 
męnki miškeliai, upeliai, ežeriokai.

Mus globojo Tarpt. Raud. Kryžiaus medicinos, se
sutės. kol neatidavė į kvietėjų rankas.

Aš važiavau ir dar viena lietuvių šeima į Ontario 
provincijos kaimą Rodney. Paskutinėje geležinkelio 
stotyje Londone ,'ne Anglijoj/ mus pasitiko mūsų 
bičiuliai ir lengvomis mašinomis, čia vadinamais ka
rais, parvežė į naujuosius namus.

Rodney kaimas kartu ir miestelis, turi apie tris 
tūkstančius gyventojų. Lietuvių yra apie šimtą. Tai 
atvykę seniau prieš porą desėtką metų. Čia turi savo 
„fermas". Beveik visi augina tabaką, nes čia žemė 
lengva — smėlis. Kaip ūkyje, taip ir namuose įrengta 
moderniškai, pradedant tabako sodinimo mašinomis ir 
baigiant garo virimo puodais. Tokiuose puoduose 
verdant elektra, bulvės išverda per 3—-5 minutes. 
Kambariai dabar šąla apie 25°C/ ir tabako džiovyklos 
apšildomos alyva. Yra specialios krosnys, kur tem
peratūra automatiškai nusistato pav., pakilus iki 20° C 
krosnis išsijungia, užgęsta, ir nukritus iki 15° C vėl 
įsijungia.

Žmonės labai sąžiningi. Neteko niekur matyti 
spynų, užraktų. Yra krautuvių, kur nėra pardavėjų — 
patys pirkėjai išsirenka prekes ir kasoj sumoka. Visi 
gyvena pasiturinčiai. Net paprasti darbininkai at
važiuoja savo nuosavomis automašinomis, tačiau visi 
yra ir nepaprastai darbštūs, farmeris kartu su dar
bininkais sezono metui išdirba iki 15 valandų.

Na, šiam kartui užteks. Skautiškai sveikinu. 
Budėkime!

Psktn. Pr. Enskaitis.

Vešlieji svogūnai ir didieji kopūstai Kanadoje.
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SKAUTĖ IR— Skautė gamtos draugė —, sako šeštasis skaučių įstatas. Iš kiekvienos skautės reikalaujama būti gamtos drauge. Gal ne vienai mūsų jaunesniajai sesei kyla abejonė, kaip suprasti tą pačią sąvoką. Gal kyla neaiškumų, kaip iš tikro mylėti gamtą, pajusti jos grožį ir būti jos drauge.Sese, išnaudok kiekvieną laisvą valandą, palik niūrias stovyklos sienas, slegiantį gyvenimą išeik į žy dinčias lankas, į tyliai šnerančius miškus, o pajusi, kiek daug čia grožio yra, kiek daug pasakos, kuri pakels tave nuo žemės aukščiau ir tu pajusi, kiek daug grožio ir džiaugsmo tavo gyveniman įneša gamta. Čia tu išgirsi vėversio dainas, linksmą žiogelių čirškėjimą, pamatysi tiesiančias į tave žiedų galvutes ir tu šypsosies drauge su jais. Čia pakelėj tau lenksis lanksčiosios vinksnos, šypsosis krūmokšniai, bundančios pievos dainuos tau užburtą pavasario dainą. Čia tu pajusi sieloje meilę gamtai ir jos grožiui, čia tu užmirši savo tremties varganus kelius, čia tu atrasi save. Tavo sieloje,gims meilės ir dėkingumo jausmas Kūrėjui,, kuris sutvėrė gamtą ir papuošė ją galinguoju g'rožiu. Tik būdama gamtoje, tu suprasi kaip galima mylėti ir būti jos drauge.Ir jei Tau bus. liūdna, jei ilgėsies tėviškės klonių ir sutemusių laukų, išeik į pievą besidengiančią vakaro tamsa ir pakelk savo akis į dangų, kurio melsvumas toks tyras ir ramus, kuriame spindi tiek daug ugningų, tyrų žiburėlių. Pažvelk į išblyškusį menulio veidą, kuris taip ramiai keliauja padangėmis. . Čia tu atrasi daug daug savo sielai, čia pasisemsi naujų jėgų kovai ir palikusi tamsoje liūdėsi, grįši kupina pasiryžimų tęsti kovai ir nugalėti visas kliūtis.

GAMTAČia tu išgirsi tėviškės beržų tylų vaitojimą, išgirsi Nemuno sunkų alsavimą ir suprasi, kad gražioji gamta tau duoda jėgų, kurių kartą pareikalaus tavo tėviškės pailsę laukai. Tada tu dainuosi drauge su pavasariu ir tavo daina nuramins pakelės verkiančius gluosnius.Jei tau bus ilgu, jei ilgėsies tėviškėj likusių berželių, išeik į ramų, pavasario apgaubtą, nors svetimą, mišką ir pasiklausyk jo tylios maldos, pasiklausyk ką šnera pušys vakaro tyloje, ką pasakoja tiesiantis į saulę mažytis pumpurėlis, o čia atrasi daug paslaptingo grožio, grožio, kurį gali pajusti ir suprasti tik gamtą mylinti siela. Ir nors tu čia nerasi' nei vieno verkiančio beržo, nei vieno palinkusio gluosnio, bet pajusi, kad tas tylus ošimas tave jungia su tėviškės miškais, kad jie šneri tą patį, kad jie seka tau tėviškės miškų pasakas. Ir kada tu išklysi į tolimus užjūrio kraštus, tu tolimuose miškuose išgirsi tas dainas, kurios jungs tave su tėviškės sutemusiais miškais, laukais ir kloniais, medžių tylus ošimas atneš sielai ramybės ir džiaugsmo.Sese, mylėk gamtą, dainuok su ja pavasario dainas, tada tavo veidas nepažins nusiminimo niekad ir tu visad būsi tvirta.Tada tu galėsi tarti: ,,O, Dieve, kaip gražu pasauly ir kas gi su žiedu pasimelst neleis."Tavo šypsena paguos nuliūdusius, tavo meilė švies kitiems taip tyras dangaus žiburėlis ir savo skaisčiais spinduliais nušvies ne vieną vargo palaužtą sielą ir primins, kad meilė gamtai ir žmonėms, puošia tamsius žmogaus kelius ‘šviesiais spinduliais ir nugali viską.Šypsosies tu drauge su gamta, mylėsi ją ir žmones, o mylės tave kiti. E. L — nė.
TAUTINIAM ŽENKLUI ĮSIGYTIPrograma.Graži Tu, mano brangi Tėvyne, Ne veltui bočiai Tave taip gynė, Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.Maironis.1. Tautiniai, valstybiniai ženklai ir himnai: a/ Tautinė, valstybinė vėliava, herbai. Jų vartojimas ir pagerbimas ./spalvuoti piešiniai/, b/ Himnai, ir jų autoriai. Žinoti kada himnas giedamas ir mokėti pagerbti.

2. Šventės, a/ Valstybinės, tautinės šventės ir jų apeigos. Minėjimai, b/ Sudaryti pianą iškilmingai patrijotinei ir. sukaktuvinei draugovės sueigai šventės proga.3. Istorinės žinios apie Lietuvą, a/ Lietuvių tautos .kilmė, b/ Senovės lietuvių gyvenamoji vieta, c/ Tautos būdingieji bruožai, d/ Nutautėjimo priežastys ir nutautinimo priemonės, ė/ Tautos kančios, kultūrinės, tautinės kovos, aukos ir kankiniai, f/ Tautos vadai —
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Iš skitu. Vilčinskaitės tautinių raštų linkinio.
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Valančius, Basanavičius, V. Kudirka, Maironis, Vaiž
gantas. g/ Istorinės vietos, šventovės, laisvės ir ne
priklausomybės kovų didvyrių, karių, partizanų, kan
kinių kapai. Nežinomo Kareivio Kapas sostinėje ir 
savo apylinkėje. Mokėti tas vietoves pagerbti ir 
tvarkyti kapus, h/ Sudaryti vaizdų, piešinių, doku
mentų albumėlį.

4. Gimtoji kalba: a/ Kalbos kilmė, b/ Bendrinė 
kalba, c/ Svarbesnės tarmės, d/ Žargoniniai reiški
niai. e/ Didieji kalbininkai /Kun. K. Jaunius, K. Būga, 
J. Jablonskis/, f/ Kova su besiskverbiančiomis sve
timybėmis.

5. Tautosaka, ai Mokėti padainuoti ir pamokyti 
įvairių rūšių dainų, suprasti, mokėti paaiškinti jų 
charakterį /liūdnumas, turiningumas tyrumas švelnu
mas, prasmingumas ir t. t. Pasekti pasakų, legendų, 
padavimų ir inscenizuoti, b/ Mokėti minti mįslių, 
priežodžių, paaiškinti patarlių prasmę įr t. t. c/ Papro
čiai. Jų reikšmė, pavaizdavimas, apeigos, jų pritaiky
mas gyvenime ir 1.1.

6. Tautodailė, a/ Audiniai, raštų sugrupavimas, pri
taikymas; įvairių vietovių tautiniai rūbai, raštų pie
šiniai, lėlės ir 1.1, b/ Siuvinėjimas, dygsnis, mezgimas 
ir nerimas ir 1.1, c/ Senovės lietuvių moterų darbo 
įrankiai ir namų apyvokos reikmenys /kultuvė, 
verpstė, ratelis, staklės, skrynios, šaukšdėčiai, kam
pinės, indai ir 1.1, d/ Mokėti stilingai apsirengti, 
įrengti tautiniu stilliumi kambarį ir 1.1, e/ Kryžiai 
ir jų piešinių rinkinys, ii Lietuviška sodyba; namų 
pagražinimai/ žiogreliai, žirgeliai, stogeliai, žalčiai, 
saulutės, langinės, gonkeliai, priesvirniai ir 1.1./

7. Tautiniai šokiai ir žaidimai. Jų charakteris. 
Mokėti juos šokti, žaisti suorganizuoti ir vesti.

8. Literatūra, a/ Pirmosios lietuviškos knygos: 
Mažvydas, Daukša Duonelaitis, b/ Spaudos draudimo, 
Tautos atgimimo laikotarpis ir atstovai: Valančius, 
V. Pietaris, Maironis, V. Kudirka, Vaižgantas. Jų 
žymesnieji kūriniai, c/ Kovos dėl spaudos atgavimo: 
Kovotojai-jos, knygnešiai-šės. Lietuviškos knygos 
kelias, d/ Lietuvos mokykla, e/ Aušra ir aušrininkai: 
Dr. J. Basanavičius, Dr. J. Šliupas, M. Jankus, Vištelis, 
inž. Vileišis, P. Višinskis, f/ Spaudą atgavus ir 
nepriklausomybės laikų žymesnieji rašytojai - jos, 
poėtai-tes. Premijuoti veikalai: J. Simonaitytė, A. 
Vienuolis, V. Krėvė, Putinas, L. Dovydėnas, Aleksan
dravičius ir t. t. gi Mokėti atmintinai poezijos ir 
prozos dalykų, sudaryti rinkinį deklamuotinų įvairio
mis progomis eilėraščių.

9. Religija, a/ Senovės lietuvių religija, šventyklos, 
dvasininkai /vaidilos, vaidilutės/ Amžinoji Ugnis, 
apeigos. Vėlių kultas ir t t.

Krikščionybės įvedimas, būdai, priemonės ir krikšči 
onybės reikšmė, Lietuvos dvasinė vadovybė, vyskupai 
ir žymesnieji dvasininkai, religiniai papročiai, e/ 
Šventės ir stebuklingos vietos: Aušros Vartai, Šiluva, 
Pažaislis ir kt.

10. Mokslas ir menas.
a/ Žymesnės Šv. Draugijos: Saulės, Ryto, Žiburio 

ir t, t. b/ žymesnės meno ir mokslo įstaigos, c/ žyme
snieji menįninkai-fkės: tapytojai-jos, muzikai-Įkės, 
skulptoriai ir kt. d/ istoriniai ir šiaip pastatai ir 
paminklai, pav., Vilniaus Katedra, Šv. Onos, Šv'. Petro 
ir Povilo, Šv. Mikalojaus, Pažaislio, Zapyškio, Vytauto 
Didžiojo bažnyčios ir kt. Jų stiliai, statytojai, e/ 
Vytauto Didžiojo Muziejus, Nežinomo Kareivio Kapas, 
Laisvės statula, Maironio, Vaižganto, dr. J. Basana
vičiaus, J. Žemaitės ir kitų kapai ir paminklai, f/ 
Piešiniai, nuotraukos, iškarpos, albumėliai tiems 
dalykams išryškinti.

11. Lietuvė moteris religiniame, istoriniame, kul
tūriniame, visuomeniniame ir šeimos gyvenime.

12. Geografinės žinios, a/ Lietuvių gyventos ir 
gyvenamos vietos, bZ gyventojai, gyvenimas, jo 
charakteringi bruožaiZ sodai, darželiai, gėlės, darbai, 
pramogos ir 1.1./ c/ reikšmingesnės vietovės. Pilys, 
milžinkapiai, piliakalniai/ Rambynas, Neringa, Birutės 
kalnas, Trijų Kryžių kalnas, Medvėgalis, Šatrija ir 
t. t./ d/ Miestai, kalnai, upės, jūra, ežerai, e/ Mokėti 
apie juos legendų ir padavimų.

13. Gamta, a/ klimatas, oras, dangus, žemė, b/ 
Miškai, laukai, c/ Paukščiai, žvėrys, vabzdžiai ir t. t. 
d/ Tėvynės gražinimas /Lietuvai pagražinti draugija! 
Gamtos globa/ Gyvulių globos draugija/. Darbas ir 
propaganda.

Pastaba: Įsijausti į visų dalykų dvasią, su ja susi
gyventi. Mokėti kiekvienu atveju keletą minučių 
apie bet kurį dalyką papasakoti, paaiškinti, paruošti 
pašnekėsėlį. Palyginti savo krašto gamtą, žmones, 
gyvenimą su svetimo krašto gamta, žmonėmis, gyve
nimu. Surasti skirtumą. Ugdyti ir ryškinti savyje ir 
savo sesėse tautinius bruožus, lietuvišką tautinį tipą.

Laikant egzaminus į I patyrimo laipsnį pasirenkama 
iš tautinio ženklo programos mažiausiai 4 punktai. 
Tautiniam ženklui įgyti iš visos programos privaloma 
ištisai 1, 2, 3, 4, 12, 13, skyriai ir iš 6 skyriaus 1 bet 
kuris posakis.
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VALSTYBINIO ŽENKLO PROGRAMA

Lietuva Tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė . . .

V. Kudirka.
1. Tautiniai ir valstybiniai ženklai:
a/ tautinė ir valstybinė vėliava/ spalvoti piešiniai/, 

b/ Kaimyninių valstybių tautinės ir valstybinės vė
liavos. c/ Lietuvos ir Mažosios Lietuvos Himnai ir jų 
autoriai.

2. Šventės.
ai Valstybinės ir tautinės šventės ir jų apeigos, 

b/ sudaryti planą iškilmingai sueigai tų švenčių proga.
3. Valstybė.
a/ Valstybės elementai, b/ Valstybės supratimas ir 

reikšmė, c/ Lietuvos valstybinės sąmonės atgijimas/ 
nuo V. Kudickos laikų/, d/ Kovos dėl nepriklausomy
bės, ei Pirmoji Lietuvos Taryba Vilniuje, e/ Nepriklau
somybės paskelbimas / 1918m. vasario 16 d./ f/ Ne
priklausomybės paskelbimo aktas ir Lietuvos valsty
bės atstatymas, g/ kariuomenės organizavimas/ Ru
sijoje ir Lietuvoje/. Savanoriai kūrėjai-jos, partizanai- 
nės, h/ Sudaryti rinkinį patriotinių eilėraščių, ištraukų 
iš prozos veikalų ir istorinių dokumentų, pav., Mai
ronio -Nepriklausomybę- atgavus, Iš kariūno užrašų, 
kun. Žadeikio, pulk. Petruičio, M. Yčo atsiminimų, 
kun. Bartuškos Nepriklausomybės keliais ir kt. Su
daryti planą atitinkamai sueigai.

4. Iš Valstybės santvarkos:
a/ Konstitucijos, b/ Teisės ir laisvės/ rinkimų, spau

dos, žodžio, susirinkimų ir 1.1., c/ Švietimas/ mokslas, 
mokyklos, knygų' leidyklos, bibliotekos, archyvai ir 
1.1, d/ Valiuta ir bankai, e/ Žemės reforma, f/ Pra
monė, prekyba, žemės ūkio gaminiai, eksportas, im
portas, Maistas, Pieno Centras, Kooperatyvai.

5. Didieji žmonės.
a/ Prezidentai, kariuomenės vadai ir k te- b/ Pasi

žymėję žmonės, kultūros, mokslo, visuomenės ir ūkio 
srityse.

6. Vilnius- Lietuvos sostinė:
ai Didieji vilniečiai, b/ Vilniaus vadavimo darbas, 

c/ Sudaryti Vilniaus poezijos, padavimų, vaizdų 
albumėlį, mokėti eilėraščių, dainų ir kt.

7. Klaipėda — Mažoji Lietuva.
ai Sukilimas ir sukilėliai, b/ didieji lietuvininkai, 

c/ Surinkti nuotraukų iš laikraščių iškarpų, vaizdų, 
poezijos, legendų, padavimų, dainų albumėlį. Mokėti 
papasakoti, padainuoti, padeklamuoti apie Baltijos 
jūrą, žvejus, jų gyvenimą.

8. Lietuviai užsienyje ir jų nuopelnai Nepriklauso
mai Lietuvai:

9. Kultūrinės įstaigos:
ai Teatrai, b/ muziejai, c/ meno galerijos, L. Mokslo 

Akademija ir kt.

10. Visuomenė ir labdarybės organizacijos:
a/ R. Kryžius, b/ Šv. Vincento D-ja, senelių, vaikų 

prieglaudos, Aklųjų globa, Motinos ir Vaiko globa 
ir kt.

11. Iš Lietuvos geografijos:
a/ geografinė padėtis, plotas, gyventojai, tautybėmis 

ir procentais, b/ Klimatas, žemės turtai, augmenija, 
gyvūnija, c/ Miestai, upės, ežerai, kalnai, kurortai, 
vasarvietės, uostai.

12. Iš mūsų praeities: istoriniai ir didieji žmonės:
a/ Karaliai — kunigaikščiai: Mindaugas, Gediminas, 

Kęstutis, Vytautas Didysis, Birutė, Gražina, Barbora 
Radvilaitė, Emilija Platerytė ir kt.

b/ Lietuvos galybė: Vytautas Didysis, Žalgirio 
mūšis, c/ Lietuvos menkėjimas, Liublino unija, Lietu
vos ir Lenkijos padalinimas, Lietuvos valstybės pa
naikinimas 1795 metais.

13. Lietuvos okupacijos/ nuo 1940 m. birželio 15d/ 
Valst. Skaučių ženklui įsigyti 1, 2, 3, 4 ir 11 skyriai 
yra privalomi, o du kitų parenkami savo nuožiūra.

TARPTAUTINIO SKAUČIŲ ŽENKLO PROGRAMA

1. Pažinti tarptautinę skaučių vėliavą, mokėti ją 
nupiešti, paaiškinti jos reikšmę ir istoriją. Mokėti ją 
pakelti.

2. Žinoti vardus:
a/ 5 Europos šalių, kuriose yra skaučių, 5 ne Eu

ropos šalių, kuriose yra skaučių. Žinoti ką nors apie 
kiekvienos šakos skautybę vienoje iš tų šalių,

3. Žinoti šiek tiek iš šių dalykų:
a/ Skautybės įkūrėjas, b/ Pasaulio skaučių vadė, 

c/ Mąstymo diena, d/ Pasaulinis skaučių biuras, Tarp
tautinis skaučių namas Šveicarijoje, f/ Tarptautinis 
skaučių laikraštis The Council Fire,

4. Žinoti mažiausiai dvi svetimo krašto dainas ir 
šokius.

5. Padaryti gerą darbelį kitos šalies skautei.

6. Išsiuvinėti pasaulinį ženklą,

7. Sugebėti savo tautinį šokį ir liaudies dainą per- 
tiekti kitos tautos skautei.

8. Sugebėti kelias minutes pasakoti apie savo 
kraštą ir skautybę Lietuvoje ir tremtyje kitos tautos 
skautei.

9. Mokėti susikalbėti viena Vakarų Europos/ anglų, 
prancūzų ar vokiečių/ kalba.

I 1f
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ORO SKAUTŲ SPECIALYBĖS 
Orlaivininkas

1. Žino orpūslės ir orlaivio skridimo principą.
2. žino orpūslės ir orlaivio pagrindines dalis.
3. Moka apskaičiuoti keliamąją jėgą duoto tūrio 

orpūslei, pripildytai a/ vandeniliu, b/ heli jum.
4. Pastato ir išstartuoja šilto oro orpūslę nemažesnę 

kaip 3/4 tūrio /t. y. 1 m. skersmens./
Aviacijos informatorius

1. Turi surinkęs ir sutvarkęs nemažiau 50 iškarpų, 
liečiančių rinkinį. Nuotraukų straipsnių ir žinučių 
iškarpos renkamos iš perijodinės/ neaviacinės/ spau
dos tomis kalbomis, kurias moka.

2. Parašo tinkamus spaudai bent 2 rašinius/ kore
spondencijas iš vieneto veiklos, oro skautų reikalais 
straipsniai, apie aeromodėlizmą, sklandymą ir 1.1./, 
kurių bent 1 būtų patalpintas skautiškoje spaudoje.

3. Veda bent 2 pašnekesius aviacinėmis temomis 
per skilties ar draugovės sueigas.

4. Tūri įsigijęs aviacinių knygų, bei žurnalų/ čia 
atsižvelgiama į skauto materialinę padėtį bei vietos 
sąlygas.
Variklių mechanikas

1. Žino aviacinių variklių rūšis/ vidaus degimo, 
reaktyviniai/ ir jų veikimo principus.

2. Žino vidaus degimo variklių rūšis/ Otto, Dieselio,' 
savaiminio uždegimo/ ir jų paskirstymą/ dvitakčiai, 
keturtakčiai/

3. Žino vidaus degimo variklio pagrindines dalis 
ir jų paskirtį.

4. Moka aptarnauti aeromodelio benzininį ar savai
minio uždegimo variklį.

5. Padaro dvitakčio variklio modelį/ skerspiūvyje/ 
jo veikimui pademonstruoti.

Bestovyklaujant kartais ir taip atsitinka.
Foto: F. Federavičius

12

12



13

13



•W' a ,,~*^^^^- ■

B JKILTIGJ* PfiLRPinČJG Bl
SKILČIŲKiekviena skautų skiltis turi pasirinkusi vieno kurio gyvio vardą ir jo siluetą atvaizduoja savo skilties gairelėje. Kiekvienas skautas turi gerai pažinti šio gyvulio gyvenimą, mokėti papasakoti apie jį ir pamėgdžioti jo balsą. Geriausia, žinoma, jei kiekvienas skautas turi progos tokį gyvulį pamatyti gyvą ir ilgesnį laiką stebėti jo elgesį bei papročius.Mums lengviausia būtų stebėti ir pažinti tokius gyvulius, kurie gyvena mūsų tėvynėje. Tačiau su apgailestavimu turime konstatuoti, kad dažnai mūsų skilčių vardai skamba labai egzotiškai, gyvuliai parenkami tokie, kokių Lietuvoje nėra. Sakysime, argi retas „Liūtų" skilties vardas? Ar negirdėjome „Dramblių", „Tigrų" ir pan. vardų?Girdėjome kiekvienas. Ir tur būt kiekvienas sutiks, kad mūsų skautai visai be reikalo tokius iškilmingus vardus parenka. Juk praktiškai niekas tų skautų savo

VARDAIliūto, tigro ar dramblio nestebės, jo papročių nepažins ir balso nepamėgdžios.Turėtume mesti visą tą egzotiką j šalį, o palikti tik lietuviškus vardus. Dažnas vienokiu ar kitokiu būdu Lietuvoje galėjo stebėti paukščius ir gyvulius, žuvis ir žvėris.Kas negalėjo, tas dabar gyvulius gali pažinti iš spaudos, antai vyčių žurnale „Gairės" yra keli straipsniai, supažindiną su Lietuvos fauna, o dabar panašų gyvulių aprašymą randame ir „Sk. Aido" skiltyse.Tokiu būdu ši spraga yra užkišama. Reikia tikėtis, kad skautai mes tuos mums neprieinamus ir nereikalingus gyvulius, tropikų gyventojus, o liks ištikimi vien lietuviškai faunai, kuri ir mūsų šalyje yra gana įvairi ypatingai paukščių pasaulis. R. Voras.
MEŠKAAr tu, broli esi kada matęs gyvą mešką? Jei lankeisi Kaune ir neaplenkei Zoologijos Sodo, tada esi matęs. Galėjai jas matyti ir Vokietijoje, kuriam nors zoologijos sode. Jei esi matęs, tuomet tu jau gana daug žinai apie ją. Bet jei neturėjai laimės pats meškas pamatyti, tuomet aš tau apie jas papasakosiu.Juosvoji meška (Ursus arėtos), kuri seniau ir Lietuvoje nebuvo reta, iš pirmo žvilgsnio palieka neblogą, beveik malonų įspūdį. Jos galva didelė, su buku šunišku snukiu. Akys nedidelės, protingos ir draugiškai nuteikiančios. Ausys apskritos ir nedidutės, gana plačiai sustatytos. Nasrai gana dideli, ginkluoti dideliais dantimis. Kaklas trumpas ir storas. Visas kūnas taip pat trumpas ir drūtas ir sudaro įspūdį, kad meška labai nepaslankus sutvėrimas.Keturios galūnės yra stiprios, gana trumpos ir drūtos, kiekviena jų turi po penkis pirštus, apginkluotus ilgais nagais. Ilgio ji siekia iki dviejų metrų, aukščio kubryje turi iki 1,25 m. Gerai išaugusio ir nusipenėjusio gyvulio svoris gali siekti iki 350 kg, o lašinių turi net iki poros centnerių.Kojų padai yra pliki, nagai neįtraukiami; letenų pėdsakai primena žmogaus.kojos pėdsakus. Jei meška yra ramiai nusiteikusi, ji eina keturiomis, bet supykinta, gindamasi ar puldama atsistoja stačiom.Meškos kailis yra tamsios, juodos arba juosvos spalvos, pamargintas dėmėmis. Plaukai ilgi ir ska

roti. Dantų turi 40, jie pritaikinti misti augaliniu Ir gyvuliniu maistu.Iš augalinio maisto meška mėgsta uogas, vaisius ir sėklas, sultingus augalus, šakniavaisius, javus, grybus ir daugybę kitokių augalų. Ypatingai pamėgusi medų, kurio susiieško medžių uoksose. Jo ji surai^rfa ne tik miške, kur gyvena laukinės bitės, bet aplanko ir bitininko avilius, kuriuos išvarto ir išdrasko. Beeidama mišku ji uoliai apžiūri kiekvieną akmenį ir lapą, nepraleidžia ne vieno užkampio ir visur suranda ką paėsti. Taip ji suranda šliužus, kirmėles ir vabzdžius. Ėda žuvis, paukščius ir mažesnius gyvulius, kuriuos tik sugeba pagauti. Ypač mėgsta skruzdės, kurių netingi ir toliau paieškoti.Pristigusi miške maisto, atsikrausto arčiau žmonių ir piauna naminius gyvulius avis, ožkas, karves ir arklius. Neatsargus šuo taip pat sudaro jai skanų patiekalą. Būdama stipri, gali paplautą arklį toli panešti. Jei grobis yra gyvas ir ji iš karto nesu- doroja, likučio nemeta, bet, kaip taupi šeimininkė, ji paslepia kokioje slaptoje vietoje, užkasdama į žemę arba apklodama žabais ir lapais.Žmogaus meška nemėgsta ir, dažniausiai, jam traukiasi iš kelio. Bet užpulta, o ypač sužeista, drąsiai ginasi ir dažnai neatsargus medžiotojas palydi savo gyvybę jos glėbyje.
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Gyventi ji pasirenka dideles ir tankias girias su daugybe griovių ir išvartų, kur jai lengviau įsitaisyti irštvas, kuriuose ji praleidžia žiemą ir sulaukia šeimos prieauglio. Suradusi žabų bei įvairaus laužo ji visa tai suneša krūvon, iškloja lapais, žabais ir samanomis. Atėjus žiemai, ji atsigula irštvon ir pradeda snausti. Visiškai ji neužmiega, tik nejudėdama snaudžia. Žiemą maisto maža ir jis sunku gauti, todėl ji beveik visiškai nieko neėda, o gyvena iš sutaupų. Atodrėkiui pasitaikius, ji išeina paieškoti kokių šaknelių, kurios jai padeda pravalyti vidurius. Žiemą jai lupasi padų oda, kurią ji nuolat laižo. Atėjus pavasariui ir padų odai pakankamai sutvirtėjus, ji apleidžia irštvą ir eina medžioti.Irštvoje begulėdama meška sulaukia ir jauniklių, kurių iš karto būna 2—3. Jie gimsta labai maži, sulyg jūrų kiaulyte, ir iš pradžių esti akli. Motina juos žindo kokius 3-—4 mėnesius, o paskui jau imasi kartu medžioklėn ir. pratina prie kitokio maisto. Meškiukai su motina gyvena gana ilgai,, sulaukia naujos jauniklių kartos ir padeda motinai rūpintis savo jaunesniais broliais. Jaunikliai galutinai subręsta tik 3—4 metais ir tuomet pameta motinas ir išeina savarankiškai gyventi. Čia reikia pažymėti, jog meškos draugijos nemėgsta ir gyvena atsiskyrę vienas nuo kito.Meška turi puikią uoslę ir labai gerą klausą, užtat jos regėjimas menkesnis.Jos pasižymi gana ramiu būdu ir be reikalo nieko nepuola. Nors meška pasižiūrėti ir nevikrus gyvulys, bet ji visiškai pasikeičia, kuomet jai gręsia pavojus. Tuomet ji netenka ramumo, lieka karinga ir drąsi. Priešų ji turi nedaug, tai-žmogus, šernas ir vilkų, gauja.Nuo šernų ir vilkų ji gelbstisi vikriai įkopdama medin arba ginasi pagaliais.

Seniau meškas jaukindavo ir rodydavo turguose už pinigą žmonėms. Jos būdavo mokomos šokti ir įvairius šposus, rodyti, bet dabar tokių beveik niekur nepasitaiko.Meškas medžioja dėl jos kailio ir lašinių. Medžiotojai gardžiuojasi keptomis letenomis ir kumpiais, o taukus vartodavo kaip vaistus.Lietuvoje meškos jau seniai išnaikintos. Jų dar yra S. Rusijoje, Karpatuose, Alpėse ir kt. kalnuotose vietose. Jų gausu Sibire, kur plačiose taigose mažai kas jų ramybę tetrukdo. Senovėje jų ir mūsų šalyje buvo nemaža, bet dėl intensyvios medžioklės jų skaičius tolydžio mažėjo ir 19 amžiaus pabaigoje jos galutinai išnyko.Juos beprisimena tik seni žmonės ir moka gražiai apie jas papasakoti. Jei jums pasitaikytų surasti tikrai seną senelį, paprašykite papasakoti apie meškas, jis mielai papasakos, o jūs daug ką apie šį įdomų gyvulį sužinosite. R. N. Vidugiris

Skautų Aido redaktorius su Paneriečiais kalnuose.

15

15



TREMTINĖS
Ramunės Rasa.
MOTINOS REGĖJIMAS

Sueigos vaizdelis.
Skautė Milda,Veikia: Motina,

Laumė Tiesa
Laumė Aušra
Laumė Viltis

Skautė Rasa — Gulbė, 
Skautė Živilė —Kregždė, 
Skautė Laimė—Lakštingala

Draugininke — laužavedė
I.

Vakaro prieblanda. Pamiškėje, prie ežero, vyksta 
skaučių iškylos laužas. '
Draugininke: Ačiū sesėms Mildai ir Gražinai. Pa- 

pasakojot savo svajas ir troškimus, 
kurie mus riša su tėviške. Tai vis 
saitai su amžinai gyva mumyse Tėvyne 
ir Joje eančiais. Visi drauge ištiekime 
^avo jausmus .daina.

» Daina: /Pasirenka pačios skautės/
Draugininkė: Sese Laime, ko tokia susimąsčiusi?

Visoms mums nelinksma, ypatingai, kai 
atitrūkstam nuo pilkos kasdienybės ir 
bent mintimis nusikeliam Tėvynėn. Bet 
tu atrodai šiandien kažkaip labiausiai 
prislėgta.

Laimė: Miela draugininke, mes dainavom, kitos
sesės pasakojos prisiminimus, bet visa 
tai gyvuosius telietė. O aš be trijų 
brolių, gal ir labai sunkiai miškuos 
kovojančių, dar begaliniai mielus ir 
artimus kapus palikau. Tai mano senelio
— 1919 m. savanorio ir tėčio — nuo 
klastingos iš pasalų žudančios rankos 
kritusių kapai. Namuose mama ir mes
— trys broliai, trys sesutės — jį 
puošdavom ir meldėmės ties ąžuoliniais 
kryžiais. Dabar gi broliai tėviškėj pa
liko, ir kur jie — kas bežino? Argi 
papuoš svetimos rankos kapus mūs', ar 
maldą kas besukalbės ties kryžiais? ... 
Malda /pasirenka pačios skautės/

Milda: /pirma žiūrėjusi į tolį, pasikelia ir eina
prie laužo vadovės/ 
Sese draugininke,' ten kažkas vaikšto, 
gal pažiūrėti?

Draugininkė: Nubėk, Mildute. Gal kas savas — 
pakviesk. O tu, Laimute, kaip gerai 

skautei pridera — praskaidrėk, nenustok 
vilties. Padeklamuok ką nors.

Skautės: Padeklamuok, Laimut, padeklamuok!
Laimutė: O ką?
Skautės: Brazdžionio „Šiaurės Pašvaistę", kur

anądien klasėje deklamavai.
Laimė: ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ /B. Brazdžionio/

Lietuva, mano siaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju Tavo veidą nuk-aistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės Tu?
Ak, raudočiau,ir aš apkabinęs 

Tavo kojas gimtoj pakelėj, 
Kad iš Tavo padangės lininės 
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai, 
Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos 
Glausčiau, tartum relikviją šventą, 
Radęs slenkstį namų pelenuos. 
Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės laime šviesi!
/Ateina motina su skaute Milda. Jos 
dukterys nustebusios ir su džiaugsmu 
artinasi prie jos/’.'

Rasa: Motule, kaip čia atsiradai?,,
Živilė: Juk tu, mama, žadėjai ilsėtis ...
Laimė: Tu šypsais, bet žinau — liūdna tau. Tu

kenti, tave slegia kažkas, ko sakyti 
nenori.
/Motina, apglėbusi mergaites, artinasi 
į laužavietę/

Draugininkė: Prašau arčiau, į mūsų būrį.. Miela, kai 
vyresnieji su mumis bendrauja. Pa
pasakokite ką nors. /Pastebi motinos 
liūdesį /Arba gal jums būt, maloniau iš 
mūsų ka išgirsti? /Į skautes/ Padainuo
kime motulei.
Daina /pasirenka pačios skautės/ 

Rasa: Ne, ne močiute, tu neslėpk, yra kažkas.
Tavęs šiandien išblaškyti, nei tavų 
minčių praskaidrinti negalima. Juk tu 
liūdna .. .

Živilė: - Neliūdėki, mamate, tu išvedei mus į
pasaulį, išmokei kantrybės, įskiepijai
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viltį dabar gi kančiose ašaras brangias 
brauki.

Draugininke: Ir visdėlto mes norime ką nors išgirsti 
iš jūsų.

Motina: Nežinau, ar jūs, jaunos širdelės pajėgtų
suprasti išgyvenimus motinos, kuriai 
ima pritrūkti vilties; kurios jėgos išsen
ka gyvent nežinioj, širdimi kruvina 
tenujaučiant, kad ten sūnūs nelygioj 
kovoj krinta...

Laimė: Mama, kas pastūmė tave tokion neviltin?
Pasakyki mums priežastį. Gal ir tau bus 

„lengviau.
Motina: /su kančios išraiška veide/

Praėjusią naktį aš skendau maldoje ir 
baisiuose regėjimuose. Mačiau jauniau
sią trijų sūnų — gerąjį Gintautą. Klam
piam miške, nakty...
Guli kraujuos pasruvęs, aimanose mano 
vardą šaukia; „Mama, motina, močiute, 
kodėl Tavęs nėr mano valandoj mirties? 
A-a, tai tu, mamyt, laikyk man galvą, ji 
tokia sunki ir skauda taip krūtinę .. . 
/pauza/
— Mamą, kai aš buvau dar mažas, visai 
mažas — sakei man pasaką apie pa
parčio — Laimės žiedą. Sakei, kad aš 
gyvenime taip pat jį surasiu. Ir aš ieško
jau, mama, jo. Nepyk, jei nemokėjau 
rasti. Tos audros, nuolatinės perkūnijos 
ir žaibai sunaikino mūs' žemės laimės 
žiedą. Bet nieko, mama. Dar daug, oi 
daug brolelių budi Tėvynės sargyboje, 
kovoja ir Laimės žiedas vėl joje 
žydės ... Tik aš jo nematysiu. Sugrįš 
sesulės, broliai susirinks ...
Ak, mamyt, kodėl nenori tie suprast, 
kad taip myliu aš savo tėviškę, Tėvynę? 
Mama, tu pasakyki broliams, sesėms 
mano, aš mirštu tam, kad jie gyventų, 
kad mūs' Tėvynė būtų amžinai"

Ir su tais žodžiais jo galva nusviro 
ant akmens ... Pamėlęs ir išblyškęs .. . 
O aš, o aš bejėgė per miško tankmę 
prieiti prie sūnaus nebegalėjau. Kažkas 
supančiojęs tvirtai taip mane laikė ir 
baisiai kruvinai raudona ranka grasė ... 

Draugininkė: /ramindama/ Gal tas regėjimas tik nuo- 
vargio ir ilgesio padarinys tebuvo ...

Motina: Ak ne, aš jaučiu širdim sava, kad jo
nėra gyvųjų tarpe.
/Visos susimąstė; nejauki tyla/
Vai kodėl man Praamžius taip skaudų 
likimą nulėmė? Kodėl negaliu aš nueiti 
pas savo sūnus? /Į vandens pusę kreip

damasi/. Veltui šaukčiau svetima žeme 
svetimus vandenis plaukiančius, kad 
išplukdytų man laumes gerąsias, kad jos 
dukras manąsias paukštelėm paverstų. 
O jos Tėvynę, savuosius brolius aplan
kytų ir man parneštų džiaugsmą ir 
paguodą, žinelę iš jų — jie gyvi, savo 
namuos, dirba Tėvynei...
/Nuo ežero pusės pasirodo laumės ir 
išlėto prisiartina/

Laumė Tiesa: Mes čia. Savuosius žmones visur sekam 
ir globojam. Mes, kaip ir jie, surandam 
prieglobstį svetimoj gamtoj. Tavo troš
kimai, tremtine motina, teįvyksta!

Laumė Aušra: Nebijokit, dukružės, gerosios laumės 
jus globos.

Laumė Viltis: Tai tik trumpam laikui. Grįžusias, mūsų 
geroji Laumė Tiesa vėl jus žmogiškom' 
dukrom atvers.

Laumė Tiesa: /į Rasą/Plauk, ’ gulbe, parnešk savo 
. motinai paguodos žinių. /Į Laimę/ Skrisk, 

lakštingala, kad sugrįžus nuramintai 
motulę. /Į Živilę/ Lėk, kregžde, sukrėsk 
lizdą iš žemės savosios pastogėj gimtoj, 
gi parlėkus įžiebk mamai didžiosios 
vilties kibirkštėlęl
/Mergaitės, paverstos paukštėm, vakaro 
prieblandoj išnyksta: viena praplaukia 
gulbe, kitos praskrenda kregžde ir 
lakštingala pavergtos tėviškės pusėn/.

II.
/Ta pati vieta. Ežero pakrante vaikščioja 
vieniša, liūdna motina/.

Motina: Negailestingasai likime, kam palikai
mane tokią vienišą — be dukrų ir 
sūnų? Nejau ir mirtį sutiksiu viena, 
vaikų nepalydėta? Žinau, aš ir pati 
kalta, troškimui apie sūnus Tėvynėj' 
esančius ką norints sužinoti — ryžaus 
aukoti dukteris su manim buvusias ... 
/Horizontu priartėja ir ant šakelės nu
tupia kregždė/

Kregždė: Močiut, močiute, aš atskridau iš mūsų
žemės į Tave. Vyriausias sūnus sveikina 
ir ištvermės daug linki.

Motina: Jis gyvas! Dukra mano, tu matei jj?l
O, pasakok, tik pasakok daugiau, nu
vargusi kregždute!

Kregždė: Kai pasiekiau Tėvynę savo, nepaisy
dama nuovargio po didelės kelionės ir 
žiaurių kliūčių, netūpdama skridau į 
gimtąjį namelį. Bet, motin, nustebusiai 
dairiaus ir jo neberadau . .. Ten stūkso 
tik griuvėsiai ir pelenų krūva.

Motina: Tai kur gi Mindaugas manasis?
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Kregždė: Ieškojau jo visur ir klausinėjau veik
kiekvieną sutiktą paukštelį /deja, ir tų 
mažyčių ten nedaug beliko/. Veltui. 
Senai brolelių mano nieks nematė — 
tuoj po sudeginimo tėviškėlės dingo jie.

Motina: Tai nė vieno neradai?
Kregždė: Radau, mamyt, bet tik tada, kai jėgos

atsisakė man tarnaut ir aš nutūpt turė
jau. Gal būt, tai buvo sutapimas, o gal 
Aukščiausias maldas tavas išklausė, 
mama, kad poilsį radau aš po tuo vienu
tės langu, kuris yra vieninteliu išėjimu 
mano vyriausiam broliui Į pasaulį.

Motina: A, varge mano, tie niekšai jam paskyrė,
lėtą, žiaurų kankinio gyvenimą ir mirtį.

Kregždė: Nenusiminkime, močiute, su Mindaugu
ir daug, oi daug ten cyrų mūs tvirtų. 
Jie tiki Dievu, tiki jo Tiesom ir Laisve! 
/Ežeru atplaukia gulbė/

Gulbė: Būk pasveikinta, motin brangioji!
Motina: Gulbele, dukruže, nuvargus grįžai tu!
Gulbė: Mielas nuovargis būtų, mamate, jei

galėčiau pradžiuginti Tave. Bet likimo 
kitaip buvo skirta. Mūsų sodų aš ne
siekiau. Skrisdama pakeliui į namus, 
pastebėjau ilgiausias virtines moterų, 
vyrų, vaikų rytuosna slenkančių. Aš 
nustebusi galvojau: kas tai gali būti.

Motina: - Gal į atlaidus žmonės kur plaukė?
Gulbė: Vai ne, motin! Šiaurės paukščiai man

kitą bylojo. Ir, o Dieve, kai atidžiai 
pradėjau žiūrėt, tarpe savo tautiečių Choras: 

Uždanga.

Laime:

veidų mylimą, brangų pamačiau. Ne
verk, motin, bet tai buvo Vytautas 
tavasis.

Motina: Ir tu jo nepaklausei, ko jis ieško žemę
savo palikęs.

Gulbė: Ak, mama, kalbėti su juo man nebuvo
įmanoma, gi jis pats nepaliko mūsų 
gimtinės. Aš žinau, jį išvarė!

Motina: Bet už ką,. Viešpatie Dieve, už ką?
/Paskutinioji atskrenda lakštingala ir 
nutupia šalia kregždutės/.

Motina: Štai lakštutė, jauniausioji mano! Bet tu
sužeista? Kas pašovė sparnus tau, 
lakštute?

Lakštingala: /silpnai' Aš sveikstu jau, mamyt, nesi
rūpink manim. Tik liga tą kelionę pa
sunkino . . .
Mama, tavo jauniausias Gintautas ...

Motina: Ak, nesakyk, nesakyk tik žiauriosios
tiesos! Aš žinau, aš matau iš tavųjų 
akių... Regėjimas mano buvo tei
singas ...
/Motina sukniumba, Pasirodo laumės ir 
grąžina motinai dukras. Šios apglėbia 
motiną, o Laumė ramina:
Vai neverk motušėle, kad jaunas 
sūnus.. .

/Maironio/
Laimei deklamuojant, už scenos silpnai 
girdėti:
Kovoj jūs jau žuvot.. .

Iš vaizdelio „Šventasis Karalaitis", suvaidinto Schw. 
Gmūndo skautų. Foto: V. Bacevičius.
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I.Vagis.Tyliai brakštelėjo tvora ir berniukas kaip šešėlis užsikorė pačioje viršūnėje. Dar nelipo žemyn, bet atsargiai dairėsi j tamsų, slėpiningą sodą, kuris dabar, mėnuliui užiindus už debesų, atrodė slepiąs pilną pavojų. Vakar jis žymiai drąsiau peršoko tvorą, bet šiąnakt darėsi nejauku, juk pereitos nakties žygis galėjo būti pastebėtas ir gyventojų budrumas sužadintas. Tad dabar, įtempęs akis, žvalgėsi po tamsą Ne, nieko, tyla giliausia, nei šuns, nei žmogaus. Tik vėjas vos užkliudęs sušureno sodo lapus ir vėl viskas užmigo. Berniukas pasuko galvą ir atydžiai žvilgterėjo į namą. Ir ten atrodė viskas ramu. Menkiausia šviesa neišdavė budinčio žmogaus. Kažkur toli mieste laikrodis išmušė pirmą valandą, vėl pakilęs sušureno vėjas ir vėl tyla,Berniukas basom kojom striktelėjo žemėn 'ir atsargiai, ištiesęs rankas, kad šakos neiškabintų akių, pradėjo slinkti į kitą sodo galą, kur jau pradėjo nokti didžiosios braškės.— Sveikas, drauguži, —■ staiga prabilo balsas iš šono.Berniukas kaip elektros trenktas virptelėjo ir susigūžęs laukė smūgio, bet, iš karto nepajutęs kietos rankos, dirstelėjo į šalį.Čia pat prie jo, atsirėmęs viena ranka medį, stovėjo aukštas jaunuolis. Nakties sode sunku jį būtų įžiūrėti, taip lengvai susiliejo su visa aplinka, ir berniukas suprato, kad tyčia jo laukė sugauti. Priešas nebuvo jam svetimas. Tai to sodo šeimininko sūnus. Studentu jį žmonės vadino. Dažnai iš kampo godžiai žiūrėjo į. jo gražią auksu siuvinėtą kepurę. Kiek kartų jis tyliai geidė, kad tas studentas ją kartą pamestų, o jis, žinoma, rastų, bet dabar kitos kvaršino mintys, pabėgimas. Bet tiek arti viens kito stovėjo, kad jaunuolis, lengvai, tik jam pasijudinus, nutvertų už sprando. — Spirsiu į pilvą, — šovė mintis, bet prisiminė esąs basas ir nesijudindamas laukė, o akys tik gaudė priešo judesius.— Išgirdau traškant šakas ir išėjau pasižiūrėti, kas čia vaikšto, — tartum atsiprašydamas prabilo studentas.

Iš jo balso berniukas suprato, kad pagalio kol kas netenka laukti, bet tas jo nenuramino, priešingai įtemptai laukė kažkokios klastos ir tylėjo.Negaudamas atsako, jaunuolis tęsė:— Jei braškių atėjai, tai einam, — nesulaukdamas padėkos ir nematydamas pasijudinant, paėmė berniuką po ranka ir patraukė su savim. Šis, jau pasidavęs likimui, ėjo kiek spirdamasis, nes laukė kitokių braškių ir koks buvo jo nustebimas, kai jaunuolis iš tikrųjų, stabtelėjęs prie lysvių, paleido jo ranką ir lenkdamasis pastebėjo:— Iš šito krašto rink, čia geriausiai prinokusios, — ir, nelaukdamas atsako, pats pradėjo atsargiai rankomis graibytis apie žemę, karts nuo karto dėdamas į burną sultingą, kvapnią uogą.Berniukas stovėjo tartum sustingęs, nors buvo geriausias laikas bėgti. Dabar tikrai jo nesugautų. Bet toji atsukta į jį nugara, tas pasitikėjimas ir ramus balsas laikė jį tartum prikaltą vietoje. Jam darėsi nebejauku ir nesiryždamas, nustebęs, vis dar nesijudindamas stovėjo.Jaunuolis į jį-vėl dirstelėjo:— Koks tavo vardas?— Jonas.— Tai ko lauki, Jonai, rink.Berniukas lėtai pasilenkė ir tartum nesavom rankom pradėjo ieškoti uogų.— Tik atsargiai, kad žiedų nenuskintum. Ir vaikščiok tarpais, nemindžiok, daugiau uogų turėsim.— Beje, tu vakar naktį buvai uogauti? — paklausė studentas staiga visai arti pasukęs galvą į Joną.— Aš,. -— nekeldamas galvos šis atsakė.— Mačiau tavo basų kojų pėdas, tu geriau dieną ateik, tada žalos nepadarysi, o naktį daug veltui sugadini.— Tai šiandien kaip faraonas saugoji, —■ ir berniuko balse pasijuto pikta panieka.— Oi, ne, bet matai, sutaisiau palapinę, norėdamas patikrinti ar viskas tvarkoje, nutariau permiegoti, o kadangi pirmoji naktis palapinėje nėra labai traukianti prie miego, tad lengvai išgirdau tau sutratėjus.
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— Palapinė?, —■ pakartojo išsitiesdamas smalsiai 
berniukas.

— Jei nori parodysiu, — ir nelaukdamas pritarimo, 
pirmas stumdamas į šalį šakas, už keliasdešimt 
žingsnių priėjo prie keturkampės nedidelės palapinės.

Jonas ir netempiamas šį kartą atsekė ir smalsiai 
įsižiūrėjo į baltą namuką.

— Gak nori į vidurį, — ir pirmas įrėpliojo išsities
damas ant čiužinio.

— Eik čia.
Antrą kartą nereikėjo kartoti ir Jonas, įslinkęs ant 

visų keturių, nedrąsiai pritūpė kampe.
— Dar pokostas kvepia, gerai neišdžiuvus, bet dar 

pastovės dieną ir bus galima stovyklauti.
— Stovyklauti?
— Taigi. Yra tokia tavo amžiaus jaunimo organi

zacija, vadinasi skautai. Jie kas metai važiuoja dviem 
savaitėm į miškus ir gyvena kaip tik tokiose 
palapinėse, o mes vyresnieji esame vadais.

Berniukas užmiršęs visą nesmagų nuotykį, dairėsi 
po palapinę. Keistas džiugus jausmas kuteno visą jo 
esybę. Jei jam dabar pasiūlytų pistolietą, ar naują 
diržą,jis niekad nemainytų į šitą kuklų palapinės 
kampą.

Skaitydamas nuotykių romanus, sekdamas indėnų 
žygius, jis dažnai susidurdavo su žodžiu palapinė, 
bet niekad net sapne nepasvajodavo, kad kada 
nors jam tektų joje atsidurti, tai buvo lygiai tokia 
nerealybė, kaip pinigai, ar puikus šokoladinis tortas 
išstatytas kepyklos lange. Jis dabar sutiktų ilgai, visą 
amžių čia sėdėti, kad tik tas savininkas jo neišvarytų 
ir, norėdamas įtikti, pradėjo raustis po savo kišenes. 
Pagaliau, matyti, radęs, ištraukė ir, atsargiai ištaisęs, 
ištiesė jaunuoliui.

— Imk.
— Kas čia?
— Papirosas.
Studentas vos maloniai šyptelėjo.
— Skautai nerūko.
— Bobos.
— Kodėl?
— Nerūko.
— Hm. Nevisai. Štai jie naktį sargybą stovi. Du 

ar net vienas toks berniukas kaip tu; miške didelį 
medžiai, tamsu, pelėdos ūkauja, gal kur ir vilkas 
prabėga, o aplink visi miega. Visi pasitiki sargybiniu.

— Ką, jis šautuvą turi?
— Ne, skautišką lazdą ir švilpuką.
— Švilpia?
— Jei pavojus.
— Plėšikai užpuola?
— Nėra Lietuvoje tokių bet maža kas naktį miške 

gali atsitikti. Visad drąsiau miegoti, kai kas budi.
— Peilius turit?
— Turim.

— Tomagaukas?
— Tik šakoms kapoti.
— Montekristus turit?
— Ne.
Kurį laiką patylėjęs berniukas vėl paklausė:
— Medžiojai?
— Ne. Žaidžiam, ilsimės, mokomės.
— Tai ką valgot?
— Kiekvienas važiuodamas į stovyklą sutaupo apie 

25 litus ir paskui artimesnieji' ūkininkai atgabena 
nums už tuos pinigus maisto.

Stojo vėl tyla. Berniukas daug ką norėtų paklausti, 
daug kas jam neaišku, bet nedrįsdamas tik atsiduso.

Mėnuliui vėl išlindus iš po debesų, pasidarė žymiai 
šviesiau ir studentas galėjo ryškiau įžiūrėti berniuką. 
Teisybė, ir anksčiau dažnai jis jį matydavo lakstant 
gatve, bet niekad taip arti neatsidurdavo. Tamsiaplau
kis, pajuodęs ar nuo saulės ir nuo purvo, sudžiūvęs, 
marškiniai toli nepirmos jaunystės žaidžią įvairiaspal
vėm dabar tik juodom dėmėm. Kelnaitės siūtos žymiai 
didesniam berniukui ir tik per klaidą patekusios ant 
svetimo kūno. Kojose visa eilė randų ir pirštas storai 
perrištas juodu skuduru, kurio spalva- mažai skyrėsi 
nuo kojų spalvos.

Pagailo studentui berniuko ir netikėta idėja sušvito 
jo galvoje.

— Norėtum taip miške pastovyklauti?
— Palapinėje?
— Žinoma.
— Gerai būtų!
— Tai važiuojam. Lygiai už savaitės mano vienetas 

išvažiuoja. Berniukas papurtė galvą.
— Ne.
— Kodėl?
— Senis neleis.
— Koks senis?
— Senis, — savo ruožtu nustebęs patvirtino Jonas.
— Gal tėvelis, — susiprato jaunuolis.
— Tas pats.
— Kodėl neleis?
— Litų nėra.
— Hm. Pažiūrėsim. Nieko dar šiąnakt negaliu 

pasakyti, bet ryt turime skautų vadų — skiltininkų 
pasitarimą. Jei mums kiek atliktų pinigų, galėsim 
tave, Jonai, paimti ir be tų 25 litų.

— Jei tik nereikia litų, tai nors į peklą.
— Gerai. Tai iki rytojaus. Vakare apie 9 —tą 

valandą ateik į šią palapinę, tik, žinoma ne per 
tvorą, bet pro vartus ir palauk manęs čia. O dabar 
einam.

Jonas nenorom išlindo iš palapinės ir, sekdamas 
studentą, priėjo vartus. Išleisdamas savo nakties 
netikėtą svečią, studentas paklausė:

— Tau tėveliai nieko nesako, kad taip ilgai nakti
mis užtrunki.
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— Jie nežino.
— Nežino?
— Vasarą aš ant aukšto miegu.'
— Šitaip! Tai labanakt, iki rytojaus, — ir studen- ® 

tas užrakinęs vartus, kaip šešėlis dingo medžių tam
sumoje.

Jonas kurį laiką stovėjo nejudėdamas. Taip viskas 
netikėtai ir savotiškai atsitiko, kad jis išsiblaškęs 
negalėjo susikaupti ir sugauti įvykio prasmę. Lig šiol 
jis buvo pripratęs .tik prie dviejų dalykų: pasi
sekimo arba lazdų. Pasisekimo atveju jis, susikišęs 
rankas, mėgdavo valandėlę švilpauti, lazdų atveju, jis 
keikdavos minėdamas velnius ir. kasydamas skaud
žiamą vietą. Šį kartą gyvenimas parodė trečią išeitį 
ir berniukas tylėjo.

Nebegalėdamas susigaudyti susidarkiusioje gyve
nimo filosofijoje, jis pradžioje pasikasė vieną, paskui 

kitą koją, kurios jam šį kartą visai neniežėjo, jau 
azartiškiau ir su reikalu patrynė marškinius prie 
pilvo ir tartum išjudintas lėtai nužingsniavo negrįsta 
gatve savo palėpės link.

Aštrus šuns lojimas pažadino iš kvaršiančių 
minčių.

— Velnias, dar senį pažadins. Tylėk, gyvate, —• 
sušnabždėjo iškėlęs kumštį.

Šuva, pažinęs sargo vaiką, perėjo į tylų unkštimą.
Vaikas iš šono prislinko prie pat žemės esančio 

praverto lango, fš ten girdėjosi knarkimas.
— Miega, baidyklė.
Rytuose jau švito dangus ir šešėliai vis labiau tirpo, 

kai Jonas, pasiekęs palėpę, ištraukė papirosą, iš po 
čiužinio sumedžiojo degtukų, paskui užtraukė dūmą 
ir, priėjo prie stogo skylės, žvilgsniu nusekė sodą, 
kurioje stovėjo palapinė. /b. d./

CY - 
Eswyth

Pradžioj jis neturėjo vardo. Toks buvo nepagei
dautas.

Prieš keletą savaičių, smarkiam lietui plakant, man 
teko išbėgti laukan, kad išgelbėti mažą, šlapių 
plunksnų kamuolėlį, kuris pėdos aukščio šuoliais 
silpnai straksėjo mūsų pievoje Vermonte; tada jį 
vadinom paprastai „paukščiu". Jis mums sudarė vargo 
ir mes nelabai norėjom juo rūpintis. Tikriausiai jis 
terš namus ir pavasarį mes negalėsim jo pasirmti į 
mūsų butą New Yorke. Kai išaugs plunksnos, jei Jis* 
iki tol išliks gyvas,, teks jam pačiam pasirūpinti 
gyventi lauke.

Bet tuo tarpu juo rūpintis teko mums ir buvo gaila 
laiko kurį sugaišdavom jį bemaitindami. Piene mir- 
kinta duona ir kietai virto kiaušinio trynys reikėjo 
su pincete kišti jam gerklėn, o apelsino sultis lašinti 
su medicinišku lašintoju. Jei jis būdavo nepakan
kamai pamaitintas, ar jei iš ryto pabusdavo anksčiau

- VY .
Thane

už mus, jis tol čirkšdavo kol kas nors ateidavo. 
Jo balsas buvo aukštas, malonus, nevarginantis ir 
skambėjo gerai.

Nors jis mus gerokai privargindavo; tačiau jam 
toks gyvenimas pradėjo patikti. Jis mūsų nebijojo, 
mėgo savo maistą, ir savo lovą (sausainių dėžutę 
išklotą, vata), mėgo būti šiltam kambary apsaugotas 
nuo lietaus. Jis jau buvo gimęs gyventi dvare ir 
niekas negalėjo' priversti atsisakyti jį nuo savo iš
didumo.

Plačios geltonos žiaunos abipus snapo darėsi vis 
nežymesnės, nešvarūs kūdikystės stagarai palaipsniui 
virto plunksnomis, o du pūkiniai ragai ant galvos 
išaugo i skiauturę. Iš jo rudų plunksnų, storo snapo, 
nuo sprando prasidedančios skiauturės ir iš raudonojo 
dagilio mūsų vyšnių tvbroje nusiminę mes nustatėm 
jį esant nieko nepaprastu' o tik tos pat rūšies dagilį. 
Laimei, raudonieji dagiliai yra vegetarai ir minta tuo

Freiburgo studentai skautai Alpėse. 'Ei, vis pirmyn, dainelė skamba mes koja kojon
stovyklos link. Foto A. Aslašaitis.
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pačiu maistu kaip ir kanarėlės. Jei jis būtų pareikala
vęs vabzdžių mes nebūtume galėję iš viso jį išauginti. 
Jis netrukus išmoko pats lesti sėklas ir gerti iš 
peleninės.

Jis mėgdavo viską, ypač mėgo kai arbatos metu 
susėsdavorti aplink ugniakurą, nes jis mėgo žmones. 
Jis atydžiai „klausydavosi" pasikalbėjimų tupėdamas 
šalia ant kėdės atramos ar ant lempos abažūro, visiš
kai jausdamasis vienu iš pasikalbėjimo dalyvių. Jis 
mėgdavo tupėti kam nors ant peties arba prie lango 
ir stebėti ateinančius lankytojus. Pradžioj triukšmingi 
auto gąsdindavo jį, tačiau neilgai, kol pagaliau jis 
skrisdavo prie lango kai tik išgirsdavo keliu at
važiuojant auto. Jis mėgo radio muziką taip pat, 
mėgo net rašomąją mašinėlę.

Pirmą kartą išgirdęs barškėjimą jis buvo lyg išsi
gandęs. Apie valandą laiko jis atydžiai stebėjo nuo 
savo laktos — šakos lange (Tokios šakos buvo 
įtaisytos įvairiuose strateginiuose taškuose visame 
name, kad jis netupinėtų ant baldų). Kai pagaliau, 
įsitikino, kad mašinėlė jo nepersekioja, jis nutūpė ant 
stalo ir paklausė: čy —■ vy? . Mašinėle barškėdama 
rašė toliau, jai sustojus jis bandydamas užšoko ant 
kaspino dėžutės. Bet kai aš sudaviau raidę jis nušoko 
atgal ant stalo. Kai mašinėlė vėl nutilo jis nutūpė 
ant svirties kuri suka volelį. Aš sudaviau raidę. Jis 
liko tupėti. Aš sudaviau dar du ar tris kart ir jis 
nebeišlaikė. Tačiau dabar jis jau išlaiko. Dabar jis 
važinėjasi mašinėlės judomaja dalimi, nagais stipriai 
įsikabinęs, žiauria ir pasiryžusią išraiška, su tos pat 
rūsies drąsiu pasitenkinimu’, kokį kai kurie žmonės 
turi važinėdami pajūrio bangomis. Kai rašau laiškus 
jis gaudo savo snapu plunksną kai ji bėga popieri
umi. Viskas tas, žinoma, yra man nepatogu tačjau jei 
jam tai yra įdomu, kas esu aš, kad galėčiau skųstis?

O taip, jis laimėjo. Jis visiškai laimėjo. Jo vardas 
yra Cy — Vy ir šį garsą jis pažįsta ir kartais taip 
šaukiamas atskrenda iš kito kambario.

Galbūt mus nugalėjo jo susivaldymas. Jis niekad 
nesuplasnodavo, niekad neišsigąsdavo jokio staigaus 
judesio. Jis visada draugiškai užšokdavo ant piršto, 
kuris švelniai bakstelėdavo jam pilvan. Jis niekad 
nelaikė savęs svetimu. Mes buvome jo šeima ir čia 
buvo jo namai.

O gal jis laimėjo -mus savo žingeidumu. Jei kas. 
nors būdavo daroma jis negalėdavo susilaikyti. 
Ryšulio ar batų raikščių rišimas, straipsnio iš laikraš
čio kirpimas, siuvimas, vis. tai buvo žaidimai sugal
voti jį linksminti. Jis nebijodavo net vinį kalant. 
Plaktuko darbas kartais reiškė, kad kalama nauja 
šaka. Jis skubėdavo ant jos atsitūpti nors plaktukas 
dar kalė vinis.

Jis taip pat žinojo, ko jis norėjo. Mes pastebėjom, 
kad jei jis imdavo .ką nors iš rankų, pav. avietę, kas 
būdavo per didelis vienam kąsniui, tą jis nusinešdavo 

. į savo peleninę ir ten sulesdavo. Taip męs patyrėm, 
kad sėklos, kuras mes paprastai paberdavom jam ant 
palangės žvyriuje, jam geriau patikdavo patiektos 

® inde jam reikė jo patogumo. Taigi mes jam nupirkom 
daugiau peleninių.

Išaugęs savo kūdikystės lovą jis taip pat pats 
išsprendė savo miegamojo reikalą. Išmėginęs įvairius 
galimumus jis pasirinko rūbų kablį didelėje spintoje, 
kur jis miegodavo patogiai atsirėmęs sienos,- vieną 
koją parietęs į plunksnas ir, galvą pakišęs po sparnu. 
Spinta buvo tamsi ir šilta ir mes kiekvieną vakarą 
uždarydavom paskui jį duris.

Jis paprašė išsimaudyti dar tada kai mes manėm 
jį esant per mažą, kad žinotų apie tokius dalykus. 
Kai tik mediciniškas lašintojas tapo jam nebereikalin
gas ir išmoko pats gerti, jis pradėjo daryti maudy
mosi judesius, liedamas vandens lašus ant savęs. 
Nustebęs aš padėjau mažą indą su vandeniu, jis iš 
karto užšoko ant krašto su išraiška, kad man jau 
buvo pats laikas susiprasti, ir pliumptelėjo į vandenį 
purzdendamas sparnais ir pastatęs skiaųturę. Cy — 
Vy skiautųrė, kaip šuns uodega, gali išreikšti viską, 
bet dažniau džiaugsmą kaip pyktį. Jis sprogo juokais 
pirmą kartą" besimaudydamas, bet ir dabar kiekvieną 
kartą su juo būna tas pat kai maudosi. Jam tas 
geriausiai už viską patinka. ‘

Priešingai šuniui, Cy — Vy, atrodo, mėgsta kai iš 
jo juokiamasi. Kartais, atrodo, jis apgalvotai krečia 
juokus. Vieną vakarą jis kurį laiką žaidė su nukri
tusiu lapu, mėtydamas jį per galvą ir mosuodamas 
juo lyg signaline vėliava, tuo metu kai pilnas 
kambarys žmonių jam plojo ir kvatojo. Kitą dieną 
jis rado lapą kur buvo ji palikęs ir, kadangi, pereitą 
vakarą jis tiko juokus sukelti, tas mažas išdykėlis 
prade jo. vėl su juo žaisti nors šį kartą tebuvau aš 
vienas kurį jis tokiu būdu linksmino.

Jam įdomiausia būdavo, kai tvarkydavau gėles. 
Kai tik žiedų puokštę padėdavau ant stalo tuč tuojau 
jis pradėdavo baksnoti kur tik rasdamas žiede saldų 
lašą. Nežiūrint kokiu įkvėpimu sutvarkysi vaza, neil
gai ji išsilaikydavo.

Tačiau namų jis neteršė, kaip mes pradžioje 
bijojom. Sėklų ėdikai yra švarūs, be kvapo ir 
pėdsakai kuriuos jie palieka yra maži ir sausi, pa
prastai be didelės žalos nuvalomi šepečiu. Nors aš jo 
nebausdavau, tačiau palaipsniui įsitikinau, kad mano 
natūrali reakcija tuoj nuvalyti ir jį pabarti pėdsaką 
palikus, padarė jam įspūdžio. Nevieną kartą jis 
nuskrisdavo nuo mano peties arba rankos ir kaip tik 
dar laiku. Pagaliau aš pasiekiau tiek, kad dabar pa
siekęs 18 mėnesių amžiaus jis yra išauklėtas gerai 
elgtis ant peties, stalo ir knygų.

Atrodo, kad jis net išanksto žino kasdieninę seimos 
tvarką. Prieš pusryčius jis visados būna virtuvėje, kad 
stebėtų piaustant apelsinus ir gautų savo vitaminus.
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Indų plovimą jis prižiūri atsitūpęs ant rankšluosčių kabyklos virš latako. Kai rengiamasi valgyti jis tupi ant kėdės atramos dar nepadengus stalo, jau visiškai pasirengęs užkandžiui.Jis taip pat jaučia tam tikrą atsakomybę už mus. Jei kas nors atsigula popiečio jis atsitupia ant sofos, aibei net ant miegančiojo peties, labai tylus, dažnai parietęs koją savo mėgiamiausioje poilsingoje pozoje, tačiau neužmerkia akių lyg eidamas sargybą. Ir kai jūs pabundat jis draugiškai sutinka jūsų žvilgsnį.Kai vasara pasibaigė mes įsitikinom, kad neįmanoma Čy-Vy išleisti ir su juo atsisveikinti. Taigi nutarėm kai išvyksim žiemai į New Yorką, patalpinti jį zoologijos sode paukščių namuose.Tačiau aš jau pradedu svyruoti, atrodo lyg palikčiau savo vaiką našlaičių prieglaudoj. Namų šeimininkas aiškiai rezignuodamas pastebėjo, kad mes galėtume iš zoologijos sodo išsinuomoti narvą ir laikyti jį bute.Kai kurie žmonės pradėjo ginčyti mūsų teisę laikyti „laukinį" paukštį namuose. Tačiau aš beveik neabejoju, kad švelniau būtų Čy-Vy amžinai užmigdyti chloroformu kaip paleisti dabar jį savarankiškai gyventi paukščių pasaulyje. Tarp kitko, jis nerodė jokio ženklo, kad jam ko nors truktų į ką jis turi teisę, net savo giminės. Pavyzdžiui, neperseniai jis susitiko pirmą kartą paukštį — vieną iš lauko 

žvirbliukų, kurių radom pilną lizdą. Stipriausią ir triukšmingiausią atsigabenau į namus ir pakišau jį Čy-Vy. Susierzinės jis stebėjo jų besiartinant ir staiga nuskrido į kitą kambarį kur ir pasiliko. Nors tas daiktas irgi buvo su plunksnomis tačiau su tokiais jis, matyti, nenorėjo draugauti. Atrodo, kad Čy-Vy užsimiršo esąs paukštis. Jis mano esąs žmogus.Vienas mažas, neaiškus instinktas jame yra dar likęs ir, prisipažįstu, jis man spaudžia širdį. Jis renka daiktus sukti lizdui. Gana be tikslo sunešami šipuliukai, šiaudai, uoliai rankiojami siūlai ir raiščiai, susukama vienaip, patyrusiai rišama apie snapą kilpa, laisvasis siūlo galas nusukamas nuo kojos — ir staiga mįslinga pauze — žiūrėk dabar, ką gi aš čia rengiuosiu daryti? — o, tiek to — ir visas surinktas turtas paliekamas ir užmirštamas.Laimei, mes viliamės kokią dešimt metų savo tarpe turėti mielą juokdarį, kartis nejučiom graudų Čy-Vy. Jis užkariavo mūsų visų širdis. Jo išdidumas, jo nerūpestingumas, uolūs skraidymai, jo pavėluoti atsiradimai pasikalbėjimų metu su klausiama išraiška „apie ką mes čia kalbėjome", ypač jo jaudinantis pasitikėjimas mūsų išmintim ir gera valia — į tą viską mes atsakom kvailu atsidavimu jam, tam kuris mumyse yra daug kartų praaugęs savo mažutį ūgį.Vertė R.
SKAUTIŠKOJO „KAZIUKO" MUGĖS SCHWA EB. GMUENDO STOVYKLOJEKovo 4-ji, Lietuvos Globėjo Karalaičio Šv. Kazimiero diena Schwaeb. Gmuendės stovykloje skautų buvo iškilmingai paminėta. Po pamaldų bažnyčioje, žmonės užplūdo stovyklos „miesto aikštę", kur „Gabijos" tunto skautės suruošė „Kaziuko" mugę, atminimui Vilniaus „Kaziuko", kuris savo tradicijomis, garsu ir šlove buvo žinomas visoje Lietuvoje. Plačioje Neries pakrantės aikštėje tą dieną susirinkdavo nesuskaitoma daugybė karabelninkų su visokio margumo saldumynais, riestainiais, blizgučiais, žaislais, visokių spalvų „chroniniais" gėrimais ir „Kaziuko širdimis". Štu- koriai išrodinėjo nematytus dalykus, patrūbočiai atsispirdami pūtė savo dūdas, kad, rodos, ir žandai plyš senimas riestainius graužė, juokėsi ir lazgomis į grindinį smarkiai trepseno, o jaunimas kiek baišgalė- damas visaip linksminosi, krykštavo, dainavo ir „širdimis"mainėsi...Kaip anuomet iš viso plataus krašto plūdo žmonės į Vilniaus „Kaziuką", taip ir mūsų stovykloje iš visų blokų ir visų aukštų bei paliepių „plaukė" margas svietelis į aikštę, kur jau iš tolo matėsi skaučių „bagamazai", vėjo plazdenamais margaspalviais popieriniais papuošalais padabinti bei „Kaziuko širdimis" ir Smardonės garsingomis verbomis apkrauti,— Kažin, ar bėra dar „širdžių"?, — rūpinosi pasivėlinusieji, skubėdami laiptais žemyn. Iš „Kaziuko" mugės, suruoštos Gabijos tunte.

Foto: V. Bacevičius
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O aikštėje mugė virte virė . . . Daugybė rankų buvo 
ištiesta prie „bagamazo":

— Prašau man širdį . ..
— Duokite man tris širdis . . . ne, penkias, 

penkias ....
•— Taigi, užsimanė penkias... O kitam nebeliks 

nė vienos širdelės .. .
Ir taip visi valgė rudas, kvepiančias ir saldžias 

„širdis", dovanojo, mainė ir pusiau laužė ... Ir taip 
nejučiomis mes nukeliavome į Vilnių, kur tiek daug, 
labai daug paliko mielų -ir neužmirštamų triukšmingojo 
„Kaziuko" nuotaikų . ..

— Jau nebėra nę vienos širdies, nė vienos . . . Tiek' 
mažai širdžių.... — skundėsi vienas pasivėlinęs 
nabagėlis.

Ir baigėsi „Kaziukas". Mintyse išnyko saulėje žibų 
Vilniaus bokštai, nutilo Neries ir Vilnelės mielas 
šniokštimas ir, vietoje „Trijų Kryžių" kalno, mes vėl 
pamatėme už tvoros stūksant niūrią švabišką 
kalvą . .. Vėl apgaubė mus pilka ištrėmimo diena ...

Vakare kolonijos salėje prof. Alminauskas skaitė 
paskaitą apie Šv. Kazimierą. Po paskaitos skautai 
suvaidino sktn. K. Žilinsko paruoštą trijų veiksmų 
scenos vaizdelį „Šventasis Karalaitis", Dekoracijos 
ir labai originalūs kostiumai mus it tikrenybėje nukėlė 
į anuos tolimus ir laimingus Lietuvai laikus. Matėme

Iš „Kaziuko" mugės, suruoštos Gabijos tunte.
Foto: V. Bacevičius

Šv. Kazimiero skaisčią jaunystę, liūdesį ir nusiminimą 
po jo mirties. Matėme ir pergyvenome Lietuvos 
liaudies meilę, pagarbą ir prisirišimą savo šventajam 
ir šviesiam karalaičiui, kurią taip ryškiai trečiajame 
veiksme išreiškė ubagėliai vienos Vilniaus bažnyčios 
„bobnyčioje". Chorai, kurie giedojo ten bažnyčioje 
per gedulingas pamafdas, mus tikrai nukėlė į anų 
laikų mistiškąjį Vilnių ...,

Ši diena paliko visai stovyklai gilų įspųdi. Ją 
parengė „Gabijos" ir „Gedimino Pilies" skautės ir 
skautai. . A. Valantinas.

APSIŽ VALGYKIM
Dar prieš tris metus, kada buvome savo tėvynėje, 

ne vienai mūsų norėjosi pabūti užsieny, jį pačiai 
pamatyti ir pažinti, nepasitenkinant vien kitų 
pasakojimais ar aprašymais.

Ir štai, jau slenka ketvirti metai, kai esam užsieny 
atsidūrę, tačiau tik mažai mūsų dalelei atsiranda 
noras čia ką vertingesnio ir gražesnio pamatyti ir 
pažinti. Kitos mūsų sesės per šiuos praslinkusius 
metus mažai kuo domėjosi ir net dabar tokio noro 
nerodo. Gaila, tikrai gaila, kad nesistengiam išnaudoti 
tų puikių progų pamatyti tai, ko nesam mačiusios, ko 
gal ir ateity jau neteks pamatyti. O pamatyti galime 
daug, tik truputį apsižvalgykim! Tačiau daugelis štai 
ką galvoja ar net pasako: „Man čia nemiela, ir 
svetima, kiekviena tai jaučia ir žino, bet kad negražu 

’— netiesa. Jeigu kartais mums atrodo ir negražu, tai 
greičiausia tik dėl to, kad mes nesupratom. Mes 
nepajutom tos dailininko išreikštos minties, kuri glūdi 
meno kūrinio akmeny, medy, drobėje, muzikos garse. 
Viskam reikalingas supratimas: be jo, aišku, daug kas 
bus negražu. Pagaliau, ne visiems visa vienodai pa
tinka: skoniai skiriasi. Tačiau negalima meno kūrinio 
vadinti negražiu vien dėl to, kad jis yra svetimas ir 
nemielas. Argi viskas kas gražu, turi būti ir miela? 
Ne, tikrai ne!

Taigi, lankydamiesi žymesnė] pily, muziejuj 
ar meno galerijoj ir nesuprasdami vieno ar kito, 
visad paprašykim paaiškinimų, kurių tikrai gausime. 

Čia jau visad atsiras žmogus, kuris galės atsakyti į 
mūsų klausimus. Jis atkreips dėmesį ten, kur labiau 
jis bus reikalingas. Tuo būdu teks pačioms iš arčiau 
pamatyti ir pažinti tai, apie ką anksčiau vien knygose 
skaitydavome ar klausėmės profesorių paskaitose. 
Visa tai aplankiusios, tikrai būsime daug mačiusios 
ir kitoms galėsime papasakot — savo tėvynėje ar 
emigracijoj.

Neturėdamos progų aplankyti muziejų ar meno 
galerijų, nenuleiskim rankų: visad rasime senų bažny
čių, rotučių ar pilių. Kiekviena iš jų — atskiras mu
ziejus, atskiras praeitų šimtmečių kūrinys. Čia rasime 
tą meną ir grožį, kurį tik šimtmečiai sukuria.

Kiekvienam kampely, kiekvienam miestely teks šį 
tą rasti ir pamatyti, tik daugiau apdairumo ir pasta
bumo! Pastebėjusios ką įdomesnio ar gražesnio — 
parodykim tai savo jaunesnei sesei, jaunesniam bro
liui. Jie tikrai dažnai praeina, nieko nepastebėdami, 
nors skautei ir skautui reikia būti pastabiais.

Mažesnės sesės, aišku, bus dar nepriaugusios prie 
meno supratimo. Bet tai reikia pamažu palaipsniui 
ugdyti, kaip ir žmogui duotą kiekvieną supratimą. 
Niekas negimė, viską žinodamas ir mokėdamas!

Nežinoti — jokia gėda — bet nežinojime tūnoti, 
didžiausia klaida! Taigi krustelkim iš savo kampeliij 
ir plačiau apsižvalgykim. Aplinkui daug vertingo ir 
nematyto! E. V-Z.
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PASIDAIRIUS PO MUNCHENO 
SKAUČIŲ „VELIUONOS" TUNTĄ 

Mes ne gėlės nenuvytom, 
, Mes ne lapai nenukritom,

Mes dar Lietuvai parnešim, 
Šviesų, šviesų džiaugsmo rytą.

Tai „Veliuonos" tunto šūkis, kuris skamba kievie- 
nos skautės lūpose.

Suskambėjus pavasario varpui, Muencheno-Freimano 
DP stovykloje, dažnai galima pastebėti kur nors 
skubant jaunuoles, kurių krūtinės papuoštos geltonais 
ar mėlynais šlipsais. Tai „Veliuonos" tunto sesės, 
kurios skuba j sueigas, iškylas, minėjimus bei kokį 
nors darbą.

„Veliuonos" tuntas turėjo labai daug sunkumų. 
Viena iš didžiausių kliūčių normaliam darbui — stoka 
būklo. Nesant patalpoms, sueigos buvo daromos 
šaltose klasėse, salėse, privačiuose skaučių mažyčiuose 
kambarėliuos ir ankštuose kampeliuose, b kartis net 
koridoriuose. Taip vargo „Veliuonos" tuntas visą 
saitą žiemą, tačiau sueigos, nors ir sunkiose sąlygose, 
visada buvo daromos. Juk skautės nenusimena ir su 
šypsena nugali visas kliūtis. Šypsokimės ir dirbkim, 
nekreipdamos dėmesio i sunkumus ir vargą.

Muencheno skautės neatsisako niekam padėti.
Savo darbu, prisideda prie ruošimo minėjimų, iv, 

švenčių, o taip pat ir švaros darbų.
Sausio mėn. 18 d. buvo atšvęstos tunto metinės. 

Gražiai švęstos Kalėdos, įteikiant vaikų darželio 
vaikams dovanėles. Prisidėta prie Vasario 16 d. 
minėjimo, suruoštas Šv. Kazimiero minėjimas.

Rudenį, „Mildos" ir „Birutės” draugovės šventė 
praėjo gražiai ir jaukioje nuotaikoje. Visos sesės sų 
svečiais nužygiavo į gretimą mišką ir ten ošiant 
pušims atšventė savo šventę.

Pavasario saulutei prašvitus, „Veliuonos" tunto 
sesės savo galvas pakėlė aukščiau, nes pasidarė 
•joms nebereikalingi' niūrūs stovyklos koridoriai, 
drėgni rūsio kambariai, nei tamsūs kampai. Jos visos 
išeina į gamtą ir, drauge su čyrenančiais vyturėliais, 
su besišypsančiomis purienomis, atgimstančiose 
lankose ir pavasario dainas dainuojančiuose miškuose, 
praleidžia savo laisvą laiką.

„Veliuonos" tuntą sudaro dvi skaučių draugovės t. y. 
„Birutės" ir „Mildos", viena j. skaučių „Jūratės" d-vė 
ir vyr. skaučių „Gražinos" būrelis.

Tuntui vadovauja paskt Lesevičiutė Birutė.
E L-nė.

ATŠAUKIMAS
L. S. S. „Šarūno" tunto Vytauto Didžiojo draugovės 

viešas pasižadėjimas nuo 1947 metų rugsėjo mėn. 
8 dien. nešokti, kol mūsų Tėvynė Lietuva atgaus 
nepriklausomybę, rodo gilų tarnavimo tėvynei supra
timą, kartu su ja išgyvenimą Jos nelaimių, kančių ir 
pasižadėjusių pasiryžimą, valingumą. Tai gali būti 
pavyzdys visoms sesėms skautėms.

Šokis pobūviuose, būdamas pasilinksminimo sude
damoji dalis ir įėjęs į paprotį, jokiu būdu nesuderi
namas su dabartinėmis lietuvaitės skautės nuotai
komis ,jos siekiais ir obalsiu TĖVYNEI.

Tačiau, turėdama galvoje dabartines mūsų tremties 
gyvenimo sąlygas, galimą mūsų visų ir pasižadėjusio 
vieneto išsiskirstymą, Seserijos Vadija nuo šių metų 
kovo mėn. 29 dienos Vytauto Didžiojo draugovę 
atleidžia nuo kolektyvinio pasižadėjimo ir palieka 
kiekvienai apsispręsti individualiai.

Vyr. sktn. J. Augustaitytė — Vaičiūnienė 
Vyriausia Skautininke

MIRĖ ESTŲ VYRIAUSIASIS
SKAUTININKAS

Gottingene/ Vokietijoj/, 1948 m. vasario mėn. 17 d. 
mirė estų Vyriausiasis Skautininkas NIKOLAI 
KANN, gimęs 1873 m. lalandžio mėn. 26 d., ilgalaikis 
Talino berniukų gimnazijos direktorius. Nuo 1933— 
1936 m. buvo seimo nariu ir švietimo bei socialiniams 
reikalams ministru. Nuo 1923 m. buvo estų Vyriausiu 
Skautininku. Yra daug parašęs veikalų, kurių žymi
ausias „Visuotinė Istorija /1930—1933/?

Lietuvių Skautų Sąjunga reiškia broliams estams 
gilią užuojautą, netekus buv. Vyriausio Skautininko.
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„Panerio" Skautų Tuntas. Paminėtos karininko An
tano Juozapavičiaus 29 metų mirties sukaktuvės. Va
sario 13 d. sukako dvidešimt devyneri metai, kai Aly
tuje, begindamas Lietuvos laisvę, žuvo karininkas 
Antanas Juozapavičius. Karininko A. Juozapavičiaus 
draugovė tatai atžymėjo minėjimų, kuriame pašnekesį 
apie karininko Juozapavičiaus jaunąsias dienas, pabrė
žiant jo didžią Tėvynės meilę, pravedė mkt. A. Pa
liulis. Pabaigoje buvo padainuota dienos rimčiai pri
taikytų dainelių.

Vasario Šešioliktąją „Panerio" ir „Baltijos" tuntai 
dalyvavo bendrose vėliavos pakėlimo iškilmėse. 
Didžiojoje teatro salėje buvo iškilmingasis aktas — 
minėjimas. Išsamią paskaitą apie Vasario Šešioliktąją 
skaitė sktn. mkt. P. Balčiūnas.

Šv. Kazimierą /kovo 4 d./ „Panerio" ir „Baltijos 
tuntai minėjo drauge. Apie šv. Kazimierą vaizdžiai 
kalbėjo kun. dr. Maknys, ragindamas brolius seses 
eiti Šventojo keliu. Po to buvo padeklamuota eilėraš
čių apie Šv. Kazimierą, o pabaigai gimnazijos mišrus 
choras, vedamas mkt. Piešinos atliko vokalinę minė
jimo dalį. * /H/

Iš studentų skautų veiklos. Pabaltijo Universiteto 
stud, skautų Samb! „Vytis". Kovo mėn. 7d. iškilmin
gos sueigos metu, studenčių skaučių draugovės kelios 
korporantės buvo pakeltos į senjores ir joms buvo 
Įteiktos juostos — spalvos.

Ta pat proga, vyr. sktn. St. Kairys užrišo žalius 
kaklaryšius, naujai pakeltiems į paskautininko laipsnį, 
Samb! vadui L. Maskaliūnui ir valdybos nariui 
E. Federavičiui. Sueiga pradėta ir baigta „Gaude- 
amus" ir Tautos Himnu.

Vakare, korporantai susėdo prie kavutės stalų. Čia 
buvo padainuota, išpildyta keletas numerių. Gi tą 
pačią naktį dalis Samb! narių, vietos miške, davė 
skauto vyčio įžodį. Tas buvo suruošta pagal senąsias 
vyčių tradicijas, lygiai kaip tas vykdavo ir Ne
priklausomoje Lietuvoje Gaila, kad vyčio įžodžio 
davimo ceremonijos yra laikomos paslapty ir tik tas 
gali jas patirti, kas pats tampa vyčiu. Be abejo, visi 
skautai vyčiai savo įžodį minės visą gyvenimą, nes 
tikrai lieka daug įvairių, įdomių ir malonių įspūdžių.

A-is.

Graži auka laisvės kovotojams.
16 vasario šventės proga Lietuvos Kūrėjų -— Sa

vanorių Aukštaitijos Skyrius Kassel — Mattenberge 
šventino savo vėliavą. Stovyklos jaunimas Vilijos ir 
Dainavos tuntų skautai, vakare stovyklos teatro sa
lėje šventės proga pastatė du vaizdelius: Vilijos 
tuntas Ramunės Rasos „Regėjimą" ir Dainavos tuntas 
St. Lauciaus "Paslaptingoje zonoje." Šio vakaro pel
nas paskirtas kūrėjams — savanoriams. Abiejų daly
kėlių pastatymui vadovavo psktn. P. Maželis ir s. v.

Seligenstadto vilkiukai nerimsta barakuose, iškylauja, 
veržiasi į gamtą.

vyr. skit. St. Paulauskas. „Paslaptingajai zonai" deko
racijas piešė dailininkas St. Neliubšys. Abu vaizdeliai 
skoningai ir gana gražiai pastatyti.

— Vasario mėn. 10 d. Dainavos tunto vyr. skautai 
surengė gana vykusį Užgavėnių vakarą — maskaradą. 
Šio vakaro pelnu tuntas papildė savo taip reikalingą 
lėšų kasą.

— Dainavos tunto tuntininkui psktn. J. Jaudegiui 
atsistatydinus tuntininko pareigas sutiko perimti se
nasis tuntininkas vyr. sktn. St. Jakštas.

— Po pusantrų metų pertraukos D. L. K. „Kęstučio" 
dr-vės draugininko pareigas perėmė grįžęs draugovės 
įkūrėjas ir pirmasis draugininkas psktn. E. Zabarskas.

/AM/
„Perkūno“ Tuntas

Šiais metais nuo vasario mėn. 22 d. iki kovo mėn 
1 d., netoli Šveicarijos, gražioje kalnų viršūnėje 
Belchen, įvyko akademinė Freiburgo skautų stovykla. 
Viliojami kaitrios saulutės, visą laiką skraidėme 
slidėmis po gražius kalnų šlaitus.

Vakarais skaityta įvairiomis temomis keli referatai 
ir paminėta jūrų skautų laivo įsikūrimo metinės. 
Buvo suruoštas girtuoklio teismas, kuris tęsėsi net 
tris vakarus.

Baigiantis stovyklai mus aplankė prancūzų karinės 
valdžios atstovas p. J. Mercier ir IRO direktorius 
Bulvičius.

Stovykla baigta įspūdingu nakties laužu. Visi 
gražiai saule įdegė, grįžome vėl prie savo kasdieninio 
darbo. P. M. -

Seligenstadtas. Š. m. vasario mėn. 22 d. įvyko stei
giamasis „Židinio" susirinkimas į kurį, atvyko 14 ne
aktyvių skautų.

Iniciatoriams atidarius susirinkimą, susikaupimo 
minutę buvo pagerbti mūsų mirusieji šefai.

Psktn. Kaunas, šios dienos proga, trumpai, bet 
vaizdžiai apibūdino visus buvusius mūsų šefus, iškel
damas jų meilę skautiškai idėjai.

Po to išrinktas „Židinio" tėvūnu •—■ psktn. Domar
kas, o kancleriu — sesė Chlamauskienė. Pasiaiškinta
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Butų gęra turėti tokį asiliuką Skautų Aidui važiuoti.
Foto: J. Giliūnas

ir padiskutuota šios naujos, Lietuvos sk. sąjungoje, 
skautų šakos uždaviniais ir pobūdžiu. Nutarta, kas 
antrą savaitę daryti sueigas, kuriose būtų aptariama 
veikimo būdai bei pasidalinama mintimis. Pradedant 
veiklą, nutarta surengti, pasikvietus stovyklos,teisi
ninkus bei visuomenininkus, Seligenstadto lietuvio 
teismą. Vs.

„L. K. Šarūno" laivo metinės. S. m. vasario mėn.
10 d. Seligenstadto „Šarūno" laivo jūr. sk. minėjo 
savo dviejų metų gyvavimo sukaktį.

Ryte stovyklos aikštėje buvo pakelta „Nevėžio” 
tunto vėliava. Po to dalyvaujant Hanau „Algirdo" 
laivo jūr. sk. ir Schweinfurto „Vytenio" laivo jūr. sk., 
stovyklos bažnytėlėje pamaldų metu, kun. Butkus 
pašventino šarūniečių vėliavą ir pasakė pritaikintą 
tai progai gražų pamokslą.

14 vai. sk. būkle įvyko oficialioji dalis, kur buvo 
kalbos, sveikinimai ir linkėjimai . . .

Vakare, „Šarūno", „Algirdo" ir „Vytenio" laivų 
jūr. sk. lydimi „Nevėžio" bei „Bitėnų" tuntų skautai 
nuleidžia vėliavą.

Po to stovyklos teatro salėje meninė dalis, kur 
šarūniečiai suvaidina vieno veiksmo vaizdelį „Star- 
kiškių girioje", parašytą M. Steikūnienės Vaizdelis 
paliko neišdildomą įspūdį žiūrovams. II — je dalyje 
Liet. Taut. Ansamblio orkestrėlis vadov. p. Pakšto 
išpildė keletą populiarių dalykėlių. , Vs.

Iš Weideno padangės. Weideno skautai po truputį 
juda, kruta, o jų gretos sustiprėjo i'r pagausėjo. Iki 
1948. II. 16 buvo pasižadėta skiltyse paruošti į III pat. 
laipsnį visus skautus — kandidatus. Keturios skiltys 
pažadą tesėjo: gražios įžodžio iškilmės davė 11 ener
gingų skautų — skaučių.

Nenori atsilikti ir jaunučiai. Jie turėjo gražų Nau
jųjų Metų sutikimą — šaunią sueigą. Didelio dži
augsmo suteikė jaunučiams daiktinė loterijėlė: kiek
vienas ką nors laimėjo, o tuščių bilietų nebuvo.

Iškilminga ir nuotaikinga Vasario 16 sueiga sutelkė 
visos vietininkijos skautus. Minėjimas Lietuvos 30 

metų Nepriklausomybės sukakties paliko gerą įspūdį: 
pilna to žodžio prasme pergyventa tėvynės valandėlė.

Lietuvos Skautų Patrono — Šv. Kazimiero Šventė 
atšvęsta taip pat iškilmingai. Ypač pažymėtina buvo 
nuotaikinga keturių skaučių deklamacija — Pauliaus 
Jurkaus „Karalaičio diena". Berniukai skautai įsceni- 
zavo eiliuotą Balio Sruogos „Vilniaus įkūrimą."

Bendrai reikia pasakyti, kad Weideno skautų 
veikla pagyvėjo paskyrus berniukų draugovei ener
gingą draugininką. L. E-tas.

Juokas ar tikrovė?
Kaip žinoma, neperseniausiai dabartinė Lenkijos 

valdžia „suvalstybino" savo krašto skautus, nes, anot 
jos, ir jaunimas tūris būti įtrauktas į tikrą naujosios 
demokratijos darbą. Todėl visiems skautų daliniams 
paskirti instruktoriai — instruktorės /gal teisingiau 
— komisarai ar politrukai/ Skautai savo ideologiją 
turi perkainuoti, pritaikyti naujam gyvenimui.

Vienas, anglų žurnalistas, humoristas ir charakterin
gas gyvenimo vyksmo apibūdintojas, rašo, kad nau
jieji Lenkijos skautų instruktoriai stropiai stvėrėsi 
jiems pravestos misijos. Jie smulkiai nustatė skautam 
savaitės darbo programą. Štai maždaug kaip ji /pagal 
minėtą žurnalistą/ atrodo.

Pirmadienį — Kiekvienas skautas turi nugalabyti 
benamį šunį ir pristatyti, kur nurodyta.

Antradienį /nors tai tėvo — motinos pagerbimo ‘ 
diena/ skautai turi sekti, kad ir pro rakto skylutę, 
tėvų veiksmus ir kalbas ir visa tai kas priešinga 
naujajai demokratijai, pranešti kam reikia.

Trečiadienis — sporto diena. Ir taip vis kas nors 
būdinga skautam paskirta per ištisą savaitę.

O sekmadienį skautai supažindinami su komuni
stine kūryba. Nė truputį nemirksint ir iškilmingai 
tvirtinama, kad visų garsių ir pasaulinio masto kūry
bos darbų autoriai, ar tai būtų rašytojai bei' meninin
kai, ar garsūs išradėjai bei genijai, — yra- komuni
stai. Su šiuo tvirtinimu nueinama taip toli, kad nuro
domi ir tie kūrėjai, kurie gyveno tuo laiku, kada iš 
viso pasaulyje komunistų nebuvo ir niekas apie juos 
net nesapnavo. Lėtas.

Didis skautų suskridimas Hamburge.
Kovo mėn. 26—30 dienomis Hamburge buvo su

važiavęs 550 įvairių šakų skautų iš Anglijos. Be šių 
dar dalyvavo norvegų, amerikiečių, prancūzų, ukrai
niečių, baltgužių ir latvių skautai. Lietuvių, estų ir 
belgų skautų kvietimai nepasiekė laiku adresatus.

Tame sąskrydy dalyvavo britų vyriausiasis skauti
ninkas lordas Rawallan ir jo. sekretorius Hurll. Ta 
proga buvo Hamburge suskridusių skautų paradas, 
kurį priėmė oro pajėgų viršininkas. Per Hamburgo 
radiją Velykų antrą dieną buvo transliuojamas sąskry
džio laužas.
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Padėka.
Dėkoju visoms vadovėms, kurios sveikino mane 

Vasario 16,22 dieną ir Šv. Velykų proga. Aš sten'gsiuos 
visomis jėgomis atlikti tai, kas man jūsų yra pati
kėta.

Vyr. sktn, D. Kesiūnaitė, 
Vyriausiosios Skautininkės pavaduotoja.

Susirašinėjimo reikalu.
Sktn. Janavičius Amerikoje prašo pranešti visiems 
tiems skautams, kurie nori susirašinėti su Amerikos 
skautais, kad tuo reikalu i jį nesikreiptų, bet savo 
laiškus /anglų k/ siųstų /pirmą kartą su tuntininko 
rekomendacija per Vyriausiąjį Skautininką/, tiesiai 
adresuodami Amerikos Skautų Sąjungai /Boy-Scouts 
of America/.

Garsina Lietuvą.
William C. Parker, Amerikos Skautų Brolijos Va

deiva, grįžęs iš Jamboree, jau yra skaitęs visą eilę 
paskaitų apie Lietuvą 6—7000 dalyvių susirinkimuose.

Vasario 6—12 dienomis Springfielde suruoštoje 
skautų parodoje Amerikos Skautų Brolijos 38 metų 
sukaktuvėms ir dvimilijoninio nario priėmimui pa
minėti buvo jo išstatyti lietuviškas kryžius, orna
mentuota lėkštė, „Skautų Aidas" ir lietuviškų skau
tiškų ženklų rinkinys.

Skautybė Mergaitėms.
LSS Skaučių Seserija išleido labai naudingą skau

tėms knygą „Skautybė Mergaitėms", apie kurią ki
tame numery plačiau parašysime.

Sustiprinama skautų veikla ir globa.
Tarptautinis. Skautų Biuras šiomis dienomis at

siuntė Vakarų Vokietijon savo atstovą John Monnet, 
kurs rūpinsis DP skautų reikalais. Jo būstinė bus 
Herforde ar Mūnchene.

Aukšti svečiai LSS Brolijos Vadijos būstinėje.
Tarptautinio Skautų Biuro atstovas DP reikalams 

sktn. John Monnet ir britų skautų vadovas anglų 
zonai sktn. R. B. Herbert lankėsi LSB Vadijoj August- 
dorfe. Jie pažadėjo lietuviams skautams visokeriopą 
paramą. Apžiūrėję „Skautų Aido" redakciją ir Tie
kimo Skyrių, išvyko Frankfurtan.

Gražiai pagerbtas dr. Vydūnas.
LSS Brolijos Vadija su vietos komitetu suruošė 

gražią akademiją dr. Vydūno 80 metų sukakčiai 
paminėti. Meninę programos dalį atliko operos soli
stai J. Augaitytė, VI. Baltrušaitis bei režisierius- 
aktorius J. Gučius. Antrąją minėjimo dalį sudarė Pr. 
Naujokaičio ir A. Krauso paskaitos. Jubiliatas susi
laukė per 100 sveikinimų, atsilankė daug garbingų 
žmonių. Šventė praėjo nepaprastoje nuotaikoje. Bro
lija atliko gražią pareigą Tėvynei. Akademijoj daly
vavo ir pats Jubiliatas bei Vyriausiasis Skautininkas. 
Pirmijos Pirmininkas atsiuntė sveikinimą, kurį čia 
skyrium atspausdiname.

Sesei Onutei Ūselytei,
Jos mylimam broliui sk. v. skilt. Romual

dui Ūseliui mirus, nuoširdžią užuojautą rei
škia ir drauge liūdi

„Jūratės" dr-vės skautės.

Atitaisymas.
Skautų Aido Nr. 3,16 pusi, vietoj Ciurlioniečių turi 

būti Lietuvių Tautinio Ansamblio choras.

Atsiliepkit!
Ieškau lietuvių, gyvenusių 1915—1920 m. laikotarpyje 

Gomelio mieste, Rusijoje.
Jei tremtyje yra kas nors buvusių Gomelio lietuvių 

skautų, prašau atsiliepti. Gomelio skautams vadovavo 
tarp kitų ir p—lės Milvįdaitės. Jei kuri jų yra 
tremtyje, prašau atsiliepti per SKAUTŲ AIDO 
redakciją.

Buv. Gomelio skautas 
kun. Juozas Lunys.

Padėka.
Sambūriui

Skautų S! „Vytis" Pinneberge nuoširdžiai dėkoju 
už suteiktą man taip didelę pašalpą. Man, stovinčiam 
ant emigracinio slenksčio ir atsidūrusiam sunkioje 
ūkiškoje būklėje, tai buvo daug daugiau kaip pa
prasta matrealinė parama.

Ad meliorem!
jun. Jonas Liauga.

„Mokink vaiką pažinti gyvenimą!
Mokink vaiką pažinti gamtos grožį!
Mokink vaiką suprasti motinos meilės šventumą, 

meilės karvės savo veršiukui, lokio meilę 
savo vaikams.

Mokink vaiką, kad Dievas sutvėrė ir kitus gyvus 
tvarinius, ne tik žmogų!

Mokink vaiką, kad sugautas ar pririštas gyvulys 
kenčia taip pat, kaip ir žmogus!

Mokink vaiką, kad tas, kuris laukia iš kitų 
meilės ir užuojautos, turi pats teikti meilę ir 
užuojautą!"

Miss Lind of Hageby.

Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical 
Editor A. Krausas

21a/Augustdorf b. Detmold D. P. Camp, Bl. 33

• J. Tričio viršelis. Šio numerio kaina trys markės.
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