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KOVA UŽ LIETUVOS EGZISTENCIJĄ

Lietuvos skautų organizacija turi aiškią idea- 
logiją ir ryškius kelius bei veikimo būdus. O kad 
ši idėja yra gyva ir keliai tikri rodo ir šis faktas- 
lietuviškoji skautija atgijo t emtyje irnuga- 
ėjusi visas kliūtis, parode nepaprastą veiklumą 
Ir dabar, vos tik paniekę lais rąsias akarų šalis, 
jie vėl organizuojasi m drąsia- stoja prie darbo. 
Skautija yra viena iš stipriųjų organizacijų 
lietuvių tarpe.

Skautijos keliai nusistveję, tačiau, pakitus są
lygoms, ir skautams tenka įsijungti į naują dar
bo barą, kuris kitomis aplinkybėmis nebuvo rei
kalingas.

Pirma, ir svarbiausia, yra kova už Lietu
vos nepriklausomybes atstatymą. Bolševi
kams okupavus mūsų brangią tėvynę, mes pa
sitraukėme svetur nesukurti jaukų lizelį, bet iš 
čia tęsti kovą prieš okupantą, kol jis bus išgui
tas iš mūsų tėvų žemių.

Antra, šiuo momentu nemažiau svarbu, 
yra lietuvybės išlaikymas ir stiprinimas.

Patekus mums į aplinkumą, kur iš visų pusių 
į mus spaudžia nutautinimo bangos, eur norima 
šiame tautybių katile išvirti naują masę, ypač 
mums reikia budėti ir drąsia’ pasisakyti kad 
“lietuviais esame mes gimę, lietuviais norim ir 
būt”.

Niekas nežino, kaip ilgai mums reikės kovoti 
kol mes laimėsime ir galėsime grįsti tėvų žemen, 
Todėl ne tik mes, bet ir mūsų atžalynas tu
ri likti lietuviškas.

Štai tie du poliai, ant kurių mes turime grįši i 
visą savo veiklą, o visi kiti darbai seks paskui 
juos.

P. E.

Sesę M. Paškevičiūtę ir brolį A. Vasi
liauską, sukurusius lietuvišką Šeimos židi
nį sveikina

K. K. Vaidoto laivo jūros skautai
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS KŪRĖJAI 
PIRMŪNAI IŠEIVIJOJE

Vyr. sktn. PETRAS JURGĖLA

Vargšė lietuvių skautija buvo mėtyta ir vė
tyta. 1-jo mūsų tunto “nematę” Vilniuje 1918 
-19 m m. okupantai stengėsi to tunto vadus su
čiupti Pirmam dešimtmety dygstančias skautų 
draugoves vaikėsi ir persekiojo kai kurie radi
kalai ir kitoki fanatikai mokytojai. Pati Lietu
vos Mokykla net 10 metų šaltai ir rūsčiai žiū
rėjo į skautėjančią moksleiviją ligi ryžosi “vie
šai įsileisti” ją į mokyklas. Po to neatsargus su- 
valstybmimas “mėtė ir vėtė” mūsų skaut’ją ir 
kliudė jai taisyklingai plaukti lietuviškosios 
skautystes srove. Paskiau tremty UNRR os ir 
IRO vadovybės stengėsi ją savotiškai “suval
stybinti” arba bent kiek “laisviau pažaboti”. 
Bet šitaip mėtytas ir vėtytas Lietuvos Skautas 
gerokai užs grūdino, su tipręjo, išgudrėjo įvai
rių kliūčių aplinkoje ir išliko sveikas, veržlus ir 
sąmoningas. Lietuvos skautai Kanadoje tai įro
dė ir darbais paliūdijo, jog ryžtingai ir vieningai 
veikdami draugėje, vali naujas kliūtis įveikti ir 
tebegyvuoti. Mat išlikusioms Lietuvos skautam 
ten ra laikyti labai sunkūs kvotimai. Jiems ten
ka turėti su “užsienių skautais” tokių glaudžių 
santykių, kokių pirma niekad neturėjo. Kadai
se laisvasis Lietuvos Skautas elgėsi su kitų tau
tų skautais kaip brolis su broliu ir kaip lygus su 
lygiu. Dabar gi jis turi nusilenkti labai žemai, 
prisistatyti labai mandagiai, pasakyti labai ža
vinčią sveikinamą ą kalbą ir po to prašyti ma
lonios globos, prieglobsčio ir netgi teisės jaustis 
kaip namie. Toli nuo savo tėvynės nutremtas 
Lietuvos Skautas, kad ir nenorėdamas, privalo 
tapti lietuviškuoju diplomatu skautiškuoju po
litiku.

Greitu laiku Kanadoje savo susiorganizavimu 
darbštumu ir įspūdingais pasirodymais skautų 
iškilmėse mūsiškiai laimėjo Kanados Sk. A - jos 

skautininkų palankumo bei pritarimo “vis.d 
naujam sąjūdžiui”: svetimos tautos skautų gy
vavimui jų krašte. Tie visi veiksniai daugiausia 
nulėmė. Ir, štai, atvykę lietuviai skautai, sk. 
vyčiai, skautės ir net jūros skautai atkūrė savo 
draugoves ir sudarė pir uąją lietuvių skautijos 
šaką išeivijoje. Jie nuolat plečia ir gilina savo 
santykius su vietos skautais ir laimi kaskart vis 
daugiau malonių. TOKIO AUGANČIO IR 
BRĘSTANČIO LIET. SKAUTUOS SĄJŪ
DŽIO JAU NIEKAS NEPANAIKINS !

Kai lietuviškoji dvasia Lietuvos Skauto krū
tinėje nerimsta - viskas įmanoma.

Linksmas skautiškas gyvenimas ir šaunus 
darbas neapseina ir be “šposų”. Štai, vienas 
akademinio sk. sąjūdžio narvs, nerimstančios 
dvasios sktn. B. Dainutis nusiplovė DP ant
spaudą, nėrė kiaurai pro gyvąjį atlasą ir išnėrė 
net į... Australijos salą. Visai neuždusęs ir ne
pavargęs, jis apsižvalgė, nenusigando dykumų, 
nusišypsojo į šokinėjančias kengūras ir, įsirėmęs 
į šonus darbui atraitotas rankas, užtraukė:

Lietuviais esame mes gimė -
Lie U’ iais turim ir but !

'ra garbe gavome užgimė -
Jai ir neturime leist pražūt ! 

Kaip azuols kur prie Nemunėlio...
Bematant iš dykumų, džiunglių ir uostų bėg

te pasileido prie jo kiti tokie pat skautininkai, 
skautai, vyčiai, skautes - lietuviai kaip ąžuolai 
prie to Nemunėlio. Visi sustojo ratu aplink jį 
ir bendrai, jausmingai ir susikaupę, traukė tą 
senąją ir amžinąją lietuvių giesmę. Po šios gai
vinančios sutartinės vadas Dainutis ėmė rikiuo
ji savo brolius ir seses. Su keliais savo bendrais 
sk. vadovais nuvykęs pas anglų lordą, jis pri
sistatė kas jie yra, pareiškė kas jie nori būti .r 
prašė leidimo dalyvauti senų Ramiojo vandeny
no srities tautų skautų sąskrydy. Na, to vyro

—--- —’-J 
Lietuves į 

Nac'orc inė .
vydo į 

■ steką •:
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ir drąsumas! Australams tai negirdėtas įžūlumas: kažkokios ten Pabaltijo tauto® skautai iš Europos nori dalyvauti skautiškam sąskrydy lygiomis teisėmis drauge su senomis Pacifiko tautomis...Senojo lordo širdis ko tik neplyšo iš nustebimo, juoko ir pasigėrėjimo. Susižavėjęs tokia nepaprasta naujausių ateivių dvasia ir veržlumu, senos imperijos skautų vadas širdingai pasisveikino su nematytais Lietuvos skautais ir parodė kelią (ne pro duris) į sąskrydį. Lietuviams išėjus, jis pasišaukė savo bendrus ir papasakojo jiems apie tą istorinį įvykį: nežinomos, tolimos, mažos ir dargi pavergtos tautos skantminka® Dainutis trokšta dalyvauti ir pasirodyti sąskrydy, kurį rengia vietinės tautos... Senieji skautai nustebę išklausė tokio pranešimo ir prisidėjo prie lordo... juoko. Apie tą įvykį jie pranešė sąskrydžio vadovams, kurie mielai priėmė tokius nepaprastus svečius ir išspausdino spalvotą atviruką - atmeną su tautinėmis vėliavomis: D. Britanijos, Australijos, Pakistano, Prancūzijos, JAV - bių, Filipinų, N. Zelandijos, Indijos ir Lietuvos.Šio vado vedami mūsų skautai ir skautės labai gražiai ir garbinga’ atstovavo Lietuvą ir išblaškytąją jos skautiją. Visi žavėjosi tautiniais jų šokiais, lietuviškomis dainomis (pirmą kartą skambėjusiomis toj pasaulio daly!), liet, meno dirbiniais, tvarka, drausme ir ypač ta nuostabia dvasia.Tokius sumanius, darbščius ir veržlius skautų vadus, kaip Šarūnas Kanadoje ir Dainutis Australijoje, kitų tautų skautų vadovybė apdovanotų aukštu garbės ženklu, gal net Gedimino (atsiprašau...) - sidabriniu vilkučiu ant garbės verto kako. Bet...Be abejonės, visiems rūpi, kas girdėti tolimiausioj “Lietuvos kolonijoj”. PLSS Australijos rajono vadas sktn. Dainutis man rašė:
Mylimas muši’ Sąjungos Kurejau! Atsimenu, dar 

mažas skautukas būdamas, labai norėjau Tave pama
tyti, tačiau Pats tuomet jau buvai toli toli... Be galo 
apsidžiaugiau, k d Ak. Sk. Vyčio Korporacija issirinko 
Tave savo Garbes nariu.

Mielas Skautininke, esu su s? ujele broliu bei sesių 
tolimoje Australijoje, kartais vadinamoje Pietų Kara
liene. Kokia ironija skambėjo tie žodžiai per pirmas čia 
praleistas Kūčias, kai tropikine naktis savo alsavimu 

dar karsčiau kurstė Nemuno slėniu bei Kuciu nakties 
ramybes ilgėsi ir kai praeities vaizdai keitėsi dvasios 
akyse lyg kokiame kaleidoskope... , >

Šiuo metu esu Australijos rajono vadas, ir daugybe 
klausimu k v arsir a galva. Kai kuriuos noriu mielajam 
Broliui aprašyti ir patirti Paties nuomone-Sąskrydžio metu per sąskrydžio šefą (deja, nesenai mirusį) gavome laikinąjį leidimą veikt’. Sąskrydy dalyvavome kaip lietuviškas dalinys su visomis “užjūrio da linio” teisėmis. Tačiau dabar susiduriama su eile sunkumų. Pirmiausa statomas reikalavimas, kad prieš įregistruojant skautą vadijoie (HQ\ jis pasirašytų anketą su naujuoiu (imperijos vadijos patiektu) įžodžiu, kur vietoj žodžio “Tėvynei” įrašytas sak’niukas “... kraštu', kuriame aš gyvenu”. Privačiai pranešta, jog oficialiai negalime turėti jaunesniųjų skautų. Nuolat pabrėžiama, jog mums leista veikti tik laikinai, kol dar negalime gauti Australijos pilietybes, kun duodama 5 mt. čia išgyvenus. Daroma spaudimas, kad mūsų skautininkai be; skautai, kur tai įmanoma, priklausytų ir vietos vienetams. Bet padaryta ir viena didelė išimtis: nežiūrint to, kad čia visos valstybės turi atskiras skautų sąjungas, betgi mums leista turėti savo junginį, apimantį visą Australiją, visier. s įsi- registuojant BSA Victorian Branch, Lone Section. Mūsų junginys neturi aiškaus apibrėžimo, į mūsų reikalus kol kas nesikiša ir instrukcijų irgi (ač’ū Dievui) neduoda.Dėl būklės neaiškumo ses’ų reikalo nei nebandžiau suoficialinti.Štai, trumnai apibudinant, mūsų būkle Klausimas: kokios taktikos laikytis? Ar spaust’, kad būtume oficialiai pripažint' ir būtų suteiktos visos teisės, nepaisant to, kad galima susilaukti viešo draudimo turėti tautinį junginį? Ar stengtis veikti, kiek galint atitolinant visus oficialumus, ir leisti laikui veikti? Kaip skaitytis su faktu, jog skautai ir skautės čia sudaro visai atskiras organizacijas?Į tokius klausimus tik Saliamonas galėtų duoti išmintingus atsakymus. Panašioje būklėje kituose kraštuose atsiduria ir ateityje atsidurs visi gyvieji, Tėvynei Motinai ištikimi ir 3 - je Didžioje Stovykloje prie skautiškojo laužo 30 liepsnų įsipareigoję Lietuvos skautai - ės. Dėl to tuiime šias naujas problemas svarstyti rimtai ir viešai - visų skautų žiniai bei įkvėpimui.
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Pasiunčiau Australijos Sk. As - jos pav. skin
tų komisijonieriui ilgoką laišką. Nušviečia:! 
Lietuvo skautų gyvavimą ir pažangą laisvoje 
Tėvynėje, jų išgyventąjį karo siaubą bei Lietu
vos tragediją ir kūrybinę jų dvasią tremty. Api
budinau Lietuvos skautų romantiškumą ir ryž
tą likti skautais visada ir visuose kraštuose, kur 
juos likimas nutrenks. Stengiaus prieiti anglo
saksišką sielą ir kiek sušvelninti ją, kad nesi
skubintų su “valstybiniu apinasriu” pasitikti 
Lietuvos skauto, išplaukusio iš karo audrų, ir 
suteiktų mūsiškiams daugiau laisvumo. Sktn. B. 
Dainučiui suteikiau šiokių tokių patarimų ir 
minčių, kurias laiške palydėjo rūtos šakelė iš 
mano žmonos darželio.

Taip dirba, veikia ir lietuvių skautija sveti
muose kraštuose atkuria drąsūs pirmūnai, tik
rieji skautininkai, neramios dvasios vyrai, ne- 
rimstantieji bevalstybei lietuviai ir visada išti
kimi Tėvynei lietuvių tautos sūnūs bei dukros. 
Kol tokių vyrų atsiranda ir yra bet kur - lietu

vių skautija nežlugs! Kai tokie vyrai taip dirba 
- betuvių skautija amžinai gyvuos! Kai lietuvių 
skautija «avo veikloje reikš tokią lietuvybės 
dvasią - nežus jaunoji lietuvių karta, o su ja ir 
priauganti lietuvių tauta. Kai tokie Lietuvos 
skautin nkai ir tokie s. vyčiai taip dirba ir rodo 
tokią drąsą svetimybėje - ir Lietuvos Vytis 
turės darbo: turės ką vesti kovos keliais at
gal Tėvynėn!

Kai pavieniai mūsų skautininkai rodo tokius 
diplomato gabumus ir pareiškia tokią tikrojo 
laimėjimo taktiką santykiuose su užsienių skau
tais, kurių krašte apsigyveno, - tai kam čia ieš
koti dar Saliamonų ir išmintingų patarimų 
klausti?! Tik dirbkite, tikrieji Lietuvos vyrai ir 
mielieji broliai skautai! O taip dirbdami su pa
našiu taktu ir su negęstančia meile bei ištikimy
be Lietuvai, savo darbais - darbeliais griaus
mingai atsakysite į 31 metų senumo šūkį - 
BUDĖK!

NEVĖŽIO JUOZAS

Skautas tremty
Ties Cordoba, Melbournu, Niagara 

Ir ties Alpėm palydi žaras, 
Išblaškyta skautija po karo - 
Šaukia Baltiją, Kuršių mares...

Senus priesaikos žodžius kartoja: 
Tau Tėvyne vienai gyvenu!
Miršta varpa suminta po kojom, - 
Širdis šaukiasi laisvės dienų...

Prie to ryto saulėto nuneški, 
Kai tėvynėje buvom visi...
Kam tos audros, kaip vyšnią nuraškė?! 
Kur gimtinę Tu, broli, rasi?!

Ties Cordoba, Melbournu, Niagara 
Ir tie Alpėm palydi žaras.
Šitam grožy mes alpstam, - negera, 
Žvaigždes šluosto tremties ašaras.

M it

B.y.

Gimimas
Gimiau bažnytkaimy. Grįtelė. Langas atviras. 
Už jo pavasaris vien kaišėsi žiedais.
Kalbėjo žmonės, būk, gražiausias vakaras 
Nuklydęs tąsyk temstančiais laukais.

Iš čia prasideda ilga, ilga kelionė 
Bažnytkaimio agonijoj salėlydžių sapnais. 
Čia seseriai kraičių skrynias p įkrovėme, 
Iš čia ją išlydėjome vėdliais...
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L. E.
LANGAS I PLATU PASAULI 

t 2 i
Buvo 1923 mėty sausio menesio pradžia. Lie

tuva jau kuris laikas alsavo laisvu gyvenimu, 
tik mūsū pajūrys - Mažoji Lietuva, nors ir nu
sikračiusi dar kryžuočiy uždėto jungo, buvo vis 
svetimose rankose. Maž. Lietuvos Taryba, pa
siremdama tauty apsisprendimo te’sėmis, reika
lavo susijungimo su Lietuva, bet laikas bėgi. 
Iš tauriųjų sony sudarytas Maž. Lietuvos Gel
bėjimo Komitetas nematė kitos išeities ir gink
lu ketino įvykdyt susijungimą.

Viename tuometinio Lietuvos pasienio mies
telyje vyko visuomenes susirinkimas, kur iškal
bus paskaitininkas labai įtik n neiai įrodė, kad 
pa jūrys ne tik amžiais buvo mūšy, bet ir yra ne
išvengiamai reikalingas atsikūrusiai Lietu/ai. 
Gausiame klansytojy būry buvęs Benys Siaut’- 
la giliai visa tai į širdį ir po paskaitos nelauktai, 
bet drąsiai pasakė:

- Aš manau, kad mums nieko k to nebeliek?, o 
imti ir savo jėgomis prasikirsti didesnį'angą į 
platu pasui į.

Niekas į Benio žodžius didesnio dėmesio ne 
atkreipė, nes tai buvo vargdienio žodžiai. Ta
čiau Benys tuščiai nekalbėjo. Rytojaus dieną jis 
peržengė sieną, o netrukus jo lūkesčiai išsipil
dė: prasidėjo Klaipėdos krašte sukilimas. Benys 
sukilėliu tarpe visur buvo pirmose eilėse. Laimė 
buvo sukileliy pusėje: Klaipėdos kraštas buvo 
atvaduotas. Tačiauneapseita be auky. Ir Benys 
neteko dešinės rankos.

Grįžo Benys į gimtinį miestelį, kaip karžygis, 
bet fiziniam darbui netiko. Gėry žmoniy parem
tas, gavo vienoj įstaigoj pasiuntinio vietą ir čia 
uoliai atlikdavo savo pareigas. KlaipedOi atva
davimo minėjimuose Benys visada nešdavo šau- 
l’y būrio vėliavą ir per iškilmes stovėjo su ja ra
miai už prezidiumo stalo. Visuomet su ekskur
sijomis vykdavo į pajūrį. Prie jūros Benys 
atsiskirdavo nuo ekskursantu ir vienumoje įsi
žiūrėdavo į beribius vandens plotus. Nepapras
tas džiaugsmas apimdavo. Užmiršdavo ir s-vo 
nelaimę: juto, lyg abi rankos būtų sveikos. Nie
kam nesakė, bet širdy didžiavosi, kad padėjo 
prakirsti didesnį langą j platy pasaulį...

1939 m. miestelyje iškilmingas Klaipėdos at
vadavimo minėjimas užsitęsė. Prie vėliavos sto
vėjęs Benys perilgo ir įtemto stovėjimo reišlai-
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kė ir susmuko. Kažkokį nejaukumą ir nerimą 
paiuto minėjimo dalyviai, o viršaitis išsitarė:

- N'eko gero nežada mums šis Benio susmuk’- 
mas.

Atėjo pražūtingo^ Klaipėdai ty pačiy mėty 
kovo dienos. Kryžuočiy ainia:, niekad neatsisakę 
nuo «avo “Drang nach Osten”, vėl atplėšė di- 
žiąją mūšy pajū“io dalį.

Visame miestelyje buvo sunki nuotaika. Į sa
vivaldybes raštinę, kur buvo spust's žmoniy, atė 
jo Benys. Viršaitis jam brebtelejo:

- O ką Benį, klupai tu, klupo ir Klaipėda ..
Bet Benys neleido jam baigti, tik nuraudo ir 

vienu ypu atrėžė:
- Tamsta Viršaiti, Benys moka ir klupęs atsi

kelti Jis,kai bus tinkamas momentas, nepagailės 
ir paskutines rankos, je: tik to reikės, prakertant 
didesnį langą į pląty pasaulį...

Skautybe skiria žym:ą vietą Tiievo ultui, ku
ris ir eilinio žmogaus gyvenime turi didelės reikš 
mes. Tarnaudamas visatos Kūrėjui, jaunuolis 
sugeba kiekviename daiktelyje, kiekvienoje do
rybėje ir nuostaboje pasaulio sąrangoje, kiek
viename sukurtame grožyje, išvysti tikrąją vi
sumos vertę ir spindesį diev škosios saulės švie
soje. Ieškoti, surasti, džiaugtis garbinti Kūrėją 
jo kūriniuose, matyti visą tvarinį ą tikroje švie
soje, štai yra skauto, t. y. jūsy gyvenimo pag
rindas. Jūsų sąjunga reikalauja žmoniy, kur e 
būty tampriai susirišę su Dievu, kuriems religi
nis jausmas performuoty visus individualinio ir 
soc:alinio gyvenimo veiksmus O taip pat ir pa- 
kylusi dvasine nuotaika jūsy tarpe negalėty vi
są laiką būti tiesą mylinti, kilni, vi uomet teisi 
ir be priekaišty santykiuose su kitais, visada 
garbinga P skaisti be dieviškosios nagalbos. Jū
sų sąjunga yra pasirinkusi šūkį “Būkite pasi
ruošę”, tai reiškia būti visada. pasiruošusiems 
jūsy pareigos atlikimui. Mes norėtume tiems 
žodžiams priduoti dar pi’nesnę ir gilesnę pras
mę: būkite pasiruošę visur ir kiekvienam 3 mo
mente, kurį žino vienas Dievas, kada Ji« pa
šauks jus duoti apyskaitos.

Šventasis Tėvas Pius XII 
Castelgandolf, 7 rugst-jo 1927
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PR. ENSKAITIS

AUŠRYS
Gintaro krašto legenda - pasaka

aktis užgulė visą Gintaro .-.raštą. Žmones varge, sunky jungą, pririsy uždėtą, vilko. Jie nežinojo, kad Gintarijoje yra buvus skaisti diena, kad žmonės gyveno laisvai, jie galvojo: taip yra, buvo, taip ir bus.- Mes esame tik dulkė, argi mums prieš vėją pūsti?Tokiu tad metu atsirado vienas aunuolis,kuris pradėjo galvoti, kodėl visuomet turi taip būti, ar jau nieko negalima padaryti. Jis pradėjo kalbėtis su senais žmonėmis, kurie porino apie senovę, kurie pasakas sekė, kurie dairas dainavo O tie pasakojimai jam sake, kad senovėje Gintaro krašto žmonės buvo laisvi, o jy valstybė plati ir galinga. Ir vienas pasakojimas porino, tai buvę labai seniai, kad Gintarijos vadai, matydami priešy spaudimo neišlaikysią, visą krašto istoriją surašė į storas knygas ir paslėpė giliai piliakalnyjeŠis pasakojimas jaunuoliui įsmigo giliai širdin ir jis nradėjo lankyti piliakalnius, kuriy krašte daugel durgsojo. Jaunuolis iuos lankė ir dar daugiau svajojo apie senovę ;r ateitį:- O, kad taip įsigavus į tuos piliakalnius ir tas knyg, s paskaičius?Buvo švento Jono naktis Ginfirijos kalneliuose jaunimas laužus kūrė, žaidė ir laukė paparčio pražystant. Visur skambėjo dainos, klegesys ir juokas. Tik jis, keistasis jaunuolis, Aušriu vadmamas, res jis vis api° aušrą kalbėdavo, sėdėjo atokiau nuo besilir ksmirančiy, numylėtame piliakalnyje ir galvom apie Gintariją.O, kad taip šiąnakt pamėgint pasiekt pibą- kalnio vidy. Gal pasisektų paskalyti praeities 

knygy. Sako švento Jono naktį norai lengvai pildosi.Ir Aušrys, didžiu noru degdamas patekti į piliakalnio 'ddy, atsistojęs nusilenkė į visas keturias šalis ir sušuko:“Praeities kario dvas'a, ateik šiandien nakčia ir nuvesk mane tenai, kur tavo viešpatijos pežemiai!”Suošė vejas lenkdamas medžiy viršūne-'-, blaškydamas laužy lipsnas, o Aušrys pajuto grims- tąs žemėn. Rodės, kad jis skendo į vandenį, kol netrukus pajuto stovįs ant tvirto pagrindo.- Šfai, tau raktas, - išgirdo ausyse’ žodžius, - juo atrakinsi priešais esančias vario duris. Štai švento žalčio dantis - su juo užmigdys! praeities '<nygy sargus - dvigalvius erelius ir štai amžinosios ugnies derva, kuria, užbrėžęs ratą, apsisaugosi nuo pragaro baidykliy. Eik . rąsiai į priekį ir neatsigręšk atgal.Žodžia' nuskambėjo tuščiais koridoriais ir į Aušrį padvelkė kapy šaltis. Rankoj jis laikė gau- tuos's daiktus - raktą, dervą ir dantį.Prieš Aušrį tęsėsi ilgas pustamsis koridorius, kurio tolumoje matės didžios vario durys.Užpakalyje kažkas plazdėjo, jautėsi lyg šaltos mirties rankos siekė į jį, tačiau jis, atsiminęs įsakymą, tvirtai skubriais žingsniais žengė į priekį link vario dury.Didžiąsias vario duris lengvai atrakino gautuoju raktu ir pasijuto beesąs didžiulėje menėje. Čia visur spindėjo gintaras, auksas ir .sidabras, tač'au š'e turtai Aušrio žvilgsnį tesulaikė tik vieną akimirką. Vikriai perėjęs puošniąją menę, jis pamatė mažą stalelį, ant kurio gulėjo didžios praei ies knygos. Knygas sergėjo du milžinai ereliai, tačiau Aušrys, metęs švento žalčio dantį, juos užmigdė ir priėjęs prie knygy, užbrėžęs ratą amžinosios ugnies derva, atvertė jų lapus.
7
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Kad netrukdytu bjauriosios baidykles, kuri užgulusios Aušrio užbrėžtą derva ratą, kl ė pikuolio pragaro balsais, Aušrys užsikimšo pirštais ausis ir įniko skaityti.Ir nusitęsė prieš Aušrį lyg juosta, lyg upė į - stabių įvykių virtinė. Čia buvo aprašoma apie dyvinus Gintarijos sūnų žygius, apie jų kovas, narsius karius ir dar narsesnius karo vadus. Patyrė Aušrys, kaip gintariečšai valdėsi, kaip it liūtai kovėsi, kol pagaliau žym’ai didesnių iėgų buvo nuveikti ir apkalti vergo vės pančiais.Užvertęs knygas Auš~ys koridona-s usk ibė- jo į kiemą. Čia prie didelio akmenų aukuro vaidilutės kūreno amžinąją ugnį. Aušrys priėjo y-’ie jų ir tarė:- Skaisčiosios mergelės, amžinosios ugnies ser- gėtojėlės, duokite man kibirkštėlę iš savo aukuro, noriu, ją nunešęs aukštyn, užžiebti vėl š ze eituosius aukurus.Vaidilutės visos vienu halsu atsakė:- Vai ne, berneli, vai ne, dobilėli, negalim mes tau duoti šventos ugnelės. Ka® kartą Gabiją į- žeidė - leido išdraskyti šventuosius aukurus - veltui maldautų jos malonės.Dar mėgino Aušrys kalbinti vaidilute®, bet pamatęs geruoju nieko negausiąs, pasitraukė už mūro atbrailos ir peiliu kojos pade įpiovė ža:zdą ir vėl grįžo prie ugnies.- Mergelės, rūtelės, jeigu neduo^Le ma” ugnies, tad leiskite nors sušilti, jūsų požemio drėgmė permerkė net kaulus - baigiu sušalti.Ir vaidilutės pagailo žemes bernelio leido'jam prieiti prie laužo. O Aušrys šildė®! ir stebėjo, ar nepamatys kur nuriedėjusios žarnelė®, o tokią pamatęs paslėpė kojos žaizdoje ir nuskubėjo į menę prie didžiųjų knygų. Čia iš knygos lapų ir amžinosios laužo dervos padare deglą, ir įpūtęs iš kojos žaizuos išimtą žarijėlę, uždegė jį ir nuskubėjo į viršų.
Žemėje buvo gūdi naktis. Visi miegojo, apkloti stora tamsos danga. Tik štai nuo piliakalnio pasirodė skaidri šviesa, kuri sklido į pirku

sių langus ir žadino miegančius.

pažinkime gamtą

STAR KLIŠEKanados spig'iuočių miškuose sutinkamas gražus paukštis ■ Mėl mas kėkštas yra tarnuos cinamono ®pa!vos, nriekine uo-egos da1:s -alta. o sparnai padabinti ryškiai mėlynų ir juodų plunksnų juostelėmis. M. kėkštas žmonių ner- daug nesibaido. Žemėje šokinėja kaip žvirblis skraidyme nėra labai patvarus. Minta vaisiais vabzdžiais, nugaišusių ž"ėrelių mėsa, o pavasario ir vasaros met” geria paukščių kiaušinius ir ryja jaunus paukštelius.Lizdą, mėlynas kėkštas, suka medyje ar krūme. Deda nuo 4 iki 7 žalsvai balzganų, alyvos spalvos taškuotų kiaušinių. Perėjimo ir va’kų auginimo metu kėkštas užsilaiko ramiai bet po to pasidaro tikras trukšmadaris. Jis sugeba pa- mėgž'oti įvairių paukščių balsus, bet mėgiamiausias yra “skry, skry, skryl”, primenantis raudonpečio vanago riksmą ir neįpratusiam sunku atskirti kuris yra tikrasis.Žmonės kilo iš gilaus miego, žadmn vieni kitus t skubėjo prie Aušrio deglo. O Aušrys aukštai iškėlęs ugnį, degančių praeities knygų liepsna perdavė atsikėlusiems praėjusių dienų įvykius, suteikė stiprybės ateičiai ir ruošė žmonės naujai dienai.O naujoji diena iš lėto jau aušo...
8

8



DU MINĖJIMAI
1940 m. mūsų vieno apskrities miesto gimna

zijos salėie vyko iškilmingas VASARIO 16 Die
nos minėjimas. Tokios pakilusios nuotaikos, to
kių švitinčių veidų ir tiek daug susirinkusių 
žmonių, rodos dar niekad nebuvo. Viskas vyko 
darniai ir sklandžiai. Visi kalbėtojai šį kartą tik
ra’ buvo susitelkę ir apsiėjo be trafaretinių kal
bų bei filozofinių išvedžiojimų. Tačiau visi, kaip 
vienas, užakcentavo, kad aplinkui vykstant 
karo audrai, Lietuva, dėka savo griežto neutra
lumo, išliko lyg ta sala, kurioje žmones gali lais
vai gyveti. Bet visų didžiausias dėmesys nukry
po į Kantautą, Didž. Vilniaus seimo dalyvį, ku
ris didžiu balsu pradėjo:

- Nepakanka vien džiaugtis, bet re’kia budė
ti. “Hanibal ante portas”... ir turėjo nutilti, 
nes salėje kažkas spiegiančiai suriko:

- Duokite duonos darbo žmogui!...
Senukas Kantautas tik pasviro pirmyn ir ran

ka rodydamas pasakė:
-Gana kalbų, pirmieji pavojaus ženklai jau čia
Suardžiusiu šventišką rimtį asmeniu susido

mėjo policija, kuri pas jį rado komunistinių at
sišaukimų ir geroką sumą pimgų. Taigi jis ne
buvo žmogus, kurs prašė duonos.

\\\
Metams praėjus toje pačioje gimnazijoje jau 

vyko “pažangus moKslas”. Arėjus Vasario 16 - 
jai, naujieji krašto “valdovai” dėjo visa- pas
tangas, kad apie Ją niekam jokia mintis į galvą 
neateitų. Gimnazijoje pamokos ėjo įpiasta tvar
ka, tačiau vad >vybe pasirūpino visomis atsargos 
priemonėmis. Pamokoms pasibaigus, mokytojai 
ėmė rengtis ir didžiausiam visų nustebimui kiek
vienas savo oalto kišenėje rado lapelį apie Va
sario 16 - ją. Gimnazijos pditrukas iš pykčio 
paraudo, kaip keptas vėžys.

- Mes šią paskutinę seno raugo sėklą išrausi
me - ištarė komsorgas ir, trenkęs durimis, išėjo 
Bet koks buvo jo įsiutimas, kai užėjęs gimnazi
jos salen, kuri buvo išpuošta “pagal naują ma
dą”, rado didžiulį ir dėmesio centre iškabintą 

Stalino paveikslą supiaustytą. Trys ilgi diržai, 
išpjauti nuo viršaus iki apačios, plevėsuodami 
lyg sveikino įėjusį komsorgą.

Praėjo kelios dienos. Atrodė, kad viskas nu
rimo. Bet vieną rytą per visų mokinių lūpas žai
biškai prabėgo ba'si žinia: du.septintokai ir vie
nas aštuntokas šiąnakt dingo...

Apie šių trijų moksleivių likimą niekas nieko 
nesužinojome. Jie buvo vyriausi organizatoriai 
16 - osios Vasario minėjimo pogrinuyje.

(le)

KAM YRA ŽINOMA, KAD...

• Per paskutinius 20 metų Vaitikane, 
kuris turi 1000 gyvent., mirė tik 80 žmo
nių.
• Australijoje, prie Hobart nesenai bu

vo rasta suakmenėjus' gėlių puokšte, ku
rios amžius sa’čiuojama 30 000 000 metų.
• Elba, Viduržemio jūros sąla, kurion 

bu /o ištremtas Napaleonas, pasižymi ne
paprastu grožiu ir ateityje galinti pasida
ryti turistų rojumi.
• Prie Afrikos pakraščių yra numatyta 

atplukdyti 200 ledo kalnų iš an t ar k t mos. 
Apskaičiuota, kad pritvirtintos tokios ledo 
masės ištirptų per du metus, o tuo tarpu 
karštasis Afrikos klimatas atvėstų.
• Vestuvių parotys, einant prie altoriaus 

turėti kel’oliką palydovų, yra išlikęs iš to 
laiko kuomet jaunasis pasitelkęs draugus 
eidavo žmonos vogti.

© Japonijos pagrindą sudaro 4 salos, ku
rių bendras plotas 147, 690 ml.2
• Vienos muzikas - pianistas Tauber 

grojo be sustojimo 100 valandų ir sumušė 
savo aties rekordą 89 vai. ir 1 min.
• Arabų maldininkui užprotestavus In

dijos fakyrą įsileisti maldyklon, šis papūtė 
orą ’r maldininkas krito negyvas. Gydyto- 
konstatavo širdies ataką. Fakyras nebuvo 
suimtas.

© Miškai Kanadoje užima 1 290 960 
kvadratinių mylių plotą.
• Kanados provinciją New Brunswick 

atrado Jacques Cartier 1534 m.

• ••
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Henry Tomas Hamblin

SUGEBĖJIMAS LAIMĖTI
Kas yra pasisekimas?Ne kiekvienam lemta užimti aukštą postą ar būti garsenybe, bęt kiekvienas !š mūšy tikrai gali progresuoti darbe, kuriame lafWisiai tinkn ir kuris yra tikroji jo paskirtis. Vienas turi vie- nokį talentą, k-tas kitokį :r todėl gali skirtingu* uždavinius atlikti. Kiekvienas stovime lyg prieš tuštumą, kuria niekas kitas už mus negali užpildyti. Vieni siekia komersinės -karjieros, kiti meno ar specialybes, bet ko mes nepasirinktame, sunkumų visuomet sutiksime.Pasisekimas nėra vienodai suprantamas, nes neturi vienodos reikšmes dviem žmonėms. Tačiau, nežiūrint, kad io reikšmė vienam gali būti net priešinga negu kitam yra platesne pasisekimo reikšme, kuri gali būti pritaikyta visiems. Pagal šitą platesnę prasmę pasisekimas re;škia ko nors atlikimą - įvykdymą tikrai būtiną gyvenime. Galima jį taip pat aiškinti kaip pirmavimą gyvenime.
Laimėjimas ir veikimasLaimėjimas bus tada, kai mūsų veikla gyvenimo pabaigoje virsta garbingu pasitenkinimu. Kiekvieno pareiga yra sunadcti gyvenimą taip, kad pasiekti netenkinamų tėzultatų. Gyvenimas neturi mūsų apvilti, VhesV‘turime nugalėti sunkumus ir pasiekti pask'jrĖięš. uostą. Pasisekimas ne turtai, ne įgyvendiniiųa^ęgoistirių tikslu, be*- efektyvus atlikimas-įo, kas "reikia. ątl’kt' gyvenime, kas praturtiną.pbsatiiį1; ir duoda ką. nors visuotinai gerovei. Toks veiki tries niekad neapgailestaujamas, bet duoda pasitenkinimą.Pasisekimas nepareina mm aplinkinių sąlygų, nuo laimės ar likimo, bet yra pasiryžimo vaisius. Pasisekimas taip paį nepriklauso nuo palikimo, ar pašalines pagalbos, nors visi š’’e dalykai gali būt- naudingi.
Trys pasisekimo būtinumaiPasisekimas galimas ypač dėl trijų dalykų: pasitikėjimo, numatymo ir atsidavimo.
10

Pirma, reiki* pasitikėti savo jėgomis laimėti, n°s be to pasisekimas yra negalimas. Jeigu žmogų* nepasitiki sav’tni, jis negali laimėti. Kiekvienas, kurs nori pasisekimo savo amate ar profesijoje, turi būtinai savimi pasitikėti. Jis turi būti tą;p¥.tikras, kad resk$ivinas pralaimėjimas jį neatbaidytų ir nors visas pasalis tam prieštarautų jis nepamestų savo drąsos. Gal .būti, kad laimetcjaį.flpžino nieko anie ių didžią vidujinę jėgą bet jie intinkcyvki tiki ja, šaukiasi ’r naudojasi ja.Yra dvi rūšys pas’tikėjimo savim’. Vieni išdidžiai tiki savo pretenduojamas gabumais ir “vušerybe”. Ji*1 mano, kad gali atįikti veiksmus 'drš savo jėgų ir-sugebėjimų. Kraštutiniai .egoistai tam net neturi ribų......Kiti, būdami pajėgūs ir gabūs, tiki ne tiek savo jėgoms, kiek vidujinei būsenai, kuri yra didesnė už apribotas galias. Toks pasitikėjimas vidnj'niu galėjimu laimėti yra tikroji laimėjimo paslaptį*. Šitas ti! ėjimas kiekvieną iškelia virš eilinių žmonių, kurie niekad negali pakili aukščiau vidurio, t m

Reikali gumas pasitikėjimoPasit kejimas - pasisekimo paslaptis ir pagrindą* 'pasitikėjimas savo vidine jėga laimėti lei džia nebijoti jokių gyvenimo audrų. Nesvarbu, kad kartais tenka pat-rti nepasisekimo kartumų. Tai prikelia mus ir leidžia pasiekti didesnių laimėjimų, negu anksčiau. Pasitikėjimas reikainga, kaip paasuliniuose reikaluose, taip ir sielos kom- fliktuose. Be pasitikėjimo žmogus negali pasiekti lokio laimėjimo gyvenime; be jo paskęstama gyvenimo audrose ir sunkumuose. Be pasitikėjimo puolus jau neatsikeliama.Pasitikėjimo 'r drąsos reikia visiems, kas nori savo gyvenimą padaryti naudingą žmonijai. Pa sisekimąs neateina be pastangų’ be darbo ir kančių. Dėjo, daug žmonių nori eiti rožėmis klotu keliu, galvodami, kad jie gali pereiti gyvenimą be nepasisekimų, be puolimų. Tai yra neįmanoma. Kiekvienas laimėtojas, turi savo nepasisekimų, i.^,.tamsių valandų, ir jam dažnai atrodo, kad ’riskas prarasta. Skirtumas tarp laimėtojų ir pralaimėtųjų yra ne piogręse ir paty-
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rime, bet veikim . ūde, kovojant su kliūtimis 
gyvenime.

Kodėl pasitikį salimi laimi?
Žmogus, turįs pasitikėjimo ir drąsos, mokosi 

ir iš savo nepasisekimu; jis puola ir vėl keliasi 
išnaudoja skausmingus nepasisekimo patyrimus 
ir kuria tvirtą bei ilgalakį laimeiimą. Priešingai, 
silpnai pasitikįs savimi, atsisako mokytis iš sa
vo nepasisekimu, nedaro kitu bandymu ir nie- 
kuome nepakyla. Užuot prisipažinęs, kad nepa
sisekimo priežastis yra jame pačiame, ir viet-j 
tai taisyti, jis kaltina aplinkybes ir kitus žmo
nes. Jis sako, jie yra nusistatę prieš jį, kliudo 
jam.

Toks žmogus niekuomet nieko gyvenime ne
atsieks. Nusivylimas yra destruKtyvinęs rūšies 
reiškinys ir jis užtveria visus kelius į progresą, 
į laimėjimus. Kas gailosi, kad aplinkybės ne
įveikiamos, tas jau yra pralaimėjęs, nes tavo 
vidinė tikėjimo jėga liks mažesnė už aplinki
nes kliūtis.

Pasitikėjimo trūkumas yra pralaimėjimo 
priežastis

Dažnai vienintelė pralaimėjimo priežastis yra 
stoka pa’itikėrmo savimi. Neturint pastikęji- 
mo, nėra pamato nuo kurio pradėti kovą už lai
mėjimą. Žmones turėtu suprasti, kad jie turi vi
dinę jėgą, kuri yra vienintelė berybė galia. Jei 
ja remsis, jos šauksis ir ja pasitikės, pajaus, 
kad kliūtys nėra neį eikiamos, pralaimėjimas 
neatitaisomas. Jeigu semsis jėgų iš šio šaltinio, 
kiekvienas konstatuos, kad viskas yra galima.

Numatymo įeikalirgumas
Įvykdymas gyvenime ko nors efektyvaus rei

kalauja ne tik pasitikėjimo, bet ir numatymo - 
planavimo. Veiklus žmogus visuomet savo dar
bus numato išanksto. Žmogus su maža perspek
tyva ir numatąs ik smulkmenąs, niekad neat
lieka didesniu dalyku. Priešinga', tas kur o nu
matymas yra aiškus, visko atsieks. Žmogaus 
veikimas - lezultatas jo numatymo arba minčių 
realizavimas. Tai suprantama, jei turima pasiti
kėjimo ir drąsos Braškinti kelią į galutinį laimė
jimą Kas nuolat turima mintyse, tai laipsnis po 
laipsnio įgyvendinama. “Pirma įsivaizduojama, 

vėliau - realizuojama.”, yra universali taisyklė. 
Kiekvienas dalykas pirma turi būt sukurtas 
mintyse o dk vėliau fiziniame pasaulyje įvykdy
tas.

Pažvelkite į katedrą ar didžiulį tiltą ir jūs 
matysite tik išviršinį išsireiškimą numatymo 
kurį turėio mintyse inžinierius Matydami gra
žu, kilnu gyvenimą, jūs suprasite jį kaip gra
žaus ir kilnaus numatyto idealo vaisjp.

Numatymas mūsų didžiattfcia jėga
Numatymas yra stebėtia galia, kurią mes tu

rime. Joj visos nematomos mūsų gyvenimo jė
gos koncentrpo'asi į paskirtą veiklą. Joj visi 
veiksmai nesąmoningai krypsta į tą patį tikslą. 
Tačiau kraštutiniu ambicijų žmogus per numa
tymą rengias veiksmui didesnėmis jėgomis, ne
gu jis turi ir tuo stumia save apkraudamas į 
atsakomingumą, kuris jį pavergia. Jis konsta
tuoja, kab nei turtas, nei garbė negali jam atly
ginti už prarastą laiką, sveikatą ir gyvenimo 
malonumus. Jis kenčia del rezultatu savo kraš
tutinio ambicinio numatymo.

Numatymas yra didžiausia žmogaus proto 
galia. Kas būna prote minčių pavidale - įsivaiz
davime po kurio laiko įasirodo gyvenime. Ta
čiau jei minčių kūrinys yra netikrai, kokia ’di
delė katastrofa įvyksta gyvenime. Kiekvieno 
žmogaus gyvenimo tikslas - Dievo tikslas, pil
nas berybio Jo gerumo. Jeigu tavo mintys ir 
veikimas harmonijoje su gyvenimo tikslu - pat 
sisekimas užtikrintas. -ą *4jf

n »

(Bus daugiau)

Ar brangini gyvenimą? Tad saugok lai
ką, nes iš jo susidaro gyvenimas.

B. Franklinas

Kiekvienas žmogus savo laimes archi
tektas.

Sallust
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Mūsų mylimasis 
Vyriausias Skautininkas 
VYTAUTAS ČEPAS 

žygiuoja Bostono gatvėmis.
11»

Nuotrauka Ig. Padėlio

Lietuviai skautai Anglijoj
Kaip ir kiekvieno darbo pradžia yra sunki, 

taip ir išsiblaškiusiŲ po visą Angliją iietuviŲ 
skauty organizavimas nebuvo lengvas. Ilgos ir 
sunkios darbo valandos, dideli atstumai ir trū
kumas prityrusiy vadŲ - prežastys del kuriŲ 
organizavimasis gana sunkiai vyko.

1948 m. L. S. S - gos vadovybe paskyrė liet, 
skautp vadeiva Anglijai sktn. Spalį, kuris gan 
daug nuveikė. Jo rūpesčiu, tai vienur tai kitur 
buvo suorganizuoti skautŲ daliniai, užmegstas 
ryšys su angly skautais ir išsirūpinta “SkautŲ 
Skiltis” “Britanijos Lietuvyje”.

1949 m. birželio men. Halifax’e įvko pirmas 
Anglijoje IietuviŲ skautŲ vady suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo ir, tuo laiku viešėjęs Anglijoje, 
Vyriausias Skautininkas Vyt. Čepas. Suvažia
vime aptarta daug svarbiy reikalŲ ir sudaryta 
L. S. S - gos vadija Anglijoje iš sktn. Spalio - 
vadeivos, psktn. Vaitkevičiaus - pavaduotojo, 
’r nariy - sktn. Gaibūnaitės, psktn. Čeponio ir

12

v. skltn' Damausko. Visa Anglija suskirstyta į 
tris vietininkijas, kurioms vadovauja psktn. 
Čeponis - PietŲ Anglijos, psktn. Vaitkevičius - 
Vidurio Anglijos ir v. skltn. Dama įskas - Šiau
rės Anglijos vietininkijai.

Suvažiavimas vykęs, kartu su stovyklavimu, 
dvi dienas, praėjo pakilioj skautiškoj nuotaikoj, 
kurą dar sustiprino Vyriausio Skautininko da
lyvavimas.

Po suvažiavimo veikla pagyvėjo. Įsisteigė 
keletas naujŲ vienetŲ. Kai kurie daliniai gražiai 
užsirekomendavo tiek IietuviŲ tiek ir anglŲ vi
suomenėje. Iš jy pažymėtini: Halifax’o mišrioji 
draugovė - draugininkas skltn. Žvirblis, Alsager 
mišrioji draugovė - draugininkas psklt, Neiman
tas ir Nottingham’o sk. vyčiy būrelis - vadas 
psktn. Trečiokas.

Šių metŲ vasarą Derby - Nottingham apy
linkėje numatyta suoganizuoti savaites stovy - 
lą, kuriai jau dabar ruošiamasi.

K. V.

12



Bostono skautininku 
RAMOVE

Vidury svečias -
J. A. V. rajono skautų 

vyr. dvasios vadovas 
tėvas J. Vaišnys S. J.

Nuotrauka BLYNO

Bostono Vietininkija
Pernai, gruodžio 5 d. sktn. Barnienes bute 

buvo skailinga Bostono vietininkijos skautinin
kų ramoves sueiga. Joje buvo aptarti aktualūs 
vietos skautiškojo veikimo reikalą ir rėmimas 
Vokietijoje esančių skautų. Sueigoje dalyvavo 
mielas svečias iš Chicagos - J. A. V. rajono liet, 
katalikų skautų vyr. dvasios vadovas tėvas J. 
Vaišnys, S . J. Ta proga buvo paskirta vietos 
dvasios vadovai kunigai (broliai) Klimai.

Gruodžio 18 d. įvyko būkle pirmoji vietininki
jos sueiga, kurion atsilankė daug svečių ’r bičiu
lių. Tarp kitų kalbėjo vietininkas sktn. Ig. Kon
čius, vietininkiją globojančio Am. legijono 317 
Dariaus posto komandonus Smigias, adv. B. 
Kalvaitis; vie os tremt. ratelio pirm. Karnenas.

Antrąją Kalėdų dieną Broektono bendrijos 
surengė Kalėdinę eglutę. Šioje šventėje skautiš
kasis jaunimas, talkininkaujamas Broektono vi
suomenės atstovų.graž’ai pasirodė. Laužo-eg
lutės programoje buvo puikūs tautiniai šokiai, 
sk. vyčiu kvartetas, nenuorama Kalėdų senelis 
bostoniškiai “vilkai”- vyr. skautės ir sk. vyčiai.

Didelė padėka tenka klebonui kun Strakaus- 
kui už leidimą pasinaudoti parapijos sa'e.

J. Gerken as

Ir skautes Bostone nesnaudžia
Skaučių bendrija, Bostono vietininkijoje, bai

gė organizuotis ir pradeda normalų skautavimą. 
Kad perdaug ant kurios nors pečių neužkrauti 
pasiskirstyta pareigomis:

v. sktn. V. Barmene - Bendrijos vadovė; ji 
rūpinasi bendrai organizaciniais reikalais.

sktn. S. Uzdeniene - pavaduotoja ir tautinių 
šokių instruktore.

v sktn. L. Čepienė - ryšininkė su amerikie- 
tem skautėm ir instruktore ska itavimo dalyk.

v. skltn. O. Andriušaitytė - Bendrijos sekre
torė ir v. sk. “M. Pečkauskaitės” būrelio vade.

psktn. avr. S. Gimbutienė - vyr. skaučių glo
bėja, gamtos m ir namų ruošos instruktore.

pskltn D. PulkauninKaitė - “Kregždžių” sk.
pskltn. D. Puodelytė - jaun. sk. “B. Sruogos” 

d - vės draugininke.
sktn. L. Dundaraitė - jaun. sk. globėja.
psktn. Dr. Juškenienė - higienos instruktore.
Dr. M. Gimbutiene - Lietuvos istorijos ir li

teratūros instruktore.
Irena Bričkute - sk. būklo šeiminke.

Iš vienetu veiklos
“Marijos PEČKAUSKAITĖS” vyr. skaučių 

būrelis renkasi kas šeštadienį. Turi šūkį “Tik
rai gražu Hk tai, kas gera” ir obalsį “Namai ir
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pasaulis”. Šiuo metu energingai dirba tautinių 
šokių 8 skaučių grupė. Kandidatės, kart da
mos laikotarpio programą, ruošia oraktiš k ų c a- 
lykų parodą ir diskusijų vakarą ideol g’mais 
klausimais.

“KREGŽDŽIŲ” skiltis užsibrėžė gerai išei.i 
pati-, laipsnių programą. Veda gražią skilties 
ir gyvenimo knygą, šiuo metu rašc rašinėlį tema 
“Mano namai”, ruošiasi 16 Vasario ir "Žmerik. 
skaučių šventėms. Skraidančios kregždės neš
damos po šapelį susuka jaukų lizdelį, taip ir 
mūsų skalaujančios “kregždės” galvoja ir ku
ria namelius ir jų lietuvišką nuotaiką.

Jaun. skaučių - tų “BALIO SRUOGOS” d-vę 
sudaro “Katyčių”,“Voverėlių” ir “Aitvarų”bū- 
relius Sueigos vyksta šeštadieniais po lituanisti
nės mokyklos; Numatyta per 3 mėn.’^fesirupšti 
1 - am patyr. laipsniui, perskaityti B. Sruogos 
“Aitvarą Teisėją”, patinkamas vietas išmokti 
mintinai ir išsirinktą vaizdelį pavaizduoti, pa
tiems pasigaminant reikalingus adrėdus.

J. Č.
Sausio 20 d. “Kregždžių” ir “M. Pečkauskai- 

tės” skiltys dalyvavo amerikiečių skaučių suei
goje, įvykusioje High Scool - Thomas Park. 
Lietuvaitės mokyklos direktoriui padarė gerą į- 
spūdį savo dainomis, taut, šokiais ir t. rūbais, 
ir direktorius kv;etė naudotis mokyklos sale vi
suomet. Šia proga skautininkas L Čepienė ir 
S. Lizdenienė buvo apdovanotos pasaulin bičiu
lystės ženklu.

23 d. sausio “M. Pečkauskaitės” vyr. skautės 
išsiuntė pirmą maisto siuntinį likusioms sesem° 
Vokietijoje. Šis gražus užsimojimas ;r toliau bus 
vykdomas.

Skautė
Ir Pittsburgh’e veikia skautai

Vis didėjant iš tremties atvykstančiųjų būriui 
kilo mintis susiburti po skautiškąją vėliava Ir, 
remiant kun. Mikalauskui, 1949.10. 24 įsteigta 
mišrus “Vysk. Valančiaus” būieb's, kurk m va
dovauja nsktn. A. Krapavičius.

Jau po kelių savaičių, savo stiproku choreliu 
bei taut, šokių grupe, viešame lietuvių pobūvy, 
stebino senuosius lietuvius.

14 '
.1 ' u

Veb'au, rternacicralinio sambūrio -reigUme 
kalėcmių paprcčių vakare, misų m; ž’ej>, pui
kiuose tam., kc stiumucse, žavėjo įvairių tautų 
atstovus.

Skautas
Toronto Tuntas

© Gruodžio 17 d. Toronto mem mėgėjų grupė 
suvaid’ro P. Vaičiūno 4 v. cramą “Sudrumsto- 
Ramybe”. Pažymėtina, kac. dalį v įaintojų su
darė skautai.

© Gruodžio 18 d Toronto sk vyčia sudarė 
( rangovę ir draugininku išsirinko s v. v. skltn. 
A. Draugelį Pi: moli č-vės sueiga įvyko 22 L

© Toronto Tunto sl.au'ai ir skautes aktyviai 
dalyvavo rūbų ir p r igų rinkimo va uje. Surink
tos gėrybes siunčia n cs Vokietijoje esantiems 
lietuviams.

©. Kalėdų švenčių proga ..Toronte skaučių - tų 
atstovai aplanke sergančius lietuvius ir įteik? 
dovanėles.

© Nuo sausio 10 d. Kanados Rajono Vadeivą 
paskirtas psktn. Z. Paulichis.

© Noradoje (Quebec) skautai surengė kariuo
menės mirėiimą. ■ J.
Skautiškos žinutes iš visur

< J. A. V. skautų Jambcre įvyks birželio m. 
30 - liepc m. 6 d. d. Valley Forge, Pann.

® Senas (mautų veikėjas sktn. Spalis Hali- 
fax’e išleidžia jumoristinių apysakų rinkinį

€ Poezijos rink. “Gyvenimas laša” autorius, 
sk. vytis V. Tarvainis atvyko į J. A. V ir apsi
stojo Detroide. Jis iš Vokiętncs atsivežė rank
raštyje “Mano Bažnytkaimis”.

® “ūkautų Aido” Redakcija užmezgė ryšius 
su didžiausiu Toronto dienraščiu “Toronto Dai
ly Star” Iš “Star” leicėjų susilaukta malonaus 
dėmesio mūsų skautiškam organui. Susidomė
jus kai kuriomis nuotraukomis, buvo gauta ne
tik leidimas persispausdinti, bet prisiųstos ir jų 
matricos.

C Į J. A. V. atvyko Vyriausioji Skautininke 
J. Augustaitytė - Vaičiūniene Laikinai ji ap
sistojo pas Mrs M. Endziulienę, 561Q So, Map
lewood Ave, Chicago, Ill.

■..s.m-
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Ką kiti apie mus rašo
Skautai - raktas lietuvybei palaikyti

Dr. Br, Kalvaitis s. m. “ Dirvos“ antrame numeryje, (laik
raštis išeina Cleveland, JAV ) svarstydamas lietuvybės išlaiky
mo bei lietuviško jauimo problemas, pažymi, kad musų jauni
mas veržlus, jo gyvenimui reikia gyvos ir įdomios veiklos. 
Jam reikia sporto meno, muzikos ir kitu k ui t ari ii u pas reiški
mu, atitinkančiu jo jaunatviška r usitfikima. Kajau imas gau
na i tuos savo polėkius is esamu organizacijų?

įvairiuose subuvimuose jaunimas dažniausiai girdi polkas, 
nevykusiai dainuojamas dainas, mažai jam suprantamas kal
bas ir mato neš vanku g rtavima.

Dr. Kalvaitis nemano, k- d šitokia jo pava zduota padėtis 
butu beviltiška. Jaunimas su mumis eis. jei mes ji sutelksime i 
gyva ir aky via jauimo organizacija, k tiri turėti šio gyvenimo 
sąlygų pripažinta ir priimta forma ir LIETUVIŠKA turini.

Toliau Dr. Br. Kalvaitis rašo:

“Mū'ą lai" ei, ires tokią orgai izaziją j^u tu
rime ir ji pradeda darbą šiame krašte. Tai yra 
Lietuvos Skautą Sąjunga.

Šios organizacijos principai mums žinomi ir 
priimtini. Ji skiepija jaunuoliui pareigas Dievui, 
Tėvynei ir Art’mui; ii bendrauja su viso pasau
lio jaunimu; ji jaunimo Iais”ak ikį sunaudoja 
asmenybės ugdymui, raudodama visas kultūri
nio auklgjimo priemones; ji sugeba jaunuoliui 
atidengti ir parodyti tautinio grožio ir meilės 
paslaptį; ji užgrūdina ’aunimą fiziniai, padaro 
jį savistoviu - sugebančiu "rentuotis visose pa
dėtyse; šią organizaciją remia viso laisvo pasau
lio valstybės; o kas svarbiausia, šios organizaci
jos nevaržo jokie srovmiai varžtai.

Todėl per Lietuvos skautą organizaciją, greta 
kitą teigiamą lietuvybei instituciją, me* tinka
mai išspręsime jaunimo ateitį, o tuo pačiu išsrę- 
sime ir lietuvybės išlaikymo problemą. Tad te- 
nebus nei vieno jaunuolio - ės - lietuvio, kuris 
nepriklausytą šiai organizacijai. Pasirūpinkime, 
kad ši organizacija, apimtą visą lietuvišką jauni
mą”.

Vilkiuką vardas
Vyriausiasis Skautininkas “L'et. Skautą Bro

lijos Biuletenyje” 1950. I. 23 rašo :
“Skelbiu 1948 m. tuntininką vienbalsį nuta

rimą, pasiūlytą ano meto Brolijos Jaunesniąją 
Skautą Skyriaus, einant kuruo jaunesnijo skau
to vardas pakeičiamas į vilkiuko vardą”.

@ Pirmasis “Skautą Aido” numeris pasirodė 
Šiaulloose 1923 3. 15. Tai buvo Lietuvos jau
nimo mėgiamiausias laikraštis. Deja, jis turėjo 
usto. i įvykus Tėvynės tragedijai.

Antrą kertą "Skautą Aidas” išeina Vokieti
joje tremtie* sąlygose ir, nugalėjęs visas kliūtis, 
vėl pasidaro jaunimo kelrodžiu. Persikeliant 
tremtiniams į kitus kraštus ir “Skautą Aidas” 
s stola, bet neilgam. Štai jis ir vėl atgimsta ir 
tai jau Kanadoje.

Di rbo sąlygos nelengvos. “Skautui” pralau
žus pirmuosius ledus, dedame visas pastangas, 
I ad “Skautą Aidas” vistobulėtą ir būtą toks 
pat. turiningas ir puošnus, kaip ir anksčiau ėju- 
sieja. Ir jis toks bus, jei A.si jam talkininkausim. 
Jękią pažadą ir planą neskelbiame - viską nu
lems mū -ą ir jūsą suburtos pastangos.

® Vos pasklidus žiniai, kad išeis “Sk. Aidas”, 
gavome pluoštą sveiKinimą. Štai keletas iš ją: 
“Valio “Sk. Aidui! ” v. s. L. Čepienę. “Pirma
sis uždirbtas dolers laisvoje šalyje “Sk. Aidui“ 
skautė Danutė N. “Tikiuosi, kad vieną gražią 
dieną jūs paskelbsite: broleliai, seselės, važiuo
jam namo - tėvyne la'sva” vyr. valt. V. Rusas.

Už visus sveikinimus skautiškas ačiū.
& Kokia pirmoji parama reikalinga “Sk. A.” ?
• klausia skaute V Atsakome: kad “Sk. A.“ 

galėtą kas mėnuo išeiti 16 - 20 psl. reikalinga 
nūohtinis darbininkas su bent minimaliniu at
lyginimu. Dabar iš turimą prenumeratą to pa
daryti negalima, todėl visas, tiek spausdinimo, 
tiek redakcijos darbas, atliekamas paskubomis 
po dienos darbo ir todėl nėra be priekaištą.

Tad pirmoji parama ir yra padidinti “Sk. A.” 
orenumeratorią skaičią.

Baigint “Skautą Aidą” spausdinti, gauta 
liūdna žinia: 1950 m. sausio m. 13 b. Hanau 
(Vokietijoje) mirė v. sktn. kap. M. Kukutis.
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