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SKAUTŲ AIDAS
Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis

Redaguoja psktn. Pranas Enskaitis, bendra
darbiaujant Redakcinei K-jai. Leidžia “Rūta”, 
Lietuvos Skautų Brolijai pavedus.

Prenumerata: metams S 2.00, pusei mėty 
$ 1.00, ketvirčiui $ 0.50

Smulkūs skelbimėliai iki 20 žodžių S 1.00

Adresas:
RŪTA, Box 78, RODNEY, Ort., Canada.

© Lituaniau Boy - and Girl Scouts periodica', published by 
RUTA, Box 78, RODNEY. ONCANADA.

Brangūs Broliai ir Sesės,
§v. Jurgio - pasaulio skautų patrono die

nos proga nuoširdžiai sveikiname visus bro
lius - seses linkėdami riteriškai sekti skautų 
patroną ŠV. JURGĮ naikinti piktą pasaulyj, 
o pirmiausiai patys savyje.

Kanados Lietuvių Skautų - čių 
RAJONO VADIJA

PAIEŠKOMA
Iš brolijos horizonto yra dingę šie sk. vyčiai: 
Psktn. Gediminas Paltarokas,
Vytautas Pocius - Pacevičius,
Aleksandras Stulginskis

Prašoma atsiliepti adresu:
M. Jurksas, 70 Poplar St. Boston, Mass

Buv. Hanau stovyklos skautai atsiliepkite 
šiuo adresu:

Juozas Jarinkevičius, Ludlon, Forets’Dep.
W. Australia.

“Skautų Aido” Administracijoje dar galima 
gauti 1949 m. “Skauto” komplektų. Brošiū- 
ruoti vienoje knygoie kaina $ 0 50.

Skautas kovotojas
Visa gyvoji lietuvių tauta, tiek likusi tėvy

nėje, tiek pasitraukusi j laisvuosius kraštus ko
voja žūtbūtinę kovą už tautos egzistencija

Ir skauto, kaip sąmoningo lietuvio, vra parei
ga prisidėti prie šios kovos. Tai jo geležinis įsta
tas.

Kovojama visais galimais frontais, tačiau vi
siems tremtyje svarbiausi yra du, būtent: tau
tos repezentacija ir lietuvybės išlaikymas.

Lietuvių tautos reprezentacija
Gyvenant tarp svetimųjų visuomet ių dėme

sys atkreiptas į mus. Jei blogai pasielgė vietinis 
dažnai nei nepastebima, bet jei lietuvis - visuo
met. Turim skautų įstatus, įsakymus, papro
čius ir tradicijas jų laikykimės visu griežtumu. 
Mes įrodykime, kad lietu Jų tauta vra kultū
ringa ir verta nepriklausomybės.

Visur, pasitaikius progai, iškeikime vertingą
sias lietuvio dvasios savybes ir informuokime 
svetimtaučius apie Lietuvą ir jai daromas skriau 
das. Čia, ypač skautams, yra tinkama dirva 
nes kasdien susitinkam su vietiniais skautais.

Lietuvybės išlaikymas
Dabartiniu metu į mus spaudžia iš visų pusių 

nutautinimo bangos. Maža lietuviškos spaudos, 
nėra savų mokyklų - visą tai turi atsverti gyva 
patraukli skautiškoji veikla su savo sueigomis, 
stovyklavimu ir kt.

Vilkiuką ir paukštytę reikią išmokinti ne tik 
patrijotinį eilėrašti, pasekti lietuvišką pasakėlę 
ar taut’nį ža'didimą sužaisti, bet ir išmokinti 
lietuviškai skaityti bei rašyti ir išugdyti meilę 
visa tam kas lietuviška. Jis turi pamilti savo 
tvųė kalbą, lietuvišką spaudą ir iš pat mažens 
ugdyti pasiryžimą grįsti tėvų žemen.

Suprantama, visa tai turi būt atlikta gyvai 
patraukliai, kad jaunimas į skautų eiles verstų
si - ne vieneto vadovas turi ieškoti jaunimo, bet 
jaunimas skautų vadovo.
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_________________ ______________ _ _____ _____ ———©

Adolfas Veclauskas

BENAMIS KRISTUS
Benamiai mes... Ir Tu benamis, Kristau, i
Mūs žemgr pakeleiviu atvykai.
Ir sveikino Tave dž’augsmingai angelai )
Ne aukso rūmuose, bet gyvulių tvartely.

Tu toks mažutis, toks bejėgis prakartėle’, 
0 atėjai pasaulį išganyti... '
Ach, leiski, Viešpatie, Tavęs prašyti: '
Sutrumpink mūsų tautai kryžiaus kelią! (

Mums duok iėgų pakelti mūsų kančią i
Taip pat kantriai, kaip savąją pakelei Tu,
Ir leisk laisvoj tėvynėj susirinkt kartu
Mums, išblaškytiems po pasaulį šaltą.

Būk sveikas, Jėzau, mūs širdžių valdove!
Būk sveikas, Viešpatie dangaus, žemynų, vandenų ir vėjų!
Šį vakarą, benamiai čia suėję,
Mes sveikinam Tave, benami Kūd'kėli.

LAUKAI AKYLI, MIŠKAI
Gražu matyti augančių skaučių - tų eilės. Už 

tai ši jaunuomenė matys gausų atpildą pač'ame 
gyvenime.

Bet skautai nėra nelyginant anos pasakos jau 
nikis (piršlio žodžiais), kurį senas, vos bepavel
kąs kojas, vilkas iš sutrūnėjusio pamiškėj kel
mo savo užpakaline koja pradūlindamas išspyrė.

Kiti jų turi seses, brolius. Visada kiekvienas 
turi motiną, tėvą, gimines, pažįstamus. Ir arti
mesnius ir lolimesnius.

Skautai neturi tolti nuo gyvenimo, nuo aplin
kos, nuo žmonių. Jokie pavyzdžiai jų negadina.

Per maža jiems savyto savojo gyvenimo. 
Skautus turi matyt ir kiti, grožėtis darniu sugy
venimu, gražiais papročiais. Jų daina, žaismais, 
kalba, elgesiu, ir su savais ir su visais k’tais taip 
mažais, paaugliais, taip suaugusiais, paliegusiais 
seneliais.

Skautai visur ir visada patys turi išsilaikyti. 
Tačiau jauniems reikalinga dvasinė parama,

AUSYLI m-kojįš ■ u *
kad drąsiau būtų, kad suprastų einą visuome
nės pritariamu keliu.

Tad, greta pačių skautų, greta jų prieauglių 
eilių turi augti ir rėmėjų - bičiulių susibūrimai. 
Turi tvysti iš pačios visuomenes noras skautams 
padėti, kur jie vieni nebeįstengia. Kad skautai 
nepalūžtų, sunkumus aptikę, jie turi gauti ram
sčių pusiausvyrai atstatyti. Juos reik kartais at- 
peikėti, jei kokia neviltis dėl jų gerų užuomas- 
čių apstoja. Jiems reikia gyvenimiškų patyrimų 
teikti, kad perdaug negaištų dėl senai žinomų 
dalykų. Nepamirštant, jog klaidos geriau pamo
ko, gilesnius patyrimo pėdsakus palikdamos.

Naudinga skautams kartais ir pinigo turėti, 
ar buklui įsirengiant, ar reikalingus numatytam 
darbui įrankius įsigyjant. Reik knygų, spaudos, 
ir savos ir aplamai. Prie darbų visokių reik pra
tintis, - re;k turėti priemonių. Medžiagai, įna
giams nereik gailet’s lėšų.

Skautų b ūkias - dirbtuvė protui - sielai, kū-
3
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SVAJUKAS

ėlynų plačiu iūrų pakraštyje, dideliu tamsių girių paūksmėje, nuo seno, kaip padavimai atmena, gyveno sėsli tauta.Sunkiai dirbdama toji tauta praturtėjo: daugel miško plotų pavertė žalienomis, iš upių prigaudė žuvų, miškuose surinko eibes uogų ir medaus. Jos gyventojų sodybose žaliavo rūtos, noko obuoliai, mergaičių kaklus puošė gintaras, tos šalies auksas, išmestas plačiųjų jūrų.Gražiai ir laimingai gyveno toji tauta kol į kraštą atsibastė geležim apsikaustę žmonės. Jie pamatė jų laukuose siūbuojant rugelius, sodrioj žolėje besiganant gyvulius, rūsyse gauruotus meškų kailius ir saldų midutį. Pamatė tas gėrybes ir panoro jas sau paimti - tingėjo darbą dirbti tai sumanė jas veržte išveržti.Ii’ užplūdo Gintaro šalį nekviestieji svečiai. Kaip išalkę vilkai, jie plėšė ir žudė ką tik pagavo - nepagailėjo nei senelio, nei kūdikio. Vyrai metė arklą ir griebėsi kuoko ar lanko.Ilgus amžius vyko kovos. Priešai manę lengvai jsigysę turtų labai apsiriko - kiekvieną įgytą žemės gabalėlį pirmiau turėjo apla’styti savo 
krauju ir nukloti lavonais. Tačiau visgi, po daugel sunkių metų ir aršių kovų, priešai susitarę klasta, Gintaro kraštą užgrobė.Niuru ir klaiku pasidarė visame krašte. Buvę visuomet laisvi šalies gyventojai tapo vergais, jų turtas išgrobtas, jie patys liko tik baudžiauninkai.nui - sveikatai, akiai, rankoms, raumenims. Čia pažaisk, pasiklausyk - paskaityk. Čia patašyk, papiaustyk, padrošk. Čia papiešk, pagriešk - pa dainuok.Čia visas žmogus turi augti. Čia platesnė mokia už tikrąją mokyklą. Ji neturi būti vien sienos, paveikslais apkarstytos, durys, langai, rašomoji lenta, kreida ir suolų suolai.4

Ėjo amžiai ir praėjo, bėgo dienos ir prabėgo, šalies berneliai ir mergelės užmiršo kas buvę. Nematę geresnių dienų, nesitikėjo jų ir sulaukt.- Taip radom, taip ir paliksim - linksėjo galvomis seneliai.- Bėdžiais mes gimėm, tokiais ir mirsim - atsakydavo senelės.Visame krašte buvo ramu, gilios miglos slopino viską. Tik štai iš kažkur atsirado jaunas vyras ir prabilo:- Ne! Taip visuomet neturi likti: Gintaro kraštas turi pakilti.Tačiau neatsirado jo balsui pritariančių, jo ne klausė, vien svajonėmis tai laikę.- Neverta su juo ir laiko gaišti, Svajūnas svajonėmis gyvena - sakydavo gintariečiai.Ir vakščiojo Svajūnas vienas su savo svajonėmis, su savo ilgesiu ir ryžtu prikelti Gintariją.Buvo gražus pavakarys. Ant aukšto kalnelio, kurį seni žmonės piliakalniu vadino, apie kurį pasakojo, kad tai esanti nugrimzdusi pilis, sėdėjo ąžuolų pavėsyje Svajūnas ir svaiojo. Jam vis rūpėjo sužadinti tautą, kad ji bent trokštų geresnių dienų.Irstai, iam begalvojant, nušvito kalno viršūnė ir spinduliuose pasirodė nematyto grožio moteris. Jos lino plaukai driekėsi per grakštų liemenį, jos akių ežero mėlynes dvelkė ramumu ir meile. Vienoj rankoj ji laikė perlaužtą grandinę, antra mojavo Svajūnui. Ir jis, ne tiek jos rankų ženklo, kiek gražuolės akių gelmių paveiktas, priėjo ir puNė kniūpčias;- Gražuole, kas tu esi ir ką įsakysi?- Esu laisvės dievaitė Lietuva, atėjau kviečiama tavo ilgesio, tavo troškimo tautai laisvės. Gintaro kraštas bus laisvas kada žmonės laisvės pasiilgs, kada jos įsigijimui sudės didžiausias aukas.- Štai tau kanklės, - tęsė toliau dievaitė. - imk jas, skambink jomis miegančiai tautai apie praeitas didingąsias dienas, žadink gintariečmose laisvės pasiilgimą ir norą kovoti bei aukotis už h-
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Svajūnas, stipriai snausdamas gautąsias kank 
les prie Krūtinės, pasuko ten kur piemenėlis ga
nė bandą, kur bernelis grįžęs iš lankos ilsėjosi, 
guldęs bary barus kapaus šienelio, kur mergelė, 
linų rovejelė rūteles laistė. Visur Svajūnas vaik
ščiojo - v'enur meiliai tautiečiu vaišinama--, ki
tur piktų šuny pjudomas. Iš trobos į trobą eida
mas, Svajūnas skambino kanklėmis, porino apie 
Gintarijos praeitį, jos didžius žygius.

Ir štai, Svajūno kanklių pažadintas, pašoko 
Aušrys ir nuskubėjo į požemius šviesos parneš
ti. O šviesą pamatęs, pakilo didysis varpininkas 
ir, užkopęs į paslapčių varpinę, :.mė skambinti.

Sukilo visas kraštas, visi praplėšė akis ir ren
gėsi dideliems žj7giams: vyrai balnojo eiklius 
žirgus, ginklavosi ir traukė vyti laukan iš savo 
krašto nekviestuosius svečius.

Įvyko lemiamosios kautynes. Sunkiai kovo
dami berneliai skynė kelią į laisvę - patys gul
dydami savo janas galveles nešė kitiems buitį. 
Svajūno svajonės išsipildė - Gintaro kraštas 
numetė vergijos pančius ir atsiduso laisvai.

Paseno Svajūnas vaikščiodamass po kraštą. 
Jo nugara sulinko slegiama daugelio mėty naš
tos, galva nusviro, pats vos paėjo. Jo duktery 
būrys išaugo į gražuoles. Daina gėrėjosi visi. 
Jos liūdnas, varguose išaugintas, veidelis meiliai 
šypsojosi Kiekvienam, jos sidabrinis balsas skam 
bėjo neblogiau už lakštutės. Pasaka - antra Sva
jūno duktė - nepasidavė Dainai. Ji labiausia mė 
go vaikučius ir didžiai buvo jy laukiama. Su
brendo ir Legenda, Poringė, Mįslė bei Patarlė.

Visas Svajūno duktery būrys vaikščiojo po 
žmones. Jų kuklus, tačiau žavėtinai gražus ap
daras buvo sutinkamas ir turtuolio rūmuose ir 
varguolio pirkelėje. Ten skambėjo Damos gar
sas, Pasakos motyvas, Legendos bei Poringei 
pasakojimas, Patarles išmimtis ir Mįslės gilus 
slaptingumas.

Jos atnešė iš žilos senovės žinią apie didžius 
žygius, neleido ji -ims nugrimsti laik . mariose. 
Jos taip pat palaikė laisvės mintį ir pasiryžimą 
viską aukoti dėl laisvės.

Ir šiandien būrys Svajūno duktery neapleidžia

ALĖ PAŠKEVIČIENĖTREMTINYS
Kitados gyvenau aš namely, 
Kurs stovėjo prie didelio kelio. 
Pūtė vėjai įvairūs pro šalį...
Aš puošiau savo kieme smutkelį, 
Kad dabinty ir protą ir valią.

Pakeleivis dažnai ten užklydęs
Pailsėti ne v’enas sustojo...
Nes pavasaris buvo pražydęs..
Nuostabių darbo vaisių išvydęs
Dažnas jyjy pasauliui bylojo: 

“Kūrybingu žmogum būt tikruoju 
Gal artojas tik rytmetį kėlęs;
Noragu, kurs tik dirvą savuoju 
Ein purenti keliu prigimtuoju, 
Jo nebus kiemas usnių prižėlęs”. ■

® @ ©
Taip klestėjo jis laisvės gadynėj, 
Aplinka iš jo taip daug tikėjo...
Bet lemtis jo vaikams jų tėvynėj 
Šventas teises staiga ten pamynė 
Ir gretos jy labai praretėjo...

Tie va'kai, kurie ryžos palikt ją 
Laikinai, kad sugrįžt vėl galėtų.
Neprivalo skolingi jam likti, 
Tušč’omi negalės būt sutikti, 
Tad savo ryžtą tęsėti dergtų...

• ••
Kitados gyvenau aš namely, 
Kurs stovėjo prie didelio kelio, 
Ten puošiau aš kadaise smutkelį.

Mes sugrįšim į gimtąją šalį,
Jei brandinsimi tam jėgas ir valią.

mūšy, toli palikusių savo gimtąjį Gintaro kraš
tą. Daina skamba iš mūšy krūtinių, Pasaka gy
vena vaikučiu širdyse, Legenda ir kitos Svajū
no gražuolės užima mūsų protus ir mintis. Jos 
pasakoja apie praeitis žygius, jos tikina ir apie 
ateitį:

- Gintaro kraštas dar bus laisvas 1
5
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Kamala ir Amata
Legenda pasakoja, kad Romos įmesto įkūrė 

jai Romulas ir Rėmas išaugo vilkes priežiūroje. 
Legendos, kaip jos bebūtų gražios, palieka le
gendomis, tačiau ir dabar atsitinka panašūs da
lykai. Anglijoje paskelbta dviejų mergaičių bio
grafija yra tikras, bet retas atsitikimas.

Protestantų kunigas Singh, gyvendamas In
dijoje lankė įvairias gyvenamas vietoves, esan
čias džiunglėse. Kartą Godamurės čiabuviai pa
sakojo, kad apylinkėse gyvena kažkoks keistas 
sutvėrimas. Kunigas, norėdama ištirti reikalą, 
surinko gausų vyrų būrį ir nuvyko į tas vietas- 
kur šis sutvėrimas matyta. Vyrams pasislėpus, 
netrukus iš tankmės išlindo seniai vilkai, pas
kui vilkiukai ir pagaliau net du keisti sutvėri
mai. Jų kūnai, pečiai, lyg žmogaus, bet didžiu
lės galvos ir viršutinės dalys liemenų apaugu
sios tankiais plaukais. Vaikai - vilkiukai “ketu
riomis” nubėgo paskui savo laukinę giminę.

Po kelių dienų vėl ekspedicija toj pačioj vie
toj pasislėpus lauke ke:stų sutvėrimų,nas>ryžus 
juos nuo vilkų išlaisvinti. Du seniai vilkai pabė
go. Vilkę, ginančią vaikus, nušauta. Vaikus - 
tuos nepaprastus sutvėrimus paėmė kunigas.

Vaikams pirmiausia nukirpta gausus gaurai. 
Tik tada jau pasirodė žmoniški mergaičių veide 
liai. Vienai jų galėjo būti 7, o kitai 2 metai. Pa
vadinta jas Kamala ir Amala.

Kamala visiškai buvo supanašėjus savo auk
lėtojai. Vaikščiojo “keturiomis” ir per keletą 
mėnesių vos pastovėjo ant kelių, kurie, kaip ir 
delnai, buvo kieti, kaip puspadžiai. Valgė, kaip 
vilkiukas, o ypač mėgo žalią mėsą. Gėrė liežu
viu - lakė. Ją sugavus buvo visai š'zari, nes vil
kė ją “prausė” liežuviu. Ji buvo nejautri tem
peratūros atmainoms, bet vengė saules ir ugnies 
Dieną ji snaudė, naktį nudėjo ir kaip vilkas 
staugė, nuo ko atpratinti buvo labai sunku.

Kunigas patalpino juos prieglaudoj, kurioje 
buvo apie 20 vaikų. Kai tik vaikai artinos, Ka
mala jiems rodė dantis. Vienas tik maželis, ku
ris šliaužiojo keturiomis buvo Kimalos ir Ama- 
los pakenčiamas Matyt jį laikė vilkiuku.
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Kartą Kamala įsibriovė virtuvėn ir, kai ji lai
kė pagriebusi mėsos gabalą niekas nebrįso prie 
jos artintis. Pagvusi kieme viščiuką, sudorojo jį 
ir paslėpė agrastų krūme. Tik po poros metų iš
moko laikyti puoduką, bet pieną vistiek lakę.

Priiaukinimas mažesnios Amalos buvo leng
vesnis. Jau po poros mėnesių ji galėjo išbarti ke
letą žodžių. Tačiau maistą imdavo tik nuo že
mės. Visiškai nevalgė vaisių.

Pirmieji žmogiški jausmai pas Kamalą pasi
reiškė, kai mirė mažoji Amala, pusantrų metų 
išgyvenus prieglaudoje. Jos mirt s buvo skaudus 
smūgis Kamalai. Iš akių riedėjo ašaros, porą 
dienų nieko nevalgė, tik uostinėjo tas vietas, kur 
Amala žaisdavo. Net susirgo.

Po dviejų metų Kamala galėio ištarti tik vie
ną žodį, po keturių - šešis, bet suprato paprastus 
klausimus, pradęio atskirti spalvas. Po penkių 
metų Kamala vaikščiojo ant dviejų kojų, bet 
bėgo keturiomis. Gerdavo jau iš puoduko ir pa
mėgo maudymąsi. Po septynių metų Kamala 
jau mokėjo 45 žodžius ir pradėjo niunuoti. Ku
nigo žmona jau galėjo susikalbėti.

Turėdama 17 metų Kamala susirgo ir netru
kus mirė nusinešdama į kapus savo keisto gyve
nimo neatspėtą mįslę.

KAM YRA ŽINOMA, KAD...
© Išspaustos apelsino sultys susijungia su o- 

re esančiu deguoniu, kuris sunaikina vitaminus.
© Jei Žeme būtų galim palyginti prie šach

matų lentos, tai iš 64, 46 kvadratai sudarytų 
vandens nlotą.
• Pagal statistikos duomenis amerikiečiai 

pradeda greičiau kalbėti; vidurkis su 145 žod
žiais per minutę, pašoko iki 179 žodžių.

® Skrendanti musė per vieną minulę savo 
sparnais padaro iki 300 atskirų judesių, kolib- 
ras apie 50. o žvirblis tik 13 kartų.

@ Eksped'ciias į Šiaurės Aš’galį pirmieji pra
dėjo airiai ir skandinavai apie 9 amžių. Jų" pir
mieji radiniai buvo Islandija, Grenlandija ir 
Špicbergenas.

© Jau romėnai mokėjo gaminti stiklą.
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PAŽINKIME GAMTAK U O D U O T I SG E N Y S
PILEATED WOODPECKER

STAR matrica

Kuoduočio genio margumą sudaro juodai 
raudonas kuodukas, balti kaklelio ruoželiai ir 
margos plunksnelės sparneliuose. Genio kojos 
turi po du pirštuku priekyje ir po du užpakaly
je, kas palengvina stipriau medin įsikabinti. Uo
degoje yra du pluošteliai stiprių, elastingų plun
ksnų, kurios įremtos į medžio kamieną pagelbs
ti išlaikyti lygsvarą. Ieškodamas maisto, genys 
savo stipriu snapu kalasi daugiausia į nudžiū
vusio medžio kamieną ir čia ieško kirminų. Mė
giamiausias jo maistas yra skruzdės. Lizdą suka 
dreveie, vienos pėdos gilumoje ir į jį deda šešis 
baltus kiaušinėlius.

Kuoduotis genys sutinkamas Šiaur. Amerikos 
ir Kanados miškuose.

upės link krypuojanti graži, devynių ančiukų vir 
tinėlė, kurios priekyje išdidžiai žingsniavo jų 
motina.

“CORONET’-’

Anties lizdas
Buvo gražus 1940 metų, gegužės mėnesio ry

tas. Sau’ė iau buvo šiek tiek pakilusi virš tolu
moje dunksančio miško ir berdama spindulius 
iš po nakties bandančiai žemei, teigė būsiant 
gražią dieną.

Du Montanos (Amerikoje) geležinkelio dar
bininkai ėjo į darbą. Vaiskus pavasario rytmečio 
oras teikė geras nuotaikas ir jie linksmai šneku
čiavosi. Išsukdami iš mažyčio lauko kelelio per
šoko siaurą griovį ir įkopė į geležinkelio pylimą. 
De l keliolika žingsnių ir jie bus prie mažos su
si ujimu vietos - darbininkų susirinkimo punkte.

Prie bėgių atsišakojimo Matador link, vienas 
staiga pasilenke ir šuktelėjo draugui kažką ra
dęs. Antrasis atsigrįžo ir tikrai tarp retučių žo
lelių, visai prie bėgio pamate malardinės anties 
lizdą ir jame devynius kiaušinius.

- Na ir vietą gražią pasirinko, - nusistebėjo 
abudu,-užtektų tik pravažiuojančiam garvežiui 
paleiti garą ir turėtume virtos kiaušinienes.

Susirinkimo punkte apie radinį papasakojo 
kuopos seniūnui, o šis del visko užsiminė stote
lės budėtojui. Pastarojo būta atydaus, nes nie
ko nelaukdamas pranešė tiesiog Kelio Ruožui.

Sekantį rytą sustojimo vieton atriedėjo mo
torinė drezina ir pats ruožo viršininkas (T. F. 
Dixon) apžiūrėjo įdomųjį radinį.

Neilgai trukus geležinkelio stotys, kelio meis
teriai ir kt. su važiuote susijusios tarnybos pri
ėmė sekančią telegramą: “10 pėdų nuo vakari
nio Matador iešmo yra laukines anties lizdas 
su devyniais kiaušiniais. Įspėjami visi mašinis
tai būti atydžiais ir toje vietoje neatidaryti garo 
vožtuvų. Kūrikai šioje vietoje privalo neliesti 
ugnies, kad iškritę anglys arba karšti pelenai 
nepadarytų žalos. Traukinio palydovai turi sau
gotis ir sustojus traukiniui neįstoti į lizdą. Ruo
žo darbininkai stengsis padaryti viską lizdo ap
saugai”.

Geležinkelių Direkcijos įsakymas bnvo sąži
ningai išpildytas.

Mėnesiui praėjus, tie patys darbininkai vieną 
rytą skubėdami darban dirstelėjo lizdan - jis 
buvo jau tuščias. Netikėtai jų dėmesį patraukė

7

7



MIELI BROLIAI, vandens platybių mylėtojai!
Esame po didžių audrų nublokšti toli nuo sa

vo numylėtos Baltijos, Nemuno, Trakų ir eilės 
mūsų tėviškes vandenų.

Išsiblaškėme po platų pasulį. Dabar dažnai 
susimąstę stovime, išmetę inkarus svetimuose 
uostuose. Bet esame skautai ir kiekvienas gerai 
žinome, kad skautas susivaldo ir nenustoja vil
ties. Taigi šaukiu visus jūrų skautus nenuleisti 
mūsų trispalvės ir drąsiai ją kelti bet kurio kraš
to vandenyse, būtent:

1. Kurkite prie esamų aplinkybių lietuviškus 
skautų vienetus, valtis, laivus

2. Glaudžiai bendradarbiaukite su kitomis lie
tuvių skautų šakomis.

3. Būkite pirmoje eilėje gerais skautais ir spe
cializuokitės savo šakoje - jūrų s^autybėje.

4 Palaikykite, kur galėdami, vieni vienetai ry
šius su kitais, pasidalindami žiniomis - patyrimu

5. Visais jūrų skautų organizaciniais reikalais 
ar dėl žinių trūkumo kreipkitės ir informuokite 
Lietuvos Skautų Brolijos Jūros Skautų Skyrių.

Seni jūrų skautų “vilkai”! Ypatingai prašau 
Jus, patyrusius jūrų skautus ir skautininkus, ne
palikti savo žinių seno laivo “triumuose”, bet 
iškelkite jas į “komandavimo” tiltelius, nes Jūs 
turite sunkiai įgytas žinias Pasidalinkite turi
momis žiniomis su jaunesniais broliais per “Sk. 
Aidą”.

Lietuviškieji vandens nebus mums visada už
minuoti. Grįšime! O grįžusiam jaunuoliui, jūių 
skautų eilėse įgytos jūreiviškos žinios, bu- gra
žus kraitis mūsų Tėvynei.

Prisimindami dainos žodžius - “Nebaisios mu
ms audros, nei iūrų platybės” - tvirtai suspaus
kime lietuvių jūrų skautų laivų vairus ir saugiai 
veskime jaunus brolius per įvairių pavojų pilną 
pasaulį.

Su skautiška šypsena budėkime!
Gero vėjo!

JŪRŲ SKAUTŲ «KYRIUS
59 Gates st., So. Boston 27, Mass. USA.

Bruno St - dzin
SPORTINIŲ LAIVŲ PAPROČIAI

Vėliavos nešimas. Paprastos valtys, motor
laiviai, jachtos (išskyrus tipus “Yawl” ir “Ke
tch”) ir v'si kiti laivai, stovėdami prie krantinės 
arba ant inkaro, taip pat jachtos judėdamos 

nuleistomis burėmis, neša vėliavą laivo užpaka
lyje ant vėliavakočio. Jachtos “Yewl” ir “Ke
tch” visą laiką neša vėliavą bezano stiebo vir
šūnėje. Vienstiebės jachtos būriuodamos (aukš
tu takelažu) neša vėliavą prie viršutinio didžių
jų būrių kampo. Vienstiebės jachtos su gafėli- 
niu takelažu, būriuodamos neša vėliavą prie ga- 
felio. Karo laivai judėdami iškelia prie galelio 
žygio vėliavą, kartu nulėkdami vėliavą laivo 
užpalyje. Būrinės jachtos vimpilus 15 neša stie
bo viršūnėle, arba S. B. zalinge, škuneriai - šku 
nerių stiebe. Motorla:viai ir rklines valtys gali 
■ esti laivo priekyje ant vgliavakočio.

Vėliavos iškeliamos laikotarpyje gegužės 1 - 
rugsėjo 30 d nuo 8 vai. ryto ir laikomos iki sau 
lės nusileidimo. Kitu laiku iškeliama 9 v. ryto- 
Iškeliant ar nuleidžiant vėliavos derinamas] 

prie stovinčių karo laivų, o jei jų nėra, tai prie 
vietinių buriuotojų klubų vėliavos nuleidimo ar 
pakėlimo laiko. Minėtu laiku vėliavos turi būti 
nešamos: įplaukiant ir išplaukiant iš uosto, pra
lenkiant vėliavą nešantį laivą, arba būnant to" 
kio pralenkiamam, sutikus karo laivus, praplau 
kiant tv rtoves, (netoliau 3 jūrmyles ir jei ten 
iškelta vėliava). Nuo saulės nusileidimo iki ry
to 8 v. vėliavos privalo būt pakeltos išplau
kiant (jūroie nuleidžiamo) ir įplaukiant uostau.. 
Vimp’Iai pakeliami sezono pradžioje ir nuleid
žiami rudenį, baigus plaukiosimus.

Iškilmių metu, stovintieji an inkaro, arba 
prie krantinių pastatai, pasipuošia signalizaci
jos vėliavomis ir v’mpilais. Kabinama vienstie- 
bese jachto=e nuo toliausiai į priekį išsikišusio

1) Vėliavomis vadinama keturkampes formos ženklus, o 
vimpilai bus trikampiai,
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pastato dalies, per stiebo viršūnę it'i didžiąją 
būrių buomo galo (noko). Kabinama kas dvi 
signalizacijos vėliavos vienas v'mpila”. Jactos ir 
motorlaiviai judėdami signalizacijas vėliavomis 
nesipuošia. Vėliavas Keliant ar leidžiant saugo
ti, kad nepaliestų vandens.

Gedului esant vėliava ;r vimpilas m leidžia
mas iki žalingo ir laikomas iki mirusio palaido
jime. Judand gedima tik esant numirėliu’ pas
tate.

Sveikinimasis. Irklinėse valtyse įgula pake
lia irklus stačiom, vairuojantis sveiKmasi pridė
damas ranką prie kepurės. Motorlaiviai, jei su 
gafeliu, sveikinasi vėliavos nuleidimu, šiaipgi 
rankos pridėjimu prie kepures. Būriniai pasta
tai sveikinasi vėliavos nuleidimu dviem trečda
liais stiebo, laukiama kol sveikinamieji nuleis 
vėliavą - jiems tai padarius, vėliava pakeliama. 
Aplamai sveikina išeinantysis įeinantį, lenken- 
tysis - lenkiamąjį, judantysis - stovintįiį, ma
žesnysis •• didesnyjį (išimtis karo laivams).

Lankantis žymesnei asmenybei jachtoje, 
ar motorlaivyje, pagal galimybę įgula išrykiuo- 
jama denyje, zalinge iškeliama atatinkamas 
vimpilas, vaaas pasirinka svečią prie laiptą. Li
pant iš valties į krantą, arba į kitą pastatą pir
menybę turi vyresnysis, o iš kranto į valtį - jau
nesnysis. Po plaukiojimo jachtos, ar motorlai
vio kapitonas išlipa paskutinis.

Plaukiojimas pradedamas su tam tikro
mis iškilmėmis. Išsirykiavus įguloms, pagal švil 
pimą iškeliamos visos vėliavos ir vimpilai ant 
visą pastatą ir krante. Kartu iškeliami ir signa
lizacijos kodai. Rudenį panašiai baigiamas sezo
nas t. y. vimpilai ir vėliavos nuleidžiamos.

Truputis geograijos 
Apie Lietuvos vandenis

S Didžiausia Lietuvos upė Nemunas turi 
937 km dgio. Jo baseino plotas 98102 kv. km. 
Kritimas 179 m. Į Nemuną įteka šios upės, iš 
deš nio šono: Bereza (ilgis 190 km ), Gauja (94) 
Dzitva (87), Katra (107), Merkys (198), Verk
nė (68), Strėva (80), Neris (510), Nevėžis (219) 
Dubysa (149), Mitu va (101), Jūra (170). Iš kai
riojo šono: Maučedis (85), Ščėra (319), Zelva 
(149), Rosis (79), Svislotis (115), Juodoji Ančia 
(130), Baltoji Ančia (54), Šešupė (308).

@ Didžiausias Lietuvos upės kritimas yra 
Širvintos,būtent 221 m.

@ Didžiausi ežerai savo plotu yra: Maurai 
(R. Prūsai, 10450 ha), Narutis (Vileika, 8050), 
Drūkšiai, (Zarasai, 4474), Dysnai (Švenčionys, 
2395), Dusia (Atycus, 2333), Svyris (Švenčio
nys, 2256), Vištytis (Vilkaviškis, 1763).

© Giliausi ežerai yra: Ančia (Suvalkai, 108 
metr.) Vygriai (Suvalkai, 73), Tauragnus (Ute
na, 62), Galvė ir Skaistis (Trakai, 47), Plateliai 
(Kretinga, 46).

® Susisiekimui Lietuvoje buvo naudojama 
481 km Lietuvos upių.

® Kritulių Lietuvoje vidutiniai per metus 
iškrenta 580 m.limetrų. Daugiausia iškrenta 
rugpiūčio mėn. - 93 mm.

@ Lietuvos upėmis va idens daugiausia nu
plaukia balandžio mėnesyje.

kp
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šaMimoma
Tautiniais motyvais Pr. Enskaičio lino raižinys
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Henry Thomas Hamblin

SUGEBĖJIMAS LAIMĖTI f(2 - ras tęsinys)
Nesutarimo priežastysJeigu yra priešingumai tarp dviejų veikimų, būtinai turi sekti vienos ar kitos puses pralaimėjimas. Kartais paviršutinia atrodo laimėjimas, tačiau tikrumoje tai gali būti nepasisekimas. Bet jei tai įvyksta, reikia siekti aukštesnių idealų, kurių ieško siela. Jei jūs laikysitės tų idealų jūs negalėsite klysti.Klaidingai išnaudodamas savo mintijimo jėgas žmogus gali savo gyvenimą sugriauti. Pav. troškimas praturtėti išjudina stiprias jėgas, kurios mus stumia ir mėto kaip sviedinėlį. Jeigu charakterio ir valios turima užtenkamai, įgyjama turtų, bet kartu ateina ir nusivylimas, pa- irimas sveikatos ir dažnai katastrofa.Vykdant savo ambicijas dažnai aukojama savo šeimyninis gyvenimas ir visa tai kas mylima, kol pasijuntama sėdint su apkartusia širdimi, ant savo laimės griūvėsiu.
Numatymo naudojimasReikia naudoti numatymo iėgą, nes be jos negalima pastatyti nei namo, net vištidės. Reikalinga, kad mes harmonizuotume savo mintijimą su tuo kas yra aukščiausio ir geriausio, kaip mum'1 sako nujautimas. Vietoj egoistinių tikslų - turto, prabangos, garbės - mes siekime paprastesnio ir natūralesnio gyvenimo su didesniu atsidavimu kitų reikalams.Kad veiksmą padaryti efektyviu numatymas turi būti pastovus. Pav. jei mes kurį laiką turėdami vieną veikimo planą, vėlia o pakeisime kitu, niekuomet nepas’eksime ko nors vertingo Jei žmogus nutaria statyti vištidę, jis ‘ uri šio nutarimo laikytis ligi surinks v>są medžiagą ir ją pastatys. Bet jei jis sugalvos vieną dieną statyti vištidę ir vgliau pakeis savo nusistatymą nieko iš to ne’šeis.Taip yra gyvenime ir su svarbesniais dalykais. Turi būti pastovus numatymas surištas su *j vyriausiu tikslu be didesnių nukrypimų.
10

Kiekvienas pasisekimas bazuojasi atsida
vimu kitiemsJeigu veikimas nenaudingas visuomenei jis džiūsta ir miršta. Kuomet veikimas mažai naudingas visuomenei, ateina kit; konkurentiniai veiksmai ir šį pakeičia Noras padėti kitiems turi būt visuomet kiekviename veikime, nes tai yra pagrindinis įstatymas gyvenime, kuris negali būt aplenktas.Kai kurie žmones mano, kad iie gali šį įsta ■ tymą apeiti ir pasiekei laimėjimą be atsidami- mo kitiems. Todėl jie apgaudinėjau’ nepadoriai elgiasi. Jie tikisi, kad tikslas pateisina priemones. Tačiau tikslas, kurį jie turi prieš akis yra egoistinis troškimas turto, prabangos ar valdymo, bet ne atsidavimas visuomenės reikalams. Jų tikslas yra neteisinga, todėl ir veikimas apgaulingas. Jie nori gyventi visuomenes sąskaita: vietoi jai padėti ją apiplėšia, vietoj įnešti ką nors gero į visuomenės lobyną, jie atūna.

Kelias į katastrofąEgoistiniai elgdamiesi žmones prieštarauja atsidavimo įstatymui ir juos ištinka katastrofa.Mes dažnai matome žmones su stebėtina, svei kata, intelektualiniais ir komersiniais gabumais ir tie žmones, jei būtų daugiau atsidavę kitų reikalams, būtų vai ėję pasiekti aukščiausius postus, tačiau jie puola gėdoje ir negarbėje.Tikra yra, kad ne visi nepadorūs pirkliai ir “žymieji” žmones praranda savo laisvę, tačiau nors jie ir išvengia žmonių teisingumo įstatymų, jie negali išvengti aukštesnio vidujinio įstatymo “Ką žmogus šėla tą jis ir piauna” - yr amžinoji tiesa. Tas įstatymas riša žmones ir pagal savo veiksmus jie gauna ir atlyginimą.
Nėra jokio pasisekimo be atsidavimoEgoizmas niekad neveda prie pasisekimo, tačiau net ir prie egoistinių tikslų veikia atsidavimo įstatymas, nes kas siekia pasisekimo, nors ir žemiausiomis priemonėmis, vistiek ką nors turi duoti visuomenei. kitaip negalima progresuoti.

(Bus daugiau)
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gg PO SVETIMU DANGUM |g
A. A. vyr. sktn. M. KUKUTIS

Ir vėl negailestingoji mirtis praretino mūsų ir 
taip retas, po visą pasaulį išblaškytas, gretas: 
1950 m. sausio men. 13 d. Hanau mirė vyresn. 
skautininkas, kapitonas Mikas Kukutis.

Jeigu kieno nors vardas taip tampriai yra su
rištas su Klaipėdos jūros skautais tai tik vėlino- 
nies Miko Kukučio, kuris, išvykus iš Klaipėdos 
sktn, M. Brakui (jūr. skautų įkūrėjui), pereme 
jūros skautų vadovavimą.

1933 m. liepos 15 d. sudužus Klaipėdos mo- 
lose jūros skautai atsidūrė liūdnoj papėtyj. Ir 
štai sunkiausiu momentu imasi inciatyvos M. 
Kukutis. Jam pasiseka gauti lėšas ir 1935 m 
jūros skautai gauna puikią jachtą “Budį I ” su 
kuria tais pat metai laimi regatoj antrą vietą.

Jo pastangomis 1936 m. jūros skautai gauna 
antrą pastatą “Budys II” ir 1937 m. trečią - 
“Baltoji Lelija”, su kuriais 1938 m. tarptautine 
regatoj jūros skautai užima “Hajų” klasėje ant
rą vietą.

Lietuvos jūrų skautų istorijoje v. s. M Ku
kučio vardas įrašytas neišdildomai. Jis, o ne 
kas kitas, užkrėtė jūros skautus pasiryžimu neš
ti li-tuvišką skautų vimpilą į kiekvieną Baltijos 
uostą ir skelbti, kad ir Lietuvos skautai nori ir 
moka būriuoti.

Is keliones 1930 m. ant motorkuterio “Budys" v. s. Kuku 
tis trecias nuo viršaus (sviesiu apsiaust u).

Karo audros, nubloškusio į Hanau, v. s. Ku
kučio energijos nepalaužė. Čia jis organizuoja 
“Geležinio Vilko” tuntą, kuris sumaniai jam va
dovaujant išbujoja į didžiausią ir pavyzdingiau 
šią visoje Vokietijos tremtyje.

Ir ištuštėius Hanau stovyklai jis liekasi ten.
- Man čia arčiau prie Lietuvos, - jis sakė, - aš 

liksiu čia, aš niekur nevažiousiu.
Psktn. L. Knop - leras

Mieli Broliai, išreikšdami vi«a širdžia užuo
jautą Vėliuonies šeimai - žmonai ir dukrelei - 
paminėkime geru žodžiu a. a. Miką Kukutį sa
vo draugovių, būrelių ar vietininkijų sueigose. 
Jei mūsų tarpe ar kaimynystėje yra buvusių Jo 
bendradarbių, Jo kaip vieno iš seniausių Broli
jos skautininkų,. Jo kaip ilgamečio Klaipėdos 
tuntininko, Jo kaip Geležinio Vilko tuntininko, 
Jo, kaip Vadijos Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjo, 
pakvięskime juos, kad jie gyvu žodžiu papasa
kotų mums iš Jo veiklos ir gyvenimo prisimini
mus.

O Tau, mūsų Geležinis Vilke, tebūna lengva 
žemelė, kurią Tu pasirinkai - arčiau prie Lie
tuvos.

V. Čepas
Vyriausiasis Skautininkas

A. aSv.š/M. Kukučio paminklui statyti 
steigiamas fondas. Kiekvienos vietovės 
skautų vienetas (skiltis, draugovė ark.) 
yra kviečiamas surinti tam reikalui įnašą, 
kuris būtų kiek tai įmanoma, nemažesnis 
kaip $ 10. Apie surinktus pinigus infor
muokite savo rajono Vadeivą.

Kas galime, pasiųskime paramos siunti
nėlį vargan patekusiai Velionies šeimai 
šiuo adresu: Mrs. M. Kukutis, c.o. V. Da
mijonaitis, (16) Hanau a. M., DP Camp, 
Lamboy Str. 84, Germany, U. S. Zone.

(Brolijos Biuletenis)

•p. -I* -p. -p
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suruošė “Užgavėnių blynų vakarą” Vykusia1 
suvaidinta montažas “Subatvakaris Lietuvos 
kaime”, kurį lydėjo puikios, skautų Ilgūno, Na
ko ir Šodžio gamintos, dekoracijos. Iš gauto 
pelno $ 25 paskirta ALT - ai.

Kovo 5 d. švęsta Šv- Kazimiero šventė, ku
rią ruošė Amer. lietuviai vyčiai. Lietuv. skautai 
šioje šventėje dalyvavo, kaip kviesti svečiai. 
Apia Šv. Kazimiero jaanystę apidupino angliš
kai kun. P. Valiukas ir lietuviškai - sk. vytis 
Jonas Degutis.

Atsisakius iš sk. vyčių būrelio vado pareigų 
Antanui Paužuoliui nauju būrelio vadu išrink
tas psktn. Petras Armonas.

Seses taip pat kruta. Jos jau susirišo su ame- 
rik. skautėmis ir tikisi gaut leidimą oficialiai 
veikti. Skautėms vadovauja psktn. A. Ščiukai
tė, o jaun. skautėms - psktn.V. Sadauskaitė.

Ant. P.

Bostono Vietininkiją
® Vasario pradžioj mūsų ’ raganėlės” (“Šat

rijos Raganos” vyr. skaučių skiltis) surengė gra 
žią staigmeną sk. vyčiams pasikviesdamos juos 
arbatėlėm Praleistos kelios smagios valandėlės 
jaukiai sesių išpuoštame būkle.

® Vasario 6-12 d.d. DLK Kęstučio d - vė 
dalyvavo Amerikos skautų pravestoje skautų 
savaitėje. Kęstutėnai So. Bostone Lithuanian 
Furniture Co. lange surengė gražią parooėlę. 
Vasario 8 d, Amer kos skautybei (BSA) sukako 
40 metų. Ta prog’ II. 9. pas Massachussetts 
valstijos gubernatorių buvo Amerikos Eagle 
Scouts priėmimas. Vasario 12 d. skautų savaite 
buvo užbaigta Bostono Šv. Kryžiaus katedroje 
bažnytinėm! • apeigomis. Tose iškilmėse tarpe 
3000 skautų dalyvavo ir 18 mūsų brolių, veda
mų vyr. sktn. Vyt. Čepo.

® Vasario 13 d. Boston City Club didžioje 
salėje buvo skautininkų rautas. Jame LSB Va

rdiją atstovavo sktn. L. Čepienė ir sktn. M. Jur- 
kšas, o Bostono vietininkiją sktn. Ig. Končius 
ir psktn. L. Končius.

@ Vasario 18 b. bendroje vietininkijos suei
goje susikaupus paminėta Lietuvos Nepriklau- 
omybės paskelbimo 32 - sios metines. Kandid.

J. A. V, RAJONAS

Vieniši skautai
Persikėlus j laisvuosius kraštus, daugelis skau 

tų, gyvenimo sąlygų yra verčiami apsigyventi 
toli nuo lietuviškų kolonijų ir pegali įsijungi į 
veikiančius lietuvių skautų vienetus. Šiems 
skautam apjungti, kad jie atskilę nuo lietuviš
kos bendruomenes lengviau atsispirtų nuo nu
tautėjimo pavojaus, steigiamas prie J.A.V. Bro
lijos Vadijos Vienišų Skautų Skyrius. ;

Priklausą šiam Vienišų Skautų Skyriui skau
tai, sk. vyčiai ir skautininkai skirstomi, atsi
žvelgiant į amžių ir kitas aplinkybes, į simbo
linius vienetus, kurie palaiko tarpusavy o 
taip pat ir sn vadovybe, ryštūs korespondenti
niu būdu. 'T'okiu pat būdu Vykdomai tolimes
ni pasiruošimai skautų patr. laipsniams ir k.

Vienišų Skutų Skautų Skyrius, ndrk! dar ne
senai pradėjo darbą, jau pašitėiškė 'pėi-atskirus 
vienišus skautus. Štai porą pavyzdžiu.’Skyriaus 
paragintas vienišas sk. vytis Teodoras Chams- 
kas sumaniai garsina Lietuvos vardą. tarp vie
nių. Apie jį palankiai atsiliepė visa eile laikraš
čių k. t. “The Pierce Connty Tribune” /‘De
vils Lake Daily Journal” ir k.

Kitas vienišas skautas Rimtaut. Dabšys lan
ko Holywood Calf, gimnaziją ir čia dažnai skai
to mokiniams referatus apie Lietuvą ir jos kan
čias bei rašo į vietinę spaudą.

Vienišų Skautų Skyrius nuoširdžiai kviečia vi
sus brolius skautininkus, sk. vyčius ir skautus 
j talką parašant vienišų skautų reikalu į “Sk. 
Aidą” ir registruotis, kurie neturi galimybės 
priklausyti fiziniams liet, skautų vienetams, 
Vienišų Skautų Skyriuje, kuris pasiekiamas per 
brolį Chamską šiuo adresu: Teodoras Chamskas 
St. Mary’s Academy, Devils Lake, N. Dakota.

Psktn. Albinas Ąžuolaitis

Rochesterio skautai
1949 m. rugpjūčio men buvo padaryta pirmo

ji skautų sueiga, kurioje dalyvavo tik šeši skau
tai, gi šiuo metu išaugo į stiprų vienetą.

Š. m. 18 d. Rochesterio skautai su skautėmis
-412

12



TO
RO

N
TO

 L
IE

TU
V

IA
I S

K
A

U
TA

I V
Y

ČI
A

I S
V

EČ
IU

O
SE

 PA
S V

IE
TI

N
IU

S S
K

A
U

TU
S “

RO
V

I

13



Elmontas Mickūnas davė skauto įžodį (pirmas 
šiame krante). 0 visa vietin nki ja įspūdingai at
kartojo anksčiau daugelio dar Tėvynėje ar jau 
tremtyje Vokietijoje duotą įžodį.

® Vasario 16 d. Bostone, Hotel Statler, buvo 
Massachussetts regiono skautininkių suvaži vi
lnas, kuriame mūsų seses atstovavo sktn. L. Če 
pienė. Suvažiavime dalyvavo 150 vadovių.

® Kovo 17 d. So. Bostone buvo iškilmingai 
atšvęsta Šv. Patriko Airijos ir Massachussetts 
valstijos patrono d ena. Iškilmių parade lietuv. 
skautai nešė tautinę ir savo vėliavas. Toje šven 
tėję dalyvavo per 350.000 žmonių.

J. Gerkėnas

KANADOS RAJONAS
Toronto skautų vadų suvažiavimas

Toronto lietuviai skautai buvo pakviesti ir 
dalyvavo Toronto apygardos skautų vadų me
tiniame suvažiavime, kuris įvyko II. 25 d.

Suvažiavime įspūdingai buvo pavaizduota 
mažo berniuko kelias į skautybę, mūsų skau
tams yač buvo įdomios įžodž'o ceremonijos, ku 
rios žymiai skiriasi nuo mūsų. Iš patiektų pra
nešimų sužinota, kad Toronto apygardoje vei
kia 12.700 skautų, iš kurių 422 sk. vyčiai. Per
eitais metais netoli Toronto įsigytos stovyklos 
(Crooked Creek, Haliburton Scout Camo) yra 
puikiai įrengtos, turi pakankamai palapinių, 
baidarių, laivelių ir k.

Pažymėtina kad lietuviai skautai buvo vie
ninteliai skautai svetimtaučiai šiame suvažiavi
me.

G Š.
Iš Montrealio skautų veiklos
@ Vasario men. 12 d. “Vaivos” d-vės vyr. 

skautės ir Basanavytieeiai skautai vyčiai suren
gė viešą laužą, kuris sudarė kontaktą tarp lie
tuvių visuomenės ir skautų.

© Vasario m. 16 d. Montraelio “Dr. Basana
vičiaus” sk. vyčių d-vė buvo prijungta prie 
Quebec Provincijos Katalikų Skautų Sąjungos

Oficialiose iškilmėse dalyvavo miesto bur 
mistras, žymūs Kanados skautų pareigūnai be1 
dvasiškijos atstovai. Lietuvius skautus atstova-
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vo v. kltn. sk. vytis St. Naginionis, kuriam 
burmistras asmeniškai įteikė atatinkamą pažy
mėjimą. “La Presse”, “Ll. Patrie” irk. laikraš
čiai įdėjo iškilmių nuotraukas ir aprašymus.

St. N.
PIETŲ AMERIKOS RAJONAS

Valencia (Venezuela)
Nežiūrint į ypatingas kliūtis (klimatas, ap

gaulinga gamta, lietuviško jaunimo maža) vis 
tik suorganizuota skiltis jaunesniųjų skaučių 
“Žibučių”. Tai nuopelnas sesės Aurelijos Žal- 
nieriūnaitės, kuri joms sėkmingai ir vadovauja. 
Skiltis veikia savistoviai, nes Valencijoje rera 
vietinių skaučių, o tik skautai, kurie čia vadi
nami Carake.

Vasarm 16 dienos minėjime, įvykusiame dide
lėje “Don Bosco Colegin” salėje, dalyvaujant 
aukšte nio luomo žmonėms, “Žibutės” pasirodė 
gražiu baletu “Snieguolės”.

La’ma

AUSTRALIJOS RAJONAS
Laiškas “Vilniaus” tunto skautams - ems
Mieli Broliai ir Sesės, greit bus metai kai atsi 

sveikinome savo Įžodžio Miške, prie blėstančio 
laužo pasižadėdami vėl kada nors susirinkti prie 
laužo, bet jau savo mieloje tėvynėje. Atrodo, 
tai buvo taip nesenai, o štai, jau esame pasklidę 
taip plačiai, tain toli

Nors kasdieniniam gyvenimui man gal ir ma
ža’ ko stinga, bet jūsų negabu pamiršti, o nega
lėdamas Jūsų visų suburti apie eukalipto med
žio lauželį, po spindinčiu Pietų Kryžium, no
riu Jums bent per “Skautų Aido puslapius kai 
ką papasakoti.

Po įdomios kelionės per kalnuotąją Austriją, 
dulkėtą ir saulėtą Italiją liepos 4 d. Neoonly at 
sNveikinau su senute Europa. Teko m n matyti 
triukšmingus arabus Port Saide, saulės išdegin
tas dykumas abipus Sueso kanalo, dusti baisio
je Raudonosios jūros kaitroje, matyti saulės iš
degintą karščiausią pasaulyje Adeno miestą, o 
po to dvi savaites matyti tik dangų ir vandenį 
supantis Indijos Vandenyno giliame bangavi
me.
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Australijoje visa skiriasi nuo to, kas mums 
įprasta ir miela. Šiurkščios, pilkos, saulės išde
gintos pievos nevilioja nei akies, nei kojos, kaip 
mirgančios Tėvynes pievos. Pilkai žali, lyg ap
dulkėję, stovi niūrūs eukaliptai. Taip, čia auga 
palmės ir apelsinai, skraido papūgos, bet jie sve 
timi. Tarp australų yra ir labai malomų žmonių, 
bet dauguma vistik nesupranta mūsų vargų ir 
mūsų Tėvynės kančių. Jie net nenon pripažinti 
mums teisės kalbėt' sava kalba ir reikalauja 
tuoj tapti australais! To jie nesulauks - juk iš 
Lietuvos traukėmės jos nelaimės skelbti, jos by 
los ginti, o ne jos išsižadėti.

Skautų čia nedaug ir jie silpni. Jie stokoja ir 
vadų, ir lėšų, o daugiausia gal visuomenės su 
pratimo ir paramos. Lietuviai esame dar per
daug išsisklaidę no įvairias priverstines darbo
vietes.

Sutikau čia ir keletą “vilniečių” Rūta K. mo 
kosi australų gimnazijoje, Sydney sutikau Va- 
tuką ir Vidą V. ir Tonę Ch. Vyr. skautė vie
noj australų klebonijoj šeimininkauja.

Ir sesių vadovė ir aš dirbame, palyginti, ne
sunkia', bet jaučiamės tik laikinai čia sustoję. 
Ir “namai”, kuriuose gyvename tik iš kartono - 
kaip ir tinka la’kinam būstui. Jau kalame “ge
ležinį grįžimo fondą”

Man būtų labai malonu ir apie Jus išgirsti, 
tad parašykite man. Sesių vadovė ir aš linkime 
Jums visiems geriausios sėkmės, ištvermes bei 
ryžtumo, dirbant Tėvynės laisvei.

Budėkime!
Buvęs Jūsų tuntimnkas skin. V St.

Holbing Centre Scheyville, 
vi1. Windsor, N.S.W., Australia.

© 10 d. balandžio Melbourne šaukiamas 
Australijos rajono lietuvių skautininkų ir skau
tų vadų suvažiavimas.

I aiškus iš Šveicarijso skautams vyčiams 
Mieli Sku.ai Vyčiai,

Esu 17 metų pabėgėlis ir vienintelis lietuvis 
skautas Šveicarijoje, deja ne vytis, bet šveica
riškas “Rover”, Gyvenu čia jau nuo karo pa
baigos mano tėvelis išvestas į Sibirą Pabaigęs 
Šveicarų aukšt. mokyklą, norėjau lankyti meno 
mokyklą, deja užsieniečiams ten yra penkis 
kart brangiau negu vietiniams, be to grafiko, 
dekoratoriaus ir daug kitų profesijų užsienie
čiams neleidžiama mokintis. Pagaliau užsienio 
policija davė leidimą lankyti prekybos mokyklą, 
bet jos b igti nesitikiu, nes pabėgėliai privalo 
tuojaus apleisti Šveicariją. Visi lietuviai baigia 
jau išvažinėti, beliko gal apie šimtą, kurie bai
gia tvarkyti dokumentus arba kurie užjūryje 
neturi nei giminių, nei pažystamų - prie kurių 
ir aš priklausau. Todėl išdrįstu, mieli broliai, 
į jus kreiptis su prašymu man padėti atvažiuoti 
į J.A.V. ar Kanadą. Už jūsų broliškai ištiestą 
ranką aš būčiau jums labai dėkingas.

Mūsų “Rotte” (Rover ehemaliger Inkas) no
rėtų susirašinėti su užsienio skautais, nesvarbu 
kokios tautybės, nes skautai visi yra broliai. 
Mūsų grupei galit rašyti vokiškai, francūziškai 
arba lietuviškai (aš išversiu).

Su nekantrumu laukiu aš, taip pat ir mūsų 
grupė R.E.I., jūsų atsakymo, spaudžiu jums 
tvirtai ranką, sveikinu su lietuvišku: Vis budžiu.

Mūsų šūkis yra “Dienen” - Tarnauti !
Vytautas Mašalas, 

Aibis iederstrasse 327, 
ZURICH 9-47 Schweiz

r . r r t'K: k r . r.- <ii

“LIETUVIŲ DIENOS”
Gausiai paveiksluotas liet, gyvenimo žurnalas 
9704 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

Metinė prenumer. visame pasaulyje $ 3.00
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