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MŪSŲ SPAUDA
Vytis Akademinio skautų sąjūdžio laikrašt. 

Redaktorius Br. Kviklys, (Schwabisch uu. und, 
Bismarck str. 1 Germany)

Spausdinamas rotatorium, iliustruotas. Vi
sad rimti, daugiausia skautiškomis temomis str.

Budėkime! Laiškai Broliams vadovams. 
Leidžia Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas. Spausdinamas rotatorium. Skel
biama laiškuose Brolijos nusistatymas bei įsa
kymai.

Laikas. Argentinos lietuvių katalikiškos min 
ties savaitraštis. rpuri neperiodinį skautų skyrių 
“Budėk!” Adresas: Mendoza 2280, Avellaneda, 
Buenos Aires. Argentina.

Britanijos Lietuvis. Anglijos lietuvių sa
vaitraštis. Turi skautų skyrių “Skautiškuoju 
Keliu”. Adresas: 2, London Mews, London str. 
London, W. 2 

galbą bei paramą savo kilmės kraštui; jei tai 
neįvyktų šie talentai mažiausia gatėtų rasti 
pritaikymą bet kuriame krašte, atstatant karo 
nusiaubtą mūsų pasaulį.

Dr. M. Graham
Kalifornijos universit. profesorius

Gražina Tulauskaite

MAMYTEI lOtl
Kad tau pasakytų nors vėjas, 

Kad mūsų sulaukti gali, 
Kad greit vėl audra bus praėjus 
Saulėtoj gintaro saly.
<Įi Kad tau pasakytų bent paukščiai, 
Kad mes kalnuose ir gyvi, -
Pūgoj aš visą naktį šaukčiau, 
Kad aidą išgirstum širdy.

Kad man pasakytų bent saulė, 
Kad vėl už kalnų nusileis, 
Kad jūsų nematė keliaujant 
Į rytus tremtinių keliais.
jg Kad debesys man pasakytų, 
Kad grįžus į gimtus namus, 
Linksma pasitiks mamytė, 
Tėvelis atkels vaitelius.

Kad žvaigždės galėtų sakyti,
Kad mūsų kelione kalnuos
Yra tiktai sapnas trumpytis, 
Kai vėjas dainuoja laukuos.^

ft ft f

KĄ PARVEŠI M TĖVYNEI ?
Per paskutinius 30 metų visame pasauly at

sirado žemės ūkio mechanizacija su milžiniškai 
pakilusia produkcija ir taip pat žymiai padidė
jusiu naujų cheminių gaminių pareikalavimu. 
Kokia išlaisvinimo prasme be išlavintų archi
tektų, agranomų, sanitarijos specialistų, viso 
būrio technikų, be didžiules minios gydytojų, 
gailestingų seserų bei sveikatos apsaugos perso
nalo ir k. ? Lietuvių tautos draugai turi visada 
atsiminti Abrahamo Lincolno žodžius, jog rei
kia būti pasiruošusiam “aprišti tautos žaizdas” 
Tai yra darbas, kuriam puikiai gali pasišvęti vi
sa auganti lietuvių ir lietuvių k'lmės amerikiečių 
generacija Jei išlaisvinimas įvyktų jų gyveni- 
nimo laikotarpy, jie būtų pasiruošę suteikti pa-

2



apie retą ir leliją JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

Rūta ir lelija yra daugiausia lietuviu apdai
nuotos gėlės. Nėra to darželio, kur nežaliuotu 
rūtos ir nesistiebtp aukštvn baltos, it sniegas, 
lelijos. Rūta lietuvaitei primena skaistybę, to
dėl ir mūSŲ sesės skautės ją segasi prie širdies. 
Lelija, ne tik Lietuvoje, bet visame kultūringa
me pasaulyje, yra laikoma skaistybės simboliu, 
del to ir viso pasaulio skautai ja puošiasi krūti
nę. Tai yra skautu ir skaučių ženkliukai. Jie pa 
rodo, kad šis berniukas ar šita mergaitė priklau 
so tai didžiajai skautu šeimai, kurios dešimtas 
įstatas sako, jog skautas yra skaistus mintimis, 
žodžais ir darbais.

Mano jauasis broliuk, mieloji sesute, argi Tu 
nenori pasakyti, kad šis įstatas yra Tau bran
giausias, nes jo simbolį nešioji prie širdies? Skais 
tybė irskautybė Tau yra sinonimai. Jei Tu esi 
skaistus, esi geras skautas. Bet jei Tavo mintys 
yra nešvarios, jei reikia rausti, girdint Tavo 
žodžius, jei Tavo darbai verčia Tave slėptis nuo 

žmonių, Tu nesi skautas, neturi teisės nešioti 
to gražaus ženkliuko, nusiimk jį! Tavo rūta yra 
nuvytus, lelija sumindžiota...

Rūta ir lelija yra jautrios gėlės. Jei nebus pa
kankamai saulės, jos nugels, jei negaus užtenka 
mai vandens, tuoj nuvys. Laistyk šias gėles, so
dink jas, kur yra saulės ir šviesos.

Matai, kad perkelta prasme čia kalbame, to
dėl, tur būt norėtum žinoti, kas yra tas vanduo 
ir ta saulė Tavo skaistybei? Tai yra švara ir gy 
venimas po atviru dangumi. Jei Tavo kūnas 
bus švarus, lengviau išsaugosi ir sielos švarumą. 
Todėl nesigailėk vandens, dažnai maudykis, te
būna švarūs Tavo rūbai ir Tavo kambariukas.

Nesėdėk visą laiką užsidaręs kambary, ne
kvėpuok vakarais tvankiu kino ar šokiu salės 
oru, bet eik į gamtą, sportuok. Atsimeni stovyk 
lą? Miegojai palapinėj, iš ryto šokdavai į šaltą 
upės ar ežero vandenį, gyvenai tarp medžiu 
gamtoje, po atviru dangumi. Dangus tikrai bu-
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vo atviras, ir atrodė, kad Die -as visuomet žiūri į Tave. Kaip buvo lengva būti geram! Tada neturėjai pagundų, nekankino piktos mintys, tam juk nebuvo ne laiko. O ^u, geltonkase sesute, ar nebuvai panaši į skaisčią Lietuvos miš- kij vaidilutę, kai sėdėjai vakare prie laužo, prie ugnies?...O kai blizgančios kibirkštys skrido į viršų ir nyko tarp eglių šaky, tai ir Tavo mintys vis kilo ir kilo aukštyn. Gęstant laužui, dvasios vadas tik keletą paprastų žodžiu pasakė, bet jie taip ėjo Tau į širdį, nes ji buvo atvira. Palapinėse po tylos švilpuko užviespatvo ramybė, bet dar didesnė ramybė buvo Tavo širdyje. Todėl tuoj užmigai, ir biaurūs sapnai Tavęs nekankino...Gaila, kad stovykla visus metus tęstis negali, ji pasibaigia taip greitai! Tikrai gaila... Bet nesigailėk perdaug. Pagalvojęs suprasi, kad visą laiką Tu gali gyventi po atviru Dangumi. Atviru ne ta prasme, kad gyventum laukuose ar miške, bet, kad tas Dangus, kurs yra tikroji Tavo Tėvyne, yra visuomet atviras. Į Tave nuolatos žiūri ir seka visus veiksmus vyriausias Ta vo Vadas. Tu esi naujųjų laikų riteris, drąsia1 kovoji, naikindamas piktą pasaulyje, o pirmiausia savy pačiam. Kovok ypatingai prieš visa tai, kas gali nudžiovinti brangiausias ir mylimiausias gėles: rūtą ir leliją.
&&&&*&
&&&&&&

&&&&&&

Skautizmas yra jaunimui dorinio karžy- 
giškumo mokykla ir tuo ne tik atmena, bet 
ir yra krikščioniškojo viduramžių riterišku
mo atgimimas.

Prof. St. ŠALKAUSKAS

DRĄSUS IKI MIRTIESKartą vienamame Anglijos miestelyje, vardu Bridgnorth, labai senos šv. Leonardo bažnyčios durys buvo užmirštos užrakinti. Du jauni berniukai, tai pastebėję, sugalvojo įlipti į aukštą bažnyčios bokštą. Atsargiai jie įslinko pro neuž rakintas duris ir vingiuotais laiptais užlipo į seną varpinę. Nepasitenkinę tuo, jie panoro senais aplūžusiai ir vietomis išgriuvusiais laiptais, užlipti dar ...ukščiau. Kai jie buvo arti viršaus, vienai valandėlei susėdo pailsėti ant seno bal- io, prieš užlipant paskutinius laiptus. J:e džiū gavo pasisekimu, jų išraudę veidai švytėjo laimingom šypsenom. Bet staiga jie pajuto, kad, sutrūnijęs balkis, ant kurio jie sėdėjo , smunka žemyn. Vyresnysis berniukas vos spėjo susigriebti už kito balkio, buvusio virš jo galvos, kai tuo pat momentu balkis, ant kurio juodu sėdėjo, su triukšmu nukrito žemyn. Jaunesnysis berniukas, pradėjęs kristi su balkiu, staiga sugriebė savo draugo kojas ir pasikabino. Tai buvo pasibaisėtinas momentas ir nieko nebuvo arti kas išgirstų jų pagalbos šauksmą.Pagaliau vyresnysis berniukas išsisėmė ir jau tė, kad jis nebegali ilg au išlaikyti savo draugo, įsikabinusio į jo kojas, svorį. Jo skaudančios rankos pradėjo netekti jėgos ir pirštai atsileisti Tada j s šuktelėjo draugui, kad juodu kartu kris žemyn, nes jis ilgiau negal išlaikyti.- Ar tu galėtum išsigelbėti, jei aš atsiimčiau sa vo svorį nuo tavo kojų? • paklausė jaunesnysis.- Aš galvoju, kad galėčiau. - buvo atsakymas.- Tad sudiev ir telaimina tave Dievas! - pasakė drąsusis berniukas ir atsikabino.Jis susidaužė gabalais į bažnyčios akmens grindis. Vyresnysis berniukas įstengė užlipti ant balkio už kurio laikėsi. Ir taip drąsusis berniukas nesavanaudiška drąsa išgelbėjo draugo gyvybę. Jo garbei poetas L. Whitchurch yra parašęs eilėraštį. Iš anglų kalbos vertė K. V.
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L. DAMULIS

— - 111TETOS IS KAIW© SIUNTIMEUS

iekvienas gerai prisime 'am, ko 
kį svarbų vaidmenį vokiečių 

okupacijos metu atliko slaptoji - požeminė spau 
da. Daugumoje ji buvo geriausia mums rūpi
mais klausimais informacija, o taip pat visų lie
tuvių rezistencinio nusistatymo reiškėją. Taigi 
visai suprantamas dalykas, kad ji buvo visų lau 
kiama ir todėl pasiekdavo visus Lietuvos kam
pelius. Visai nenuostabu, kad slaptoji spauda 
kėlė didelio susirūpinimo mūsų okupantams ir 
jie padėjo daug pastangų kovai su ja.

Kaip ir kitur, taip ir mūsų mieste požeminę 
soaudą gaudavome veik regulariai. Ja mus ap
rūpindavo galinis mūsų gatves gyventojas. Bet 
vieną kartą ne tik spauda, bet ir jos platintojas 
ilgesnį laiką vis^ nepasirodė. Susirūpinau, ypač 
platintoju, mnao geru bičiuliu. Todėl vakare 
nuėjau pas jį, bet, deja, jo neradau

- Nežinau, kur jis galėtų būti? - susirūpinus 
kalbėjo šeimininke. Pirma visada, jei kur išvyk 
davo, pasakydavo. Dabar gi - kelios dienos 
kai nėra namie. Jau ir be Tamstos buvo keli jo 
pažįstami ir teiravosi

^rįštant namo įkyri mintis lindo galvon: “su
imtas požeminę spaudą beplatinant.”

Praėjo dar kelios dienos. Vakarop kažkas pa
beldė į mano duris. Jas atidaręs labai nustebau, 
bet kartu ir nudžiugau, - prieš mane stovėjo 
mano dingęs bičiulis.

- O! Sveikas pradingėii, sakyk, kur buvai įlin 
dęs?

Įėjus į karab rį ir susėdus ant sofos, mano bi
čiulis manęs prašomas pradėjo pasakoti:

- Visus šiuos laikraštėlius gaunu iš Kauno. 
Pagal susitarimą man juos atveža kursuojančio 
tarp Kauno ir Panevėžio autobuso šoferis. Spau 
da būna įvyniota į storesnį popierį, ant kurio, 

atsargumo dūliai jokio užrašo. Šoferis jį įteikti 
gali tik man.

Taigi, kaip paprastai, ir praėjusį antradienį, 
nuėjęs į autobusų stotį laukiau siuntinėlio. Tuoj 
pastebėjau, kad į mane atkreipė dėmesį skrybė
lėtas ponas besikalbąs su vokiečių žandaru. To
dėl, kai tik autobus's atėjo, greit čiupau iš šo
ferio siuntinė’į ir sprukau siauron gatvelen. Tie 
sa siuntinėlis atrodė neįprasto didžio, bet ne
žiūrėjau į tai, nes lyg kieno stumiamas labai 
skubėjau. Tačiau >š paskos jutau kažkeno 
žingsnius, n širdies gilumoj glūdėjo baimė. Stai
ga kažkas ant mano peties uždėjo ranką. Atsi
sukęs pamačiau tą patį skrybėlėtą poną ir žan
darą, už diržo vediną didelį šunį.

- Komman Šie mit! - pasakė man žandaras ir 
tur būt ne iš pagarbos abu stojo man iš šalių. 
Pamačiau, kad sukame vokiečių saugumo (SD) 
įstaigos kryptimi. Eidamas nieko negalėjau gal
voti, širdyje nuo didelio plakimo lyg tuščia pa
sidarė. Žinojau, kad baigia su manim. Tik no
rėja, ka ta mūsų kelionė tęstųsi kuo ilgiau.

Atėjom Skrybėlėtas ponas parodė suolą, ant 
kurio aš turėjau ėstis, o siuntinėlį, kurį aš vis
gi sutramdęs save nedrebančia ranka įstengiau, 
jo prašomas, jam paduoti, padėjo prieš save ant 
stalo. Kadangi tuo tarpu įstaigoje nebuvo ver
tėjo, o aš į klausimus vokiečių kalba nieko ne
atsakinėjau, mane nuvedė ir uždare į vienutę.

Ir čia nesėdau, nors ir vaikščioti nedrįsau. To
dėl stovėjau lyg apstulpęs. Galvoje maišėsi klai 
kios mintys. Savo likimą jau vaizdavausi, ta
čiau didžiausias šiurpas krėtė mane tada, kai 
pagalvodavau anie tuos savo bičiulius, kurie 
laikraštėlius man siuntė. Jei tik siuntinėlyje, 
kaip kartais būdavo, atras laiškutį, tai ir jų li
kimas gal nebus geresnis, kaip mano. Taip iš
stovėjau, gal geriau pasakius išmerdėjan, kokią 
valandą. Galop išgirdau artėjančius žingsnius. 
Tas pats žandaras atidarė duris ir aš su juo vėl 
atėjau i raštinę. Pasitiko mane jau pažįstamas, 
bet vok ečiams parsidavęs, vertėjas. Jis lyg 
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bandė nusišypsoti. “Tas jau triumfuoja, kad 
vienas lietuvis dingęs” - pagalvojau, bet visai 
nelauktai išgirdau:

- Įvyko nesusipratimas. Aš apgailestauju dėl 
susidariusios situacijos. Tamsta esi laisvas. Pra
šau pasiimti ir savo siuntinėlį. Beje, leiskite pa
klausti, kas jį Tamstai siuntė?

- Teta iš Kauno, - buvo trumpas, bet ir prieš 
mano valią išsprukęs, atsakymas.

Atsidūrus gatvėje, norėjau galvatrūkčiais beg 
ti, bet susitvardęs ramiu ir įprastu žingsniu pa
sukau naniŲ link.

Nors pasidarė lengviau, bet vis dar aiškiai pa 
dėtyje nesiorentavau. Todėl užėjęs už artymiau 
šio namo kampo atvyniojau siuntinėlį ir, di
deliam mano nustebimui, radau jame įvairių 
daiktų ir tokį laiškelį:

“Mielas sūnėnai! Beviešėdamas pas mus pa
likai (įžiūriu išsiblaškymą!) savo kojines, rank
šluostį, apykakles ir kt. smulkmenas. Gražinu 
visa tai per šoferį, nes manau, kad greičiau gan 
si. Atvažiuok kitą penktadienį. Autobusų stoty 
tave sutiks Bronius. Tavo teta.’’

- Laimingas atsitiktinumas! - net garsiai su
šukau, bet tuoj susimąsčiau. - Jei šoferis man 
įteikė svetimą siuntinėlį, tai manasis klius kam 
kitam, o gal ir į visai nepageidaujamas rankas, 
- samprotavau toliau. Bet nieko kito neliko, tik 
laukti vakare grįštančio šoferio. Vakare atėjęs 
autobusų stotin, vėl pamačiau tą patį skrybėlėtą 
poną matyt grįštantį Kaunan. Jis į manę jau 
jokio dėmesio nekreipė Kai autobusas atėjo, 
tuoj tylutėliai šoferiui išdėsčiau reikalą. Paaiš
kino, kad turėjęs du siutinėliu. Vieną atidavęs 
man, o kitą pašto valdininkui R. Nuėjęs pas 
pašto valdininką R. pakišau pas mame atsidū
rusį jojo siuntinėlį ir užsiminiau apie manąjį. 
Išpradžių žmogelis gynėsi, kad nieko nežinąs, 
bet kai įtikinančiai viską išaiškinau, ištraukė 
iš po čiužinio siuntinėlį ir atiduodamas pridėjo:

- Gerai, kad ir mano mįslė, kurią buvo sutei
kęs Tamstos siuntinėlis, taip pat laimimgai iš
sisprendė.

ALBINAS VILNIŪNAS

MARJO KELIAS
Nelemta man prigyti bus čionai, 
Kur uolos vien tiktai...
Miškai ir vandenys, aukšti kalnai...

Tėvynes lygumos vaidenas man,
Ir vyturys aidan
Girdėt, kaip grįšta jis gimtan lizdan...

“ Kodėl jis nepasiliko tenai,
Kur pritūpė trumpai?
Juk buvo ten ir šilta ir gerai!”

“ Gimtoji žemė”, žodžio to gana!
Esi tu mums šventa!
Brangiausioji Tu - mūsų Motina.

Suprasti to jie niekad negalės, 
Ir aukso man žadės!
Trumpu džiaugsmu sugundyt norės...

Aš atsakysiu jiems tada: “Draugai,
Dėkoju aš tikrai,
Bet gyvent ir aš noriu labai!

Tiktai tenai suprast galėsiu aš,
Senų tėvų raudas...
Ir tėviškės patirtąsias skriaudas...

Tegul klajūne taps mana širdis,
Kol visą atpažys,
Ir ainių ainiams pasakys:

“ Yra šalis visad’ , kaip nuotaka jauna,
Šioj žemėje viena...
Kiekviena jos pėda šventa!

Aukščiausio ji nuo amžių mums duota,
Mylėkite tad ją!
Ta dyvina šalis - MŪS LIETUVA ! ”
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Henry Thomas Hamblin
SUGEBĖJIMAS LAIMĖTI(3 - čias tęsinys)Kas siekia “didelės prekybos’ , turi įvesti teisingumą ir gerą patarnavimą savo prekyboje, kitaip jis nustos pasitikėjimo visuomenėje. Jis turi būt padorus ir nuoširdus savo pastangose, kitaip žmones jo nepalaikys. Tas pats taikoma ir amatininkams bei laisvą profesiją žmonėms. Kiekvienas, kurs nori tikro laimėjimo turi atsiduoti kitą reikalams.Prieš įstatymusKas stengiasi įgyti pasisekimą be atsidavimo, tas nori gauti, nieko neduodamas. Todėl anksčiau ar vėliau jį ištiks įstatatymai, kad koks gu drus jis bebūtą, kad kokius metodus jis vartotą visi bandymai įgyti ką nors be pasikeitimo, be davimo būtinai baigsis katastrofa. Visi bandymai įgyti turto ar įvykdyti savo tikslus be atsidavimo kitiems yra nepadorūs, vistiek ar tai daroma aptuštinant kišenes, ar steigiant klastotas bendroves, ar apiplėšiant bankus.Gyvenimo ir dieviško principo apsoliutus teisingumas reikalauja iš mūsą visą padoraus apsikeitimo. Jeigu mes mėginame ką nors įsigyti, kad kaip mažas dalykas jis bebūtą, neduodami už jį nieko, mes turime sumokėti kita forma. Nieko už nieką mes negalime gauti!Kosminis principasKas nenori atsiduoti kitą reikalams, tas turės kęsti, ir jo skausmai didės iki jis išmoks teisingai apsikeisti. Tai nereiškia, kad ilgametis tarnautojas, gyvenąs iš pencijos, turi atsisakyti savo pajamą. Jis savo ilga tarnyba yra iš anksto avansavęs, tačiau ir senatvėje jis turi atsiduoti visuomenės reikalams pagal savo išgales ir jėgas. Taigi už viską ką mes gauname turime atsiteisti. Net geriau yra jei mes pirmiau duodame, o tik vėliau imame, nes ir Didysis Mokytojas yra pasakęs: “Geriau yra duoti, negu gauti”

Kelias į efektyvų pasisekimąAtlikti ką nors efektyvaus gyvenime, kas yra naudinga visuomenei, reikia tikėti ir pasišvęsti Amžinąjai Galiai - v rtoti numatymą, susidaryti planą, siekti ne egoistinės ambicijos, bet aukščiasio atsidavimo visuomenei. Gal tai ir neves į turtingumą, nors ir tai gali įvykti, bet visuomet seks tikras pasisekimas ir laimė. Ella Weehler Wilcox teisingai sako: “Duok žmonijai geriausią iš to ką turi, ir viską gausi iš jos”Kas tiki į vidujinę jėgą, tas šakiasi į ją ir pasiduoda jai, ir todėl lengvai atsiekia savo tikslus, taip kad kiti žmones stebisi, kaip jis lengvai laimi. Tačiau jei jo tikslai yra vien egoistiniai, rezultatas yra priešingas. Jei neteisingai išnaudojama dvasinės jėgos gyvenimas būna sugriautas.Sąskaitos apmokėjimasNieko neįgyjama be pastangą, nieko negalima gauti neapmokėjus sąskaitos. Kol eiliniai žmone praleidžia laiką smulkmenose, busimoji asmenybė studijomis ruošiasi ateities darbams. Pirmiau reikia pasiruošti, paskui nukreipti visas jėgas į numatytą tikslą ir siekti jo tikint, kad tu esi tas tikrasis žmogus tam postui, kuris reikalingas ir naudingas visuomenes gerovei.Būtina stengtis duoti žmonijai tai, ko jai la- blausia reikia. O kad tai padaryti efektingai reikia atsistoti tinkamoje aukštumoje. Viršuje yra vietos užtenkamai, tik prie apatinės pakopos, žmones stumdosi ir grumiasi.Pakankamai vietos viršujeNiekas negali pakilti gyvenimo laiptais aukštyn, kol pats netobūlėia. Juo labiau auga tavo charakteris, tavo kompentencija ir tavo gabu mai, tuo labiau tu pakyli gyvenimo laiptais aukštyn. Jei nepatobūlinsi savo asmenybės ir pakilsi aukščiau, tai greit, vėjui pūstelėjus, vėl smuksi žemyn Tik pelnytai pasikėlus aukštyn virš eilinią žmonią tu jausiesi laisvai ir saugiai, nes ten vietos užtenkamai. Aukštiemsiems postams užimti ne visuomet randama tinkamą žmo nią ir ten vakuoja daug laisvą vietą. 7
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Altruistinis pasisekimas
Pasisekimas, kuris ateina jį uždirbus, jei jis 

remiasi atsidavimu kitų reikalams, neturi ego
istinių tikslų sukaupti materijalinių gėrybių, 
leidžia pakilti gyvenimo laiptais aukštyn, ir juo 
labiau atsiduodama visuomenei, tuo aukščiau 
kylama. Gyvenimo aplinkybės ir vėjai stengsis 
kylančią asmenybę nublokšti žemyn, bet jei tas 
kilimas bus pelnytas ir pasitikėjimas tvirtas, jo
kios audros tokio žmogaus nenublokš.

Baigiamosios pastabos
Atmink, kad juo aukščiau, tuo yra daugiau 

vietos. Taip pat atmink, kad pirmosios kliūtys 
yra sunkiausia nugalėti.

Pasitikėk Aukščiausiai Galiai, nes tas leis 
tau sėkmingai peržengti stipriausias gyvenimo 
audras. Turėk visuomet savo tikslo vaizdą, ir 
kreipk visas jėgas j jį. Tikėk savo siekio kilnu
mu ir jo įveikiamumu, kitaip tu būsi sugniuž
dytas gyvenimo audrų.

Pabaiga

Iš Esperanto vertė Pr. Enskaitis

Kam yra žinoma, kad...
@ Anglijoje rasta 2000 metų išsilaikę 10 

svarų kviečių.
® 1500 metais iš Amerikos buvo išdeportuo- 

tas pirmasis emigrantas. Jis buvo... Kristupas 
Kolumbas.

® Ispanas Fernardo de Soto atrado Mississi- 
pi upę 1541 metais.

@ Australas Albert Fawcett Sydnėjuje sap
navo, kad numer's 89874 laimėjo 50 svarų ster
lingų. Atsibudęs ir neturėdamas po ranka pieš
tuko, nudegusio degtuko galu užsirašė numerį ir 
vėliau jį nusipirkęs išlošė 12 000 sv. sterlingų.

® Europoje yra septynios mažytės valstybės: 
Triestas, Andora, Liechtenstein, San Marino, 
Monako, Vaitikan ir Luksenburg.

@ Kanadoje išaugintas pereitais metais pa
nų d oras svėre lygiai vieną kilogramą.

@ Didžiausias susirinkimas, koks tik pasau
lyje yrą žinomas, buvo 1843 m. rugpjūčio 15 d. 
Airijoje, kuomet suvažiavo virš milijono žmo
nių paklausyti Daniel O’ Canell kalbos, kurioje 
buvo atšaukta Airijos - Anglijos sąjunga.

@ Burden Neurogical institute, Bristol, Ang 
lijoje išrastas aparatas, kurio pagalba ekrane 
bus galima matyti ir studijuoti žmogaus galvos 
smagenis.

Gyvenimo laivelis ramiai plaukia ir per audras
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APIE GRENLANDIJĄ

Grenlandiją supa ledo masės, kurios 
sudaro apie 600 mylių pločio ir 1 700 
mylių ilgio plotą. Manoma, kad jie sto
vi nuo ledų gadynės. Pietinės pakrantės 
vasaros metu iš'ivaduoja nuo sniego 
dangos, sužydi gėlės ir larbuojasi bitės. 
Iš gyvūnijos daugiausia sutinkam šia'ir 
elnias, poi arinė meška, arktikos vilkas 
ir musck jautis (avies >r jaučio miš'-ny.?)

Salos pajinėje dalyje yra apie 22 000 
gyventojų, iš jų vos keli šimtai euro
piečių, o daugumą sudaro eskimai, ku
rie at-.ibastė iš Šiaurines Amerikos dar 
gėriką prieš Kristų.

Šiandien grenlandiėčiai gyvena gan 
m d.ūmiuose rastų ar plytų pastatuose.

-mšk-
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Lyg miglomis apdengtą Tu matai šalį: platūs čiurleną upeliai, tamsūs ogią miškai, žaliuojančios pievos ir baltai, baltai žydintis sodelis, kuriame vakarais suokia lakštute ir dainuoja jaunimas.Tu, miela sese, mielas broli, gal dar buvai mažas, kai šią šalį turėjai palikti, o be to, patrankę dundesys, krintančių bombų sprogimas, besikečiantieji vaizdai iš tavo atminties daug ką išdildė. Ir dabar nauji miestai, nauji veidai iš atminties vėl stumia senosios tėviškėlės pavieks lą. Stumia ir negailestingai nori išpiešti. Tačiau, mes esame tikri, kad kol tavo krūtinėje plaks širdis ir gyslomis tekės kraujas, niekas nepajėgs atimti, nesugebės pavogti mielosios tėviškėlės atminimo. Esam tikri, kaip saulė ryt vėl tekės, tu, atėjus tinkamam momentui, palikęs visus nuostabius miestus ir žavius sodus skubėsi ten.Tiesa, ten tu rasi iškirstą sodelį, išardytą rūtų darželį, nugriautą gimtą m mėlį ir usnimis apaugusį tėvų laukelį, tačiau tu vėl, kaip ta kregždutė, lipdysi išnaujo lizdelį.Bet šiandien ten žvarbūs vėjai pučia, ten dar siaučia pragaro jėgos su kuriomis mes kovoti neišgalime. Šiandien dar reik laukti, turime tūnoti užsislėpę užuovėjoje ir budėti. O kad šis laukimas taip labai neprailgtų, nepalauštų vilties ir nepavogtų tavo minčių apie mieląją seną tėviškėlę, mes norime duoti pluoštelį žinių, truputį vaizdų apie ją.Šių eilučių mintys teapvalo tavo prisiminimus, apneštus laiko dulkėmis, tesuteikia jėgų grumtis su užplūstančiomis nutautėjimo bangomis ir sustiprina viltį dar žengti tėvų žeme, persisunkusią jų prakaitu, krauju ir ašaromis.

Sktn. Z. JUŠKEVIČIENĖmūsų tėvynėAš mirštu, kaip žiedas po langu, kaip beržas skurdus be šakų - nuveskit į tėviškę brangią vaivorykščių austu taku!(B. Rutkūnas)Musų tėvynė yra ten, kur auksiniai vakarai brenda į Baltijos bangas, kur jūra gintarą plauna, kur mergaites rūtomis kasas dabina. Ji yra ten kur vingiuoja daugybė gražių upių, kur tyvuliuoja eibės ežerų, kur šimtamečiai ąžuolai šnara, kur berželiai svyruonėliai nuleidę šakas verkšlena.Mūsų laisvos tėvynės Lietuvos keliuose rūpintojėliai rymojo, mediniai kryžiai puošė, keleivius maldai kvietė. Toliau nuo kelių medžiuose paskendę vienkiemiai dunksojo, darželiuose rūtos žaliavo, kvepėjo.O kokios gražios žiemos mūsų tėvynėje! Gruo džio mėnesio debesys pradėdavo barstyti gražutes baltas snaiges, o sausis jau glėbiais jas versdavo ir tiek jų prikraudavo, kad kiškeliui
9
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ir stirnelei nebelikdavo žolelės nei trupučio pakramtyti, ir būdavo priversti vagiliauti iš sodybų Ežeringose Lietuvos vietose, ypač Zarasuose ant Sartų ežero, jaunimas mėgindavo savo ristų žirgų eiklumą rogese. Į lenktynes suplaukdavo daugybė žmonių. Net iš Kauno vykdavo aukšti svečiai ir atveždavo dovanų laimėtojams Na, ir būdavo ko pažiūrėti: ristieji žigai vienas už kitą eiklesni, jų kojos plonos, tiesios, sprandai riesti. Lenktynėse dalyvaudavo ir merginos. Neviena jų ir dovaną laimėdavo. Ūkininkai tais pačiais žirgais, gražiose rogese pakinkytais, sekmadieniais į bažnyčią važiuodavo, o jų skambučiai toli aidėdavo.Lietuviai, žaliuojančios gamtos vaikai, myli visą gyvūniją. Kiekvieno paukštelio grįžimas pavasarį sukeldavo džiaugsmą lietuvio širdyje. Būdavo ilgakojį gandrą sutinka paruoštu jam lizdu kur nors ant kluono stogo ar medyje, o špokams inkilėliai būdavo paauglių vaikų labai kruopščiai padaryti iš anksto ir sukelti į medžius.Šilti pavasario vėjai su saulės spinduliais iškelia į paviršių žaliuosius gegužės menesio kilimus, kuriuos birželio menuo gėlių raštais išrašo Tada sunku ir apsakyti mūsų tėvynes gražumas Gegužės mėnesį mergaitės priskynusios gėlių puošdavo koplytėles ir kryžius, prie kurių vakarais rinkdavosi žmones maldai. Galingai verždavosi iš darbo krūtinių maldos žodžiai ir giesmių garsai ir aidėdavo miškais bei kalneliais. Lietuvos miestų žmones rinkdavosi puošniose bažnyčiose, iš kurių mylimiausia buvo Aušros Vartai Vilniuje.Netoli Aušros Vartų dunkso Gedimino kalnas, ant kurio esanti pilis bylojo apie garbingą ir didingą Lietuvos praeitį kada jos krantus plo vė Juodųjų jūrų bangos, kada lietuvis netikėjo, kad belaisvis bus.Iškovotos Lietuvos laisvės vaikai ant protėvių laurų nesumigo: jie visomis galiomis siekė aukštus civilizacijos ir kultūros lygius, šimtmečius gyvenusius laisvėje kaimynus pralenkti norėjo. Atbudusi Lietuva tuoj sužibo, sušvito, antrojo laisvės dešimtmečio gale kaimai jau bai

gė išsinerti iš šiaudinių pastogių, miestai pasipuošė didingai rūmais, mokyklos po kraštą plačiai išsiplėtė. Mūsų Klaipėdos uostą jau lankė didieji pasaulio laivai, kurie išplaukdavo pakrauti Lietuvos žemės gėrybėmis.Tik štai, Lietuvos rytų kaimynas užgriuvo mūsų tėvynę ir kietai sunkiais retežiais sukaustė Lietuvos laisvę. Nutilo jaunimo dainos Nemuno šlaituos, o varpai bažnyčių bokštuos Lietuvą pridengė raudonas šydas baisesnis už mirtį.Išvaryti lietuviai išėjo į nežinią, didžiu karteliu ir nenugalima tėvynės meile širdyje.Kada Lietuvos gamta pasipuošė rudens spalvomis, prinokę javai žemen linko, liepsnų pašvaistės dangų juosė, bombos arė apleistus dirvonus, Lietuva tapo svetimų kovų arena, o jos vaikai melo ir smurto aukomis.Štai Lietuviai beveik visus pasaulio kelius išmatavo, paskkdo po visus žemės kampus, bet niekur laimes nesurado, nes mūsų laimė tik prie seno Nemuno krantų. Mūsų širdys liūdėti nustos, kada tėviškės darželiuose rūtos žaliuos, o laukai sutartine skambės, besileidžiančią saulę laisvės varpų gaudesys lydės.Nevienas mes jaučiame savo brolių, sesių skausmus išgyvenančius Sibiro taigose, jaučiame savo motučių gėlą, dažnai sapne mes jas matome vienišas sėdinčias prie užgęsusio namų židinio, ar saulėdyie rymančias prie sulūžusių kiemo vartų ir beviltiškai žvelgiančias į vieškelį...Mūsų laukia sugrįštant visa Lietuva, jos miškai, pievos, upės, ežerai..
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M. G. ŽEME - MOTINA
Gegužės mėnesį švenčiame motinos dieną. 

Gegužės mėnesį, - kuris mums gal būt yra pats 
gražiausias iš visų dvylikos mėnesių. Jis mums 
atneša naujus žiedus, naują ir šviežų žalumą, 
atneša atsinaujinimą. Gegužės mėnuo yra kar
tu Dievo Motinos Marijos mėnuo, kupinas mei- 
ės ir šilumos. Tą mėnesį kiekvienas prisimena
me savo motmą ir bendrai motiną. Ir, jei tik 
paliečiame motinos vardą, tuoi jis mums sieja
si su mūsų tėviške, su mūsų žeme, žeme - mo
tina, iš kurios per ilgus amžius gimė kartų 
kartos lietuvių tautos žmonių.

Žeme ir motina yra nuostabiai neatskiriami 
dalykai. Tai dvi sąvokos, kurios buvo jungia
mos tūkstančiais metų.

Mūsų seneliams žemė yra buvusi šventą. Ji 
ir buvo vadinama “šventa žemelė”, “Žemyna ’. 
Ją bučiuodavo, jai maldas kalbėdavo. “Žeme, 
aš iš tavęs esu, tu mane nešioji, tu mane peni, 
mane po smerčiai pakavosi” - tai dažna? girdi
mi maldos žodžiai mūsų senajame kaime. Žmo
gus iš žemės gimsta ir į žemę grįžta: “Žeme 
esu, žeme tapsiu”. Maži vaikeliai ateina iš že
mės: juos bobutės atneša iš miškų, kalvų ar 
gandrai ištraukia iš kūdrų, iš šaltinėlių. O mi
ręs žmogus pasineria žemėn, paskęsta lig s:-vo 
beribėje motinoie, kad po kiek laiko vėl atgal 
sugrįžtų į žemes gyvenimą, atgimęs per anūkėlį.

Viskas, kas iš žemės auga - gėlė, medūs, ar 
kas sudaro žemės paviršiuje matomus iškilimus 
- akmuo kalva, kalnas, - musų protėviams bu
vo šventa. Dėl to mes girdime, kad senovės 
Lietuvoj buvo “šventų” medžių - ąžuolų, liepų, 
pušų, nęt ištisų miškų, o taip pat “šventų” kal
nų, kalvų - Alkos kalnų, Šventkalnių, Ramby- 
nų. 13 amžiuje pats karalius Mindaugas ne
drįsęs nei šakelės nuo medžio nulaužtų šventų 
didelių ąžuolų joks kirvis nepaliesdavo. o sve
timšaliams, atkelivusiems į Lietuvą, buvo grieš 
tai draudžiama Į šventus miškus įžengti. Lietu

vos žemėje randame d’desnių akmenų su įspaus 
tomis duobutėmis, pėdomis, įbrėžtas ratukais, 
kryžiukais, kurie dar bg šiol liaudies buvo ger
biami, gydydavo nuo ligų ir teikdavo laimės, 
nes uo.-e glūdėjo žemės galia. Mūsų seneliai ir 
prosenehai buvo nusagstę pakeles, laukus, sody
bas, kapines panašiais į augalus stulpais su sto
geliais, kure irgi b”vo palaimą nešant eji žemės 
galios simboliai. Lietuvoje teka upės, vadinasi 
“Šventosioms” “Šventupėrnis” ir tūno ežerai, 
kurie vadinami “Šventaisias”, “Šventežeriais’' 
ar “Dievaičia s”. Ir tiek daug šventų šaltinėlių, 
pr>e kuriu žmones rinkdavosi būriais, prausda
vo.-.’ skaudamas dalis ir laukdavo malonės.

Žeme gimdo gyvybę, joje slypi amžinojo gy 
venimo paslaptis. Mūsų protėvis ypatingai pa
stebėjo ir įaudė į dainas ir į tautodailę, kaip 
dyksta, sprosta, žydi ir auga žiedelis ar medelis 
Augantis ir žydintis augalas - žemės laimės sim
bolis. Lelija ir eglė išsprogsta iš žemės smailia 
viršūnėle, kyla į viršų pakopomis skleidžia de 
vynias šakeles;

•*Oi tu, eglele,
Oi tu, eglele siubuonele, 
Siūbavai ryte ir vakarėli 
Ir issiubavai devynias sakeles. 
Devynias sakeles, desimta viršūnėlė”...

Dzūku daina

Mūcų dainos pilnos rūtų ir lelijų, o greta jų 
ir mergelė lelijėlė arba rūtelė: “Pas močiutė 
augau, rūtele dygau, mėta kvepėjau, rožužėle 
žvdėjau’ ... Mūsų liaudies menas pilnas lelijų 
(vėliau išvirtusių į stilizuotas tulpes), eglučių 'r 
gyvybingų fantastiškų gėlių, augalų, pilnų žie
dais ar vaisiais.

Žemes die <ybė - Žemyna senovės lietuvių 
buvo vadinama “Žiedeklėlė” ar “Žiedkelėja” - 
žiedus keliant’, žydinti žemė.

Kai pas'skaitai se tų istorijos šaltinių, kai įsi
klausai į senas lietuvių dainas, kai įsižiūri į seno 
višką tautodailę, tada gali jausti kokia didelė 
buvo senoji žemės meilė, skleidžianti jos gerbi
mo simfoniją

Lietuvių tikėi’mai, tautosaka rodo nepapras
tą žmogaus suaugimą su žeme, su augmenija.
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MES KELIAME NAUJAS GAIRES 
Išsisklaidžius skauty gretoms po visą pasaulį, ryšys ir minčių Pa" 

sidalirimas pasdarė sunkus. Nekalbant apie suvažiavimus, sąskrid- 
žius iy> v’sur įmanoma ir sueig s. O reikalų atsiranda įvairiausių. Ką 
turėjome tėvynėje ne viskas, pakitus aplinkybėms, tinka.

Tad įvedame šį skyrelį, kuriame bus gvildenama įvairūs skautiški 
reikalai. Suprantama, jie bus keliami diskucijy forma ir todėl redak
cija už juos neatsakys.

Mielas broli, sese, rašyk kas tau. slegia širdužę. Turi naują mintį - 
pasidalyk su sesėmis, broliai*. Turi r etiškumų - klausk.

Redakcija

NUOLATINIS TALKININ RAVIMAS
Taip buvo Nepr. Lietuvoje, taip bu”o trem

ties Vokietijoje, taip nori likti ir dabartinėse lie
tuvių ko’onijose, kad skautams tenka nuolatinis 
talkininkavimas.

Štai neskaitlinga N. sąjunga reng-a vaidini
mą ir kniečia skautus talkon. Jaunesnieji sune
šiota kėdės, skautes puošia salę, o vyresnieji 
vaidina.

- Taip, - sakysite, - nesvarbu kieno vardu at
liekamas lietuviškas kultūrinis darbas, svarbu., 
kad jis vyksta, o juk skautai yra kuklūs, ne
mėgsta reklamos, tai kas čia blogo?

Su tuo sutinku, tačiau paimkime anTą me
dalio pusę. Vaidinimas davė gražaus pelno. 
Skautai, kurie viską atliko, negavo nieko, nes 
dirbo iš talkos.

O skautams pinigai labai reikalingi. Jury sk. 
skiltis nori pirkti laivelį, draugovė palapinę ir k. 
Tenka kreiptis į visuomenę ir prašyti paramos, 
o tuo tarpu N s - ga švaistosi skauty triūso pi
nigais ruošia arbatėles ir k.

Pagaliau, ar nereikėtų šio nuolatinio talki
ninkavimo atsisakyti ir, kur yra galimybė, sa
vo vardu organizuoti kultūrinę veiklą.

Žvirgždutis

Žmogaus ir gamtos palygininimai yra viena iš 
didžiausiy lietuviškos tautosakos ir dabartinės 
poezijos brangenyb’y. Žemės - motino* ir tėvy
nes meilės motyvai yra ligi šiol ir nuolat sutin
kami motyvai visoje lietuvių menininkų kū 
ryboje.
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MūSų SUEIGOS
Pirmus skautukus žingsnius pradėjome ir sa

vo išsiauklėjimą bei patyrimą įgavome mūšy 
sueigose. Jos buvo įdomios, patrauklios ir nau
dingos. Turėjome nemaža “vilku”, gerai nusi
manančių, kaip sueigas pravesti. Buvo šiuo 
klausimu ir literatūros. Šiandien to viso nėra. 
Vienetai yra lig oazės dykumoje. Vadovai prieš 
kiekvieną sueigą prakaituoja statydami ios 
planą. Laikas išvogė jo turėtas žinis. Todėl ir 
sueigos išeina blankios, net nuobodžios.

Mūsų vadovybė galėty paskelbti anuos suei- 
gy planus, kurie mėty metais buvo gilinami. 
Labai maža kas turi senąjį “Skauty Aidą”, tad 
išplėskime naująjį. Daugelis pamiršo net pa
grindinius skautybės dėsnius ir todėl planingas 
jų pakartojimas užžiebty prigesusią atmintį ir 
sudomintų skautybe, tuo pačiu ir sueigas pagy
vintų.

Sueigose skaitoma referatai nagrinėją skau
tiškas temas. Reikėtų šių referatų nuorašus pa
siųsti “Skautų Aidui”. Bus noriau rašomi refe
ratai ir visiems daugiau bus naudo*.

s. v. S. Naginionis

SKAUTIŠKOJI SPAUDA
Turime du skautiškus laikraštėlius - “Skau

ty Aidą” ir “Vytį”. Abudu nėra labai stiprūs 
“Vytis” net spausdinamas rotatoriumi.

Siū’au šiuos abu laikraštėlius sujungti į vieną 
Padaugėjus tiražui ir benradarbiy skaičiui tu
rėt me puiky skautišką žurnalą.

Š.
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NEW YORKO PADANGĖ
New Yorke lietuviai skautai pradėjo veikti 

1949 m. liepos men. , suburti psktn. Šilbajorio 
į dvi skiltis, kurios greit išaugo b- spalio men. 
sudarė “Šarūno” draugovę.

Jau spalio 23 d d - ve surengė pirmąjį savo 
laužą, palikusį gana daug įspūdžių.

Rugsėjo 25 d. draugovėje “gimė” sk. vyčių 
būrelis su 5 sk. vyčiais, o po poros mėnesių jau 
buvo 23 sk. vyčiai. Netrukus būrelis atsiskyrė 
nuo “Šarūno” d - ves, sudarydamas atskirą sk. 
vyčių draugovę, vadovaujama psktn. Kamen- 
tavičiausir sk. v. v. skitu. Gobužo.

1950 m. sausio 6 d. skautai ir skautės susi
jungė bendram darbui į mišrų tuntą, kuriam 
vadovauti buvo išrinkti v. sktn. E. Putvytg ir 
psktn. L. Noreika.

Pavasariui atėjus skautai sukruto ir kovo m. 
19 d. sk. vyčiai suorganizavo ekskursiją į vieną 
žymiųjų New Yorko meno muziejų ir aplanke 
Vienos meno parodą. Ekskursijoje dalyvavo ga
na daug skautų ir skaučių.

Balandžio 22 d. tuntas minėjo skautų patrono 
Švento Jurgio šventę. Buvo laužo programa, su 
pinta iš dainų, pasirodymų ir žaidimų. Matėsi 
svečių iš Elizabeth, N. J. , Newark, N. , ir kt.

V. Kamentavičius.

PAS CHICAGO’S SESERIS
Neramios Atlanto bangos, nuplukdžiusios 

mūsų skautus taip toli nuo mūsų brangios Tė
vynės ir išnešusios į naujus krantus, subūrė gra 
žų sesių ratelį didžiuliame Chicago’s mieste. Vėl 
atgijo skautiškoj veikla, vėl, po darbo fabri
kuose, renkasi j sueigas.

“Aušros Vartų” tunto sesės gyvai veikia: da
lyvauja brolio Gutausko vadovaujamame chore 
ir tautinių šokių grupėje, kuriai vadovauja se
sė Gutauskiene. Seses gražiai pasirodė ir skau
tų vakare, kuris buvo šiltai sutiktas lietuvių.

Chicagos skautes, skautų talkininkaujamos, 
atliko gražų reprezentacinį darbelį, nuvykda- 
mos pas amerikietes seses į Chicago’s pr emiestį 
Lombard su linksma tautinių šokių ir dainų pro 
gramėle. Išvyka praėjo draugiškoje nuotaikoje. 
Amerikietės skautės buvo sužavėtos mūsų tau
tiniais drabužiais, šokiais, dainomis. Amerikie
čių skaučių vadovei įteikta knyga “Genocide”.

N.

LIETUVAITES SKAUTĖS SVEČIUOSE
Philadelphia, Pa. Š. m. IV. 22. , Šv. Jurgio 

dienos išvakarėse, Philadelphijos lietuvės skau
tės buvo pakviestos dalyvauti “Juliette Low” 
rajono amerikiečių skaučių iškilmingoje sueigo
je, kurioje dalyvavo daug svečių.

Sueigoje susirinkusieji buvo supažindinti su 
Lietuva ir dabartiniu baisiu jos likimu.

Mis.. Kupisz, Philadelphijos pietų rajono 
amer. skaučių vadove, sveikindama lietuv. skau 
tęs pažymėjo, kad jos atvykusios iš Lietuvos, 
kuri dabar rusų pavergta. Nors lietuvaičių ir 
uniforma bei kalba kitokios, tačiau jose rusena 
ta pati skautišKa ugnelė.

Pasirodymo metu lietuvės skautės padaina
vo keletą skautiškų ir liaudies dainelių ir, bro
liams skautams talkiniukauiant, pašoko “Kal
velį”, “Rugučius”, “Lenciūgėlį”

Kokį įspūdį paliko lietuvaitės amerikietems 
rodo jų laiškas rašytas Philadelphijos lietuvių 
skaučių vadovei v. sktn. Barniškaitei. Laiške 
rašoma: “Jūs palikote visiems gilų įspūdį savo 
rimtumu ir dvasia, kuri dvelkė iš Jūsų pasiro 
dymo, kas liudija, kad Jūs esate tikri skautai - 
visados pasiruošę. Visi mes susižavėjome tauti
niai šokiais bei dainomis ir tuo Jūsų pasišven
timu ir nuoširdumu. Malonėkit4 perduoti sa
vo skautėms ir skautams širdingą ir rimtą 
susižavėjimą, ir teatneša ateities gyvenimas šio
je naujoje žemėj laimę ir pasisekimą”

Dalyvavusi
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PHILADELPIIIJOS SKAUTAI VEIKIA
22 d. balanžio lietuviai skautai buvo pakvies

ti dalyvauti su programėle L.R.K.S.A. 10- tos 
kuopos metiniame parengime. “Panerių” vieti
ninko paruoštoji programėlė pavyko puikiai. 
Svečių buvo gana ribotas skaičius ir vyravo 
jauki, šeimyniška nuotaik. Šv. Kazimiero par. 
salės scenoje parodytas gyvas “kenčiančios Lie
tuvos” paveikslas, palydimas melodeklamacijos, 
jautriai užgavo senųjų Amerikos lietuvių širdis. 
Nuotaiką kėlė linksmas pranešėjas, įvairūs pa 
sirodymai ir linksmieji broliai.

Philadelphijos lietuviai kaskartą vis stiprėja, 
nežiūrint, kad daug skautų nubyra Amerikos 
vėjų nupūsti.

Senis Lapinas

NAUJAS VILKIUKŲ BŪRELIS
Montrealyje suorganizuota vilkiukų būrelis, 

kuriam vadovauti paskirta kand. sk. vyt. Just. 
Kibirkštis Skautai vyčiai įsipareigojo pereiti vi
sas lietuvių šeimas, paaiškinti gražias skautų 
įdėjas ir paprašyti tėvus atvesti savo naikus į 
skautų sueigas

Broliui Justui linkėtina sėkmės.
St. N.

LANKĖ VADŲ KURSUS
Toronto Vilkiukų d - vės draugininkas pskt. 

E. Kazakevičius dalyvavo Toronto apygardos 
suruoštuose vilkiukų vadų kursuose. Su kitais 
17 dalyvių kanadiečių jis sėkmingai užbaigė 
Šiuos v*rš dvi savaites užsitęsusius kursus.

Š.

SKAUTAI PILIGRIMAI
Šventųjų metų proga Amžinąjį Romos 

miestą lanko daug maldininkų
Kiekvieną dieną miesto gatvėmis eina procecija 
po procecija nešdamos juodus kryžius - atgailos 
ir permaldavimo simbolius. Tai vaizdas, kurio 
negalima aprašj'ti, reikia pamatyti išgyventi, 
kai kartu eina juodaodis negras, baltas europie

tis, gelsvas japonas ar kitos tautos atstovas.
Italų skauta’ iš viso pasaulio atvykstantiem 

savo broliams priglausti šalia Romos, Tre Fon- 
tani vietovėje (čia buvęs nukirstas šv. Povilas) 
pastatė palapinių miestą ir pavadino jį šv. Jur
gio vardu.

Velykų švenčių metu itin gausu buvo pran
cūzų skautų. Du jauni drąsūs skautukai pa
sistatė savo palapinę parke prie šv. Jono Baž
nyčios, bet dėl gausaus smalsuolių antplūdžio 
turėjo keltis nuošaliau.

Gegužės menesį atvyksta iš Anglijos didesnis 
būrys lietuvių maldininkų, reikia tikėtis, kad jų 
tarpe bus ir skautų.

J. Juozukas

TRUMPAI IŠ VISUR
@ Melbourne Ausralijos lietuvių skautų va

dų suvažiavime (10. IV.) dalyvavo 24 atstovai.
® Anglijos lietuviai skautai ruošiasi vasa

ros stovyklai, kuri įvyks liepos m. 8 - 15 d. d. 
netoli Nottinghamo. Stovyklai vadovaus psktn. 
K. Vaitkevičius. Stovykloje dalyvaus dvasios 
vadovas kun. Steponaitis, v. sktn. Prekeris, va
deiva sktn. Spalis, skaučių vadeivė sktn. Gai
li onai te.

® Kun. prof. S. Yla paruošė didžiulį, apie 
500 nsl maldų rinkini. Joje yra ir skautiškų 
maldų skyrius. Knygą leis “Ventos” leidykla.

@ Vytiečių laiškas keliauja. Jis išsiųstas iŠ 
Chicago's į Vokietiją; iš čia bus siunčiamas į ki 
tus E įropos kraštus ir užjūrius, kur tik yra 
“Vyčio” Korp! brolių. Kiekvienas gavęs šį laiš
ką, jį papildo savuoi'i laiškų. Laiškas apkelia
vęs visą pasulį vėl sugrįš į JAV. Surinkta įdo
mi medžiaga bus parvešta į Lietuvą-

® Britų zonos skautai, dėl stovyklų ir mo
kyklų pertvarkymo, kuriuos vykdo okupacine 
britų valdžia, pergyveno dar vieną krizę. Iš vi
sų Schlezwig Holsteino vietov’ų lietuviai skau 
tai veikia tik Spakenberge.
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Kada gi pagaliau...
Į nedidelio kurortinio miestelio viešbutį vėlai 

naktį atvyko naujas vasarotojas ir paprašė il
gesniam laikui atskiro kambario.

- Su apgailestavimu negalime tamstai patar
nauti. Kambarys lyg ir būty, bet tam tikromis 
sąlygomis. Antro aukšto gale yra vienas sala ki
to du Kambariai, atskirti plona siena. Vieną 
kambarį išnuomavo labai nervuotas vasaroto
jas. Jis visai savaitei apmokėjo pusę nustatytos 
kainos ir už antrą kambarį. Administracija ga
linti išnuomuoti ir tą kambarį, tik jo įnamis tu

rįs užlaikyti visišką tylą ir ramybę.
- Gerai, aš sutinku su viskuo.
Kelios dienos praėjos, naujasis vasarotojas 

laikėsi be prieka'što. Tačiau vieną vakarą jis 
gerame ūpe grįžo vėliau. Įėjęs kambarin greitai 
ėmę rengtis gulti. Viskas ėjo sklandžiai, tik su 
pusbačiais užkliuvo: niekaip negalėjo atrišti 
raikščiu. Pagaliau atrišo ir pyktelėjęs trenkė į 
kampą, bet tuojau apstulbo: atsiminė savo nėr r 
vuotą kaimyną. Intinktyviai ir su didžiausiu 
atsargumu nenumovęs ir antro pusbačio, atsi
gulė į lovą ir laukė... Praslinkus valandėlei gir
di tylutėliai atidarant kaimyno duris ir šlepšen- 
čius ž ngsnius. Taip pat tyliai atsidarančiose 
savo duryse išvydo milžinišką kaimyno figūrą...

- Kada gi pagaliau Tamsta numausi antrą 
batą? Aš niekad nemaniau, kad nuėmus vieną 
batą reikėtą gulti į lovą pailsėti...

Buk atsargus!
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