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- Vyturėli, gražus paukšteli, 
Ko nečiulbi anksti rytelį!

- Kur aš čiulbėsiu anksti rytelį: 
Piemens išdraskė mano lizdelį.

Piemens išdraskė mano lizdelį. 
Vanags išgaudė mažus vaikelius.
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Lietuviu skautų ir skaučių laikraštis

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

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

Smulkūs skelbimėliai iki 20 žodžių S 1.00

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

© Lituaniau Boy - and Girl Scouts periodical, published by 
RUTA. Box 78, RODNEY, ONT., CANADA.

Mielam broliui ps. LIŪTUI GRINIUI, 
didžioje liūdesio valandoje tėveliui mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

“SKAUTŲ AIDAS”

PADĖKA
Buv. Hanau "Gelež. Vilko” ir “Neringos” 

tuntų skautininkams ir broliams - sesems, buv. 
Frankfurto Stud. Skaučių “Živilės” skilčiai, 
Chicagos tunto vai d nariams, Sk. Vyčių “Šarū
no” dr-vei ir Chicagos tuntui, Stud. Skautėms 
Korp! “Vytis”, Clevelando skautėms, Sktn. 
Bogutienei ir Kempteno (Vokietijoj) skautėms, 
s. v. v.sl. Draugeliui ir I Sk. Vyčių d-vei To
ronte, v. si. Vyt. Talandžiui ir skautu dr-ve 
Toronte, visiems skautininkams - ems, sk. vy
čiams ir sesems - broliams, o ypatingai ps. A. 
Kalvaitytei, s. J. Damiiona.it ienei ir šeimai, s. 
E. Abelkienei, v. s. S. Damijonaitienei s, v. v. s. 
A. Damijonaičiui, s. v. v. s. A. Milijanavieiui ir 
visiems hanaviečiams, taip nuoširdžiai mus nž- 
jautusiems ir didžiąja dalimi prisidėjus’ems prie 
paminklo pastatymo ant mūsą brangaus Vyro 
ir Tėvo

A. A. vyr. sktn. MIkO KUKUČIO 
kapo, tariame tikrai nuoširdų skautišką lietu
višką ačiū.

Žmona ir duktė

Dėmesio skautės!
Galima gauti knygą “Skautybe mergaitėms” 

III-oji 1947 - 48 mt. laida. Knygos kaina $ 1.00 
U.S.A. Norinčios gauti knygą, pinigus ir per
siuntimo išlaidas pašto ženklais siųskite:
Z Juškevičienė, 5108 W. 21 Str. Cicero 50, III.

“Rūtos” spaustuvė atlieka visus spaudos 
darbus geriausiomis sąlygomis. Turėdami 
ką nors spausdinti teiraukitės mųsų patar
navimo. Kainos žemos, pavyzdžiui 109 lapų 
laiškams (22 - 14 cm) su adresu, taip pat 
100 vizitinių kortelių, kaina tik $ 1.00

“Rūta”, Box 78, Rodney, Ont. Canada.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
© J. A. V. lietvių skautų skiltis, vadovau

jama s. Martyno Jurkšo, dalyvavo II - oje 
J. A. V. Tautinėje Jamboree, kuri Įvyko Valley 
Forge vietovėje. Čia 1776 mt. Amerikos revo
liucijos metu, Washingtono kariai praleido sun
kią žiemą. Ameriečių spauda apie lietuvius 
skautus, dalyvaujančius didžiausioje amerikie
čių stovykloje, plačiai rašo.

© Kanados Lietuvių Skautų Raiono Vado
vybė kviečia rugsėjo 2 - 3 d. d. Toronte lietuv. 
skautų vadų suvažiavimą.

® Į “Skautų Aido” Redakcinę K - ją ma
loniai sutiko Įeiti jūros skautininkas Bruno 
Stundžia. Jis redaguos jūrų skautų skyrelį.

© Iš Vokietijos į J. A. V. jau atvyko a. a. 
v. s. Miko Kukučio dukrelė sesė Ramutė kartu 
su mamyte. Jos apsistojo Dakotoje.

BE SAVOS SPAUDOS,
NEI VIENOS DIENOS!
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būkime ir čia pavyzdžiu SKTN. Č. SENKEVIČIUS

Suprantama, kad skautai, kaip gražiausios 
jaunimo organizacijos nariai, tarnaudami Die
vui, Tėvynei ir artimui, savo gerais darbais, 
kilniais siekimais rodė ir rodo pavyzdį kitiems, 
ypač neorganizuotam lietuviškam jaunimui. 
Tai yra ir gražu, ir reikalin. a. Gi tas reikalas 
išeivijoje dar padidėja, nes čia išeivišką jauni
mą veikia svetimos įtakos, dažnai priešingos lie 
tuviškam būdui, papročiams, netgi gimtajai kal
bai. Vadinasi, tos įtakos kenkia lietuvybės iš- 
laikimui emigracijoj. O išlaikyti lietuvybę yra 
visu lietuviu uždavinys, būtina sąlyga, jei mes 
norime egzistuoti. Šito išsižadėti reikštu išsiža
dėti savęs, o tai būtu jau visiškas nužmogėjimas.

Manau nesuklysiu pasakęs, jog vienas iš did
žiausiu lietuvybės išlaikymo pavoju .Vra sveti
mosios kalbos briovimasis į mūsų gimtąją kalbą 
O brovimasis smarkus, ir tai mes patys kalti, 
kad taip lengvabūdiškai priimame tuo “svete
lius” į savo sąmonę. Mūsų gimtoji kalba yra 
pal'kęs mums didžiausias turtas, kuris reikia 
visomis jėgomis išsaugoti ir nesužalotą parnešti 
tėvu žemen. O vis dėlto mes jo negerbiam ir 

nebran ginam!
Kalba nėra vien tik susižnojimo priemone. 

Mes ja apreiškiame tautos mąstymo būdą, są
monę, apskritai tautos dvasią. Ir jokia žargoni- 
ne kalba šitų uždaviniu neatlieka ir negali at
likti, nes ji bedvasė- Todėl gerbdami save ir sa
vo tautą, gerbkime ir mylėkime savo gimtąją 
kalbą ir neleiskime ją darkyti svetimu kalbu 

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę
Kame nuo amžių tėvai gyveno:
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
Čia grynai dvasiai tiek sveiko peno! į

žodžiais.
Su apgailestavimu reikia konstatuoti, kad iš 

eivijos lietuviuose žargonizmo apstu pasidarė 
Kai kuriems užtenka tarp svetimtaučiu pabūti 
kelias sav. ites, žiūrėk, jis jau ir darko savąją 
kalbą. Skaudu klausytis, bet dar skaudžiau, ka.-. 
.a blogybe užsikrečia ir jaunimas, dar taip ne
seniai apleidęs lietuviškos mokyklos suolą. Nei 
Šito neturi būti! Menki mes būtume kovotojai,, 
jei savo liežuvio apvaldyti n.įstengtume. Skau
tas susivaldo ir nenustoja vilties. Susivaidyki
me ir čia, kontroliuokime, tai ką sakome ir ti
kėkim, kad gimtosios kalbos grynumo išlaiky
mas padės mums išlaikyti lietuvybę.

Susitvarkę patys, gera įtaka ir gražiu pavyz
džiu veikime ir kitus. Tai bus didelis geras dar
bas ir patarnavimas savo tautai. Aš siūlau:

1. Sueigose stengtis kalbėti gryna lietuviy 
kalba. Vieneto vadovas daro pastabas skautui, 
įmaičiusiam svetimos kalbos žodį į lietuviškąją 
kalbą.

2. Skaityti daugiau lietuviy klasiku kūrybos.
3. Kur prieinama, kviestis lituanistus gimto

sios kalbos pašnekesiams.
4. Priimti vienuoliktą nerašytą įstatą: 

“Skautas kalba gryna lietuviy kalba”
Reikalas rimtas, daug karty keltas lietuviš

koj spaudoj. Priimkime ir mes, skautai, jį rim
tai, pasvarstykime savo sueigose ir vieną kartą 
pasiryžkime, nes laikas bėga ir jeigu jis bus be 
ryžto, veiks mūšy nenaudai. Budėkime ir čia.

Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
Jos girią kvapą, žaliąsias pievas; 
Į jos dirvonus pasėjęs grūdą, 
Žinai, jog vaisią palaimins Dievas.

Mylėk prabočiy kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūrūs! 
Mylėk tuos amžius vardais garsingus, 
Kurie išugdė tautos galiūnus!

MAIRONIS
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Fragmentas to pat pa vadinimo legendos - pasakos, kuriai 
1943 m. buvo skirta Dariaus - Girėno Komiteto literatūros kon
kurso premija. Pasaka nebuvo niekur spausdinta.

Gudž'ai šnera Soldino miškelis, medeliai tarp 
savęs tyliai kalba, dairosi lyg kažko laukdami.

- 0 aš mačiau juos skrendant, - pasakoja se
noji pušis atžalynui, - jie skrido, tie margi sa
kalėliai, ir buvo visai netoli savo tėviškėles... ir 
staiga jie krito prie manęs, savo krauju aptaškė 
mano liemenį...

- Ak, baisu mirti svetimame krašte, - krūp- 
sčioja jaunesnioji pušelė.

- Jie nešė savo krašui ir brangią dovaną, - to
liau pasakoja pušis, jie nešė galiūną e.elią jėgą, 
kuri turėjo galios kovoje už tautos laisvę.

- Tačiau jie žuvo, ir kraštas nepajėgus kovo
ti už laisvę... , atsidusta kita pušelė. - Jau de
šimts mėty Gintaro žemėje krauju ir ašaromis 
alsuoja...

- Bet jie paliko testamentą, kad kiltą kiti jau
nuoliai, - tęsia senoji pušis, - žuvusią erelią vai
kai jau užaugo, sustiprėjo ir reikia vėl drąsuo- 
lią juos nukauti.

- Bet kažin ar atsiras drąsuolią? -abejoja jau 
nas berželis.

- Atsiras, atsiras, - teigia senoji pušis, - Gin
taro jaunuoliai ryžtingi, jie kils ir vėl.

- Taip. Jie kils! - ryžtingai taria jaunas ąžuo
lėlis.

O saulė šviečia, siunčia savo spindulius, ga
rina krauju laistytą žemę ir siunčia debesėliu 
išblaškytiems gintariečiams po visą pasaulį, ra
gina juos skubiai rengtis didin žygin.

V. POŠKUS

O KAUTAIS.
Kartais aš regiu savo gimtąją žemę 

Su banguoiančiais, lyg jūra, laukais javą, 
Su sodybomis, paskendusiomis pavėsyje medžią 
Kurią grožiui apsakyti nesurandu žodžią, 
Ir pakrypusiais smuikeliais ant vieškelią, kelią.

Kartu matau, kaip taiso žagrę tėvas, 
Kaip plaka brolis dalgį klėties pakrašty - 
Tąkart tu tokia man graži žemė manoji, 
Jau nerasčiau niekur gražesnės - galvoju - 
Gražiausia už visas, kokias esu matęs, esi!

O kartais... kai šėlsta rytą audros žiaurios, 
Sugriautas sodybas - nelikę nei pamatą. 
Surakintomis rankomis savuosiu į rytus varant, 
Išbadėjusius, parpuolusius ir dar vis barant, 
Kad greičiau eitą, tolintąsi nuo Nemuno krantą.

Ir parpuolęs, ant abieją kelią maldauju: - 
Viešpatie, negi negirdi mūsą šauksmą?... 
Sudedu maldai aš tūkstančius žodžią 
Ir plaukia jie tyliai į aukštybės. Vienodai 
Jungiasi prie maldavimą visą...

Tikiu, kaip visi tikime, nau ją dieną išauštant, 
Kad baigsis tas skausmas ir sielvartas bedalis 
Sugrįšime mes ten, mes vieną kart sugrįšim 
Ir naujai Laisvės Paminklą Kaune atstatysim! 
Mus ves vienas vienintelis kelias...

4. 3. 1950 Otawa
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GRĄŽINTA SKOLA
B ą rudenį mūšy bažnytkaimio mokykloje 

mokslas del mokytojo iškėlimo buvo pertrauk
tas. Naujai atkeltasis mokytojas, pirma, dieną 
įėjęs klasėn, rado ir naują mokinį - Mykoliuką 
Trainį. Atvedęs jį tėvas paaiškino, kad būda
mas neturtingas neturįs vaiką iš ko leisti į moks
lus. Todėl Mykoliukas jau net 9 mėty. Pernai 
už privalomo moks1© nepildymą, buvusi net bau 
da uždėta. Gal būtu ir neleidęs, bet Mykoliu
kas pats labai panorėjęs mokslo. Mokytojas tė
vą patikino, kad neturtas neturi kliudyti moks
lui. Pažadėjo duoti nemokamai vadovėliu.

© © ©

Kaip naujas mokytojas visuomenėje, taip 
naujas mokinys klasėje, tuoi išsiskyrė iš kitp 
tarpo. Mokytojas greit liko tuo ratuku, apie ku
rį sukos visas apylinkės gyvenimas, - mokinys, 
dėl geros pažangos perkeltas į antrą skyrių ir čia 
liko pirmuoju. Po keturip metu jis pavyzding
iausiai baigė šešių skyrių bažnytkaimio mokyk
lą, o mokytojas, per iškilmingą mokslo metu Pa" 
baigą išduodamas jam pažymėjimą, pabrėžė, 
kad tokį mokinį savo darbo praktikoje sutikęs 
pirmą kartą. Patarė jam tęsti mokslą toliau ir 
iš savo kuklios algos davė šimtą litu pradžiai.

Bet Mykoliukas išvykti toliau mokytis nega
lėjo, tačiau santykiu su mokytoju vistiek nenu
traukė. Dažną vakarą buvodavo jis pas moky
toją ir namo nešdavosi knygas bei užduotą dar
bą. Mokytojas jį rengė privačiai ir nemokamai.

Atėjo 1940 metu pavasaris. Mykoliukas, grį
žęs iš apskrities miesto, rankoj spaudė jau šešių 
klas’u pažymėjimą ir vis..-s nušvitęs bėgo pas 
mokytoją, bet jį rado prie radijo imtuvo labai 
nusiminusį. Mykoliukas net neišdrįso jam savo 
džiaugsmo pareikšti, mokytojas, vis galvą pa
narinęs, ilgai tylėjo. Pagaliau tarė:

- Šiandien 4 vai. po pietų per Kauno radiją 
pranešė, kad mūsų tėvynę vėl užblūsta nauja 
ir didelė rusu kariuomenės banga. Taigi kraštą 

ištiko nelaimė. Vargšė ta Lietuva... Svetimieji 
batai sutrips ir nuteros ją...

© © ©

Mykoliukas, nors jau septyniolikos metu jau
nuolis, ištarto naujos permainos lyg ir nesupra
to, nors tėvas džiaugės, kad greit pasibaigs var
gai, jis gausiąs žemės, statysiąs trobas... Bet 
naujos santvarkos žmones atkre pė dėmesį ne į 
tėvą o į sūiių. Greitai pasklido bažnytkaimį ži
nia, kad Trainio Mikas liksiąs aukštu valdinin
ku. Ir tikrai Mikas, paliko tėvą ir išsikėlė į aps
krities miestą, net pas mokytoją neužėjęs atsi
sveikinti.

© © ©

Praslinko metai. Bažnytkaimy įvyko daug 
permainų, tik blogojon pusėn. Tie, kurie pra
džioje ir džiaugės, atšalo, o dauguma gyveno 
nerimo ir net nevilties dienas. Ir ekonominis gy
venimas žymiai smuko. Mokytojas, kuris vis 
dar buvo savo vietoje, dažnai buvo kviečiamas 
girti “naujo ir saulėto gyvenimo”, bet jis vis 
teisindavęs neturįs tam gabumu ir mokyklos 
darbu esąs labai užimtas.

Birželio 13 dienos vakare mokytojas ilgai se- 
bėjo savo kambaryje net šviesos neįžiebęs. Gal 
jau buvo 12 valanda, kai kažkas pabarbeno į 
lango stiklą. Mokytojas, negalėdamas atvykėlio 
pažinti, tyliai paklausė kas ten beldžias.

- Aš - Mikas Trainys. Prašau įleisti, turiu 
svaru reikalą.

Mokytojas tuo įleido, nors buvo nustebintas 
tuo netikėtu atsilankymu. Prašė sėsti. Šoko ži
burį įžiebti.

- Ne. Apsieisime be šviesos. Ar Tamstos bute 
nieko daugiau nėra?

- Ne, nėra. Tačiau ką tai gali reikšti? - jau su 
nerimu užklausė mokytojas.

- Taip reikia. Aš nepageidauju liudininku- 
Atėjau su Tamsta atsiskaityti - skolą grąžinti.

Mokytojas instinktyviai atšoko, o visas kū
nas pagaugiais nuėjo.

Prašau nebijoti, nieko pikto nepadarysiu. 
Patariu tik tuojaus iš čia išnykti. Neklauskite 
kodėl, bet čia nepasilikite. Išvykti reikia, kaip 
galima greičiau ir pradingti, kaip vandeny.
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- Bet... - vėl norėjo kažką sakyi mokytojas.
- Nedelskit, nes gali būti per vėlu. O aš sku

bu. Gal tik vėliau mane suprasit...
Mikui išėjus, mokytojas rimtai susirūpino. 

Girdėjo apie naktinius areštus. Gal r jam grė
sė pavojus? Nieko tikro nesuprato, bet nedelsė. 
Pasiėmė šiek tiek maisto ir dar kai ką ir, sėdęs 
ant dviračio, pasuko keleliu į mišką. Jau auš
tant jis pasiekė tolimą pažįstamo eigulio sody
bą. Pasitaręs su eiguliu, neliko grįčioj bet iške
liavo miškan ir užsimaskavo tankmėje. Tuo tar
pu eigulys nuvyko į miestelį pasižvalgyti kas 
darosi.

Jau sutemus besėdintį tankmėje mokytoją 
aplankė sugrįžęs eigulys. Jis buvo visas pasikei
tęs ir prislopintu balsu kuždėjo:

- Baisūs dalykai dedasi! Po visą apylinkę nuo 
3 valandos ryto sunkvežimiais laksto rusu ka
reiviai, enkadėvistai ir partiečiai. Jie suėmė ir 
išvežė į geležinkelio stotį Tamstos kaimynus 

Baltrukeną ir Kerši p su šeimomis. Pasiruošti 
leido tik trumpą laiką. Ne ką vargšai galėjo ir 
pasiimti. Užupip, Biržuliu, Naudžių ir kituose 
kaimuose taip pat suėmė keletą ūkininku šei- 
my. Miestelyj: pakliuvo buvę ar dabartmai tar
nautojai. Tamstos bute, sako, kratą darę ir po 
to duris užantspaudavę. V’sa apylinkė p:lna 
baimės, taip ir žiūri kieno k'eman suks mašina. 
Ir ką padarysi prieš tokią galybę? Ana buvęs 
policininkas Kriūnas per suėmimą kažko nepa
klausė tai tuoj gavo šautuvo buože į galvą ir 
vietoje užmušė. Ir negyvėlį išvežė, tik ne į va
gonus, bet už miestelio žvirduohėje užkasė...

Mokytojas apstulpęs klausėsi eigulio pasako
jimo ir tylėjo. Krūtinėje jam virę kraujas, širdį 
vėrė skausmas, visas virpėjo... Žiaurus tėvynes 
teriojimas jį išvedė iš pusiausviros ir abi kumš- 
tys savaime kietai spaudės. Pagaliau susivaldęs 
pro dantis iškošė:

- Man skolą grąžino, o tau, tėvyne, kas at
lygins už skriaudas ir užgydys baisias žaizdas.

ALĖ PAŠKEVIČIENĖ
VaVaVaVaVAVAVaVaVAVAVKOKIA TAI NUOSTABI ŠALIS

Kokia tai nuostabi šalis, 
Kur upės teka klonimis, 
Javai banguoja vilnimis... 
Visur tu laukiamas svetys.
Kas man jos vardą pasakys?

Kur saulė mus kitaip gaivina, 
Kur nieks tau pikto neketina, 
Kur nieks klastos visai nežino, 
Svečius midum, alum vaišina...! 
Sakyk, kaip šalį tą vadina?

Bet visa tai jau praeityje, 
Dabar tenai tikra vergija. 
Ką likę jaučia ten širdyje, 
Kai dauguma jp Viešpatyje? 
Viena paguoda ttr’ viltyje...

Pravirksta kruvina širdis, 
Ar žaizdos greit beužgis?
Kas atėjūnus beišvarys, 
Namo savuosius sugrąžys? 
Kokia bus josios ateitis?...

Bet patekekės ir jai aušra! 
Jėgą duos Dievo palaima, 
Nes kenč’a nemari tauta!.,. 
Visad išliko ji gyva.
Ji kelsis! - Ji - Mūs Lietuva!
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SKILTIES
SISTE

MOS
KILME

IR
PRI

GIMTIS
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Skilties sistema yra skautų organizacijos pa
grindinis bruožas, kur lavinimas skiriasi nuo ki
tų organizacijų lavinimo ir kur ši sistema pri
taikoma, ten užtikrinamas laimėjimas. Tai nė
ra kažkoks dekoratyvinis papuošimas, tartum 
skanus kąsnelis vestuviniam pyrage, nei kažkoks 
šauksmas netikėtoje bėdoje, tartum ugniagesių 
komandoje. Tai yra skautų kelias atliekant už
davinius, tiek darbe ar žaidime, tiek drausmėje 
ar pareigoje.

Charakterio lavinime atskiro asmens atsako- 
mingumo įsąmoninimas - neįkainuojamas žings
nis. Tai įmanoma padaryti skiriant skiltininką, 
kuris yra atsakomingas už viasą skiltį. Jo parei
ga būti pirmaujančiu ir versti kitus skiltie- ber
niukus sekti jo pavyzdžiu. Tai skamba kaip įsa
kymas, tačiau praktiškai tai įvykdoma. Per ata
tinkamas varžybas, pravestas tarp skilčių, skil
tis yra tartum vienas asmuo ir kiekvienas ber
niukas prival žinoti, kad jis yra atsakingas už 
visą skiltį, jo garbė tai skilties garbė ir tuo bū
du žaisdamas ar dirbdamas jis privalo įtraukti 
visas savo jėgas.

Kai kam gali atrodyti staigmena, tačiau ban
dymai parodė, kad atskiri dalykai .yra nesun
kiai suprantami ir pritaikomi praktikoje. Tas 
gali būt aiškinama tuo būdu, kad tai yra tikra
sis darbo kelias. Jei mes g Ivosime apie berniu
kų grupės lavinimą natūraliu būdu tai prisimin

sime tradisini metodą - begalybę instrukcijų 
per spaudą bei teoretines pamokas ir 1.1. - atro
dytų, kad tai geriausia. Tačiau kai skautų kar
ta laikosi savo metodo, galima išmesti vienpu
ses lavinimo priemones, nes skautybė visapu- 
s'škai lavina charakterį

Baden Powell’io sąvoka ap e charakterį bu
vo pagrindas gilaus įsitikinimo į individualų as
mens lavinimą. Lavinimo kokybė daug pareina 
nuo pasitikėjimo savimi ir savęs sudrausminimo 
Čia svarbu asmeniškas garbės ir išdidumo su
mažinimas. Jeigu imsime kitų metodų silpnybes 
tai matysime, kad jos atima iniciatyvą ir tuo 
sumažina atskiro individo lavinimą.

Būdamas kario tarnyboje, Baden Powell’is 
rūpinosi individualaus lavinimo klausimais ir į 
skautybę žiūrėjo, kaip į savo prigimtą sferą, 
tartum antis į vandenį. Darydamas bandymus 
bei stebėdamas klaidas Baden Powell’is pama
tė kad jis gali padaryti ką nori tik su maža 
grupe žmonių, kiekviena iš 6 vyrų, su puskar- 
ininku, uždėjus šiam atsakomybę už grupės ly
gį. 1897 met. Baden Powell’is, perėmęs 5 - to 
Dragūnų Pulko vadovavimą Indijoje, turėjo 
progos skilties lavinimo metodą išbandyt dides
niame kiekyje. Jis kiekvieną pulko žvalgą la
vino: pirmiausia patikrindavo jo žinias, toliau, 
naudodamas skilties metodą, įvesdamas ženklų 
sistemą, taip kiekvieną drąsindavo ir darydavo 
pajėgesniu.

Atliktus bandymus su savo kariais ji apibu
dina sekančiai.-, žodžiais:

“1. Pavesti visą atsakomybę puskarin- 
inkui (net grandiniui).

2. Daryti žmonių mėgiamus pratimus.
3. Laikyti žmonės mažuose nuolati

niuose daliniuose, kur jie būtų nuo
latinėse varžybose vienas su kitu, 
lauke ar kareivinių kieme, ugdant jų 
drausmingumą ir keliant vienodai 
pajėgumo lygį.”

Šių žodžių raktas yra atsakomingumas, 
pasitikėjimas ir mažas dalinys. Jie vėliau 
buvo dėti pagrindan skautiškojo lavinimo me
tode per skilties sistemą.

Tai trumpas to metodo gimimo skicas, davęs
7
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dideles pasėkas.Skillies sistema buvo pritaikyta 
b rniukų lavinimui, kadangi ji įrodė didelę ver
tę praktiškuose dalykuose. Tai nebuvo teorija, 
profesoriaus smegenų sukurta prie studijų talo.

Knygoje “Skautybė berniukams’ ši sistema 
yra aprašyta šiais žodžiais:

‘ Kiekviena draugovė yra suskirstoma į 
skiltis, kiekvienoje nuo 6 iki 8 berniukų. 
Pagrindinis objektas skilties sistemoje 
yra atsakomybės suteikimas kiek galint 
didesniam berniukų skaičiui. Jei draugin
inkas suteikia skiltinkui realios jėgos, 
duodamas jam laisvas rankas darbe, jis 
padarys daugiau to berniuko charakte

rio išlavinimui, negu, kad gali duoti vi
sokie mokykliniai auklėjimai.”

Bet nežiūrint j visas gerąsias puses ir paskati
nimus mažai buvo įsisąmoninta, kad tai yra 
raktas į pasisekimą. Berniukų grupavimas įskil 
tis, žinoma, buvo padarytas, bet kai kurie skau 
tų vadai būtų buvę patenkinti, jei būtų palikta 
taip, kaip anksčiau buvo. Dėl to 1914 met. Ba
den Poweil’is “Skautininke” rašė:

“Daugelis skautininkų nenori iškarto pri 
pažinti nepaprastą vertę, kurią jie galė
tų gauti iš skilties sistemos, jeigu šie ją 
vartotų, betas manau, kad daugelis iš jų 
vis daugiau ir daugiau tai pradeda su
prasti. Skiltis, pagaliau, jungia berniukus 
į kasdieninį būrelį vieno iš jų vadovybėje, 
kas yra natūralūs jų organizavimas, 
pataisąs klaidas ir suteikiąs malonumo 
laisvalaikiui. Bet jei jūs norite iš šios sis
temos gauti geriausius rezultatus, jūs tu
rite duoti skiltininkui visapusišką atsa
kingumą, jeigu jūs duosite tik dalinį at- 
sakomingumą, gausite tik dalinį pasiseki
mą. Pagrindinis dalykas nėra drauginin
ką iš rūpesčių išgelbėti, bet atiduot atsa
komybę berniukui, kas yra geriausias bū
das charakterio ugdymui. Jeigu jūs kon
troliuosite šią natūralią sistemą, jūsų pa
čio naudai atneš tai geriausių rezultatų. 
Tai yra draugininko reikalas siekti šio 
tikslo, atliekant draugovėje skilčių var
žybas ir tuo pakelint jų darbingumą.”

Šiandien draugininkai dar neišnaudoja pilnai 
skiltį. Šį neišnaudojimą veikia įvairios priežas
tys; vieni nenori skaitytis su autoritetu - jie no
ri būt ?!rmaujantiej ; kiti abejoja ar berniukai 
yra pajėgu išlaikyti atsakomybę; kiti nesupran
ta įdėjos reikšmingumo; kai kurie yra padarę 
pusiau kietus bandymus ir išpusiaukelės grįžę 
atgal Gali būt, kad mažai daliai netiko šis lavi
nimo būdas ir jie bus laimingesnini darbe, kn
is nėra surištas su skilties sistema. Tegul dar 
kartą bus pabrėžta, kad be skilčių sistemos nė
ra skautybės

Iš anglų k. vertė s. R. A. ir v. si. R. A.

KAM YRA ŽINOMA, KAD...
® Šeštąją planetų stebėjimo stotį ameri

kiečiai pastatė kaime Chapel Hill, N.C. įrengi
mas kainavo $ 300 000.

@ Kanadietis vidutiniškai per metus su
naudoja 25 svarus muilo.

® Pirmąjį dienraštį išleido romėnai. Jis bu
vo rašomas ranka ir kabinamas prie sienos.

© San Franciske iš visu mirusiųjų pereitais 
metais 33 nuošimčiai priklausė širdies atakai ir 
17 nuošimčių vėžio ligai.

@ Kento grafioje, Stelling, Anglijoje 400 m. 
namą buvo įvesta penktanflijoninis tilefonas

@ Patirta, kad žuvys mėgsta muziką, ski • 
ria spalvas r pažįsta žmones.

® Krokuvoje, Lenkijoje druska buvo kasa
ma jau 13 amžiuje.

® Italijoje numatyta duoti jaunavedžiams’ 
paskolą 1000 000 lyrų ($ 17 00), kurią jie turės 
grąžinti per 25 metus.

® Gorila niekuomet nemiega toje pat vietoj
8
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STAR MATRICAAUKSASPARNIS GENYS
Šis paukštelis vietiniu vadinamas “Flicker” 

Tą vardą greičiausia bus gavęs nuo jo išduoda
mo garso f I-i-c-k-e-r Jis sutinkamas Rytinėje 
Amerikoje ir Pietinėje Kanadoje ir čia skaito
mas gražiausiu ir populariausiu paukščiu. Paukš 
tukas apie 12 coliy ilgio, truputi riestu snape
liu, alyviniai rudos spalvos su juodais taškeliais 
Galvutė ir kaklelis pelenui spalvos, galvoje turi 
šviesiai raudoną pusratį. Apatine paukštuko 
spalvą ruda su orie kojy išnykstančiu gelsvu 
mu, kuriame ryškėja juodos dėmeles. Skersai 
krūtinę ir kaklelį platus juodas pusratis apati 
nes sparneliu plunksnos auksiniai geltonos, o 
uodegutė visai balta. Lizdelį suka medžiu dre
vėse. Maitinasi vabzdžiais, skruzdeinis, uogo
mis. Skaitomas ūkininko draugu.

Viršelyje: Raguotasis vieversys, kuris prisilai
ko beveik išimtinai tik Šiaurinės Amerikos že
myne. Čiulba, kai ir lauky vieversys. Paveikslo 
matrica gauta is STAR.

( JAN JUTA )

Senajame Testamente, Jobo knygoje 39 per
skyrime randame tokį nepalanku stručiui išsi
reiškimą:

“Jis yra šiurkštus savo jaunikliams, lyg jie 
nebūty jo... Nes Dievas atėmė iš jo išmintį ir 
nedavė jam proto.”

Atrodo, kad Jobas nėra niekad tyrinėjęs stru
čio gy zenimo. Pasirodo tie paukščiai yra geri 
tėvai. Patinas ir patelė pakaitomis peri tą pa
reigą pasidalindami. Kiekvieną naktį krūmokš
niuose jis tupi juodas, išdidus ir vienišas ant 
kiauš'niy. Dulkėtoje žemėje iškapstytoje duo
bėje, kuri eina lizdo pareigas, būna 30 ar dau
giau kiaušiniu. Tik išperėti stručiukai panašūs 
į šiaudy ir vilnp kamuolius.

Vieną rytą, man stebint vieną Piety Afrikos 
farmą, vyras atidarė daržinės duris, pro kurias 
išėio didokas būrys ty paukščiu, visi pilkomis 
jaunikliu plunksnomis. Staiga, lyg Įsakyti, spar
nus išskėtę jie šoko prie užtvaros, mesdamiesi 
t.ti į vieną, tai į kitą pusę. JKai kurie sukosi ir 
sukosi aplink lyg pasiutimo šokio apimti, pa
galiau nuvargę ir išsisemę, susuktais kaklais ir 
išnarintam kojom liko gulėti.

Šis troškimas šokti yra dalis stručio prigim
ties- jis metasi plačion erdvėn sukdamasis eks
tazėje, dėl atgautos laisvės ar iškilmingai žings
niuoja poravimosi šokį. Visi paukščiai šoka po
ravimosi metu, bet kad patikėti stručio r tuali- 
nj šokį reikia jį pamatyti.

Posakis apie kvailą strutį su įkišta smėlin gal 
va kilęs iš to paukščio papročio ištiesti kaklą 
ant. žemės. Ištiesy tai geras būdas stručiui slėp
tis tupint ant kiaušiniu. Kai galva ir ilgas lyg 
periskopas kaklas nusileidžia, kuprotas paukštis 
pasidaro panašus į kupstą, uolos gabalą ar skruz 
dėlyną. Atmosfera ir karštis sustiprina miražą 
ir visiška paslepia tupintį strutį.

Kai aš teturėjau dešimtį metu ir mėgau nuo
tykius, man labai rūpėjo pamatyti perintį stru
tį. Tai yra pavojinga, nes kai vienas paukštis
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tupi, antrasis vaikšto apie lizdą, saugodamas jį nuo vsiokių įsibrovėlių. Jo galingos kojos leidžia jam taip greitai begi, kaip šuoliuojančiam ark- Jiui. Aš mačiau strutį jo didžiulėmis, geležiniais nagais ginklutomis, kojomis perplėšiant Šunį į dvi dali vienu smūgiu.Man buvo pasakota, kad stručiui puolant yra du būdai išvengti sunkaus sužeidimo ar net mirties. Reikia turėti ilgą šakės pavidalo lazdą, kurią atremti į paukščio kaklo pradžią, laikant jį atokiai nuo savęs, tokiu būdu galima išvengt jo mirtinų smūgių. Kitas, paskutinis gelbėjimosi būdas, kristi kniūpsčiomis ir galvą uždengti rankomis, nes strutis gali padaryti žalos stačiam daiktui, kai jis gali pakelti koją ir smogti. “Blogiausia kas gali tuo atveju atsitikti” - pasakojo mane informuojantis, - “tai jei jis atsitūps ant tavęs ir kai judėsi kirs snapu, - taigi nejudėk, kad neiškapotų tau akių.”Aš buvau tiek užsižiūrėjęs į stebėjimo objektą, kad nepastebėjau sargybą einančio patino tylaus ir greito prisiartinimo iš tolimo užtvaros kampo. Staiga išgirdau “kriuktelėjimą” ir atsisukęs pamačiau bėgantį į mane paukštį išskėstais sparnais ir paraudusiu nuo įsiutimo snapu. Numetęs savo lazdą pradėjau bėgti. Nors.kelio liko m daug nubėgti, tačiau įsitikinau, kad užtvaros nepasieksiu. Išsigandęs kritau į smėlį, glausdamasis prie kietos žemės.Kiekvienu momentu laukiau užgriūvant visu svoriu didžiulio paukščio. Jaučiau kraujo spaudimą ausyse, dvasioje jaučiau baimės ir maldos sūkurį.Pajutau aštrų dūrį į blauzdą, kur mano batų raikščių metaliniai galiukai atkreipė aštrų pauk ščio žvilgsnį; įtempiau visus raumenis, kad nė- sujudėčiau. Praslinkus keletai minučių truputį pakėliau vieną ranką, kad pamatyčiau kur yra paukštis, ir tuoj pat pajutau aštrų smūgį snapu į žemę prie pat mano šono; visas mano kūnas sudrebėjo, nes smūgis sekė po smūgio, nors šiaip jokio garso nesigirdėjo. Gulėjau išsigandęs, buvau per silpnas pabėgti; vaizduot.-je save mačiau mirštantį, užtrokštantį. Dž augiausi, kad mano sprandą dengė ir saugojo fetra ir, kad sulenktos rankos šlepe mano veidą ir riešus. Man10

besimeldžiant staigus kirtis į rankovę suvirpino mane iš skausmo. Blizgančios mano švarko sagos pritraukė pikto paukščio dėmesį.Po ilgo laiko skaudantieji raumenys privertė mane vėl pajudinti ranką. Po truputį keldamas ją ir atmerkęs vieną akį pamačiau juodą, plunk snuotą paukščio kūną tupintį vos keletą colių nuo mano alkūnes. Savo vaizduotėje aš mačiau tupintį šalia manęs strutį ir laukiantį menkiausio gyvybės ženklelio, kad įsiutęs galėtų mane sutrypti į beformę masę ar kapoti tol kol būsiu suplėšytas į gabalėlius.Visą kūną skaudėjo, tačiau gulėjau ir nedrįsau pajudėti, ir kai po daugel valandų atsargiai žvilgterėjau - pastebėjau, kad paukščio jau nebėra.. Išlėto-kėliau savo s .audantį kūną, kad galėčiau pažvelgti virš mane supančių krūmų. Nebuvo nieko matyti. Truputį luktelėjau, sutelkdamas nervus ir likusias jėgas p •’skutimam šuoliui už spygliuotų vielų.Didesnę dienos dalį buvau išgulėjęs ant žemės. Vėliau man buvo paaiškinta, kad, galimas daiktas, mane išgelbėjo perėjimo laiko pasikeitimas. Perinčios patelės slaptas šauksmas pakeisti, atitraukė patiną nuo manęs, o patelė nieko nežinodama apie mane neperėmė saugoti mano išsitiesusio kūno.Grįžau į namus ir papasakojau apie savo stebuklingą išsprukimą. Mano švarkas su ištrauktum sagom patvirtino mano istoriją.R.
V W 'K J’ 'W v?Įsižiūrėję gamton, su ja susigyvenę, ją pamilę, šit ką įsidėkite širdin: mylėti savo motiną, gerbti kitų motinas, mylėti motiną Lietuvą, jos žemę ir kas toje žemėje yra: gyvulius, paukštelius ir žvėrelius. Taip, yra jūsų geras būdas galimas, taip ir jūs patys būsite branginami ir mylimi ne tik savo siaurame rinkinyje, bet ir plačioje Lietuvoje.

ANTANAS SMETONA
V V/ V
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DIDYSIS JūRŲ PLĖŠIKAS
Kelios smulkmenos

apie pavojingo jūros gyventojo nuotaikas

Prie rety ir kartu keistų jūros gyventoji,! pri
klauso kardžuvė. Tai didelė plėšri žuvis, kurios 
ilgis iki 15 pėdų ir svorio arti pusės tono. Savo 
karingą vardą gavo todėl, kad jos viršutinė žio
tis labai išsitęsusi į prieki kardo forma ir sukau- 
lėjusi. Šis savotiškas ginklas gali būt 3- jų ar 
daugiau pėdų ilgio, savininkas puikiai jį valdo 
ir apie tai pasakojama įvairiausių istorijų. Daug 
jose yra fantazijos, bet vidėlto jose yra nemaža 
ir tiesos

“Nautical Magazine” pasakoja apie vieną 
kardžuvę, kuri Šiaurės Amerikos pakraščiuose 
pradūrė išplaukusį iš Bostono škūnerį. Įdūkusi 
žuvis su galimu jai didžiaus'u greičiu metėsi į 
laivą ir savo kardą smeigė žemiau vandens lini
jos į laivo liemenį. Vanduo pradėjo taip smar
kiai veržtis, jog laivo siurbliai tik didelėmis 
pastangomis išgelbėjo laivą.

Kartą buvo net karo laivas torpeduotas. Kai 
1725 m. anglų fregata. “Leopard” buvo ištr ūk
ta taisyti, visų nustebimui rastas įsnigęs žuvies 
kardas, kuris buvo lūžęs, bet pradaręs 1 colio 
storio skardą, toliau 3 colių kieto medžio lentą ir 
dar įlindęs 3,5 colio į siją. Dar į kitą laivą “Pris
cilla” kardas buvo įlindęs 18 colių Galima įsi
vaizduoti su kokia jėga ir greičiu žuvis plaukia 
į tikslą ir kokiu markumu smogia. Viena iš 
didžiausių kardžuvių turėjo nelaimę pakliūti į 
sausą doką Balboa, Panamos uoste. Kai van 
duo buvo išsiurbtas rado didžiulę 15 pėdų ilgio 
kardžuvę. Žuvis gynėsi pašėlusia i, suskaldė 
storas lentų užtvaras, bet galų gale buvo iškel
ta kranu į krantą ir po 3 - jų vai. nusibaigė.

Šiaip ji ram žuvis, jei jos niekas neužkabina. 
Kardą vartoia medžiodama: užtikusi masę vi
dutiniškų žuvų, ji švaistydosi į vieną ir kitą 
pusę užmuša sau pakankamą kiekį, paskui ra

miausia ias suėda. Pietinės Italijos ir J. A. V. 
rytiniuose pakraščiuse jas gaudo maistui. Ypač 
vertingi jos kepenys, kadangi turi apsčiai vita
mino A. Gaudyti kardžuvis nėra juokai. Pap
rastai harpunuoja ją iš laivo. Harpuna ir prie 
jos pritvirtinta kiaules pūslė rodo kur žuvis 
plaukia. Mažesnis laivelis seka ją, kol žuvis nu
vargsta ir tada ją pribaigia. Bet visada yra pa
vojus, jog žuvis gali atsisukti ir pulti ją sekan
tį laivelį.

B. S.

>+«««

Vienodinkime uniformas
Tai senas jūros skautų vadų rūpestis, kurį 

dabar dar sunkiau išspręsti, kadangi tai liečia 
daugelį kraštų. Bet pagrindai yra tie patys t. y. 
ilgos kelnės ir “navy” kirpimo palaidinė. Bet 
griežtai nusistatykime, prisilaikant jūrinių tra
dicijų, jog palaidine nešiojama švir kelnių, bet 
jokiu būdu neįleistos į kelnes (taip nešioja tik 
didžiosios rytų valstybės jūrininkai). Kaklaryšis 
arba “navy blue” arba juodas, rišamas geruoju 
mazgu. Kepurė vasarinė visai balta USA laivy
no pavyzdžio (be ženkliuko), o žieminė anglų 
Livyno pavyzdžiu, su užrašu “Jūros Skautas” 
arba “Sea Scout”, bet ne atskiro laivo. Tas 
svarbu uniformos suvienodinimui. Žieminėje ke 
purėje ženklelis nešiotinas, bet tik išsiuvinėtas.

Bendrai nieko - metalinio ant uniformos - 
viskas išsiuvinėta. Nedėvima ilgo plaukiojimo 
ženklai, buvusio Lietuvoje jūros skauto ženklas 
ir kitokie žaisliukai. Uniformuotas skaitosi tada 
jei dėvi ir kepurę, be kepurės tai jokia unifor
ma.

Jūros Skautų Skyrius

Broliai, jūros skautų skyrelis laukia ben- 
radarbių. Rašykite apie viską:iš dabartinio 
gyvenimo, atsiminimus ir specialius rašinė
lius. Lauksime Dėkui!
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PO SVETIMU DANGUM
ANGLIJOS RAJONAS
• Fondas rotatoriui ir mašinėlei pirkti vis 

auga ir tikimasi, kad greitu laiku mūšy rajonas 
galės leisti bendraraščius ir instrukcijas atskirai.

@ S. Romualdas Spalis, autorius savo laiku 
pradėto spausdinti “Skautu Aide” originalaus 
lietuviško veikalo “Gedimino draugoves skilti- 
ninkai”, parašė jumoristiniu apysaky knygą 
“Tryliką nelaimiu”. Knygą išleido K. Barė- 
no leidykla. Knygą galima gauti ir ‘Rūtos” 
leidykloje. Kaina $ 1. 20.

Malonu pažymėti, kad s. Spalis tebera akty
vus skautininkas, nesupasyvėjęs tremties ir 
emigracijos verpetuose, bet šiuo metu sėkmin
gai vadovauja rajonui, ir kartu bręsta į kūri- 
bingus rašytojus.
J. A. V. RAJONAS

Bostonas. Š. m. gegužės 20 d. 52 Kęstučio 
dr-vė Bostone turėjo iškilmingą sueigą su skau
tu tėvais ir bičiuliais, kurioje BSA (Boy Scouts 
of America) So Bostono distrikto ekzekutyvas 
Beliveau įteikė draugovės komiteto pirminin
kui vietininkui s. Ig. Kc nčiui draugovės regist
ravimo raštą (charter’}). Pažymėtina, kad buvo 
palikta draugovei tas pats numeris, kurį Kęs
tučio draugovė yra tu ėjusi Dainavos tunte, 

kurios vėliava yra per ps. Ed/. Zabarską pa
veldėjusi Kęstučio draugovė Bostone.

Šia progaa draugovę sveikino AL'1' (Amerik. 
Lietuviu Tarybos) Bostono skyriaus pirminiu k. 
p. Kasmauskas, So Bostono tunti įtinkąs Cha- 
millard, skautu tėvy vardu dr. Kalvaitis, sese
rijos vienetu vardu v. s. Čepiene ir Vyriausiasis 
Skautininkas.

Oficialioj: dalis perėjo j lauželį, kurioje “Tig 
ry” ir “Vilku” skiltys pamainomis su svečiais 
išpildė kuklią, bet jaukią programą.

Kęstučio dr-vę globoja s. Jurkšas ir jos drau
gininkas yra si. Banevičius.

@ Gegužio 13 b. Vyriausiasis Skautininkas 
lankėsi BSA centre, pakviestas Mr. Me Kinney, 
Assistant to the Chief Scout Exenti»e, aptarti
liatuviy skautu reikalus J. A. V - ėse 4 ir pusę 
valandos užtrukusiame draugiškame pasikalbę 
jime paaiškėjo, kad J. A. V - ėse nebus kliūčių 
steigtis lietuviškiems skautu vienetams su sa
vais vienety komitetais ir vadovais ir registruo
tis BSA tuntuose.

Skautams, įsigyjant naujas uniformas, bus 
galima nešioti lietuviško įžodžio lelijėlę ant de
šinio kišeniaus ir tautinę juostelę virš dešinio 
kišenians.

New Yorkas. Po Jurginių laužo New Yorko 
sk. vyčiai su skautais ir skautėmis ruošia be
veik kiekvieną savaitgalį ekskursijas bei iškilas, 
lankydami New Yorką ir jo apylinkes.

v Balandžio 30 d. New Yorko uoste stovė
jo didžiulis karo laivas “Missouri”, kurį aplan 
kę ir apžiūrėjo skautai ir skautės. Ant šio laivo 
denio 1945m. rugsėjo 2 d. buvo pasirašyta Ja
ponijos kapituliacija sąjunginikams, kuo baig
tas II pasaulinis karas. Laivas 270 m. ilgio 35 m 
pločio ir 45. 000 to.

v Gegužės 14 d. sk. vyčiai buvo suruošę 
ekskursiją į Laisvės statulą. Oras buvo puikus, 
tad ekskursijoje dalyvavo labai daug žmoniy. 
Laisvės statula pastatyta 1886 m., yra 225 to 
svorio, 93 m aukščio ir kainavo $ 450.000. Vien 
tik jos rankos pirštas yra didesnis už žmogy - 
2,4 m ilgio ir 1,5 m storio.
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v Gegužės 21 d. New Yorko kaimynai Ne
wark, N. J. ir apylinkių tremtiniai ruošė Lin
den, N. J. gegužinę, kurios pelnas buvo skiria
mas šelpimui Vokietijoje likusiųjų. Didelė 
dalis ten buvusį newyorkiečių buvo skautai 
ir skautės.

v Gegužės 28 d. sk. vyčiai vyksta j didžiausią 
zoologuos sodą - Bronx Zoo.

Vyt. Kamen tavičius
KANADOS RAJONAS

Torontas. Praslinkus dviem gražios skau
tiškos veiklos metams, Sekminių proga Toronto 
tuntas surengė viešą Čikagos - Toronto lietuvių 
susiartinimo vakarą. Parengimas įvyko erdvio
je Jarvis Collegiate salėje, kur, dalyvaujant 
gausiai liet, visuomenei, skautai pasirodė su 
trumpa nuotaikinga programa.

Sk. Vytis Kuprevičius, lūpine armonikėle vy
kusiai pavaizdavo mūsų kebs skaudžius laiko
tarpius. Sesės, jūros skautės su dainomis pasi
rodė beėsančios Baltijos pajūryje. Sktn. Kairio, 
keli smuiku solo išpildyti klasikiniai dalykai pa
rodė, kad skautai ir menininkų tarpe turi stip
rias pajėgas. Seses Šarkauskaitės dvi liet, kom
pozitorių dainos solo, įrodė jos puikų vokalinį 
sugebėjimą. Smuikininkui ir solistei akompona- 
vo p. Rautenis. Akordeonu duete, ps. Zubrio 
kaitė ir jur. sk. Ziolanda išpildė sunkoką Franz 
von Soupe uvertiūra “Poetas ir ūkininkas”. 
Programa buvo baigta p. Jagėlos resizuotu 
dainų i>* šokią montažu “Po laisvos Tėviškes 
dangumi”.

Programai pasibaigus, kiek pavėlinę atvyko 
ir Čikagos svečiai su prof. Kolupaila priekyje.

Glaudesniam susiartinimui su svečiais , To
ronto sk. studentai surengė kuklias vaišes. Jau
kiojo pobūvio metu, prof. Kolupaila, įpinda
mas spalvingo jumoro, įdomiai papasakojo apie 
skautą organizuotas baidarių keliones po pla
čiuosius Lietuvos vandenis. Geros nuotaikos 
atnešė sveč ų kelionės įspūdžiai, kuriuos spėjo 
suregsti ir č>a besistiprinantiems bičiuliams per
skaitė vienas čikagietis.

Šia proga, laikinasis studentą korporacijos 
vadas senj. Paulionis perdavė pareigas senj. 

Medeliui, kuris jau buvo anksčiau išrinktas.
Baigiantis jakiam pobūviui, kuris turėjo už

leisti vietą liet, visuomenei, susirinkusiai pasi
žiūrėt ekrane rodomų prof. Kolupailos mielosios 
tėviškės vaizdelių, svečių ekskursijos vadovas 
dėkodamas už vaišingą priėmimą, užsikvietė 
torontiečius pas save į Čikagą.

Sk. V.

PIETŲ AMERIKOS RAJONAS
Brazilija, Sao Paulo. 1949 m. gruodž. 28 d. 

metinėje “Chavantės” dr vės sueigoje konsu
las p. Al. Polišaitis už nuopelnus skautijai bu
vo išrinktas dr-vės garbės pirmininku ir apdo
vanotas Svastikos Ordinu.

Šių metų birželio men. 4 d. DLK Vytauto pr. 
mokykloje įvykusioje “Chavantes” iškilmingo
je sueigoje davė įžodį 8 vilkiukai ir 6 paukšty
tės, kuriems kaklaraiščius užrišo konsulas p. 
Polišaitis.

Po oficialios dalies buvo suvaidinta pasaka 
“Jonukas ir Gretutė” ir pravesta laužo progra
ma. Iškilmėms vadovavo vilkiukų ir paukštyčių 
vade si. Regina Kutkaitė ir jos pavaduotoja 
psl. Ona Matelionyte.

N 
AUSTRALIJOS RAJONAS

LAIŠKAS BROLIUI SKAUTUI
Rašo vyr. sktn. A. KRAUSAS

Mielas Broli, nebark manęs, kad taip ilgai 
tylėjau ir Tau neparašiau. Pirmiausia kelionė į 
kengūrų ir stručių žemę ilgai užtruko: Miunste- 
ris, Seedorfas, Bagnoli ir tolimiausi bei plačiau
si vandenynai. Teko visur po mėnesiuką pabu
voti, laužus su džiugiečias kūrenti, parodas or
ganizuoti, laikraštuką leisti. Nuobodžiauti ne
teko. O išlipus tolimiausiame pasaulio krašte 
teko ilgiau apsidairyti. Australija juk didžiau
sių keistenybių kraštas. Saulė atvirkščiai rieda 
dangumi. Padangių spalvos labai ryškios, akį 
rėžia. Manau, kad ir australės taip tirštai dažo 
lūpas ir veidus nusižiūrėjusios į aplinkumą, į 
papūgas, kurių čia tūkstančiai skraido. Šių ryš
kių spalvų plunksnelės panašios į australių ap
rėdą ir veido tinką. Ir mūsų kaikurios sesės
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susižavėjo papūgų spalvomis, nutepa lūpas taip 
raudonai lyg būtu kraują siurbusios. Džiau
giuosi kad nevisos pradėjo bezdžionauti.

Bet apie visokias keistenybes parašysiu Tau 
kitą kartą. Tu nori sužinoti kaip sekasi skau- 
tauti mūšikiams Ausralijoje, kaip kuriasi ir ką 
veikia m ūsų broliai.

1947 mt. lapričio 29 d. pirmasis mūsą broliu 
būrys išlipo Fremantle uoste, išlipo j krantą ir 
tą pačią dieną jau turėjo laužą. Sekančią dieną 
buvo pakviesti j radiofoną, kur išpildė skautiš
ką pusvalandį. Pagyvenę kurį laiką pereinamo
je stovykloje, buvo .išskirstyti į darbus. Išsiblaš
kę po platij kraštą nepakriko, bet palaike ry
šius korespondenciniu būdu. Šiuo būdu ir į Pan- 
Pacifico jamboreę buvo s. Dainučio suburti. 
Taip graž'ai mūšy tautą išgarsinusiusios jam
borees metu įvyko ir pirmasis liet skautą vadu 
suvažiavimas. Dėtos didelės pastangos, kad 
mūsą skautams būtu leista turėti savo viene
tus. Po jamborees broliams išsiskirsčius į darbo
vietes, nors ir buvo leista veikti vienetais, skau
tiškas veikimas nebuvo gyvas. Atsirado neaiš
kumu h’ organizacinis klausimas pakibo ore.

Rajono vadas s. Dainutis sušaukė antrąjį 
skautu vady suvažiavimą Melbourne 1949 mt. 
birželio 4 -5 d. d. Jame buvo svarstoma PLSS 
Australijos Rajono organizacinė schema, skaut. 
programos praplėtimas, santykiai su Australijos 
skautų vadovybe ir kt. b' P° šio suvažiavimo 
skautiškas veikimas neką tepagėrėjo. Miegan
čios karalaitės sapnu snūduriavo skautiškoji 
šeima, Įstrigusi neaiškumu chaose.

Žymu prablaivėjimą įnešė Britu Imperijos ir 
Dominijų Skautą Šefo raštas, kuriuo leidžiama 
lietuviams skautams turėti savus vienetus iki 
tunto didžio. Be to, daugiau broliu sus'būrė į 
miestus, daug jau atliko darbo sutartis, o atvy
ko nemaža ir nauju. Šiuo metu vien skautininką 
jau yra per 40. Reikia tikėtis, kad po darbo su
tarties ir naujakuryšt-ės rūpesčiams praėjus pa
sireikš aktingas veikimas.

Šiuo metu veikia trys tuntai • Viktorijos - 
Tasmanijos, New South Wales - Quinslando 
bei sostines teritorijos, Pietų * Vakarą Austra
lijos. Tuntininkai gyveni. didesniuose centruose
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kur ir skautą daugiausia susibūrę: Melbourne, 
Sydnejuje ir Adelaidėje. Tai trys žymesnieji 
skautiškos veiklos centrai. Be to Rajono Vado
vybė turi ryšininkus pereinamose stovyklose bei 
šeimą hosteliuose. Jų yra penki: Gretoje, Bone- 
gilloje, Bathurete, Cowroje bei Uraquinty.

Su džiaugsmu turiu broliams pranešti, kad 
Viktorijos - Tasmanijos tuntininko s. Makulio 
rūpesčiu įsteigta lietuviukams sekmadienio mo
kykla Melbourne. Tai vienas iš labai reikšmin
gą ir konkrečiu darbų. Antras naudingas darbe
lis tai skautams vyčiams kandidatams progra 
mų konspekto paruošimas. Jį baigia ruošti tal
kos būdu šie broliai: s. Stasiškis, s. Kišonas, ps. 
Nor.yda , žinomas krepšininkas ir ilgametis 
skautas Leonas Baltrūnas bei šio laiško autorius. 
Knygą žada išleisti Rajono Spaudos Skyrius.

Tuntuose veikimas nors ir lėtai, bet pradeda 
gyvėti. Ypač po tunto sąskridžią. Negalint daž 
niau suskristi iš visos Australijos, stengiamasi 
suvažiuoti tuntais. Neseniai įvyko Viktorijos - 
Tasmanijos tunto vadų suvažiavimas Melbour
ne. Dalyvavo ir Seserijos atstoves. Seses, ps. 
Laurinaitienės vadovaujamos, taip pat orga
nizuojasi. Ji eina Seserijos Vadeivės pareigas. 
Savo gražiais laiškais moka uždegti skautes 
veikti.

Truputį apie įsikūrimą Australijoje. Čia gy
venti bus galima, nes ir paprastas darbininkas 
neblogai uždirba. Šeimoms gyventi be savo na
mą č;a visai neįmanoma. Todėl ir mūsą broliai 
pradeda įsikurti. Ps. Liubinskas pirko gatavus 
namus Melbourne ir tarnauja vienoj statybos 
firmoje. Ps. Pankevičius ten pat statydinasi 
namus, pinigą sutaupęs tarnaudamas p-reina- 
namoje Bonegillos stovykloje. Aš taip pat sta
taus! namus Melbourne ir tikiuosi Naujus Me
tus švęsti po savu stogu. Mūsą Rajono vadui 
s. Dainučiui irgi neblogai sekasi. Baigęs sutartį 
ir išlaikęs .gzaminus, pereina matininko tarny
bon. Mūsų Rajono Vadeiva, ps. Neverauskas 
sukūrė skautišką lietuvišką šeimą.

Nuoširdūs svikinimai Tau, Broli, iš tolimo
sios Australijos.

Tavo brolis Antanas
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MES KELIAME NAUJAS GAIRES
JŪROS SKAUTŲ VYRESNIŠKUMO

LAIPSNIAI IR PAREIGŪNAI

Reikia pasakyti, jog jūros skautų vartojami 
vyresniškumo laipsniai ir pareigos nėra visiškai 
suderinti ir neatatmka vienetų vardams. Nors 
tie pavadmunai jau yra prgiję, bet vis dėlto 
juos reikėtų peržiūrėti ir ret nkam-is pakeisti.

Mažiausias vienetas vadinasi valtis, jai vado
vauja valties vadas; jo vyresniškumo laipsnis 
galėtų būti vairninkas arba valtininkas. Pa
grindinis organizacinis vienetas yra laivas, kurį 
sudaro <1 vi ar daugiau valtys ir jam vadovauja 
laivo vadas. Bet čia gaunas netikslumas, nes lai
vo vado vyresniškumo laipsnis yra valtin nkas.

Aš siūlau:
Vyresniškumo ’aipsniai.
Dabar

1. Vairininkas
2. Valtininkas
3. Vyr. valtininkas

Pareigų pavadinimai
Dabar

1. Valties vadas
2 Laivo vadas

Turėtų būt'
1. Vairininkas
2 Jaunesnysis laivūnas
3. Laivūnas

Turėtų būti
1. Valtininkas
2. Laivinininkas

Čia būtų visai logišnai - valČ'ai vadovauja 
valtininkas, o laivui laivininkas. Be to patogiau 
ir trumpiau, nes vietoj oviejų žodžių vartoja
mas vienas, o tokiems mažiem® vienetams žodis 
“vadas” gal net perdaug svarus.

Kai kur dar vartojamas pareigūnas “adjutan
tas”. Tai jau visai neleitina, nes jūrinės tradi
cijos tokio nepripažįsta. Raštams tvarkyti pap
rasta' skiriamas laivo raštininkas, bet ’-e jokios 
vadovaujamos galios. Didesnis laivas gali turė
ti laivininko pavaduotoią, o jo nesant, šias pa
reigas eina pirmos valties valtininkas.

Bruno

US KI AUS1A:
1. Kokio t>ražo reikia, kad “S autų Aidas” 

galėtų iše’ti kas mėnuo ir ar yra vilties tam?
2 Ar nebūt galima tęsti savo laiku pradėtą 

spausdinti “Skaudų Aide” s. Spalio veikaliuką 
“Gedimino Draugovės skiltininkai” ?

Oro skautas A. Levinas
ATSAKOME:
1. Kad “Skautų Aidas” galėtų tvirtai kas mė

nuo išeiti reikėtų apie tūkstantį apsimokėjusių 
prenumeratų. Dabar tiek dar neturime. Iš kai 
kurių kraštų negalima persiųsti pinigai, todėl 
dar sumažina apmokėtų prenumeratų skaičių. 
Be to dar reikėjo baigti mokėti už spaustuvėlę 
skolas, ir todėl šiais metais turime pasitenkinti 
12 puslapių kas šešios savaites. Ateinantiems 
metams, nravedus tinkamą vajų, tikimės su
rinkti tūkstantį prenumeratų ir leisti kas me
nuo neplonesnį 16 puslapių plius viršelis. Taip 
pat rūpinamės gerinti ir turinį.

2. Su s. R. Spaliu susitarta jo kūrinėlį išleisti 
at skira knygele. Dabar gaminama iliustracijos 
ir tikimasi iki Kalėdų ją išleisti, kad Kalėdų 
Senelis galėtų ją paimti į savo maišą. Taip pat 
norime išleiti keletą veikalėlių skautiškai scenai 
tarp kurių bus ir “Skaute” pradėtas “Girių ere
liai ’.

Skautiškai spaudai sustiprinti, organizuota 
kny ų loteriia. Leidžiama virš šimto vertingų 
knygų k. a. Lietuvių kalbos vadovas, V. K. Jo
nyno monografija, R. Spalio “13 nelaimių”, 
E. Reikenio “Tau Skiitininke!” ir k. Išleista tik 
tūkstantis bilietėlių. Vieno kaina $ 0.25. Lai
mėjimai bus traukiami šių mt. rugsėjo 16 d. 
Bilietą platinami per skautų vienetus.

“RŪTA”

®®@e@©®®©®e®®®•©•©©•©
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