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ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

* Mieli Skaitytojai ! Štai jau pasirodo 
antrasis šių metų "Skautų Aido" nume
ris. Drauge su juo kasdien auga ir 
mūsų prenumeratorių ratelis. Tačiau 
jo augimas nėra toks sklandus, nes 
mums trūksta skautiškojo judrumo. 
Pirmąjį numerį siuntinėjome visiems 
praeitų metų prenumeratoriams turė
tais antrašais, bet dalis siųstųjų nu
merių jau grįžo., nes asmenys išvykę 
nežinia kur. Administracijai tas suda
ro daug keblumų. Būkime skautiški’ ir 
rūpestingi - šiandien pakeitę savo 
antrašą - jau ryt pasiųskime laiškelį 
apie tai administracijai. Tas yra taip 
nesunku, o kiek išlaidų ir bereikalingo 
darbo sutaupysime. Juk praeina ilgo
kas laikas, kol toks pasiklydęs nume
ris grįžta, o prenumeratorius jo laukia.

"Skautų Aidas" šimet išeis punktua
liai kiekvieno mėnesio pradžioje. To
dėl, normaliu laiku jo negavę, pasiųs
kime žinelę. Ka gali padaryti admi
nistracija metų gale gaudama eilę nu
siskundimų apie negautus numerius, 
kai jų nebėra likę net paskutiniesiems 
prenumeratoriams ?

Mieli platintojai mums labai paleng
vina darbą didesnėse vietovėse. Tačiau 
tenka ir čia pasigesti uolumo. Visur 
stengiamės pasiųsti prenumeratų kny
geles, kurios įgalintų pagreitinti plati-
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nimą. Todėl platintojai, surinkę nors 
kelias prenumeratas, turėtų skubiai 
jas siųsti administracijai, užuot steng
damiesi surinkti didesnį kiekį ir tuo- 
mi nutęsdami pirmųjų užsisakiusiųjų 
įtraukimą į sąrašus porai mėnesių. 
Tuo būdų šie gali net nebegauti pirmųjų 
numerių visai ne dėl administracijos 
kaltės.

Kadangi antras numeris jau siunčia
mas tik naujiesiems prenumeratoriams, 
prašome tuos, kurie dar nėra savo 
prenumeratų pratęsę, tai galimai sku
biau padaryti.

Prenumeratos kaina lieka ta pati 
kaip ir pernai metais:

Australijoje - metams 12 šilingų, 
Anglijoje - metams 12 šilingų, 
Vokietijoje - metams 4 DM.
Sesės ir broliai jau išvykę į užjūrio 

kraštus ! Neužmirškime savo pažįsta
mųjų likusių Vokietijoje, kuriems daug 
sunkiau sumokėti prenumeratas. Užsa
kykime ir jiems šių metų skautišką do
vaną - "Skautų Aidą".
* Iš kai kurių vietovių gauname už - 
klausimų apie uniformos ženklus . Vi
sais šiais reikalais rašykime K. R. B. 
Vadijos Tiekimo Skyriui adresu;
Mr. Jonas Matulaitis, 23 Galley Avė, 
Toronto, Ont., Canada.

Paskubėkime iš visųvietovių nurody
ti koks kiekis ir kokiųženklų pageidau
jama, nes daugelis ju jau gaminami!
* Šių metų pirmųjų numerių pasiro
dymui pinigine paskola padėjo:
$ 50.00 pasktn. J. Gaižutis, Toronto,
$ 20.00 skautų vyčių " Perkūno " bū

relis, Toronto. Jiems širdingai dė
kojame.
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Tu, žodi laisvės mūsų, Lietuva Tėvyne, 
Pro vergijas ir pro karus ir pro marus, 
Kaip drobių raštas lino žydinti mėlynė, 
Kaip sietuva gilus, šviesus ir nemarus.

B. Brazdžionis

Dar nė viena vasario 16-toji mūsų politinės emigracijos metu nėra buvusi to
kia viltinga kaip ši. Viltinga dėl to, kad pasaulio galiūnai, kuriems yra sava 
laisvės mintis, galutinai pasiryžo ir rengiasi atvirai kovai su tiranija, suteiku
sia tiek skausmo ir kančių be kitų ir mūsų tautai. Mes džiaugiamės, kad laisva
sis pasaulis pamatė tai kas mums buvo senai aišku. Data žūtbūtinei kovai nėra 
už kalnų ir Dievas padės tiems, kurių pusėje tiesa. Tėvynės laisvės rytas, ti
kėkim, gali patekėti daug greičiau, negu kada nors vaizdavomės. Tik dabar rei
kia kurį laiką tvirtai išsilaikyti! Vasario 16-toji, kuri buvo tūkstančių žmonių ir 
nežinomųmūsųtautos dydvyrių darbo ir aukos vaisius, dera prisiminti pareigas, 
kurias mums išblaškytiems šiuo metu uždeda Motina Lietuva. Visas savo jėgas 
sukaupę turime stengtis laimingai praplaukti uolas, kurių tiek daug yra iriantis 
svetimoje aplinkoje ir kurios galėtų skaudžiai pažeisti mūsų lietuvišką sąmonę.

Pinigas, apie kurį taip glaudžiai sukasi vietinis gyvenimas, neturėtų mus pa
versti ,vien auksą kalančiais automatais, be sielos, nesiskaitančiais su priemo
nėmis juos padauginti, aklais savo sielos reikalams. Skautas-tė taupus, bet ne 
šykštus. Skautas-tė ras pusiausvyrą tarp medžiagos ir dvasios. Jiems gyveni
mo tikslas ne elektrinis šaldytuvas, siurblys ar minkštas baldas. Tuos dalykus 
labai garbina pagonys, nes jiems nežinoma, kad geriausi pasaulio dalykai daž
niausiai nieko nekainuoja. Skautas-tė apsirengs, susitvarkys, bet taip pat ras 
lėšų knygai ir laikraščiams, parems savo tautiečius ir tautos laisvinimo fondus. 
Kita labai aštri uola yra svetima aplinkos dvasia. Gyvename kraštuose, kuriuo
se radijas savo beprotišku džazu ir šlageriais, dienraščiai bankų apiplėšimų ir 
žudynių aprašymais, jaunuolio dienos su "comic-books" ir kaulus lamdančiu 
beisbolu taip mus apkurtina, kad nesubrendusiems pasidaro juokinga tai, ką 
tėvai ir mokytojai Lietuvoje ir dar Vokietijoje širdin įdiegti stengėsi. Nenorėtume 
tvirtinti, kad prarandame save vos pradėję čiulpti kramtomą gumą, bet juk sun
ku jau nepastebėti kaskart daugiau įžūlėjančio prieauglio, besikarstančio tvoro
mis pilnose kaubojų uniformose ir šaudančio "bang-bang" iš medinių ginklų. 
Dažnam ju idealu virto kažkokį "supermenai" ar figūrinio čiuožimo čempionė. 
Dažnas jų jau mieliau kalba angliškai negu lietuviškai. Lietuvis skautas-tė žino 
kas jis yra. Jie pasirinks sau tinkamus draugus. Jie nesigėdys savo tautybės ir 
kalbos, nekreips dėmesio į galimas svetimųjų pašaipas. Lietuvių kalba jiems
brangiausia, svetimoji gi - tik priemonė ryšiui su aplinka palaikyti. Lietuvių 
skautų kalba yra švari, be jokių svetimybių. Į tai vadai-dės turėtų atkreipti ypa
tingą dėmesį. Mūsų kalba, mūsų dainos ir šokiai yra tas didysis tautos turtas, 
kurį išsivežėme iš Lietuvos. Ta kalba kalbėjo ir dainas dainavo mūsų prosenių 
kartos poilsy, darbe ir kovoj. Didžiausias būtų nusikaltimas, jei mes šį paliki
mą lengva ranka iššvaistytume.

Dažnai kalbame apie nuveiktus darbus, ypač Vokietijoje. Dabar, kai išsisklai
dėme plačiau, žiūrėk, daug kas pavargo, rankas nuleido. Palyginant, nedaug 
beliko tų, kurie judintų ir temptų skautišką darbą. Nenormalus gyvenimas Vo
kietijoje ir skaudus prisitaikymo vyksmas naujose šalyse iškreipė silpnesniuo-
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sius. Bet ar sąžinės gali būti visai ramios, kai sėdim čia prie lūžtančių stalų? 
Ar viską darome, kąt u r i m e daryti mes, skautaųskautės ir vadai? Tikėkit, vie
na lietuvė motina, Sibiro taigų stovykloje išmokiusi savo vienturtį"Tėve mūsų1,' 
bus daugiau nuveikusi tautai, negu šimtas mūsų bekraujų draugovių sočiose ša- 
iyse.

Šioje didžioje dienoje ryžkimės :
a) pakelti savo skautiška sąmoningumą,
b) pagyvinti mūsų skilčių, būrelių, draugovių ir tuntų veikimą,
e) įgyti daugiau skautiško patyrimo,
d) eiti kur tik galima į draugiškus santykius su vietiniais skautais 

ir laimėti tautai draugų.
Tai ir bus mūsų geriausias įnašas bendron kovon.

Šiandien lenkiame galvas prieš žuvusius ir kasdien žūvančius už Lietuvą. Te 
Viešpats duoda mums jėgų būti jų vertais !

St. Santvaras

PALIKIMO ŽODŽIAI

Eilė kapų, eilė medinių kryžių.
Oi, kiek širdžių nustojo plakti !
Pačiam pavasary, pačiam gėlių laike -
Jie įžengė į amžinąją naktį ...

Nutilę stovime ir galvas lenkiam -
Ramybės jųtegu nedrumsčia vėjai . . . 
Ir tuo metu, kai nardė balsgani drugiai, 
Tarytum balsą jų girdėjai: -

Mes kritome, kad šviestų jum padangių saulė, 
Kad jūs mokėtumet kaip ginti bočių sali, 
Kad amžius atsimintų išgamos ir jų vaikai, 
Jog laisvės nieks parduot negali!

Mes kritome, kad didvyrių dvasia nemirtų, 
Kad dirbti ir kovot - valia spindėtų geležinė, 
Kad būtų broliškai vieninga ir laisva - 
Mūs Lietuva, mūs mylima Tėvynė ! . . .

( Iš "Laivai palaužtom burėm" )

* Tauta žūsta tik tada, kada perker- 
pamas paskutinis jos gyvybės siūlas, 
jungiąs praeitį su ateitimi, uždarytas 
gyvame žmoguje, kaip tai atsitiko su 
lietuviškąja lietuvių tautos jotvingių 
šaka, kurią lenkai išpiovė iki pasku
tinio kūdikio, arba su dešimtimi lie
tuvių prūsųgiminių, su kuriomis taip

pat pasielgė vokiečiai. Kol tautoje 
glūdi nors maža gyvybės kibirkštis, 
uždaryta žmonių saujelėje, dar per 
anksti ją laidoti ir giedoti amžinatilsį, 
kaip tai su mumis darė lenkai, liedami 
broliškos meilės ašaras ir drauge 
stengdamiesi mus dar gyvus žemė
mis užpilti. VI. Putvis
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AMŽINOJI ŠVIESA IR ŽMOGUS 
kun. S. Kulbis S. J.

Kada ankstąjį vasaros rytą saulės 
spinduliai paliečia rasos lašą, jie jį 
padaro deimantu. Jis sužiba nuosta
biai gražiu skaistumu.Tąakį veriantį 
skaistumą suteikia jam saulė ir pada
ro jį tam tikru būdu į save panašų. 
Jei saulė turėtų protą ir meilę, ji su 
pamėgimu lenktųsi prie to žibančio 
lašelio, nes jame ji save atrastų.

Tai,ko saulė negali, Dievas gali. 
Savyje žmogus yra menkas ir,jei taip 
galima išsireikšti,panašus į tą pap - 
rastąrasos lašelį apsiniaukusios die - 
nos metu .Šventas Raštas net palygina 
žmogų su žemės dulke, sakydamas: 
"Atsimink žmogau, kad dulkė esi ir 
į dulkes pavirsi."

Bet toje praeinančioje dulkėje glū
di ir atsispindi dieviškoji šviesa, bū
tent, žmogaus nemirtingoji siela, ku
ri yra sutverta pagal Dievo paveiks
lą bei panašumą. Todėl žmogus yra 
be galo didis ir vertingas. Todėl Die
vas žmogų myli ir su pasigerėjimu 
prie jo lenkiasi, nes jame mato save 
patį. Todėl Sv. Jonas Apaštalas sako: 
"Dievas taip mylėjo pasaulį, kad net 
savo viengimusį sūnų davė, kad kiek
vienas, kurs tiki į Jį nežūtų, bet tu
rėtų amžiną gyvenimą. Todėl Dievą, 
kurio šventą vardą Izraelio tauta ne
drįsdavo ištarti iš pagarbos ir baimės , 
Kristus - įsikūnijęs Dievo Sūnus - 
moko mus vadinti Tėvu.

Tuo tarpu Išganytojas pats save va
dina tarp kitko pasaulio Šviesa. 
"Aš esu pasaulio šviesa, kas seka 
manimi tas neklaidžios tamsybėse.

Šviesa ir tamsybė yra du kontrastu.
Šviesa žmogui atveria nuoširdų 

šypsnį, praplečia širdį, sužadina 
entuziazmą.

Tamsa gi priešingai veikia: piktai 
suraukia kaktą, sunkiai prislegia šir
dį, nuslopina kilniausius jausmus.

Žemiškoji šviesa yra viršgamtinės 
šviesos atvaizdas bei simbolis, ku
riuo yra pats Dievas ir kuris per savo 
malonę apšviečia kiekvieną žmogų 
ateinantį į šįpasaulį.( šv. Jonas Ev. )

Bet čia pasireiškia žmogaus tra
gedija. Vieni tampa šviesos vaikais 
bendradarbiaudami su suteikta Dievo 
malone, kiti gi - tampa tamsos vai
kais atsisakydami to bendradarbiavi - 
mo ir klusnumo Dievui.

Kristus yra pasaulio šviesa, bet ir 
kiekvienas žmogus, kiek jis yra per
siėmęs Kristaus dvasia.

Saulės šviesa yra nelygi mėnulio 
ar žvaigždžių šviesai. -

Vieną gražią vasaros naktį vaikšti
nėjo ežero pakrantėmis kapelionas 
su vienu mokiniu. Mokinys taip susi
žavėjo mėnulio šviesa, kad daug ne
galvodamas sušuko: "O,kaip man pa
tinka mėnulio šviesa ! Būtų gerai, kad 
ir visai saulės nebūtų." Bet čia ka
pelionas šypsodamasis pastebėjo: 
"Taip tai taip, mielasai, bet prisi
mink, jei nebūtų saulės, neturėtume 
ir jaukios mėnulio šviesos."

Šis menkas pavyzdėlis parodo kiek 
ryškiau mūsų dvasios šviesos pradą 
bei santykį su pačiu šios šviesos šalti
niu,kurs yra Dievas-Visatos Kūrėjas.

Visi žmonės yra Kūrėjo pašaukti 
gyventi dieviškoje šviesoje ir būti jo
sios nešėjais. Bet vargas, kad žmonės, 
dažnai vedami blogos valios, nutols
ta nuo tikrosios šviesos šaltinio ir 
tampa smilkstančiais bei gęstančiais 
žiburiais.
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DEŠIMT METŲ BE BADEN - POWELLIO
J. Gerkėnas

Šįmet sausio 8 d. sukako 10 metų, 
kai mirė Pirmasis Skautas, Skauty- 
bės Kūrėjas ir Pasaulio Skautų Šefas 
lordas Robertas BADEN - POWELLIS.

Šio vyro sukurta skautybės idėja 
plačiai pasklido ir nuolat vis auga 
visuose pasaulicTkraštuose. Jo mir
ties dešimtmečio proga trumpai pri
siminkime jo gyvenimą!

Robertas Stephensonas Smythas 
Baden-Powellis - toks jo pilnas var
das, tačiau viso pasaulio skautų jis 
vadinamas sutrumpintai "B.-P.", - 
buvo penktasis gausioje prof. H. G. 
Baden-Powellio 7 vaikų šeimoje. Jis 
gimė 1857 m. vasario 22 d.(šiemet 
93-čias gimtadienis) vakariniame 
Londone netoli Hyde Parko (Anglijoje) 
Po tėvo mirties (1860) visos šios 
šeimos rūpesčiai ir ateitis užgulė 
ant motinos - Henriettos Graces 
pečių. Ji buvo admirolo W.H. Smy- 
tho duktė ir prof. Piazzi Smytho, 
karališkojo Škotijos astronomo, sesuo. 
B.-P. motina, didelės pagarbos ir 
garso moteris, savo šeimos auklė
jimo uždavinius atliko su dideliu pa
sišventimu, iniciatyva ir drąsų. Ji 
buvo gabi piešėja, ką paveldėjo ir jos 
sūnus Robertas. Savo vaikus pratino 
būti lauke ir gyventi po atviru dangu
mi. Ir jos jaunasis Robertas išmoko 
mylėti bei stebėti gamtą ir vadovau-

Mes turime savyje ugdyti tą dieviš
ką šviesą, būti jos nešėjais kartu ir 
tarp savo brolių, kuriems ji tėra vi
sai svetima. Tai yra apaštališkas 
darbas.Tai yra kilnus tarnavimas Die
vui, Tėvynei ir Artimui.

Čia kaip tik ir glūdi mūsų pačių 
laimės paslaptis, kuri dabar čia yra 
prasidėjus užuomazgoje, kaip tos 
rožes pumpuras, bet išsprogs ir 
pražydės tik tada, kada Amžinoji 
Šviesa mus galutinai palies, kaip kad 
tie saulės spinduliai palietė rasos 
lašą ir padarys mus tobulai spindin
čiais deimantais mums nuo amžių 
paskirtoje Tėvynėje.
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tis gautu jos dėsningumu bei grožio 
patyrimu.

Baigęs Tumbridge Wello pradinę 
mokyklą, 1871 m. B.-P. įstojo gar- 
siojon istorinėn Charterhouse aukš- 
tesniojon mokyklon. Čia B.-P., vidu
tinio ūgio, rudų garbanų, žvalių ir 
linksmų atvirų akių berniukas, buvo 
visų mėgiamas .Jis nebuvo geriausias 
mokinys ar sportininkas, tačiau dėl 
savo linksmumo ir tvarkingumo buvo 
populiarus. Taip jis nejučiomis ten 
tapo berniukų vadovu.

1876 m. baigęs Charterhouse mo
kyklą, B. -P. norėjo įstoti studijuoti 
Oxfordo universitetan. Deja, čia jis 
išgyvena vienintelį jo gyvenime nepa
sisekimą - neišlaikė stojamųjų egza
minų. Bandė laikyti konkursinius eg
zaminus karo mokyklon. Ir savo bei 
kitųnustebįmui tarpe 700 konkurso da
lyvių laimėjo kavalerijos dalykų antrą
ją, o pėstininkų - ketvirtąją vietą. 
Konkursą laimėję kandidatai pateko 
Sandhurst© karo mokyklon, o pirmie
ji šeši paskirti tiesiai į pulkus. Taip 
B.-P. 1876 m. pavasarį baigęs aukš
tesniąją mokyklą, rudenį pateko į 
13-tąjį gusarų pulką jaunesniuoju lei
tenantu. Nuo tada prasidėjo jo gyve
nimo laikotarpis, kuris vėliau prive
dė ji prie skautybės idėjos.

B. -P. karinė tarnyba buvo labai 
permaininga - karo žygius sekė nuotai
kingos ekspedicijos neištirtomis Indi
jos ir Afrikos Sritimis .Jis pasižymė
jo kaip puikus jojikas, taiklus šaulys 
ir sumanus pėdsekys bei medžiotojas . 
Nestigo jam ir artistiškų bei rašyto - 
jiškų gabumų. Įvairiuose žurnaluose 
buvo dedami įdomus jo straipsniai 
apie egzotinius kraštus. B.-P. para
šė daugelį kariškų ir kelionių įspū
džių knygų. Vos būdamas 20 metų 
geriausiai išlaikė egzaminus ir buvo 
pakeltas į leitenantus. 28 metų būda
mas B.-P. tapo pulko adjutantu.31 
metų po sėkmingo žygio prieš zulus 
Afrikoje buvo pakeltas majoru. 1890-

I
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Lordas Robertas Baden-Powell, Pasaulio Skautų Šefas, 
atidaro savo vardo gatvę Palangoje 1933 metais.Drauge 
kaspiną laiko Lady Olave B. -P., pasaulio Skaučių Šefė. 
Kairėje pusėje aušrininkas Dr. J. Šliupas.

93 metais B.-P. buvo Maltos salos 
generalinio gubernatoriaus gen.Smith 
sekretorius. Šiame laikotarpyje jis 
apkeliavo daugelį Viduržemio jūros 
kraštų - Italiją, Alžyrą", Albaniją, 
Graikiją, Turkiją, Tunisą, Bosniją 
ir Hercogoviną.

1893 m., po pertraukos Maltoje, 
B. -P. vėl grįžo 13-tan gusarų pul- 
kan. 1894-96 m. jis vadovavo ekspe
dicijai į Ashanti kraštą - prieš nera
mumus kėlusį karaliuką Prempeh. 
Šis žygis buvo sėkmingas ir apsiėj o 
be kraujo praliejimo. B.-P. tapopul- 
kininku leitenantu. Po to sekė vėl 
sėkmingas žygis matabelų kraštan 
(1896), dabartinėje Rodezijoje (Afri
ka). 1897 m. B.-P. tampa pulkinin
ku ir paskiriamas 5-jo dragūnų pulko 
vadu Indijoje. Čia jis. pasižymėjo nau
jų metodų pritaikymu kariams apmo
kyti. Visą įgulą jis paskirstė mažais 
pustuzinio vienetais, vad. patruliais. 
Pratybose pasižymėję kariai gauda
vo teisę dėvėti specialų atsižymėji- 
mo ženklą - kompaso šiaurės poliaus 
rodyklės galvelę. Savo karių lavinimo 
patirties įspūdžius B.-P. 1899 m. 
surašė "Aids to Scouting" knygoje 
(Žvalgybos vadovas").Tais pat metais 

jis patenka į anglų-būrų karo sukūrį 
pietinėje Afrikoje. Jame B. -P. su 
2000 karių sunkioje kovoje prieš 9000 
būrų apgynė svarbų strateginį Mefe- 
kingo miestą. Ten be karių svarbias 
pareigas atliko savanorių berniukų 
tarnyba. Jiems buvo pavesta ryšiai 
ir pašto tarnyba. Jauni berniukai, 
pateisindami jiems skiriamą pasiti
kėjimą, pareigas atlikdavo su pa
sišventimu ir drąsa. Jie gavo Mefe- 
kingo kadetų vardą ir liko istoriniu 
pasišventimo bei pareigingumo pa
vyzdžiu. Ši ir ankstyvesnė patirtis 
lavinant jaunuolius B. -P. palengvino 
kitų vėlesnių uždavinių įvykdymą. 
Už sėkmingą Mefekingo(per 217 die
nų) apgynimą B.-P. pakeltas į gene
rolo majoro laipsnį. 1903 m. jis 
tampa anglų kariuomenės kavaleri
jos inspektorium, o 1904 m. pakel
tas į generolo leitenanto laipsnį. 
Šiame laikotarpy jis aplankė Kanadą, 
J. A. V-bes, Vokietiją, Rumuniją, 
Italiją, o 1905 m. plačiai apkeliavo 
Afrikos kraštus.

Dėl jo sumanumo ir neišsenkamo 
entuziazmo B. -P. buvo kviečiamas 
visur, kur tik reikėjo atlikti rūpes
tingą žygi ar padėti geros organiza-
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cijos pagrindas. Prieš pasitraukda
mas atsargon B.-P. dar vadovavo 
Northumbrian divizijai, kur atliko 
didelį auklėjimo ir organizacijos 
darbą.

Dirbdamas su kariais ar atlikdamas 
svarbius žygius, B.-P. įsitikino, kad 
patikėjimas jaunuoliams atsakingų 
uždavinių visados davė geras pasek
mes ir užtikrindavo laimėjimą. Baig
damas karinę tarnybą B.-P. jau tu
rėjo skautybės idėją.

Tam ji skatino patyrimas su Mefe- 
kingo berniukais ir nepaprastas pa
sisekimas jo kariškos knygos "Aids 
to Scouting" (1899). Sugrįžęs Angli - 
jon jis nustebo, kad ši jo knyga mo
kyklose plačiai naudojama, pas- 

i tabumui ir atminčiai lavinti.
B. -P. savo ilgametį patyrimą ir su
rinktą, medžiagą sistematizavo ir nu
tarė padaryti bandymą. 1907 m. va
sarą Brownsea saloje(Poole Harbour) 
surengė bandomąją stovyklą, parin
kęs 20 berniukų iš valdiškų mokyklų 
ir iš Londono neturtingųjų kvartalo. 
Juos suskirstė skiltimis ir lavino sa
vo metodais. Čia jis įsitikino, kad 
rado tikrą kelia. Tai ir buvo skauty
bės pradžia.

1908 m. jis paskelbė skautybės 
idėją knygoje "Skautybė Berniukams" 
("Scouting for Boys"). Ši knyga sulau
kė nepaprasto pasisekimo ir žaibo 
greitumu paskleidė skautybės idėją 
po pasauli. Iki B. -P. mirties su verti
mais svetimomis kalbomis jos tiražas 
perkopė per pusmilijoni.l934m. Kaune

Skautas aktyvus daryti gera, bet 
ne pasyvus būti geru. 

f
buvo išleista sktn. y. Kamantausko 
sulietuvinta "Skautybė Berniukams".

Spontaniškas skautybės augimas 
buvo tiesiog nepaprastas. Berniukai 
patys būrėsi į skiltis, ieškojo vyres
nio amžiaus žmonių iš kelių skilčių 
sudarytoms draugovėms vadovauti. 
1908 m. gale Anglijoje jau buvo 60.000 
skautų. Visuomenė stebėjosi šio są
jūdžio augimu. Netrūko ir neigiamų 
ar pašaipių pasisakymų. Tačiau skau
tybės pasisekimas B. -P. patvirtino 
jo metodų tikrumą ir jis pasiryžo jai 
skirti visą tolimesnį gyvenimą, pasi
traukdamas iš kariuomenės atsargon.

Salto proto pavojuose ! 
Sumanymas labai paprastas.

Skautybės auklėjimo sistemą gyre 
tuometinis Anglijos karalius Eduardas 
VII-sis. O pranašingi karo sekreto
riaus lordo Haldane žodžiai B. -P. 
tikrai išsipildė:

"Aš jaučiu, kad jūsųskautų organiza - 
cija turi didelę reikšmę ateičiai ir 
tai, galimas dalykas, bus jūsų di
džiausias pasitarnavimas mūsų 
kraštui,kuriam jūs save pašventėte". 
Paties B.-P. asmenybė daug reiškė 

šio darbo pasisekime. Jis pats buvo 
suaugęs su tuo ką jis skelbė ir ko mo
kė. Jis nekėlė jokių pretenzijų ir, kad 
ir sulaukęs tūkstančių gerbėjų, liko 
visados draugiškiausias pašnekesiuo
se ir darbe. Savo sukurta skautybė ir 
pasišventimu jai B. -P. įsigijo visame 
pasaulyje draugų, pasiryžusių eiti 
kilniųjų žmonijos idealų ir glaudžios 
bičiulystės keliu.
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B. -P. netik Anglų dominijos bei ko
lonijos, bet ir gausybė kitų kraštų 
kvietė pasidžiaugti gražiu skautybės 
kilimu. Jis padarė daug kelionių po 
pasaulį, kurios padėjo sujungti pasau
lio skautus į vieną šeima. Tapo atver
tos durys tarptautiniam jaunimo bend
radarbiavimui, sąskrydžiams, sto
vykloms, konferencijoms. Brolybės ir 
artimo meilės idealas nenutrūkstama 
gerųjų darbų grandine surišo meilės 
ryšiais visų pasaulio tautų ir rasių 
jaunimą.

Lietuviai visada bendravo su kilniu 
idėjų pasauliu, kuris nesudaro pavo
jaus tautinei egzistencijai bei kūrybai. 
Skautybė, atėjusi iš laisvės kraštų, 
Lietuvos jaunimo buvo širdingai pri
imta. Ji Lietuvoje gimė drauge su pa
čia Nepriklausomybe( 1918 m. lapkr. 1d)

Protu, širdimi ir raumenimis 
irkis savo keliu.

Pradžioje ji buvo vieniša, kai 
kieno net pajuokiama. Net ir mokykla 
šiltai jos neprįglaudė. Tačiau atkaklus 
pirmųjų pasiryžimas įstengė atverti 
skautybei duris į Lietuvos jaunimo šir
dis. Iki 1924 m. Lietuvos skautybė 
tiek išbujojo, kad ryžtingai stojo pa
saulio skautų šeimon, tapdama Tarptau
tinio Skautų Biuro Londone narė.

Daug džiaugsmo B. -P. suteikė Lie
tuvos skautiškąjam jaunimui atsilanky
damas su šeima ir skaitlingu būriu 
vienminčių 1933 metais Palangos są
skrydyje. Keli tūkstančiai mūsų skautų 
bei skaučių rodė, kad skautybė rado 
puikią dirvą lietuviškame jaunime. Pa
langos pušyne, Birutės kalno papėdėje, 
tada susitiko dviejų gana tolimų tautų 
skautai, tačiau juos jungė vienon šei

mon B. -P. idėja. Ir vieni ir kiti par
sivežė namo geriausius prisiminimus 
bei pasiryžimą dirbti savo tėvynėms ir 
tuo pačiu kurti gražesnę žmonijos ateitį.

"Dievui, Tėvynei ir Artimui" obal- 
sis buvo ir tebėra geriausias kelrodis 
lietuviams skautams. O jaunimui, kurį 
jungia broliška tėvynės ir artimo mei
lė, Dįevas tikriausiai padės pakelti 
vargą bei tremties kančias ir laimins 
pastangas laisvei atgauti.

Puikiai paruošęs skautybei praktiš
kąjį pagrindą ir davęs impulsą naująja! 
auklėjimo idėjai, B.-P. davė jai ir 
teoretinį - ideologinį pagrindą. Prieš 
rašydamas skautų įstatus, jis išstudija
vo tų laikų auklėjamąją literatūrą. Daug 
dėmesio kreipė į senovės riteriųgady- 
nės veikalus. Jis parinko ir davė skau
tybei visa tai, kas visais laikais kėlė 
ir kelia žmogų ir kas per kartų kartas 
eina žmonijos gy v ąj a dvasia.

Skautybės ideologinę programą B. - P. 
išdėstė savo svarbiausiose knygose;

"Scouting for Boys" - skautams, 
"Aids to Scoutmastership"- skauti

ninkams ir
"Rovering to Successs" -roveriams 

lietuvių vad. - skautams vyčiams.
Skautiškoji ideologija kaskart vis 

gvildenama paties B. -P.įsteigtuose"The 
Scout" ir "Scouter" žurnaluose.

1919 m. sekmingesniam skautų vadų 
lavinimui B. -P. Gilwell'io Parke įstei
gė aukštuos ius skautininkų kursus. J uos 
yra baigę ir keli lietuvių skautininkai.

Visose skautams parašytose knygose 
be praktiškų dalykų pilna žmogaus ir 
tėvynės meilės pavyzdžių. Didvyriškam 
darbui atlikti nepakanka vien pasišven
timo, bet reikia supratimo ir žinojimo.

Užtat B.-P. 
mokė jaunuolius būtinų gyvenimui daly
kų. Nieks neatliko didelių darbų, nepra
dėjęs nuo mažų. B.-P. įvedė skautams 
privalomą kasdieninį gerą darbelį. Nuo 
mažų pradėdami, skautai su kantrybe 
juos atlikdami, ruošiami dideliems 
pasiaukojimo uždaviniams.

Viso skautiškojo veikimo pagrindą 
B. -P. pagrindė skautų įstatų dekalogu. 
Nedidelė tai programa, tačiau patirtis 
parodė - jaunuolio gyvenimui ji pakan
kama ir visapusiška. B. -P. šia savo
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Įstatų programų pagrindė praktika, bet 
ne taisyklių kalimu. 10 skautų įstatų 
nėra koks nors draudimas, bet skauty- 
bės ideologijos pagrindas, kurio skati
nami jaunuoliai pasižada praktiškai jį 
įgyvendinti. Juose yra sukaupti: idėja, 
meilė, pozityviškumas ir praktiškumas 
- geriausieji veikimo akstinai.

B. -P. skautų sąjūdžio sistema re
miasi mažųjų vienetų - skilčių, kurias 
sudaro keli skautai, darbu. Skiltį veda 
tų skautų pasitikėjimą turįs jų draugas 
ir brolis.

Pabrėžtina, kad skautybė neveda 
jaunuolių viena kuria nors - konfesijos 
ar specialybės - kryptimi. Ji stengiasi 
papildyti šeimos, mokyklos bei bažny
čios auklėjamąjį darbą, kad jaunuoliai 
taptų gerais piliečiais ir tauriais žmo
nėmis.

Kelionės, iškylos, stovyklos duoda 
progų daug ką nejučiomis žaidžiant pa
stebėti, daug ko praktiškai išmokti. 
Ten jaunuoliai sveikai praleidžia laiką, 
pajunta save didžiąjame gamtos santy- 
ky, keliasi su tekančia saule, stebi jos 
nusileidimą, draugiškai šnekasi pala
pinėje lietui lyjant, dirba ir mankšti
nasi sąulės spinduliuose. Tai yra tik- 
riausiojijVisapusiškai lavinantimankšta I

B. -P. niekad neprarado pasitikėjimo 
ateitimi. Paskutiniuosius savo gyveni
mo metus jis praleido jaunystėje pa
mėgtoje Afrikoje. Tenai jis ir parašė 
savo paskutiniuosius žodžius, skirtus 
skautams:

"Brangūs skautai, - jei kada nors 
matėte vaidinimą "Peter Pan", prisi
minsit, kad piratų vadas visuomet sa
kydavo savo priešmirtinę kalbą, bijo
damas, kad kai ateis laikas jam mirti, 
jis gali nebeturėti tam laiko. Tas pat 
su manimi. Nors šiuo metu dar ne
mirštu, gal vieną iš šių dienų mirsiu, 
todėl nopiu jums pasiųsti persiskiriant 
kelis atsisveikinimo žodžius.

Atminkite, kad tai paskutiniai, ku - 
riuos bet kada išgirsite iš manęs, tad 
juos apmąstykite.

Aš turėjau laimingiausią gyvenimą 
ir linkėčiau kiekvienam iš jūsų turėti 
taip pat laimingą gyvenimą.

Aš tikiu, kad Dievas mus sutvėrė 

šiame linksmame pasaulyje, kad bū
tumėm laimingi ir džiaugsmingi. Lai
mė nepareina nuo turtų, dar mažiau 
nuo pasisekimo karjeros, nei nuo sa
vęs išsilavinimo. Pirmas žingsnis į 
laimę yra tapti sveiku ir stipriu, kad 
galėtumei būti naudingas, kai esi ber
niukas, o tada galėsi džiaugtis gyveni
mu, kai tapsi vyras.

Gamtos stebėjimas parodys jums, 
kad Dievas sutvėrė pasaulį - pilną 
gražių ir stebuklingų dalykų jūsų 
džiaugsmui. Būk patenkintas tuo, ką 
gavai ir daryk visa, kas geriausia. 
Žiūrėk į daiktus ne iš blogos, bet iš 
gerosios pusės.

Tačiau tikrai laimingas būsi, suteik
damas laimę kitiems žmonėms. Palik 
pasaulį geresnį, negu jį radai. Kai 
ateis laikas mirti, galėsi mirti lai
mingas, jausdamas, kad neeikvojai vel
tui laiko, bet sunaudojai jį geram. Budėk 
tokiu būdu, kad galėtum gyventi ir 
mirti laimingas - visuomet turėk savo 
skautiškąjį įžodį prieš akis, net ir ta
da, kada jau nebūsi berniukas — 
— Tepadeda Dievas jums tai įvykdyti.

Jūsų bičiulis Baden-Powellis . "
B. -P. būdamas 54 m. vedė Miss 

Olave St. Clair Soames, kuri buvo iš- 
tikimiausia jo gyvenimo draugė ir skau
tiškojo darbo talkininkė. Ji yra pasau
lio Skaučių Seserijos Vadovė ir Šefė. 
Ne tik žmona, bet ir B. -P. vaikai buvo 
skautai ir jo kelionių palydovai.

B.-P. mirė sausio 8 d. Kenijoje (Af
rika), gyvenime nužygiavęs ilgą didelio 
patyrimo ir pasiaukojimo kelią. Mili
joninė pasaulio skautų brolija liūdėjo ir 
liūdės dėl jo mirties, tačiau ji liko su 
tvirta viltimi, kad B. -P. sukurtoji 
skautybė išliks nebodama audrų dauge
lyje ateities kartų. B.-P. įkvėpta skau
tybė tampria idėjine grandine apjuosė 
visą žemę.

(Piešinėliai tekste piešti paties
Baden - Powellio imti iŠ knygos 

"Kelias į laime').
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Prof. M. Biržiška ir 
poetas Faustas Ki’rša

Baltijos J. Stovykloje 1948.

SKAUTAS VYTIS IR TĖVYNĖ
Sk. v. Romas Vytietis 

(Australija)
Beveik kiekvienas žmogus turi sa

vo tėvynę, t. y. šalį, kurioje jis gi
mė ir kurioje amžinu miegu užmigo 
jo protėviai. Su tėvyne jį riša visos 
tautos būdas, jos dainose atsispindi 
šalies praeitis. Čia gyvena jo tauta, 
kuri turi savitą kultūrą, kalbą, savo 
tautinį charakterį ir dainas. Kiekvie
nas žmogus jaučia prisirišimą savo 
šaliai, myli ją.

Tik visai nedaug yra tokių, kurie
tampa kosmopolitais, žmonėmis be 
tėvynės ir tautos, kuriems tėvynė yra 
visas pasaulis.

Ta meilę savąjai tėvynei kiekvie
nas žmogus perteikia savo vaikams . 
Vaikų tėvynės meilė yra nesąmoninga 
ir nepasireiškia konkrečiomis for
momis. Tačiau ilgainiui, vaikui fi
ziškai ir dvasiniai bręstant, tėvynės 
meilė nustoja būti kažkuo nerealiu, 
kristalizuojasi ir įgyja konkretesnes 
formas.

Skautas vytis ir yra tas bebręstąs 
jaunuolis, arba net ir suaugęs vyras, 
kuriam tenka atsiskirti su maloniu, 
nerūpestingu gyvenimu tėvų globoje, 
išeiti į aktyvųjį gyvenimą ir kovoti 
gyvenimo kovą. Susidūrus su gyveni
mo tikrove, tenka perkainoti daug 

vertybių, tenka suteikti daugeliui da
lykų aiškiai apibrėžtas formas’ ir 
suformuluoti reikalavimus. Salia tų 
reikalavimų, kuriuos jaunas žmogus 
stato kitiems, iš jo paties irgi reika
laujama. Pirmiausia, iš tokio jauno 
žmogaus, savo piliečio, daug reika
lauja jo tėvynė. Ne kiekvienas pilie
tis yra šaliai naudingas. Jai reika
lingi tik geri piliečiai. Kas yra rei
kalaujama iš gero piliečio?

Baden-Powell'is sako, kad geras 
pilietis yra sveikas, naudingas ir 
laimingas. Štai B-P receptas tapti 
laimingu: turėk gryną sąžinę ir mylėk 
gamtą, didingą Dievo kūrinį.

Tačiau geras pilietis turi atlikti 
dar daug kitų reikalavimų; k. a. jis 
turi būti:

Taktingas santykiuose su kitais 
žmonėmis. Iš kasdieninio savo paty
rimo daug sykių matome, kaip sunku 
yra, jei kokioje įstaigoje netaktiški 
tarnautojai.

Drausmingas, mokąs nustatytose 
ribose reikalauti iš kitų, tačiau dar 
daugiau reikalaująs iš savęs.

Mandagus santykiuose su visais 
žmonėmis. Yra sakoma, kad manda
gumas nieko nekainuoja, bet viską 
perka. Kiekvienam iš mūsų juk yra 
malonu kalbėti bei bendrauti su man
dagiu, išauklėtu asmeniu ir nemalonu 
su šiurkščiu, kad ir jaunu, storžieviu.

Vyriausias laužavedys
Sktn. Vilius Bražėnas instruktuoja 
atskirų vienetų laužavedžius
BJS 1948 met.
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Mandagumas ypač dabar yra aktualus, 
kadangi, kaip ir po I Pasaulinio ka
ro, žmonės atkrito į šiurkštumą, sa
kytume, sugyvulėjo. Įprastas, iš tėvų 
išmoktas ir taip tarpusavio santykiuo
se reikalingas mandagumas dabarti
nio jaunimo nebepraktikuojamas. 
Lengva pastebėti, kad vyresnioji kar
ta, mūsų tėvai, elgiasi visai kitaip, 
o jaunoji karta, net ir jauniausioji, 
demonstruoja bjauriausią aroganciją 
ir peraukštą vertinimą savęs. Reikia 
pastebėti, kad skautai vyčiai neprisi
deda prie šių moderniųjų laukinių.

Pareigingas ir darbštus jis yra 
jau vien todėl, kad darbas yra gyve
nimo druska. Apsiimtos ar uždėtos 
pareigos negali būti atliekamos vien 
tik, kaip sakoma, dėl akių. Jos turi 
būti atliekamos visu sąžiningumu, 
visa Širdimi.

Smeigia paskutinę geldelę. .. BSJ 1948m
Sąžiningas, nepripažįstąs apgaulės, 

be užpakalinių minčių. Nedarydamas 
nieko blogo, turėdamas švarią sąži
nę, žmogus eina į laimę. Su sąžine 
negalima daryti jokių kompromisų, 
jokią nuolaidų.Taip pat negalima prie
vartauti svetimos sąžinės. Sąžinės 
dalykuose tenka rodyti didelį taktą 
bei tolerantingumą, kad ir kaip tai 
bebūtų sunku. Tik aukštos dvasinės 
kultūros žmogus gali būti tolerantingas

Linksmas asmuo visur esti mėgia
mas. Jį mėgsta viršininkai, mėgsta 
ir myli valdiniai. Priešingai, su
raukto veido ir blogos nuotaikos žmo
gus nėra mėgiamas nei tarnyboje, nei 
šeimoje, nei kompanijoje. Kiekvienas 
skuba tokiu nusikratyti. Tad jau ge
riau būti "linksmų plaučių". Juo la
biau, kad, kaip sakoma, linksmi žmo

nes ilgiau gyvena.
Geras pilietis yra patikimas ir do

ras. Jis nesugeba apgauti, jei jam 
yra pavedamas koks nors uždavinys. 
Juo galima ir reikia pasitikėti, nes 
jis neapvils.

Jis yra kūrybingas, vystąs savo su
gebėjimus, nestovįs vietoje. Stagna- 
cijayradidžiausias pažangos priešas.

Be to, jis yra fiziškai ir morališ
kai stiprus. Nereikia jokių rekords- 
menų, bet daugiau reikia sveikų žmo
nių. Sveikų žmonių karta turės svei
kus palikuonis, bus energinga ir la
bai patarnaus savo kraštui. Morali
niai pradai turi būti tvirti ir gyveni
me darbais, o ne žodžiais demons
truojami.

Žmogus negyvena vienas sau, bet 
gyvena bendruomenėje. Jis privalo 
atitinkamai santykiauti su ja, bet ne 
lindėti .savo kiaute, turi vykdyti savo 
pareigas artimui, būti socialus.

Jei skautas vytis išvystys savyje 
šias savybes, jis bus geras savojo 
krašto pilietis. . Tačiau tatai dar nebus 
visa. Reikia savo tėvynę pažinti. 
B.-P. savo knygoje "Kelias į laimę" 
sako, kad skautai vyčiai yra stovyk
lautojų ir tarnybos (artimui) brolija, 
dargi linksma brolija. Vyčiai mėgsta 
iškylauti bei stovyklauti. Kiekvienas 
senesnis skautas papasakos daug gra
žių epizodų iš savo stovyklų dienų. 
Skautai vyčiai, kurie , dažniausiai, 
tik atostogų metu tegali stovyklauti, 
keliauja per savo kraštą, ieško gra
žesnių kampelių ir ilsisi.

Skautas vytis pažįsta savojo krašto 
praeitį, jo istoriją, ir mokosi iš jos, 
imasi sau pavyzdžius ir semiasi pa
siryžimo ir stiprybės. Savo praeiti
mi galime ir turime didžiuotis. Nedi
delė skaičiumi mūsų tauta, praeityje 
buvusi dar mažesnė, nuveikė dides
nius darbus, nei kuri kita, kad ir di
delė tauta. Todėl nuveikė, kad mūsų 
protėviai turėjo daug pilietinių dory
bių, kuriomis mes, jų palikuonys, 
vargu ar galime bepasigirti. Apie se - 
novės lietuvių būda, jų darbus suži
nome iš kronikų, mūsų priešų rašytų. 
Nors kroninkininkai ir tendencingai 
rašė apie savo priešus - lietuvius.
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tačiau ir jie nedrįso nuslėpti, kad mū
sų, protėvių būta aukštų moralinių 
kvalifikacijų.

Šių dienų skautai vyčiai siekia būti 
tokiais pat gerais piliečiais, kokiais 
buvo jų senoliai. Todėl jie ir stengia
si išvystyti savyje aukštas pilietines 
dorybes. Ir jie, dabartiniai skautai 
vyčiai, paklusdami amžinai gamtos 
santvarkai, ilgainiui turės išnykti, 
tačiau jų darbai pasiliks.

Skautai vyčiai myli savo Tėvynę, 
myli ją sąmoningai, jie yra patriotai. 
Kiekvienoje šalyje yra patriotų. Tai 
natūralu. Čia keikia, tačiau, pažy
mėti, kad patriotai yra. tikri ir ne
tikri. Tikras patriotas yra toks pi
lietis, kuris myli savo tėvynę^ dirb a 
jos gerovei, nesididžiuoja ir nesigar- 
sina savo darbais, yra kuklus, tylus, 
vengiąs reklamos. Kita kategorija - 
tokie, kurie giriasi savo tariama tė
vynės meile, pasišauna kitų mokyti 
tėvynės meilės ir jaučia žemiausios 
rūšies, tiesiog zoologinę neapykantą 
kitoms tautoms. Iš tokių šovinistų 
susidaro "ura-patriotų" kadrai. Prie 
ko šovinizmas, pasireiškęs ir mūsų 
kaimynuose, gali privesti, parode šis 
karas.

Skautai vyčiai yra tikri patriotai, 
jie tarnauja savajam kraštui taikos 
metu, tarnauja jam ir karo metu, 
atiduodami tėvynės 1 abui net gyvybę . 
Bet jie nėra šovinistai, neniekina kitų 
tautų, yra korektiški jų atžvilgiu. 
Mylėdamas savąją tėvynę, tarnauda
mas jai ir gerbdamas kitas tautas, 
skautas vytis prisideda prie naujos 
kartos išugdymo, kuri, eidama huma
niškumo keliu, sukurs geresnį pa
saulį, kuriame žmogus galės būti 
ŽMOGUMI.

Tavo tėvynė, tavo protėviai, tavo 
tauta, tavo gimtoji vieta, tavo praeitis 
ir tavo prigimtis - tai tavo šventų 
šventenybė. R. H. France

Ir kodėl būtinai apie mane ? ...

KELETĄ MINČIŲ VADOVĖMS 
pasktn. I. Lukoševičienė

Gili meilė artimui ir pasiryžimas 
dalintis ar lengvinti jo sunkumus turi 
būti kiekvienos vadovės veikimo pag
rindu. Vadovė privalo turėti platų aki
ratį ir sugebėti įgauti savo vadovau
jamų sesiųpasitikėjimąir nuoširdumą. 
Ji turi mokėti objektyviai stebėti ir 
derinti paskirų sesių nuomones bend- 
ron visumom

Dirbant skilčių sistema kiekviena 
vadovė neturėtų pamiršti penkių, gal
būt, pagrindinių faktorių. Jie seka:

1. Mokėjimas pažinti ir išryškinti 
kiekvieno vieneto nario charakterį. 
Pertai vieneto vadovė, patenkindama 
vieneto bendrus interesus, leidžia pa
sireikšti ir individualiai kiekvienos 
sesės nuomonei.

2. Mokėjimas įvertinti ir pamatyti 
kiekvieną skautę vienete. Jei vadovė 
pastebi, kad kuri nors iš sesiųnepri- 
tampa prie vieneto arba yra kitų ig
noruojama, jos pareiga yra ją arčiau 
pažinti ir jai leisti pasireikšti toje 
srityje, kur ji turės pasisekimo, pa
kils kitų sesių akyse.

3. Mokėjimas išryškinti kokį nors 
socialinį tikslą, kuris vienete jau yra 
užuomazgoje. Paprastai kiekvienoje 
skiltyje yra koks nors socialinis tiks
las: jau jeigu sesės jungiasi į vienetą, 
tai, mažiausiai jos trokšta atsiekti 
ko nors bendromis jėgomis.
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4. Pagelba skilčiai pačiai iš
sidirbti ir apibendrinti savo veikimo 
programą. Programa yra priemonė 
atsiekti bendriems tikslams. Ji turi 
padėti išsivystyti kiekvieno nario as
menybei, nes ji yra sudaryta pačių 
vieneto narių, vadovei per daug nesi
kišant. Taip, sudarytoj programoj 
kiekviena skautė įneša savęs dalelę ir 
yra aktyvi jos vykdyme.

5. Mokėjimas sėkmingai paveikti, 
tinkama linkme nuteikti kiekvieno vie
neto skautę. To pasėkoje kartais va
dovė turi atsisakyti savo nusistatymo 
tam, kad galėtų pasireikšti vieneto 
mintys.Nereikia bijoti, jei tai ir pri
vestų vienetą prie konflikto. - Yra 
tikra, kad tokios problemos ir sunku
mai kylantieji vienete visuomet bus 
vienete ir išrišti. Šiuo atveju vadovės 
svarbiausioji pareiga budėti, kad 
kiekviena sesė būtųnuoširdi kitai pa
vieniui, ir dar daugiau, kad ji būtų 
nuoširdi vienetui, kaipo visų bendrai 
visumai.

Vadovė negali būti vieneto diktato
riumi. Jos svarbiausias vaidmuo 
kiekvieną sesę suprasti, sudaryti są
lygas pavienių sesių asmenybės vysty
muisi ir lavinimuisi, padėti joms su
sigyventi savo tarpe, tapti socialio
mis, mokančiomis gyventi.

Vadovė turi gerai pažinti aplinką, 
kurioje vienetas veikia ir sekti visas 
problemas, kurios gali turėti įtakos 
jos vadovaujamam vienetui. Ji turi 
visiškai pasitikėti savo vadovaujamu 
vienetu ir kiekvienu jo nariu paskirai.

Vadovė turi turėti daug savikriti- 
kos ir turi mokėti išlikti teisinga 
santykiuose su savo vadovaujamomis. 
Tik tada ji įgaus pasitikėjimo ir bus 
vieneto mylima. Ypatingai dirbdama 
su vyr. skautėm vadovė neturi vengti 
diskutuoti, dalintis sunkumais, išky
lančiais jos,kaip vadoves, darbe. Tik 
tadavienetas bus stiprus ir pajėgs 
žengti pirmyn.

... tik pikta ir liūdna, kad 
puodus reik plaut ...

Darbščiosios Toronto sesės.

SKAUTŲ BIČIULIS - -
EUROPOS IŠLAISVINTOJAS

Pereitų metų pabaigoje JAV gene
rolas Dwight D. Eisenhoveris buvo 
paskirtas jungtinės Europos kariuo
menės vadu. Jis jau įsikūrė su savo 
štabu Paryžiuje. Tasai jo paskyrimas 
buvo džiaugsmingai sutiktas visų 
laisvųjų Europos tautų, ir,be abejo, 
visų ten dar tebevargstančių tremti
nių. Per paskutinį karą gen. Eisen
hoveris buvo pramintas Europos iš
laisvintoju. Todėl ir dabartinis jo 
grįžimas tokion reikšmingon vado
vavimo vieton sustiprina mūsų 
viltis greit išvysti laisvus mūsų išsi
ilgto Nemuno krantus. Tas aišku, ne
apsieis be mūsų pačių dalyvavimo. 
JAV-bėse jau geras būrelis mūsų 
brolių atlieka karinę prievole ir ruo
šiasi laisvės kovų žygiams.

Gen. Eisenhoveris yra didelis 
skautų bičiulis. 1950 m. liepos 4-ją 
- JAV Nepriklausomybės šventės 
dieną jis aplankė II-ją amerikiečių 
skautų Jamboree istoriniame Valley 
Forge, Pa., parke. Jo patriotinės 
kalbos klausėsi 75.000 skautų ir 
250.000 svečių. Tenai dalyvavo ir 
mūsų broliai, stovyklavę toje 
Jamboree j.

J. Gerkėnas
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TECHNIKOS PAŽANGA XX AMŽIUJE 
(Pusės amžiaus proga) 

prof. skin. Steponas Kolupaila
Technika turi tikslą panaudoti gam

tos turtus ir jėgas žmonių gerovei. 
Dvidešimtasis amžius rodo pasigėrė
tiną technikos pažangą. Plačiai nau
dojami žibalas, rūdos, vandens ener
gija. Elektros laidai paplito po visus 
kontinentus, nepaprastai išsiplėtė ir 
patobulėjo susisiekimas. Automobiliai 
ir traktoriai pakeitė arklius ir kupra
nugarius. Lėktuvai pagreitino keliones 
ir sutrumpino atstumus. Radijas suar
tino žmones ir paįvairino gyvenimą. 
Išaugo pramonė, didžiuliai miestai, 
keičiasi visas gyvenimo vaizdas.

Ir paprasto piliečio gyvenimas pa
sidarė daug patogesnis ir, palygina- 
rflai, pigesnis ir tikresnis. 1900 me
tais vidutinis J. A. V. gyventojo am
žius buvo 48 metai, o 1950 metais 
paaugo ligi 69 metų! Eilinis darbinin
kas turi automobilį, patogų butą su 
dujine ar elektrine virtuve, vonia ir 
visad šiltu vandeniu, šaldytuvu, elek
trine skalbimo mašina ir kitais 
stebuklais.

Tokia technikos pažanga pagrįsta 
labai dideliais mokslų laimėjimais, 
ypač fizikos ir chemijos. Pakanka pa
lyginti perijodinę elementų tabelę, 
kiek ji papildyta per 50 metų; atrasta 
bent keliolika naujų elementų, o dar 
kiek izotopų! Ne tik įžvelgta į atomo 
struktūrą, bet prieita prie jo skaldy
mo. Atominės energijos panaudoji
mas atskleidžia begalines perspekty
vas ateičiai. "Atominiame amžiuje" 
visas pasaulis atrodys kitaip, visai 
kitoks bus ir žmonių gyvenimas.

Per 50 metų žmonės geriau ištyrė 
savo Žemę. Pasiekti abudu poliai, per
eitos Centrinės Afrikos ir Pietų Ame
rikos džiunglės, įkopta į aukščiausias 
(išskyrus dvi) kalnų viršūnes, ištirti 
Grenlandijos ir Antarktikos ledynai. 
Beliko tirti okeanų ir kontinentų gel
mes. O toliau , gal Mėnulis ?

Be ginčų, technika pakėlė žmonių 
civilizaciją. Ar technika atsiliepė į 
žmonių kultūrą? Taip, bet žymia da
limi neigiamai. Toli, per tūkstančius 
metų išugdyta kultūra pateko į didelį 
pavojų, ir gali žlugti. Civilizuoti 
žmonės be kultūros bus pavojingiausi 
žvėrys. Liūdna prisipažinti, kad 
didžiausia technikos pažanga XX am
žiuje buvo skatinama karų, ir tik dėl 
jų buvo galima. Nuostabiausi techni
kos laimėjimai - lėktuvas, radijas, 
atominė energija - daugiausia buvo ir 
bus naudojami karui: naikinimui žmo
nių ir jų turto, griovimui ir gązdini- 
mui. Nei viename amžiuje nebuvo tiek 
žiaurumų, neišlieta tiek žmonių krau
jo ir tiek nemeluota, kaip tame civi
lizuotame amžiuje. *

Naujų laikų filosofai vadina mūsų 
amžių technokratijos despotija: gyve- 
nimąvaldo mašinos, o jomis diriguo
ja ... inžinieriai. Jei norima pasaulį 
išgelbėti iš tos technokratijos, rei
kia likviduoti inžinierius, grįžti prie 
kupranugario, arklio ir balanos, ir 
žmonija vėl bus laiminga, kaip prieš 
2000 metų. Peilis - reikalingas įran
kis, bet labai pavojingas bandito ran
kose. Pavyzdį matome Sovietų vals
tybėje, kur šūkiai apie klasių lygybę 
išsigimė į negirdėtą despotiją su 
milijonais vergų. Senovės Graikijos 
kultūra buvo nepalyginamai aukštesnė!

Reikia padaryti išvadą, kad tech
nika pasiskubino su savo pažanga. Ją 
reikėtųpristabdyti ir susirūpinti kul
tūros kėlimu. Kitaip moderni tech
nika tarnaus žmonių nelaimei ir ne
pasieks tikslo.
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Jack Philip-Nichols

Kai aš buvau dar mažas berniukas, 
aš gyvenau netoli vielinio traukinėlio, 
kuris vežiodavo anglis iš kasyklos. 
Ištisą, dieną girdėdavau einančius va
gonėlius. Jie sukeldavo savotišką 
klapsintį triukšmą, maždaug: "džur 
džur džur klunk ... džur džur džur 
klunk ..." Ir jie nutraukdavo savo 
triukšmingą kelionę valandai, kai 
keisdavosi pamainos. Kai mums nusi
bosdavo žaidimai, mes atsiguldavo
me žolėje ir stebėdavome virš mūsų, 
galvų riedančius vagonėlius.

Kai kurie berniukai įsilipdavo į 
plieninius bokštus, kurie laikė trau
kinėlį. Kartą, kai aš dar buvau labai 
mažas, mačiau kaip vienas berniukas 
įsliuogė į bokštą ir įsikabino į pra
čiuožiantį anglių vagonėlį. Visi vaikai 
stebėjosi jo narsumu. Kai vagonėlis 
vielomis keliavo mes matėme jį už
sikabinusį ir šaukiantį: "Žiūrėkit į 
mane !"

Mes bėgome per lauką, sekdami 
vagonėlį. Kažkas sušuko: "Prakeik
tas mažas kvailys! Juk jis užsimuš, 
jei nukris !"

Kai vagonėlis priartėjo prie anglių 
krūvos darbininkas metė į lengvai 
nušokantį berniuką skiedrą. Berniu
kas juokėsi, bėgdamas į mus, ir jo 
akys žiburiavo.
14

" Jus visi atrodėte žemeje kaip lėly
tės, "jis atsakė, "ir aš mačiau sau
lę atsispindinci ą jūroje toli toli. "

Aš niekad nebuvau matęs jūros ir 
nuo šio momento žinojau, sykį turė- 
siu- įlipt į bokštą ir važiuot vagonėliu.

Kai man buvo astuoni metai, pasa
kiau apie tai kaimynų mergaitei.

" Tu bijosi, " erzino ji mane.
Tą dieną, kai aš išdrįsau, buvo 

aplink maždaug dešimtis vaikų. "Da- 
dar tinkamas laikas tau užlipt ir va
žiuot, "Lily, kaimynų mergaitė pasakė.

Ji juokėsi, lyg tikėdamosi, kad aš 
išsisukinėsiu. Visi vaikai sužiuro į 
mane. Žinojau, kad dabar turiu tai 
padaryti.

Nerūpestingai lipau į bokštą. Plie
nas buvo karštas nuo saul ės ir visas 
bokštas virpėjo nuo pravažiuojančių 
vagonėliu. Kai buvau jau viršūnėje, 
priartėjo nemažas vagonėlis. Griebiau 
stipriai jo surūdijusį kraštą ir mana> 
kojos pakibo. Mano nuogi keliai try
nėsi į šiurkštų geležinį vagonėlio šo
ną. Iš apačios pasiekė mane džiaugs
mingi šauksmai, o vagonėlis nešė 
palengva tolyn nuo bokšto. Dabar su
grįžti nebegalėjau. Maždaug po trijų 
minučių turėjau pasiekt anglių krūvą. 
Buvau aukštai virš žemės ir jaučiau
si puikiai.

Staiga prisiminiau jūrą ir, pasukęs 
galvą,pamačiau saulės nušviestą toli
mą krantą. Mažas garlaivėlis leido 
ilgą dūmų juostą horizonte. Aš galvo
jau, turbūt, darbininkas sandėlyje 
mes akmenį į mane. Vagonėlis judėjo.

" Džur džur džur klunk .. . džur 
džur džur ... "

Tada - staiga baisi tyla. Virpėji
mas nurimo. Traukinėlis sustojo. 
Išgirdau iš kasyklos sklindantį ilgą 
skardų švilpimą. Supratau, kad pa
maina baigė darbą Beveik paleidau 
rankas iš išgąsčio, kai supratau sa
vo padėtį. Man rankas ėmė skaudėti - 
tirpstantis įkyrus skausmas. Iš apa
čios girdėjau aiškų Lily balsą:"Laiky
kis, laikykis! Jonas bėga į kasyklą 
pasakyt, kad vėl paleistų."

Žinojau, kad tai beviltiška. Kasykr 
la buvo uz pusmylio. Vaikai nustojo 
kalbėję. Mirtina tyla. Rankas man
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baisiai skaudėjo. Aš užmerkiau akis. 
"Laikykis ! "šaukė iš apačios Lily.
Atidariau akis, mačiau vagonėlio 

krašta, jūrą, ir garlaivį. Pagaliau 
kritau.

Pabudau ligoninėj ir pajutau, kad 
negaliu pajudinti nei vieno sąnario. 
Lankymo dieną mano motina atsive
dė baisiai nusigandusią Lily manęs 
aplankyti. Man labai skaudėjo, bet 
priverčiau save nusišypsoti ir pasa
kiau:" AŠ padariau tai, Lily. Aš pa
dariau. "

Kaulai gerai sugijo ir veikiai užmir
šau tai ----------------

Man teko dalyvauti pavojingoj oro 
atakoj ant Arnheimo. Mano draugas, 
kuris skrido su manim, po keletos 
dienų paklausė mane:"Kai mes grįžo
me iš puolimo, tu visą laiką kartojai 
"Aš padariau tai, Lily, aš padariau"- 
Ką tu padarei ?"

" O, nieko ypatingo, " atsakiau.
Vertė J. V.

SEPTINTOJI PASAULINĖ JAMBOREE 
ALPĖSE

Šimet rugpiūčio mėn. pasaulio skau
tai suskris į 7-tąją pasaulinę Jambo
ree gražiose Austrijos Alpėse. Jam
borees šeimininkais bus Austrijos 
Skautų Brolija. Stovyklavietė-gražiose 
kalnųpievose, apsupta tamsių pušynų, 
krikštolinių mėlynų ežerų ir didingų 
amžinu sniegu apdengtų Alpių fone. 
Už penkių mylių yra Bad Ischl kuror
tas, kuriame seniau atostogaudavo 
imperatorius Franz Josef I ir gyveno 
kompozitorius Franz Lehar, o už 30 
myliųyra muzikos centras - Salzburg, 
Mozarto gimtinė ir garsioji muzikos 
festivalių vieta.

Šioje nuostabioje aplinkoje 52-jų 
tautu, skautai stovyklaus 12 dienų. 
Jamborees dalyvių skaičius yra ribo
tas - vos 15.000 tegalės tenai sto
vyklauti ir tai tik pirmojo patyrimo 
laipsnio skautai turi 14-17,5 metų 
amžiaus.

LAISVĖS MOBILIZACIJOS VAJUS

Amerikos Lietuvių Taryba 1951 m. 
angoje paskelbė Laisvės mobilizaci
jos vajų. Vajus turi tris tikslus:

1. Surinkti Lietuvos laisvinimo 
reikalams 100.000 dolerių.

2. Tvirčiau susiorganizuoti lietu
viams įtraukiant į darbą daugiau lie
tuvių draugijų ir paskirų asmenų, su
darant savanorių darbuotojų ir nuola
tinių aukotojų būrius.

3. Plačiau paskleisti Lietuvos lais
vės idėją amerikiečių visuomenėje ir 
spaudoje, gauti valdžios žmonių ir 
įtakingų asmenų paramą Lietuvai.

JAV rajono broliai ir sesės dalyvau
dami šiame vajuje pavieniui ir viene
tais, be abejo, ras plačiausią dirvą 
Tėvynės tarnybai atlikti.

********
Mėgstame atvirus žmones, jei jie 

yra tos pačios nuomonės kaip ir mes.
(Mark Twain)

Skilčių varžybose skautai keliasi 
"beždžionių tiltu". BJS 1948.

Krypsta ir mūsų mintys Alpių link. 
Dabar, deja, iš tolimųjų užjūrio kraš
tų dėl didelių išlaidų neįstengsime 
dalyvauti šioje Jamboreej. Belieka 
tik visiems,sutelktinėmis jėgomis pa
dėti Europoje esantiems broliams 
mus tenai atstovauti. Dabar tebeturime 
ten 2 rajonus - Vokietijoje ir Anglijo
je. Vyr. Skautininkas savo "Budėkime !"
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laiškuose jau ne kartą ragino visus 
vienetus sudaryti Jamborees fondus 
ar fonde liūs, kurią lėšomis galima 
būtų pasiųsti Europoje esančius bro - 
liūs į Alpių Jamboree. Mieli broliai, 
jei dar nesate pirmieji šiame reikale, 
tai neatsilikite ir sukruskite. Progų 
Jamborees fondui sudaryti galime ras
ti labai daug, tik apsidairykime 
ir pamatysime. Jamborees fondo tvar - 
kytojuLBS Vadijoje yra sktn. VI. Petu- 
kauskas ( 67 "G" Street, So. Boston, 
Mass. USA), o atstovais Europoje - 
Vokietijos Rajono vadeiva - vyr. sktn. 
Šenbergas ir Anglijos rajono vadeiva. 
Sktn. R. Spalis.

LBS Vadija JAV-bių ir Kanados ra
jonuose rengia loteriją šiam fondui 
paremti. Jei dar nesuskubote, pirkite 
pluoštą tos loterijos bilietų. Tuo pri
sidėsite prie mūsų visų talkos šiam 
fondui ir taip pat turėsite galimybės 
laimėti praktiškų skautavimui reika
lingų reikmenų.

J. Gerkėnas

* Dviejų paskutinių metųbėgyje New- 
Yorko policija dažnai pasinaudodavo 
savo trimis malūnsparniais gelbėda
ma uoste ir aplinkiniuose vandenyse 
skęstančius.
* Aukšto tankumo garso bangos 
kartais naudojamos paukščiams ir 
pelėms baidyti. Tokio tankumo bangų 
žmogaus ausis justi negali.

Nagrinėjame uždavinį . . .
Baltijos Jubiliejinė Stovykla 1948m.

AR ŽINAI, KAD ....

* Didžiausias Žmogaus organas yra 
oda. Ji maždaug dvigubai sunkesnė 
už kepenis ir smegenis.
* Paskutiniame kare 97% visų sužeis
tųjų pasveiko dėka moderniųjų vais
tų įskaitant čia naujais būdais kon
servuotą krauja ir jo plazma.

^■Aukščiausias pasaulyje Everesto 
kalnas pernai vasarą įvykusio žemės 
drebėjimo dėka paaukštėjo 198 pėdo
mis. Dabartinis jo aukštis yra29200 
pėdų.

* Jei penkcentis vadinamas nikeliu 
būtų pagamintas iš gryno nikelio 
metalo, jo vertė būtų virš dolerio.
* Kai dantų gydytojas gręžia jums 
dantį, danties emalio temperatūra 
pakyla beveik iki 100°C.
* Sprogus atominei bombai, cha
rakteringas debesys per 4/5 sekun
dės pasiekia 10.000 pėdų aukštį.

* Kubinis vienos pėdos ledo gabalas 
sveria 56 svarus.
* Anglijos karalienė, Lady Jane Grey, 
kraštą valdė tik 9 dienas (1553 m).
* Didysis Pietinės Afrikos išvaduoto
jas, Simon Bolivar, tik su vienu vyru, 
raiti ant arklių išvaikė 500 ispanu ka
riuomenės būrį. Ispanai būdami kelio 
užsisukime staiga išgirdo kanopų bil
desį ir šauksmus: "Pirmyn į laisvę iš 
tironijos jungo! "Kareiviai pamanė, kad 
čia atvyksta didžiulis kariuomenės būrys 
ir nieko nelaukę išbėgiojo.
* Žemei perdurti reikėtų 7.926,7 
mylių virbalo.
* Vienas akras turi 43.5602 pėdu.
* Kinijos Imperiją įkūrė imperatorius 
Huang Ti, 2700 m. pr. Kr.
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KANADOS

* Brolijos Rajono Vadeiva pasktn. Z. 
Paulionis įsakymu Nr. 4 skautų vie
netams paskelbė "Skautų Aido" pre
numeratų rinkimo konkursą. Konkur
sas, prasidėjus 1951 m. sausio mėn.
1 d., baigsis kovo mėn. 31 d. Kon
kurse gali dalyvauti draugovės, atski
ri būreliai ar skiltys ir pavieniai 
skautai. Viena prenumerata yra ver
tinama vienu tašku. Daugiausiai pre
numeratų surinkę trys pavieniai 
skautai bus laikomi garbės prenume
ratoriais ir gaus 1951 m. "S. Aidą!' 
nemokamai. Daugiausiai taškų surin
kęs atskiras būrelis ar skiltis gaus 
specialų padėkos raštą. Daugiausiai 
taškų surinkęs didesnis atskiras vie
netas gaus pereinamąją garbės dova
ną. (Skautiškos spaudos platinimo 
taurę? Red.). Vadeiva kviečia visus 
vienetų vadus ir skautus atkreipti ypa
tingą dėmesį į skautiškos spaudos rei
kalus ir sąžiningai savo pareigą at
likti mūsų skautuos labui ne tik pla
tinant, bet joje ir bendradarbiaujant.

1000-tis prenumeratų "Sk. Aidui" !

RAJONAS

Tame pačiame aplinkraštyje pri
menama apie fondą, kuris organizuo
jamas LSB Vadijos Bostone tikslu pa
remti mūsų skautus Europoje kelio
nėje į Jamboree Austrijoje 1951 m. 
Šiam tikslui Brolijos Vadija rengia 
loteriją. Prašoma išplatinti gautus 
bilietėlius atsiskaitant iki vasario 
10 d. šiuo adresu:Mr. Liudas J. Kon
čius, 328 E. Street South Boston, 
27 Mass, USA.
* Sausio mėn. 13 d. Toronto tunto 
judrus vyčių Perkūno būrelis YMCA 
salėje suruošė viešą pasilinksminimą 
lietuviškai jaunuomenei. Nors tuo pat 
metu buvo ir kitas pobūvis, bet ir pas 
skautus prisirinko gausiai publikos, 
kuri jaukioje nuotaikoje skautų tarpe 
praleido keletą gražių valandėlių. 
Vyčiai žada dalį pelno paskirti "Sk. 
Aido" reikalams.

* Toronto L. K. Vaidoto jūrų skautų 
laivas sausio mėn. 19 d. minėjo 2 
metų įsikūrimo sukaktį. Laivui va-

Toronto tuntas 
Vasario 16 d. 
šventėje 1950 
metais su min. 
V. Gy 1 i u ir

Ponia.
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dovauja valt. Br. Vaškelis. Laivas 
turi motorinę ir būrinę valtį, kurio
mis ruošiasi šiąvasarą raižyti Toron
to ežero bangas.
* Gruodžio mėn. 29 d. Toronto tuntas 
surengė, dalyvaujant skautų tėvams, 
parapijos salėje senųjų metų palydė
jimo pobūvį. Atidaromąjį žodį tarė 
laikinai tuntininką pavaduojąs pasktn. 
J. Gaižutis, kviesdamas tunto dvasios 
vadovą pravesti susikaupimo valan
dėlę. Po "Tėve mūsų" prasidėjo už
kandžiai, kuriuos sesės buvo skaniai 
paruošę. Sekė linksmos dainos, o jų 
protarpiuose keletas kalbų, kuriose 
buvo peržvelgta 1950 metais nuveik
tasis kelias ir išreikšti pageidavimai 
Naujiesiems Metams.Kalbėjo dvasios 
vadovas kun. P. Ažubalis, Kanados 
rajono vadas jūr. sktn. VI. Šarūnas, 
tuntininkas pasktn. H. Stepaitis ir 
"Sk. Aido" redaktorius vyr. sktn. S. 
Kairys. Arbatėlei pasibaigus buvo 
linksmoji dalis - įvairūs skautų pasi
rodymai. Geriausi programoje pasi
reiškę vilkiukai buvo apdovanoti ma
žomis dovanėlėmis. Vyčiai savo gra
žiu ir išradingu jumoru skaniai pri
juokino visus susirinkusius. Čia, be
rods, skilt. Kuprevičiaus pasidar
buota ... Po pasirodymų sekė tauti
niai žaidimai ir šokiai. Ypatingai 
gražu, kad mūsų pobūviuose tautiniai 
šokiai ir žaidimai kaskart vis daugiau 
vietos užima.

Nusikalsčiau, jei nepaminėčiau, 
kaip Audrius, "Sk. Aido" administraci
jos šefas, lyg siaubas blaškėsi iŠ 
kampo į kampą, gaudydamas naujus 
prenumeratorius. Iš jo, kaip mes 
visi žinome, yra labai sunku išsisukti 
ti: "prenumerata ar gyvybė? ! Už
kluptieji dažniausia pasirenka prenu
meratą ...
* Sausio mėn. 14 d. Toronto tunto 
vyčiai ir jūros skautai dalyvavo ka
nadiečių skautų S. Toronto šv. Kle
menso bažnyčios distrikto 23-sios 
vyčių grupės iškilmėse. Ši šventė 
buvo suruošta naujojo būrelio vado 
įvesdinimas į pareigas proga. Su se
nuoju būreliu, kuriam vadovauja 
skiperis (būrelio vadas) G. F. Grinyer, 
Toronto vyčius riša dviejų metų glau - 

džios draugystės ryšiai.Pats G.F.Grinyer 
yra didelis lietuvių skautų draugas 
ir visuomet prie kiekvienos iškil
mingos progos pamini kas mes esa
me ir kaip Čia atsiradome. Naujai 
įvesdintas naujojo būrelio vadas yra 
Fr.W. Gomer, senojo vado pavaduo
tojas. Pirmą karta torontiškiai suėjo 
į sąlytį su šiuo vienetu 1949m. Šv. 
Jurgio Dieną, kuri buvo kanadiečių 
skautų Toronte labai iškilmingai 
švenčiama viename iš puikiausių 
viešbučių. Šiam kanadiečių skautų 
vienetui labai patiko mūsų skautų 
dainos ir jie pakvietė lietuvius pra
leisti savaitgalio savo vasaros sto
vyklavietėje. Mūsiškiai atsilygindami 
pakvietė kanadiečius savo šventėn 
ir taip užsimezgė šilti broliški ry
šiai. Pernai Toronto lietuviai skautai 
buvo labai iškilmingai priimti šio 
vieneto Tėvo ir Sūnaus Dienoje.Lie
tuviškomis vėliavomis išpuoštoje 
salėje galima buvo tikrai pasijusti 
kaip Lietuvoje. Tenka priminti, kad 
šio kanadiečių būrelio vyčiai didžiau
sia dalimi yra Toronto U-to studen
tai. Iškilmės prasidėjo įvesdinimo 
ir priesaikos apeigomis bažnyčioje, 
kurios jų nemačiusiems paliko gilų 
įspūdį. Didi rimtis ir susikaupimas 
rodė, kokia didelė yra atsakomybė 
uždedama skautų vadui tautos auklė
jimo darbe. Dvasia, lydėjusi visas 
apeigų smulkmenas, buvo didelio 
anglų- saksų vytijos subrendimo de
monstracija.

Įvesdinimo iškilmėms bažnyčioje 
pasibaigus, salėje įvyko iškilminga 
sueiga, dalyvaujant Toronto kanadie - 
čių skautų vadovybei ir per 200 sve
čių. Naujajam būrelio vadui buvo pa
reikšta daug geriausių linkėjimų atei
ties darbe. Lietuvių skautų vardu kal
bėjo tuntininkas pasktn. H. Stepaitis 
ir įteikė naujajam škiperiui gražų 
adresą. Po sueigos sekė kavutė ir 
bendros dainos. Mūsų skautai, kurių 
sueigoje dalyvavo per 40, turėjo taip 
pat gražios progos gerkles pravė
dinti . .. Brolis Vladas tuo pasirūpi
no ...

Ši šventė dar kartą įrodė, kad, 
esant gerai organizuotiems ir jud
riems, visuomet yra daug progų įeiti
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svetimtaučių tarpan ir laimėti savo 
tautai draugų. Pasaulinės skautų bro
lybės idėja ir skautiškas kaklaryšis 
nežinąs jokių užtvarų tarp skautų ir 
religijų, teikia nepaprastų galimybių 
išnešioti mūsų kenčiančios tautos 
skundą po tolimiausius pasaulio kam
pelius . Išnaudokime tad vis as progas !
* Jūros skautųskyriaus pastangomis 
š.m. sausio 7 d. pradėti buriavimo 
kursai jūros skautams - ėms ir šiaip 
šio sporto mėgėjams. Kadangi buria
vimas tinka tiek seniems tiek jauniems, 
tai į pirmąją paskaitą susirinko gra
žus būrelis. Šiuo metu kursai vyksta 
kas antrą sekmadienį, o gavėnioje 
vyks kiekvieną sekmadienį. Malonu 
pažymėti, kad ir vienas iš mūsų bu
riavimo pionierių, F. B antinas, mie
lai pažadėjo talkininkauti. Kursuose 
lektoriauja buriuotojai jūrų skautinin
kai V. Šarūnas, B. Stundžia ir jau
nesnieji jūros skautų-čių vadai. (B.)
* Š.m. sausio mėn. 10 d. Toronto
lietuvių jūros skautų vadai dalyvavo 
Toronto miesto jūros skautų vadų pa
sitarime, kuriame pranešimą padarė 
Toronto jūrų skautų vadas Mr. Hall. 
Paaiškėjo, kad miesto vakarinėje da
lyje bus įsteigta jūros skautų bazė. 
Taigi ir mūsiškiai turės kur laikyti 
savo valtis. (B.)
LONDONAS, Ont.
* Karių ir mūsų šventė.

Nors ir kuklios mūsų gretos, bet 
vistiekpasiryžome visai LondonofOnt.) 
lietuviškai visuomenei surengti mū
sų garbingosios kariuomenės 32 metų 
įsikūrimo sukakties paminėjimą. Salė 
nors ir didelė, tuščia nebuvo. Susi
rinko ne tik Londono lietuviai, bet bu
vo svečių ir iš apylinkių: Rodney, 
Simcoe, Kitchener ir kt. Nepaprastai 
miela Londono skautams buvo tai, 
kad mūsų sesės ir broliai atvyko pas 
mus net iš Toronto. Jie visi buvo 
uniformuoti ir jų buvo žymiai daugiau 
negu mūsų yra visoje draugovėje. 
Ypač buvo miela, kad torontiškių se- 
sių-brolių tarpe buvo ir pats Rajono 
Vadeiva pasktn. Z. Paulionis.

Minėjimas pradėtas (garbės prezi

diumą iš kariškių, kūrėjų - savano
rių ir žmonių visuomenės veikėjų su
darius) vėliavų išnešimu bei karių 
sveikinimais ir kalbomis. Po ilgesnės 
ir išsamios dienos reikšmę apibūdi
nančios paskaitos, gražiai paskaityta, 
tarsi deklamuota, N. Mazalaitėš'Le- 
genda apie Nežinomą Kareivį".

Meninėje dalyje Londono skautai 
pirmą kartą Londone suvaidino Lau
ciaus scenos vaizdelį iš Lietuvos par
tizanų gyvenimo - "Paslaptingoje Zo
noje". Reikia manyti, kad publika 
buvo patenkinta, nes karštai plojo. 
Londono skautai nesakė jai "Sudiev!" 
bet "iki pasimatymo" kitą kar.tą.

Vėliau Toronto ir Londono skąutai 
turėjo dar bendrą susipažinimo suei
gą. Čia darniai skambėjo dainos, lie
jos tyras juokas ir tryško jaunatvė.

Didelė padėka priklauso R-no Va
deivai, kad lanko skautų vienetus ne" 
vienas ir oficialiai, bet su dideliu» 
būriu sesių - brolių ir tuo konkrečiai 
ir vaizdžiai parodo lietuvišką - skau
tišką gyvenimą. Žodžiai pamoko - 
pavyzdžiai patraukia!

L. E-tas
* Su Kalėdų Seneliu pas lietu

vių vaikučius.
Sv. Kalėdų džiaugsmas ypač būna 

didelis, kai vaikučius aplanko Kalėdų 
Senelis. Todėl,broliui Algirdui pasiū
lius, visi su džiaugsmu nutarėm su 
Kalėdų Seneliu aplankyti visus Londo
no (Ont.) lietuvių vaikučius. Kalėdų 
Seneliu sutiko pabūti didelis entuzias
tas dėdė Petras, didelis mūsų bičiu
lis ir rėmėjas. Mes neklausėm, o 
jis niekam nesakė, bet per kelius va
karus pats pasigamino visai gražius 
Kalėdų Senelio rūbus. Jo maišą "pri
pildyti" pasistengėm jau mes. Iššla- 
vėm paskutines monetas iš kasos, pa
darėm savo tarpe "rinkliavą" - ir 
vaikučiams dovanėlės yra ! Stropiai 
sudarėm maršrutą (prieš tai painfor
mavę tėvus) ir sutartą dieną į kelionę. 
Vaikučiams didelė staigmena: Kalėdų 
Senelis iš Lietuvos! Jis maloniai 
šnekas, juokias ir dovanų duoda. Jį 
geležinkelio stoty sutiko skautai ir 
pasiūlė aplankyti ir Londono vaikučius.
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Pirmoji 4 metų aplankytoji mergai
tė drąsiai rėžė: "Kalėdų Senelis gra
žus !"-Ir pasitraukusi savo kėdutę sė
do prieš senelį "rimtam pokalbiui". 
Kiti augesni vaikai domėjosi skautų 
uniformomis ir reiškė norą būti skau
tais. Jie taip pat prašės užrašomi į 
lietuvišką mokykla, nes Senelis ragi
no būti gerais lietuviais, mylėti savo 
kraštą ir kalbą.

Kai kur tėvai slapčia ir iš tolo pa
sitikdavo Senelį ir Įteikdavo savo do
vanų perduoti vaikučiams. Vienoj 
šeimoj senelis net linko benešdamas 
savo ir tėvų dovanas. Broliukas ir 
mažesnė sesutė 14 džiaugsmo, bet 
kartu ir baimės pagauti net po stalu 
pavirto. Tačiau viskas greitai apri
mo, ašaros bematant nudžiūvo, vai
kučių veideliai ir akutės spindėjo 
džiaugsmu.

Vaikučiai džiaugės, miela buvo 
skautams, o Kalėdų Senelis po veik 
4 valandų užtrukusio apsilankymo Lon
done, išvyko, kaip laikraščiai rašė, 
į Chicagą taip pat pas lietuvių vai
kučius. L. E-tas

JAV RAJONAS

C hie ago
* Skautų tunto vadijos posėdyje, įvy - 
kusiame sausio mėn. 5 d., nutarta 
tuntą pavadinti "Lituanicos" vardu.

Visiems lietuviams, o ypač čika- 
giečiams, šis vardas bylos, kad čia 
gyveno ir savo didvyrišką žygį įgy
vendinti ryžosi Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas. Mums visad pa
vyzdžiu bus jų didi Tėvynės meilė, 
mūsųkelias grįžtant į mieląją Tėvynę 
tebūnie jų kelio tęsinys, nušviestas 
skautiškųjų idėjų, nors jis ir nebūtų 
lengvesnis už "Lituanicos" kelią.
* Chicagos skautai- skautės rengiasi 
gražiai paminėti Lietuvos skautų glo
bėjo Šv. Kazimiero šventę. Ta proga 
bus iškilminga tunto sueiga. Bus kvie
čiami dalyvauti kitų organizacijų ats - 
tovai, skaučių-tų tėvai ir visi akty - 
vūs bei pasyvūs sesės - broliai.
* Iš spaudos išėjo akademinio skautų 
sąjūdžio "Vyčio" laikraščio numeris 

9-10. Rašo skautininkai prof. S. Kolu
paila, prof. Ig. Končius, A. Flateris, 
V. A. Mantautas, S. Stasiškiene, V. 
Stasiškis, K. Bėkšta, V. Kviklys, 
L. Grinius ir L. Knopfmileris. Šiuo 
numeriu laikraštis švenčia savo 2-jų 
metųamžiaus sukaktį. Turinys įdomus. 
Leidinys gausus sveikinimais. Nesko
ninga ir kandi rašėjo P. V. K. S. Mai
ronio parodija, atrodo, pakliuvusi 
per neapsižiūrėjimą . . .
Bostonas
* Sesės prabilo per radiją.

Ilgai nerodę balso, mūsų sesės 
prabilo į pasaulį radijo bangomis 
1950 m. gruodžio 17 d. Bostono vie- 
tininkijos "Šatrijos Raganos" vyres
niųjų skaučių skiltis Stepo Minkaus 
radijo programoje turėjo jaunimo va
landėlę. Tenai sesės trumpai atpasa
kojo Lietuvos skaučių istoriją Nepri
klausomoje tėvynėje, tremtyje Vokie
tijoje ir čia Bostone. Perskaitė B. -P. 
testamentą skautams. Davė pluoštą 
skautiškosios ideologijos minčių. Pa
deklamavo J. A. Vaičiūnienės eilėraštį 
"Skautėms". Gal kiek nedrąsiai, bet 
sutartinai padainavo tris liaudies dai
neles ir 1938 m. II-ros tautinės sto
vyklos dainą. Šiam pasirodymui va
dovavo vyr. sktn. V. Barmienė. Ji 
pati įvairiomis progomis dažnai dai
nuoja per radiją arba vietos visuome
nės rengiamuose koncertuose.
* Bostoniškis "Darbininkas" sausio 
9 d. (Nr. 2)ilgu per dvi skiltis straips
niu - "Jis davė pasauliui skautybę" - 
prideramai atžymėjo B. -P. mirties 
dešimtmetį. Viršum šio straipsnio 
buvo skautiškoji klišė "Po svetimu 
dangum".
* Pereitų metų pabaigoje JAV-bių 
lietuviškoje spaudoje("Drauge", "Dir
voje'', "Darbininke" ir kt.) pabiro 
žinių žinelių, kad "Skautų Aidas" 
šimet taps dažnesnis mūsų svečias 
ir gražesniais rūbais. Kartu atslinko 
iš Toronto žinios: "Jau, jau" . ..

Tad sėkmės tam mūsų "Skautų Ai
do" "skiltininkui"broliui Stepui! Tene- 
pamiršta jis dažniau mus lankyti su 
skautiškuoju spausdintu žodžiu.

J. Gerkėnas
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Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave., 
Toronto, Ont., Canada.

Užd avi n ys 
taip,

Nr. 4; Į šio kvadrato 25 langelius išdėstyk skaičius nuo 1 iki 25
kad eilutės bendroje sumoje sudarytų 65. ( Vertė 1 t.)

Uždavinys Nr . 5: Keturios šeimos pirko tris sklypus kvadratų formos ir no
rėjo pasidalyti į keturius vienodus sklypus stačiakampių forma. Padėk jiems tai 
išspręsti. ( Vertė 1 t.)
Uždavinys N r. 6; Apie šio trikampio tris šonines išdėstyk vienaženklius de- 
vynius skaičius taip, kad kiekviena pusė duotų bendrą sumą 20. ( Vertė 1 t.)
Uždavinys Nr,7;Iš20 metrų gilumo kūdros dugno varlė nori pakilti į pavir
šių. Per dieną ji pakyla 5 metrus, bet nakties laike ji užmiega ir nukrenta atgal 
4 m. Po kelių dienų varlė išplauks į paviršių? ( Vertė lt.)

Užd. Nr. 4 Užd. Nr. 5 Užd. Nr.6

Juo daugiau mokomės, 
Juo daugiau žinome. 
Juo daugiau žinome, 
Juo daugiau pamirštame. 
Juo daugiau pamirštame,

Juo mažiau žinome.
Juo mažiau žinome,
Juo mažiau pamirštame.
Juo mažiau pamirštame,
Juo daugiau žinome.

Taigi kokiam tikslui mokytis?
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AR ŽINAI, KAD ...

* Skonio jutimas turi tam tikrą ry
šį su antskydinės liaukos veikimu.
* Sodai, kurie mirga saulėje įvai
riausiomis gėlių spalvomis, mėnu
lio šviesoje yra praktiškai bespalviai.
* Viso pasaulio moterys gyvena il
giau negu vyrai išskyrus Indijos mo
teris.
* Pirmasis JAV laivyno nardlaivis 
buvo pastatytas 1900 metais. Jis svė - 
r ė tik 53 tonas' lyginant su dabar - 
tiniais 1500 tonų nardlaiyiais.
* Žmogus sveriantis žemėje 150 
svarų mėnulyje svertų tik 24 svarus
* Bakterijoms taip pat yra reikalin
gi vitaminai. Tuo pasinaudojo moks
lininkai nustatinėdami vitaminų kie
kį maisto dalykuose.
* Žmogaus kūnas turi tiek fosforo , 
kad is jo būtų galima pagaminti 2000 
degtukų.
* Radijo signalai skrodžia erdvę 
186000 mylių per sekundę greičiu.
* Litis yra pats lengviausias metalas.
* Klystronas yra naujas radio įtaisas, 
kurio pagalba galima perduoti tele
fono pasikalbėjimus bevieliu būdu.
* į moskitus beveik nebuvo kreipiama 
dėmesio tol, kol mokslininkai sura
do, kad kraują čiulpiančios patelės 
perneša ligų bakterijas nuo vieno 
asmens kitam.
* Siamo dvynukų reiškinys žuvu pa
saulyje yra gan dažnas. Suaugę žu
vytės neišgyvena ilgiau kaip keletą 
savaičių.
* Galvos skausmas savo kilme gali 
turėti maždaug 47 priežastis.
* Snorkelis yra vokiečių išrastas 
prietaisas naudojamas nardlaiviuose.
Į jūros gelmes nugrimzdęs laivas 
gali pats, apsirūpinti šviežiu oru 
įsiurbiamas virš vandens paviršiaus 
kyšančiu plieniniu vamzdžiu. Bangai 
į vamzdį, atsimušant jis automatiš-

Ketvirtadienis
8 vai. 40 min. Išpyliau ant grindųode- 
koloną. Kvepia gerai. Mama pyksta. 
Odekolonas uždraustas.
8 vai, 45 min. Į kavą įmečiau žiebtu
vėlį. Gavau barti.
9 vai. 00 min. Buvau virtuvėje. Iš
mestas. Virtuvė uždrausta.
9 vai. 15 min. Buvau tėtės darbo 
kambaryje. Išmestas. Darbo kamba
rys uždraustas.
9 vai. 30 min. Ištraukiau durų raktą. 
Juo než aidžiau. Mama nežinojo kur 
jis. Aš taip pat.
10 vai. 00 min. Suradau raudonąpieš- 
tuką. Rašiau ant sienų. Uždrausta.
10 vai. 20 min. Ištraukiau iš mezgi
niu virbalą ir sulenkiau pusiau. Ant - 
rą virbalą įkišau sofon. Virbalai už
drausti.
11 vai. 00 min. Turėjau gerti pieną, 
bet norėjau vandens. Su pykčiu išspio- 
v i au. Gav ąu b arti.
11 vai. 10 min. Kelnytės sušlapo .. . 
Gavau barti. Sušlapti draudžiama.
11 vai. 30 min. Perlaužiau cigaretę. 
Viduje tabakas. Skonis siaubingas.
11 vai. 45 min. Sekiau šimtakojį iki 
pat pasienio. Labai įdomus dalykas, 
bet draudžiamas.
11 vai. 50 min. Valgiau purvą. Sko
nis ypatingai biaurus.
12 vai. 30 min. Išspioviau Saločius 
Kas viršuje - skanu. Patys Saločiai 
valgymui netinka. Išspiauti vis dėlto 
draudžiama.
13 vai. 15 min. Popiečio poilsis lovo
je. Nemiegojau. Pasikėliau ir atsisė
dau ant antklodės. Sušalau. Salti už
drausta.
14 vai. 00 min. Susidūmojau. Priėjau 
išvados, kad viskas uždrausta. Ko
kiems galams iš viso gyventi pasaulyje ?!!
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