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SKAUTŲ AIDAS
Lietuvių skaučių ir skautų laikraštis ^Redaguoja vyr. sktn. Stp. K a i r y s , bendra

darbiaujant Redakcinei K-jai ^Leidžia Lietuvos Skautų Brolijos Kanados Rajono 
Vadija ^Prenumerata: metams $ 2.00, pusei metų $ 1.00 *Smulkūs skelbimėliai 
iki 20 žodžių $ 1.00 *Adresas: Redakcija - Stp.Kairys, 716 Lansdowne Ave, 
Toronto, Ont. *Administracija - P. A. P un d z e v i Č i u s , Box 1003, Station C. 
Toronto, Ont.

Lithuanian Boy-and Girl Scouts periodical Editor S. Kairys, 716 Lansdowne Ave, 
Toronto, Ont.

* Trims Toronto GrigaiČiams - vyr. 
sktn. , paskiltininkei ir skautui - už 
10 dolerių paramą "Sk. Aidui" širdin
gai dėkojame.

* Gerbiamieji prenumeratoriai, nega
vę laiku laikraščio, prašomi kaip ga
lint greičiau apie tai pranešti admi
nistracijai. Bus tuojau išsiųsta "S.A'1 
papildomai.

* Esame dėkingi p. J. Simanavičiui, 
lietuvių radio valandos vedėjui, už 
gražų "Sk.Aido" paminėjimą progra
mos metu gegužės mėn. 5 d.

PADĖKA !

Baltijos vietininkijai ir Geležinio 
Vilko skautų vyčių būreliui Detroi
te, užsakiusiems po vieną " Skautų 
Aidą" Aušros tuntui Diepholze, tariu 
viso tunto vardu tikrą skautišką ačiū 
linkėdamas daug ištvermės dirbant 
kilnųjį skautybės darbą.

s.v. skltn. O.Gešventas 
Aušros Tunto Tuntininkas

Vakarų Vokietija
ATSIUSTA PAMINĖTI

* "MUSU VYTIS" - PLSS vadų, va
dovių ir akademikų skautų-čių laikraš
tis Nr. 2(30). Rotatorium. Rašo 
skautininkai: K. Palciauskas, prof. 
Ig. Končius, V. Stasiškis, V. Bražė
nas, K.Žilinis, M. Budrienė ir kun. 
J. Dėdinas.

Viršelis: Dail. Telesforo Valiaus

Toronto - PL 1026

L. S. B. SKAUTININKU ŽINIAI !

Visų laipsnių Brolijos skautininkai, 
kurie neturi ryšio su vienetais, pra
šomi registracijos reikalams atsiųsti 
savo adresus L. S. B. Vadijon, 346 
Dorchester St., So. Boston, Mass. 
TT <5 A pasktn. T.Naginionis 

Skautininkų Skyriaus Vedėjas

Prašomi atsiliepti: sktn. Vytautas 
Ramanauskas ir sk. Algimantas Ka- 
lavinskas šiuo adresu: Pvt. Antanas 
Levinas - RA 11223471, HQS & SVC CO 
628 TK BN, 28 INF DIV, Camp AT
TERBURY, Indiana, USA.

Vytautą ir Teresę MA C US , susi
laukusius sūnaus, nuoširdžiai svei- 
kUla SKAUTU AIDAS

Toronto vilkiukų draugininkas labai 
džiaugiasi .. .

Pasktn. Vladą MORKŪNĄ ir Galiną 
VAITKUTĘ sukūrusius šeimą širdin
gai sveikina ir laimingos ateities 
lmkl SKAUTU AIDAS

Toronto vilkiukų draugininkas turi 
vilties .. .

Kanados Rajono Vadijos ReikalųVe- 
dėją pasktn. Vladą MORKŪNĄ ir Ga
lina VAITKUTĘ sukūrusius skautišką 
šeimą sveikina ir šviesaus gyvenimo 
linki

KANADOS R. SKAUČIU-TU
VADI JA
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nacionalin, 
M.MožvvJū 

\ Mb.'iotek? .

JAU 10 METU . . .
v

Lemtingas BIRŽELIS mūsų kraštui. Birželyje praradome ne
priklausomybę, po metų birželyje ją vėl atgavome trumpoms 
savaitėms. Birželiniuose nepriklausomybes atgavimo sukūriuo
se prieš 10 metų žuvo metus kalintas ir iškankintas a. a. Lietu
vos Skautų Brolijos Vadas v. s. pulk. Juozas BARAUSKAS.

Atėjo į skautus kaip Kauno Tunto I-sios vyčių draugovės 
globėjas ir vėliavos krikštatėvis. Pamėgo skautus visu savo įgim
tu atvirumu. Įsitraukė į skautiškos ideologinės spaudos leidimų 
su tąja pačia draugove. Išėjo į Vyriausius Skautininkus su tuo 
pačiu atviru nuoširdumu, laimėdamas skautų palankumą.

Niekam pikto nelinkėjęs buvo suimtas netrukus, kai tik ne
priklausomybė liko pagrobta. Suimtas už tai, kad buvo ilgus 
metus Vyriausiuoju Skautininku, vėliau - Brolijos Vadu. Už tai 
iškentėjo pragaro kančias, neteko sveikatos likučių, bet liko 
skautas pačia gražiąja to žodžio prasme. Kaip liudytojai byloja, 
varomas iš kalėjimo į pražūtingąją Červenę, išsekęs ir išba
dėjęs, neieškojo pagalbos sau, bet pats bėginėjo nuo nusilpusio 
prie nusilpusio ir davė jiems, ką turėjo - duonos gniūžtelę, kruo
pu saujelę, saldinto ar sūraus vandens gurkšnį, kol pats nusil
po, sąmonės neteko, buvo atgaivintas ir buvo sušaudytas su pir
mąja šaudomųjų grupe tenai palei eglyną Červenės raistų 
plynėje.

Lietuvos Skautų Brolija, persekiota ir tremta, pasklidusi po 
pasaulio pakraščius, mini savo Vado mirties dešimtmetį lenk
dama galvas su maldos žodžiais širdyse:AmžinojiŠviesa tešvie
čia Tau, lietuviškos skautybės Kankiny!

Vyr. sktn. V. Čepas
Vyriausiasis Skautininkas
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VYR. SKTN. J. ŠARAUSKO 
PASKUTINĖS DVI DIENOS

1941 m. birželio men. 22 dienos naktį,nuo vokiečių besitraukiant rusų kariuo
menei, MVD - GB sykiu su maždaug 120 Kauno kalėjimo Nr. 1 kalinių pasiėmė 
ir vyr. sktn. J. Šarauską.

Vienur Kauno miesto autobusais, kitur sunkvežimiais, dar kitur " žaliojoj rū
telėj" kalinius nugabeno į Minsko kalėjimą. Čia susiskaityta iki 83. Mirtininkus 
atskyrė.

Iš Minsko Červenės link varė pėsčia jau nemažiau 3000 kalinių. Ju tarpe ir 
J. Šarauskas.

Sargybos viršininkas įsakė palydovams:"Kas sustos, atsisuks, iš rikės išeis, 
šauk be įspėjimo. Bėgte pirmyn, marš".

Kalėjimas tarsi J.Šarausko nepakeitė. Kaip visada judrus, kalbus. Netrūko 
jam visokių sumanymų. Jis ėmė tvarkyti pagalbą: kas buvo basas, tam jis su
rado kaliošus, kam buvo sunku eiti, ieškojo stipresnio, kad padėtų. Jis teira
vosi nuomonės apie varomųjų likimą. Tarėsi apie galimą pabėgimą. Varomųjų 
lietuvių tarpe jis tuo pačiu metu buvo su visais.

Poilsio metu, kai buvo išmesta miniai pusė maišo duonos su visu maišu, ir 
kai minios skruzdėlyne vienas stiprus tik į eiseną įjungtas vyras atsinešė saują 
duonos kiek pačioj delnoj galėjo suspausti, J. Šarauskas tą duoną nusavino 
sakydamas: "Duosime pasilpusiems pasistiprinti".

Prieš vakarą, 40 kilometrų tą dieną kelionės privargintas, atrodė sukritęs, bet 
vis stengėsi ūpo nenustoti.

Kai, saulei leidžiantis, už dvejetos kilometrų matėsi prie kelio miškelis, 
J. Šarauskas prie daug ko prieidamas paslaptingai kalbėjo: "Matai miškelį, 
ten mūsų nakvynės vieta. Matai miško pakraščiais jodinėja raiti, važinėja tan
kai, išstatyti kulkosvaidžiai . Čia mus naikins. Bėkime naktį". Visi jį, kaip su
sitarę, atkalbinėjo. Perdaug savos sargybos,, o dar mišką apstojusių būriai.

Miške susodino po 12 ratu ir žadėjo vakarienę. Bet vietoj vakarienės- 
" gulk "!

Šaltoka naktis. Drėgnas miškas. Trys dienos be valgio. Dulkėtas kelias. 
Karšta diena. 40 kilometrų kelionės nuovargis vis raginamam "podtianis"

Dar neauštant prikėlė. Šarauskui saugoti skirtas vyras ėmė sakyti, kad Ša - 
rauskas sustingęs - jokių gyvybės ženklų, ir gydytojas (iš Kauno)pasakęs, kad 
nieko nebepadarysi - nebeatgaivinsi.

Buvo imtasi trinti, purtinti ir pagaliau priverstas atsipeikėti.
Tą rytą, prieš išvarant, kas 20 žmonių gavo po 2 kilogramu duonos. Laimin

ga diena - 100 gramų duonos dienai.
Šios dienos kelionė buvo sunkesnė. Daugiau paliegusių. Daugiau šaudomų. 

Daugiau kuone nešte nešamų. Ketvirta diena nevalgius ir negerus. Jau reikėjo 
ir J.Šarauska akylai sekti. Buvo matyti, kad vienas paliktas sukniubtų vietoj.

Tačiau vis tiktai sugebėjo vakar nusavintos duonos vienam savo pažįstamam 
pupos didumo trupinėlių žiupsnelį įduoti, - pasistiprink, seniausias mūsų esi. 
Tat, vis dar apie kitus galvojo.

Kaip ten bebūtų buvę taip, bet pasisekė jį gyvą pristatyti į Červenės kalėjimo 
kiemą. Tokių kaip Šarauskas buvo daug. Tačiau ir sargybiniai buvo nuolaides- 
ni, daug kur nuduodavo nematančius. Aršesnieji turėjo pakankamai darbo, nes 
kas minutė buvo girdimi 2-3 šūviai į žmones. Ir lietuvių krito tą dieną 5 vyrai.

Kalėjimo kieme J. Šarauskas, gavęs atsigerti vandens, apsiprausęs, nuo dul
kių prakasęs akis, ėmė galvoti apie tolimesnę kelionę. Gavęs po žiupsnelį drus
kos ir cukraus, supylė į buteliukus (čia pat šiukšlėse rastus), ištirpdė vande
nyje _ pastiprinti paliegusiems po lašelį ant liežuvio palašinus.

Pakako gražios saulutės gaivios šilumos ant smėlio susodintiems.Buvo džiaug
tasi vokiečių lėktuvų švitinčiais šoviniais. Kiek lakių minčių, kiek gražių vilčių
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MAČIAU NUSIMINUSIUS LIETUVIUS

Kun. P. Ažubalis

"Girdėta balsas Ramoje, daug verksmo 
ir klyksmo; tai Raketė, verkianti savo 
sūnų, ir ji nenori nusiraminti, nes jų 
nebėra".

(Pranašas Jeremijas)

Paskutinis Nepriklausomoje Lietuvoje Amerikos pasiuntinys Oven J.C.Norem, 
kurį laiką matęs mūsų tėvynėje bolševikinę rusų okupaciją, sugrįžęs į U. S. A., 
vienoje savo kalboje, pasakytoje Čikagoje, rusus ir Lietuvos okupaciją api
būdina sekančiai: "Rusai yra žiaurūs, jiems trūksta tikėjimo į Dievą. Bendrai, 
jiems trūksta kilnumo. Sovietų Sąjunga okupuoti Lietuvai neturėjo jokios prie
žasties ir teisės. Toji okupacija niekieno nebuvo laukiama. Aš mačiau didžiai 
nusiminusius lietuvius".

Šios nuoširdžios ir tikros pastabos apie Lietuvos okupavimą ir lietuvių kan
čias, pasakytos žmogaus, turėjusio progos pažinti Lietuvą ir savo akimis pama
tyti lietuviams daromus rusų žiaurumus, ypatingai reikšmingos, minint 1941 
metų birželio 13-15 dienų lietuvių trėmimus.

Nors jau dešimt metų yra praėję nuo minėtų skaudžiųjų birželio įvykių, kiek
vieno lietuvio pasąmonėje ryškiausiai vaidenasi tragiškosios išvežimų scenos: 
birželio nakties tylumoje beurzgiančių sunkvežimių triukšmas, namų kratos , 
išvežamųjų atsisveikinimai ir jų jėga pakrovimas į prekinius vagonus, vasaros 
karštyje po keletą dienų nepakeliamose sąlygose laikymas geležinkelių stotyse 
ir . . . nelaimingųjų tremtinių paskutinis "sudiev", peržengiant tėvynės ribas.

Lietuvių tauta rusus pažino .iš anksčiau kaip sumanius ištrėmimams specia
listus. Jau carų laikais nevienas lietuvis patriotas yra buvęs ištremtas į toli
mąjį Sibirą. Deja, caristiniai trėmimai nebuvo tokie žiaurūs, kaip kad bolševi
kiškieji. Anais laikais ištremtasis lietuvis Sibire galėdavo laisvai įsikurdinti. 
Turint mintyje kaimiečio ruso nuoširdumą, daugelis tremtinių, atvežtų į Sibirą, 
vietinių gyventojų gelbstimi pamažu materialiai įsikurdavo ir taip galėdavo ve
getuoti net daugelį metų.

Visai kitokios tremtinių apgyvendinimo sąlygos yra pas bolševikus. Jų trėmi- 

tie gausūs šoviniai, tas triukšmas sukėlė. Jokios baimės - susirūpinimo, tik 
džiaugsmas ir pasitikėjimas.

Žadėtos vakarienes ir čia nedavė. Įsakė gult.
Bet tuoj, nespėjus nė akių sudėti, prikėlė ir liepė rikiuotis po keturius. Ėmė 

skirstyti į tris būrius - tiesiai, į kairę ir į dešinę.
J. Šarauskas pateko į tą būrį, kurį pirma išvarė iš kalėjimo kiemo ir už po

ros kilometrų miške ėmė iš visų pusių į varomus šaudyti, - iš šautuvų, iš kul
kosvaidžių. Traiškė tankais, sunkvežimiais.,,Stok - gulk, stok - gulk! O čia 
šūviai kryžkryžmiais.

Krito čia J. Šarauskas. Užgęso jo plačioji širdis, dingo jo noras kitiems pa
dėti.

Tai buvo 1941 m. birželio mėn. 26 dienos naktį 2 km. už Červenės Smolensko 
link. Ten buvęs.
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mai yra ne kas kita, kaip nelaimingųjų aukų pervežimas į koncentracijos sto
vyklas. Jokio kontakto su laisvaisiais žmonėmis, visų laiką priverstini sun
kiausi darbai žiaurioje priežiūroje. Maistas blogas, šaltis, menki drabužiai, 
Viso to pasėkoje - didelis ištremtųjų mirtingumas.

Šiemet birželio mėnesį minime jau dešimties metų sukaktį nuo pirmųjų lietuvių 
ištrėmimu. Deja, nekaltų lietuvių deportacija be paliovos bolševikų yra vykdoma 
iki šiol. Ir šiandieną geriausi mūsų tautos sūnūs žengia sunkiuoju Golgotos iš - 
trėmimų keliu. Neapsiriksime pasakę, kad šiandien Lietuvoje yra likę daug lie
tuviškų sodybų be šeimininkų. Lietuviškose gryčiose daug kur nebesigirdi links
mų kūdikio krykštavimų. Lietuviški sesių darželiai pamažu apauga piktžolėmis. 
Žole apželia ir tas takelis, kuris vesdavo prie pakelės Rūpintojėlio . . . Klaikiai 
pasikartoja ir mūsų bočių šalyje pranašo Jeremijo žodžiai, kurie yra Erodo 
Betliejaus nekaltų kūdikių išžudymo aprašyme: "Girdėta balsas Ramoje, daug 
verksmo ir klyksmojtai Rakelė, verkianti savo sūnų, ir ji nenori nusiraminti, 
nes jų nebėra".

Minint pirmųjų bolševikinių trėmimų dešimtmetį, ne vieno lietuvio veidą pri
dengs liūdesio ir kančios šydas. Ypatingai šią sukaktį išgyvens tie, kurių arti
mieji randasi ištremtųjų skaičiuje ir kurių likimą jau per dešimtį metų dengia 
neperžvelgiamas paslapties šydas. Ne vienas ieškos atsako savo sielos gelmėse: 
ar jis, ji po dešimties metų sunkios tremties yra dar gyvas-a? Ar po jobiškos 
bandymų tremties bus lemta išvysti savo mylimus artimuosius, kurie prieš de
šimtį metų buvo taip artimi, taip mieli? . . . Ar ne tiksliau, pamiršus skaudžią 
praeitį, dirbtinu būdu užgniaužus seną žaizdą, pasukti savo gyvenimą spindin
čių ir viliojančių Naujojo Pasaulio, Australijos ar kitų kraštų švyturėlių link? . . .

Birželio skaudžiuosius įvykius matuojant vien privačiu, asmeniniu, vien savo 
šeimos asmenų nukentėjimo mąstu, vargu ar galėsime kada išrišti šią problemą. 
Tai būtų lygu pesimistiškoje nuotaikoje žygiuoti į tamsią naktį, niekur aplink 
nematant šviesesnio žėrinčio spindulėlio.

Ne, birželio ištrėmimai įgauna tik tada savo prasmę, kada juos imame pla
tesniu mąstu, būtent, - pavienių asmenų asmeninė tragedija turi būti jungiama 
su visos tautos tragedija. Kada tauta kenčia, turi kentėti ir pavieni tautos vaikai. 
Ir kaip tautos laisvė yra atperkama tik kančiomis, auka ar net mirtimi, taip 
ir kiekvieno privataus asmens kančia, ištrėmimas ar net mirtis dėl tėvynės 
didžiųjų idealų yra tikrasis ir pačios pavergtos tėvynės laisvės laidas. Pavienių 
mūsų aukos yra panašios gražiam gėlių vainikui, kuris yra supintas iš atskirų 
žiedų.

Dar daugiau! Birželio išvežtuosius ir kartu visus išvežtuosius iki mūsų dienų 
turime įskaityti į kankinių eiles. Visai nesvarbu, ar jie gyvi, ar mirę. Jie 
yra mūsų tėvynės kankiniai. Pirmieji krikščionys didžiavosi savo tikėjimo kan
kiniais, kad pralietas kankinių kraujas yra lyg sėkla naujiems krikščionių kad
rams. Neapsiriksime pasakę, kad ir prieš dešimt metų ištremtieji lietuviai 
kankiniai yra toji didžioji lietuvių tautos idėja, kurios stiprinami tėvynės miš
kuose narsiai kaunasi lietuviai partizanai. Ištremtieji lietuviai yra pavyzdžiu 
ir mums, gyvenantiems išeivijoje, kad mūsų gyvenimas ir darbai būtų matuo
jami jųjų kančių ir aukos mąstu.

Džiugu yra konstatuoti, kad carų laikais tremiamieji lietuviai paruošė kelią 
lietuviškam susipratimui, spaudos laisvei ir net Lietuvos Nepriklausomybei. 
Būkime tikri, kad paskutiniojo dešimtmečio bolševikų Golgotos ištrėmimu keliu 
bežygiuojąlietuviai, gerąjai Apvaizdai lemiant.bus mūsų pavergtai tėvynei lais
vės Aušros užtekėjimo laidas.
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SAVO KRAŠTĄ SVETUR ATSTOVAUJANT
Pasktn. G. Diržienė (Venecuela)

Netolimoje praeityje mūsų minis- 
teris Didž. Britanijai p. Balutis, lan
kydamas tremtinių stovyklas Vokieti
joje, yra pasakęs lietuviams: "Dabar 
jūs visi esate Lietuvos ambasadoriais! 
Tuo jis pabrėžė, kad kiekvienas lie
tuvis, gyvenąs svetimame krašte sa
vaime darosi savo krašto, savo tau
tos atstovu. Ir tie, kurie mūsų krašto 
nepažįsta, sprendžia ir daro išva
das apie mūsų Lietuvą iš mūsų gyve
nimo būdo, iš mūsų sugebėjimo, iš 
mūsų užsiėmimų ir, bendrai, iš mū
sų elgesio ne tik tada, kai susiduria
me su kitataučiais, bet ir iš mūsų 
tarpusavio santykiavimo, mokėjimo 
organizuoti tarpusavio gyvenimą, mo
kėjimo susiklausyti ir gerbti vienas 
kitą.

Būdami kitataučių aplinkoje, gyve
name kaip stikliniame name. Nėra 
reikalo svetimiems eiti į mūsų na
mus pro duris ar žiūrėti pro langą 
kas ir kaip dedasi mūsų namuose. 
Viskas matyti pro stiklines sienas.

Taigi, esame kitų matomi, stebimi 
ir vertinami. Ministeris Balutis, pa
keldamas mus visus tremtinius į 
tą aukštą diplomatijos laipsnį, pa
keldamas mus visus į ambasadorius, 
išreiškė norą, kad būtume savo krašto 
gerais atstovais, kad būtume kitų ver
tinami ir savo tautai niekuomet gėdos 
nedarytume.

Tai, kas tada buvo ministerio Ba
lučio pasakyta lietuviams visiems, 
buvo pasakyta ir mums, skautams, 
kaip atskirai lietuviškai ir organizuo
tai daliai. Mums, skautėms ir skau
tams, šis pageidavimas giliai sminga 
į širdį, nes gerai žinome, kad skautų 
organizacija didelę Lietuvos pažan
gos naštą nešė ant savo pečių ir taip 
sėkmingai atstovavo savo kraštą sve
tur dar nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Tą darbą labai ryškiai tęsėme 
stovykliniame mūsų tremties gyve

nime. Nėra abejonių, kad šis naudin
gas mūsų organizacijos darbas turi 
ir, tikėkime, tęsis ir tolimesniame 
mūsų gyvenime kur mes bebūtumėm 
ir visvien kaip begyventumėm.

Šia proga noriu priminti du pagrin
dinius dalykus, nuo kurių priklauso 
mūsų darbo sėkmingumas:

1) tinkamas pareigos supratimas,
2) savo pažadų tęsėjimas.
Žodis "pareiga" iš paviršiaus yra 

trumpas ir atrodo aiškus. Savo turi
niu gi jis yra labai talpus. Yra parei
gų pačiam sau, šeimai, Bažnyčiai, 
tautai, valstybei; yra pareigų tarny
boje, pareigų artimui, organizacijai 
ir 1.1. Žodžiu, tų pareigų yra tiek, 
kiek tik mes santykiaujame su kitais, 
jų atsiranda tiek, kiekkąnors veikia
me, kiek judame savo aplinkumoje . 
Visas jas reikia koordinuoti, rūšiuoti 
ir nustatyti, kuri iš jų svarbesnė, 
kuri ne taip svarbi, kuri pirmesnė, 
kuri gali būti atidėta rytdienai. Daž
nai jos supuola į vieną laiką, yra 
tampriai surištos tarpusavy ir taip 
pat dažnai jų atlikimas pareikalauja 
ne tik mūsų laiko ir energijos, bet 
taip pat ir medžiaginių išteklių.

Iš antros pusės turim žinoti, kad 
tik tas ir yra vertinga, kas galima 
įveikti sunkiai, kas galima atsiekti 
tik nuolatinėmis ir nuosekliomis pa-

Vėliavų aikštė II Tautinėje 
stovykloje 1938 ( Pažaislis )
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Lietuviu skautai lojalumo parade New-Yorke. Nuotrauka Don. Šulaičio.

stangomis. Visa atskirų žmonių, 
tautų ir visos žmonijos pažanga yra 
virtinė ne lengvų kokių nors atsitikti
nų laimėjimų, bet didelių pastangų, 
patvaraus ir nenutrūkstamo darbo 
vaisius.

Mes, skautai, dėdami pareiga į pa
čius mūsųveiklos pamatus, turim jau 
iš anksto įsisąmoninti, kad prisiima
me sunkų dalyką. Bet gi, iš kitos 
pusės, turim žinoti, taip pat irtai, 
kad pareigingumu pagrįstas mūsų 
kiekvieno gyvenimas ir skautiška 
veikla užtikrintai mus ves į laimėji
mą ir kad visu pareigingumu atlikti 
darbai teiks džiaugsmo tiek mums pa
tiems/ tiek visai aplinkumai, kurioje 
gyvename.

Antras pagrindinis dalykas? duotojo 
žodžio laikymas, savo pažadų tęsė- 
jimas. .

Pirminis žmogus turėjo vienintelę 
santykiavimo priemonę - žodį. Vė
liau atėjo raštas. Ir labai daugelį 
žmonių santykiavimo reikalų nu
stato raštas - rašytiniai susitarimai. 

Duoto žodžio likimas, deja, pasidarė 
labai liūdnas. Dėl ištarto žodžio ver
tės atsirado tautose net priežodžių. 
Mes, lietuviai, turim net savo prie
žodį: "Pažadėsi - patiešysi, netęsėsi 
- nesugriešysi". Taip pat ir vene- 
cueliečiai turi savo tos rūšies prie
žodį: "Desde dicho hasta hecho hay 
grand etrecho" - "nuo pasakyto iki 
padaryto esama didelio tarpo". Abu 
priežodžiai kalba apie tai, kaip žmo
nėse vyrauja nesilaikymas žodžio 
arba kaip duotas žodis tapo nuver
tintas. Apie duoto žodžio tęsėjimą 
galima būtų daug ir ilgai kalbėti. Šia
me atsitikime tik noriu pabrėžti rei- 
kala_ - sugrąžinti žodžiui vertę. Tai 
galime padaryti tik ištarto žodžio te
sėjimu. Jokių nuoskaudų ir nuostolių 
nebūtų, jei būtų pagerbtas duotas žo
dis, jei jis būtų išlaikytas, jei paža
das būtų tęsėtas.

Mielos sesės ir broliai, dėdami į 
mūsų veiklos pamatus duoto žodžio 
tęsėjimą, pakelkime žodžio vertę. 
Tuo pačiu neturėsime tarpusavy ne-
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Skautų gyvasis paveikslas lojalumo parade New-Yorke.
(Nuotrauka Don. Šulaičio.

susipratimu, neturėsime nuoskaudų, 
neturėsime savo organizacijoje darbo 
nesklandumų. Laikąs žodį asmuo 
pelno garbingą vardą. Pasižadėjimų 
ir prisiimtų prievolių pildymas mūsų 
organizacijoje užtikrins pradėto dar
bo sėkmingumą ir naudingą pabaigą.

Laikau tinkama proga priminti dar 
vieną svarbų dalyką sesėms. Esame 
suaugusios ir auklėtos kitokiose do
rovinėse aplinkybėse. Mums, suau
gusioms, tas jau yra įaugę į sielą ir 
virto nebeatskiriama mūsų asmens 
dalimi. Mūsų moteriškumo suprati
mas yra virtęs mūsų tradicija. Toje 
mūsų tradicijoje mes įžiūrime lietu
vaitės švelnumą,kuklumą ir santūrumą.

Bendrai imant, šis kraštas (Vene- 
cuela), pasižymintis tropiniu tempe- 
ramentingumu, stipriai kalbančiu 
prieš mūsų tradicinius nusistatymus, 
prieš mūsų aukščiau paminėtas ypa
tybes. Čia yra daugiau moteriško 
laisvumo ir žaismingumo, kas mote
riai ar mergaitei sudaro nemaža pa
vojų.

Nereikia pamiršti, kad ir šiame 

krašte atskiri asmenys, organizacijos 
ir valstybinės įstaigos kovoja s u tuo, 
kas yra negeistina, kas yra bloga. Ir 
čia yra dedamos pastangos pakelti 
moters garbę, pagrįsti jos gyvenimą 
dorovingumu. Ir čia yra daug pastan
gų, kad moteris nebūtų nuvertinta. 
Ir čia esama daug pastangų, pagal 
kitų kraštų pavyzdžius įgyvendinti 
mintį, kad moteris ir vyras yra toly
gūs ir turi būti palenkti viens kitam 
pagarbiai.

Tai, ko kiti siekia, mes, lietuvaitės, 
jau turime savo sąmonėje ir sieloje. 
Mums belieka būti apdairiom, kad kar
tais per lengvapėdiškumą arba per ne- 
atsargų taikymas į prie naujųpaprocių, 
neprarastume to, ką mes jau turime. 
Išlaikykime savo kuklumą, santūru
mą ir švelnumą, kuris yra brangus, 
nepamainomas ir neįkainuojamas jo
kia medžiagine gėrybe.

Skaučių skiltys turi virsti tvirto
vėmis, ginančiomis lietuvišką doro
vingą moteriškumą. Jos turi skiepyti 
tas pačias moteriškas ypatybes mūsų
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( tąsa is 5 nr.)

KOPENHAGA. 1924 metai. Ši jam- 
borė įsikūrė pajūryje, tik šešių kilo
metrų atstume nuo sostinės, puikioje 
Ermlindos girioje. Kiekvieną tautą 
atstovavo draugovė iš 48 Žmonių. 
Tarp jų buvo pravestos stovyklos 
įrengimo ir skautiško sumanumo var
žybos. Savo išsiplėtimu šiai jambo- 
rei teprilygsta tik Moisson. Rezul
tatai buvo stebėtini. Kas vikriau su
gebės nusviesti bumerangą, kieno 
bus gražesnė stovyklavietė, kas vik
resnis žaidynėse, kas sumanesnis 
pirmoje pagelboje ir 1.1. Ypatingai 
puikiai atrodė pagal visus skautiško
sios technikos reikalavimus pastatyti 
garbės vartai. Visos tautos stengėsi 
kiek daugiau pademonstruoti savo 
šalies folklorą. Vakarais "Vilkų Slė
nyje" - stovyklos laužavietėje - skam
bėdavo 10.000 skautų dainos.
BIRKENHEAD. 1929 metai. Ši "vy
resniojo amžiaus jamborė" (toks bu
vo oficialus vardas; neoficialiai gi 
"lietaus jamborė") įsikūrė Škotijoje 
dvidešimties metų skautybės sukak
čiai paminėti. Jon suplaukė 25.000 
skautų. Prancūzai pastatė Eifelio 
bokštą iš 750 lazdų. Meistriški var
tai, stovyklos laužai ir visa dienotvar
kė turėjo ypatingą "jamborės stilių". 
Šios stovyklos metu skautybės įkūrė
jas gavo Gilvell'io lordo titulą ir 
teises. Baigiantis šiai tarptautinei 
jaunuomenės šventei,jis kiekvienam 
tautinės delegacijos vadovui įteikė 
aukso strėlę - sąskrydžio simbolį,

jaunesniosioms skautėms.
Jei tie trys čia trumpai paliesti 

dalykai mūsų visų bus gerai suprasti, 
laimėsim daug kiekvienas sau, lietu
viškai skautijai ir savo brangiam 
kraštui - LIETUVAI.

Tada mes tikrai būsime gerais savo 
krašto ambasadoriais. 

sakydamas: "Iš visų pasaulio šalių 
esate suskridę čionai didžiojo bro
liškumo jungiami. Jums įteikiu aukso 
strėlę, kuri nuo šiol tebūna taikos 
simboliu. Teskrieja ji toli, kad visi 
galėtų pažinti tikrąjį broliškumą". 
GODOLLO. 1933 metai. 27.000 skau
tų ši kartą susirinko Vengrijoje, pa
sakiško gražumo vietovėje, Gddbllo 
miškuose, apdainuotose Dunojaus 
pakrantėse. Stovyklos ženklas - le- 
gendarinis vengrų baltas briedis są
skrydžiui suteikė labai simpatišką 
"besišypsančių veidų ir mylinčių šir- 
džių"vardą. Ištiesų tai buvo broliš
kumo sąskrydis tikrąja žodžio pras
me. Tam pat miške gyveno kartu 
su skautais voverės, elniai ir šernai, 
kurie kartais anksti rytą arba naktį 
ateidavo net į stovyklos rajoną. Čia 
vyko ir išsivystė įvairios skautiškos 
varžybos, labai praplėtusios žaidi
mo auklėjamosios ir lavinimo reikš
mės supratimą. Kas vakarą skautiško 
stiliaus pėdsakais laužą supdavo 38 
tautų skautai, dainuodami savo kraštų 
dainas.
VOGELENZANG. 1937 metai. Kaip 
jau pats vardas sako, tai buvo tikra 
"paukščių čiulbesio stovykla", kurio
je 30.000 skautų dar tvirčiau pasi
ryžo gyventi skautiškųjų įstatų dva
sioje. Ši jamborė atvėrė naują perio
dą skautybėje, nes broliškumo var
dan buvo susirinkta pačiose karo iš
vakarėse. Geresnis vardas šiam 
penktajam tarptautiniam broliškumo 
palapinių miestui, kuris taip suma
niai buvo įrengtas tipiškų olandiškų 
kanalų tinkle negalėjo būti surastas. 
Skautiškojo sumanumo pasirodymai 
ši kart pasiekė dar nematyto tobulu
mo. Didingi stovyklos laužai su di
delėmis alegorinėmis Prancūzijos 
skautų vyčių sugalvotomis scenomis 
niekada negali išdilti iš atminties. Čia
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Krakatoa

1883 metų rugpiūčio men. 27 die
ną mūsų, planetoje įvyko sprogimas, 
su kuriuo atominė bomba visiškai neį
gali susilyginti. Tai atsitiko palyginti, 
mažoje vulkaninėj saloje, kuri tada 
buvo žinoma Krakatoa vardu. Si sala 
buvo Zundos sąsiaury tarp Javos ir 
Sumatros, Indonezijos salyne.

Dienų dienas prieš vulkano išsi
veržimą žemė drebėjo po Krakatoa 
gyventojų kojomis, lyg įspėdama juos 
apie ateinantį pavojų, bet šios Ramio
jo Vandenyno salos gyventojai nekrei
pė į tai daug dėm :sio, nes tokie dre
bėjimai būdavo gan dažni. Šių drebė
jimu pasėkoje jūra aplink šią salą 
pasidarė labai audringa. Bet audros 
šioje Vandenyno apylinkėje dažnai 
pasitaikydavo. Vėl niekas neatkreipė 
į tai dėmesio.

Tą istorinę dieną pasaulio didžiau
sias vulkanas išsiveržė visu savo 
smarkumu. Krakatoadingo nuo žemės 
paviršiaus, nes ji buvo pačiame vul
kano krateryje.

Sprogimas padarė ketvirtį mylios 
gilumo ir keletą mylių platumo duo
bę. 40.000 žmonių, kurių dauguma 
gyveno 50 ar. 100 mylių nuo didžiojo 
kraterio, žuvo. Akmenys ir ištirpę 

prie Sv.Jokūbo, impozantiško sąskry
džio simbolio, susirinkusiai visų 
tautų ir religijų jaunuomenei Skauti- 
jos Šefas tarė paskutinį savo taikos 
atsišaukimą.
MOISSON. 1947 metai. Į šią "Jambo
ree de la Paix" - "Taikos, jamborę" 
suskrido apie 40. 000 skautų. Jie čio
nai žaidė, dainavo ir šoko, jungiami 
tų pat įstatų ir tos pat broliškumo 
dvasios "džiaugsmui ir broliškumui 
spindint", kaip kad sako šios jambo- 
rės daina. Ši stovykla buvo ištikrųjų 
milžiniško mąsto. Kai kuriomis die
nomis čionai būdavo 60. 000 jaunuolių 

mineralai buvo išmėtyti po plotą 
maždaug Pennsylvanios didumo. Tūks
tančius mylių nuo tos vietos žmonės 
girdėjo išsiveržimo sukeltą baisų 
sprogimą. Navigacija skersai ir išil
gai Ramiuoju Vandenynu buvo beveik 
neįmanoma. Apskaičiuojama, kad apie 
15 kubinių mylių lavos pasiekė žemė s 
paviršių. Ši karšta masė ežero pa
vidale buvo giliai po žemės pluta. 
Spaudimui padidėjus, lava išsiveržė 
ir amžinai išbraukė Krakatoa nuo pa
saulio žemėlapių.

Ačiū Dievui, RytųEuropoj ir Siau
rės Amerikoj vulkaniniai išsiveržimai 
labai retai pasitaiko. "Dauguma pa
saulio vulkanų randasi Ramiojo Van
denyno baseine", - sako Frederick 
H. Pough, geologijos ekspertas. "Tik
tai Islandijos Hekla, Italijos Vezuvi
jus ir Sicilijos Etna yra Europos re- 
gijone. "Bet, kadangi didžiausi kaina i 
yra vulkaninės kilmės, yra tikra, kad 
prieš tūkstančius metų į Krakatoa 
panašūs vulkanai radosi ir Šiaurinėj 
Amerikoj.

Parikutinas (Baby Paricutin)

Vasario mėn. 20 dieną Parikuti- 
nui suėjo aštuoni metai. Astuonių me
tų vaikai gali kalbėti, vaikščioti ir 
valgyti. Parikutinas tų dalykų daryti 

skautiškomis uniformomis pasipuo
šusių. "Siaurasis traukinukas", 
15.000 žmonių talpinanti arena, pa
rašiutininkų bokštai, raudonodžių 
indėnų stovyklos, kalbų babelis, - tai 
tik keletas nuostabių prisiminimų, 
kurie ir šiandien ne vieną verčia nu
sišypsoti ir pripažinti skautybės ne
paprastą pasisekimą pasaulio jaunuo
menės tarpe.

Paruošė A.Sv-lys

( Lietuvos skautai dalyvavo didesniais 
ar mažesniais vienetais visose jam- 
borėse,išskyrus Londoną 1920 m. Red.)
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negali, bet užtai jis apima kelias 
kvadratines mylias ir yra apie 2000 
pėdų aukščio. Parikutinas yra vulkanas.

Vasario mėn. 20 d. 1943 metais 
Dionyzas Pulido, gyvenąs netoli Pa- 
rikutino miestelio, arė savo laukus. 
Jam beariant, žemė pradėjo rūkti ir 
drebėti. Dionyzas labai išsigando ir 
nuskubėjo į netolimą Parangaricutirą 
pranešti, kad kažin kas baisaus de
dasi jo ūkio žemėje.

Naktį aplinkinių kaimų ir miestelių 
gyventojai labai išsigando, nes atro
dė, kad visi laukai verda ir dega. 
Sekantį rytą, pažvelgus Pulido ūkio 
pusėn, matėsi 100 pėdų aukščio kal
nas. Jis visą laiką augo, nes krateris 
vis daugiau ir daugiau lavos, akmenų 
ir uolos gabalųišmesdavo. Keturiems 
mėnesiams nepraėjus, lava užliejo 
Parikutino miestelį. Ta verdanti upė 
tekėjo du metus be sustojimo.

V ezuvijus

į šiaurės vakarus nuo Salerno ran
dasi garsusis vulkanas Vezuvijus, ku
ris 79 m. po Kristaus išsiveržė ir 
palaidojo po 20 metrų lavos ir pelenų 
sluoksniu du romėnų miestus : Pompė
ją ir Herkulaną. Vezuvijaus vakari
niai šlaitai siekia Neapolio kraštus, 
Jis randasi apie 10 mylių nuo pačio 
Neapolio.

Nuo tos baisios katastrofos pirma
jam amžiuj Vezuvijus buvo dar daug 
kartų išsiveržęs. Daug žmonių žuvo 
tų išsiveržimų metu, bet nei vienas 
negali susilyginti su 1631 metų iš
siveržimu, kai apie 18.000 žmonių 
neteko gyvybės. 18 ir 19 amžių bėgy
je Vezuvijus išsiveržė virš 10 kartų. 
Vėl jis smarkiai atgijo gegužės mė
nesy 1905, ir lava nepaliovė tekėjus 
iki 1906 metų balandžio mėnesio. Ve
zuvijus sukėlė žemės drebėjimus 1913 
metais ir nuo 1926 iki 1929 lava ne
paliovė tekėjus. Nuo to laiko Vezuvi
jus daug kartų įrodė, kad jis dar vis 
gyvas. Pavojingos dujos, dūmai ir 
garai dar ir dabar kyla iš Vezuvijaus 
kraterio.

Vezuvijaus šlaitai yra labai derlin
gi. Nuo to kalno nurenkamos vynuo

gės, iš kurių gaminami geriausi Ita
lijos vynai.

Italijos inžinieriai surado būdą kaip 
vulkanus pažaboti elektrai gaminti, 
kuri yra siunčiama į miestus net už 50 
mylių. Ateity mes, gal būt, galvosim 
apie Italiją, kaip apie didelę elekt
ros stotį, kuri pažabodama savo vulka 
nūs aprūpina dalį Europos elektros 
šviesa.
Ūsu ir požeminis vulkanas

Daug vulkanų lieja lavą ant aplinki
nių laukų ir miestelių, bet labai ma
žai yra tokių vulkanų, kurie dirba po 
žeme. Tų vulkanų lava niekados ne
pasiekia žemes paviršiaus,bet užtat 
pakelia žemės plutą tiek, kad prieš 
žmogaus akis net kalnai išdygsta.

1949 metais birželio mėnesį prof. 
Hidezo Tanakadate, Tokio Hosei uni
versiteto geografas, aprašė vieną 
tokį požeminį vulkaną.

"1943 metais gruodžio mėnesio 31 
dieną", - rašė prof. Tanakadate, 
"Masao Mimatsu, mažo miestelio piet
vakarinėj Hokkaido, paštininkas ir 
vulkanologistas, dirbo rūšiuodamas 
laiškus. Kartais jis žvilgterėdavo į 
užgesusį vulkaną Ūsu, kuris buvo 
dviejų mylių atstume nuo miestelio. 
Staiga žemė pradėjo drebėti. Sauk
damas "Ji-shin" (žemės drebėjimas) 
jis išbėgo gatvėn ir vėl žvilgterėjo į 
Ūsu kalną. Didelis, juodas kalnas 
stovėjo tylus kaip visados.

( Perkelta į 13 pusi. )

III—ji Tautinė stovykla
Alpėse 1948 metais
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----- RUDVRRD KIPLING

MfltlGUO BROLIUI
(Tąsa)

"Tiek kartų, kiek, štai, mano ran
koje riešutų", atsakė Mauglis, ka
dangi skaičiuoti jis, aišku, nemokėjo. 
"Aš noriu miego, Bagyra, o be to 
Šir Kanas tai tik ilgauodegis plepis , 
kaip povas Mao".

"Dabar ne laikas miegoti. Balu tai 
žino; aš žinau; Būrys žino ir netgi 
žioplos, žioplos stirnos žino. Tau 
Tabaki irgi sakė".

"Cha! Cha! nusijuokėMauglis."Ta
baki nesenai buvo pas mane ir ne- 
praustaburniškai aiškino, kad aš esąs 
plikas Žmogaus vaikas ir netinkąs net 
kasti žemės riešutams, bet aš nutvė
riau Tabaki už uodegos ir šveičiau 
porą sykių į palmės kamieną, kad pa
simokytų mandagumo".

"Tai buvo labai kvaila, nes, nors 
Tabaki ir didelis niekadėjas, jis būtų 
tau papasakojęs kai ką labai svarbaus 
Praregėk pagaliau, Mažasis Broli. 
Sir Kanas nedrįsta džiunglėse tavęs 
nužudyti, bet prisimink, kad Akela 
jau senukas ir nebetoli diena, kai jis 
nebepajėgs sumedžioti briedžio, ir 
tada jis nebebus vadovu. Daugumas 
vilkų, kurie priėmė tave į Būrį jau 
irgi pasenę, o jaunieji yra įsitikinę, 
kad Žmogaus vaikui ne vieta Būryje , 
kaip kad jiems aiškina Šir Kanas. 
Be to, netrukus tu jau būsi vyru".

"O kas gi tas vyras? Ar jis negali 
būti kartu su savo broliais ?" atkirto 
Mauglis. "Aš gimiau džiunglėse. Aš 
pildžiau džiunglių įstatymus ir nėra 
nė vieno mūsų vilko, kuriam aš ne
būčiau ištraukęs iš kojos dyglio. Aiš
ku, jie yra mano broliai!"

Bagyra išsitiesė visu savo ilgiu ir 

primerkė akis. "Mažasis Broli", ta
rė ji, "liesk mano pažandę".

Mauglis uždėjo savo tvirtą rudą ran
ką ir tuoj po šilkiniu Bagyros smakru, 
kur galingus raumenis dengė tankūs 
plaukai, užčiuopė plika* dėmę.

"Ne vienas džiunglėse nežino, kad 
aš, Bagyra, turiu šią žymę - antkak
lio žymę, nes aš, Mažasis Broli, 
gimiau tarp žmonių ir tarp žmonių 
mirė mano motina. Karališkų Rūmų 
narvuose, Oodeypore. Tik todėl aš 
sumokėjau tokią kainą Taryboje už 
tave, kai buvai dar mažas plikas 
berniūkštis. Taip, aš irgi gimiau 
tarp žmonių, niekuomet nemačiusių 
džiunglių. Jie šėrė mane už grotų iš 
geležinių puodų, kol vieną naktį aš 
pajutau, kad esu Bagyra - pantera, o 
ne žmogaus žaislas. Tuomet vienu 
letenos smūgiu aš sulaužiau nevykusį 
užraktą ir pabėgau. Ir tik todėl, kad 
aš pažįstu žmogaus kelius, aš tapau, 
džiunglėse baisesne už Šir Kaną. Ar 
ne taip?"

"Taip", atsakė Mauglis, "visos 
džiunglės bijo Bagyros - visi, išsky
rus Mauglį".

"Nes tu esi Žmogaus vaikas", la
bai švelniai atsakė Bagyra, "ir kaip 
aš grįžau į savo džiungles, tu irgi 
turi grįžti pagaliau pas žmones; pas 
žmones, kurie yra tavo broliai, jei 
iki to laiko tavęs nenužudys Taryba".

"Bet kodėl - kodėl kas nors norėtų 
mane nužudyti? "vėl paklausė Mauglis.

"Pažvelk į mane", tarė Bagyra, ir 
Mauglis įdėmiai pažvelgė jai į akis. 
Didžiulė pantera po pusės minutės nu
suko akis. "Štai kodėl", atsakė ji, lė

lį
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tai pastumdama leteną lapuose. Net ir 
aš nepajėgiu žiūrėti tau tiesiog į akis, 
nors aš gimiau tarp žmonių, ir myliu 
tave, Mažasis Broli. Bet kiti neapken
čia tavęs, nes jų akys bijo sutikti 
tavąsias, nes tu esi protingas, nes 
tu traukei spyglius iš jų letenų - nes 
tu esi žmogus."

"AŠ to viso nežinojau", atsakė su
simąstęs Mauglis ir suraukė savo juo
dus tankius antakius.

"Kąsako Džiunglių Įstatymas ? Pir
ma padaryk, o tik paskui tarkis. iš 
tavo nerūpestingumo jie mato, kad tu 
esi Žmogus. Bet būk išmintingas. Aš 
jaučiu, kad, kai Akelai nepavyks se - 
kanti medžioklė, (o jam kaskart sun
kiau sumedžioti briedį), Būrys atsi
suks prieš jį ir prieš tave. Jie su
šauks posėdį Tarybos Uoloje ir tada . . . 
tada - jau žinau ! "tarė staigiai pašok
dama Bagyra. "Greit eik žemyn prie 
žmonių, trobelių slėnyje ir atsinešk 
Raudonųjų Gėlių, kurias jie ten augi
na, kad laikui atėjus turėtum draugą, 
stipresnį už mane, Balu ir tuos, ku
rie myli tave Būryje. Gauk Raudonų
jų. Gelių".

Raudonosiom Gėlėm Bagyra vadi
no ugnį, kurią tikruoju vardu pavadin
ti nedrįsta niekas džiunglėse. Kiek
vienas gyvis jos mirtinai bijo ir ran
da šimtus būdų jai nusakyti.

"Raudonųjų Gėlių?" dar paklausė 
Mauglis. "Jos auga prieblandoje šalia 
žmoniųtrobelių. Aš jų tikrai gausiu" .

'Čia tikrai kalba Žmogus", tarė 
Bagyrasu pasididžiavimu. "Atsimink, 
kad jos auga puodeliuose. Pasiimk 
vieną ir laikyk prie savęs, kol pri
reiks. "

"Gerai", tarė Mauglis. "Aš einu. 
Bet ar tu esi tikra, Bagyra, kad visa 
tai Šir Kano darbas?"

"Prisiekiu sulaužytu užraktu, kuris 
mane išleido į laisvę, aŠ esu tuo tik
ra, Mažasis Broli".

"Tada aš prisiekiu jaučiu, kuris 
mane išpirko, kad Sir Kanui atsily
ginsiu už visatai, o galnet ir daugiau". 
Tai pasakęs Mauglis dingo krūmuose.

"Tai žmogus, tikrai žmogus", vėl 
atsiguldama galvojo Bagyra. Šir Kane, 
niekada dar neturėjai nesėkmingesnes 

medžioklės, kaip kad medžiodamas 
šitą mažą varliūkštį prieš dešimt 
metų ! "

Ilgai Mauglis bėgo mišku - net jo 
širdis pradėjo šokinėti. Bet pradėjus 
temti, jis jau buvo prie savo urvo ir, 
giliai atsikvėpdamas, pažvelgė į slė
nį. Jaunųjų vilkų nebuvo, bet Motina 
urvo gilumoje girdėjo jo neramų kvė
pavimą ir suprato, kad jos varliūkš
tis buvo kažko susirūpinęs.

"Kas yra, sūnau?" ji paklausė.
"O ... šiokie tokie gandai apie Šir 

Kaną", jis atsiliepė "Šiąnakt medžio
siu žemumose", ir vėl nubėgo pro 
krūmus žemyn prie upelio. Ten jis 
staiga sustojo, nes išgirdo Būrio 
medžioklės šūkius, išgąsdinto me
džiojamojo Sambhuros briedžio blio
vimą ir prunkštimą. Tada pasigirdo 
klastingi jaunųjų vilkų stūgavimai: 
"Akela! Akela! Leiskit Vienišam Vil
kui parodyt jėgą! Vietos Būrio vado
vui! Šok, Akela!"

Lietuvos Garbės Konsulas 
adv. A. Shallna su mažaisiais užku
ria Šv. Jurgio Dienos laužą Bostone.
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Atrodė, kad Vienišas Vilkas šoko, 
ir nepataikė, nes Mauglis girdėjo jo 
dantų kaukštelėjimą ir cypimą, kai 
briedis jį spyrė pryšakinėm kojom.

Mauglis nebelaukė ilgiau, bet nėrė 
tolyn. Stūgavimai kaskart vis tolo ir 
tolo bebėgant jam javų laukais, ku
riuose gyveno kaimiečiai.

"Bagyra buvo teisi", jis pripažino, 
įšokęs į vienos trobelės palangėj su
krautą pašaro kupetą. "Rytoj bus le
miamoji diena ir Akelai ir man. "

Priglaudęs veidą prie lango jis pa
žvelgė į židinyje rusenančią ugnį. 
Buvo matyti, kaip kaimietė moteris 
atsikeldavo ir įmesdavo į ją juodų ka
ladėlių. Kai priartėjo rytas ir visa 
gaubė šaltas, baltas rūkas, jis matė, 
kaip jaunas berniukas paėmė iš vidaus 
žemėmis išlipdytą puodą, prikrovė 
jį įkaitusių raudonų anglių ir, pasiki
šęs po antklode, nuėjo apžiūrėti galvijų. 
"Tik tiek?" nustebo Mauglis, "jei 
toks berniukas gali ją nešioti, tai nė
ra ko bijoti"; ir iš kampo iššokęs 
atėmė iš jo rankųpuodąir dingo mig
loje, palikdamas vaiką drebantį iš 
baimės.

"Jie labai panašūs įmanė", galvojo 
Mauglis, pūsdamas į puodą, kaip buvo 
matęs darant moterį - "šis daiktas 
mirs', jei aš jo nepenėsiu, " ir užmetė 
ant žarijų šakelių ir sausų žievių. Pu- 
siaukely jis sutiko Bagyrą, ant ku
rios kailio lyg brangakmeniai žibėjo 
rasos lašeliai.

"Akelai nepavyko", pradėjo pantera, 
"Praėjusią naktį jie būtų jį paplovę, 
bet niekur nerado tavęs, nors ir iš
ieškojo visą kalvą".

"Ašbuvau žemumose,bet dabar aš 
pasiruošęs - štai!" - Mauglis pakėlė 
ugnies puodą.

"Gerai. Aš mačiau, kaip žmonės 
įkiša į tokį puodą sausą šaką, ir tuoj 
Raudonoji Gėlė pražįsta jos gale. Bet 
ar tu nebijosi?"

"Ne. Ko gi man bijoti? Aš dabar 
prisimenu, jei tai nebuvo sapnas, kad, 
prieš tapdamas vilku,aš gulėdavau ša
lia RaudonųjųGėlių - man būdavo šil
ta ir malonu".

Visą dieną Mauglis prasėdėjo urve 
prižiūrėdamas ugnį ir kaišiodamas į 

ją šakas, kad pamatytų, kaip jos at
rodo degdamos. Pagaliau jis rado vie
ną, kuri jam tiko. Kai vakare į urvą 
atbėgo Tabaki ir gana šiurkščiai jam 
pranešė, kad jis šaukiamas į Tarybos 
Uolą, Mauglis pradėjo juoktis ir kva
tojosi kol Tabaki pasišalino. Tada 
vis dar besijuokdamas, jis patraukė 
ten.

Akela, Vienišas Vilkas, gulėjo šalia 
savo sosto, tuo parodydamas, kad 
Vadovo vieta Būryje yra laisva.

(B.d.) Vertė A. P.

Ūsu kalnas ir paliko ramus, nors 
žeme aplink jį drebėjo kiekvieną die
ną per šešis mėnesius. Vienas hek
taras geros derlingos žemes pavirto 
į kalną, ant kurio niekas neaugo. 153 
Fukabos miestelio gyventojai prašė 
Mimatsu patarimo. Kadangi jokio 
vulkaninio išsiveržimo nebuvo, Mi
matsu įtikino juos, kad kalnas sustos 
augęs.

Jis nesustojo. Iki 1944 metų bir
želio mėnesio jis užaugo 450 pėdų. 
Fukabos gyventojai, keršydami Mi
matsu už blogą patarimą, privertė jį 
nupirkti jų laukus už 28. 000 jenų.

Kalnas vis dar augo, nors jau ne 
taip tyliai ir ramiai. Žemė pradėjo 
garuoti ir atsirado mažas krateris 
visados kupinas karšto vandens. 
Sprogimai vis darėsi triukšmingesni. 
Garai kvepėjo degančia siera ir karts 
nuo karto iš to kraterio uolos gabalas 
ar akmuo "iššaudavo". Bet lava vis 
dar nesirodė.

Kai kalnas augo, traukinio bėgiai 
turėjobūti perkelti. Mimatsu kiekvie
ną dieną užrašydavo to požeminio 
vulkano vystimasį. Geologai mano, 
tas atsitiko todėl, kad Ūsu kalno kra
teris buvo užsikimšęs. Atgijęs Ūsu 
turėjo rasti naują kraterį. Jo lava 
tekėjo po žeme, ją keldama aukštyn. 
Atsiradus naujam krateriui vulkanas 
vėl užgęso. Tas naujas vulkaninis 
kalnas paliovė augęs 1945 metų pa
baigoj pasiekęs 1000 pėdų aukščio".

Vertė pskltn. P. Raslavičius
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* Kartais lietingą dieną yra vargo 
įkurti virtuvės lauželį. Tada pūčiam, 
prakaituojam plyštančiais žandais, o 
išeitis yra gan paprasta. Savo skilties 
virtuvės inventorių papildykim . . . 
trijųpėdų ilgio gumine žarnele. Švel
niai pučiant į vieną galą, o antrą 
pirštais nukreipiant į rusenantį anglį, 
laužo įkūrimas darosi labai paprastas 
dalykas, Ir viralas be "priedų" ir plau 
čiams sveikiau! Pabandykim!

* Kartais patogu kai kuriuos stovyk
los rajone esančius medžius paženk
linti, kad nakčia neužkliūtum. Čia 
kreida labai pagelbsti. Ja paženklin
tas medis matomas iš gero atstumo.

* Baltarankis Jonas Klemka kažkur 
nukišo skilties kirvį SNudažykite kir
vio kot ą juodais ir baltais skersi
niais bruožais: lengviau akiai paste - 
bėti. Jei kiekvienas bruožas yra ži - 
nomo pločio turėsite drauge ir ma
tuoklę.

* Stovyklos žibintas švytės geriau, 
jei viena jo pusė bus pridengta aliu
minio plokšte. Plokštė atmuša šviesą 
atviron žibinto pusėn.

* Kaip pasišildyti palapinę šaltą 
naktį? Prieš eidamas miegoti įmesk 
keletą akmenų į lauža. Akmenims 
įkaitus, išgriebk juos puodu ar kibiru. 
Nusinešęs palapinėn, apversk indą 
taip, kad jis užvožtų įkaitusius akme
nis: turėsi saugų stovyklinį krosnį . 
Amerikoniškas patogumas!
* "Parodyk man savo stovyklinę lovą 
ir aš pasakysiu koks esi stovyklauto
jas". Tik baltarankis ar tinginys 
miega stovykloje nepatogiai - patyręs 
stovyklautojas moka gerai įsirengti , 
Jis stovyklon atsigabena tinkamą mie
gojimui aprangą ir ją kuo tinkamiau
siai panaudoja. Jo apranga susideda 
svarbiausia iš drėgmės nepralei

džiančios izoliacines medžiagos ga
balo ir pakankamai antklodžių už
sikloti.

Izoliatoriumi tinka 3x6 pėdų parafinu 
įtrintas ir vėliau suprosytas audeklas 
ar brezentas,taip pat kaučuku impreg
nuota medžiaga ir ypač du jardai plas
tikines medžiagos, kuri naudojama 
dušuose. Ji yra labai lengva, duodasi 
suvyniojama į„nieką"ir lengvai telpa 
kuriame nors kuprinės kamputyje. 
Izoliatorius apsaugoja nuo drėgmės, 
kurios yra ir sausai atrodančioje že
mėje.

Kas liečia užsiklojimą, yra labai 
svarbus dėsnis: "Pasiklojimui vartok 
tiek pat antklodžių kaip ir užsikloji- 
mui". Kai šilta, dažnai pakanka vie
nos antklodės; šaltame ore gali tekti 
klotis trimis, keturiomis ar net dau
giau. Verta prisiminti dar vienas 
dalykas: dvi plonos antklodės sudėtos 
drauge šildo daugiau negu viena stora 
- oro sluoksnis tarp dviejų antklodžių 
nepraleidžia kūno šilimos.

UGNIAVIETĖS ĮRENGIMO BŪDAI 

Medžiotojo ugniavietė. Tinka 
kepimui ir virimui. Du žalio medžio 
pagaliai padedami šalia viens kito ly
giagrečiai, stačiu kampu į veją nu
kreiptais galais. Tarpas paliekamas 
toks, kad galėtų būti uždedami virimo 
indai.

Ilgesniam stovyklavimui įrengia
ma patogesnė medžiotojo ugniavietė;
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Ugniavietė iškastame grio
vyje. Tinka kepimui. Iškasama 
siauras griovelis pėdos gilumo -

Šis ugniavietės įrengimo būdas nau
dojamas esant stipriam vėjui arba 
neturint stambių pagalių įrengti me
džiotojo ugniavietei. Baigus ugniavie
tės naudojimą labai patogu užgęsinti 
ugnį. Patartina pirmiausia sudeginti 
šiukšles ir tik tada užlyginti iškastą 
griovelį.

Ugniavietė duobėje. Apylinkėje, 
kur nėra medžių ir norint apsaugoti 
ugnį nuo vėjo kepimui ir virimui ug
niavietė įrengiama iškastoje apie 1,5 
pėdos gilumo apvalioje duobėje. Tu
rint gerai .uždaroma puodą galima jį 
su paruoštais jame produktais (mėsa, 
daržovėmis, vandeniu) patalpinti į 
duobę, kurioje yra pakankamai karš
tų angliųir užkąsti žemėmis ar smė
liu. Po 2 valandų puodą atkasus valgis 
turėtųbūti išviręs, jei duobėje karštų 
anglių buvo pakankamai.

Ugniavietė su r e f 1 e k t o r i u m. 
Esant stipriam vėjui,ugniavietė įren
giama prie stačios uolos. To nesant 
pastatoma iš stambesnių pagalių tvo
relė kaip parodyta piešinyje. Velė
nos taip pat gerai tinka.

Ar žinai, kaip pasigauti krokodilą? 
Būdas labai paprastas ir sakoma, 
labai sėkmingas. Štai jis.

Paimk labai neįdomią knygą, pince
tą, tuščią degtukų dėželę ir žiūronus. 
Atsisėsk paupyje ir pradėk skaityti. 
Knyga nuobodi - tuoj užsnūsi. Kroko
dilas, pamatęs tave miegantįjprislinks 
ir pradės per tavo petį taip pat skai
tyti. Aišku, jis irgi užsnūs. Tada pa
busk, čiupk už žiūronų ir žiūrėk į 
krokodilą atvirkščių būdu. Toliau 
vieni niekai. Griebk pincetu kroko
dilą ir kišk degtukų dėželėn. Juk tai 
visai paprasta ? !
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MES DAINUOJAM
Daug dainuojame savo viešuose pa

sirodymuose. Dainos, liaudies ir 
skautiškos, užima nemažą progra
mos dalį mūsų laužuose. Mūsų liau
dies dainos gražiai dainuojamos yra 
labai vertinga medžiaga atskleisti 
mūsų tautos dvasiai kitataučiams. Jų 
niekuomet nepristigsime ir skautai 
daug jų moka.

Su skautiškomis dainomis žymiai 
blogiau. Pirmosios jų laisvon Lietu
von atkeliavo iš svetur - jas dažniau - 
šiai atsiveždavo mūsų skautai iš tarp
tautinių stovyklų. Dažnos jų buvo 
mums visiškai svetimos, ypač tos su 

įvairiais egzotiškais refrenais, nors 
dar gerai atsimenu su kokiu dideliu 
entuziazmu pirmoje tautinėje sto
vykloje Panemunėje (1928) buvo dai
nuojama "Juchaidy, juchaida!" su 
gan laukiniu švilpimu tam tikroje 
dainos vietoje. Savo laiku Lietuvoje 
"viešpatavo"visokios "Bramaputros" 
"Džingalos" ir 1.1. Savo skautiškų 
dainų beveik neturėjome, o ir suor
ganizuotų pastangų jų paruošti naudo
jantis lietuviškais tekstais nepadarė
me. Keista, kad toks dinamiškas lie
tuviškosios skautybės judėjimas su 
savo romantišku gyvenimu po atviru
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dangumi ir neužmirštama laužų ro
mantika tiek mažai savo nuotaikų ir 
dvasios išreiškė dailiuoju žodžiu ir 
muzikos garsais. Kolkas netgi savo 
sąjūdžio himno neturime . . . Pasku
tiniu metu Vokietijoje keletą sukurtų 
dainų(daugiau ar mažiau vykusių) pa
dėties per daug negelbsti. Tuo pada
ryta tik graži pradžia. Iš antros pu
sės yra džiugu, kad įvairūs svetimi 
lietuviškai dvasiai infiltratai jau yra 
beveik pilnai išguiti..

Kas gi dainuotina mūsų sueigose, 
laužuose? - Pirmoje eilėje, aišku, 
liaudies dainos. Draugovės laužave- 
dys turėtų susirišti su kokiu nors 
vietoje esančiu muziku. Iš jų visuomet 
galima gauti vertingų patarimų. Toks 
asmuo dažnai mielu noru ateis drau
govės sueigon ir palygins "chorą". 
Ištaisys pagrindinę melodija, pamo
kys antruosius balsus. Patvarkys taip 
dažnai perdėtą forte" dainavimą, nes 
dažnai klystame manydami, kad - 
"kas garsu, tas jauir gražu". Rėkiam 
pamiršdami, kad čia svetimuose kraš
tuose dainos kultūra labai dažnai sto
vi tikrai nežemiau už mūsąją. Žodžius 
tokiu atveju skautai jau turėtų gerai 
mokėti. Ir tai ne nuo antrojo dainos 
punkto, bet nuo pat pirmojo pradžios . 
Labai nemalonu yra klausytis kiekvie
no dainos punkto pradžioje bent ketu
ris ar penkis žodžius dainuojamus vien 
laužavedžio nežiūrint koki jis gražų 
balsą turėtų, o visą draugovę, šiaip 
jau mykiant kokius nors neaiškius 
garsus.

Stovykloje ir šiaip didesnėse pa
talpose dainuojant, labai naudingas, 
sakykim, pritarimas akordeonu .Drau
govėje ar didesniame vienete toks 
specialistas dažniausiai lengvai atsi
randa iš skautų tarpo. Instrumentas 
padeda visuomet lengvai pakliūti tin- 
kamon tonacijon. Grynas vargas ne
patyrusiam laužavedžiui, kai laužo 
įtampoje reikia kur nors padebesyse 
tinkamo tono graibytis, o dainuojan
čių tarpe - ir vilkiukai ir skautės—tai 
su vyčiais. Iš viso '■o dažnai išeina 
maurojimas žemose gaidose arba cy
pimas kur nors ant pačio oktavių 
stogo. Instrumentu pritariąs turėtų ži

noti, kad,paeiliui toje pačioje tonaci
joje dainuojamos dainos, darosi nuo- 
bodžios klausytis. Tonacijas pagal 
galimybę reikėtų kaitalioti.

Dainuodami liaudies dainas, nepa
mirškime ir savo gražių patriotiškų 
kariškų dainų. Jos ypač vyčiams tin
ka. Dar Vokietijoje buvo išleistas 
mažas mūsų karių dainų leidinėlis. 
Draugovės laužavedys turėtu jį susi
rasti ir gerai pastudijuoti. Prisimin
tinas taip pat Vyčio korporacijos Vo
kietijoje išleistas dainorėlis, kuria
me surinktos visos skautiškos dainos 
parašytos paskutiniais laikais.

Kaikurios mūsų skautiškų dainų 
melodijos, eidamos iš lūpų į lūpas, 
laikui bėgant iškrypo. Kartais tokios 
dainos jau net pats autorius atpažinti 
negalėtų. Šių dainų tinkamai atkurti 
nėra galimybės, nes kūrėjai yra ne
pasiekiami. Taip atsitiko, pavyzdžiui, 
su A (?).Liepaus "Stovyklaut, išky
lauti" - savotiškai įdomiu maršu. 
Dabar iš tos dainos liko jau tik kaž
koks jūreivių maršelis su mažai kul
tūringais priedais. Tokiu atveju būtų 
daug gražiau dainą išimti iš apyvar
tos vien iŠ pagarbos autoriui.

Šiame "Sk.Aido" skyriuje dėsime 
pagal galimybes liaudies ii' kitokių 
dainų. Draugovės laužavedys pats ar 
su muzikos pagelba jas išsinarplios 
ir patieks skautams.

Tat, dainuokime daug ir iš širdies 
nepamiršdami dainavimui tinkamai 
pasiruošti ypač tada, kai tenka sve
timtaučių tarpe rodytis. Kad ir gra
žiausia daina, bet nemokšiškai patiek
ta, išblunka. To turėtume mūsų są
lygose išvengti.
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SKAUTU VYČIŲ PROGRAMOS KLAUSIMU.

Sktn. St.Vytietis 
(Australija)

Vyčių šaka turi duoti suaugusiems vy
rams skautybę, jos idėjas ir nuotaikas 
jiems tinkama forma. To pasekmėje jie 
turi tapti praktikuoją savo konfesijos na
riais, pareigingi savo tautos ir valstybės 
piliečiais, visai žmonijai ir jos vienetui - 
kiekvienam žmogui - naudingais žmonėmis . 
Tuo keliu ei darni vyčiai turi rasti ir savo 
asmeninę laimę.

Manau, tai ir yra tikslas, kurį sau sta
to skautai vyčiai. Į tą tikslą reikia ieškoti 
galimai trumpesnio kelio, atsižvelgiant į 
priemones, kurias turime tam keliui nu
keliauti. Dar daugiau, laikydamiesi skautų 
dėsnio taikytis prie silpniausio, turime ir 
mes atsižvelgti į tuos, kurie turi menkiau
sias priemones.

Skautų vyčių programa turi sudaryti mi
nimumą to, ką reikia atlikti vienam ar 
kitam sk. vyčio laipsniui įgyti. Kiekvienas 
sk. vytis, be abejo, savo iniciatyva ir to
liau lavinasi tose srityse, kurios jam yra 
artimesnės ir įdomesnės. Savo mintimis 
jis dalinasi su broliais - kitais sk. vyčiais 
sueigose ir kt. progomis. Tačiau tai yra 
jau asmeninės iniciatyvos sritis, kuri ne
turi būti varžoma kuriomis nors privalo
momis programomis.

Tuo tarpu, sudarant sk. vyčių programas, 
dažnai, atrodo, buvo žiūrima, lyg kad skau
tas vytis turėtų mažiausia viduriniojo 
mokslo atetstatą. Be to dar būtų gerokai 
susipažinę su filosofija, sociologija ir tu
rėtų skautybės žinių, atitinkančių kuone 
skautininko žinias.

Na, o norint tapti prityrusiu skautu vyčiu, 
atrodo, reikėtų išklausyti universitete pe
dagogikos, psichologijos, valstybinės teisės, 
politinės ekonomijos ir dar karo filosofi
jos kursą.

Tai nerealu.Statant tokius reikalavimus, 
užkertamas kelias tapti skautais vyčiais 
mažesnio bendrojo išsilavinimo vyrams. 
Mes turime kaip tik siekti, kad tas kelias 
būtų įmanomas galimai didesniam skaičiui 
vyrų, tiek buvusių skautais anksčiau, tiek 
ir nebuvusių, tiek su platesniu bendru išsi
lavinimu, tiek su siauresniu.

Toliau, programa yra perkrauta dalykais 
su skautybę tik tarpiniai susijusiais, eili
niam sk. vyčiui nereikalingais. Jie yra 

sk. vyčiui žinotini, tačiau ir jų nežinoda
mas jis gali būti geras sk. vytis. Daug tų 
dalykų gali būti vyčių vienetų sueigose 
nagrinėjami, bet jie neturėtų įeiti į prog
ramą - žinių minimumą.

Pagaliau, daug šios programos reikala
vimų yra neįvykdomi dėl priemonių stokos. 
Stinga atitinkamos literatūros, stinga ats
kirais specialiais klausimais lektorių, pa
galiau, daugeliu atvejų stinga galimumų 
praktiškai susipažinti su stovyklavimu, iš- 
kylavimu ir keliavimu.

Būdami sunkiai įkandami jau buvusiems 
skautais, šie reikalavimai tampa didelėje 
daugumoje visai neįkandami tiems sk. vy
čiams kandidatams, kurie į organizaciją 
ateina skautais anksčiau nebuvę. Pagal 
tokią programą ir intensyviai dirbdamas , 
ankščiau skautu nebuvęs kandidatas vyčio 
įžodžiui gali pasiruošti tik per kokius me
tus. Būdo savybėmis ir elgesiu tinkamai 
užsirekomendavusį kandidatą tiek ilgai lai
kyti kandidatu jokiu būdu nepateisinama.

Taip pat neleistina vienetų vadovams 
palikti laisvą programą taikyti vietos gali
mumams. Tokia programa jau nebelieka 
programa, o tampa kažkokiu pasiūlymu , 
kurį galima priimti ar nepriimti, kuris 
nieko nesaisto.

Sumuojant tai, kas anksčiau pasakyta, 
tenka pirmiausia siūlyti paskelbtąsias sk. 
vyčių programas nuodugniai peržiūrėti ir 
suprastinti, pritaikant jas realioms dabar
ties sąlygoms. Paskelbtosios galėtų likti 
vertinga medžiaga ateičiai, kai Nepriklau
somoje Lietuvoje nustatinėsime galutines 
sk. vyčių programas. Dar geriau, jos ga
lėtų tikti sukursimai senųjų skautų šakai, 
apimančiai vyrus, pvz. , per 30 ar 35 me
tus amžiaus.

Mūsų sąlygomis lemiamu kriterijum 
spręsti kandidato tinkamumui tapti skautu 
vyčiu turėtų būti jo būdo savybės ir to budo 
formavimasis bei dvasinė pažanga skauty
bės rodoma kryptimi. Teorijos bagažas, 
enciklopedinio pobūdžio nuotrupų rinkinys 
yra antraeiles svarbos.

Netenka ir ginčytis, kad sk. vytis priva
lo turėti ir teoretinių žinių, tačiau jos 
neturi būti per daug išplėstos į visas puses.

Skautas vytis kandidatas turėtų: 1. Išeiti
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visus tris skautų patyrimo laipsnius, ypa
tingai pabrėžiant ir iškeliant ideologinius 
pagrindus, o lengviau praeinant neesminius 
dalykus. 2) Susipažinti su vyčių ideologi
jos specifiniais dalykais, paskelbtais sk. 
vyčio programos VI straipsny. 3) Pažinti 
skautų skilties ir draugovės veikimo pag
rindus. 4) Turėti aiškų supratimą apie 
sk. vyčio vaidmenį ir pareigas socialinėje 
srityje ir tą supratimą įrodyti savo el
gesiu.

Tuo tarpu, dabar paskelbtoje programoje 
reikalaujamas suvažiavimų ir jų nutarimų 
žinojimas turi tik doktrininės reikšmės, o 
žinios apie sk. vyčių vienetų organizavimą, 
jų veiklai vadovavimą ir tradicijas yra 
reikalingas tik sk. vyčių vieneto vadui, o 
ne kandidatui. Taip pat eiliniui sk. vyčiui 
nėra reikalingos tos smulkios teoretinės 
žinios apie stovyklavimą ir iškylavimą - 
jos reikalingos bent skautų draugininkui. 
Žinoma, labai gerai, jei sk. vytis gali va
dovauti dr-vei, bet geru vyčiu galima būti 
ir nesugebant vadovauti dr-vei. Taip pat 
nėra reikalo ir nuodugniai susipažinti su 
atskirų skautybės šakų organizacija ir sa
vumais - užtenka bendrų orientacinių žinių. 
Kiti programos reikalavimai yra tiek ne
apibrėžti, kad iš viso negalima apie juos 
tiksliau pasisakyti.

Mano iš sk. vyčio programos išleisti pa
siūlyti dalykai turėtų jau įeiti į prityrusio 
sk. vyčio žinių programą. Be to, prit. sk. 
vytis turėtų savo visu gyvenimu įrodyti, kad 
skautybė jam yra tapusi gyvenimo kelro
džiu, kad jos dėsniai yra jam tapę kriteri- 
jumu gyvenimo reiškiniams vertinti. Su pė

da' ogika ir psichologija prit. sk.vytis turi 
būti tiek susipažinęs, kad jis galėtų skirti 
atskirus jaunuolių "ipus, žinotų įvairaus 
amžiaus jaunuolių savumus ir mokėtų tai 
sėkmingai pritaikyti gyvenime, bent 2 mė
nesius vadovaudamas skautų draugovei ir 
eidamas kurias nors pareigas skautų sto
vykloje. Prit. sk. vytis turėtų mokėti pra- 
vęsti sk. vyčių būrelio sueigą ir bent 1 pa
ros iškylą - kelionę. Jis turi suprasti ap
linkos įtaką ir pagrindines auklėjamąsias 
priemones pedagogikoje. Prit. sk. vytis 
turi orientuotis aktualiuose politiniuose ir 
ekonominiuose įvykiuose ir suprasti jų tar
pusavį sąryšį. Jis turi gerai pažinti lietu- 
viųtautos istoriją, jos istorinius uždavinius 
ir kovas dėl laisvės bei mūsų kartos užda
vinius toje kovoje. Lygiai taip pat prit.sk. 
vytis turi pažinti mūsų kultūros raidą ir 
uždavinius ..Militarizmą ir karinį auklėjimą 
prit. sk. vytis turi skirti ir pažinti kaip 
priemonę tautos gyvybei ir valstybės ne
priklausomybei išlaikyti. Pagaliau, prit. 
sk.vytis turi turėti kurią nors profesiją 
įgalinančią jį savarankiškai gyventi.

Programas nustatant turi būti pirmiau
sia atsižvelgta į šiuos principus: 1) apsiri
bojimas esminiais dalykais; 2) socialinės 
veiklos iškėlimas; 3) prisitaikymas gyve
namoms aplinkybėms.

Nors mes būtum toliausiai už marių, 
Lietuva bus brangesnė už širdį, 
Ir mane ir tave tolumoje, 
Ir vėjelis tėvynės pravirkdys.

Faustas Kirša

MANO GALIOJE
Aš nesu labai svarbiu žmogumi, kaip svarbumas paprastai yra suprantamas. Aš taip 

pat nesu labai turtingas, nei užimu kokią aukštą ar atsakingą vietą . . .
Tačiau vis dėlto aš galiu vieną dieną pakreipti likimą: mano galioje yra tapti svarbiau

siu pasaulyje žmogumi jaunuolio gyvenime, o kiekvienas jaunuolis yra juk galingas ato
mas žmonijos istorijoje.

Kiekvienas paprastas žmogus kaip aš, gali pasidaryti draugininku draugovės, kurioje 
koks nors visų skriaudžiamas ir nelaimingas jaunuolis galėtų atrasti savo jaunuoliško 
gyvenimo laimę pilną broliškumo, geros valios ir žmoniškumo.

Aš galėčiau suorganizuoti draugovę, kurioje berniukai galėtų išmokti demokratiško 
gyvenimo idėjų.

Tai yra mano ir kiekvieno žmogaus galioje.
Aplinkoje yra daug jaunimo. Jaunimas kuria istoriją, jis yra gražesnio rytojaus vil

tis. Jei aš galiu bent maža dalele prisidėti vedant jį skautybės keliu į aukštus idealus, aš 
galiu tapti svarbiausiu žmogumi jų gyvenime, svarbiausiu žmogumi savo bendruomenėje.

Po šimto metų bus visai nesvarbu, kokia buvo mano banko sąskaita, kokiame name 
gyvenau ar kokią mašiną turėjau. Bet pasaulis gali būti pasikeitęs, nes aš buvau 

svarbiausiu žmogumi berniuko gyvenime. Forest Witcraft

Vertė(N)
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A T S IS A ŪKIMAS

Į pavieniai gyvenančias lietuvaites seses skautes ir skaučių, vienetus, visame 
pasaulyje.

Chicagos "Aušros Vartų" skaučių tunto vadovybė ėmėsi iniciatyvos ir įsteigė 
Fondą Skaučių Namų Statybai sostinėje Vilniuje, būsimoje laisvoje 
Lietuvoje. Fondas yra įsteigtas 1951.1. 10 d. su PLSS Vadijos žinia ir pritarimu

Fondo reikalams tvarkyti yra sudaryta komisija: pirmininkė - skilt. Saulė 
Gedminaitė, vicepirmininkė - pasklt. Marija Bareikaitė, iždininkė - paskltn. 
Aldona Motiejūnaitė, sekretorė - skilt. Aldona Šilaitė.

Viso pasaulio lietuvaitės skautės ir skaučių vienetai yra kviečiami remti šį 
kilnų sumanymą. Prašoma, kad visi skaučių vienetai įsitaisytų taupymo dėže
les ir sueigų metu kiekviena sesė įmestųįdėželęnors po vienącentą- Skaučių 
Namų Statybos Fondo naudai. Kol grįšime į tėvynę, šie centai tikrai iš
augs į šimtus ir tūkstančius dolerių.

Tikimasi, kad skaučių namai Vilniuje priglaus ir sujungs visas seses skautes 
grįžusias iš plataus pasaulio ir nešusias sunkius vergijos pančius Lietuvoje. 
Jie sujungs skautiškam, tautiniam ir valstybiniam Lietuvos atstatymo darbui.

Nuolatinis kapitalo telkimas fondo naudai ugdys ir brandys mūsų sesių grįži
mo mintį į Tėvynę, o didysis tikslas, laisva Lietuva ir skaučių namai Gedimino 
Kalno papėdėje, dažnai skautes privers atsisakyti menkaverčių dalykėlių.

Fondo steigimo akte yra numatyta atatinkamai atžymėti atskirus vienetus ir 
pavienius asmenis, aukojusius ar pasidarbavusius fondo labui.

Tat, visos sesės skautės ir skaučių vienetai, visomis jėgomis remkite šį 
kilnų tikslą-S k a u č i ų Namų Laisvoje Lietuvoje Statybos Fondą!

Pinigus siųsti šiuo adresu;Chicago Savings and Loan Association 6234 So Wes
tern Ave Chicago 36, Ill. , USA.

Pinigus pasiuntusios nurodytu adresu, yra prašomos apie tai pranešti fondo 
kasininkei - pasklt. Aldovai Motiejūnaitei adresu; 4540 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, USA. Aukojusių vienetų vardai ir paskirų asmenų pavardės bus skel
biamos skautiškoje spaudoje.

Mūsų mintys, mūsų jėgos, Tau brangi tėvyne Lietuva!

Sktn. Z. Juškevičienė
Tuntininkė

ATSIUSTA PAMINĖTI

* "Ugunskurs" - latvių skaučių ir 
skautų laikraštis Nr. 3 - 177. Redak
toriumi yra sktn. V.Kletnieks, gerai 
pažįstamas lietuvių skautų vadams iš 
Gilvellio stovyklos prie Garezers , 
už Rygos. Jo adresas - Bondsville, 
Vt.,USA. Ekspedicija - Mr. J. Deks- 
nis, 327 Carlton St., Toronto. Įdomu, 
kad laikraštis yra spausdinamas toje 
pačioje "Bangos" spaustuvėje Toron
te kaip ir "Skautų Aidas". Išleistas 
gražiai, gausus nuotraukomis.

* Sekantis dvigubas liepos - rugpiū- 
čio mėn. "Sk.Aido" numeris išeis 
liepos mėn. gale. Medžiagą prašo
me prisiųsti iki liepos mėn. 10 dienos.

* Laukiame šios vasaros stovyklinių 
nuotraukų. Jos bus patalpintos dvigu
bame Nr. 7-8, o taip pat ir rugsėjo 
mėn. numeryje. Vienetų fotokores
pondentai, nesnauskite!

" SKAUTŲ AIDAS" LINKI VISIEMS 
BROLIAMS IR SESĖMS GRAŽIŲ ŠIOS

VASAROS STOVYKLOS DIENŲ!

20

22



BROLIJOS VADUOS PASTOGĖ

* Tarptautinio Skautų, Biuro direkto
rius pulk.. J. S. Wilsonas balandžio 
mėn. 30 d. pranešė VS, kad tremti
niams skautams yra nustatytas 75 da
lyvių kontingentas 1951 metų pasauli
nėje Jamborėje, Austrijoje. Taigi 
mūsų reprezentaciniam vienetui, kurį 
sudarys Diepholzo gimnazijos skautai, 
kliūčių, dalyvauti nebėra. Tenka tik 
sėkmingai užbaigti Jamborės Fondo 
vajų. Lietuviška trispalvė vėl plėve- 
suos pasaulio laisvųjų tautų vėliavų 
tarpe. Geriausios sėkmės skautams 
ir vadams!

* VS paskelbė š.m. gegužės mėnesio 
Brolijos vienetų registraciją. Pilni 
duomenys bus patiekti jamborės išva
karėse įvykstančiai Tarptautinei Skau
tininkų Konferencijai.

* Paaiškėjo, kad iš Anglijos Rajono 
niekas nevyks į jamborę, nors Angli
jos Skautų Asociacija sutiko skirti 
1 skiltį iš savo kontingento vietos lie
tuvių skautams. Pranešama, kad 
pagrindinė priežastis, dėl kurios tė
vai nesutiko leisti savo vaikų, yra 
geležines uždangos artumas ir lėšų 
stoka.

* Brolijos skautininkų skyriaus ve
dėjas pasktn. T. Naginionis gegužės 
mėn. 19-22 dienomis lankėsi Toronte.

* Tėvynei garsinti mūsų broliai šių 
metų jamborėje bus labai reikalingi 
propagandinės literatūros apie Lietu
vą svetimomis kalbomis. Pereitų 
metųpatirtis II-jeBSA Tautinėje sto- 
vyjloje, Valley Forge, parodė, kad 
tokios medžiagos reprezentaciniam 
vienetui reikia turėti kuo daugiausiai. 
Ilgokai dar po tos stovyklos plaukė 

laiškai buv. reprezentantams su pa
geidavimais literatūros apie Lietuvą. 
Visi broliai prašomi perkrėsti savo 
knygynėlius. Gal rasite ką nors tinka
mo mūsų jamboristams? Vien JF lėšų 
šiam reikalui nepakaks.

Apie "kratos" rezultatus prašoma 
tuojau pranešti sktn. G. Juškėnui, 
59 Gates St., So. Boston 27, Mass, 
USA.

* Kas pažįsta sktn. Vytautą Skrinską 
iš Lietuvos, iš stovyklinio gyvenimo 
Gunzenhansene, Weissenburg'e , 
Scheinfeld'e ir kitur, arba iš jo skau
tiškos veiklos, yra prašomi surašyti 
2 egz. kuo pilnesnę atestacija apie jį, 
kaip žmogų, kaip bendruomenės pa
reigūną, kaip skautųveikėją, nurodant 
kaip galint konkrečias datas, vieto
ves ir faktus; duoti patvirtinti savo 
parašą pas vietos notarą ar teisėją ir 
pasiųsti vieną egz. V.Skrinsko adre
su; (13 b) Schweinfurt, Th. Fischer 
Pl. 24-2, Germany, o antrą Vadijai 
Bostono adresu.

Kaip žinoma, sktn. V. Skrinskas 
liko žiauriai apšmeižtas, sulaikytas 
nuo emigravimo į JAV ir išskrynin- 
guotas. Mūsų,užjūriuose jau įsikūru
sių, pareiga yra padėti jam iškopti iš 
padėties, į kurią jis pakliuvo piktų 
žmonių dėka. Skautas skautui brolis !
* VS dr. V. Čepas lankėsi organiza
ciniais reikalais Brooklyne. Ta proga 
Brooklyno skautai suruošė kultūrinę 
popietę.

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.
*Š.m. balandžio mėn. 20 d. Toron
to skautų ir skaučių tuntai, laikyda
miesi tradicijos, surengė viešą meti
nį vakarą, kurio metu, šalia smul-
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kęsnių skautiškų pasirodymų, buvo 
suvaidinta vieno veiksmo komedija 
"Nesipriešink". Veikaliuką režisavo 
p. Jagėla.

* Balandžio mėn. 21 d. kanadiečių 
skautų vyčių 23 būrelis buvo pasi
kvietęs mūsų vyčius vadų konferenci
jom Po oficialiosios dalies ir iškil- 
mingųpietųmūsų vyčiai išpildė gražų 
pasisekimą turėjusią programėlę. Tą 
pačią dieną, pasibaigus viešnagei 
pas kanadiečius, apie 12 v. nak
ties mūsų vyčiai nuvyko į Toronto 
priemiestyje esantį Don slėnį, kur, 
pagal vyčių tradicijas, išsirinko nau
ją draugovės vadą. Naujuoju draugi
ninku išrinktas psktn. Leonas Kali
nauskas. Dr-vės adjutantu liko vyr. 
skltn. Juozas Pažėra.

* Skautų Patrono Šv.Jurgio minėjimą 
šiemet surengė sesių tuntas balandžio 
mėn. 22 d. lietuvių parapijos salėje . 
Jau rytmetinėse pamaldose, gausiai 
dalyvaujant skautiškam jaunimui, pa
mokslo metukun. F. Gureckas gražiai 
apibūdino dienos reikšmę.

* Balandžio mėn. 28 d. Toronto 
skautai turėjo išvyką į Hamiltoną. 
Viešame hamiltoniečių vakare, šalia 
kuklios programos ir nuotaikingai 
praleisto laiko, mūsiškiai išplatino 
nemažą skaičių skautiškų namų staty
mo loterijos bilietų.

* Gegužės mėn. 5 d. lietuvių radio 
programoje Irena Kairienė skaitė 
prof. Ig. Končiaus "Lapės vaikus" 
tilpusius "Sk. Aido" Nr. 5.

* Gegužės mėn. 17 d. Toronto Art 
Gallery buvo atidaryta Ontario Colle
ge of Art studentų darbų apžvalginė 
paroda, kurioje su savo meniniais 
darbais dalyvauja ir vienintelis lietu
vis sk. v. vyr. sklt. Viktoras Bričkus. 
V.Bričkus pirmuosius savo studijų 
metus sėkmingai baigė gaudamas se
kantiems metams stipendiją. Jis ne
seniai pradėjo bendradarbiauti 
"S. Aide".

* Gegužės mėn. 26 d. Vladas ir Ga
lina Morkūnai gražiai atšventė savo 
jungtuves. Prie gėrybėmis lūžtančių 

stalų buvo palinkėta laimės jaunie
siems, padainuota ir pašokta. Pasktn. 
V. Morkūnas yra Kanados Rajono 
Vadijos reikalų vedėjas.

* P. p,. Grigaičiųir Stepaičių "Tulpės" 
valgykla- 750 Dundas W susilaukė gra
žaus pasisekimo tiek lietuvių tiek 
svetimtaučių tarpe. Artimoje ateityje 
valgykla yra keliama į naujas dides
nes patalpas - 994 Dundas W. Naujais 
dalininkais valgyklon paskutiniu metu 
yra įėję p. p. Simanavičiai. Vyr. Sktn. 
K. Grigaitis yra skautininkų ramovės 
pirmininku, o pasktn. H.Stepaitis - 
Toronto tuntininku. P. p. Grigaitienė 
ir Stepaitienė yra didelės skautų bi
čiulės. Geriausios sėkmės!

Montreal, Que.

* S. m. balandžio mėn. 22 dieną 
Montrealio skautės ir skautai iškil
mingai paminėjo Sv. Jurgio šventę. 
11 vai. skautų ir skaučių tuntai iš
klausė Sv. Mišių, kurių metų tėvas 
Kubilius S. J. trumpai paminėjo die
nos reikšmę skautams ir kartų skau- 
tybėš įnašą jaunimo auklėjime.

* Tą patį sekmadienį 4.30 va. p. p.. 
D e Montigny salėje įvyko didelis Ne
ringos skaučių tunto vakaras. Įdomi 
vakaro programa sutraukė gausybę 
žiūrovų, ypač mažųjų, kuriuos la
biausiai domino Snieguolė su septy
niais nykštukais.

Vakaro programa buvo pradėta vie
no veiksmo vaizdeliu "Sekmadienio 
popietė". Sis patriotinis vaizdelis, 
pagyvintas keliais tautiniais šokiais 
bei dainelėmis, jautresniems žiūro
vams vietomis net ašaras išspaudė, 
o kartu vietomis scenoje jaunimui 
"besibarant" - prajuokino. Veikalas 
buvo atliktas vyr. skaučių Vaivos 
dr-vės.

Po trumpos pertraukėlės, kurios 
metu trys lakštingalų skilties skautės 
skaitė skilties konkursą laimėjusius 
tris rašinėlius tema "Naikink piktą 
pasaulyje, o pirmiausia pati savyje", 
prasidėjo antroji programos dalis. 
Mažieji, kurie buvo "okupavę" pirmą
sias eiles, net akis išplėtė, kai,atsi
darius uždangai, išvydo mažutę tro-
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belę, šokančią Snieguolę, septynis 
raudonais drabužėliais ir baltom barz - 
dom nykštukus, raganąir šaunųprincą.

"Snieguolę ir septynis nykštukus" 
išpildė jaunesniosios skautės. Didelė 
padėka priklauso draugininkei Daliai 
Dikinytei ir adjutantei L. Gailevičiū- 
tei, kurios turėjo tikrai daug laiko 
paskirti repeticijoms. Malonu, kad 
užmokestį už savo darbą jos turėjo 
taip pat nemažą, nes tai buvo labiau
siai žiūrovus sužavėjęs programos 
dalykas.

Toliau, po keletos deklamacijų, 
sesės Rukšėnaite ir Pakilytė ketu
riomis rankomis paskambino pianinu 
porą dalykėlių.

Paskutiniu programos dalyku buvo 
komiškas šokis "Meilės majonezas", 
kurį atliko vyr. skautės D.Dikinytė 
ir L.Gailevičiūtė.

Po programos sekė šokiai ir žaidi
mai, paįvairinti loterija ir užkandžiais. 
Vakaras bendrai praėjo labai puikioje 
nuotaikoje. Patenkinti buvo ir svečiai 
ir rengėjos - Neringos tunto skautės.

Sesės yra labai dėkingos tėveliams, 
paruošusiems vakarui bufetą ir dail. 
Ladygai, nupiešusiam scenos dekora
cijas. J.

* Montrealio skautai jau dabar spar
čiai ruošiasi Toronto - Montrealio 
skautų tuntų stovyklai, įvyksiančiai 
š.m. birželio mėn. 29 - liepos mėn.
2 dienomis. Planuojama, kad montre- 
aliečiai į stovyklavimo vietą (apie 
25 mylios i vakarus nuo Montrealio) 
išvyks jau penktadienio naktį, kur 
pastatys palapines ir lauks iš Toronto 
atvykstančių brolių. Šeštadienį jaunes
niesiems skautams bus pravedami 
žaidimai, o vyresniesiems - patyri
mo laipsnių egzaminai. Tikimasi, kad 
keli vyčiai kandidatai duos vyčio įžodį.

Sekmadienio ryte bus atlaikytos 
Šv. Mišios, o po pietų pačiame Montre
alio mieste bus ruošiamas laužas, da
lyvaujant lietuvių, prancūzų, anglų, 
latvių, ukrainiečių ir estų skautams.

*S.m. rugpiūčio mėn. 20-28 d. d. 
Montrealio katalikai skautai ruošia 
didžiulę jamborę, turinčią atžymėti 
montrealiečių skautų 25 metų gyvavimo 

sukaktį. Jamborėn pakviestas ir Mont
realio lietuvių skautų tuntas. Norima, 
kad mūsų skautai joje dalyvautų visą 
laiką, o skautai vyčiai bei jūrų skautai 
atvyktų vien 3 ar 4 dienoms.

Vienas iš svarbiausių tos stovyklos 
momentų bus mūsų D. L. K.Gedimino 
valties pašventinimas, kuriame daly
vaus be savivaldybės, spaudos bei 
skautijos atstovų ir šimtai toje sto
vykloje suvažiavusių skautų.

S.N.

JAV RAJONAS

Boston.

* Sv. Jurgio šventė Bostone šiemet 
(VI. 22)praėjo pakilusia dvasia ir bro
lišku darnumu. Diena pradėta pamal
domis So. Bostono Sv. Petro bažnyčio
je, kur sumą atnašavo abiejų vietinin- 
kijų dvasios vadovas kun. J. Klimas. 
Jis pasakė ir dienai skirtą pamokslą. 
Tą patį rytą vyresnės skautės ir skau
tai vyčiai p, p. Minkų vedamoje radijo 
programoje turėjo radijo sueigą tema 
"Jurginių papročiai Lietuvoje". Gra
žioje dainų, deklamacijų ir pasakojimų 
pynėje buvo originaliai perduoti mūsų 
kaimo papročiai. Šiai sueigai progra
mą paruošė sesės dr. M. Gimbutienė 
ir sktn. V. Barmienė.

Po pietų tarptautinio instituto patal
pose įvyko iškilminga sueiga. Čia 
ypač malonus buvo gausus svečių, te- 
vųir skautų bičiulių-remėjų dalyvavi - 
mas. Pradėta vėliavų pagerbimu ir 
Lietuvos bei Amerikos himnais. Toliau 
sekė atskiros brolių ir sesių vietinin- 
kijų iškilmingos sueigos dalys. BSA 
Boston Council vardu sveikino vietos 
tunto Distr. Executive sktn. Lee Be
liveau. Jisai įteikė kęstutėnams per
nai laimėtą Merit Award ženklą ir 
kaspiną prie vėliavos, kuriuos priėmė 
pernai šią draugovę globojęs sktn. 
M. Jurkšas. Pastarasis savo žodyje 
įvertino kęstutėnų darbštumą, nes jie 
pernai energingai veikdami davė bran
duolį reprezentaciniam vienetui BSA 
Il-je tautinėje jamborėje.

Toliau buvo skaitomi skautų vieti-
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ninkijos įsakymai. Čia sužinoma ma
loni žinia - Bostone gimė
DLK Gedimino vilkiukų draugovė. 
6 skautams ir 7 vilkiukams leidžia
ma duoti įžodį. Įžodžio apeigas pra
vedė VS dr. Vyt. Čepas.

Mielus ir padrąsinančius žodžius 
tarė Lietuvos Garbės Konsulas Bosto
ne adv. A. Shallna, Amerikos Legi- 
jono Dariaus posto adj. J. Romanas 
ir skautų bičiulis bei nenuilstamas 
rėmėjas adv. dr. Br. Kalvaitis. Bro
lių programos dalį užbaigė vietininkas 
sktn. VI. Petukauskas, džiaugdamasis 
skautų eiliųgausėjimuir padėkodamas 
mieliems tėvams ir svečiams už skait
lingą dalyvavimą.

Sesės,pradėdamos savo dalįvyresn. 
skautės D.Barmutės paskambinta 
Beethoveno sonata, visiems susikau
pus, pagerbė tragiškai žuvusį L.S. 
Brolijos Vadą pulk. J.Šarauską, mi 
rūsį skautybės įkūrėją lordą R. Baden- 
-Powell'I ir Tėvynėje bei Korėjoje 
žūstančius mūsų brolius. Viena ma
žoji sesė sukalbėjo maldą. Sesės kan
didatės priminė visiems skautiškuosius 
įsakymus, kurių šeštąjį visos tarė 
choru. Įstatams simbolizuoti ir jų 
pasiryžimui eiti pasirinktuoju keliu 
uždegamos 10 žvakių. Skaitomi Bal
tijos vietininkijos įsakymai. Jais pra- 
nešamamaloni žinia - pasktn. A.La- 
buckaitė PLSS Tarybos Pirmijos 
aktu pakelta skautininkės laipsnin, 
jaunesn. Skaučių vadovė Vida Karo- 
saitė pakelta skiltininkės laipsnin. 
Kartu sveikinami lietuviškosios skau
tybės atkūrėjai Bostone - sktn. prof. 
Ig. Končius, pasktn. Dr. A.Juškė- 
nienė ir sktn. V.Barmienė. Po to 
vietininkė vyr. sktn. L.Čepienė pra
vedė sesių įžodį. Tiek mažųjų sesių 
tiek skaučių susijaudinę balsai rodė 
jų gražius norus ir pasiryžimą tapti 
mūsųšeimos tikromis narėmis. Bos
tono amerikiečių skaučių (GSA) vado
vė mrs. Foley užrišo skautėms kak
laryšius ir pasveikino. Sesės sudai
navo pasaulinę skaučių dainą.

Po iškilmingosios dalies svečiai 
buvo pavaišinti kavute ir skaniais 
kepsniais. Už tai didelis dėkui mamy

tėms: p. p. J.Manienei, V. Strockie- 
nei ir V. Norvaišienei.

Toliau sekė smagus laužas. Jį 
simboliškai užkūrė Lietuvos Garbės 
Konsulas adv. A. Shallna, padedamas 
dviejųmažųjų- sesės ir brolio. Lau- 
žav vedė pasktn. T.Naginionis. Šį 
kartą, gal pirmą kartą Bostone, lau
žo programa buvo puikiai pravesta.

J.G. 
Chicago.
* Balandžio mėn. 22 d., skautės ir 
skautai iškilmingai atšventė šv. Jurgio 
Dieną. Šventė buvo pradėta pamaldo
mis. Šventą mišių auką atnašavo ir 
pamoksląpasakė kun. J. VaišnysS.J. 
Po pamaldų įvyko iškilminga sueiga 
dalyvaujant Pirmijos pirmininkui vyr. 
sktn. K. Palčiauskui. Sueigoje į skau
tus kalbėjo konsulas dr. P.Daudžvar- 
dis, agr. Tallat-Kelpša. Toliau buvo 
pagerbtas skautų bičiulis klebonas 
kun. J. Paškauskas, kurio parapijos 
patalpose skautai turi savo sueigas ir 
kursus. 44 skiltininkųkursų dalyviams 
buvo įteikti kursų baigimo pažymėji
mai. Sueigos metu buvo surengta 
skaučių rankdarbių parodėlė. Už 
geriausius darbelius buvo paskir
tos premijos. Pirmąją gavo 
skautė A. Motiejūnaitė, antrąją M. Bo- 
reikaitė ir trečiąją - J. Juškevičiūtė . 
Iškilmingoji sueiga baigta Tautos Him
nu. Po sueigos sekė meninė dalis, 
kurioje buvo suvaidintas vaizdelis 
"Sapnas prie laužo". Vaizdelį paruošė 
ir režisavo pasktn. A. Valatkaitis . 
Sueigos metu ' buvo surinkta pinigų 
Jamborės reikalams.

* Skautų Tėvų Komiteto pirmininku 
yra p. Tallat-Kelpša. Komitetas la
bai daug padeda skautų veiklai.

* Skautės ir skautai ruošiasi dideliam 
laužui, kuris įvyks Joninių išvakarėse 
Marguette Parke.

* Skautų stovykloje, kuri tęsis dvi 
savaites, tikimasi dalyvaus apie 100 
skautų. Stovyklai vadovaus pasktn. 
A. Kerelis.
Cleveland, Ohio.
* Skautės ir skautai gražiai paminė
jo Motinos dieną.
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Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave., 
Toronto. Ont., Canada.

KRYŽIAŽODIS Nr. 1. Įrašykite į langelius šios prasmės žodžius:

Gulsčiai: 1. Paukštis, 2. Geltonosios rasės žmogus, 3. Vokiečių tautinis 
gėrimas, 4. Darbininko uždarbis, 5. Indo dalis, 6. Amerikos liet, organiza
cijos pavadinimas, 7. Lietuvos kaimo žmonių gėrimas, 8. Skylė, 9. Paukščio 
vardas, 10. Trikampio kraštinių santykis.
Stačiai: 1. Metų laikas, 8. Gėrimas, 11. Lietuvos sk. organizacija, 12. Smė
lio kauburys, 13. Žmogaus kūno dalis, 14. Įvardis, 15. Užrašas ant kryžiaus 
lentelės, 16. Suaugusi mergaitė, 17. Vaikų skanėstas, 18. Batsiuvio įrankis.

Varlė išplauks į paviršių 
per 16 dienų.

ATSAKYMAI uždavinių Nr. 4, 5,6,7. 
Visus uždavinius išsprendė Barzdotas 
Tėvelis (4 t.); P. Raslavičius Nr. 4,5, 
7 (3 t.).
Ats. Nr. 7.

Afe.Nr5.
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* D. L. K. Vytauto draugovėje vyksta 
tarpskiltinis skautiškos veiklos kon
kursas. Skiltis, surinkusi daugiausia 
taškų, bus pirmą/, draugovės skilti
mi. Daugiausia taškų surinkęs skau
tas bus draugovės vėliavnešiu. Drau
govės judriausia skiltis dabar yra vil
kiukų skiltis. Ji praneša abi skautų 
skiltis savo pasirodymais ir dainomis, 
bet skautai yra nutarę nepasiduoti. 
Sėkmės! K.Gaidžiūnas

New York.

* Balandžio mėn. 23 d. šv. Jurgio 
dienos proga "Amerikos Balsas" iš 
New Yorko pasiuntė linkėjimus Lietu
voje likusiems skautams visų Ameri
koje veikiančių skautų, vardu, linkė
damas greičiau sulaukti laisvės ryto
jaus.

* Balandžio mėn. 28 d. New Yorke
įvyko didžiulis lojalumo paradas, ku
riame tarp kitų tautybių skautų-čių 
aktyviai dalyvavo ir lietuviai. New 
Yorko skautų tuntas inscenizavo gyvą 
paveikslą, vaizduojantį ginkluoto en
kavedisto varomus skautus,o priekyje 
nešė plakatą: "Skautai ir skautės taip 
pat buvo naikinami raudonųjų!" Kita 
skautu dalis eisenoje dalyvavo su tau
tinių šokių grupe ir kituose parado 
gyvuose paveiksluose. R. K.

ANGLIJOS RAJONAS

Vyr. sktn. R. Spalis, buvęs rajono 
vadeiva, parašė trijų dalių knygą iš 
skautiško gyvenimo pavadintą "Gedi
mino draugovės skiltininkai". Jos 
pradžia buvo pradėta spausdinti Vo
kietijoje ėjusiame "Skautų Aide" ir 
turėjo gražų pasisekimą skaitytojų 
tarpe. Dairosi išleidimo galimybių.

K. V.
VOKIETIJOS RAJONAS

Diepholz (Britų Zona)

* Neseniai, maždaug prieš mėnesį 
laiko, kilo sumanymas įsteigti Aušros 
tunto ribose oro skautų būrelį. Stei
gimo darbas nebuvo labai sunkus, nes 
jau nuo seniau buvo vienas oro skautas, 
kuris visų savo tos srities patyrimu 
prisidėjo prie šio būrelio organizavi-

mo. Iš pradžių .Žuvo tik 4 broliai, 
bet dabar šis skaičius jau padidėjo. 
Būreliui vadovauja oro skautas psklt 
Algis Krygeris. •'j

Savo pirmoje būrelio sueigoje jau
nieji aviatoriai pasirinko sau Litua- 
nicos vardą.

Po kurio laiko pavyko įsigyti ir sa
vo atskirą buklą, nes bendras buklas 
yra per mažas modelių statymui ir 
kitų su tuo susijusių darbų atlikimui. 
Pradėta jau statyti keletą sklandytu
vų modelių. Darbas eina į priekį gan 
sunkiai, nes reikia daug ko pirkti 
(daugiausia modeliams medžiagos), 
o pirkti nėra už ką. Kartais tam rei
kalui tenka net savo paskutinius feni- 
gius paaukoti ir tai dar trūksta. Lai
kui bėgant tikimės nugalėti sunkumus 
ir ryžtingai įsitvirtinti padangėse.

Oro skautas

* Šv. Jurgio Dienos ryte 8 vai. prie 
skautų būklo susirinko visas Aušros 
tuntas vėliavos pakėlimui. Gražiai 
išsirikiavę, nužygiavo prie gimnazi - 
jos rūmų, kur, giedant Tautos Himną, 
buvo iškelta trispalvė.

Visi skautai ir skautės, kurie tik 
turėjo uniformas, nešiojo jas-per vi
są dieną. Nuotaika tą dienąbuvo ypatin
gai pakilusi, nes kiekviena sesė ir kiek 
vienas brolis stengėsi būti geresniais 
negu paprastai.

Iškilminga sueiga įvyko po pietų 
gimnazijos s-alėje, į kurią susirinko 
nemažai' svečių. Įnešus vėliavą pra
sidėjo iškilmingoji minėjimo dalis. 
Jos įžangoje žodį tarė tuntininkas 
s.v.sklt. O.Gešventas. Tuntininkas 
priminė: " Kiekvienas skautas lai
ke vakarinės maldos tegul savęs 
pasiklausia: ką jis per tą die
na yra Lietuvai gero padaręs?"

Po tuntininko kalbėjo pavaduojantis 
dir.inž. A.Bimbiris Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijos vardu, kapelionas 
kun. Ginčius ir vietos Lietuvių Komi
teto Pirmininkas p. Bliumfeldas.

Iškilmingąją dalį sekė skautiški 
pasirodymai. Minėjimas praėjo tik
roje skautiškoje nuotaikoje.

Vakarui artinantis, vėl visas tun
tas iškilmingai nuleido vėliavą.

- pk -
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