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* MŪSŲ VYTIS Nr. 9 (37) lapkričio mėn. 
Rašo skautininkai: K. Palčiauskas, A. Mus
teikis, D. Kesiūnaitė, B. Kviklys, Dr. M.Bud
rienė ir kt.

Vyr. sk. Irenai JURGELEVIČIŪTEI ir 
sk. vyčiui psl. Ričardui LIZDENIUI, ma
loniai padėjusiems atlikti techniškus Skau
tininkų Skyriaus darbus, tariame skautiškų 
ačiū - L.S.B. VADIJA

Skautininkų Skyrius

Buv. Marijonų Vienuolijos Generolui ir 
Lietuvos Universiteto Rektoriui, vie
nam iŠ žymiausiu mūsų kultūros dar
buotojų - veteranų

Vysk. PETRUI P. BUČIUI 
mirus, drauge su visa lietuviu tauta 
liūdime

LIETUVOS SKAUTĖS IR SKAUTAI

Vyresnei skautininkei J. AUGUSTAITY- 
TEI-VAIČIŪNIENEI, jos broliui miškų 
inž. B. AUGUSTAIČIUI mirus, nuošir
džią užuojautą reiškia

SKAUTŲ AIDAS

Vyčio Korp! garbės nariui, "Skautybės 
Berniukams" vertėjui, kalbininkui

s. VIKTORUI KAMANTAUSKUI 
mirus, jo šeimai gilią užuojauta reiš
kia

SKAUTŲ AIDAS

Viršelis: Dail. Telesforo Valiaus

Spaudė
Telef. PL 1026

s. dr. Mildai KURŠAITEI - BUDRIENEI, 
jos mamytei mirus, nuoširdžiąužuojau- 
tą reiškia

SKAUTŲ AIDAS
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niekad niekur neužginta

Esi našlaitis nešant vėjui 
Pusnis pavasario žiedų, 
Ir tau, likimo Odisėjui, 
Pačiam vidudienį klaidu.

žvaigždės, tartum idealai 
Širdį jauną nusagstys.

/ Lietuvos \ 
nacionalinė i

■, M.Mažvydo
.. biblioteka J

Bern. Brazdžionis

NAŠLAITIS - NE NAŠLAITIS

1951 m. GRUODŽIO mėn. Nr. 12

Esi našlaitis ten, kur siaučia
Širdžių žudytoja žiema,
Ir tavo širdžiai vis tamsiau Čia, 
Ir tave bara tyluma.

Esi našlaitis ten, kur šviečia 
Brangiausi miestų žiburiai, 
Bet jie vidun tavęs nekviečia, 
Jų durų niekad nedarei.

Bet ne našlaitis ten, kur dalo 
Benamiams ateitį viltis, 
Kur 
Tau

Tau
Svajonėj siekt, ką praradai 
Gyvenime, ir saulės Švinta 
Po kojų, kai užges skliautai .. .

Ir tau dangoraižiai pasvyra, 
Lyg atramos nerasdami, 
Ir tau sapnai, it perlai, byra, 
Ir tu juos saujom sau semi.
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PER KALĖDINĮ „SKAUTU AIDĄ“

pasikeičiame savitarpiais šventiškais sveikinimais ir naujamečiais linkėjimais. 
Tegražėja mūsų visų "Skautų Aidas"! Iš dabar vykstančių rinkimų teišeina sustip
rėjusi mūsų skautiškoji Brolija ir Sąjunga su Seserija! Ir teskaidrėja kiekvienam 
dalia jo tremtinio kelyje!

v. s. Vytautas Čepas
Vyriausiasis Skautininkas

AR ESI PASIRYŽĘS . . .

.. . užmiršti ką gero padarei kitiems ir prisiminti ką tau kiti yra gero 
padarę;

... užmiršti kiek pasaulis tau skolingas ir pagalvoti kiektu jam esi skolingas;

. . . statyti savo teises trečioje vietoje, pareigas antroje ir pastangas atlikti 
daugiau negu pareiga liepia pirmoje vietoje;

. . . suprasti, kad tavo artimas yra toks pat žmogus kaip ir tu, ir įžvelgti jo 
laimės ištroškusion širdin;

... suprasti, kad vienintelis tavo buities tikslas yra ne imti iš gyvenimo, bet 
jam duoti;

... uždaryti savo skundų knygą prieš visatos Kūrėją ir surasti aplinkoje vie
telę, kur galėtum pasėti nors keletą laimės sėklelių -

... ar esi pasiryžęs nors vienai dienai tai padaryti?

TADA GALI ŠVĘSTI KALĖDAS.
(H. van Dyke)

MŪSŲ VISŲ SKAUTU AIDAS

Metų pradžioje mes, pabirę plačiai 
po pasaulį, užėmę kvapą laukėme at
skubant "Skautų Aido" iš Toronto, Ka
nadoje. Kaip smagu, kad Šiemet„Skau- 
tų Aidas“ mūsų neapvylė ir pastoviai 
lankė visus metus. Gal kuris gavome 
ne visai laiku ar ne tuo pat metu su 
kitais, bet dėl to nesibarkime. Tie ma
ži sutrikimai buvo sutvarkyti, o,Skau- 
tų Aido"turinys kaskart gerėjo.

Gaudami šių metų 12-ją,.Skautų Aido" 
Nr. paklauskime patys save: "O ką aš 
daviau „ Skautų Aidui’?" Ne kiekvienas 
brolis ar sesė galės atsakyti: "Dariau 
viską, kad tobulėtų,.Skautų Aido” turinys 
ir augtų prenumeratorių skaičius".

Mūsų pirmasis įsakymas - NELAUK 
IŠ KITU NIEKO, BET VISADA DUOK 
PATS KĄ GALI - buvo tasai sunkusis 

kelias, kuriuo šiemet pražygiavo „Skau
tų Aidas’ jo redakcija ir administraci - 
ja. Jie davė mums ką galėjo ir dar 
duos. Tačiau nepasitenkinkime vien 
lakonišku - Padėk Dieve! - o stokime 
ir patys talkon.

1952 m. angoje, Broli - Sese, užsi
rišk! mazgelį, kuris teskatina kuo 
greičiau rasti „Skautų Aidui'dar vieną 
naują prenumeratą. O kartu nepamirš
kite šiemet sausio mėn. „Skautų Aide" 
skaitytų žodžių: "KAS RAŠOTE - RA
ŠYKITE !"

„Skautų Aido” darbas eina, -tik skait - 
tingiau ateikime jam talkon 1 Tebūnie 
tai mūsų visų bendras darbas - MUSU 
VISU SKAUTU AIDAS !

J. Gerkėnas
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KRISTAUS UŽGIMIMO ŠVENTĖ

kun. J. Razutis

"Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas Žmonijos". -

- IŠ kalėdinių giesmių.

Nuostabiai gražų pasaulį leido amžių Kūrėjas, Dievas. Begalo gražiai, kaip 
gražiai pilna meilės motina tvarko savo naujagimio lopšį, sutvarkė Dievas savo 
leistąjį pasaulį: pasaulis buvo sukurtas žmogui, o žmogus Dievui, kuris yra ne
išmatuojamoji Meilė, begalinis Grožis, neapimamoji Tiesa.

Žmogus turėjo paveldėti žemę, palenkti ją sau, kad pagal Kūrėjo planą daiktus 
naudodamas pasiliktų Dievuje. Bet žmogus, sustojęs prie daiktų kaip prie savo 
tikslo, sulaužė Kūrėjo planą. Tai buvo puolimas, jo didžioji tragedija, jo nuodėmė.

Bet, kaip sykį savo didžioje meilėje Dievas žmogų leido, taip dar nuostabes
nėje meilėje nusilenkė prie jo didžioje žmogaus nelaimėje. Tas pats Šventoji Dva
sia - Dievas, kuris pleveno virš pirmapradės, tobulos kūrybos, dabar, kada žmo
gus tosios kūrybos tvarką suardė, jos atstatymui pažadino Išganytoją, Išgelbėtoją.

Žmonijos laukimas Išgelbėtojo išsipildė Betliejuje šventąją Kalėdų naktį. Šio 
įvykio vizijoje Šv. Augustinas sušunka:"Dievas tampa žmogumi, kad žmogus taptų 
Dievu". Kristus prisiėmė mūsiškąjį gyvenimą, kad mums savąjį perteiktų, Jis 
gimsta žmogiškajam gyvenimui, kad mes gimtume dieviškajam. Jis,tapdamas 
žmogaus sūnumi, pasilieka Dievo Sūnus, kartu ir pirmasis tarp daugelio brolių" 
(Rom. 8, 29), kurie per jo atneštąją malonę tampa Dievo, Dangiškojo Tėvo vaikais.

Kristaus užgimimas atnešė pasauliui naują erą, naujus laikus. Sykį sužibusi 
Betliejaus žvaigždė šviečia iki mūsų dienų ir žmonijos istorija vyksta išganymo 
ženkle. Kristaus užgimimu pasaulis nuskaidrėjo šviesa ir atsikvėpė meile. 
Džiaugsmas, ramybė, palaima apdengė žemę, nes prie jos nusilenkė ir ją pabu
čiavo pats Dangus.

Kristaus užgimimo šventė yra tiesos ir meilės Šventė. Išganytojo atėjimas 
vyksta be paliovos per visus laikus ir tai yra didžioji mūsų išganymo realybė. Tą 
didžiąją realybę jausdamas Šv. Paulius rašė pirmajai krikščionių bendruomenei: 
"Per tikėjimą Kristus gyvena mūsų širdyse" (Efez. 3, 17). "Dievo meilė išlieta 
mūsų širdyse šventosios Dvasios yra mums duota" (Rom. 5,5). Per tikėjimą, 
meilę ir malonę Kristus apsigyvena mumyse ir mes Švenčiame Kristaus užgimi - 
mą mumyse.

Pamaldžiai nuotaikingos būdavo Kristaus užgimimo Šventės mūsų tėvynėje: 
Kūčių vakaras šeimoje, Bernelių mišios bažnyčioje. Dabar esame pasklidę po 
Platųjį pasaulį, bet gražioji Kalėdų mistika sujungia mus valandėlei prisiminimų 
ryšiais. Ilgesiu mes pasiliekame su savaisiais, o viltis gaivina mus, žada tų il
gesių išsipildymą. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios 
žmonėms!
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Tą dieną, kai Jean Grace atidarė 
jo duris, Pete Richards buvo labiau
siai vienišas žmogus miestelyje. Jūs, 
galbūt, buvot pastebėję šį tą apie tą 
įvykį laikraščiuose, nors nebuvo tada 
pažymėta nei jo nei jos vardo, nei iš
tisa istorija nebuvo taip papasakota, 
kaip kad aš jums dabar Čia pasakoju.

Pete paveldėjo savo krautuvę dar 
iš senelio. Maža vitrina buvo per
krauta visokiais senoviškais daiktais: 
apyrankėmis, medalijonais, dėvėtais 
dar prieš Pilietinį Karą, auksiniais 
žiedais, sidabro dėželėmis, brangak
menių imitacijomis, dramblio kaulo 
bei porceliano figūrėlėmis.

Žiemos popietį stovėjo ten mergai
tė, įrėmusi kaktutę į stiklą, rimtom 
didžiulėm akim apžiūrinėdama kiek
vieną išstatytą papuošalą, lyg ieško
dama ko nors ypatingo. Pagaliau ji 
išsitiesė patenkinta ir įėjo į krautuvę.

Apytamsė Pete Richardo įmonėlė
viduj buvo dar labiau apkrauta kaip 
vitrina. Lentynose gulėjo papuošalų 
dėžutės, dvikovų pistoletai, laikro
džiai ir lempos, o ant grindų grioz- 
dėjo gelžgaliai, mandolinos ir daiktai, 
kuriems net vardą būtų sunku surasti.

Už bufeto stovėjo pats Pete, vyras 
ne daugiau kaip 30 metų, bet jau žils
tančiais plaukais. Jis niūriai pažvel
gė į įėjusią mažą pirkėją, kuri at
sirėmė abiem savo nuogom mažom 
rankutėm ant bufeto.

- Pone, - ji pradėjo, - gal Jūs pa
rodytume! man Šitą mėlynų karolių 
eilutę, kuri yra lange?

Pete praskleidė užuolaidas ir pa
ėmė iš lango karolius. Kai jis ištiesė 
vaikui papuošalą, turkiziniai akmenė
liai gyvai suspindėjo jo išbalusiam 
delne.

- Jie yra tiesiog puikūs, - pasakė 
mergaitė lyg pati sau. - Prašau man 
juos gražiai suvynioti.

Pete pažiurėjo į ją nustebęs.
- Kas nors siuntė tave juos nu

pirkti?
- Jie bus mano vyresniai seseriai. 

Ji mane globoja, žinot, šios Kalėdos 
mums pirmos be mamytės. Aš ieš
kojau savo sesutei pačios gražiausios 
dovanos Kalėdom .

- Kiek gi tu turi pinigų? - atsargiai
paklausė Pete.

Mergytė rūpestingai atraišiojo sa
vo nosinės mazgelius ir pabėrė ant 
bufeto saują centų.

- AŠ ištuštinau savo banką, - ji 
paprastai paaiškino.

Pete Richards pažiūrėjo į ją susi
mąstęs. Tada jis atsargiai atitraukė 
atgal karolius. Kainos lapelis buvo 
gerai suprantamas jam, bet ne jai. 
Kaip gi jis galėjo vaikui išaiškinti? 
Pasitikintis mėlynų akių Žvilgsnis 
skaudino jį lyg ta sena žaizda.

- Vieną minutę, - pasakė ir nusi
gręžė į krautuvės gilumą. Per petį 
jis paklausė: - Kaip tavo vardas? - 
jis buvo tuo tarpu kažkuo labai užim
tas.

- Jean Grace.
Kai Pete sugrįžo prie laukiančios 

Jean Grace, rankoje laikė mažą gra
žiai suvyniotą į raudoną popierį ir 
perrištą žaliu kaspinėliu pakietėlį.

4

6



- Štai, prašau, - pasakė trumpai, 
- nepamesk jo pakeliui 1

Mergaitė džiaugsmingai šyptelėjo 
jam ir išbėgo pro duris. Pete sekė 
ją pro langą ir sielvartas užplūdo jo 
sielą. Kažkas sąryšy su Jean Grace 
ir jos karoliais palietė jį iki pat šir
dies gelmių ir tas skausmas buvo ne- 
palaidojamas.

Vaiko plaukai buvo gelsvi kaip kvie
čiai, jos akys jūros melsvumo ir sy
kį, ne taip jau seniai, Pete mylėjo 
mergaitę tokiais geltonais plaukais 
ir tokiom pat mėlynom akim. O tur- 
kyzinė eilutė turėjo priklausyti jai.

Bet atėjo lietingas vakaras - slidi- 
nėjantis sunkvežimis nulytam kely - 
ir gyvybė užgęso jo svajonėse.

Nuo to laiko Pete Richards gyveno 
per daug vienišas savo skausme. Jis 
patarnaudavo atydžiai ir mandagiai 
savo pirkėjams, bet po darbo valandų 
jo gyvenimas darėsi nepataisomai 
tuščias. Jis mėgino užsimiršt, gailė
damasis savęs, bet kančia diena die
non didėjo.

Mėlynos Jean Grace akys skaudžiai 
priminė jam tą, kurią prarado. Tas 
skausmas atitolino jį nuo minios šven
tiškos nuotaikos pirkėjų. Per dešimtį 
paskutinių dienų prekyba smarkiai pa
gyvėjo: visa eilė plepančią moterų, 
Čiupinėjančių smulkius papuošalus ir 
besiderančių. Kai vėlyvą Kūčių vaka
rą išėjo paskutinis pirkėjas, Pete 
lengviau atsikvėpė. Visa pasibaigė 
iki sekančią metą. Bet Pete Richards 
vakaras dar ne visai pasibaigė.

Durys atsidarė ir įskubėjo jauna 
moteris. Staiga jam dingtelėjo, kad 
ji atrodė pažįstama, tik jis negalėjo 
prisiminti, kur ir kada buvo ją ma
tęs. Jos plaukai žvilgėjo kaip auksas 
ir didelės akys buvo mėlynos. Tylė
dama mergaitė ištraukė iŠ savo ranki
nuko mažą pakietėlį, įsuktą laisvai į 
raudoną popierį su žaliu kaspinėliu. 
Netrukus žvilganti melsvą karolių ei
lutė gulėjo prieš Pete.

- Ar tai iš Jūsų krautuvės? - ji pa
klausė.

Pete pakėlė į ją akis ir švelniai 
pasakė:

- Taip, iš mano.

- Ar tie akmenys tikri?
- Taip. Ne geriausios rūšies, bet 

tikri.
- - Ar Jūs galite prisiminti kam juos 
pardavėt ?

- Mažai mergaitei. Ji buvo vardu 
Jean. Ji pirko juos dovaną Kalėdoms 
savo vyresnei sesutei.

- Kiek jie kaštuoja?
- Kaina, - pasakė jis rimtai, - vi

sada lieka pirkėjo ir pardavėjo pas
laptimi.

- Bet Jean niekad neturėjo sutau
piusi daugiau kaip keletą centų. Kaip 
gi ji galėjo sumokėti už karolius?

Pete lankstė vėl. puošnų popierį su
vyniodamas pakietėlį taip pat dailiai 
kaip ir anksčiau.

- Ji sumokėjo didžiausią kainą, ko
kios nieks kitas negalėtų sumokėti, - 
pasakė jis, - ji atidavė visa,ką tu
rėjo.

Tyla apglėbė mažą keistą krautu - 
vėlę. Kažkur tolimam bokšte suskam
bėjo varpas. Atklystantis skambesys, 
mažas pakietukas ant bufeto, klausi
mas mergaitės akyse ir keistas jaus
mas sugrįžtančios betikslės kovos 
vyro širdyje - visa tai atėjo dėl vaiko 
meilės.

- Bet kodėl jūs tai padarėt?
Tada jis ištiesė jai dovanėlę.
- Juk jau Kalėdų rytas, - pasakė, 

- ir mano nelaimei, aš neturiu nieko 
kam galėčiau ką nors padovanoti. 
Leiskite man palydėti Jus namo ir 
palinkėti Jums gražių Kalėdų prie 
Jūsų durų.

Ir taip, gaudžiant varpams, su 
daugeliu laimingų žmonių, Pete Ri
chards ir mergaitė, kurios vardą dar 
jis turėjo sužinoti, įžengė į didžią 
dieną, nešančią visiems mums viltį 
į pasaulį. Vertė I. V.

Kas pasiaukoja kitiems, atras iš
mintį, turtą ir vainiką žemėje, dan
guje ir kiekvienoje vietoje.

Kas paaukoja kitus sau, kad turėtų 
išmintį, valdžią ir turtą, atras kvai
lystę, skurdą ir prakeikimą žemėje, 
pragare ir kiekvienoje vietoje.

A. Mickevičius
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Sunkusis vanduo yra vienas iš pro
duktų, reikalingų atomo energijos 
gamybai. Pereitame kare vokiečiai 
dėjo visas pastangas pasigaminti ato
minių ginklų. Jei tas jiems būtų pa
sisekę, karas lengvai galėjo pasi
baigti katastrofa viso pasaulio civi
lizacijai. Vokiečių Wehrmachtas, 
okupavęs Norvegiją, rado'ten vienin-
telįEuropos fabriką gaminantį sunkų
jį vandenį. Tai buvo Vermorkomies
to Hydro - Hydrogen - Elektrolysis 
dirbtuvės Rjukano slėnyje. Čia diena 
iš dienos buvo pagaminamas lašas 
kitas sunkiojo vandens, ir vokiečiai 
stengėsi visais būdais padidinti ga
mybą. Šios gamyklos sunaikinimas 
aliantams buvo gyvybinis klausimas. 
Jį įvykdė būrelis norvegų, daugumoje 
skautai, tuo žygdarbiu užsitarnavę 
norvegų tautos istorijoje didvyrių 
vardus. * * *

Drauge su vokiečių okupacija Nor
vegijoje atsirado ir pogrindžio ju
dėjimas, kuriame veikliai dalyvavo 
ir skautai. Žinodami apylinkes ir ge-

QJQ

rai orientuodamiesi, jie daugelį kartą 
gabendavo ginklus iš Švedijos per 
aukštuosius pasienio kalnus arba pa
senusiais pajūrio kuteriais per audrin
gą jūrą tiesiog iš Anglijos.

Šiuo jau kasdieniniu virtusiu keliu 
Škotijos krantus pasiekė skautas Ei- 
naras Skinerlandas iš Rjukano, lai
mingai suklaidinęs Norvegijos pa
krančių vandenyse vokiečių patrulių 
laivus. Jis buvo tuojau anglų slapto
sios tarnybos nuvežtas į Londoną, 
kur susitiko su skautavimo dienų 
draugu, jaunu prof. sktn. Liefu Tron- 
stadu iš Trodheimo. Tronstadas kaip 
tik tuo metu ruošė sunkiojo vandens 
dirbtuvių puolimo planą. Einaras 
prisidėjo prie plano ir,išėjęs kietą 
paruošimo tarnybą, vieną tamsią 
naktį parašiutu nusileido kalnuose ne
toli Rjukano.

Jam buvo duotas uždavinys ten pa-
silikti ir stebėti kaip veikia sunkiojo 
vandens gamykla. Tai buvo 1942 metų 
spalių mėnesyje. Drauge su Einaru 
Hardangerviddos kalnuose nusileido 
ir trys jo draugaijdu iš ją buvo skau- 
tai:telegrafistas Knotas Hauglandas ir 
Klausas Helb ergas. Visi keturi pri
siglaudė vienoje kalnų lūšnelėje. Nuo 
tos nakties Anglija buvo reguliariai
informuojama apie gamyklos padėtį, 
vokiečių sargybų išsidėstymą ir oku
panto pastangas didinti sunkiojo van
dens gamybą.

Londone Tronstadas, naudodamasis 
persiųstais planais, pagamino origi
nalaus dydžio smulkų fabriko modelį, 
kurio pagelba virš mėnesio laiko 
trisdešimt britų slaptosios tarnybos 
vyrų buvo lavinami, kaip sunaikinti 
originalą. Šių paruoštų vyrų pe rkėli- 
mas į Norvegijąsudarė daugsunkumų. 
Vienas transporto sklandytuvas nu
krito du šimtu kilometrų į pietus nuo 
Vermorko, o antrasis turėjo grįžti 
atgal. Sekantis išsikėlimo bandymas 
nepavyko dėl blogo oro.
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Su didžiausiu nusivylimu Einaro 
grupė klausėsi per radiją pranešimų 
apie nepasisekusius bandymus. Savo 
nuošalioj trobelėje jie vertėsi labai 
vargingai, ir, jei jiems Kalėdų dieną 
nebūtų pasisekę susimedžioti briedžio, 
šventės būtų buvę be maisto. Įtampa 
visą laiką buvo labai didelė, nes rei
kėjo saugotis vokiečių kalnų žvalgybos 
patrulių.

Tuo metu Londone buvo atsisakyta 
nuo plano siųsti anglų karius ir nu
tarta išmesti parašiutais nedidelį nor
vegų kovotojų būrelį. Taip 1943 metų 
vasario mėnesio 16 dienos vidurnak
tyje nusileido šeši norvegai, aprengti 
po savo baltais dengiamais apsiaustais 
anglų karių uniformomis. Penki iš jų 
buvo skautai, įskaitant ir grupės va
dovą Joachimą Ronnebergą iš Aale- 
sundo draugovės. Jie iššoko iš lėktu
vo tūkstančio metrų aukštumoje ir, 
nežiūrint gana sunkios ginklų, amuni
cijos ir maisto naštos, buvo parašiu
tų tempiami keletą kilometrų sniegu 
ir ledynais kol pagaliau jiems pavyko 
atsistoti ant kojų. Tai buvo nepapras
tai sunki naktis. Apie 30 kilometrų 
žygis iki pirmosios grupės trobelės 
sniego pūgoje, naudojantis tik kompa
su ir žemėlapiu, truko beveik ištisą 
savaitę. Juo arčiau jie artėjo prie 

Vermorko, tuo dažniau jie turėdavo 
keliauti naktimis, norėdami išvengti 
vokiečių žvalgybos patrulių. Beveik 
visos naštos, išskyrus ginklus, buvo 
išmėtytos pakelėje.

Pagaliau jie pasiekė pirmosios 
grupės triobelę ir dar tą pačią naktį 
vedami Klauso Helbergo, nusileido 
po nutrūktgalviškos kelionės slidėmis 
į Rjukano slėnį. Paskutiniam kelio ga
liukui net ir slidės su baltais apsiaus
tais turėjo būti paliktos. Kiekvienas 
vyrų dėvėjo anglų uniformą, tuo ap
saugodami civilius gyventojus nuo 
vokiečių represijų, jei jis būtų pa
imtas nelaisvėn. Po pavojingo lipimo 
jiems pavyko nusileisti viena tar
peklio siena, perbristi apledėjusį upe
lį ir užlipti kita tarpeklio puse iki py
limo. Buvo pats vidurnaktis. Sargy
bai pasikeičiant, vienai trijų asmenų 
apsaugos grupei pavyko atidaryti fab
riko rajono vartelius. Su paruoštais 
automatais jie stebėjo artimiausią 
sargybos postą, kai tuo tarpu sprog
dinimo grupės vyrai pavieniui įslinko 
pro vartelius, atsargiai apeidami 
jiems žinomą minų lauką. Kanalizaci
jos vamzdžiu, kaip Anglijoje buvo 
modelyje išbandyta, sprogdinimo gru
pė pasiekė pastato vidų ir pagaliau 
įsiveržė į pačią fabriko širdį, kur

Mūsų karo lėktuvai dar laisvosios Tėvynės debesyse.
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Aušros tunto Vokietijoje sk. vyčiai

buvo surenkami sunkiojo vandens la
šai. Sargyba buvo netikėtai užkluptą 
sprogstamoji medžiaga padėta ir deg- 
tuvas uždegtas. Kai abi grupės pa
sitraukė 50 m. nuo paatatų, įvyko 
milžiniškas sprogimas.

Įdomiausia buvo tai, kad nei vienas 
iš dalyvių nepakliuvo vokiečiams į 
rankas. Ronnebergo vedami keturi 
vyrai po varginančios 250 km. slidžių 
kelionės pasiekė Švedijos pasienį. 
Knutas Haukelidas pasitraukė į kalnus 
ir susitiko su kita pogrindžio grupe. 
Skinnerlandas ir Helbergas, šis su 
sulaužyta ranka ir pečiu, susišaudė 
su vokiečių patruliais, laimingai pa
sitraukė, ir vėliau pateko Anglijon.

Vokiečių generolas von Falken- 
horstas, apžiūrėjęs sunaikintas Ver- 
morko dirbtuves, pareiškė, kad tai 
geriausias sabotažo aktas, kokį tik 
jis yra matęs. Churchillis pažymėjo 
šį uždavinį "pilnai pasisekusiu".

Po kurio laiko vokiečiai dirbtuves 
atstatė ir sunkiojo vandens gamyba 
prasidėjo iš naujo. Aliantams nepa
liaujant bombarduoti šios vietovės, 
1943 metų gale vokiečiai nutarė visą 
esamą sunkiojo vandens atsargą per
kelti Vokietijon. Knut Haukelid (ku
ris buvo pasitraukęs į kalnus) gavo iš 
Londono įsakymą šį perkėlimą su
trukdyti.

Sunkiojo vandens transportas turė
jo geležinkeliu pasiekti Tinnsj ežerą, 
persikelti per jį keltu į Tinnoseto 
miestelį ir iš ten toliau būti gabena
mas geležinkeliu.

8

Geležinkelio bėgiai nuo Vermorko 
iki Tinnsj ežero buvo saugojami vo
kiečių karių, o pats traukinys SS vyrų. 
Tokiu budu traukinio užminavimas 
buvo neįmanomas. Liko tik viena išei
tis-sunaikinti keltą.

Su dideliais sunkumais Haukelidui 
su dviems draugais, vienas iš jų buvo 
Gunnaras Syverstadas, skautas iš 
Rjukano, pavyko patekti ant kelto dar 
prieš atvykstant traukiniui. Kelto 
dugne jie padėjo laiko bombą. Palie
kant jie buvo pastebėti vieno jūri
ninko, tačiau vis dėlto šiaip taip pavy
ko išsisukti.

Sunkusis vanduo, lydimas milži
niškos sargybos, iš traukinio buvo 
perkeltas ant kelto. Keltą, plaukiantį 
ežeru, saugojo "Jaeger" lėktuvų 
eskadrilės. Staiga sprogimas! Keltas 
su brangiuoju kroviniu išlėkė į orą! 
Drąsieji kaltininkai tuo metu jau buvo 
suspėję pasislėpti kalnuose.

Taip visa sunkiojo vandens atsarga 
buvo sunaikinta ir pavojus, kad vo
kiečiai pasigamins atominius ginklus, 
buvo galutinai praėjęs. Iš trylikos as
menų, dalyvavusių šioje ekspedicijoje, 
dešimts buvo skautai, jų tarpe viso 
projekto kūrėjas prof. sktn. L.Tron- 
stadas ir visų grupių vadovai. Sktn. 
L. Tronstadas ir G. Syverstadas vė
liau žuvo kautynėse su okupantais, 
taip kaip ir daug kitų drąsių norvegų 
skautų bei patriotų. Skinnerlandas 
pasiliko Rjukane ir sudarė vokiečiams 
dar daug rūpesčių. Hauglandas pergy
veno karą ir 1947 metais buvo vienas 
iš norvegų mokslininko Heyerdahlio 
bendrakeleivių Kon-Tiki ekspedici - 
joje (kelionėje plaustu per Ramųjį 
Vandenyną). Maždaug tuo pačiu metu 
norvegų filmų bendrovė Hero-Film - 
-Oslo nutarė pagaminti filmą vardu 
"Kova dėl sunkiojo vandens", kurioje 
aktoriais buvo pakviesti visi likę gyvi 
š io ž y gi o d aly vi ai.

Laisvai vertė iš šveicarų skautų 
žurnalo "Allzeit Bereit"

R. Mieželis.

Kam gyvename, jei ne tam, kad 
palengvintume kitiems gyventi.

Eliot
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Tąsa
- Tikrai!- sušuko jis labai malo

niai. - Pažįstu! Jūs esate bitė. Aš 
taip pat esu bitė! Tolima jūsų gimi
naitė. Tik begyvendama vandenyje 
tokį panašuma į jus beišlaikiau, kad 
gylį turiu.

Bitelė šyptelėjo. Lyg vienas gylys 
galėjo duoti teisę vadintis garbingu 
bitės vardu. Bet ji nieko neatsakė, 
nenorėdama daugiau pykinti vandeni
nės blakės.

- Net žmogus manęs bijo, - kalbėjo. 
- Lygiai kaip ir jus galiu jam skau
džiai įgelti.

- Ar jūs tuo didžiuojatės ? - paklau
sė bitelė.

- O kaip gi I Žinoma, kad taip ! 
Kurio visi bijo, tas ir garbingas ! Kai 
pasišvaistau su savo kardu ežero 
dugne, tai visi neria nuo manęs, kiek 
kojos išneša. Ak, koks ežere įdomus 
gyvenimas. Ir kova kokia įdomi van
denyje ! Kad jūs tai suprastumėte! 
Tamsa, kuri gaubia mūsų gyvenimą 
dugne, pilna daugybės maloniausių ne
tikėtumų. Kartais užmigęs vakare, 
gali rytą pabusti jau žuvies pilve. Ar 
tai nemalonu?Kiekviena minutė neti
kėtumus neša!

- Tai baisu! - sušuko bitelė. - Aš 
be saulės ir žiedų tuojau mirčiau . ..

- O aš be pavojų ir nuotykių taip 
pat mirčiau. Toks jau mano būdas. 
Nekenčiu ramybės, nors mėgstu tik 
stovintį vandenį. Na, bet atleiskite 
valandėlę, aš jau neturiu oro krū
tinėje, - vėl ji ėmė pumpuoti į savo 
krūtinę oro per du vamzdelius, iški
šus į paviršių.

Laivelį tuo tarpu vėjas nunešė to
liau. Saulė dar labiau ėmė kaitinti. 
Rūkas išnyko. Šviesus skaidrumas 

nusileido į ežerą iš mėlyno dangaus. 
Koks buvo gražus dabar ežeras. Lyg 
krikštolo jūra siūbavo, žvilgėdamas 
daugybėje spalvų. Tai rausvi, tai ža
li atspindžiai bėgo vandens paviršiuje, 
skęsdami ir vėl kildami kitomis spal
vomis.

Daugybė ežero gyventojųnardė van
denyje. Sukdamiesi gražiomis spira
lėmis jie kilo į viršų ir vėl leidosi 
žemyn, žaisdami saulės šviesoje. Ir 
kokių jų ten nebuvo! Tik šitokiame 
gražiame, tyliame ir skaidriame ore 
galėjo bitelė juos visus pamatyti savo 
akimis. Tai buvo tikras saulės ste- 
būklas, lyg ežeras būtų išpintas šil
kinėmis gijomis. Ne, tai nebuvo šil
kinės gijos, o siauryčiai takeliai ke
liaujančių vabalėlių saulėje, kuri da
bar apšvietė žalsvą ežero vandenį. 
Ten jie žaidė ir džiaugėsi gyvenimų, 
kovojo, kentėjo ir mirė, nepabaigia
mai tęsdami gyvenimo pasaką, kuri 
ir čia, kaip ir miško glūdumoje, kaip 
ir sodo ramiame kampelyje, viliojo 
ir šaukė prie savęs.

- O kas gi ten plaukia? - sušuko 
bitelė nustebusi ir parodė piršteliu į 
keistą kaminėlį, iškilusį virš vandens. 
Kaminėlis prilipytas prie lapo smai
lojo į viršų, lygbuvo kokio nematomo 
pasinėrusio paukščio kaklas. O gal 
ten plaukė koks nors mažas povandeni
nis laivas, iškišęs savo žiūroną į pa
viršių?

Voras taip pat žiūrėjo nustebęs ir 
nesivaržydamas laižėsi.

- O kad aš galėčiau ten įkišti savo 
nosį! - sušuko jis. - Tikrai skaniai 
pavalgyčiau ! Bet,deja, šitos plaukio
jančios dėžės negaliu išimti. Per 
silpnos mano rankos.
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- Ar jūs žinote, kas ten yra?
- Kaip gi nežinosiu! - sušuko jis. 

Koks būtų iš manęs jūrininkas, jei 
nežinočiau, kas yra vandenyje. Ten 
juodojo vandens vabalo vaikai plaukia. 
Uždaryti šitoje dėžėje, jie jaučiasi 
saugūs, kaip už krosnies pas mamą. 
O kaminėlis reikalingas tam, kad jie 
savo dėžėje neuždustų. Grynas oras 
teka ten jiems prie lopšio.

- Ar tai tiesa? - sušuko bitelė.
- Tokio stebuklo tai dar nemačiau !

- Nėra prasmės man meluoti. Pa
laukite, gal mes priplauksime dar 
arčiau. Jūs pati pamatysite !

Tikrai tai buvo plaukiojantis nuosta
bus namelis su kaminėliu gale. Jis 
visas buvo nuskendęs į vandenį ir pa
slėptas po lapu, tik kaminėlis ma
tėsi paviršiuje.

- Tai tikras stebuklas ! - stebėjosi 
bitelė.

- Lyg nežinote, kad stebūklų pilna 
žemė. .. Tik ne visi juos mato.

- Taip, tai tiesa, - atsakė bitelė ir 
nustebusi žiūrėjo į tą plaukiojantį lop
šelį. Ji nė nepastebėjo, kaip didelis 
juodas milžinas iškilo iš vandens ir 
baisiomis akimis dairėsi aplinkui.

- Labą rytą! - sušuko jam voras.
- Bitelė krūptelėjo išsigandusi ir 

skėstelėjo sparnais. Tokio didelio 
vabalo ji niekada nebuvo mačiusi.

s. prof. S. Kolupaila kalba stud, akade
mikų sk. suvažiavime, Cleveland 1951 

Užpakalinėmis kojomis jis pamažu 
irklavo ir sukosi aplink keistąjį na
melį vandenyje. Iššokusios šviesiai 
rudos akys spoksojo nemirkčiodamos 
į viršų, kur buvo bitelė.

- Ką jūs čia veikiate ?-staiga pra
bilo vabalas storu balsu. - O gal prie 
mano vaikų taikstotės? Tuojau ap
versiu jūsų laivą!

Jis tą būtų lengvai galėjęs padaryti. 
Tai buvo ne vandeninė blakė, kuri, 
palyginus su juo, buvo tik silpnas 
vaikutis prieš milžiną.

- Bėkim !-sušuko bitelė. Bet voras 
visiškai ramiai žiūrėjo į didįjį vabalą 
ir tarė:

- Nėra ko bijotis. Jis labai taikus 
ir nemėgsta muštynių. Aš pažįstu 
kiekvieną ežero gyventoją ir jo būdą.. 
Ei, - šūktelėjo jis juodajam vabalui, - 
būkite toks malonus, nuraminkite ma
no viešnią! Ji labai jūsų bijo.

- Aš juk ne plėšikas, kad būtų ko 
bijotis, - nusijuokė milžinas. - Jei 
neliesite mano vaikų, galite ramiau
siai sau čia šildytis saulėje.

- Ne, jūsų vaikų tikrai neliesime, - 
atsakė voras. - Tik stebimės jūsų 
statybos stebuklu.Ne visimoka tokius 
puikius namelius savo vaikams pa
statyti.

- O kaip jūsų viešnios vardas? - 
paklausė vabalas.

- Bitė, - atsakė voras. - Naminė 
bitė, vardu Darbštutė !

- Malonu! O aš maniau, kad kokia 
širše. .. - ir jis iškilo į vandens pa
viršiu ir mandagiai linktelėjo galva. 
- Sveika, bitele! Visi žino apie jūsų 
saldų medų ir taikų gyvenimo būdą. 
Kaip džiaugiuosi, galėdamas su jumis 
susipažinti. Juk jūs mano vaikams 
nie ko ne d arys it e ?

- Tikrai ne. Man jie nerūpi, - atsa
ke bitelė. - O ką jūs čia dabar daro
te? - paklausė negalėdama susilaiky
ti iš juoko, kai vabalas, iškišęs savo 
storus ūsus į paviršių, keistai krai
pėsi ir tingiai judino sparnus.

- Geriu orą, - atsakė jis..
- Su ūsais!
- Žinoma, kad su ūsais. Ir kas čia 

nuostabaus?
- O aš galvojau, kad jūs ūsus dėl
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RUDYARD MPLING
( Tąsa )

Šaltuosiuose Griuvėsiuose beždžio
nės visai negalvojo apie Mauglio 
draugus. Atsigabenę čia Mauglį, jos 
buvo laikinai visiškai patenkintos. 
Indų miestas, nors ir visai apgriu
vęs, berniukui atrodė puikus ir įdo
mus, nes jis panašaus dalyko niekuo
met nebuvo matęs. Kažkoks karalius 
jį buvo senai senai pastatęs kalvoje. 
Dar galima buvo vietomis rasti tera
sas, vedančias į sugriuvusius var
tus, kur ant aprūdijusių vyrių kabojo 
paskutiniai medžio likučiai. Tarpsie
niuose ir jų plyšiuose augo medžiai. 
Sustiprinimai buvo subyrėję ir suny
kę, o langų bokštuose kyšojo pasišiau
šusiais pluoštais laukiniai vijokliai. 
Didžiuliai visiškai be stogo rūmai 
stovėjo kalvos viršūnėje, kiemuose 
ir fontanuose marmuras buvo suski
lęs, padengtas raudonais ir žaliais 
plėmais, o didžiuliame karaliaus 
dramblių tvarto grindinyje augo žolės 

grožio nešiojate.
- Jie tinka ir grožiui ir orui gerti! 

Aš negaliu kvėpuoti kaip žuvis. Pri
sitraukiu savo ūsais oro į krūtinę ir 
vėl leidžiuosi į dugną. Pritrūkęs vėl 
turiu plaukti į paviršių. Ir taip be 
pabaigos.

Bet vandens sporte nė lyginti nega
lėjai jo su vandenine blake. Ana taip 
puikiai plaukė, kad stebėtis reikėjo, 
o šis milžinas nevykusiai kraipėsi 
vandenyje, taip maskatavo kojomis ir 
taip sunkiai stūmėsi pirmyn, kad tik 
juokas ėmė žiūrint. Bet bitelė nieko 
apie tai neprasitarė, kad kartais jo 
nesupykintų.

Kai vabalas paniro vandenyje, ji 
tarė:

- Koks didelis milžinas ir koks ne
rangus !

- Bet geras vyrukas, - ištarė vo
ras. - Jei tiek jėgos ir vikrumo tu

ir jauni medeliai. Iš rūmų galėjai ma- 
ti eilių eiles bestogių namų, kurie 
miesto vaizde atrodė kaip tušti juodi 
koriai. Kryžkelėje, kur kadaise sto
vėjo stovyla, buvo likęs tik beformis 
akmens gabalas. Duobės ir kanalai 
gatvių kampuose - kur kadaise buvo 
viešieji šuliniai;maldyklųbokštų griu
vėsiai apaugę laukinėmis figomis . 
Beždžionės šių vietą vadindavo "savu 
miestu" ir juokdavosi iš Džiunglių 
gyventojų, kad jie gyvena miškuose. 
Jos tačiau niekuomet nežinojo, nei 
kam tie pastatai buvo skirti, nei kaip 
jais naudotis. Jos susėsdavo ratais 
karaliaus Tarybos salėje ant grindų, 
gaudydavo blusas ir įsivaizduodavo 
esančios žmonėmis. Arba bėgioda
vo po bestogius namus, rinkdamos 
gražaus asfalto ar marmuro gabalus 
ir jau čia pat tuojau užmiršdavo, kur 
juos būdavo pasidėjusios; čia vėl šū
kaudavo ir pešdavosi gatvėse ar vėl 

rėtų, kaip vandeninė blakė, būtume 
senai nugarmėję į ežero dugną.

Virš vandens, aukštai ore, tuo 
tarpu prašvilpė būrelis bičių. Bitelė, 
lyg ką atsiminusi, taip pat ištiesė 
sparnus.

- Sudiev! - ištarė ji ir pakilo į 
orą. - Malonu buvo pasivažinėti eže
re. Aš jums dėkinga!

Voras nespėjo jai atsakyti, nes 
prieš pat jo akis pliumptelėjo į vande
nį musė. Jis šoko nuo laivo ir puolė 
prie jos.

- Ak, kaip aš alkanas, kaip alka
nas ! - bambėjo pats sau po nosimi. 
Sudorojęs musę, voras įsmeigė akis 
į ežerą, ar- nepamatys vėl ką nors 
savo godumui ir alkiui nuraminti.

Nuo šilo padvelkęs vėjas apsuko jo 
laivą ir vėl pamažu nešė tolumon, ku
ri mirgėjo nuo saulės spindulių ir 
skambėjo kaip sidabrinis varpelis.
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staiga pradėdavo vaikytis viena kitą 
terasomis po karaliaus sodą, krės- 
damos rožių krūmus ir apelsinu me
džius, vien norėdamos pasigėrėti by
rančiais žiedais ir vaisiais, Jos ty
rinėdavo visas angas, visus urvus 
rūmuose ir šimtus tamsiausių už
kampių, bet niekad neprisimindavo, 
ką jau buvo mačiusios ir ką dar ne. 
Taip valkiodavosi aplinkui po dvi, tris 
ar gaujomis, aiškindamos viena kitai, 
kad jos elgiasi taip kaip žmonės. Jos 
gerdavo iš baseinų drumsdamos 
vandenį, dėl ko vėliau susipešdavo; 
čia vėl susibūrusios šaukdavo: "Nie
kas nėra Džiunglėse taip išmintingas, 
geras, gudrus, stiprus ir švelnus 
kaip bandarlogai"-. Tada vėl viskas 
prasidėdavo iš naujo, kol atsibosda
vo, ir jos grįždavo atgal į medžių 
viršūnes, tikėdamos, kad Džiunglių 
gyventojai jas pastebės.

Išauklėtas pagal Džiunglių Įstaty
mus, Mauglis nemėgo ir nepajėgė su
prasti tokio gyvenimo. Beždžionės jį 
atsitempė į Šaltuosius Griuvėsius vė
lų pavakarį ir, užuot ėjusios miego
ti, kaip kad Mauglis būtų daręs po 
tokios ilgos kelionės, ėmė susikabi
nę rankomis šokinėti ir dainuoti savo 
kvailas dainas. Viena iš beždžionių 
pasakė kalbą pareikšdama, kad Maug
lio pagrobimas pradėjo naują laiko
tarpį bandarlogų istorijoje, nes ber
niukas išmokysiąs jas, kaip supinti 
šakas ir lazdas apsaugai nuo lie
taus ir vėjo. Mauglis, pasirinkęs ke-

Clevelando skautai Chicagos 
tuntų stovykloje, 1951 

lėtą pagalių, pradėjo juos pinti. Bež
džionės mėgino daryti tą pat, bet po 
kelių minučių joms jau nusibodo - jos 
pradėjo tampyti kaimynes už uodegų, 
kosėti, šūkauti ir šokinėti.

"Aš noriu valgyti", tarė Mauglis. 
"Esu svetimas šioje Džiunglių dalyje. 
Atneškit man maisto arba leiskite 
man pačiam pasimedžioti!"

Dvidešimts ar trisdešimts beždžio
nių nubėgo atnešti riešutų ir laukinių 
uogų, bet pakelėje susipešė ir, jei 
dar ir turėjo ką nors peštynėse neiš- 
barsčiusios, aptingę nešti, išmetė 
pakeliui. Mauglis sėdėjo piktas ir al
kanas. Jis laiks nuo laiko šaukė Sve
timojo Medžioklės Šūkį, tačiau jam 
niekas neatsiliepė ir jis pasijuto esąs 
tikrai labai blogoje Džiunglių vietoje. 
"Viskas, ką Balu pasakojo apie ban- 
darlogus, yra tiesa", jis galvojo . 
"Jie neturi nei įstatymų, nei Medžiok
lės Šūkio, nei vadovų - nieko, išsky
rus kvailas šnekas ir mažytes vagi
liaujančias rankas. Taigi, jei aš čia 
mirsiu badu ar būsiu nužudytas, bus 
tik mano paties kaltė. Man reikia pa
sistengti kaip nors grįžti atgal pas 
savuosius. Balu, aišku, mane pri
muš, bet tas jau vis geriau, negu vi
sai be tikslo gaudyti rožių lapus su 
bandarlogais".

Taip Mauglis nespėjo nueiti iki 
miesto sienos, kai beždžionės parsi
tempė jį atgal, aiškindamos, kad ne
suprantąs, kokia jam laimė nusišyp
sojusi, ir gnaibydamos už nedėkin
gumą. Mauglis sukando dantis ir, 
nieko neatsakęs, nuėjo drauge su bež
džionėmis į terasą virš raudonojo 
smiltainio baseino, kuris buvo pus
pilnis lietaus vandens. Ten, pačiame 
terasos viduryje, stovėjo apgriuvęs 
balto marmuro vasarnamis, pastaty
tas prieš šimtmetį išmirusioms ka
ralienėms. Požeminė anga, pro kurią 
jos įeidavo, buvo užvertęs pusiau 
įgriuvęs sutrūnijęs stogas. Vasarna
mio sienas sudarė žavingo baltojo 
marmuro tinklas sudėtas į rėmus ir 
apsodintas akantais, kornelijomis, 
jazminais ir kitomis gėlėmis. Mėnu
liui išlindus iš už kalvos, jo šviesa 
veržėsi pro pastato plyšius, ant grindų
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mesdama šešėlius panašius į juodo 
aksomo siuvinį. Piktas, pavargęs ir 
alkanas Mauglis vistik nusijuokė, kai 
bandarlogai, dvidešimts kalbėdami iš 
karto, pradėjo aiškinti jam, kaip jie 
yra didūs, išmintingi, stiprūs ir 
švelnūs, ir kaip kvailas jis buvęs, 
norėdamas nuo jų pasprukti. "Mes 
esame didingi. Mes esame laisvi. 
Mes esame nuostabūs. Mes esame 
nuostabiausi Džiunglių gyventojai! 
Kadangi mes visi taip sakome, tai ir 
turi būti tiesa!" šaukė jie. "Kadangi 
tu esi naujas klausytojas ir gali nu
nešti mūsų žodžius atgal Džiunglių 
gyventojams, mes tau patys apie sa
ve papasakosime, kad ir jie mus 
ateityje pastebėtų". Mauglis nebesi
priešino, ir šimtai beždžionių susi
rinko terasoje pasiklausyti savo kal
bėtojų, čiulbančių pagyrimus bandar- 
logams. Kai tik kalbėtojas sustodavo 
atsikvėpti, visos drauge pradėdavo 
šaukti: "Taip, tai yra tiesa! Mes vi
si taip sakome ! "Mauglis lingavo gal
va šypsodamasis ir į klausimus atsa
kinėdavo, o jo galva spengė nuo triukš
mo. "Turbūt šakalas Tabaki apkan
džiojo juos visus" - jis tarė pats sau, 
"ir dabar jie visi pasiuto. Tikrai, 
tai negali būti niekas kita, kaip tik 
"Dewannee"pasiutimas. Argi jie nie
kad neis miegoti? Štai debesis tuoj 
uždengs mėnulį. Galėčiau bandyti 
patamsyje pabėgti, bet esu perdaug 
pavargęs".

Tą patį debesį stebėjo ir du jo ge
ri draugai, susigūžę griovyje prie 
miesto sienos, nes Bagyra ir Kaa, 
žinodami kaip pavojingas yra didelis 
beždžionių būrys, nenorėjo rizikuoti . 
Beždžionės niekuomet nekovoja, jei 
jų mažiau negu šimtas prieš vieną. 
Retas kuris Džiunglėse kautųsi tokio
je padėtyje...

"Aš eisiu pro vakarinę sieną", su
šnibždėjo Kaa, "ir staigiai prisiar
tinsiu žemėjančiu paviršiumi. Jos 
juk nesušoks šimtais man ant nuga
ros, bet

"Aš žinau", atsakė Bagyra , "norė
čiau, kad Balu būtu jau čia, bet mes 
juk turime daryti ką galime. Kai šis 

debesis uždengs mėnulį, aš patrauk
siu terason. Atrodo, kad jos ten po
sėdžiauja dėl berniuko".

"Geros medžiokles", tarė Kaa rim
tai ir nušliaužė prie vakarinės sie
nos. Ši kaip tik pasitaikė mažiausiai 
sutrūnijus ir didžioji gyvatė tik trum
pai sugaišo, kol susirado tarp akme
nų šiokį tokį kelią. Debesis pridengė 
mėnulį, ir Mauglis, tebegalvodamas 
kas bus toliau, staiga išgirdo tylius 
Bagyros žingsnius. Juodoji pantera 
beveik be garso užbėgo pakilimu ir, 
puikiai suprasdama, kad neverta gaiš
ti laiko kandžiojant, pradėjo kirsti 
savo letenomis į dešinę ir kairę bež
džiones, sėdėjusias po penkiasdešimts 
ar šešiasdešimts ratu apie Mauglį. 
Nuaidėjo baisus išgąsčio ir pykčio 
kauksmas, ir, kai Bagyra suklupo ant 
vienos iš partrenktų beždžionių, vie
na sušuko: "Ji čia tik viena! Užmuš- 
kit ją! Užmuškit!" Murmanti bež
džionių masė kandžiodamos, drasky - 
damos, plėšydamos ir tampydamos 
apspito Bagyrą, o tuo tarpu penkios 
ar šešios, nusitvėrė Mauglį, nusi
tempė jį vasarnamio siena ir įvertė 
pro įlūžusį stogą vidun. Berniukas 
būtų skaudžiai susitrenkęs, nes kristi 
teko geras penkiolika pėdų, bet jis 
krito taip, kaip Balu buvo mokęs, ir 
atsistojo ant kojų.

"Lik čia",-sušuko beždžionės, "kol

.. . Kad dar man bet kiek liktų ... 
Clevelando skautai 1951
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TAUTIŠKŲ JUOSTŲ AUDIMAS

V . M a t i s
Ne tik mes, bet ir mūsų maži vai

kučiai, kurie neatsimena Tėvynės, 
myli ją ir nuolat apie ją klausinėja. 
Jiems labai rūpi tas kraštas, kurį 
primena nors ir maža juostelė padėta 
ant radio aparato. O ta juostelė ne
paprasta - jie tokios šiuose kraštuose 
nemato, ją stebisi ir šio krašto gy
ventojai. Ta juostelė iš ten, iš Lietu
vos. Apie jos nepriklausomą gyveni
mą suaugusieji nuolat kalba su 
džiaugsmu, apie jos senovęsu pagar
ba ir su didžiu rūpesčiu, o kartais 
net su ašaromis akyse apie jos dabar
tį. Su viltimi kalbėdami apie jos atei
tį, taria: "Tai ne amžinai! Mes vėl 
grįšime atgal į savo Tėvynėj"

Mes mylime savo Tėvynę ir džiau
giamės kiekvienu daikteliu, kuris ją 
primena. Deja, dabar, kai gyvename 
svetimuose kraštuose, nėra galima 
įvairių Lietuvą primenančią dalykėlių 
lengvai įsigyti. Dėlto turime stengtis 
visa tai išmokti patys pasigaminti ir 
įsiruošti mažytę tautinę šventovę sa
vo bute iš medžio piaustyto medinio 

mes sudorosim tavo draugus, o pas
kui vėl galėsim žaisti - jei nuodin
gieji gyventojai paliks tave gyvą".

"Mes esame vieno kraujo, tu ir 
aš!" skubiai sušuko Mauglis Gyvačių 
Šūkį. Jis išgirdo griuvėsiuose apie 
savo kojas šlamėjimą ir šnypštimą ir 
dėl tikrumo Šūkį dar kartą pakartojo.

"Tebūnie - ssss - taip! Nuleiskite 
gobtuvus!" atsakė drauge pustuzinis 
balsų. Kiekvieni griuvėsiai Indijoje 
anksčiau ar vėliau tampa gyvačių liz
dais - senasis vasarnamis knibždėte 
knibždėjo nuo kobrų. "Stovėk ramiai, 
Mažasis Broli, kad tavo kojos mūsų 
nesužalotų!" (B. d.) Vertė A. P. 

kryželio, vyties, tautiškų juostų.ta
kelio ant stalo ar radio aparato, ve
lykinio margučio greta tautiškais rū
bais pasipuošusios lėlytės kampe ant 
stalelio. . .

Daug kas pasižiūri tautiškų juostą, 
pasidžiaugia jomis. - O, kaip įvairiai 
ir gražiai suausta! Aš taip negaliu! - 
pasako dažnai ne vienas-a. Tai ne 
tiesa! Lietuviai sako: "Ne šventieji 
puodus lipdo". . Kiekvienas darbas 
yra galimas atlikti turint noro ir pa
siryžimo. Jei tik norėsi išsiausti sau 
tautišką juostelę, surasi žinią ir laiko.

- Aš galiu ir plačiausią juostą iš
austi, nes tai visai lengva! - pasakė 
13 metą K., baigdama šiais metais 
tautišką juostų audimo kurselius To
ronte. Ji į kursus atėjo tik pasižiūrė
ti, bet austi nė negalvojo. Ji norėjo 
net iš salės išeiti, kai jai kursų va
dovas pasiūlė pradėti darbą. Dabar ji 
jau puikiai audžia, nes jai netrūksta 
noro ir pasiryžimo.
Priemonės. 1. Kietas kartono la
pas arba "masonite"(kietas popieris 
naudojamas statybai). Popierio ilgu
mas priklauso nuo norimo nuausti 
juostos ilgumo. Kartonas turi būti 
truputį ilgesnis (apie 1/6) negu pusė 
ilgio norimos austi juostos, nes beau
džiant siūlai susipina ir tuo trumpė
ja juosta. Pavyzdžiui: kaklaraiščiui 
8"x36" iki 45" (20 cmx90 cm. ikillO 
cm), apsijuosimui - 12"x60" (30 cmx 
xl50 cm).
2. Siūlai. Bendrai galima austi su bet 
kokios rūšies (vilnoniais, medvilni
niais (cotton), šilkiniais, bent dviejų 
spalvų siūlais. Spalvas pasirenka 
kiekviena-as pagal savo skonį. Ypač 
pradžioje patartina naudoti šilkinius 
siūlus, nes jie lengviau slysta vieni
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pro kitus ir tuo žymiai lengvina dar
bą. Pavyzdžiui tinka: Beldings art- 
syl cable yarn (Kanadoje) ar bet kurie 
kiti šilkiniai storesnį sukti siūlai. 
Taip pat galima naudoti storesnį siū
lai raštui, o truputį plonesni dugnui - 
fonui. Kiekis priklauso nuo juostos 
ilgio ir pločio.
3. Paprasti stiprūs siuvimo siūlai 
(pav. Nr. 10) - nyčių sudarymui.
4. Mažas pagaliukas - nyčių pariši- 
mui. me tik prie vieno kartono krašto -

Juostos apmetimas. Pirmiau
sia pasirenkamas raštas. Kiekvienas 
juostos raštas dalomas i tris dalis: 
1.juostos vidaus raštas, 2.juostos

trukdytų austi.
Apmetę rašto ir krašto siūlus, nu

traukiame apmetimo siūlą ir prie jo 
pririšame šviesesnės spalvos siūlą.

kraštas ir 3. juostos dugnas viduje ir 
krašte.

Juostos raštas piešiamas popieriuje,
yra tik juostos viršus,o kraštų ir dug
no raštas nepiešiamas. Čia pridėtas 
pavyzdys rodo ir kraštus tik dėl bend
ro išsiaiškinimo.

Piešinyje vienas skersinis langelis 
reiškia vieną rašto siūlą. Piešinyje 
pridėti skaičiai reiškia rašto siūlų 
eilę. Raštui parenkami paprastai tam
sesni siūlai, o dugnui šviesesni. Dar
bo eiga sekanti;

Imame kartono lapą ir, apjuosę jį 
tamsesnės spalvos siūlu, surišame 
siūlo galą prie siūlo geruoju mazgu 
(arba audėjo). Toliau tuo pačiu siūlu 
apmetame kartono lapą viso tiek kar
tų, kiek siūlų rodo juostos raštas 
(šiame pavyzdyje viso 9 siūlai). To
liau metame krašto siūlus. Jei krašto 
rašto spalvą pasirenkame tą pačią 
kaip ir juostos rašto, tai siūlo nenu
traukiame ir apmetame tiek kartų, 

kokio pločio krašto norime, pav. 
5 (vienoj pusėj) + 5 (kitoj pusėj = vi
so 10. Jei skirtingos spalvos siūlai, 
tai po pirmųjų devynių siūlų apmeti
mo siūlą nutraukiame ir pririšame 
prie norimos kraštui spalvos siūlų ir 
toliau jau metame reikiamą skaičių 
eilių. Apmetant reikia lygiuoti vieną 
siūlą greta kito su mažu tarpeliu. 
Antroje pusėje siūlai gali net ir kry
žiuotis - nesvarbu. Mazgus rišti gali- 

kuriuo pradėsime mesti juostos dug
ną. Paprastai tie patys siūlai bus nau
dojami ir ataudimui. Šiuo siūlu apme-
tame du kartu prie pirmo krašto siūlo 
(iš lauko pusės), toliau po vieną kartą 
tarpe kiekvieno j. krašto apmesto 
siūlo. Du kartu apmetame tarpe kraš-
to ir pirmo juostos rašto siūlo. Toliau 
taip pat po du siūlu tarpe kiekvieno 
juostos rašto siūlo. Du kartu metame 
tarpe juostos rašto ir krašto siūlų, po 
vieną - tarpe krašto siūlų ir du kartu 
prie pat krašto. Tada patikriname ir 
siūlą nutraukiame. Siūlo galą priri
šame prie betkurio kito, esančio iš 
pirmiau, siūlo galo. Jau apmesta.
Nytys. Apmetę siūlus, juose suda
rome žiotis. Jos daromos dviguba 
špilka; vieną siūląuždedame ant vieno 
galo špilkos, o kitą siūlą - ant kito 
galo. Toliau kiekviena siūlą keičiame 
ant kito špilkos galo. Negali būti pa
imti kartu du siūlai ant to paties špil
kos galo.
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Kartono galą, kuriame yra mazgai, 
laikome į save. Virš špilkos viršuti
nio galo esančius siūlus parišame sto
ru dvilinkų siūlu (Pieš. 3 S.) laisvai 
(apie 10 cm. ilgio ar daugiau) žiedo 
pavidalu. Negalima paimti nė vieno 
siūlo iš po špilkos viršutinio galo. 
Tada žemiau špilkos praskečiame 
siūlus pagal špilkos apatinį galą ir 
įkišame iš dešinės į kairę Nr. lOplo- 
ną stiprų siūlą. Siūlo nenutraukiame 
nuo špūlelės. Špūlelė lieka kairėje 
pusėje. Tą siūlo galą gerai pririša- 
me prie pieštuko storumo apie 5 cm . 
ilgio pagaliuko (Pieš. 3 P.). Tą pa
galiuką su prie jo pririštu siūlu 
laikome kairėje rankoje. Dešinės 
rankos vienu pirštu iš priekio į save 
paimame Nr. 10 siūlą taip, kad jis 

lėlės. Geriausias nyčių ilgis
- skerso delno plotis. Nustatę il
gį , sulaikome siūlo kilpelę kai - 
rėš rankos pirštais, o dešinės rankos 
pirštu užmetame dar vieną lygiai to
kią pat kilpą tik be juostos siūlo ir 
( Pieš. 3 punktyru) užveržiame (gau
nasi piemenų kilpa). Toliau ima
me Nr. 10 siūlą už antro juos
tos siūlo ir 1.1., kol pririšame 
ant kilpų visus juostos siūlus, esan
čius ant apatinio špilkos galo, nežiū
rint kurios spalvos. Negalima paimti 
dviejų siūlų kartu arba sukeisti pagal 
esamą ant špilkos galo siūlų tvarką. 
Tarpe žemutinių siūlų pagal špilkos 
galą galima įsitverti betkokį lapą po
pieriaus, kad nesimaišytų apatiniai 
ir viršutiniai siūlai. Padarius klai-

pagautų pirmą nuo krašto, esantį ant 
špilkos apatinio galo, juostos siūlą. 
Tada pirštą su Nr. 10 siūlu sukame i 
lauko puse, ir susidariusią kilpą užne
rtame ant pagaliuko. Tai yra pirmoji 
(Pieš. 3 storai) nytis N. Jos ilgi nu
statome patraukdami siūlą už špū- 

dą reikia dirbti iš naujo. Pabaigę vi
sus juostos siūlus parišti, siūląNr.10 
papildomai užtvirtiname ant pagaliuko 
ir nukerpame nuo spūlės, o špilką 
išimame.

Toliau seks audimas.
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Skautų vyčių sveikinimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1952 metų proga sesėms skautėms ir 
broliams jaunesniesiems skautams, skautams, akademikams skautams, skautų vadovams 
Tėvynėje, tremty ir emigracijoje.

BRANGIEJI !

Tėvynės Laisvės Varpas ir vėl mums gaudžia didžią nelaimės žinia, kad ten toli, už 
jūrių marių, už vandenėlių, už devynių kalnų ir klonių, gilios žiemužės ir žvarbaus vėjo 
apsupta visų mūsų numylėta TĖVYNĖ LIETUVA ir šiais besibaigiančiais metais kentėjo 
didžią kančią. Šiandien,nors tos kančios galo dar ir nesimato, vilčių kaskart daugiau Jos 
laisvės dienoms atsiranda. Vakarų pasaulis jau rengiasi kovai dėl tikrosios laisvės įsi
viešpatavimo visame pasauly. Iš vakarų šalelės aušrelė dar patekės 1

Šią rimties valandą susikaupkime ir dar daugiau pasiryžkime aukotis mūsų didžiajam tiks
lui - Tėvynės Lietuvos atvadavimui. Daug sėkmės tat, Dievui Visagaliui laiminant, Jums 
visiems lietuviškame ir skautiškame darbe ateinančiuose 1952-uose metuose!

BŪTI AR NEBŪTI

p s . P.Pakalniškis, LSB sk. vyčių skyriaus 
vedėjas

Jau baigiame trečiuosius metus emigra
cijoje. Prabėgo daug gražaus laiko ir 
atrodo, kad skautiškame darbe turėtų būti 
daug kas nuveikta. Patyrimas gi rodo, kad 
mūsų, ypač sk. vyčių, emigracinėje padan
gėje įmigta daugiau, negu mums "pagal 
įstatymus" leidžiama. Šiuo savo įžanginiu 
straipsneliu "Skautu Aido"sk. vyčiams skir
toje vietoje noriu kai ką priminti.

Pirmiausia, kokie yra pagrindiniai rei
kalavimai šiandien statomi sk. vyčiui. Savo 
vyčiavimo sąvoką kildiname iš angliško 

"rowering", kurio prasmė lietuviškai aiš
kinant atitinka skautybės pagilinimui, tik
ram skautybės įsisąmoninimui ir giliam 
skautavimui. Ta prasme sk. vytis buvo su
prantamas ir Nepriklausomybės laikais. 
Jis mūsų vienetuose buvo vyresnis, stip
resnis, skautiškomis žiniomis pajėgesnis 
brolis, dažniausiai vadas: paskiltininkis, 
skiltininkas, draugininkas. Aukštesnėse 
pareigose - sk. vytis skautininkų laipsniuo
se.

Teikiant skautui sk. vyčio laipsnį ar var
dą, kaip jį bepavadinsime, anais laikais iš 
jo buvo reikalaujama daugiau, negu iš 
eilinio skauto.

Lietuviška skautybė atsidūrė tremtyje. 

Statistika rodo, kad atkūrėjų gretose pir
mauja sk. vytis - v. skiltininkas. Šis faktas 
yra istorinis. Jis mus, sk. vyčius, įrašo 
į lietuviškos skautybės istorijos auksinius 
puslapius. Tačiau emigracijoje mūsų žy
giavimas tapo apstabdytas. Yra daug prie
žasčių; jų nevardinsiu. Viena tik pastebė
siu, kad, kokios priežastys bebūtų, po 3 
metų emigracinio kūrimosi turi vėl ateiti 
laikas viso pasaulio kontinentų kampeliuo
se išsisklaidžiusiems sk. vyčiams atrasti 
laiko ir progos susirišti su L. S. B. rajo
nais, atskiromis vietininkijomis. Kur jų 
dar nėra, sk. vytis turi rasti jėgų ir pasi
ryžimo suburti į vienetus toje apylinkėje 
išsibarsčiusius lietuvius skautus. Sk. vyčių 
skautavime dabar atėjo laikas ne tik turėti 
gilesnių skautiškų žinių, bet taip pat ir 
prasiveržti į priekį pionieriškame vadova
vime.

Paskutiniu metu mūsų skautiškoje spau
doje rodosi tendencijų mūsų veikimą su
prastinti aiškinant, kad mūsų programos 
buvusios ir tebesančios per daug biuro
kratiškos, t. y. nepritaikytos gyvenimo 
reikalavimams. Čia pakartosiu sk.vyčių 
suvažiavimuose Offenbache (Vokietijoj) ir 
1948 m. Alpių Jubiliejinėj stovykloje iš
keltas mintis. Ten buvo pageidaujama, kad 
sk. vyčių veikimas tremtyje ir emigraci
joje būtų tęsiamas mažiausiai nutolstant 
nuo Lietuvoje buvusių tradicijų, nes sk. vy
čio amžius kol bus proga grįžti tėvynėn vis
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vien priartės prie jaunuolio ar vyro am
žiaus. Nors praktikoje skaitoma, kad skau- 
tybė tėra pritaikoma berniuko amžiui, 
lietuviška skautybė jau dabar reikalau
ja ir ateity reikalaus vyresnio amžiaus 
jaunuolių arba vyrų.

Mums visiems gerai žinoma, kad skau
tybė gali būti tik išgyvenama ir įsigyven- 
dinama. Skautybės negalima staiga įdiegti 
vyresnio amžiaus žmogui, jei jis ankščiau 
jos nepažino. Todėl dabartinės mūsų prog
ramos projektuose (sk.vyčio ir prityrusio 
sk. vyčio) yra nemažai dėmesio kreipiama 
į praktišką gamtos prieglobsčio skautybę, 
kuri remiasi skautybės įkūrėjo B. -P. sta
tytais reikalavimais. Atmetą tuos reika
lavimus, išeitume naujos skautybės kelių 
kurį, jei norima, galėtume pavadinti savu. 
Tada, aišku, ir mūsų programos turėtų 
būti peržiūrėtos.

Tačiau čia kaip tik ir reikėtų statyti 
klausimą: ar sk. vyčių dabartinės progra
mos tikrai trukdo siekti statomų tikslų? 

Jei jose yra per daug skautiškumo žymių, 
tai ar mes, būdami tikrais skautais, turė
tume jų atsisakyti pakeičiant neskautiškomis?

Iki pat šiol laisvės laikų skautybę laikė
me pagrindinai suprastu ir išdiskutuotu 
dalyku. Tremtyje ir emigracijoje tą pačią 
skautybę tęsiame, papildydami ją kituose 
kraštuose matyta praktika. Ją turime tokią 
pat - nepažeistą, bet sustiprintą - parvežti 
atgal Lietuvon. Mūsų tradicinės žodžiais : 
"Tėvynė klaus, pareikalaus!" Visiems 
sk. vyčiams siūlau: daugiau dėmesio kreip
kime į įšmoktąją skautybę. Ji tiems, ku
rie nori ir moka ją suprasti, yra gilus gy
venimo mokslas, plati ir tauri gyvenimo 
studija. Mes, lietuviai sk. vyčiai, esame 
įpareigoti nešti tą giliąją gyvenimo studiją 
ateisiančioms lietuviškoms kartoms. Todėl 
neužmikim ant lietuviškos skautybės laurų. 
Vyrišku užsispyrimu varykime tą vagą į 
priekį! NORS TU IR VIENS, BŪK KAIPO 
PLIENS !

vy&iu šojumąjQ

VYČIŲ VIENETŲ VADAMS ŽINOTINA:

1. Organizuojant sk. vyčių įžodį, reikia 
iŠ anksto gauti vietininko, tuntininko ar 
L. S. B. Vyriausiojo Skautininko sutikimą.
2. Sk. vyčio įžodį pravedant, budėjimo da
lis būtina.
3. Sk. vyčio įžodį pravedąs asmuo pats 
turi būti skautas vytis, gerai žinąs 
skautų vyčių įžodžio pagrindines tradicijas.
4. Sk. vyčio įžodis paprastai duodamas vi
durnakty; pageidaujama - gamtoje.
5. Leidimą pravesti sk. vyčio įžodį, jei 
vietininkas ar tuntininkas nėra sk. vytis, 
drauge pasirašo bent vienas sk.vytis. 
Pastaba: šios įžodžio taisyklės yra sk. 
vyčių svarstytos prieš emigruojant iš Euro
pos. Dabar, gavus aprobatą iš L. S. Broli
jos V. S., skelbiamos sk. vyčių vienetų 
žiniai.
Ieškoma:
* Sk. vyčio ps. Vytauto Chainausko, dir
busio lietuviškųjų JAV armijos dalinių Vo
kietijoje štabe. Žinantieji prašomi pranešti 
jam ir "Sk. A. " redakcijai arba JAV rajono 
vadeivai.

* Akademiko skautų-vadovo, kuris išvestų 
lietuviškoje skautų spaudoje paralelę tarp 
Korp ! "Vytis" ir sk. vyčių siekimų.

* Skautų vadovo - skautininko, kuris išsa
miai ir objektyviai aprašytų vyčių veiklą 
iki 1941. VI. 22 d. Visi vyčiai tokiam pasi

ryžėliui būtų labai dėkingi.

* Lietuviškos laidos "Skautybės Berniu- 
kams"knygos, keliavusios per skautųrankas 
Vokietijoje (britų ir amerikiečių zonose) .Tu
rintieji, girdėjusieji, matę ar žinantieji, 
kur ji galėtų būti, maloniai prašomi pra
nešti Brolijos sk. vyčių skyriaus vedėjui ar 
JAV rajono vadeivai.

* Ps. Kęstučio Pažemėno,turinčio pas sa
ve sk.vyčių sueigos Alpėse (Jubil. stovyk
los metu) protokolą. Pelės gali raštus 
sugraužti! Paskubėk, Kęstuti!

Toronto tunto vyčių dr-vės veiklusis Per
kūno būrelis, šiais metais rudenį atšven
tęs savo dviejų metų sukaktį. Perkūnie - 
čiai yra ir "Sk. A. " daug padėję.
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JAUNAI DRAUGININKEI

s. Z. Juškevičienė

Dažna skaučių svajoja tapti skiltininke ar draugininke. Tai visai natūralu. Dažnai to
kios svajonės išsipildo, bet, kai tenka imtis vadovavimo darbo, dažnai baimė apima, nes 
kartais nežinoma net ir nuo ko pradėti. Kam nors pasisakyti nepatogu, gėda, o kartais ir 
nėra kur pasiklausti. Tokiai padėčiai esant, vadovaujama kaip išmanoma, kaip papuola, 
kol vienetas pagaliau išyra. Dėlto ir yra jaučiamas reikalas ateiti į pagalbų jaunoms se
sėms, turinčioms gerų norų ir pasiryžimo dirbti skautiškąjį darbą. Pagrindinis skaučių 
organizacijos vienetas yra skiltis. Jos veiklos svarba yra neginčyjama, bet didesniam 
vienetui visdėlto yra sunkiau vadovauti. Todėl ir norima šį kartą padėti nugalėti didesnę 
kliūtį, t. y. pagvildenti dr-vės vadovavimo klausimą, išsiaiškinant, kaip turėtų būti prave
damos dr-vės sueigos.

KAS YRA DRAUGOVĖS SUEIGA IR KOKIA JOS PASKIRTIS? Draugovės sueiga yra drau
govės skilčių susitikimas. Čia skiltys išeitos programos ribose dirba, tarp savęs varžo
si (turima mintyje vientisa nemišri draugovė). Varžybų metu draugininke turi progos ste
bėti, kaip skiltyse yra praeita patyrimų laipsnių programa, o varžybos skatina skautes 
kelti darbo našumo - "nepasiduoti" savo draugėms. Draugovės sueigose yra išeinami visi 
tie programos dalykai, kurių pačios vienos skiltys nepajėgia be vyresniųjų pagalbos, pav. 
pirmoji pagalba, kuriai reikalingi specialistai - gydytojas, medicinos sesuo; audimas, ku
riam reikalinga specialistė juostų audėja ir 1.1.
KOKIŲ ESAMA DRAUGOVĖS SUEIGŲ? Kaip skilčių, taip ir draugovės sueigos būna: darbo, 
kuriose einama patyrimų laipsnių programa, iškilmingos, kuriose švenčiamos valsty
binės, tautinės, religinės ir skilties šventės, paruošiamosios, kuriose ruošiamasi 
kokiamnnors viešam draugovės ar tunto pasirodymui ir pan.
DRAUGOVĖS SUEIGOS VIETA IR LAIKAS. Nežiūrint koks metų laikas, jei oras yra gra
žus ir sueigos programa leidžia, sueigos darytinos tik tyrame ore. Jei nėra galimybės , 
tai bent kurią nors sueigos dalį, pav. žaidimus visada reikėtų pravesti ore. Sis dalykas 
ypač patartinas didmiesčių gyventojams. Pats geriausias draugovės sueigai laikas yra 
dienos metas savaitgalyje - šeštadienį ar sekmadienį, kai skautės neturi užsiėmimųmokyk- 
loje. Kokia draugovės sueiga bebūtų, darbo, iškilminga ar kokia kita, ji negali užsitęsti 
ilgiau kaip 1.1/2 - 2 vai. Ilgiau užsitęsus,pavargę skautės nebepajėgia tinkamai dalyvauti 
programoje ir iš viso yra baidomos nuo sueigų. Didmiesčiuose draugovės sueigos turi 
vykti tokiu laiku, kad po sueigos kiekviena skautė galėtų grižti namo dar prieš sutemstant.

DRAUGININKE IR JOS SANTYKIAI SU SKAUTĖMIS. Kiekviena vadovė su savo skautėmis 
privalo būti teisinga, objektyvi, visom vienoda. Draugininke yra vyresnė skaučių sesė, pa
siruošusi visada kiekvienai skautei, kiekvienai skilčiai seseriškai padėti. Draugininke va
dovauja šūkiu "Imkim, dirbkim", o ne "Imkit, dirbkit" ! Draugininke su viso
mis skautėmis miela, jos kalbos tonas draugiškas. Draugininkės pareiga pažinti kiekvie
ną skautę individualiai. Ji privalo sugebėti išlaikyti kiekvienos skautės paslaptį. Draugi
ninke turi žinoti, kad skautes reikia girti viešai, o peikti pavieniui. Tik retais atvejais 
elgtis kitaip. Barama -viešai, kai uždara pastaba negelbsti. Suklydusios ar išsišokusios 
skautės nepajuokti ir kitas skautes nuo to sulaikyti. Pajuoka dažnai užgniaužia iniciatyvą, 
kas padaro skautei žalos.

DRAUGININKĖS PASIRUOŠIMAS SUEIGAI. Kiekvienai sueigai draugininke privalo tinka
mai pasiruošti ir kruopščiai susistatytą jos planą turėti su savimi sueigos metu. Draugo
vės sueigos planas turi išplaukti iš draugovės metinio ar metų ketvirčio veikimo plano, 
pagal kurį veikia ir skiltys. Statant draugovės sueigos planą reikia turėti mintyje skaučių 
amžių, jų skautišką patyrimą, išeitą patyrimų programą. Reikia nepamiršti ir skaučių 
prigimties reikalavimų, pav. noro judėti, kokiu nors būdu ir kur nors pasireikšti... To
liau yra būtina sudaryti sąlygas skilčių varžyboms programos vykdymo ar žaidimų metu. 
Varžybose skautės turi daug galimybės pasireikšti, atsižymėti. Draugininkės pareiga yra
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sudaryti kiek galima palankias .sąlygas skaučių iniciatyvai reikštis. Visose sueigos da
lyse turėtų būti jaučiama pagrindinė vedamoji mintis.
TREČIO PATYRIMO LAIPSNIO SKAUČIŲ IŠKILMINGA DRAUGOVĖS SUEIGA TAUTOS 
ŠVENTĖJE. Vieta - salė. Laikas - 10-12 vai. Sueigoje dalyvauja svečiai.

PAGRINDINĖS SUEIGOS DALYS: 1. Oficialioji dalis (15-30 min.). 2. Šventės minėjimo 
dalis (60-80 min.). 3. Sueigos užbaiga (10-15 min.).

I. OFICIALIOJI SUEIGOS DALIS, a. Raportas. Draugovės adjutante išrikiuoja skautes 
skiltimis. Skiltininkės stovi kairėje savo skilties arba 2-3 žingsnius prieš skiltį. Draugo
vės adjutante priima raportą iš skiltininkių ir perduoda jį draugininkei. Draugininke, priė
mus raportą, pasveikina draugovę bendrai ar atskirai skiltimis duodama įsakymą įnešti 
vėliavas (vėliavas įnešant ir išnešant visos skautės gerbia didžiuoju saliutu). Iškilmingos 
draugovės sueigos oficialioji dalis vyksta dalyvaujant vėliavoms. Drauge su tautine vėliava 
turi būti nešama, ir to krašto vėliava, kur skautės gyvena.

b. įsakymai. Pirmiausia skaitomi gauti iŠ kitur, o vėliau savi.
c. įžodis. Jei yra daug įžodį duodančių, jis duodamas bendrai; jei tik 3-5, duodama 

pavieniui. Kaklaraiščius užrišti draugininke gali pakviesti draugovės globėją ar kita gar
bingą asmenį - moterį. Priešingu atveju riša pati.

d. Sveikinimai. Draugininke pati pirmoji pasveikina keliais sakiniais skautes šventės 
proga ir davusias įžodį. Po to kviečia garbingus svečius tarti žodį. Su jais reikia iš anks
to susitarti. Dėl kalbėjimo laiko tartis yra labai nemalonu, bet antra vertus, kai vienas 
kalbėtojas prakalba puse sueigos, tai yra dar nemaloniau.

e. Tautos H i mn as . Juo užbaigiama oficialioji sueigos dalis. Visos skautės, jei yra 
uniformuotos, giedant Tautos Himną gerbia didžiuoju saliutu. Drauge yra giedamas ir vie
tos krašto Himnas. Užbaigiama savuoju. Po Himno duodama komanda vėliavoms išnešti.
II. ŠVENTĖS MINĖJIMO DALIS, a. Pašn ekėsys šventės tema (10-15 min.). Jį 
praveda kviestas asmuo arba pati draugininke. Visuomet stipriai pasiruošti. Galima skai
tyti iš rašto..

b. Skilčių pasirodymai (50-60 min.). Iškilmingoje sueigoje leidžiama pasirodyti 
su rinktiniais dalykėliais gerai pasiruošusioms skiltims ar pavienėms skautėms. Paruošti 
dalykėliai turi būti draugininkės patikrinti kelias dienas prieš sueigą, taip, kad netinkamų 
vieton dar galima būtų suspėti "extra" ką nors paruošti. Pasirodymai: dainos, eilėraščiai, 
montažai, inscenizacijos ir t.t. Inscenizuojama tos pačios dainos, pasakos, pasakėčios, 
patarlės, mįslės ir t.t. Programa turi atitikti minėjimo dienai. Visais atvejais skaučių 
pasirodymai turi būti auklėjančio pobūdžio, nieką neįžeidžia, scenos apranga kukli, kelian
ti pasigrožėjimą. Pasirodyti reikia leisti kiekvienai skilčiai, jei ne visai, tai bent jų atsto
vėms. Pasirodymams skirti kiek galima daugiau laiko. Vieši skaučių pasirodymai teikia 
joms asmeninį pasitenkinimą, žadina norą skautauti, uoliai lankyti skilčių sueigas, kurio
se visada tarp viso kito ruošiamasi ir iškilmingiems momentams, pasirodymams.
III. SUEIGOS UŽBAIGA. Sueiga užbaigiama tautiška daina dainuojama visų sueigos daly
vių. Pačiame gale dienai atitinkantis šūkis arba skautų malda - Ateina naktis. t 
TREČIO PATYRIMO LAIPSNIO SKAUČIŲ DARBO SUEIGOS PLANAS. Vieta - kiemas, so
das, parkas ir t.t. Laikas - 90 min. Vejamoji sueigos mintis - skautas ištikimas Dievui 
ir Tėvynei. 1

PAGRINDINĖS SUEIGOS DALYS: 1. Oficialioji (10-15 min.). 2. Darbo (50-55 min.).
3. Linksmoji (20-25 min.). 4. Užbaiga (10-12 min.).

I. OFICIALIOJI DARBO SUEIGOS DALIS: a. Raportas. Raporto tvarka yra pastovi, ne
žiūrint kokios paskirties sueiga. Draugovės adjutante išrikiuoja draugovę. Skiltininkėms 
skilties kairėje stovint ar 2-3 žingsnius priekyje skiltininkės raportuoja adjutantei, ši savo 
keliu draugininkeL Draugininke, priėmus raportą,pasveikina visą draugovę ar kiekvieną 
skiltį atskirai. Jei sveikina atskirai, skiltys gali atsakyti savo šūkiu. Pasisveikinusi drau
gininke patikrina skaučių tvarkingumą, šv-ąrą, uniformas, ar turi rašomas priemones, 
adatą, siūlą, sagą. Radus netvarkingų skaučių, pasižymi savoje knygelėje, kurioje kiekvie
nas netvarkingumas braukia skilčiai po atskirą minusą. Po to draugininke viešai daro bend
rą pastabą, neminėdama pavardžių ir paskelbia skautėms sueigos vedamą mintį.

b. įsakymai. Ši dalis taip pat yra nekintama. Pirma skaitomi įsakymai iš aukščiau, 
vėliau savi, po šių gi seserijos ar tunto aplinkraščiai.
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II. DARBO DALIS, a. Pašnekesys - "Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei". Pašnekesį 
praveda pati draugininke arba kas nors iš skaučių bičiulių, rėmėjų, tėvų, vyresnių skau
čių ar skautininkių. Reikia stengtis, kad iš pašnekesio savaime išplauktų praktiškos darbo 
dalies reikalas.

b. Užsiėmimai. Čia skautės gali piešti Lietuvos liaudies muzikos instrumentus, kry
žius, koplytėles, juostų raštus, Lietuvos herbą ir 1.1. Gali mokytis juostų audimo. Esant 
sueigos minčiai "Skautas naudingas ir padeda artimui", darbo dalyje mokomasi rišti maz
gus juos praktiškai pritaikant, mokomasi virti pietus ir 1.1.

III. LINKSMOJI DALIS, a. Žaidimai. Juose taip pat privalo atsispindėti vedamoji su
eigos mintis. Dėlto sueigai geriausia tiktų įvairūs Lietuvos krašto ar jos istorijos pažini
mo žaidimai. Pav., galima žaisti Lietuvos miestų, upių, ežerų, augalų, kunigaikščių var
dais, istorinėmis datomis ir 1.1.

b. Skilčių pasirodymai. Jiems reikia visuomet skirti laiko, nes pasirodymai ke
lia skilčių ūpą skautauti. Juos patartina pravesti po žaidimų. Tuomet skautės būna įsi - 
linksminusios ir įsidrąsinusios, pasirodymai vyksta sklandžiau. Uždarose dr-vės sueigo
se turi būti leista pasirodyti vis kitoms skilties skautėms. Jei pasirodo ne visa skiltis, su
daromos sąlygos pasirodyti kiekvienai, nes profesionalės vėliau nustelbia kuklesnes ir jas 
neretai išstumia iš dr-vės.

III. UŽBAIGA. Sueigą baigiant gali būti sudainuota viena tautiška dainelė, sušuktas šūkis, 
ar sugiedota Marijos giesmė. Jei norima sušukti šūkis, tebūna leidžiama skautėms pa
čioms, vadovaujantis dienos mintimi, jį pasirinkti.
Pastaba. Kaip pasirodyti, taip ir žaidimuose varžytis reikia leisti visoms skiltims arba 
jų atstovėms. Laimėjusias pavienes skautes ar skiltį kitos skiltys sveikina. Sveikinti gali 
kiekviena skiltis sau įprastu sveikinimo būdu, pav. gegutės gali sveikinti "Ku-ku ",. ., 
voverės rankų plojimu ir pan. Be to, vienur ar kitur laimėjusiom paskirom skilties skau
tėms ar visai skilčiai gali būti statomi taškai. Kiekvieną metų ketvirtį turėtų būti skel
biami rezultatai - išrenkama pirmaujanti skiltis. Šis būdas skatina skilčių veiklą. Po 
kiekvienos draugovės sueigos gali būti nors ir trumputis draugininkės pasitarimas su skil- 
tininkėmis. Tokiame pasitarime aptariami skubūs reikalai, nustatoma sekančios sueigos 
vieta, laikas ir 1.1. Pasitarimas neturėtų tęstis ilgiau kaip 10-15 min.
ŽAIDIMAS SKAUČIŲ DRAUGOVEI. Tikslas: pažinti Lietuvą.

Žaidžia 20 žaidėjų. Skautėms išdalinamos kortelės, kuriose įrašytas vienas ku
ris Lietuvos ežero, upės ar .augalo vardas. Skautės sustojusios ratu iš eilės garsiai pasako 
ežero vardą įrašyta jos kortelėj e. Taip iš eilės kiekviena pakartoja bent 3 kartus. Viduje 
rato stovinti savanorė šaukia dviejų ežerų vardus, o iššauktos keičiasi vietomis. Keiti - 
mosi metu stovėjusi viduje stengiasi užimti vienos iš besikeičiančių vietą. Vidurinė šau
kia kol laimi vietą rate. Vidurinei pamiršus vardus, eilėje stovinčios tuoj iš eilės kiekvie
na sako garsiai savo vardą. Vidurinė stovi ir nešaukia kol nepabaigia šaukti savo vardus 
visos žaidėjos. Žaidžiama 15 min. Žaidimą pabaigus draugininke surenka korteles. Skau
tės sustoja į eilę ir kiekviena priėjusi prie draugininkės gauna tuščią kortele.. Vienoje pup
sėję pasirašo savo vardą ir pavardę, kitoje pusėje minutės bėgyje įrašo atsimintinųežerų 
vardus. Žaidimą laimi trys žaidėjos daugiausia atsiminusios vardų. Jei laimingu supuo
limu visos trys laimėjusios yra vienos skilties, jos laimi savo skilčiai tris taškus. Jei 
draugovėje yra daugiau negu 20 skaučių, sudaroma antra grupė, kuriai vadovauja dr-vės 
adjutante ar kuri nors iš skiltininkių.

Tokiu pat būdu žaidžiama upių, miestų, kunigaikščių vardais, istorinėmis datomis.
Šį žaidimą galima pravesti ir kitokiais būdais, leidžiant pačioms skautėms juos pasi - 

rinkti. Terodo jos savo mintį ir iniciatyvą. Turėdamos progos ir kai ką savo įnešti į skau
tišką gyvenimą, labiau juo domėsis, turės daugiau asmeniškos naudos, daugiau pamėgs 
skautavimą ir uoliau lankys sueigas.

Būti vadu yra ne amatas, o pašaukimas. Kas nori būti vadu, turi mokėti pats būti vado
vaujamas.

Peržiūrėk smulkmeniškiausiai ar tavo koks nors pasielgimas patarnaus auklėjimo tiks - 
lams; geriau nesielk taip, jei tai nepadės auklėti.

Jaunuolius padaryti stiprios valios, mokančiais elgtis gyvenime, darbščiais yra pagir
tina; priduok jiems dar širdies, sielos, meilės, - tada išeis ištikro didingas junginys.

Kuo daugiau berniukai daro planų, trokšta ir tikisi, tuo geresnis jų vadas.
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posverimu

DJUlGUOl

cmnįįos pastogėjQ

* Nutarta: 1. Gruodžio ir sausio mėne
siais vykdyti skautiškosios spaudos plati
nimo vajų; 2. Įpareigoti visus Sąjungos na
rius prenumeruoti "Skautų Aida" (jeigu 
šeimoje yra keli nariai, užtenka vienos 
prenumeratos); 3. Įpareigoti visusSąjungos 
vadus ir vadoves, skautininkus-es, skau
tus vyčius, vyr. skautes ir Akademinio 
Skautų Sąjūdžio narius prenumeruoti "Mū
sų Vytį; 4. "Skautų Aido" ir "Mūsų Vyčio" 
turinį suderinti taip, kad "Skautą Aidas" 
talpintų medžiagą, tinkančią skautų am
žiaus jaunimui ir skiltininkams, o "Mūsų 
Vytis" - visiems vadams, pradedant drau - 
gininku ir vyr. amžiaus skautėms-ams, bei 
ASS nariams; 5. Vajų pravesti įpareigoti 
Seserijos - Brolijos Vadijos, rajonų va
dai, vadeivos-ės, tuntininkai-ės, drauginin
kai-ės ir ASS padaliniai.

* į PLSS Garbės Teismą vieton mirusio 
a. a. v. s. M. Kukučio įeina pirmasis kan
didatas s. B r. Kviklys.

* Susitarus su "Mūsų Vyčio" Redaktorium, 
pavedama surinkti žinias apie žuvusius, 
nukankintus, mirusius, ištremtus, oku
pantą persekiotus LSS narius.

* VS pristatymu tvirtinama: Vladas Pauža- 
- JAV Brolijos Rajono Vadeiva, v. s. Vin
cas Kizlaitis - JAV Rajono Vadeivos pava
duotoju.

Qrolgos U^dįįos Shstvgoje,
* Tarptautinėje Skautą Sąjūdžią Konferen
cijoje, kurijvyko Salzburge 7-sios Jambo- 
rės išvakarėse, dalyvavo ir LSB atstovas 
v. s. V. Senbergas - stebėtojo teisėmis. Jis 
buvo vienintelis atstovas iš anapus"geleži- 
nės uždangos".

Konferencijos metu mūsų atstovas turė
jo progos ne tik įteikti dir. Vilsonui me
morandumą LSB ir kt. tautybių skautų pri
pažinimo reikalu, bet ir užsitikrinti pa
lankumą ir pažadus paremti mūsų reikalą 
Konferencijose pas visą eile, delegatų, jų 

tarpe - Šveicarijos sk. šefą Thalman'ą, La
dy Baden-Powell, JAV delegatus W.A. 
McKinney, V. M. Fawcett bei Walter Kun
kel, Kanados delegatą - gen. D.C.Spry ir 
net Anglijos sk. šefą Lordą Rowallan.

Tarp. Skaučių Biuro Direktorė Lesly 
Whateley pareiškė v. s, Šenbergui, kad 
nėra jokių kliūčių registruotis mūsų skau
tėms Tarp. Skaučių Biuro visai formaliai ir 
minėjo, kad kai kurių tautybių (gal ir mūsų) 
skautės yra ten jau įregistruotos.

Išvadoje galima tvirtinti, kad mūsų Bro
lijos de jure, ne vien de facto, pripažini
mo byla, dabar įstatyta į oficialinį kelią, 
nesilpnėjančiomis pastangomis mūsų pačių 
nuolatos judinama, per ateinančiąKonferen- 
ciją galėtų susilaukti teigiamo išsprendimo

* KBVS Sekretorijato sudėtis: s.G.Juškė- 
nas - spausdintojas, ps. L. Končius - dau
gintojas ir v. si. A. Banevičius - išsiuntėm 
jas.
* VS patvirtino Kanados rajono vadeivos 
paskirtąjį Skautų Aido Administratoriaus 
pavaduotoją - ps. Eduardą Kazakevičių.

* Vokietijos rajono vadeiva v. s. V.Šen- 
bergas pasitraukė iš pareigų ir pradėjo 
emigracinius vargus.Naujuoju vadeiva ski
riamas s. Adolfas Venclauskas, Regelstr .
7, (20 a) Hannover, Germany. Pasitrauku
siam vadeivai, kuris kartu yra buvęs pats 
pirmasis, mūsų Brolijos Vyriausiasis Skau
tininkas, VS išreiškė nepaprastą padėką už 
sklandų mūsų vienetų įteisinimą Vokietijo
je ir 7-oj Jamborėj dalyvavimo organiza
vimą.
* Šiems metams baigiantis Vadijoje su
lauktos kelios mielos žinelės iš mūsų vi
sų bendro veikimo. Pirmoji buvo net iš ke
lių vietų: Cleveland© vytautėnai, Bostono 
lapinai ir Detroito Baltijos v-ja nuo Visų 
Šventųjų pradėjo rinkti aukas ir dovanas 
Aušros tunto broliams Diepholze, Vokieti
joje. Gal ne visos dovanelės nueis laiku į 
ten, bet ii' vėliau jos pravers, nes kartais 
po pagerintų švenčių ateina gana liesas 
sausio mėn. laikotarpis.

* Antroji miela žinia - gruodžio mėn. pa -
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sirodys iš spaustuvės kišeninis skautiškas 
kalendorėlis BUDĖK! 1952 metams. Štai 
ir vėl po ilgos pertraukos turėsime savo 
kalendorėlį. Viršelį piešė dail. sktn.K.Ži
linskas. Turinys įdomus ir įvairus. Šio 
kalendorėlio mintis buvo apsvarstyta 
IX. 1-2 d. d. Clevelande - JAV rajono vadų 
sąskrydy. Ją Įgyvendinti apsiėmė sktn. 
VI. Pauža. Energingai dirbdamas su ke
liais broliais, jis per trumpą laiką viską 
paruošė,ir atidavė kalendorėli spaudai. Ka
lendorėlio kaina 50 c. Visi vienetai prašo
mi kolektyviai siųsti užsakymus ir pini
gus adresu: Mr. Vladas Pauža, 9124 Quincy 
St., Detroit 4, Mich., USA.

* Trečioji maloni žinelė - Skautu Aido re
dakcija išleido 1952 metams meniška sie
ninį dvisavaitinį, kalendorėli. Jo kaina irgi 
50 c. Užsakymus su pinigais siųskime 
Administracijos adresu. G.

* Toronto skautų ir skaučių iniciatyva 
lietuviškų radio programų metų numato
mos įvesti nuolatinės vaikų valandėlės. 
Pirmojoje tokių valandėlių buvo atliktas 
vaizdelis apie lietuviškos knygos vargus 
ir šviesiąsias valandas. Vaizdelį atliko pa
tys vaikai - visi jaunieji skautai-ės. Atei
tyje numatoma muzikiniai vaizdeliai, paš
nekesiai, dainų mokymas, konkursai ir 
pan. Vaikų valandėlės kolektyvą sudaro: 
ps. D. Zubrickaitė, v. s. A. Šarūnienė, 
s. v. si. A.Goceitas ir ps. J. Gaižutis.

CįdZlP (/Icyoncts
Boston, Mass.
* s. Vladui Petukauskui išvykus į Cleve- 
landą, Bostono Skautų Vietininkijos Vie
tininko pareigas laikinai eina ps. Liudas 
J.Končius. Vietininkijos adjutantu yra ne
seniai atvykęs iš Vokietijos v. si. Vytautas 
Černius. Vietininkijos sporto reikalus 
tvarko psl. Ričardas Lizdenis. Ps. Tadas 
Naginionis atsisakė iš DLK Kęstučio d-vės 
draugininko pareigų. Jo pareigas perėmė 
v. si. Algimantas Banevičius, kuris dar ak
tyviai vadovauja vietininkijos elitui - Lapi
nų būreliui. DLK Gedimino dr-vės (vilkiu
kų) draugininku yra psl. Česlovas Kiliulis. 
Vietininkijos Dvasios Vadovu pastoviai yra 
kun. J.Klimas, su kuriuo gražiai skau
tiškai bendradarbiaujama.
* Bostone baigiama galutinai įrengti taip 
vadinamas Tautos Namas, kuriame Vieti- 
ninkija turės jaukią pastogę. Patalpos bus 

įrengtos meniškai lietuviškame stiliuje. 
Vietininkijos broliai jau prisidėjo prie šio 
namo užbaigimo virš šimto darbo valandų. 
*S.m. lapkričio 25 dieną, p. p. Minkų ve
damojoje radio programoje lapinai, paruoš
ti si. Brantnerio, paminėjo Lietuvos ka
riuomenės sukaktį. Buvo dainų, eilėraščių 
ir šiaip prozos dalykėlių.
* Nuosavas skautų stalo teniso įrengimas 
randasi Amerikos karių veteranų Darius 
Post patalpose. Vietininkijos sporto vado
vas gražiai tvarko turnyrus bei treniruotes.

* Vietininkija savo nuosirdžiajam Garbės 
Rėmėjui Kazimierui Vileišiui užprenume
ravo "Skautų Aidą" visiems metams.

Ld.

* Rugsėjo pradžioje pradėję veikti Bosto
no lapinai susirado sau kelią ir nusistatė 
veikimo gaires. Šiai skilčiai priklauso 9 
skautai (18-18 m.amž.). Daugumas lapinų 
dirba kaip vadovai Bostono v-jos viene
tuose. Savo skiltyje jie yra pasiryžę gilin
tis skautybės ideologijoje, ruoštis vado
vauti skautams, plėsti visuomeninį darbą, 
leisti savo laikraštėlį "Kimą", daryti ko
lektyvinius geruosius darbelius ir 1.1. Ti
kėkime, kad su vyresniųjų talka iš lapinų 
išaugs geri skautai vyčiai. Lapkričio mėn . 
lapinai pradėjo rinkti aukas, talkininkau
jami vietos skautininkų, kuriomis parems 
Aušros tunto brolius Diepholze, Vokieti
joje. Savo tolimesnių žygių tarpe jie nori 
pravesti per vietos lietuvių radiją sueigas- 
- montažėlius. Lapinams vadovauja v. si. 
Alg. Banevičius, o jų darbams daug tal
kininkauja si. Vikt. Brandtneris, kuris iki 
šiol dėl ilgų darbo valandų visiškai netu
rėjo progos skautauti.
* Spalių 15-18 d. d. Bostone buvo 31-sis 
tautinis Amerikos skaučių vadovių sąskry
dis (Girl Scouts of Amerika National Co- 
vention). Jame dalyvavo 8000 atstovių ir 
viešnių bei svečiųiš visų 48 JAV valstybių, 
Hawajuir Alaskos. Taip pat buvo ir vieš
nios iš kitų kraštu ar tautų, kaip - Anglijos, 
Belgijos, Brazilijos, Graikijos, Indijos, 
Izraelio, Filipinų, Kanados, Norvegijos, 
Olandijos, Pietų Afrikos, Suomijos, Švei
carijos, Vokietijos ir Pabaltės skautės - 
lietuvės, latvės ir estės(iš tremtinių JAV- 
bėse). Daug svečių ir viešnių buvo iš di
džiųjų tarptautinių ir JAV visuomeninių 
organizacijų. Sąskrydį sveikino raštu Ame
rikos skaučių garbės pirmininkė p.B.Tru- 
manienė (JAV prezidento žmona). Vyriau
siu kalbėtoju buvo Columbia U-to prof, 
dr. Eduard C. Linderman, kurio mestas 
šūkis - SKAUTĖS YRA TAIKAI AUGANTI
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JĖGA I - buvo šio sąskrydžio pagrindinė 
mintis. Naujaja GSA tautine pirmininke 
(National President of GSA), vietoje baigu
sios kadenciją Mrs.C. Vaughan Ferguson, 
buvo išrinkta - Mrs.Roy F. Layton iš Wa
shington, D. C.

Šiame sąskrydyje mūsų seses atstovavo 
Bostono Baltijos v-jos voverys, Tačiau už 
vis labiausiai Lietuvos vardą išgarsino se
sių pakviesta p. O. Ivaškienės tautinių šokių 
grupė su pašoktais - "Suktiniu", "Gegute" 
ir "Mikita".Šioje grupėje aktyviai dalyvau
ja ir mūsų sesės.
* Spalių 28 d. Bostono Baltijos v-jos vove
rys dalyvavo Olivia James namuose vietos 
skaučių rėmėjų pobūvyje. Jos atliko progra
mą ir talkininkavo vaišių ruošoje, uš ką 
susilaukė gražių padėkų iš amerikiečių 
vadovių.
* Lapkričio 2 d. vyresniosios skautės turė
jo skaitlingą sueigą. Joje buvo susikaupus 
prisimintos Vėlinės. Ta sueiga pradėtas 
pašnekėsiu planas žiemos sezonui. Jo šū
kis - plėskim akirati,. Pirmąjį pašnekesį 
apie moters higieną skaitė ps. gyd. A. Juš- 
kėnienė. Toliau numatomos temos - Mūsų 
tradicijos bei šventės; Moters vaidmuo 
ekonominiame gyvenime;. Kūčių stalas ir 
Kalėdų valgiai; Advento išvakarės; Kalėdos 
pas mus. Po naujųjų metų numatoma dar 
daug temų įvairiems aktualiems reikalams 
išnagrinėti bei vyr. skaučių pasaulėžiūrai 
plėsti. Baigiant žiemos sezoną, žadama 
surengti iškylą vienuolynan dvasiniam su
sikaupimui. Tokios sueigos šaukiamos kas 
antrą penktadienį. Pašnekesius' skaitys 
skaučių vadovės arba pakviestos prelegen
tės iš skaučių bičiulių tarpo. Linkėtina, 
kad pradžioje parodytas susidomėjinias ir 
skaitlingos dalyvės ištesėtų per visą mielą 
žiemele,.

■^Lapkričio 10 d. pas ps. E, Gimbutie n ą 
buvo poatostoginė Bostono skautininkių ir 
skautininkų Ramovės sueiga. Po ilgo nesi
matymo pasidalinta susikaupusiais įspū
džiais, kartu sužinotos liūdnos naujienos: 
mirė sktn. Viktoras Kamantauskas ir v. s . 
J. Augustaitytės-Vaičiūnienės brolis - miš
kų inž. B. Augustaitis. Sueigos dalyviai v. s. 
J. A. Vaičiūnienei ir a. a. s. V.Kamantausko 
šeimai nusiuntė užuojautas. Kartu sueigoje 
pasigesta optimistiškojo Dėdės Igno, kurį 
liga jau kelinta savaitė laiko prikausčius 
prie patalo. Jam nusiųstas sveikinimas ir 
palinkėta greičiau pasveikti. Lietuviškos 
tautosakos rinkėjas p. J. Būga sueigos da
lyviams pagrojo jo užrašytas dainas ir pa
sakas. Sueigos dalyviai ramovės seniūnės 
ps. E. Gimbutienės buvo pavaišinti kava ir 

skaniais jos pačios gamintais kepsniais 
bei uogiene.

Kaip matote. Bostone, papūtus žvar
biems vėjams, skautiškoji liepsnelė skais
čiau žėri. G.

iQfajztijos (JiajorwLS
Diepholz, Anglų zona.

* Spalio mėn. 28 d. į Diepholzą atvyko 
Dr. A. Palaitis (būvąs Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijos Direktorius) ir mok. inž . 
A. Stauskas galutinai atsisveikinti su gim
nazijos mokiniais ir skautais. Ta proga 
įvyko gimnazijos mokinių susirinkimas, 
kuriame taip pat dalyvavo ir gimnazijos 
mokytojai, vietos Lietuviu Komitetas ir 
Vokietijos Krašto Valdybos Pirmininkas 
inž. Pr. Zunde. Atsisveikinimo kalboje 
Dr. A. Palaitis palinkėjo moksleiviams 
išaugti tvirtais lietuviais, gi iš savo pusės 
pažadėjo, nuvykęs į Ameriką, gimnazi j ą 
paremti. Žodį tarė ir Vokietijos Krašto 
Valdybos Pirmininkas inž. Pr.Zunde. Da
bartinis Gimnazijos Direktorius p. Dir - 
velis ir Aušros tunto skautai įteikė Dr. Pa- 
laičiui dovanų.

* Šiomis dienomis Aušros tuntas susilaukė 
netikėtų svečių - Bund Deutcher Pfadfinder 
Bremeno Rajono Vadeivos ir keleto jo pa
lydovų. Svečiams priimti įvyko tunto suei
ga. Tuntininkas ps. O.Gešventas juos pa
sveikino, padėkodamas už suteiktą paramą 
vykstant į VII Jamboree Austrijoje. Lietu
vių Vasario 16 Gimnazijos Direktorius p. 
Dirvelis įteikė gimnazijos vardu dovaną - 
žurnalą Krivūlė. Po to kalbėjo vokiečių 
skautų Bremeno rajono vadeiva. Jis apsi
džiaugė, matydamas šalia jų veikiant tokį 
pajėgų lietuvių skautų vienetą. Jis perdavė 
vyriausio skautininko BFM Kajaus Rollerio 
pasveikinimą ir įteikė tuntininkui Bund 
Deutcher Pfadfinder vėliavą. Baigdamas 
palinkėjo dar geresnio bendradarbiavimo 
su vokiečių skautais. Iškilmingąją dalį se
kė spautiški pasirodymai iš abiejų pusių. 
Sueigai pasibaigus, svečiai aplankė mūsų 
oro skautus bėi jų būklą. Susidomėję stato
mais modeliais, jie pažadėjo būreliui ma
terialinės parhmos. Šitas vokiečių skautų 
apsilankymas yra didelis žingsnis į priekį 
skautiškame bendradarbiavime.

* Vėlinių proga Aušros tunto skautai ir 
skautės gražiai papuošė lietuvių kapus vie
tinėse kapinėse, uždegdami ant kiekvieno 
kapo žvakutes. Kapelionas ta proga kapinė
se pasakė trumpą pamokslą. -pk-
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Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave.,

Toronto, Ont., Canada

Visus metus trukęs galvosūkių konkur
sas baigėsi sekančiais rezultatais. 
Pirmą vietą laimėjo pi. P.Raslavičius,

UŽDAVINIU ATSAKYMAI:

surinkęs 25 taškus - gauna 10 dol. 
liet, knygų dovaną; antra vieta teko 
B. Tėveliui su 22 t. - 5 dol. vertės 
knygų dov., ir trečią vietą laimėjo 
skautas Vytukas 19 t. - 1952 m. "Sk. 
Aido" prenumerata. Ketvirta vie - 
ta atiteko E.Mickūnų! 131. Dovanų lai - 
mėtojus prašome kreiptis pas "Suk 
Galvą" skyriaus vadovą, pranešant 
tikslius savo adresus.

Širdingai dėkojame visiems mūsų 
uždavinių sprendėjams už bendradar
biavimą ir tikimės, kad nepamiršite 
mūsų sekančiais metais.

Nr. 23. Skaute, jau juokias 
Pavasaris žalias 
Jau kvepia laukai ir miškai.

1946.IV. 15 d. "Sk. A. " Nr. 5, 10 psl

Nr.ll.

Nr. 28.
Tie skaičiai yra: 8+ 12+5<-20==45

8 + 2 = 10
12 + 2 = 10
5x2= 10

20 : 2 = 10

Nr. 29.

Nr. 30.

Draugininkas.

Kardas, skarda.

Nr, 25. Nurodymai:
Statinių kvadratus padalyti į tris 

trikampius sekančiai:
1) Tiesę DB pratęsiame iki taško M
2) Ant tiesės DBMišvedam statme- 

nį taške M. Tą pat padarome ir ACFG 
kvadratu:

1. EC pratęsiama iki K.
2. Išvedamas statmuo LKtieseiECK

P as t a b a :Braižant trikampį jokiu 
būdu nepadaryti lygių statinių.

Nr. 26.
Petras prarado 200 dol.

Nr. 27. 10 + 3 = 13
8 + 5 = 13
7 + 6 = 13
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Japonijos vyskupų metinėj konferenci
joj nutarta skatinti skautų judėjimą visam 
krašte tikslu užauginti ateičiai gerų ir tvir
tų valstybės piliečių.
Korėjos skautai nežiūrint karo audrų 
stipriai veikia. Savo gerąjį darbelį jie at - 
lieka dirbdami policijoj, ligoninėse, pašte, 
ir kitose įstaigose, tuo atpalaiduodami 
daugelį vyrų kovai su priešu.
Šveicarija. Šį pavasarį Alpių kalnuose 
slenkantis sniegas-lavinos užgriovė dauge
lį vietovių ir padarė milžiniškų nuostolių. 
Visi Šveicarijos skautai prisidėjo prie nu
kentėjusių šelpimo. Skautiškų laužų, vaka - 
rų, varžybų, loterijų pelnas buvo per Švei
carijos Raudonąjį Kryžių perduotas nuken - 
tėjusiems. Skautai taip pat apsiėmė atlikti 
įvairius namų, sodų darbus, pasiuntinių 
pareigas, valymo darbus, už kuriuos visas 
atlyginimas ėjo į nukentėjusių šelpim o 
fondą.

Vienam laikraštyje buvo įdėtas vienos 
moters laiškas, kuriame ji puikiai atsilie
pia apie skautų atliktus darbus. Ji rašo: 
"Tereikia pasukti telefonąir jau stovi nykš
tukai - tie visada budintieji skautai - su
tartu laiku prie durų, kad atliktų pasiimtu s 
darbus. Su noru ir šypsniu per kelias mi
nutes visi kilimai išnešami laukan, išdul
kinami ir vėl paklojami švariuose kamba
riuose. Jie neprašo sau jokio atlyginimo, 
bet viską kątik gauna perduoda Raudonajam 
Kryžiui. Čia mes pajuntame aukščiausio 
laipsnio draugiškumo dvasią ir norą pa
dėti artimui".

Skautų ir skaučių vadovybių pasiūlymu 
daugelis skautų stovyklavo vietovėse, ku
rios buvo pirmiau užverstos sniegu ir pa
dėjo vietiniams gyventojams valymo ir at
statymo darbuose.Darbo turėjo ir didžiau
sias skautas ir mažiausias vilkiukas.. . 
Danija. Elsener mieste įvykusiam tarp
tautiniam buvusių skautų ir skaučių suva
žiavime nutarta įkurti pasaulinė sąjunga, 
kuri apjungtų visus buvusius skautų organi
zacijų narius.
Kanada. Bhagwan Singh, vienuolikame
tis skautas iš Britų Kolumbijos, keliauja 
aplink pasaulį. Iš Anglijos, kurioj jis dabar 
randasi, Bhagwan mano grįžti į Kanadą 
per Eigiptą, Artimuosius Rytus, Indiją, 
Kiniją, Filipinų salas ir Australiją. Ke
lionės metu jis visą laiką filmuoja įdomes
nius vaizdus bei įvairių tautų skautų veik
lą ir rodo tas filmas jį priimančios valsty
bės skautams. R. M.

* Gintaras rodo mamai rašomąjį darbą, 
kuriame turėjo būti panaudoti ištiktukai. 
Mokytojo tasai darbas įvertintas tik "73" 
(Amerikoje "100" yra vietoje lietuviškojo 
"5").

"Kodėl taip blogai parašei? Ar ženklų 
nesudėjai?" - klausia susirūpinusi mama.

"One, ženklus visus sudėjau!" - atsako 
Gintaras, "tik ne tuos, kuriuos reikėjo ..."

* - Kelneri ! Kelneri ! Žiūrėkite , plaukas 
sriuboje !

- O kas čia ypatingo? Ar norite už sriu
bos lėkštę mokėdami 100 lirų gauti visą 
peruką?

* - Tėveli, kas yra palikuonis? - paklausė 
kartą Algiukas, bevaikščiodamas kartu su 
tėvu prie upės.

- Palikuonys, - aiškina tėvas, - yra tie , 
kurie ateina po mūsų.

- Tai ir šis yra palikuonis! - sušunka 
nustebęs Algis, pirštu rodydamas į pama
žu užpakalyje ateinantį asilą.

- Na, Algiuk, šis gi yra asilas ar nepa
žįsti? .. .

- Taip, tėveli, bet jis ateina po mūsų .. . 
*-Žinai į ką tu esi panašus mokykloje? - 
sako Vytas Kaziui. - Ogi į porąsenų batų!

- Aš panašus į porą senųbatų?- nustem
ba prislėgtai Kazys.

- Žinoma! Tu persiriti į kitą klasę tik 
pataisų dėka.

* - Ar žinai kodėl gulbė gieda prieš mirtį?
- O ką? Ar nori, kad po mirties gie

dotų?

Argi nesakiau jums, kad einant 
tiltu reikia maišyti koją? !
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