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ŠVENTOJO KARALAIČIO KAZIMIERO, LIETUVOS SKAUTU GLOBĖJO, TEN ONE
====== saw uMiuijl&sims / •

Su skausmu pranešame visiems lietuviams skautams ir skautėms, kad Š.m. va
sario mėn. 20 d. Vakarų Vokietijoje mirė

VILIUS VYDŪNAS

Žymus mūsų Tautos rašytojas, žmoniškumo skelbėjas, Prūsų Lietuvos patriar
chas, didelis lietuviškosios skautijos bičiulis, studentų skautų korporacijos 
"Vytis" Garbės Narys.

PLSS Seserijos ir Brolijos Vadijos

PADĖKA:

PLSS Lietuvos Skautų Brolijos 
Bostono Vietininkijos šaunus Lapi
nų būrelis sėkmingai pravedė aukų 
vajų, kurio metu buvo surinkta 
104,50 dol.Už Šių pinigų dalį buvo 
užprenumeruota 6 "Skautų Aido" 
prenumeratos, 1 egz. "Gatvės Ber
niuko Nuotykių" ir atsiųsta skau - 
tiškų lelijėlių ir rūtelių. Grynais 
pinigais buvo gauta 75 dol.

Širdingiausiai dėkojame mieliems 
broliams, kurie tiek džiaugsmo 
mums šiomis dovanomis suteikė.

PLSS Aušros Tuntas

Mielus "Sk.Aido" bendradarbius bro
lius

PRANĄ DAUKNĮ
ir

ALEKSANDRĄ NEKRAŠĄ, 

š.m. vasario mėn. 28 d. Romoje at
našavusius pirmąsias Šv.MišiųAukas, 
sveikiname sėkmingo darbo Dievo ir 
Tėvynės tarnyboje linkėdami

LSB Vyr. Skautininkas, LSB Vadija 
ir Skautų Aidas

Foto studijos LUNA savininkui 
p. V. Skudrai, 

pagaminusiam šio numerio viršelį, šir
dingai dėkojame

Skautų Aidas

2



Kaina 15 centų.

Š. m. kovo men. 15 d. "Skautų Aidui" 
30 metų. Šiandien, žvelgiant atgal į tą il
gą kelią, prisimena žmonės ir laikai. 
Žmonės, giliai tikėję į skautybės dvasi
nes vertybes, tikėję į laimingą Lietuvos 
ateitį, savais pečiais vienu ar kitu būdu 
nešę šią mums brangią naštą. Jiems mi
nusiems Amžiną Ramybę, duok. Viešpatie, 
gyviesiems - dar daug jėgų pasidarbuoti 
Tėvynei.

Laikai - saulėti ir skausmingi, džiaugs
mingi ir mirtimi dvelkia. Baisi karo 
audra. Priešas Gimtoje Žemėje. Bet ir 
galimybė čia, laisvam krašte, vėl iš
kelti Šį lietuviškos skautijos švyturį, žė
ruoti Viešpaties šviesa ir skleisti meilę 
Lietuvai jaunose jos vaikų širdyse.

Pavargt - ne laikas ! Išlaikyti !

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADIJA

"SK.AIDO" LEIDĖJAS

Skautų Aidas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis,

leidžiamas Šiauliuose.
Rcdakcilos Ir administracijos adresas: ŠIAULIAI. Turgaus g-vt 12.

Prenumeratos kaina:

+ Meni

Skelbimų kaina: 
pelito eilutei ... 20 centų.

Šiauliai. 1923 m. kovo 15d.

Nuo redakcijos.
Skautų Vyriausiajam Stabui leidus. 

Šiaulių XIII ir XIV skautų draugoves, su
rinkusios liek liek skautiškos literatūros, 
pasistatė sau tikslu. IJIctsiI Šiauliuose skau
tų laikra&tį Turėdami omeny), duoii dau
giau žinių skautams Ir plačiau supažindinti 
visuomenę su skaurybe Ir los ludėllmu 
Lietuvoje.

Redakcila imdamosi Sto darbo, stato 
sau už pareiga tolintis nuo partyvis po
litikos. kuri dabar įsivyravusi, naikino 
visuomenėle pasyviai pažiūros ir ją paga
liau priveda prie neapykantos. Nusitolinę 
nuo los, mes visgi stengsimės, kiek ga
lima paįvairinti leldžlamolo laikraJčlo tū
rio). sugretindami leotiją su praktika.

Talpinsime taipogi tintų apie savo 
darbuotę. I. y. skautų kroniką, kuriol bus 
nurodoma vyriausiom ir mūsų Stabo pra
nešimai, veikimai Ir I. I

.Skautų Aldas*, pralani Šiaulių L. 
G. Ir Sp. Feder Vytauto skyriui, turės 
minimame laikraštyje savo skyrių, kuria
me bus laipinama Skyriaus darbuotė Ir 
centro valdybos prontitmai

Atsiradus neaiškumų ir klausimų vi
suomenėje. .Skautų Aidas* turės savyje

metai.

klausimų dėžutę, kurlole pasistengs išgvil
denti liečiamus skautybę neaiškumus.

Leisdami 4| laikrašti. nėra abejo, ti
kimės ir 11 visuomenės pusės, jogei ii ne- 
neaplels mūsų Siame idėjiniam darbe; o 
sukaupę bendras jėgas, kaip materiales. 
taip Ir morales, lengvai galėsime lesti 
pradėtą)) darbą).

Budėki Redakcila

Idealų Katalogas.
žmonės daug gmčilast tarp savęs 

del įvairių dalykų, bet visi sutinka, kad 
ne) vienas asmuo neapsieis be tam tikro 
ęrlsieklmo. dvasios krypsnio, nusistatymo 

as svarbiausias, galutinas •lekinys. kurin 
nukreiptas yra visas žmogaus veikimas, 
vadinasi idealu.

Tik dėla, tame yra keblumas, kad 
galutinas idealas neaiškiai Ivlečia kiekvie
nam asmeniui Todėl tokia daugybė įvai
rių Idealų, idealėlių. tokia nuomonių dau
gybė del jųlų! Čia galėtume paraSyti Ištisą, 
ilgą Idealų katalogą!

Kokie gi yra skautų ūžesiai?
Skautų idealų katalogą lengva austa - 

lyti H |ų įstatų. Bus tai: 1) Ištikimybė duo- 
ią)am žodžiui. 2) Ištikimybė Dievui ir re-

Taip atrodė pats pirmasis „Skautų Aido“ numeris.

SKABIŲ AIDO B A I D iO 0 IR REIKALAI

Kiekvienas kilnus sąjūdis ar augŠtai idėjai pasiŠvenčianti organizacija negali apsi
eiti be savo laikraščio - organo. Toks specialus laikraštis yra būtinai reikalingas pla
čios apimties sąjūdžiui bei organizacijai - skautijai. Kad galėtume tokį reikalą geriau 
suprasti, pažvelkime į vieną ypatingo pobūdžio organizaciją.

Lietuvos kariuomenė nuo 1919 m. turėjo savą laikraštį "Karį". Jo dėka ir pati ka
riuomenės dvasia nuolat brendo, stiprėjo ir idealiai skaidrėjo. Aišku, kariuomenės da
linius auklėjo, mokė, lavino ir valdė specialiai parengti asmenys - karininkai, puska
rininkių padedami. Tačiau "Kary" atskiras idėjas, uždavinius bei reikalus paryškinda
vo, įvairiausių sumanymų iškeldavo, visokius klausimus svarstydavo ir šiaip kilnių 
minčių nuolat paskleisdavo karininkai, puskarininkiai ir eiliniai kareiviai. Nežiūrint 
karinės drausmės ir, aplamai, ypatingo kariuomenės būvio, tiek viršininkai, tiek val
diniai turėjo teisę laisvai pasisakyti bendrame savo organe. Štai, žiūrėk, vienam nume
ry vedamąjį straipsnį rašo generolas, pulkininkas ar kapitonas, o kitam - eilinis karei
vis. Tai buvo pilietinio sąmoningumo, demokratiškumo ir lietuviško broliškumo apraiŠ-

i UBTUVOS“”^ 1
NACiONALINŠ j
M./- .' .50 J
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s. Vacys Baniulis, pirmasis 
"Sk.Aido" redaktorius. 

v. s. Antanas Saulaitis, ilgiausiai 
redagavęs "Sk.Aidą".

kos. Tokie dalykai ugdė ir bendrą kariuomenės patriotiškumą, vieningą dvasią, augŠ- 
tesnę moralę. O tai visa buvo labai reikalinga kariuomenės paskirčiai - kariniam pa
rengimui. Antra vertus, nuolatinis paties "Kario" tobulėjimas turinio (dvasinio ver
tingumo ) atžvilgiu drauge atsispindėdavo ir pačios kariuomenės dvasioje. Be to "Karį" 
labai mėgo ir Šauliai, moksleiviai, skautai ir kt. Jis Tėvynėje atliko didelį uždavinį, 
skleisdamas karinę mintį ir visuomenėje. Čia trumpai pavaizduotas "Kario" vaidmuo. 
Lygiai tokį patį vaidmenį atlikdavo ir kiti organai: L.Šaulių S-je "Trimitas", Vilniui 
vaduoti S-je " Mūsų Vilnius ", o taip pat kitų ideologinių, visuomeninių ar sportinių 
or-jų organai. Be savo organo nei viena tų org-jų bei sąjūdžių nebūtų galėję nei 
augti, nei savo idėjų skleisti, nei savo uždavinių tinkamai vykdyti.

Skautybė yra ideologinio ugdymosi mokykla ir ypatingo pobūdžio sąjūdis. Ir mūsų 
skautija be savo organo nebūtų išaugusi, savo darbo sutikslinusi ir suvaidinusi tokį 
vaidmenį, kokį ji atliko. Tiesa, jau pirmieji mūsų skautų vienetai Vilniuje 1918-19m., 
Kaune 1920 m. ir paskiau Lietuvos provincijoje leido Šapirografuotus savo laikraštėlius. 
Juose buvo rašoma ideologiniais, organizaciniais, skautiško auklėjimo bei mokymo 
klausimais, buvo dedama žinių apie veiklą, eilėraščių, galvosūkių, juokų ir kt. O vis 
dėlto to neužteko. 1922 m. keliolika pirmųjų skautų-Čių draugovių apsijungė į bendrą 
organizaciją, kurios prieky buvo Vyr.Skautų Štabas. Tačiau skautiškas sąjūdis ėmė 
sparčiai plisti po visą kraštą, sk. vienetų darbas liko suvienodintas ir pagyvėjo, tarp 
org-jos padalinių atsirado bendras ryšys ir 1.1, tik dėka "Skauto", įsteigto tais pa
čiais 1922 m. Kitaip ir negalėjo būti, nes org-jos vadovybės organo ir bendrojo org- 
jos laikraščio uždaviniai yra skirtingi, nors ir tarnauja bendram tikslui. Vis dėl tų lė
šų trūkumo "Skautui" po 1 metų nebegalint toliau eiti, jo paskirtį gavo Šiaulių tunto 
laikraštis "Skautų Aidas", kuris tuo tikslu buvo atkeltas Kaunan. Bet apie Lietuvos 
"Skautų Aidą" savo atsiminimus galėtųpateikti ilgametis jo redaktorius v. s. A. Saulaitis, 
nes kiti buvę redaktoriai jau yra garbingai žuvę ar peranksti mirę.

Didelio vargo metu, tremty, "Skautų Aidas" buvo turiningas, dvasingas, uždegan
tis skautišku idealizmu, ritmiškai tvinksniavęs ir skatinęs jaunuomenę skautauti, skau- 
tėti savo dvasioje ir veržliai tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Teko tai visa pa
jausti, perskaičius 1946-8 m.m. "Sk. Aido" kiekvieną eilutę, o kai kuriuos rašinius 
kelis kartus. Visų pirma man labai rūpėjo pajusti seniai matytos Lietuvos skautijos 
dvasią ir patirti jos kūrybiškumą bei veiklumą. Be to, reikėjo ieškoti dvasinių gintarė
lių ir juos žarstyti į lietuviškos skautybės aruodą - lietuviškojo skautavimo istorijai 
pavaizduoti. Laikraštį leido varguomenė - įvairių sunkumų, svetimybių ir trūkumų su
varžytoji skautų or g-ja, LSB. O Čia ji pajėgia leisti savo organą ir jį savo skaityto
jams teikti prabangos apdare - su spalvotais viršeliais ! Kiekvieno n-rio viršely -
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v.s. Antanas Krausas, "Sk. Aidą" 
redagavęs Vokietijoje.

naujas reginys, vaizdas, simbolis 
ar idėja. Tai vis skautiško kūrybiš
kumo apraiška ir veržlumo išdava.

1948 - 9 m. m. tremtinė skautija 
pabiro po platų pasaulį. Visi LSS 
skautų ir skaučių vienetai iširo. Va
dovybės organų nariai atsidūrė įvai
riuose kraštuose. Pats "Sk. A", 
redaktorius v. s. A. Krausas, du van
denynus perplaukęs, išlipo į Austra
lijos krantą. Daugis skautų ir ne- 
skautų ėmė baimintis: ar jau pasi
baigs lietuviškas skautavimas? Toks 
klausimas visai nebuvo svarstomas 
Kanadoje. Miškų kirtimas šalčiuo
se ir sunkus darbas kasyklose už
grūdino valią būreliui lietuvių skau
tu, sk. vyčių bei skautininkų. Darbo 
sutarčių dar neatlikę, jie jau susi
rašinėjo, tarėsi, organizavosi. Sek
madieniais jie būrėsi lietuviškoms 
pamaldoms, o po to rikiavosi į lie
tuviškus skautų, vienetus, pasirinkę 
Lietuvos didvyrius idealiniais savo 
globėjais - vadovais. Bematant su
sidarė ir ėmė augti pirmasis PLSS

rajonas - Kanadoje. Ir I-masis (pradžioje mišrus) tuntas gimė Toronte. Ir vėl, tik 
naujoje aplinkumoje, ima sklisti malonūs garsai: "Marija, Marija", Lietuvos Himnas, 
lietuviškos tautinės ir skautinės dainos, lietuviškas šokis. Ir tautinėje veikloje reiš
kiasi skautiškoji jaunatvės energija. Taip, kaip Lietuvoje ar tremty. Kanados rajono 
vadovybė vienu iš pirmųjų savo uždavinių pasistatė savo organo atgaivinimą. Jau pa
čioj pradžioj parodyta didelio ryžto ir plačių užsimojimų, norint pasiekti po visą pa
saulį išsisklaidžiusią skautiją ir nepaisant tolio. Pvz., redaktorium primygtinai buvo 
kviečiamas ... šių eilučių rašėjas, gyvenąs apie 1000 km. atstu nuo Toronto. Būrelis 
pasiryžėlių skautų-Čių sumeta apie tūkstantinę spaustuvei įsigyti. "Skautą" redaguoja, 
atskiras smulkias raides pirštais surankioja, eilutes eiliuoja, puslapius riša ir spaus
dina ps. Pr. Enskaitis. Žinomais ar netikrais adresais laikraštis pasiekia šimtus buv. 
LSS narių. Įdomus ir būdingas reiškinys: prenumeravime per ilgą laikotarpį pirmauja 
skautės ! Tolygio jau pradeda reikštis PLSS vadovybės organai. Čia svarbu pabrėžti, 
jog greta Kanados rajono organizavimosi darbų atgijęs skautų laikraštis daug prisi
dėjo prie Seserijos, Brolijos ir PLSS atkūrimo išeivijoje. Stebėjęs Šių visų veiksnių 
reiškimąsi naujose sąlygose, tokį įspūdį gavau. Šiose pastabose išryškėja spausdin
tojo žodžio - organo reikšmė ir vaidmuo.

Po kurio laiko "Skautą" užvaduoja "Skautų Aidas", kurį dvasiškai ir techniškai 
tobulina nauji žmonės. Kas jie - viršelio 2 psl. skelbia. Neminėdamas jų patyrimo ar 
vyresniškumo laipsnių, noriu tik pabrėžti, jog "Skautų Aidą", Štai, jau 3 m. suku
ria, sutvarko ir po visus žemynus išsiuntinėja mažas būrelis SKAUTŲ. Juk, rodos, 
dabartinis vyr, redaktorius, kiti redaktoriai ir administratorius pirma visai neturėjo 
progos betkokio patyrimo įsigyti redakcijos, administracijos ar spaudos darbe. Ir vis- 
dėlto jie visi apsiėmė šias pareigas dėl būtino bendrojo reikalo ir dėl asmeninio pasi
šventimo lietuviškos skautybės idėjoms skleisti lietuvių jaunuomenėje. Tenka tiktai gė
rėtis tinkamu "Sk.Aido" redagavimu, techniniu sutvarkymu, iliustravimu ir, kas 
svarbiausia, skautybės dvasia, kuri dvelkia iš kiekvieno n-rio. Tokią misiją be anks
tesnio praktinio patyrimo ir taip sėkmingai vykdyti tegali tik skautai - t.y., asme
nys, kurie myli skautybę, ją skleidžia ir pavyzdingai vykdo savo pareigas. Šio skautų 
būrelio kūrybiškumo ir darbštumo dėka, štai, jau eilę metų turime savą, ir, tikra šio 
žodžio prasme, skautišką laikraštį.

Jei šiandie neturėtume "Sk.Aido", tuo atveju daugis mūsų aimanuotų, sielotusi ir 
per kitus laikraščius šauktų: atgaivinkime "Sk.Aidą"! Jis būtinai reikalingas! Be jo 
gyvenimas nykus, pilkas, neįdomus - uždustame! Jaunimas dairosi klystkeliuose, nu-
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PLSS Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos 
Vyriausieji Skautininkai

tausta ir pan. Bet, ačiū Dievui, ne tik šiandie - jau eilę metų TURIME tą dvasinį švy
turį, kuris šviečia ir rodo jaunuomenei kelią į kilnius idealus, kursto skautiško laužo 
ugnelę, pavaizduoja jos gajumą svetimuose kraštuose ir 1.1. Nežiūrint to, redakcija 
kiekvienam n-ry, Vyriausias Skautininkas "Krivūlėje", PLSS biuletenis ir jautres
nieji skautai-tės per kitus laikraščius (skautų kampeliuose) nuolat Šaukiasi PAGAL
BOS "Sk. Aidui". Atseit sunkiausiose sąlygose atkurtasis ir pasiryžėliųbūrelio gra
žiai vedamas "Sk. Aidas" be medžiaginio ramsčio klumpa ir gali betkurį mėnesį to
liau nebeiti. Eilė lietuviškų visuomeninių laikraščių, net ir nemaža apmokamų skelbi
mų gaudami, vos teišsiverčia. Nevienas žurnalas Žlugo. 1936 m. pats mėginau leisti 
mėn. žurnalą "Tauta" (išėjo 4 n-riai). Tad gerai žinau, jog išeivijoje leisti idėjinį 
laikraštį, pelno nesiekiantį, reiškia savo noru eiti kryžiaus keliais. 1930 - 40m.m.Tė- 
vynėje "Sk.Aido" redakcija ir administracija to rūpesčio bei galvosūkio neturėjo, 
gaudama valdžios pašalpą. Šiandien išeivijoje tik uolūs ir veržlūs idealistai tegali leis
ti ir išlaikyti tokį laikraštį, kuris sielojasi jaunuomenės auklėjimu Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Dar ne taip seniai, 1948 m., Europoje LSS buvo apjungusi per 5000 skalau
jančių jaunuolių, moterų ir vyrų. Jųdauguma savo prenumeratomis išlaikė " Sk. Ai
dą". KURGI DABAR DINGO TAS VISAS PENKETAS TŪKSTANČIU ASMENŲ, KURIE 
PRIE SKAUTIŠKO LAUŽO TIEK DAUG ŽADĖJO DANGUI, LIETUVAI IR ŽMONIJAI!

Tiek Tėvynėje, tiek tremty skautybės idėją skelbė, sk. sąjūdį skleidė, sk. org-ją 
kūrė, sk. laikraščius steigė, platino ir išlaikydavo atskiri pasiryžėliai idealistai. 
Daug įvairių kilnių darbų bei žygių sumanė, pradėjo ir įvykdė taip pat atskiri pasiry
žėliai. Tokių asmenų rūpestingumo ir veiklumo dėka ir LSS buvo išaugusi gausia bei 
gyva org-ja. Daug sk. vienetų gražiai gyvuodavo, judėdavo ir skautiškai pasireikšda
vo vis paskirų energingų vadovų dėka.

Tas rodo, jog kiekvienas naudingesnis ar kilnus darbas pareina tik nuo atskiro žmo
gaus idėjingumo ir veiklumo. Skautų org-ją sudaro bendros idėjos šalininkai. Ir vis- 
dėlto netgi tokios kilnios org-jos gyvavimas, veiklumas ar likimas pareina daugiausia 
nuo nedaugelio atskirų jos narių pasišventimo tai pačiai idėjai ir nuo jų pareigingumo. 
Tokie asmenys visada iškyla tarp nepareigingųjų. Tai vertingesnės asmenybės - sąmo
ningi skautai-tės.
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Mūsų s kauti j a ar jos organas Šiandie nebegauna jokių pašalpų. Lietuviškoji skautybė 
ir "Sk. Aidas" tegalės gyvuoti ir nuopelningai reikštis vienintele sąlyga, jei bus pa
kankamas skaičius pasiryžėlių idealistų. Kaip kiekvieno skauto-tės gyvenime niekad 
nepakanka kasdieninių gerųjų darbelių, taip pat niekad negali pakakti "Sk.Aido" pre
numeratorių. Šie, skaitydami tokį laikraštį, kuris puoselėja tauriądvasią jaunuomenė
je, daro gerą darbą. Prenumeruodami jį, vykdo net 12 gerųjų darbų per 1 metusKiek- 
vienas "Sk.A". skaitytojas, savo pastanga laimėjęs naują prenumeratorių, įvykdo tik
rai kilnų darbą, kuris pakartotas užtikrina dvigubai malonesnį jausmą. Bet lengviausias 
geras darbelis - gauti prenumeratą iš buvusio "Sk.A". skaitytojo, kuris jau yra su
sipažinęs su skautybė, pats yra SKAUTAVĘS ir kadaise buvęs laimingesnis, nekaip 
šiandie. O kiek yra vaikų, kurių noras tapti skautu - yra jau aiškus, - tik laukia pa
raginimo. Naujas org-jos narys - naujas skaitytojas. Reikia tik pasižvalgyti: aplink 
yra tiek daug kandidatų į "Sk.A". pren-rius. Jie tik laukia TAVO skautiško žingsnio, 
pasveikinimo, paskatos, trokšdami pajusti TAVO meilę skautybei.

Tad į darbą, mieli visi skautai-tės ! įsisajnoninę kas reikia daryti, parodykite ką 
jūs galite padaryti.

V
S. m. vasario mėn. 1 d. Toronte viešint Seserijos VS dr.D. Kesiūnaitei įvyko LSB Va- 
dijos posėdis, kuriame dalyvavo ir keletas Kanados Rajono skaučių vadovių. IŠ kairės 
sėdi Brolijos Vadijos reikalų vedėjas ps. V. Morkūnas,Seserijos Reikalųvedėjas.A. Šen- 
bergienė, LSB Vyr.Skautininkas, Kanados Rajono Vadeivė L Lukoševičienė, LSS Vyr. 
Skautininke Dr.D. Kesiūnaitė, buv. Toronto Šatrijos tunto tuntininkė s.Šileikytė. Stovi 
iš kairės Brolijos Ūkio Sk. Vedėjas ps. P. Čeponis, Spaudos ir Informacijos Sk. Vedėjas 
s. Č. Senkevičius, Kanados R. Vadeiva ps. J. Vilimas, JūrųSk.Skyriaus Vedėjas s. B.Stun- 
džia, Toronto Rambyno tunto tunt. ps. L. Kalinauskas, Skautininkų Skyr. Vedėjas v. s. V. 
Skrinskas, Brolijos Garbės Gynėjas v. s. K. Grigaitis, Sk. Vyčių Sk. Vedėjas ps.H.Ste- 
paitis, ..Toronto Šatrijos tunto tunt. s. V. Kalendrienė, VS pavaduotojas v. s. V. Šarūnas.
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ATEINA NAUJAS KUNIGAS
(A.Nekrašo ir P.Dauknio kunigystės šventimų proga)

"Melskitės piūties Viešpatį siųsti 
darbininkų į savo piūtį".

(Mat. 9, 38).

Žmonės sako., kad amatininku galima pasidaryti, bet genijum reikia gimti. Man re
gis, kad ir skautu reikia gimti. Tie, kurie nėra skautais gimę, įstoja į skautų eiles, 
paskautauja berniuko amžių ir pasitraukia, arba, kad ir palikę skautų eilėse, tampa 
pasyvūs. Tie, kurie gimė skautais, palieka aktyviais amžinai, jie nesensta. Tokiais 
gimusiais skautais yra mano studijų draugai Pranas ir Aleksandras. Visa kas skau
tiška jiems yra Šventa. Nuolatos ir nepavargdami jie sielojasi skautų reikalais, džiau
giasi laimėjimais, liūdi dėl nesklandumų ar nepasisekimų. Abu dar vaikystėje pradėjo 
skautiškąjį kelią, veikė tremtyje, nenutraukė ryšių su skautija, kai likimas juos atsky
rė nuo skautiškųjų vienetų. Abu yra uolūs vytieČiai, bendradarbiauja "Mūsų Vytyje" . 
"Skautų Aido" skaitytojams, manau, jų pristatyti nereikia. Skaitytojas juos pažįsta iš 
daugelio straipsnių, kuriuos randa kiekvienam numeryje po vieną ar po kelis.

šiandien Šie energingi skautai grįžta į skautų eiles kaip kunigai. (Vasario 28 dieną 
Amžinajam Mieste - Romoje gavo kunigystės šventimus). Ta proga susimąstykim ir 
pasvarstykim, kas yra kunigas, ką jis reiškia mums.

Kunigas yra Dievo padėjėjas, bendradarbis išganymo darbe (plg. Kor. 3.9). Jis yra 
paimamas iŠ žmonių ir vėl grąžinamas žmonėms, kad būtų jiems tarpininku pas Dievą, 
aukotų Dievui žmonių aukas ir perteiktų žmonėms dieviškąsias dovanas (plg. Žyd. 5). 
Kunigui yra duota galia paprastą duoną pakeisti gyvybės Duona (Viešpaties Kūnu) ir ja 
maitinti brolius dieviškojo Mokytojo atminimui: "Tai darykite man atminti" (Luk.28, 19). 
Kunigas yra įgaliotas atleisti nuodėmes nusikalusiems: "Imkite Šv.Dvasią. Kam nuo
dėmes atleisite, tam bus atleistos, ir kam sulaikysite, sulaikytos" (Jon. 20, 22) ir vesti 
juos atgal pas Tėvą. Jam pavesta skelbti Gerąją Naujieną ir mokyti bei krikštyti tau
tas: "Eidami į visą pasaulį skelbkite Evangeliją visam sutvėrimui" (Mor. 16, 15), "Ei
kite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios" (Mat. 27, 19). Kunigo pareiga rodyti pasauliui kelią į Dievą, kai jis paklysta; 
liudyti žmonėms, kad nėra kito dievo, kaip tik vienas dangaus ir žemės Kūrėjas, ir 
nėra kito kelio į jį kaip tas, kurį nurodė Kristus; vesti aukos ii' atgailos gyvenimą už 
save ir už brolius, kurie savo nuodėmių neapverkia ir kaltes atgailos darbais nenaikina ; 
siųsti dangun padėkos maldas už žemę gaivinančias malones, nes tūkstančiai "Tėve 
Mūsų'įir "Sveika Marija" kyla į dangų, kad nelaimės būtų pašalintos, kad kančios die
nos sutrumpintos ir kad žmogaus žingsniai būtų palaimos palydėti, bet kai Šios maldos 
esti išklausytos, padėka pamirštama. Kunigas eina gyventi ne sau, bet kitiems, vi
siems ir visur rodyti tarnaujančią meilę. Jis nėra laisvas pasirinkti gyvenimo būdą, 
bet privalo žengti keliu, kurį nuženklino gyvenimo Valdovas - Kristus. Visą Dievo Sū
naus žemėn atneštą mokslą (nė jotos praleisti nevalia) privalo saugoti savo širdyje ir 
visa skelbti kitiems. Kunigas žino, kad kaip tik dėl to, kad jis privalo skelbti visa ne
žiūrėdamas ar tiesa yra skelbiamiesiems maloni ar ne, daugelis jį sutiks su neapykan
ta. šią neapykantą išpranašavo pats Viešpats: "Jei būtumėte iš pasaulio, pasaulis jus
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mylėtų... Aš jus išrinkau iŠ pasaulio, todėl pasaulis jūsų nekenčia. . .Jei jie mane per
sekiojo, persekios ir jus" (Jon. 15). Tačiau kunigas taip pat puikiai žino, kad šie prie
šai tesupranta tik vienų kalbą, tai yra meilė. Yra tikra, kad kunigo gyvenimas - visų 
skaitoma knyga, tikra, kad kunigystės Šventimai, suteikdami tiek daug galių, neiŠlais- 
vina kunigo nuo žmogiškos kovos su klaida ir puolimu. Todėl jis eina per gyvenimą pa
sitikėdamas ne savo menkomis galiomis, bet Viešpaties malone, kartu su Šv. Povilu 
tardamas: "AŠ darbuojuos kovodamas Jo jėga, kuri veikia manyje galingai" (Kol. 1.24).

Galbūt gilinimasis į studijas dar pririš jaunuosius kunigus metams kitiems prie kny
gos ir neleis pasukti ten, kur jų laukia jaunieji broliai. Tik širdies niekas pririšti ne
gali. Mes vėl ją rasim gyvą ir jautrią "Skautų Aido" puslapiuose.

Su džiaugsmu, meile ir pasididžiavimu gimtasis Lietuvos kaimas ir parapija su
tikdavo naują savo kunigą. Berželiais ir vainikais puošė namus, gatves ir šventovę jam 
pagerbti. Su tokiais pat jausmais ir mes sutikime skautiškajai šeimai Viešpaties siun
čiamus kunigus - mūsų brolius ir palydėkime jųpirmuosiu žingsnius prie Altoriaus su 
karšta nuoširdžia malda į didžiosios piuties Seimininką. J. J.

ŠVENTASIS
J. Juozukas

Kur vaiskus ir šaltas Neries vanduo, mažomis bangelėmis pasišokinėdamas, bu
čiuoja Vilniaus krantus, ten Gedimino kalno papėdėje, didingų katedros skliautų pavė
syje, ilsisi. Šv. Karalaičio kūnas.

Po vieną, lyg vogčiomis, piktų akių persekiojami, šiandien praslenka pro katedrą 
broliai Širdies gilumoje atiduodami pagarbą gražiausiam Lietuvos žemės žiedui - Šven
tajam.

Tik mes čia, laisvame pasaulyje, galime laisvai rinktis ir drauge švęsti savo dangiš
kojo Globėjo šventę. Susitelkime tad ir susimąstykime - kas yra šventasis?

"Ak,Šventieji, tai labai keisti žmonės: vienas, palikęs savo namus, pasitraukė į dy
kumas ir ten praleido visą gyvenimą, kitas, atsižadėjęs savųjų, užsidarė visam amžiui 
vienuolyne, trečias, paniekinęs tėvo turtus ir apsitaisęs maišu, vaikščiojo, giedodamas 
himnus saulei ir vėjui. Ir mūsų šventasis Šalia karališkos lovos ant grindų miegodavo; 
eidavo melstis naktį prie uždarų šventovės durų, dar pridėkime tuos, kurie gyveno ant 
stulpų, nežmoniškai pasninkavo ar kitokiais būdais save vargino, gyveno kartu su raup
suotaisiais, jiems tarnavo, tai ir turėsime visą eilę žmonių, apie kuriuos negalime kal
bėti nesistebėdami. Šventaisiais mes stebimės, bet deja tik kaip fakyrais, kurie daro 
didžius ir mums nesuprantamus darbus, daugių daugiausia pareiškiame jiems pagarbą, 
bet niekados nepanorime jais pasekti. Juk nenorime būti keistuoliais, žmonių juokinto- 
jais.

Deja, Šventojo mes nesupratom. Mes tikime, kad vienas ar kitas darbas daro žmogų 
Šventu. Gėrimės sausų lapų kupsteliu ir nematome pro juos besiskleidžiančio žibutės 
Žiedo - stebime išorinį Šventojo pasireiškimą ir nematome tos didžios sielos, tos mei
le liepsnojančios Širdies, kuri privertė juos nekartąapsireikšti keistais ir mums nesu
prantamais darbais.

Tiesa, kad šventąjį pažinti nėra lengva, tuo labiau, kad daugelis knygų apie Šventuo
sius taip pat neatskleidžia jų dvasios didingumo ir grožio, bet nėra negalima. Leng
viau yra pažinti Šventuosius, kurie paliko savo raštus, skaitykime juos, nes čia kiek
viena raidė alsuoja ana stebuklingai gražia dvasia. Pažinkim gerai vienąšventąjį ir ne
sunkiai suprasime kitus.

Būti Šventuoju, tai nereiškia vieną ar kitągyvenimo formąpasisavinti, bet herojiškai 
tikėti ir pasitikėti, didingai viltis ir galingai mylėti Dievą ir brolį - artimą. Tai nebūti
na bėgti į tyrus, nes daugelis pasiekė šventumo gyvenimo sūkuriuose besigrumdami, ne
būtina dėvėti maišu, nes kiti tapo šventais vilkėdami kardinolo purpuru ir nešiodami 
karaliaus karūną ir popiežiaus mitrą. Šventumo galima siekti ir pasiekti kiekvienose 
pareigose ir kiekvienam luome. Juk visur galimaDievą mylėti, į Jį veržtis ir broliams 
gyventi, savęs atsižadėjus.
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Didysis Lietuvos sūnus VINCAS KUDIRKA (1858-1899), kuris visas savo jėgas pa
šventė kovai prieš maskolišką prispaudėją, yra parašęs Šį puikų didvyriškumu spin
duliuojantį apsakymėlį. Jo svarbiausias veikėjas, Martynukas, yra mums, skautams- 
tėms, gyvu pavyzdžiu, kaip reikia laikytis duotojo žodžio, vykdant I-jį mūsą įstatą. 
Netenka abejoti, kad apie daug panašią didvyrią - jaunąją lietuvių - žygdarbius kalbės 
ir rašys Lietuvių Tauta, kai visos audros bus praėję . . . Red.

Rožikė buvo būrelio žmonių narys, ku
rie skleisdavo žmonėse lietuviškas kny
gas, IŠ knygnešių gautosios knygos rei
kėjo toliau nusiųsti. Pati negalėdama tai 
padaryti prašo į pagalbą ištikimą paauglį 
vaikiną.

I

- Aš turiu prie tavęs, Martynuk, labai 
svarbų reikalą, - sako RoŽikė. - Ar tu ga
lėtumei viena nakčia nubėgti į Panendrius 
ir atgal?

- Galėčiau. Manęs niekas nepavys.
- Bet tai didelė paslaptis. Reikia pri

siekti, kad niekam nepasakysi!
- Kodėl?
- Nes tai, ką neši, toks daiktas, kurio 

niekas neturi žinoti . . .
Vaikinas įdomiai pakėlė akis. Juo pa

sitiki ir paslaptį paveda - jis net augte 
augo.

- O kam? - paklausė.
- Tuojau tau pasakysiu.Kai tik sutems, 

turėsi nueiti ant piliakalnio
- Kad ten, sako, vaidenas.
- Taigi. Reikia drąsos! Ten, ant pat 

kalno yra išpuvusi liepa. Į skylę įkiši iki 
alkūnės ranką, rasi popierius . . .

- O kam pasirodžius?
- Persižegnok. Nieko pikta tau nepada

rys. Popierius pasiimsi, įsikiši į antį, 
turėsi pristatyti Panendrią Kočiui, ir 
niekas neturi žinoti, kas tu, iš kur, kur 
eini ir ką neši . . .

- O kas ten yra tuose popieriuose? Gal 
netikri pinigai?

- O ne ! Švenčiausi ir geriausi daiktai. 
Jei tu padarysi, ką sakau, tai pelnysi nuo 
Dievo ir gerų žmonių.

- Tai eisiu ir apsisuksiu!. . O kad kas 
sugautą mane, ar paklaustų, ką nešu?

- Negali niekam pasakyti, nė tą popierių 
parodyti, nes sunkiai reiktą atsakyti. Jei
gu sugautų tave kas iŠ valdžios, tai po
pierius įmesk į vandenį arba sudegink. 
Tai turi prisiekti atsiklaupęs ir pakėlęs 
ranką į viršų.

- Ar taip, kaip prisiekia kareiviai?
- Taip.
Martynukas valandėlę nutilo nusigandęs 

atsakymu. Vienok tvirtumo pajautimas 
privertė jį neatsižadėti.

- Tai eisiu! - pasakė visai atsidėjęs.
- Prisiek! Kalbėk paskui mane !
Vaikinas atsiklaupė, pakėlė ranką ir 

akis aukštyn sakydamas:
" P r is i ekiu , kad popierių neiš- 

duosiu, teisybės nepasakysiu, 
kad mane ir muštų, kad ir ka
lėjime laikytą! Nesakysiu nie
kam: nei namie, nei teisme,nei 
vienam žmogui, nei bažnyčioje 
kunigui. Pristatysiu juos pa
skirtą dieną, kam pasakyta, ne
bent žūti turėčiau. Kaip mane 
Dievas girdi, tegu taip mane 
teisia, jeigu aš išduosiu! A- 
m e n ! !'

Pabaigęs vaikinas atsistojo visai iš - 
balęs, bet tvirtas ir rimtas. Lyg būtų per 
tą valandėlę keleriais metais vyresnis pa
sidaręs. Daugiau jau nieko neklausinėjo, 
tik kalbėjo, kaip padarysiąs.

- Kai tik sutems, eisiu, o iš ryto su
grįšiu ir užbėgsiu pas tave papasakoti, 
Tikėk manimi tikrai, aš taip suksiuos, 
kad nieks už mane geriau negalės padary
ti. Reikia apsisukti, kad arkliai žardyje
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nekęstų bado. Ponas supyktų ir nutrauktų 
alga. Na, tiek to! Tai jau mano darbas.

Drąsiai pakratė savo garbinius ir ištie
sęs botagą pokštelėjo.

- Padėk tau, Dieve, Martynuk! Žinok, 
kad ant tavo galvos rymo viso kaimo ra
mybė. Jeigu pabūgtum ir pasakytum . ..

- Tik aŠ prisiekiau! - atkirto užgautas 
vaikinas.

- AČiū tau. Tu ne bet vyras !
Dar sykį jam papasakojus, ką ir kaip 

turi daryti, atsisveikino ir nuėjo.

II

Palydėjęs Rožikę iki upelio, Martynu- 
kas sugrįžo drūčiai susimąstęs. Pavaka- 
ryj parginė kaimenę į dvarą. Buvo lyg su
krypęs ir šlubavo.

- O kas tai?Naktį neganysi? - paklausė 
jį dvaro prievaizda.

- Ponuli... mane visą skauda ir koją 
suka. Eisiu nakčiai namo!

Pamatęs jį šlubuojantį ir nuvargusį jo 
veidą.paleido. Išėjęs už vartų Martynukas 
išsitiesė ir kaip kiškis pasileido žinomais 
laukais palikęs šalyje kaimą ir kelius.

Piliakalnis stovėjo vienas sau, apaugęs 
tankiais krūmais, apvainikuotas medžiais, 
juodai ir baisiai atsimušdamas tamsioje 
nakties padangėje. Vaikiną perėmė Šiur
puliai. Ėjo žmonėse apie tų senovės pilį 
visokių pasakų ir kalbų, kurias trobose 
tylomis, slapčia, vakarais sakinėdavo. 
Martynukas dabar visas jas atsiminė. Žeg
nojosi ir braukė rankove nuo kaktos šaltą 
prakaitą, bet ėjo. Nuo krūmų į pakalnę 
buvo nusidriekęs juodas Šešėlis, ir girdėt 
buvo tylumoje, lyg ką šnabždant, lyg kva - 
toj antis. Vaikinas užsiėmęs ausis ir užsi
merkęs pradėjo veržtis per tankumynus

kruvindamas į stagarus savo veidą ir dras
kydamas drabužį. Užlipti buvo statu, ar du 
sykius nusirito žemėn, bet nuo to neat- 
grįso, tik susierzino, iš skausmo užmir
šo baimę ir nesustodamas veržės tolyn. 
Pagaliau pasiekė viršų. Tenai buvo ne
didelė plotmelė su dideliais skardžiais. 
Ant krantų augo medžiai, o ties viduriu dar 
pažymu buvo užgriuvęs šulinys. Marty
nukas sustojo, nusišluostė nuo veido krau
jų ir prakaitą ir valandėlę klausės. Visur 
tylu, tik medžiai ošia. Martynukas pa- 
drąsėjo ir ėmė dairytis. Pastebėjo liepą 
storoko liemens ir pradėjo rankomis, 
uosle, akimis ieškoti tos skylės. įsliuo
gęs kaip katinas pasikabino, užtiko skylę, 
įkišo ranką, ištraukė brangų pundelį ir 
nušoko.

Tankiai kvėpuodamas valandėlę ilsėjosi, 
paskum paslėpęs radinį ant krūtines po 
trinyčiais ir marškiniais, susiveržė dir
žų ir tekinas, tartum risdamasis, nusi
leido į pakalnę. Tada tik apsižvalgė, dar 
neatsigavęs nuo smarkaus nusiritimo.

III

Iki Panendrių buvo trys mylios. Pa
sileido bėgti, žinodamas, kaip trumpos 
gegužės mėn. naktys. Bėgo glausdamas 
prie krūtinės savo naštą. Jo akys, apsi- 
pratusios su patamsiais, matė aiškiai ir 
toli. Bėgo kaip kulka pasilenkęs, švais
tydamas į aukštį basas kojas, peršokda
mas kaip kurtas per tvoras, griovius, 
ežias.

Apsuko Kareiviškes, įstojo į vieškelį ir 
čia jau niekeno nebetrukdomas pasileido 
dar sparčiau. Tiktai lyg šešėliai pašaliais 
mirgėjo telegrafų stulpai, medžiai, krū
mai.

Sutiko du vežimus, grįžtančius iš mies
telio; visi įdomiai žiūrėjo į jį atsigręžę; 
stuktelėjo kelis pėsčius, pagarbintas nie
ko neatsakė. Atbėgo iki kryžkelės, kur 
Šunkelis ėjo skersai vieškelį. Riogsojo 
ten smuklė ir Šalia jos buvo Šulinys. Pa
ilsęs Martynukas vos atgaudamas kvapą, 
išdžiuvusia burna, pripuolė prie šulinio 
ir godžiai ėmė gerti iŠ lovio vandenį. Tuo 
tarpu atsidarė smuklės durys, kažin kas 
išėjo, stabtelėjo, apsidairė, pažiūrėjo į 
jį ir priėjo artyn.

-Kto tam? - garsiai paklausė.
Vaikinas kaip laukinis žvėris šoko į 

šalį nieko neatsakęs. Kurs klausė, pagrie
bė jį už rankos.

Martynukas ėmė ir nutirpo. Pastebėjo 
kepurėje žvaigždę. Tai buvo policininkas.

- Kto ty ?
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-Nesuprantu! - atkirto vyniodamasis 
kaip žaltys iŠ spaudžianČios rankos.

- Kas tu? - paklausė policininkas lie
tuviškai.

- Aš iŠ čia. Arklio ieškau. Pabėgo iš 
kaimenės ! - murmėjo vaikinas besikė
sindamas ištrūkti.

- Kuo tu vardu?
Neprisirengęs to klausimo iŠ sykio ne

atsakė.
- Jonas ! - atsiliepė pagaliau.
-Meluoji! Ei, duokite žiburį! eikite 

Šen!
į riksmą išbėgo kažin kas iŠ smuklės, 

pasirodė žibintuvas. Trys vyrai apstojo 
vaikiną.

- Nepažįstu I - atsakė policininkui 
smuklininkas prikišęs žibintuvą prie vai
kino akių.

Martynukas paliovė besitąsęs. Pama
žėle atsisagstė trinyčius.

- O tu, vagie, valkijoze ! Uždaryk į už- 
kambarį, dieną apieškosime, na eik!

Bet tuo tarpu vaikinas kad šoks į šalį 
nuo sieksnio ir dingo už griovio rugiuose. 
Tartum griežlė įlindo į varpų jūres ir pra
puolė. Iš pradžių slinko kaip žaltys nuola- 
tai priguldamas prie žemės, ar vėl susi
rietęs dvilinkas, kad nepasirodytų iš ru
gių, bėgo vingiais nepalikdamas pėdsako. 
Paskum niekur nieko negirdėdamas įsi
drąsino, iškišo galvą iŠ rugių ir apsidai
rė, kur jis atsidūrė. Pažino apylinkes ir 
linksmai šyptelėjo.Priešais jį juodavo gi
raitė - tai jau Panendriai.Pasivėlino, nes 
jau rytuose dangus raudonavo, bet gerai 
apsisuko. Į kelią išeiti jau nebedrįso, pro 
vartus į kiemą nėjo. Iš užkluonės pažiu
rėjo į kiemą. Vis labyn Švito. Palaukus 
išėjo iš namų žmogus ir artinosi prie 
kluono. Martynukas pamažėl! Švilptelėjo, 
Žmogus apsidairė, pamatė jį ir tuojau pri
siartino.

- Tamsta Kotis? - paklausė vaikinas 
kaip paslapčia.

- Aš.
- Tai tekit!
išėmė iš ančio popieriaus ir padavė per 

tvorą. Daugiau nieko nekalbėjo ir pasi
rodžius vyrams kieme vaikinas jau buvo 
toli.

IV

Ir vėl tekinas, sudraskytais marški
niais, pajuodavęs, purvinas, suraižytas, 
į kelią nėjo, o pasiekęs Kareiviškų jau 
nebeįstengė nusivilkti į dvarą. Perbrido 
upelį, įlindo į krūmus, pavirto ir užmigo.

Pabudo jau apypietę ir valandą neži

nojo, kas su juo dedasi. Pajutęs badą ir 
troškulį atsipeikėjo ir mato,kad nebegerai, 
kad reik susitvarkyti. Išsimaudė, pats 
išsiskalbė marškinius, susagstė juos da
giais, išsidžiovino saulėje, apsivilko ir 
nuėjo į dvarą.

Pono namie nebuvo, prievaizda tiktai 
prideramai išplūdo jį, nusuko ausį ir liepė 
varyti naktigonės arklius. Išsivertė be 
didesnės bausmės. Martynukas buvo jau 
visai nusiraminęs. Tiktai atimti triny
čiai jam kvaršino galvą, nes ką pasakys 
namie? Bet nutarė nubėgti iŠ ryto pas 
Rožikę pasitarti; o tuo tarpu pavalgė, iš
ginė kaimenę,atsigulė būdoje ir atsiminda
mas tos nakties nutikimus šypsojosi 
džiaugsmingai. Paskum, pasitaisęs skrip- 
ką, čirškino iki paties ryto. Tuo tarpu 
nesirūpino visai, kas gali išeiti toliau iš 
tos jo kelionės. Pasisekė ir gana.

Gailinosi tiktai, kad turėjo tylėti. Kaip 
jis mielai pasigirtų, kaip pasijuoktų poli
cininku: jis toks mažas būdamas paspru
ko iŠ tokio milžino su žvaigžde kepurėje. 
Taip besvajodamas užmigo.

V

Pabudino jį skaudus stuktelėjimas į 
šoną. Straktelėjo ant kojų.

Šalia jo stovėjo iŠ valsčiaus du urednin- 
kai su skardomis ant krūtinių ir lazdomis 
rankose - senis Barzdyla ir Švedų Jurgis.

- Kelk, parše ! - suriko garsiai senis.
- O ko? - vaikinas drebėjo.
- į raštinę liepė tave kuo greičiausiai 

pristatyti. Ką tu padarei?
- O Jėzau ! Aš nieko, aš ganau arklius ! 

Negaliu eiti į raštinę .AŠ tarnauju ! - mik
čiojo.

- Ką ten tavo tarnystė.Pirmesnis urė-
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das ! Ir mums smagiau būtų baigti vežti 
sienas, ne tave vadžioti tris varstus. Na, 
eime.

Nuvedė jį kaip kokį suimtinį. Jis jau 
nebesipriešino savo valdžiai. Žengė pirma 
jų nuleidęs galvų, smarkiai pabūgęs ir 
tiktai graudingai meldė, kad tėvui nieko 
nesakytų.

Raštinė buvo kaimynystėje, Vasbariuose. 
Vaikinas dar niekad nebuvo ten buvęs, ir 
juo artyn, juo labiau ėmė jį baimė. Va
rytojai vertė skubintis, o jis vos vilko 
skaudamas kojas.

Pagaliau atėjo į vietą.įvedė jį į vidų, kur 
būdavo teismas ir valsčiaus susirinkimai.

UŽ stalo sėdėjo vaitas, lovininkai ir 
šaltyčius, o tarpe jų smarkiai įpykęs poli
cininkas.

Jis, toks mažiukas ir menkutis, stovė
jo prieš juos nieko iš pradžių nematyda
mas, tik apdriskusius savo trinyčius, 
padėtus ant stalo. Jautėsi dingęs.

Prasidėjo tardymas. Žmones tylėjo, 
policininkas klausinėjo, raštininkas viską 
rašinėjo.

- Tavo šitie trinyčiai?
Martynukas jau norėjo pameluoti, bet, 

dar gerai, pakėlė akis ir pamatė tarp tei
sėjų senį Švedą, kuris žiūrėdamas į jį 
linktelėjo galva.

- Mano! - atsakė tyliai.
- Aa, tavo! tu pats kur šią naktį laks

tei?
Martynukas vėl pasižiūrėjo į Švedą, bet 

senis jau sėdėjo nesijudindamas, nusi
kreipęs į kitą pusę.

- Aš ieškojau arklio !
- Kam melavai savo vardą?
- Sarčio ieškojau . ..
- Sakyk teisybe !. .. Ar siuntė kas tave?
- Nieks nesiuntė. Arklys prapuolė iš 

ganyklos.
- Nemeluok, bus niekai ! Kur lakstei?
- Blėsio ieškojau. Jis pirktas, tai kai

menės nesilaiko.
- Meluoji! Aš sakau, kad meluoja! Šal- 

tyšiau, liepk įkirsti jam rykščių.
Žmonės dirstelėjo viens į kitą, paty

lomis kalbėjo ir linksėjo galvomis. Paga
liau vaitas atsiliepė.

- Jeigu tikrai sakote, kad meluoja, tai 
rykštės nieko nekenks.Šaukly, įkirsk jam 
15, otų, Jurgi, palaikyk.!

Šauklys, valsčiaus sargas, aukštas ir 
plačių pečių vyras, prisiartino prie savo 
aukos. Martynukas sukando dantis, nors 
visas drebėjo. Paguldė jį žemėje, ir prar 
sidėjo ąkaudus darbas. Nežinia, ar Šauk
lys lengvai mušė, ar vaikinas toks kant - 
rus buvo - nė necyptelėjo. Atskaitė pen- 

kioliką.
- Na, dabar sakyk! Siuntė tave kas? Ar 

nešei kur ką?
- Blėsio sarčio ieškojau! - atsakė už

sispyręs.
-Na, palauk! Dar ne viskas! Aš jums 

sakau, vyrai, jeigu jūs nenuteisite jam 
dar kita tiek, tai aš jus apskųsiu aukščiau, 
kad jūs jį ginate susižinoję!

- Ką mes turime ginti! - sušuko pabū
gęs vaitas. - Sakote kaltas, tegu kenčia. 
Mes nieko nežinome.. .jis mums ne gimi
nė, kad mes turėtumėm jo gailėtis.

- Tai duok, kad ponas policininkas sa
ko. . . kita tiek! - patvirtino Švedas vardan 
lovininkų.

Vėl paguldė, vėl mušė, iškilmingai skai
tė smūgius, ir vėl vaikinas tylėjo.

Atsistojo, paraudęs, akys pasruvo pil
nos ašarų, vienok neverkė.

- Dar kita tiek gausi nuo tėvo, kad už 
tave užmokės didelę bausmę ! - rėkė įsiu
tęs policininkas.

- Pasakyk teisybe, jeigu kaltas ! - atsi
liepė iš lėto ir švelniai Švedas. - Gal būt, 
ką pavogei ir paslėpei ! Dar tu vaikas ir 
galėjai paklysti.

Martynukas paminėjus tėvą net pažalia
vo, bet dabar, pavadintas vaiku, išdidžiai 
pakėlė galvą.

- Blėsio sarčio ieškojau! - vis savo 
tvirtino. - Skubinau, ponas policininkas 
mane sulaikė, norėjo uždaryti, tai pabė
gau.

- O blėsį radai? - paklausė pasityčioda
mas urėdininkas.

- Radau ir supančiojau. Parodysiu jį 
ponui, jeigu netiki.

- Velnio vaikas.
Policininkas baisiai įniršęs atsistojo ir 

pagrūmojo kumšČia.
- Palauk, - dar aŠ tau duosiu!
- O gal ir teisybę sako ! - atsiliepė pa

galvojęs vaitas. - Ką jis ten nešios. Tai 
žinoma, kad dvare prie arklių stovi. UŽ 
vagyste nieks nė neskundė. Ar tai jam! 
Ot,nusigando ir tiek!Vienok už pasiprie
šinimą valdžiai reikia uždaryti jis ant 
duonos ir vandens. Tegu ir kitą sykį pa
minės !

- Teisingai! - patvirtino teisėjai.
Vaikas pradėjo verkti.
- Tarnauju. Kas arklius ganys! Ponas 

nutrauks man algą!
Vienok nieks jo neklausė. Gaikščiojantį 

iŠ verksmo paėmė Šauklys už rankos ir iš
vedė. Atidarė kieme tuščią tvartelį šalia 
raštininko meitėlio, įstūmė jį ten, užraki
no duris ir nieko nepasakęs nuėjo prie kito 
darbo.
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VI

Tvartelyje be grindų, užverstame viso
kiais raštinės baldais, liko didžiavyris 
vienas sau, atsisėdo Žemėje ir gailiai 
verkė.

Dabar jau galas! Sužinos ponas, arba 
užrašys bausmę, arba paims kitą piemenį. 
Tėvui irgi papasakos viską kaimynai, o 
namo nė nepasirodysi. Vienmečiai juoksis 
ir tyčiosis juo.

Verkė Martynukas kol išteko ašarų ir jė
gų. Paskum, nuvargęs, sumuštas, alka
nas, užmigo lyg pailsęs gyvulėlis, susi
rietęs į kamuolį ant šiaudų saujos.

Šauklys jį išbudino atidarydamas duris . 
Davė jam duonos ir vandens, įmetė taip 
pat tuos nelaimingus, sudriskusius triny - 
Čius. Vaikinas pradėjo jam rankas bučiuo
ti.

- Brangiausias mano dėdulėle! Paleisk 
mane prie arklių. Čia prapultis man!

- Trečiadieny paleisiu.
- Trečiadieny! O Jėzau! Na, tai net po 

penkių dienų!
- Na, oką? Taip nuteista. Gana jau ai

manuoti, o kad nebūtų nuobodu, tai te šiau
dų. Nupink man skrybėlę!

- Nupinsiu, kad tik tėvas nežinotų!
- Oo, dar iš vakaro buvo.
- Ar labai barėsi?
- Žinia, kad! Norėjo čion ateiti, tik ne

leidau.
-Oi, varge tu mano, varge... Kur aš 

pasidėsiu?
Šauklys nusišypsojo ir išėjo.

VII

Vieną vakarą Šauklys atidarė jam duris.
- Na, jau savo atsėdėjai! Gali eiti na

mo !
Vaikinas išlėkė į kiemą lyg pasiutęs, 

vienok jau už vartų, ant kelio, stabtelėjo 
nežinodamas, kas daryti toliau.

- Martynuk! - kažin kas iš šalies pama
žu šūktelėjo.

Apsidairė. Tai buvo Rožike, kuri čia jo 
laukė.

- Vargdienėli, nepyk ant manęs! - tarė 
matomai susigraudenus: - per mane tiek 
kentei. Jeigu būčiau žinojus, kad tau taip 
nepasiseks, tai pati būčiau ėjus !. ..

Vaikinas atkakliai pakėlė galvą.
- Tai Šneka. Ar tai tau, moteriškei, kiš

tis į tokius dalykus? Man, vyrui, tai kas 
kita. Sakai - nepasisekė! Kaip gi? Arkas * 
nuo manęs atėmė?Oo [Padaviau, kam rei

kia. O bet neišpliauŠkiau. Kai kitą sykį 
siųsi, tai dar geriau apsisuksiu, jau mokė
siu! Kitą sykį jau manęs įduobę nebepatub- 
dys ! Taip ji man įsipyko, kad negaliu nė 
pasakyti!

Pasipurtė lyg Šuo išmaudytas ir ėjo kar
tu su ja Kareiviškės link.

- Tarnystę tai jau tikrai prapuldysiu, vie
nok biauriausiai tai su tėvu! Vai, duos jis 
man! Dar iš mūsų giminės nieks kalėjime 
netupėjo. Padariau visiems gėdos ! Oi, bus 
man!

- Eisiu su tavim pas tėvą, nes aš kalta!

- Ne. Trinyčius pasiuvau tau naujus - 
te. O skrybėlę irgi turiu namie .Nesibijok!

Padavė jam suvyniotą apdangalą, o jis 
nudžiugęs greit apsivilko. Paskum iš už- 
kiklikio išėmė dar kažin ką ir įdavė jam.

- Tai užmokestis už tavo vargą! - pa
sakė pamaži. - Te, pasidėk, tai brangus 
daiktas !

Martynukas pažiūrėjo ir net apkaito iŠ 
džiaugsmo.

- Maldaknygė ! O Jėzau! Ar iš tikrųjų 
ji bus mano?

- Tavo, tavo. Pelnei.
- Vaje ! Tokia stora ir kraštai auksuo

ti, ir net su dviem paveikslėliais ! Tai to
kias turi tiktai senesnieji ūkininkai. Kur 
tu ją pirkai?

- Gavau tyčia tau iš labai toli.
- Tikrai man?
- Tikrai. Pasakė: duok Martynukui už 

drąsumą ir išlaikymąpriesaikos IVisos Ka
reiviškės ramumas gulėjo ant tavo galvos, 
o tu atlaikei !

- OolAš žinau, kas tai priesaika ! Pa
dėkok tiems už knygas ir pasakyk, kad ne
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sykį dar ir ne du patarnausiu aš jiems ! 
Kad tik tėvas neišvytų iš namų!

- Ne, ne !

VIII

Prisiartino prie kaimo jau sutemus ir 
tuojau sutiko senį Švedą. Važiavo su tuš
čiomis statinėmis nuo alaus. Pažino juo
du ir sustojo.

- Jau atsėdėjai? - paklausė ištraukęs iš 
dantų pypkę.

- Kaip nuteisėt, tai taip ir kentėjau! - 
atsakė užgautas vaikinas.

- Kitą kart tai dar sunkiau tave nuteis . 
Pasijusi bebūnąs apskrities kalėjime.

- Oo, išgraušk! Daugiau nebenutversite!
- Na, na, įsidėmėk!
Senis pavarė arklius ir jau važiuodamas 

tarė Rožikei;
- Šiemet grybai bus brangūs. Girinai- 

čiuose sargai neleidžia rinkti!
Vežimas nusirito garsiai barškėdamas 

ir pašokdamas.
- Ką jis apie grybus nusakė? Nei šis 

nei tas ! - pastebėjo Martynukas.
- Turėjo manęs nepažinti, - atsakė rim

tai Rožikė.
Nuo kryžiaus pasuko ant Dičkių. Vaiki

nas pametė visą drąsą, dairėsi lyg norė
damas pabėgti. Mergina ėjo priešakyje ir 
pirmutinė peržengė slenkstį. Visi apsėdę 
didelį stalą vakarieniavo...............................

- PagarbintasJėzus Kristus !
- Ar Rožikė, ar čia šešėlis ! - suriko 

Mariuką.
- Tai netikėtas atsilankymas ! - pri

dūrė Andrius meiliai nusišypsojęs.

- Sėskit pas mus valgyti ! - tarė senis 
Jonas.

-Ačiū! - tarė mergina. - Atleiskite 
kad sutrukdžiau tamstoms vakarienę. Su 
Šeimininku noriu pakalbėti.

- Tai sakyk, vaikeli!
- Nepyki, kad pavadinsiu į priemenę.
- Oo, net tokios paslaptys! - nusijuo

kė Mariuką.
Senis atsistojo ir nuėjo paskui ją į tam

sią priemenę.
- O kas ten stovi lauke? - paklausė.
- Tai aš, tėte, Martynukas!
- A, tu, iš kalėjimo! Tavo broliai nė 

to vardo nežinojo, o tu man gėdą ir panie - 
kinimą mano namams užtraukei! Karei
vis - vagis, valkata, nenaudėlis! Eik šen! 
Valsčiuje tave plakė rykštėmis, dabar pa
ragausi tėvo diržo! Eik Šen artyn, ar gir
di?

Jam besegant diržą pripuolė mergina, 
pagriebė jį už rankos ir pasilenkusi į au
sį pašnibždomis greitai pasakė keletą žo - 
džių.. . Tėvas klausė nekrutėdamas ir ty
lėjo, jo rankos paleido diržo galą. Nieko 
neištarė. Tik Žengtelėjęs prie Martynuko 
padėjo ant susivėlusios galvos nusidirbu
sią ranką, paskum žemai pasilenkė ir tą 
galvą pabučiavo.

Vaikinas apkabino jo kelius ir verkė iš 
džiaugsmo. Tėvas jį prikėlė ir vis glosty
damas įsivedė į vidų.

- Mariuk, - tarė, - vaikinas sugrįžo iš 
vargo. .. Duok jam valgyti, o paskum ki
tus drabužius ir marškinius.

- Ne iš vargo, tik iš kalėjimo, - žebte- 
lėjo įpykęs Andrius.

- Pasakiau iŠ vargo, tai ir gana! Kad 
aš nebaudžiau, tai jums šiukštu.
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VIETA: Langas (palangės vidus iš oro 
pusės), lentynėlė ar spintelė, staliukas 
(vieta ant spintelės).
OBJEKTAS: gyvieji - augalai,žuvytės, 
kanarėlės; negyvieji - mineralai, 
kriauklės, džiovinti augalai, sėklos - vai
siai, vabzdžiai, gamtos pokštai, suve
nyrai, paveikslai, laikraščių iškarpos, 
knygos.
LAIKAS: 15-25 min. į dieną.
PAPILDYMAI: Iškylos į gamtos muzėjų, 
botanikos ar zoologijos sodus.

INSTRUKCIJA.
Šiuo metu, kai žiema sukaustė žemę ir 

vandenis ir lyg šydu gamtos veidą apdengė 
nukritusių lapų ir sniego klodais - išky
los į užmiestį vilioja nebent pasliūžinin- 
kus ar rogučių sporto mėgėjus. Snieguotą, 
saulėtą dieną išėję į mišką, galime stebė
ti įvairius pėdsakus, o ilgiau pasidairę - 
ir pačius jų savininkus - voveraites, 
paukštelius ir stambesnius gyvūnėlius. 
Kamienų ir uolų paviršiuje randame įdo
mių kerpių ir samanų. Tūlas džiaugiasi 
vien žandus dilginančiu šalčiu, saulės 
spindėjimu - bet tai ir viskas: laukiame 
vasaros ! !

Bet ar negalėtume parsikviesti gamtos 
į savo namus? Kai kalnas nėjo pas Maho
metą, jis pats prie kalno nuėjo. Paban
dykime. Greit įsitikinsime, kiek džiaugs
mo, kiek gyvo susidomėjimo ir naujų ži
nių tai suteikia nežinančiai ką veikti šiuo 
laiku jaunai skautei. Reikėtų tik turėti 
laisvą palangę nebūtinai į pietus atkreipto 
lango, lentynėlę (spintelę) ir kertelę kokio 
mažiau judinamo baldo viršuje. Na, ir 
truputėlį gerų norų, o jų pas skautes nie
kad netrūko. Dar keletą molinių indelių, 
penėtuvą paukštukams, keletą kiekvie
nuose namuose randamų smulkmenų - ir 
galime įrengti net tris skyrius mūsų ma
žam gamtos kampelyje.

Palangėje užveskime mažutį botanikos 
sodą - sustatykime ten turimas namie 
kambarines gėles, užsiveiskime dar vie
ną, kitą kaktusiuką ar Šiaip storalapį au
galą. - Mat, šitie augalai gerai pakelia 
sausą kūrenamų patalpų orą ir ne taip jau 
nukenčia, kai užmirštame juos laiku pa
laistyti. Daugelis jų puikiai prigyja paso
dinus atskirta nuo motininio augalo atžalė
lę. Reikia tik pridengti ją apversta (dug-

Linksmosios Toronto jaunesnės sesės su Kalėdų Seneliu, 1953.

nu aukštyn) stiklinėle ir laikinai apsau
goti nuo tiesioginių saulės spindulių. Ga
lima taip pat nebrangiai jų įsigyti dešim
tukų krautuvėse ar pas gėlininkus.

įpratusios elgtis su kaktusais, paban
dykime išsiauginti kokią gėlę iŠ sėklos. 
Tam ypač gerai tinka petunijos (rinkime 
stambiažiedes, garbanotas, kad ir kiek 
brangiau atsieitų jų sėklų pirkimas). Ne
blogai auga kambary žinijos, nasturtai, 
medatkos.

Petunijos sėjamos nuo vasario vidurio, 
kitos - kovo mėn. Petunijų sėklos yra la
bai smulkios, daug smulkesnės, negu a- 
guonų. Vienam paketukui (1 uncija) pasė
ti užtenka dviejų vidutinio didumo vazonų. 
Žemė turi būti smulki (galima pirkti "po
tting soil" pas gėlininkus,gerai sudrėkin
ta, bet ne pažliugusi, gerai išlyginta. 
Sėklas sumaišome su du kart didesniu 

smėlio kiekiu, lygiai išbarstome ant že
mės ir pridengiame centuko storumo že
mės sluoksneliu. Kad Žemė taip greit ne
džiūtų, vazoną pridengiame stiklo gabalu 
ar paprasta lėkštele ir pastatome Šiltoje 
vietoje (ne karštoje). Kol nesudygo, Švie
sos sėkloms nereikia. Po dviejų dienų 
lėkštę nuimame, jei žemė pradžiuvo, at
sargiai palaistome kambario temperatūros 
vandeniu ir vazoną perkeliame į šviesų 
langą. Dabar jau reikia labai saugoti, kad 
daigeliams nepritrūktų drėgmės. Iš ant
ros pusės taip pat, kad jos nebūtų perdaug. 
Po truputį laistome kartais net 2-3 kart 
į dieną. Sekame dygimą ir kai daigai (la
bai smulkūs) turi po 2 pirmuosius lapelius 
(sėklaskiltis) ir yra neaugštesni už pirš
to storumą (ne ilgumą!), reikia juos tuoj 
persodinti (Čia parodysime savo pirštelių 
vikrumą) taip, kad tarp dviejų daigelių 

liktų apie 1/2 colio tarpas. Patogiausia 
daigų velėnas iškelti mediniu ledams val
gyti šaukšteliu ir šonu paguldžius ant laik
raščio degtuku atskirti jų šakneles. So
dinti į gilias, pieštuko galu padarytas duo
butes ir tuo pat pieštuku duobutę iŠ šono 
užspausti; reikia, kad tik lapeliai liktų 
virš žemės, o stiebelis beveik visas pasi
nertų į žemę. Pačios nustebsime, kiek 
tų daigų priviso - visiems persodinti rei
kėtų turėti 10 - 12 skardinių nuo kavos ar 
lygaus didumo kitokių. Vazonai per bran
giai atsieina. Skardinių dugne iŠgręžki- 
me po 3-4 skylutes, kad vanduo galėtų iš
tekėti. Tinka ir popierinės dėžutės nuo 
varškės (1 svaro įpakavimas). Po perso
dinimo vėl 1-2 dienas reikia daigus ap
saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, 
kad greičiau prigytų. Po 2-3 savaičių dai
gai persodinami antrą kartą - po 2-3 dai
gus į stamboką indą ar po vieną - į ma
žesnį. Kadangi tų daigų priauga per daug, 
kad galėtumėm juos į vieno - dviejų kam
barių langus sutalpinti, patariama au
ginti susitarus visai skilčiai. Sėja skilti- 
ninkė, persodinama per sueigas - tik pir
mą kartą. Neužmirškime, kad augalai yra 
labai jautrūs šalčiui ir labai rūpestingai 
įpakuokime perkeliant į kitą butą.

Petunijos reikalauja rūpestingo laisty
mo, dažno lapų drėkinimo (purškimo) ir 
daug saulės, bet šiaip yra labai patvarios 
ir atsilygina gausiu žydėjimu (po 8 sav. 
nuo sėjos dienos), ypač jei jas laikas nuo 
laiko patręšime"Hyponex"ar"Hy - Trous". 
Pirmoji trąša perkama miltelių pavidale, 
kuriuos reikia ištirpinti vandeny,imant 1 ar- 
bat.šaukštelį vienam galionui vandens. Ant
ra - buteliukuose,atskiedžiama vandeniu - 
vienas valgomas šaukštas vienam galio
nui vandens. Laistoma tomis trąšomis 
kartą savaitėje; prieš tai reikia žemę su
drėkinti paprastu vandeniu, kad nebūtų 
perdžiūvusi.

Jaunesnėms skautukėms patartina au
ginti zinijas, nasturtus ar kuriuos kitus 
stambiasėklius augalus, kurių nereikia 
persodinėti. į vidutinio didumo vazoną įso
dinami tik 3-4 grūdeliai. Nereikia jų nei 
tamsoje laikyti, o iš karto statyti ant pa
langės. Labai įdomus, bet žymiai bran
gesnis, yra svogūninių gėlių-tulpių, nar
cizų, hyacintųauginimas vandeny. Gėlių 
ar dešimtukų krautuvėse galima jau dabar 
gauti paruoštų svogūnėlių kartu su ata
tinkamais indeliais. Užtenka indan įpilti 
vandens ir elgtis pagal pridedamas in
strukcijas, kad po mėnesio (apytikriai)
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išsiskleistų mums puiki gėlė.
Jei mūsų kambario langas n ra pakan

kamai saulėtas, auginkime mažiau saulės 
reikalaujančius augalus, k. a. paparčius, 
epeidas (hedera helix), aspindlstras ar 
kitus nebrangiai įperkamus pas kiekvieną 
gėlininką.

Prieš pat Velykas,apie Verbų sekmadie
nį, pasėkime avižų, kad turėtumėm pie
velę Velykų avinėliui ganyti. Tam tikslui 
imkime žemą, platų indą (pav. molinį du
benėlį statomą po dideliais gėlių vazonais, 
pripildyta švaraus, ne pajūrio, smėlio. 
- Laistykime kas trečią kartą aukščiau 
paminėta trąša. Avižų vietoj galima var
toti riežiukus (cresson). Lietuvoje iŠ jų 
paruošdavo žalią bokštą: dugnu į viršų ap
verstą molinį vazoną dailiai apvyniodavo 
pakulomis (vata) ir apraizgydavo plonais 
siūlais. Riežiukų sėklas sumaišydavo su 
tirŠtoka molio tyre ir tuo mišiniu aptep
davo pakulas. Įstačius vazoną į lėkštę su 
vandeniu (galima tą vandenį pusiau su
maišyti su trąšų skiediniu) apvoždavo kitu 
didesniu vazonu (kad nedžiūtų) ir 24-36 
vai. laikydavo šiltai. Kai tik sėklos pra
dėdavo dygti, "bokštas" būdavo atidengia
mas ir pastatomas prie lango. Kas dieną 
jį reikia apsukti kitu šonu į šviesą ir bent 

2-3 kartus gausiai apipurkšti nešaltu van
deniu.

O kaip su zoologijos sodu ?
Žinoma, ir tą galėtumėm puikiai įsi

taisyti akvariumo ar narvelio su kanarėle 
pavidale. Pradėkime, tačiau, nuo lauki
nių paukštukų maitinimo. Įsigykime ar 
geriau pačios pasidarykime penėtuvą ir 
pritvirtinkime: pakabinkime ar vinimis 
prikalkime už mūsųlango. Paprasčiausias 
penėtuvas padaromas iš medinės cigarų 
dėžutės: pasirenkame didesnę, pav. 9 co
lių ilgumo, 7 platumo ir 1,5 aukštumo. 
Pragręžiame kiekviename šone po 2 sky
lutes - arčiau kampų, įveriame virvutę - 
ir jau paruošta. Lieka tik kas diena įber- 
ti ten duonos trupinių - žvirbliams ar sau
lėgrąžų - miško paukščiams. Nenusimin
kime, jei paukšteliai ne iš karto ims nau
dotis jiems paruoštomis vaišėmis - reikia 
gi kad jie apie tai sužinotų ir įsitikintų 
jų nepavojingumu.

Kanarėlėms auginti reikia turėti kiek 
erdvesnę kertelę, nes besimaudydamos ir 
belukštendamos savo maisto grūdelius jos 
gerokai priteršia bent per pėdą aplinkui 
narvą. Joms reikia irgi daug šviesos. 
Šiaip, kanarėlių priežiūra yra nesunki. 
Pagrindinis dalykas - geras švaros pa-

Toronto sesės ... Nuotr. V. Petrulio
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laikymas, aprūpinimas maistu - specia
liais grūdeliais, salotomis, vaisiais - ir 
ramus gyventojų būdas.

Žuvelėms auginti reikia mažiau švie
sos. Joms tinka akvariumas - stiklinė 
"dėžė" su vandeniu, kurios dugne įbe
riama specialaus žvyro, akmenėlių ir pa
sodinami keli vandens augaliukai. Labai 
svarbu, kad vandens temperatūra kiek 
galima mažiau svyruotų ir kad jame ne
pritrūktų oro. Žuvelės maitinamos spe
cialiai joms perkamu maistu "griežtai" 
pagal taisykles. Netaisyklingas ar per 
gausus maitinimas dažnai jas susirgdina.

GAMTOS MUZĖJUS galėtų tilpti lentynoje 
ar spintelėje. Čia turime plačiausia dir
vų mūsų gabumams ir skoniui. Vieniems 
patinka rinkti pajūrio kriaukles ar įvairius 
akmenis (mineralus), kitiems džiovinti 
augalus (herbariumas), jų sėklas, konko- 
rėžius, aukštaras ar kitokius sausvaisius. 
Pabandykime pasidaryti riešutų kolekcijų! 
Dažnai pasitaiko įdomių gamtos pokštų: 
dvilypių riešutų, keturlapių ar penkiala
pių dobilų lapų, neįprastos - baltos ar Ža
lios spalvos šiaip mėlynai žydinčių auga
lų, alyvų žiedų su 5 ar net 20 vainiklapių 
vieton 4. Čia sau vietos rastų įvairūs au

galų gumbai (pav. randami ant ųžuolo ar 
rožių lapų), laumės Šluotos sukaspinėju- 
sios (lyg išilgai iš kelių suaugusios) sa
kelės ir pan.

Muzėjui tiktų įvairūs vabalai, drugeliai, 
žalčių išnaros, plunksnos, lizdai. įdomu 
pačiai turėti ir kitam parodyti iš randa
mos gamtoje medžiagos padarytus suve- 
nirus, papuošalus, žaislelius, kaip pav. 
karolius iŠ akacijų sėklų, krokodilo gal
va (išdžiovinta), popieriui piaustyti peilį 
su stirnos koja ar ragu.Muzėjųgalima pa
puošti sausomis (žiemos) puokštėmis, 
Vilniaus verbomis, džiovintų rudens lapų 
vainikais. Labai papildo, o pradžiai net 
muzėjų atstoja atitinkami paveikslai, 
nuotraukos (kiek jų randama magazinuo
se, žurnaluose!) laikraščių iškarposeir 
knygos. Savaime suprantama, kad nėra 
reikalo iš karto rengti visus kampelio 
skyrius - ne visi turi vienodą skonį ir ga
limybes - užtenka turėti bent vienų gyvą 
dalykų (augalus ar gyvulėlius) ir bent 
vienų negyvų dalykų rinkinėlį - pav. gam
tos paveikslų ir varpų. Gamtos žinioms 
papildyti ir iniciatyvos pasisemti reikėtų, 
kad kiekviena skautuke bent kartų aplan
kytų gamtos muzėjų.

ps. E. Gimbutienė

Toronto VaidotieČiai užsiėmimuose... Nuotr. A. Palionio

17

18



šelmi; velniai

Iš visų, vandenyno gyvių, galbūt, dau
giausia istorijų, padavimų ir prietarų 
yra sukurta apie vandenyno aŠtuoniako- 
jus (octopus) ir deŠimtkojus (squid).

Retai kada žmonės mato šiuos pada
rus, nes jie dažniausiai gyvena vandeny
nų nepasiekiamose gelmėse.

Žvilgterėjus į aštuoniakojį, jis atro 
do kaip milžiniškas voras. Aštuonios, be
siraitančios, panašios į gyvates kojos - 
- Čiuptuvai, išeinančios iš svogūno pa - 
vidalo išpūsto kūno. Jo Čiuptuvai suside
da iš didelių, dantytų, Čiulpiamųjų apskri
tų plokštelių (diskų) ir todėl naudojami 
kaip stiprūs griebiamieji organai. Čiup
tuvų dugne yra labai didelis kaip papūgos 
snapas, kuriuo aštuoniakojis į gabalė
lius drasko maistą ir priešus. Pora be 
vokų pastyrusių akių, dažnai lėkštės 
dydžio, užbaigia jo ne tik nemalonią, bet 
net baugią išvaizdą.

Dešimtkojo kūnas ilgesnis ir tiesesnis 
kaip aštuoniakojo ir, nors jis ir turi de
šimt čiuptuvų, abu jie yra artimi gimi
naičiai ir nė vienas jų, atrodo, netiktų 
būti kandidatu į grožio konkursą.

Nuo to laiko, kai Homeras "Odisėjoje" 
aprašė Odisėjaus kovąsuScile, kas, grei
čiausia buvo milžiniškas dešimtkojis, 
jūrininkai nesiliauja pasakoję istorijas 
apie kraugeriškas, daugiarankes jūrų pa
baisas. Ankstybieji Norvegų metraštinin
kai, kurių pasakojimai labai smulkmeniš
ki, šias jūros pabaisas vadina krakenais , 
(kraken - pasakiška Skandinavų jūros pa
baisa). Buvo manoma, kad šie padarai, 
tūnodami vandeny, tyko praplaukiančių 
laivų. Pagal šias istorijas, laivai būda
vo pagriebiami medžio storumo Čiuptuvais 
ir nutraukiami į vandenyno dugną, kur 
krakenai suruošdavo sau puotą prarydami 
visą laivo įgulą. Kitais atvejais jie pa
sitenkindavo, Čiupdami porą jūrininkų 
nuo laivo burių ir leisdami laivui plaukti 
toliau.

Ankstybieji mokslininkai tikėjo Šių kra- 
kenų buvimu ir net savo gamtos mokslo 
knygose pavaizduodavo Šias siaubingas, 
bet, dažniausiai, įsivaizduotas pabaisas . 
Tačiau, nesuradus nė vieno gyvo kra- 
keno, Žmonės pradėjo vis daugiau jais 
abejoti, kol pagaliau visi pranešimai apie 
krakenus, velnio Žuvis ir panašius gy
vius buvo laikomi grynais prasimanymais.

Bet 1870 metais milžiniškų dešimtkojų 
arba krakenų buvimas tikrai buvo nusta
tytas. 1873 metais du Newfoundlando 
žvejai pamatė kažką vandeny ir, kai jie 
prisiartino prie Šio daikto, vieną iš vy
rų ištiko labai stiprus smūgis. Tariamie
ji griuvėsiai pasirodė esą nepaprastai 
gyvi ir pikti. Vanduo sujudo, dvi milži
niškos akys spoksojo į vyrus, ir pabai
sos nepaprastai didelis, snapas sudavė 
laivui baisų smūgį.

Vėliau du besiraitą čiuptuvai apkabino 
laivą. Laimei, vienas iŠ žvejų neprara
do galvos ir nukirto kirviu Čiuptuvus. De
šimtkojis, netekęs dviejų Čiuptuvų, išsi
gando ir greitai nuplaukė tolyn. Viena iš 
čiuptuvų nukirstoji dalis buvo 19 pėdų 
(5,8 m.) ilgio ir 10 colių (25,4 cm.) 
skersmens. Žvejų pasakojimu, ji buvo 
nukirsta 10 pėdų (3 m.) atstumo nuo de
šimtkojo kūno.

Po šio įvykio dar kelioliką metų buvo 
randama daug šių didelių dešimtkojų iš
plautų iš vandens Newfoundlando kran
tuose. IŠ tikrųjų, vieną kartą net buvo 
užtiktas būrys Šių milžinų, kuriame būta 
nuo 25 iki 30 dešimtkojų. Žvejybos lai
vyno nariai visiškai neromantiškai su- 
piaustė juos į gabalus ir panaudojo kaip 
jauką (mašalą) žuvims gaudyti. Laimingu 
būdu mokslininkams pavyko išmatuoti ke
letą šių padarų pirm negu jie (deŠimt- 
kojai) buvo sukapoti į mažas dalis. Vėliau 
jų skaičius sumažėjo ir tik retkarčiais 
kam nors tekdavo vėl juos matyti.
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Didžiausio žinomo milžiniško deŠimtko- 
jo bendras ilgis siekė 55 pėdas(16,8 m.). 
Kiti patikimi matavimai šie: kūno apim
tis - 12 pėdų. (3, 7 m.), akių skersmuo 9 
colių (22, 9 cm.), Čiuptuvų ilgis 37 pėdos 
(11,3 m.) ir Čiulpiamųjų diskų skersmuo 
daugiau kaip 2 coliai (5 cm.)

Taigi, patikimai nustatytas faktas, kad 
tokie milžiniški dęšimtkojai tikrai gyvena 
ir kad jie yra didžiausi gyvūnai, neturį 
nugarkaulio. Ir tai yra beveik viskas, ką 
žmonės apie juos Žino. Kur jie gyvena, 
kokie jų įpročiai, koks jų gyvenimas - vi
sa tai neišspręstos paslaptys.

Iki Šiol nesurasta krakenų, kurie būtų 
tokio dydžio, kaip juos vaizdavo senovės 
žmonės, bet kai kurie milžiniški dešimt
kojai gali būti Žymiai didesni už dabar 
mums žinomuosius. Banginių viduriuose 
dažnai randama didelių dešimtkojų. Taip 
pat žinomos titaniškos kovos tarp šių 
vandenyno milžinų.Buvo sugauti banginiai, 
ant kurių kūno pastebėti didžiuliai randai , 
kuriuos padarė milžiniški deŠimtkojųčiup- 
tuvai. Kovos metu banginis, norėdamas 
išvengti pagrobimo, ne retai iŠspiauna 
didelius dešimtkojų gabalus. Vienu tokių 
gabalų buvo Čiuptuvas šešių pėdų (1,8 m. ) 
ilgio ir dviejų pėdų (0,6 m.) skersmens ! 
Jei šis pranešimas teisingas, yra visiškai 
galimas dalykas, kad kai kurios senovės 
legendos yra šis tas daugiau negu vien tik 
vaizduotės padaras.

Daugybės filmų, pasakojimų ir net "tik
rų" istorijų aukščiausiu įtampos momen
tu yra vaizduojama žmogaus "gyventi ar 
mirti" kova su aštuoniakoju. Todėl, ne
tenka stebėtis, kad daug kas tiki, kad aŠ- 
tuoniakojai daugiausia praleidžia laiką 
tykodami užpulti žmogų. Kaip kitas kraš
tutinumas yra vieno biologo nesenai pa
darytas pranešimas, kad aštuoniakojis ne 
daugiau pavojingas, kaip moliūgas (pum- 
kin) !

Teisybė, greičiausiai, yra tarp šių 
dviejų pažiūrų. Aštuoniakojai gali būti 
pavojingi, bet tai nereiškia, kad jie nuo
lat medžioja žmogų.

Patvirtinta, kad vienas pirmųjų aštuo- 
niakojų žmogaus užpuolimų įvyko 1879 
metais Australijoje. Naras, ruošdamas 
dinamito užtaisą, staiga pajuto, kad kaž
kas nutvėrė jo ranką, ir laiko nejudėda
mas. Vandeniui praskaidrėjus, jis su pa
sibaisėjimu pamatė, kad yra pačiuptas 
aštuoniakojo. Kuo labiau jis stengėsi iš
sivaduoti, tuo daugiau Čiuptuvai spaudė jo 
ranką, kol skausmas, čiulpiamųjų diskų 
sukeltas, buvo beveik nepakeliamas. Nu
siminęs naras laisva ranka pagriebė ge

ležinę lazdą ir pradėjo gintis. Aštuonia
kojis atkakliai jį laikė, kol lazda pataikė į 
j° gyvybinę vietą, ir tik tada negyvas aš
tuoniakojis ir visai nuvargintas vyras bu
vo ištraukti i vandens paviršių.

Šio aštuoniakojo Čiuptuvo ilgis siekė per 
8 pėdas (2, 4 m.), kas yra nedaug, paly
ginus su kitų žinomų aštuoniakoju čiuptu
vais, kurie siekė iki 40 pėdų (12, 2 m.) il
gio.

Daugiausia pranešimų apie aŠtuoniako - 
jų žmogaus puolimus yra iš Australijos. 
Nesenai ten laikraščiai aprašė du atsiti
kimus, kur abiem atvejais vyrai išsigel
bėjo tik po baisios kovos pavertę, paly
ginti, nedidelius aštuoniakojus savo pei
liais, kapota mėsa.

Turbūt, aštuoniakojis nedažnai puola 
žmones, kaip kitus gyvius, kuriuos jis su
naudoja savo maistui,bet retkarčiais tokie 
užpuolimai tikrai įvyksta. Ir, nors tokie 
atsitikimai reti, bet užpultųjų aukos be 
abejonės sutiks, kad didžiuosius aštuo
niakojus visiškai drąsiai galima vadinti 
"gelmių velniais" Suliet. J.Strazdas
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PILNUTINE SKAUTŲ DRAUGOVE'

Jonas Mašiotas

Daug vargo, nusiskundimų ir galvo
sūkių turėta dar Nepr. Lietuvoje dėl nu- 
trupėjimo skautų ir jiems pasiekus ati
tinkamų subrendimo amžių. Neįdomi pa
sidarydavo skautybė. Daugumoje pasi
likdavo tik tie, kurie pasiekdavo vado
vaujančias vietas. Kodėl? Rodos buvo ku
riamos ir atskiros skautų vyčių drau
govės. Vandens sporto (jei jos turėjo pa
kankamai valčių, burlaivių ir kt.), gais- 
rogesių ir kitose draugovėse, kurios tu
rėjo gyvenimiškų (praktišką) tikslą skau
tų nutrupėjimas nebuvo pastebėtas. Tačiau 
grynai ideologinėse, tikslu tarnauti arti
mui, vykdyti skautų įstatus, ruoštis na
gingam būti ir pan. skautų nutrupėjimas 
buvo netikėtinai didelis. Išvada: klaidin
gais pagrindais buvo sukurta draugovė, 
nes neturėjo savo papročių, nebuvo su
sigyvenusi ir pan.

Kaip normaliai susikuria draugovė? 
Sumanus skautukas iš savo apylinkės ber
niukų, dažniausiai basų, purvinų, apdris
kusių, triukšmadarių, žaidžiančių ne
prasmingus žaidimus, sudaro apie save 
būrelį berniukų, kuriuos iŠ lėto, parink
tais žaidimais, nurodymais, nejučiomis 
moko skautybės. Iškylos - kiek džiaugs
mo ir malonumo, o jei dar kelių dienų 
stovyklėlė i Ir taip būrelis išauga į vil
kiukų būrelį. IŠ vilkiukų būrelio išauga 
skautų skiltis, o vilkiukų būrelis pasi
pildo vis naujais. Ir vėl skautų skiltys - 
jau ne viena, o kelios. Štai ir draugovė, 
turinti kelias skautų skiltis ir kelis vil
kiukų būrelius. Draugovė, laikui bėgant, 
bręsta: vieni eina mokytis amatų, kiti į 
fabrikus dirbti, stoja į amatų, technikos 
mokyklas, lanko kursus, kiti, baigę gim
nazijas, į karo mokyklų, universitetą. 
Prie draugovės susidaro vyresniųjų ir 
skautų vyčių būreliai. Ilgainiui tuos bū
relius sudaro įvairūs amatininkai, vers
lininkai, gydytojai, inžinieriai, karinin
kai ir pan. - visi išaugę toje pat drau
govėje ir likę jai ištikimi. Tuo būdu ir at
siranda pilnutinė skautų draugovė, kurios 
kamieną sudaro 4-5 skautų skiltys, o 
sparnus: prieauglį - vilkiukų būreliai, 
išauglį - vyresniųjų skautų bei vyčių bū
reliai.

Jie drauge žaidžia, drauge lavinasi, 
drauge iškylauja, stovyklauja. Kaip ma
lonu tokioje draugovėje greta tėvo matyti 
ir jo sūnus ! Kiek pasakojimų, kiek pri
siminimų prie laužo. Taip sukurtos drau
govės skautai nenutrupa, nenubyra!

Kai kam atrodys visa tai graži fanta
zija. Deja, gyvenime tai buvo išmėginta 
Aušros skautų tunte Kaune. Gal be kito 
juos rišo ir stipri tautinė dvasia, gilus 
patriotizmas. Būdavo net taip, kad iš 
vienos draugovės sudaryta nauja drau
govė užsispirdavo palaikyti ir draugovės 
vardą, pav. 1 ir 6 D. L. K.Kęstučio dr-vės. 
Skautininkai ar vyr. skiltn. nesutikdavę 
pereiti į kitą tuntąaukštesnėm atsakinges- 
nėm pareigom - jie buvo suaugę, susi
gyvenę su Aušros tuntu ir iš jo nenorėda
vo pasitraukti. Ir, iš tiesų, Aušros tun
tas buvo taip susigyvenęs, kaip tikroji 
skautų skiltis: vienas už visus, visi už 
vieną. Niekados savo tarpe nekildavo jo
kių nesusipratimų, intrygų, nors dažnai 
skautybės klausimais ir buvo karštai gin - 
čytasi. Vadų pasitikėjimo ir gražaus su
gyvenimo dvasia veikė ir skautus. Todėl 
ir nenuostabu, kad, Lietuvą ištikus ne
laimėms, Aušros tunto skautų dauguma 
pasinėrė į pogrindį. Kovoje su bolševi
kais vien Aušros tunto išugdytų skautinin
kų, vienų iŠ geriausių vadų, yra žuvę net 
5, o kiek kitų vadų ir skautų?

Sukurti skautų draugovę iŠ mokslą ei
nančio jaunimo, dar baltarankių, inte
ligentų tėvų vaikų, nėra menas ir skau
tybės tikslas. Tatai turime gerai įsidė
mėti išeivijoje, kur aukštiems mokslams 
siekti, tik tam tikrai privilegijuotai jau
nimo grupei yra praviros durys ir gali
mybės. Turime nemaža jaunimo, kurių 
tėvai negrįš į Laisvą Lietuvą. Turime 
jais susirūpinti. Kai gerai sucementuota, 
tautiniai išugdyta pilnutinė skautų drau
govė, nedelsdama veršis į Laisvąją Lie
tuvą, drauge patrauks ir tą jaunimą, ku
rių tėvai dėl geresnių gyvenimo sąlygų 
atsisakys savo Tėvynės. Tada skautų va
das galės atsirišti kaklaraiščio mazgelį ir 
ramiai tarti: atlikau sąžiningai ir tinka
mai kaip skautas ir lietuvis savo pareigą 
išeivijoje !
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Q&njrft,■fcat'ftaw!

Iš gretimo kambario sklido ty
lūs ir liūdni radijo muzikos garsai, 
o pro Kazelio langą driekėsi pluoš
tas sidabrinių, mėnulio spindulių. 
Jis buvo sužavėtas tylia, tarsi 
banguojančia vargonųmuzika ir jau
kia, sidabru puošta, naktimi. Su
kaupęs visas jėgas Kazelis atsisu
ko į lango pusę ir įsmeigė akis į 
pasakišką gamtos grožį.. . Ir be
matant šalta Žiemos naktis jo akyse 
virto gražiu vasaros sapnu, o mu
zika - lakštučių sutartine. Kažkur, 
tarsi pro miglas, jis pamatė ošian
tį pušyną, toliau vėl žaliuojančias 
lankas, žvilgantį ežerą ir baltuo
jančias palapines. O raudona pa
švaistė liudijo, kad saulutė jau toli 
vakaruose...

Staiga Kazelio lūpos pasipuošė 
Šypsena, o akys beviltiškai kiek 
klaidžiojusios sustojo ir žvelgė į 
beribį tolį. - Laužas, laužas, - 
tyliai kartojo Šypsančios Kazelio 
lūpos.

Ir kaip ugniniai paukščiai laužo 
liepsnos Šovėsi į viršų, savo švie

sa puošdamos lieknąsias pušis ir 
skaisčiai nurausvindamos aplink 
sėdinčių skautų skruostelius. Visur 
skambėjo juokas, žydėjo jaunystė 
ir grožis. Kazelio Širdis taip pat 
džiūgavo ir grožėjosi visa aplin
kuma. Dešinioji ranka jau buvo pa
siruošusi mostui, kad iŠ jaunų krū
tinių tuojau išsiveržtų galinga ir 
skambi daina, kuri priverstų drau
ge dainuoti ir aukštąsias pušis. 
Jau, jau visi nutilo, reikia tik vie
no Kazelio rankos judesio, ir visas 
pušynas nuaidės griausminga daina. . 
Bet, čia staiga pasigirsta klaikus 
riksmas. - Kažkas Šaukiasi pa
galbos. Valandėlei vėl viską ap
gaubia mirtina tyla.Kas, kur, kaip? 
Gal nelaimė? Ir kaip žaibas per 
visų kūnus perskrieja šiurpulys. 
Kazelio veiksmai daug greitesni už 
kitų mintis ir jo akyse tuojau su
mirga paslaptingai banguojąs eže
ras, apvirtusi valtis... Dar viena 
akimirka ir jis jau vandenyje... UŽ 
valandėlės vėl kažkas jį neša,bučiuo
ja, bet Kazelio galva tokia sunki.
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Viskas, rodos, tik sukasi, pinasi, 
Nei protas, nei Šaltas jo žvilgsnis 
nebeišskiria, kas čia atsitiko. Tik 
tyliai ošiančios pušys užliūliuoja 
jį saldžiam miegui ...

Po Šio regėjimo Kazelis susvyra
vo ir sukniubo ant pagalvėlės, o 
veik tuo pat metu atsidarė gretimo 
kambario durys, ir jose pasirodė 
lengvai garbanotais šviesiais plau
kais pasipuošusi Kazelio sesutė 
Irena. Kambaryje tuojau sužibo 
Šviesa ir baltos, dar vaikiškos Iru
tės rankutės, lengvai glostydamos 
Kazelio išdrikusius plaukus, jį par 
guldė ir apkamšė.

- Kazeli, kas tau atsitiko, - pa
galiau tyliai paklausė, tačiau, jai 
niekas neatsakė.

- Taip, ir vėl Kazelis karščiuo
ja. O Viešpatie, pasigailėk jo ! Juk 
greitai bus net pusė metų, kai 
vargšas Kazelis išgelbėjęs kitą, 
pats nebeišlipa iš lovos .Dieve, su
teik jam jėgų, - tyliai maldavo Iru
tė. - Rytoj Kazelio vardinės. O ką 
aš jam padovanosiu, - pati savęs 
klausė mažoji. - Ak, kad galėčiau 

jį rytoj pamatyti sveiką ir linksmą, 
nieko negailėčiau, - ir, priglaudusi 
galvutę prie savo brolio krūtinės, 
apsiverkė. Kazelis jautė jos kvapą, 
girdėjo, kaip plakė jos Širdis, ta
čiau neturėjo jėgų nuraminti ma
žosios slaugės rūpesčių. Jis giliai 
alsavo . . .

Kitos dienos rytą Irutė prie Ka
zelio lovos, jam visiškai negirdint 
ir nematant, pakabino auksiniuose 
rėmeliuose šventojo Kazimiero pa
veikslą.

- Juk Šiandie Kazelio vardinės, 
tebūnie jam tai mano brangiausia 
dovana, - pakabinusi paveikslą pati 
save guodė Šviesiaplaukė Irutė.

Už valandėlės atvėrė akis ir Ka
ziukas. Pastebėjęs, kad prie jo 
lovos, maldai sunėrusi rankutes, 
stovi Irutė, staiga pasuko galvą į 
sienos pusę ir pamatė saulės spin
dulių apibertą šventojo Kazimiero 
paveikslą. Irutė, pažvelgusi tai į 
brolį, tai į paveikslą, palingavo 
galvutę ir tarė:

- Kazeli, tai tau. Būk sveikas.
Nugirdęs Šiuos žodžius, jis tik

SAKALŲ SKILTIES NUOTYKIAI

Sakalų skiltis sugrįžus 
Iš stovyklos jau seniai. 
Krito snaigės, o jie ryžos 
Būt geri spaudos draugai. 

Vajų skelbia - gavo žinią 
Būklan lėkė sakalai;
Pažadėtą palapinę
Juk laimėti ne juokai!..
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dabar sužinojo, kad Šiandie jo var
dinės, jis tik dabar suprato, ko 
trokšta jo sesutė ir malonia šypse
na padėkojęs jai už dovaną, ilgai 
žiūrėjo į kabantį paveikslą. Jis ju
to, kad jėgos jo krūtinėje kas valan
dėlę vis augo ir stiprėjo. . . Lūpos 
kažko tai šaukėsi, maldavo, o ran
kos siekė paveikslo. ..

O kai vėl sutemo, ir lauke tyliai 
suposi snaigės, Kazelis pirmą kar
tą, išlipęs iš lovos atsisėdo prie 
stalo. Aplink jį sėdėjo skautai, Iru
tė, linksmai nusiteikusi jo mamytė 
su tėveliu ir prieš pusę metą iš 
mirties nasrų išgelbėta raudon
skruostė valsčiaus viršaičio dukre
lė.

Ilgai dar pas Kazelį svečiavosi 
jo draugai ir tėveliai. Ilgai dar kal
bėjosi ir džiaugėsi Kazelio staigiu 
sustiprėjimu. O Kazelis, kada jau 
visi ruošėsi eiti namo, spausda
mas prie krūtinės šventojo Kazimie
ro paveikslą, kurs jam ir suteikė 
tiek jėgų, tarė:

- Bet juk tai buvo mano pareiga. 
AŠ išgelbėjau mažąją Aldutę, o ma

ne štai po ilgos ligos - šventas Ka
zimieras. A. Z.

Brigita Golcvigaitė

Ak, jūs sraunūs upeliukai, 
Upeliukai iš laukų! .. 
Greitas Šokis tą bangelių, 
Vikrumėlis vandenų.

Nemunėlis - tai didžiausias 
Mūs tėvynės Lietuvos;
Kai mes laisvę vėl atgausim, 
Kursim laužus jo krantuos.

Lietuva, o tu turtinga 
Tokiu Nemunu garbingu! 
Nemunėlis visados
Mūs tėvynės Lietuvos.

Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Pieš. V.Bričkaus

Ir į darbą pasileido
IŠ namų į namelius
Dėl to mielo "Skautų Aido", 
,Dėl laimikio ir taškų !.. 

Bėga naujo darbo dienos, 
Džiaugias mūs šauni skiltis: 
"Skautų Aidas" tuoj kiekvieną 
Jų vietovėje lankys.
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a. a. s. join Mašiotas

Visai nelauktai mus pasiekė liūdna Žinia, kad Chicagoje mirė s. Jonas Mašiotas. 
Jis buvo gimęs 1897 m. rugsėjo mėn. 12 d.

Rygoje. Jo tėvas - Pranas Mašiotas (lie
tuviškos vaikų literatūros te'vas), motina - 
Marija. Tėvas buvo gimnazijos mokytoju, 
gimnazijos direktoriumi ir 1.1. Todėl Jonukas 
mažas būdamas ėmėsi knygos ir, aišku, tė
velis pirmiausia išmokė lietuviškai skaitytiir 
rašyti. Jonelis lankė Rygos gimnaziją, kurią 
baigęs įstojo į Politechniką 1915 m. Maskvo
je, o baigia 1919 m. Rygoje. Studijavo ma
tematiką Berlyno ir ZUricho universitetuose, 
iŠ kur grįžo 1926 m. Mokytojavo Marijam
polėje mokytoją seminarijoje, Kauno Aušros 
berniuką, Kauno IV ir Vilkijos gimnazijose. 
Išleido eilę modernią matematikos vadovėlių. 
Karo meto baisumus praleidžia Regensburge ir 
po karo gyveno Regensburge, vėliau Šein- 
felde, Dilingene a./d. Donau. Persikėlęs už 
vandenyno įChicagą, stengiasi gydytis, bet pamažu širdis eina blogyn ir 1953 m. sau
sio mėn. 28 d., 11,45 vai., sustoja plakti.

Gimnazijoje būdamas dalyvavo slaptame lietuvių gyvenime. Studentu būdamas neati
trūko nuo lietuviško veikimo ir visa savo išmone jį rėmė tais būdais, kurie jam atrodė 
geriausi. Grįžęs į Lietuvą neatsiliko nuo visuomeninio gyvenimo ir jį galima buvo ma
tyti kur tik kam pagelbėti reikėjo.

s. Jonas Mašiotas buvo principo žmogus. Jis imdavosi tik tokį darbą dirbti, kurį pats 
gerai žinojo ir jį atlikdavo ligi galo. Vienas pavyzdėlis. - 1930 m. "Aušros" gimnazija 
neteko skautą globėjo mokytojo Klemo, kuris buvo perkeltas į Klaipėdos gubernatūrą. 
Aušros gimnazijos skautą vadovams buvo galvosūkis, kurį mokytoją prašyti būti globėju. 
Apsistota prie Jono Mašioto. Nuėjus pas jį ir paprašius būti globėju, jis pasakė, kad 
skautą gyvenimo nepažįstąs, bet jei jam pristatysime literatūros apie skautą gyvenimą, 
ideologiją, jis su ja susipaŽinsiąs ir tada duosiąs atsakymą. Vadai bėgiojo ir rinko li
teratūrą: lietuvių, rusą, vokiečių ir prancūzą kalbomis. IŠ viso susidarė apie 12 sto
roką knygų. Sekančią dieną nunešus, paprašė duoti 2 savaites laiko su ta literatūra su
sipažinti ir tik po to duosiąs atsakymą. Atėję po dvieju savaičių patyrėme, kad yra ge
rai susipažinęs su skautų ideologija ir gavome jo sutikimą.

Tapęs globėju jis suorganizavo tėvą - rėmėją būrelį, kuriam ir vadovavo. Aušros 
skautai pajuto tikrai tėvišką jo globą, remiančią skautišką veikimą tiek moraliai tiek 
materialiai. Skautą vienetai didėjo, ją aprūpinimas taip pat. Jis pats mokėsi ir išėjo 
visą skautiškąją programą, pradedant mazgais, kelionės ženklais, morze ir 1.1. Sto
vyklavo su skautais, pats statė tiltus, vartus, kitus įrengimus, virė, puošė stovyklą, 
dalyvavo laužą pasirodymą programose ir 1.1.

LSB Vadija, pastebėjusi Jono Mašioto puikų susipažinimą su skautiška mokykla bei 
sugebėjimą administruoti, 1932 m. jam pavedė finansų ir ūkio skyrių. Šį darbą paėmęs, 
jis puikiai sutvarkė visą atskaitomybę, sąmatą bei smulkmeniškai prižiūrėjo sąmatos 
vykdymą, kad nei vienas centas nežūtą. Buvo kieto būdo, atviras, nebijąs niekada tie
sos į akis pasakyti. Už sugebėjimą vadovauti 1933 m. balandžio mėn. 23 d. buvo pa
keltas į paskautininkio, o 1934 m. balandžio 23 d. į skautininko laipsnį.

1933 m. garsusis Palangos sąskrydis buvo pavestas suorganizuoti ps. J. Mašiotui, ku
ris puikiausiai viską paruošė. Daugelis vyresniojo amžiaus skautų tą sąskrydį puikiai 
prisimena. Brolijos Vadijoje dirbo iki pasitraukimo, t. y. 1937 m.

1937 m. buvo paskirtas Aušros tunto tuntininku. Jis pirmasis suorganizavo specia
lybių draugoves: gaisrininkų, oro, jūrų skautų. Jam vadovaujant, šis tuntas tapo vienu 
geriausių tuntų Lietuvoje. Už nuopelnus buvo apdovanotas Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
skautų svastikos ir lelijos ordinais, ugniagesių 2, 3 laipsnio, Latvijos 3 Žvaigždžių 
3 laipsnio ordinu ir 1.1.

(nukelta į viršelį)
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Š. m. sausio mėn. 31d. Kanados skau
tės savo tarpe turėjo ypatingai mielą ir 
seniai lauktą viešnią - Vyriausioji Skau
tininke dr.D. Kesiūnaitė pirmą kartą jas 
aplankė Kanadoje, paŠvęsdama visą popie
tį pasitarimams su skaučių vadovėmis. 
Posėdis įvyko St.Šileikytes bute, Toronte, 
ir jame dalyvavo 18 sesių. Hamiltonas 
atsiuntė dvi atstoves, iš Montrealio atvyko 
trys, o su Vyr. Skautininke atvažiavo ir 
Seserijos Reikalų Vedėja s. šenbergienė.

Kanados Rajono Vadeivei s. I. Lukoše
vičienei atidarius posėdį ir pasveikinus 
brangią viešnią, sekė vienetų vadovių pra
nešimai, o po jų - šiltas ir turiningas 
Vyr.Skautininkės žodis jaunosioms vado
vėms. Ji pabrėžė, kad dažnai vadovės pa
sisekimas ar nepasisekimas glūdi per 
mažo dėmesio į save atkreipime ir per 
didelių reikalavimų statyme savo vadovau
jamoms mergaitėms. Jos pirmasis pata
rimas - visų pirma kritikuok save, ir kai 
tikrai jausi, kad gali visur ir visuomet 
būti savo mergaitėms pavyzdžiu, pamaty
si, kad jos noriai tavęs klauso ir tave 
myli. Vadovė tūri būti savo mergaičių 
vyresnioji sesuo, ji jokiu būdu neturi im
tis griežto įsakinėjimo ir perdėtos dis
ciplinos priemonių, nes tada skautės jos 
vengs ir varžysis. Ji neturi norėti skaučių 
paversti tokiomis, kokia ji yra, ji turi 
stengtis nusileisti iki skaučių galvosenos 
ir gyventi jų interesais.Tik pilnai supras
dama savo skautes ir gyvendama jų pa
saulyje, vadovė sugebės jas pakreipti no
rima linkme. Nors vadovė yra lygiai tokia 
pat skautė, kaip ir kitos, ji turi stengtis 
būti nors truputį geresne ir pavyzdinges- 
ne, ji turi patraukti skautes ne tiek savo 
žodžiais ir įsakymais, kiek savo elgesiu 
ir nuoširdumu.Skautės vadovės gyvenimas 
turi būti tiesus, kaip nendrės stiebas ir 
paprastas, kai vieversėlio daina, ji turi 

gyventi taip, lyg ji būtų atvirame name, 
kurin kiekvienu momentu gali kas nors 
užeiti ir pamatyti, kaip ji gyvena, nes 
visų akys nuolat atkreiptos į vadovę. Pa
prastai skautei pasitaikančios klaidos ir 
nukrypimai lengvai atleidžiami, tačiau pas 
vadovę jų neturi pasitaikyti - ji visų pirma 
turi labai daug reikalauti iš savęs pačios, 
o būti atlaidi kitiems. Tik taip gali išaug
ti didelė asmenybė ir gera vadovė. Jei 
vadovė tikrai žino, ko ji siekia, jei ji turi 
pagrindinių žinių apie vaiko psichologiją, 
yra skautiškai nusiteikus ir neužmiršta 
tautinių uždavinių, ji tikrai gali sėkmingai 
vadovauti. Vyr. Skautininke ypatingai iš
kėlė jaunųjų vadovių reikalingumą - nors 
vyresniosios ir daugiau patyrimo turi ir 
stipresnės skautiškoje ideologijoje, jos 
išaugo visai kitokiose aplinkybėse, jos ir 
norėdamos nesugeba įsijausti į šių dienų 
vaiko pasaulį. Gi vadovaujant neužtenka 
vien tik žinių ir patyrimo, reikia sugebėti 
jas perduoti jaunosioms, išeinant iš jų 
galvosenos.

Vyr. Skautininke taip pat palietė mišrių 
vienetų problemą, paaiškindama, kodėl 
Seserija siekia, kad mišrių vienetų būtų 
kuo mažiau, o skautės veiktų savarankiš
kai. - Mergaitės iš prigimties linkusios 
pasiduoti, paklusti stipresniojo valiai. Tad 
ir ilgesnį laiką pabuvusios mišriuose vie
netuose jos visiškai savo iniciatyvą pra
randa, lieka pasyviomis ir tik atlieka joms 
duotus uždavinius, pačios išeities visiš
kai neieŠkodamos. Skautybės gi tikslas - 
ugdyti asmenybes, todėl Seserija ir sten
giasi išugdyti mergaites, kurios ateityje 
galėtų būti savarankiškomis vadovėmis 
skaučių sąjūdyje ir kurios galėtų išlaikyti 
mūsų tautinius interesus.

Po Vyr. Skautininkės žodžio sekė dis
kusijos ir einamųjų reikalų aptarimas. 
Svarbiausias šio suvažiavimo tikslas - pa-
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ruošti vasaros stovyklą, kuri numatoma 
birželio 29 - liepos 3 dienomis prie To
ronto ir kurioje turėtų dalyvauti Kanados 
ir Amerikos vyr. skautės, skautai vyčiai 
ir akademikai skautės-tai. Stovyklos įruo- 
šimui talkininkaus ir Brolija, ir iŠ sesių 
pusės ryšininke visiems stovyklos tvar
kymo reikalams paskirta s. St. Šileikytė. 
Stovyklos viršininkė, talkininkaujant vie
nai iš vyresniųjų skautininkių, principiniai 
sutiko būti s. I. Lukoševičienė. Pasitari
mai dėl stovyklos vyko dar ir sekančią die
ną kartu su Brolijos Vadija, ir tikimės, 
kad Ši vasaros stovykla, kuri stengiasi 
suburti visą Kanados ir Amerikos skautiš
ką jaunimą ir jau turi pramatytą labai 

turiningą programą,bus tikrai šauni ir jo
je pasisemsime daug skautiško patyrimo.

IŠ pasitarimų sesės išsiskirstė susi
mąstę, bet padrąsintos, jausdamos, kad 
jų užnugaryje budi vyresniosios, ir pasi
ryžę kaip galima geriau įgyvendinti Vyr. 
Skautininkės mintis.
* Vyriausia Skautininke 35-rių metų 
Nepriklausomybės paskelbimo proga vi - 
soms skautėms išsiuntinėjo specialiu s 
sveikinimo lakštus.Lakšto viršelyje inž. 
P. D ras učio piešinys - Laisvės Paminklas 
Karo Muziejaus Sodelyje Kaune. Viduri
niame puslapy Laisvės Paminklo įrašas 
ir sveikinimo šūkis: "Budėkime didžiųjų 
Skautybės idealų vedini!"

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* PLSS Seserijos Vyriausioji Skauti
ninke dr. D. Kesiūnaitė š.m.sausio 31 ir 
vasario 1 d. lankėsi Toronte. Ta proga 
buvo sušauktas Brolijos Vadijos posėdis, 
kuriame dalyvavo Vyriausia Skautininke, 
Seserijos Vadijos Reikalų vedėja s. A.Šen- 
bergienė, Kanados Rajono Seserijos Va- 
deivė s. Ir.Lukoševičienė, Brolijos Va
deiva ps. J. Vilimas, Brolijos Garbės 
Gynėjas v. s. K. Grigaitis ir visas Broli
jos Vadijos branduolys. Posėdyje tartasi 
aktualiaisiais Seserijos ir Brolijos rei
kalais. Svarbesnieji - JAV ir Kanados 
Rajonų stovyklos lietuviškos skautybės 
35 m. sukakčiai atžymėti ir skautiškos 
spaudos reikalai. Nutarimuose prieita 
visur vieningos nuomonės. Toks posėdis 
čia užjūriuose buvo pirmas, ir abiejų Vy
riausiųjų Skautininkų susitikimas,be abejo 
atsilieps į stipresnį ir našesnį skaučių— 
skautų darbą išeivijoj.

* Brolijos Vadijos posėdyje, įvykusia
me vasario 20 d., nutarta ir ateinantiems 
1954 m. leisti to paties vardo "Tauta Bu
di" kalendorių. į redakcinį kolektyvą pa
kviesti: v. s. V.Skrinskas, jūr. s.Br.Stun
džia ir ps. J. Gaižutis.
* Šiais metais įvyksta tarptautinė skau
tų vadų konferencija Lichtenšteino vals
tybėlėj. į konferenciją norima pasiųsti ir 
Geležinės Uždangos Brolijų atstovą. Šį 
reikalą išdiskutavus. Brolijos Vadija nu
tarė, reikalui esant, prisidėti prie tokio at
stovo pasiuntimo į konferenciją ir apmo
kėti su delegavimu surištų išlaidų Broli
jai priklausančią dalį.

* Brolijos Vadijos išleistas 1953 m. 
kalendorius "Tauta Budi" baigiamas iš
parduoti. Leidykla jau nebegali patenkinti 
visus platintojų pareikalavimus. Prašoma 
paskubinti platinimą ir atsiskaityti, siun
čiant pinigus adresu: V.Skrinskas, 230 
Brunswick Ave., Toronto, Ont,Canada.

* Latvių Kanados skautų pirmininkas 
p. Z. Šurinš Vasario 16-tosios proga pa
sveikino VS-kąir Lietuvos Skautų Broliją.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Š.m. sausio mėn. 30 d. Toronto jūros 
skautų tautinių Šokių grupė minėjo savo 
veiklos vienų metų sukaktį. Ta proga su
ruoštoje arbatėlėje be jūros skautų daly
vavo keletas svečių bei bičiulių.

Per vienerius metus t. šokių grupė tu
rėjo 13 pasirodymų scenoje, iš kurių 6 ka
nadiečių publikai. Š.m. vasario mėn. 14 
d. ji dalyvavo 24 tautų koncerte, įvyku
siame Toronte, Massey Hall, o vasario 
15 d. Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 35-rių metų sukakties minėjime, 
kurio meninėj programoj susilaukė dide
lių žiūrovų simpatijų, pašokdama Blez
dingėlę, Gyvatarą ir Polką.

Susidariusias išlaidas nuomojant patal
pas repeticijoms, apmokėdavo jūros skau
tų laivai, o vėliau patys Šokėjai. Arba
tėlės metu vyr. valt. P. Jonelis, sužinojęs
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liūdną finansinį stovį, apmokėjo 3 dolerių 
neapmokėtą, sąskaitą.

Tautinių šokiųgrupei vadovauja p.A. Lič- 
kūnaitė - Šadeikienė. Br.V.

* Vasario 22 d. Toronto Skautininkų Ra
movės suorganizuotos gavėnios meto pa
skaitos visuomenei pradėtos. Med. dr.fil. 
J.YČas skaitė paskaitą tema "Žmogaus 
kova su mikrobais".

Montreal, Que.

* Jūrų skautai ir skautės suruošė jau
kius krantinės šokius,sutraukusius dauge
lį Montrealio jaunimo. Trumpa, bet tik
rai gyva programa, skanūs Šeimininkių 
patiekalai ir bendri Žaidimai nejučiomis 
dalyvius įjungė į bendrą skautišką šeimą.

* Š.m.sausio mėn.31d. Aušros Vartų 
bažnyčioje buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos už a. a. Ant. Smetoną, buvusį Lie
tuvos prezidentą ir Skautų Šefą. Kun.kleb. 
J. Kubilius, S. J., savo pamoksle gražiai 
nušvietė velionies skautiškąjį kelią. S. N.

Hamilton, Ont.

* Hamiltone sėkmingai veikia spaudos 
platintojų dešimtukas, kuriam priklauso ir 
ps.Z. Laugalys. Dešimtuko tikslas - kiek 
galima daugiau surinkti hamiltoniečių tar
pe prenumeratų lietuviškai spaudai, 
pirmiausia Kanadoj išeinantiems laikraš - 
čiams. Ryžtingas darbas neša pasigėrė
tiną rezultatą - iki šiolei ir "Skautų Ai
dui" surinkta jau 20 prenumeratų. Vajaus 
proga Š.m. vasario 7 d. Hamiltone įvy
ko spaudos balius, kuriame dalyvavo vi
sų trijų kanadiškų laikraščių redaktoriai . 
Baliaus pelnas padalytas lygiomis vi
siems laikraščiams. -SKS-

JAV RAJONAS
Detroit, Mich.

* Šių metų vasario mėn. 7 d. Detroito 
skautai-tėš suruošė nuotaikingą ir gražų 
Užgavėnių vakarą su įdomia laužo prog
rama. Laužą labai gerai pravedė vyr. 
skautė Želvyra Buknytė. Gausi publika 
žavėjosi skautų pasirodymais, kurie buvo 
įvairūs ir įdomūs. Štai, atsivėrus sce
nai, vaizduojančiai stovyklavietę, prie 
laužo susėdę jaunučiai pradėjo su daina 
"Nusileido saulužėlė". Toliau sesės ar
tistiškais gabumais suvaidino pasaką ir 

davė iŠtraukąiŠoperos„Carmenj kuriomis 
publika žavėjosi; atrodė, kad dainuoja 
tikroji Carmen,bet ne patefono plokštelė... 
Vyresnės skautės pašoko kaukių Šokį - 
menuetą. Čigoniukų Šokis, kurį atliko 
vyr. skautės Danguolė Šeputaitė ir Ras
tenytė, buvo katučių palydėtas. Broliai 
neatsiliko nuo sesių. MindaugieČiai pa
sirodė skautiškai. "Išrikiavo" visą Det
roito skautų vietininkiją scenoje... "Dr . 
Penoptikumas su savo tarnu Seid Abdulla 
Hašamatai" "esperanto" kalba papasakojo 
kelionės įspūdžius aplink pasaulį. La
šininis ir Kanapinis, kurį suvaidino "se
niai", nuteikė pabaigai visus tikra uŽga- 
vėniška nuotaika, prisimenant senas lie
tuviškas tradicijas. Laimės šulinys, dru
gelių šokis ir geras orkestras darė skau
tišką Užgavėnių vakarą nuotaikingu. Skau
tų tėveliai ir svečiai nesigailėjo pralei
dę laiką salėje ar bufete, kuris kuteno 
jautrią uoslę skanių užkandžių ir valgių 
kvapsniais... Juk bufeto vyriausia šei
mininkė buvo mūsų geriausia valgių ži
novė sesė skautininke Pajaujienė.

* D. L. K. Mindaugo skautų draugovėje 
vasario mėn. 14 d. baigti skiltininkų kur
sai. Pirmą vietą laimėjo psl. Aleksand
ras IljaseviČius, surinkęs 614 taškų iš 
650 galimų ir gavo 20 dol. vertės XY skir
tą dovaną: medžio drožinį - vytis, tautinį 
takelį, knygas:„Gatvės Berniuko Nuotykiai’' 
Žemaičių Krikštas ir Buriavimas ir Jū
rininkystė” Antrą vietą laimėjo skautas 
Vitalis Šeputa, surinkęs 593 taškus ir 
gavo Baltijos vietininkijos skirtą 10 dol. 
vertės dovaną: medžio drožinį - vytis ir 
knygą "Lietuvių Tautosakos Skaitymai" . 
Trečią vietą laimėjo skautas KęstutisGriš- 
kelis, surinkęs 456 taškus ir gavo JAV 
Rajono vadeivos 5 dol. vertės dovaną - 
knygą "Gatvės Berniuko Nuotykiai". Ket
virta vieta teko skautui Viktorui Meme
nai su 381 taškų ir penkta skautui Algir
dui Gladkauskui su 347 taškais, kurias 
kursų vedėjas s. v. v. si. Antanas Banionis 
atžymėjo, padovanodamas banko taupymo 
knygeles su 2 dol. ir 1 dol, įnašu.

* Vasario mėn. 15 d. turėjome iškilmin
gą sueigą - Vasario 16-sios minėjimą, 
po to iškilmingas pamaldas Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje ir bendrą Nepriklauso
mybės Šventės minėjimą Western High 
School, kurio metu skautai dalyvavo aukų 
rinkime.
* Knygų skaitymo konkursas D. L. K. 
Mindaugo ir jaun. skautų Algimanto drau-
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govėse pratęstas iki Š. m. kovo mėn.. 31 d. 
Konkursinius skaitytų knygų rašinėlius 
įteikti konkursą pravedančiam sk. v. v. si. 
A.Banioniui. Rašytojas Liudas Dovydė
nas yra Šio konkurso skelbėjas ir spon- 
sorius. Jis skiria tris dovanas. I-mą - 
5 dol., II-rą - knygą "Kuprelis" ir tauti
nę juostelę, III-čią - knygą "Broliai Do
meikos.'
* Nuo vasario mėn. 15 d. D.L.K.Min- 
daugo skautų dr-vės draugininku paskir
tas sk. v. v. si. Algirdas Šimoliūnas. Bal
tijos vietininkijos adjutantu sk. v. v. si. An
tanas Banionis. Skautą vyčių Geležinio 
Vilko būrelio vadu išrinktas ir patvirtin
tas sk. v. s. Leopoldas Heiningas. a. b.

Cicero, III.

* Cicero, Ill., lietuvių skautų L. K. Min
daugo dr-vė įsiregistravo Boy Scouts of 
America organizacijoje ir gavo 339 eilės 
numerį.

Mindaugėnai ne tik stengiasi gražiai 
reprezentuotis svetimtaučių tarpe, tačiau 
uoliai dirba ir savo vienete. Daugumas 
paaugesnių skautų lanko skiltininkų kur
sus. -SKS-

C hi c a go, Ill.

* Jūrų ps. Leonas Knopfmileris, 584 
So. Carpenter St., Chicago 21, Ill., yra 
paskirtas skautų vadovų ir akad. skautų-čių 
žurnalo "Mūsų Vytis" administratorium . 
Ligšiolinis administratorius senj. A. Ka
raliūnas iš pareigų pasitraukė.

* Chicagos skautųLituanicos ir skaučių 
Aušros Vartų tuntai balandžio 18 d.,7 vai. 
vak. rengia Lietuvių Auditorijoje tra - 
dicinį skautišką vakarą.

* Vasario mėn. 13 d. mūsų jūrų skautai 
turėjo draugišką kontestą su dviem ame
rikiečių jūrų sk. laivais. Konkursas įvyko 
amer. jūr. sk. laivo "Flying Dutchman" 
patalpose. Visas kontestas susidėjo iš šių 
atskirų dalių; patikrinimas, rikiuotė, 
morzės signalizacija Šviesa, mazgai, vir
vės metimas ir jūreiviška estafetė. Reikia 
pažymėti, kad mūsiškiai angliškoje rikiuo
tėje pasirodė daug geriau už amerikiečius 
jūrų skautus ir laimėjo pirmą vietą. Ba
landžio 3 d. numatoma surengti plaukimo 
varžybas su tais pačiais amer.jūr. sk. 
vienetais.

* Šiuo metu Kpt. M. Kukučio jūrų sk. lai

ve veikia trys valtys: Pingvinai, valtinin
kas E. Šimaitis; Delfinai - valtininkas 
R.RapŠys ir Ruoniai - valt.A. Šlapkauskas.

* Delfinų valtis laisvalaikiais atremon
tuoja būrinį pastatą, kuriuo buvo plaukio- 
jama pernai vasaros stovykloje.

* Užgavėnių proga, Chicagos jūrų skau
tai surengė linksmą vakarą - šokius va - 
sario 17 d. Marquette Parko salėje. R. R.

Boston, Mass.

* Vasario 14 d. Baltijos Skaučių ir 
Bostono Skautų Vietininkijos Šv. Petro 
parapijos salėje iškilmingoje sueigoje at
šventė Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 35-metį. šį kartą gausų jaunųjų 
skautų-Čių būrį gausiai papildė jų tėvai ir 
bičiuliai. Sueiga praėjo pakilioje nuo - 
taikoje. Keturi D. L. K. Kęstučio draugovės 
kandidatai davė skauto įžodį. Skautų Vie- 
tininkijai buvo įteiktas garbės kaspinas 
prie vėliavos, kurį 1952 m. kęštutėnai lai
mėjo, dalyvaudami vietos amerikiečių 
skautų 4 punktų programoje. Šiemet šioje 
programoje dalyvauja ir vilkiukų DLK Ge
dimino dr-vė. Po oficialiosios dalies, 
kuri buvo užbaigta Tautos Himnu ir Mari
jos Giesme, sekė nuotaikingas laužas. 
Buvo parodyti ekrane Lietuvos ir Bostono 
skautų pernykštės stovyklos bei iškylos į 
Plymutą vaizdai. Lietuvos Garbės Konsu
las Bostone - adv.A.Šalna, sveikindamas 
skautiškąjį jaunimą, papasakojo savo pri
siminimus iš lankymosi Lietuvoje, kur 
jam teko susitikti su entuziastingais skau
tais. Kartu jis pranešė,kad Massachussets 
gubernatorius Chr.Herter Šių metų vasa - 
rio 16 d. proga yra išleidęs specialią 
proklamaciją.Ši žinia buvo sueigos džiaugs
mingai priimta. Improvizuotojo laužo 
programa šį kartą buvo gražiai parengta 
ir skirta dienos temai. Pasirodė ir ma
žieji ir paaugesni skautai-tės. Ypač buvo 
gražus Tėvynės laisvės kovų montažas.

Sueigos metu buvo surengta kukli skautų 
ir vilkiukų darbų parodėlė. Tradicines 
kęstutėnų pažangumo varžybas Šiemet 
laimėjo Tigrų skiltis, kuriai vadovauja 
Ed. Budginas. Jiems teko pereinamoji 
T.Naginionio dovana - sportinis oro šau
tuvas. -SKS-
Waterbury, Conn.
* Waterburio, Conn., lietuviai skautai 
suruošė Užgavėnių Vakarą vasario mėn. 
7 d. vieno lietuvių klubo patalpose. Prog
ramą paruošė skautės, vadovaujamos ps .
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Juzės Šatkauskienės, ir skautai, vado
vaujami drgn. Zelenkevičiaus, kuris buvo 
ir programos vedėju.

Programoje buvo eilėraščiai, dekla
macijos, gyvieji paveikslai, dainos ir 
įvairūs kiti, daugiausia jumoristiniai, da
lykėliai.

Pianinu skambino Rita Kazakaitytė ir 
Alvyda Malakauskaitė. Suktinį Šoko Mary
tė Saulaitytė ir ReginaSlivinskaitė. "Meš
kiuką Rudnosiuką" deklamavo mažoji Da
lė Gaigalaitė. Liudas Bajorinas kelius 
muzikinius dalykėlius pagrojo akordeonu .

A. Gustaičio jumoristinį eilėraštį dek
lamavo Alodija Jankauskaitė ir gražų 
patriotinį - Danutė Malakauskaitė.

Sk. vytis Balsys paskaitė Bražviliaus 
feljetoną apie vistą.

Įvairi ir beveik dvi valandas trukusi 
programa buvo užbaigta siluetiniu vaidini
mu "Kenčianti Lietuva".

Paskui buvo žaidimai, grojo plokštelių 
"orkestras" ir pan.

Svečių nebuvo labai daug; manom, kad 
mažai išgarsinom savo vakarą. Bet buvu
sieji liko patenkinti.

A.Saulaitis, Jr.

VOKIETIJOS RAJONAS

* Vasario 16-toji, tai didžiausia Lie
tuvių tautos Šventė, tai tautos džiaugsmo 
ir laimės Šventė, nes argi gali tautai būti 
kas brangiau už laisvę? Vasario 16 yra 
ta diena, kada Lietuva atgavo nepriklau
somybę, kada Lietuva tapo laisva valstybė .

Diepholzo PLSS Aušros Tunto skautai 
ir skautės bei visuomenė stengėsi kuo tin
kamiausiai tą didžią dieną paminėti. Va
sario 16 išvakarėse visi Aušros tunto 
skautai-tės, dalyvaujant ir kitiems sto
vyklos gyventojams, nešdami trispalvę 
ir apsupti fakelų šviesos, žygiavo prie 
lietuviško kryžiaus, kur buvo padėtas vai
nikas su kaspine įrašytais žodžiais - "Mes 
su Tavim, Tėvyne Lietuva". Prie kryžiaus 
trumpą kalbą pasakė Dr. J. Sakalauskas, 
PLSS Aušros tunto juridinis patarėjas, 
primindamas visiems šių dienų Lietuvos , 
jos sūnų bei dukterų, būklę: skatino visus 
nenustoti vilties, bet sukaupus jėgas lauk
ti ir vėl Lietuvos laisvės ryto.

Didžioji diena prasidėjo vėliavos pa
kėlimu. Tuntininkui, ps. O. GeŠventui, pa

sveikinus skautus ir skautes bei kitus Lie
tuvių Vasario 16 Gimnazijos moksleivius, 
majoras J. Černius, malonus skautų-čių 
bičiulis, tarė žodį, iškeldamas didžią 
dienos reikšmę. Po vėliavos pakėlimo 
skautai-tės su vėliavomis nužygiavo į ka
talikų ir į evangelikų bažnyčias, kur iš
klausė iškilmingų pamaldų.

Dar prieš piet įvyko iškilminga PLSS 
Aušros Tunto sueiga. Tuntininkas ps . 
O. Gešventas savo kalboje ragino visus 
skautus ir skautes Šią dieną praleisti 
rimtyje bei susikaupime. Tylos minute 
buvo pagerbti už Lietuvos laisvę Žuvu
sieji lietuviai ir lietuvės. Jaudinančiai 
davė visas Aušros tuntas, kartodamas 
tuntininko Žodžius, pasižadėjimą kovoti ir 
aukotis už Lietuvos laisvę, už savo tėvų ir 
protėvių Žemę. Pasižadėjo gerbti ir my
lėti Lietuvos vardą bei lietuvių kalbą ir 
išaušus laisvės rytui vėl grįžti tėvų že
mėn ir jai, tik jai, iki savęs išsižadėjimo 
tarnauti. Vienas jaun. skautas ir dvi skau
tės kandidatės davė įžodį. Psi. V. Raišys 
tunto įsakymu buvo pakeltas į skiltininkus. 
Garbingai buvo įteiktas PLSS Aušros tun
to Globėjo s. A. Giedraičio Pažangumo 
garbės ženklas sl.Valteriui Kiaupai. Gilų 
Žodį Tuntui tarė sk. v. vyr. mokytojas, 
Lelijos ordino kavalierius, S. Antanaitis . 
Jis pabrėžė didžią skautybės idealų žmo
gaus gyvenime svarbą. Po to tuntą svei
kino s. A. Giedraitis, kuris dar kartą 
kreipėsi į atsižymėjusius tunto skautus. 
Sueiga baigta tunto vienetų patriotiniais 
šūkiais.

Po pietų didžioje gimnazijos salėje įvy
ko oficialioji šventės minėjimo dalis. Po 
to - dalyvaujant ir svečiams, buvo iškil
mingas vėliavos nuleidimas. Ta proga 
tunto skautus ir skautes pasveikino ir jiems 
už jų sėkmingą ir naudingą veiklą padė
kojo PLB Diepholzo Apylinkės komiteto 
pirmininkas p.Petkūnas.

Vakare buvo meninė dalis. Vyr. mkt. 
Antanaitis parodė paveikslus iŠ Lietuvos . 
Kokia graži Lietuvos gamta! Sekė dek
lamacijos, gyvieji paveikslai. Taip pat 
pasirodė: gimnazijos choras, tautiniai 
Šokiai. Programos išpildytojai susilaukė 
gausių katučių.

Ir vėl praėjo viena Vasario 16-toji, ir 
vėl metais nutolome nuo 1918 m. vasa
rio 16 dienos, nuo visai lietuvių tautai taip 
brangios datos.

skautė T. Sakalauskaitė
PRIMENAME GERE. SKAITYTOJAMS, KURIE DAR NĖRA PRATĘSĘ PRENUMERATŲ 
1953 M., KAD ŠIS NR. SIUNČIAMAS SKOLON YRA PASKUTINIS. NORS PRENU
MERATAS PRATĘSTI NIEKUOMET NĖRA VĖLU, BET VIS DĖLTO TAI SUDARO 
MUMS DIDELIŲ SUNKUMŲ, NES PIRMOJO IR ANTROJO NR. JAU PRADEDA STIGTI 
NAUJAI UŽSISAKIUSIEMS.
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1953, Nr.3Tenka pastebėti, kad J.Mašiotas atėjo į skautų organizaciją. I 

Žmogus, bet išėjo - išmoko visas programas, kaip pavyzdingiau: 
suaugusių daug esame turėję, bet dėl jų žinių visuomet teko abeji 
tišką spaudą aktualiausiais reikalais ir duodavo geriausių patarimų

1935 m. atstovavo Lietuvos skautus Stockholme Tarptautinėje Skautų Konferencijoje . 
Atstovavo taip pat Latvijoje, Estijoje, Švedijoje.

Tremtyje vienas iš pirmųjų prisidėjo prie skautų atgaivinimo Regensburge ir liko 
ištikimu skautu iki paskutinės savo gyvenimo minutės. 1946 m. Augsburge buvo išrink
tas Skautų Sąjungos Tarybon. Tenka pridurti, kad 1953 m. kalendoriaus vardas "Tauta 
Budi" taip pat s.Jono Mašioto sugalvotas.

s. Jonas Mašiotas buvo skautu savo būdu, darbais ir mintimis. Jis džiaugėsi kiekvie
nu skautišku laimėjimu ir giliai pergyveno nepasisekimus. Jo asmenyje netekome labai 
gero skauto-skautininko, karšto Lietuvos patrioto. Jo mirtis lai būna mums pamoka 
labiau įvertinti savo veikėjus ir jų neužbaigtus darbus užbaigti iki galo.

Tau, mielas skautininke, tebūna Chicagos Žemė tik laikina prieglauda, o laisva Lie
tuva-amžina ramybė. V. S.

MŪSŲ DIDŽIOJI ŠEIMA ...

* Snj. J.Gilūnui - užmokėjusiam už 
3 "Sk.Aido" prenumeratas PLSS Aušros 
Tuntui ir 1 prenumeratą LSB Vokietijos 
Rajonui, nuoširdžiai dėkojame ir linkime 
daug ištvermės ir sėkmės jo skautiškame 
gyvenime. Taip pat dėkojame Cicero Min
daugo dr-vės Šunų skilčiai už PLSS Auš
ros tunto pažangiausiai skilčiai paaukotus 
10 dolerių. Pinigus gavome per PLSS 
JAV Rajono vadą v. s. Martyną Jurkšą. 
Šunų skilčiai ir v. s. M. JurkŠui, kuris ne
nuilstamai stengiasi visokiais būdais 
mums padėti, skautiškai - lietuviškai dė
kojame ! Pasistengsime būti Jūsų aukų 
vertais! Taip pat už rūpinimąsi mumis 
dėkojame Aušros Vartų tunto Chicagoje 
vyr. skaučių dr-vei. Jos dr-kei v. s. v. si. 
Karnavičienei ir v. s. Gudaitytei skiriame 
mūsų ypatingą padėką!

* Atostogoms į Vokietiją iš Clevelando 
atvykęs Valentinas Norkūnas aplankė PLSS 
Aušros tuntą ir paaukojo Gairelei 10 DM. 
Gairelė V. Norkūnui už šią jai reikšmingą 
paramą Širdingai dėkoja.

* 1953 metų balandžio 1 d. Aušros tun
tui sueina 7 metai. Prieš tai Aušros tun
tas vadinosi Dorverdeno tuntu.Tunto var
do pakeitimas patvirtintas Vyriausiojo 
Skautininko Įsakymo Nr. 55, 1946. IV. 4 d.

* Džiaugsmo kupina širdimi PLSS Auš
ros tunto skautai-tės sveikina si. A. Nek
rašą, Pont. Coli. Lituano, Via Casal Mon- 
ferrato 20, Roma 28, jo Kunigystės Šven
timų - 1953 m. vasario 28 d. proga.

PLSS AUŠROS TUNTAS

VAJAUS - KONKURSO BARUOSE

Mūsų konkursas - vajus rieda į priekį, 
bet apie busimuosius laimėtojus sunku 
dar ką pasakyti. Ateinančios savaitės dar 
gali visą vaizdą iŠ pagrindų pakeisti. 
Dėlto ir veržliesiems Bostono Lapinams 
dar ne laikas galvoti, kad šią vasarą sto
vyklaus "Sk.Aido" palapinėje... Chica
gos jūrų skautų laivas lenkia Toronto jū
reivius. Gero vėjo! Omahos sesės Živi- 
lietės prasiveržė į priekį. Kas jas sulai
kys? Kovo 1 dienos padėtis sekanti: Bos
tono Lapinų būrelis 44, Omahos sesių Ži
vilės dr-vė 25, Chicagos jūrų sk. kpt. Ku
kučio laivas 19, Toronto jūrų sk. Vaidoto 
laivas 17, Chicagos Gedimino dr-vė ir 
Toronto Dariaus-Girėno sk. vyčių būrelis 
po 14, Rochesterio Kregždžių skiltis, 
Montrealio Vaivos ir Chicagos Dubysos 
jaun. sk. dr-vė po 12, Hamiltono sk. Naš
laičių skiltis 10, Toronto sk.v. Perkūno 
būrelis 9, Londono, Ont., sk. vyčių bū
relis 7, Worcester!© Neringos dr-vė 6, 
Hamiltono Ramunių skiltis 5, Toronto Va
nagų skiltis 4. Pavieniai platintojai: A. Ba
nionis Detroit 26, Z. DuČmanas Cleveland 
25, K. Kodatienė Detroit 23, A. Kličius 
Montreal 20, Z.Laugalys Hamilton 12,
V. Nenortas Hartford 10, D. Zubrickaitė ir
VI. Morkūnas Toronte po 9,A.Ščiukaitė Chi
cagoje ir L.Sileikytė Toronte po 8, V. Ba
cevičius Cleveland 6, kiti mažiau.

Seka svarbus pranešimas kovojantiems 
daliniams: UŽ KIEKVIENĄ SURINKTĄ 
GARBĖS PRENUMERATĄ ($10) YRA UŽ
SKAITOMI 5 TAŠKAI. Sesės, broliai, ap
lankykite jūsų vietovėje esančius skautų 
rėmėjus ir pakvieskite juos būti "Sk.Aido" 
garbės prenumeratoriais. Šiandien viskas 
"Skautų Aidui" !

2 A. 2 7 9
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