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SKAUTU AIDAS
Lietuvių skaučių ir skautų laikraštis * Redaguoja v. s. Stp. KAIRYS, bendradar

biaujant Redakcinei K-jai, redaktoriaus pavaduotojas s. Č.SENKEVIČIUS, techniškasis 
redaktorius ir meninės dalies vedėjas s. v. v. si. V. BRIČKUS * Leidžia Lietuvos Skau
tų Brolijos Vadija * Prenumerata metams $ 3.00, pusei metų $ 1.50 * Smulkūs 
skelbimėliai iki 20 žodžių $ 1.00 * Adresas: Stp. Kairys, 102 Quebec Ave., Toron
to, Ont. * Spaudžia J.DanaiČio spaustuvė BANGA, 11 Evelyn Cres., Toronto, Ont. , 
Tel.MU.6931.

* Lithuanian Boy-and Girl Scout periodical Editor Stp. KAIRYS, 102 Quebec Ave., 
Toronto, Ont., Canada.
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Švento Jurgio, Pasaulio Skautų Globėjo Dienoje, nuoširdžiausiai sveiki
name Jus visas-us, linkėdami dar tvirčiau stovėti mūsų kilniųjų siekių 
sargyboje. Šv. Jurgio vedami,aukime proto ir kūno jėgomis, kad mūsų 
darbai būtų Dievui Garbė ir džiaugsmas Tėvynei. Budėkime !

LSB Vyriausias Skautininkas, Vadija ir 
"Sk. Aidas"
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NAUJAI IŠRINKTAM PASAULIO LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARY
BOS PIRMUOS PIRMININKUI 
LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS

PROF. DR. VYTAUTUI ČEPUI 
NAUJOSE PAREIGOSE.

LSB Vyr. Skautininkas, Vadija ir 
"Sk. Aidas"

* 

* 
* 
*

* 
* 
* 
•M- 
* 
* 
* 
*

*
S*♦***********************************************##***#*********************£

* Naujieji "Skautų Aido" garbės prenume
ratoriai aukoję po 10 dol. yra: JAV lietu
vaitė dr. E. Gurskis ir Ben.Norkūnas, Nash 
automobilių agentas, abu iš Detroito. Šir
dingas ačiū !
* s. v. si. J. Danaitis ir valt. A. Vasiliaus
kas, abudu iš Toronto, užsakė po vieną 
"Sk.Aido" prenumeratą Vokietijoje esan
čiai sesei ar broliui. Ačiū!

* Yra grįžusieji "Sk. Aido” numeriai 
siųsti H.Misiūnui į Los Angeles, J. Alki- 
mavičiui į Angliją, B.Uždraviui į Londoną, 
Ont. ir V. Sabaliauskui į Toronto, Ont.

Administracija laukia iš gerb. prenume
ratorių tikslesnių adresų.

* Adresų keitimai administracijai suda
ro daug nenumatytų išlaidų, nes adresų 
užrašai yra atspausdinti visiems metams. 
Gerb. skaitytojai yra prašomi keičiant ad
resus pridėti ir 10 ę smulkiais pašto ženk
lais.

* "Sk. Aido" š. m. Nr. 1 ir 2 jau yra iš
sibaigę. Visi vėliau užsisakiusieji skaity
tojai gaus š.m. "Sk.Aidą" tik nuo Nr.3.

KONKURSO - VAJAUS BARUOSE

Mūsų konkursas -vajus artėja prie galo. 
Atrodo, kad Bostono Lapinai, jeigu juos 
neištiks kokia nelaukta staigmena, šią va
sarą stovyklaus "Sk. Aido" palapinėje. 
Bet. . . Staigmenų gali būti visokių. Pa
vyzdžiui stipriai į priekį išsišovė Los 
Angeles Šatrijos Raganos skiltis. Rezultatų 
neilgai teks belaukti. Konkurso stovis 
balandžio 1 dienai: Bostono Lapinai 54, 
Chicagos Gedimino dr-vė 39, Los Ange
les Šatrijos Raganos skiltis 36. Omahos 
Živilės 31, Toronto Vaidotas 22, Toronto 
Dariaus-Girėno būr.21, Chicagos Kukučio 
laivas 19, Montrealio Vaivos 16, Roches- 
terio Kregždės 12, Chicagos Dubysa 12, 
kiti mažiau. Individualiai toliausiai nusi- 
yręs Detroito A. Banionis 37, Clevelando 
Z. Dučmanas 30, Detroito K. Kodatienė 
23, Montrealio A.Kličius 21 ir Toronto 
V.Morkūnas 13. Kiti mažiau.

Konkurso komisija linki visiems da
lyvaujantiems vienetams ir pavieniams 
platintojams dar paskutinio gražaus šuolio .

Konkurso laimėtojai bus paskelbti tuojau 
po Šv. Jurgio šventės skautiškoj spaudoje.
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"SKAUTŲ AIDUI" PRADEDANT TRISDEŠIMT PIRMUOSIUS METUS EITI.

Brangios rašto mintys, - daug kas jas skaito.
Juo brangesnės rašto mintys, kai jas taiko jaunuomenei, - kuo ne visuo

met jos jaunuomenei pirmos. Tokios mintys sminga į jaunuomenės galvas, 
gilius pėdsakus čia palieka, - ir amžiaus gale jų dar apgraibstai.

Per 30 metų po 12 numerių, tegu po 10 puslapių numery, tai jau šešios 
didelės knygos po 600 puslapių.

Ką jau bekalbėti, kiek čia daug minčių visokių ir, svarbiausia, pačių 
skautų-Čių parašytų.

Pirmųjų skaitytojų jau vaikų vaikai "Skautų Aidą" skaito. Randa savo tė
vų rašinių. Ir paskaito kartais tėvams, kaip jie raštu galvojo ir kaip dabar 
savo vaikams įsako. Atseit, jau kartų kartos auga, "Skautų Aidą" skaity
damos.

Gerasai Skautų Žmogau, Brangus - Šviesus "Skautų Aido" redaktoriau, 
neperblogiausia mes, iš Šalies Žiūrėdami, matome, kokį atsakingą darbą 
dirbi, kaip svarios mintys, kiek nusveria "prasprūdę" net žodžiai.

Jausk savo Širdy nuopelną, kad prakoši pro savo sietelį pamokymus - 
žiežirbas ir paukštytei - vilkiukui ir Rūtų Darželio skautei - Gedimino Kal
no skautui ir akademikei - akademikui.

Didelė atsakomybė neša didelį užmokesnį, ne pinigais pakeliamą.
Tėviškė, Tėvynė, Gimtasai Kraštas, netolimos ateities Laisva ir Nepri

klausoma Lietuva jautė ir jaučia, pajaus "Skautų Aido" ryškius lietuviš
kajai jaunuomenei poveikius.

Drąsos, sėkmės, ryžtingumo, pakantos lai netrūksta "Skautų Aidui" nie
kados.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vardu 
Jo Pirmininkas
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,Svautų Glifo'’siMCMČią proga
v. s. A.Saulaitis

buvo 1923 m. kovo mėn. 15 d.Skautų Aido vardas į pasaulį atėjo prieš 30 metų; tai 
Šiauliuose, mūsų Lietuvoje.

Po kelerių metų bandymų, Šiauliuose 
išaugo dvi veiklios draugovės: skautų DLK 
Vytauto ir skaučių - Mirgos. Jų vadai, 
jau ano karo metu tremtyje apsipažinę su 
skautybe, buvo (tada) ps.Vaclovas Baniu
lis, ps. Aldona Veitaitė, ps. Ignas Toma- 
šauskas ir k.

Beveikdami įvairius darbus ir bevykdy- 
dami visokius sumanymus, tuometiniai 
Šiaulių skautų ir skaučių vadai sugalvojo 
išleisti ir skautų-Čių laikraštį. Jųsumany - 
mas pavyko, ir mes Šiauliuose turėjome 
nedidelio formato, tik kelių puslapių be 
jokių viršelių, bet savo laikraštėlį , 
spaustuvėje spausdintą.

Sustojus Kosto ir Petro Jurgėlų leis
tam, bet didesniam ir visai Lietuvos skau- 
tijai taikomam laikraščiui "Skautui", ligi 
tol ėjusiam Kaune, tuometinis Vyriausias
Skautų Štabas prašė mūsų vietos laikraštėlį tapti Lietuvos skautų-čių laikraščiu. Ir 
nuo 1924 m. rudens "SKAUTŲ AIDAS"pasidarė skautų organizacijos oficiozu ir jis tokiu 
liko visą savo margą gyvenimą.

1925-26 mokslo metais "SKAUTŲ AIDAS" iš Šiaulių persikėlė į Kauną. Kaune kelius 
kartus keitėsi redakcijų kolektyvai, kurie vis iš naujo rūpinosi "SKAUTŲ AIDĄ" išlai
kyti įdomų ir gyvą. Įdomus tada mums jis buvo, tačiau jo gyvybė dažnai kabodavo "ant 
plauko". Išeina pirmoje metų pusėje 3-5 (dar dažnai ir dvigubai) jo numeriai, o po va
saros, žiūrėk, ir vėl merdėja.

Skautų organizacija tada buvo mažutė, piniginiai jos ištekliai visada buvo arti nulio, o 
tikros paramos ar iš rėmėjų, ar iŠ valdžios ar iš kokių kitų šaltinių spaudos reikalui, 
rodos, niekad negaudavo. Skautų-Čių organizaciją beveik išimtinai sudarė vaikai - 
įvairių mokyklų mokiniai. Daug jų buvo labai nuoširdžių, užsidegusių ir gilių skautų- 
čių, bet visi buvo nepinigingi, patys vos vos išsilaiką per mokslo metus arčiau mokyk
lų. Bet visgi ir tie vaikai susiųsdavo tiek pinigų, kad keli "SKAUTŲ AIDO" numeriai 
galėdavo išeiti per metus.

Suvargusio "SKAUTŲ AIDO" palikimą (maišą klišių, rodos, 50 litų pinigais, saują 
apmokėtinų sąskaitų ir gal dar kokį rankraštėlį) 1929 m. rudenį turėjau perimti aš ir 
žiūrėti, ką daryti toliau. Buvo būtina padaryti kai kurių išvaizdos reformų, pakelti tu
rinio lygmenį ir bandyti eiti į gyvenimą reguliariau.

Nuo 1930 metų rudens "SKAUTŲ AIDO" reikalai pamažu gerėjo. Labai pakilo jo pre - 
numeratorių skaičius. Naujasis Vyriausias Skautininkas pik.J.Šarauskas,pats turėdamas 
didelį spaudos darbo prityrimą, labai vertindamas laikraščio reikšmę ir jo kokybę, tuoj 
pat ir įvairiais atvejais vėliau beveik per 10 metųyra didžiai prisidėjęs, kad "SKAUTŲ 
AIDAS" gyvuotų ir tobulėtų.

"SKAUTŲ AIDO" kūrimu degiau ligi 1940 m., kada jo VI. 15 numeriui išėjus, Lietuvą 
okupavo sovietai ir mūsų "SKAUTŲ AIDAS" dėl idėjinių, politinių ir kitokių sąlygų pa
kitimo turėjo sustoti ėjęs. Sovietams užplūdus, toliau legaliai jo leisti nė nebandėme 
nes naujoji totalinė bolševikiškos okupacijos užmesta gyvenimo filosofija buvo diametra
liai priešinga skautybės esmei. Prieš savo įsitikinimus atsistoti nenorėjome ir nenorė
jome, kad toliau leidžiamas garbingos praeities laikraštis griautų tai, kas buvo jo per 
17 metų statyta.
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Tremtinu kas ^uaulų, Cjidai"
v . s. A. Krausas

Karo audrai praūžus patekau su savo Šeima į didžiulę Mūnsterio stovyklą. Joje buvo 
ir rašytojo s. A. Giedraičio šeima. Prie pat milžiniškos belaisvių, stovyklos gyvendami, 
neturėjome ramybės nei dieną, nei naktį. Gyventi viename sandėly dviems šimtams 
žmonių buvo nepakenčiama. Tad išvykau savo artimųjų prašomas pasižvalgyti pato
gesnės vietos. Po vargingos kelionės atvykau Detmoldan, kuriame spietėsi Šviesuoliai 
tremtiniai (operos solistai, teatro artistai ir kt.). Čia patyriau ir apie besisteigiančią 
Lietuvos Skautų Vadija, kurią organizavo v. s. dr. V. Čepas. Tat ir nutariau tuojau per
sikelti į Detmoldą, į lietuvių tremtinių besikuriantį centrą anglų zonoje.

1945 m. liepos mėn. 25 d. besisteigiančios Lietuvos Skautų Vadijos organizatorius v. 
s. dr. V. Čepas išleido pirmąjį tremty įsakymą steigtis vienetams. Po poros mėnesių, rug
sėjo 29 d. Detmolde Bahnhofstr. 6 įvyko pirmasis laikinosios vadijos posėdis, kuriame 
dalyvavo v.s. V.Čepas, s.R.Spalis, s.L.Čepienė, ps.I.Giedraitienė, ps. V. Šarūnas, 
ps. A. Krausas, v. si. H. Kazatkaitis, v. si. K. Stepšys ir v.sl.B.Dainutis. Laikinoji Va- 
dija sušaukė tų pačių metų spalių mėn. 26-29 dienomis spontaniškai įsisteigusių vienetų 
atstovų suvažiavimą. Vienetams apjungti ir būtiniausioms skautavimo žinioms patiekti 
gruodžio mėn. 7 d. Vadija savo 10-tame posėdyje nutarė atgaivinti "Skautų Aidą".

Tremtinuko "Skautų Aido" redakcinę kolegiją sudarė ps. F. Prekeris, s. R. Spalis ir 
ps. A. Krausas. Vadija mus įpareigojo 1946 m. sausio 15 d. išleisti pirmąjį numerį, nes 
vasario pirmomis dienomis buvo Šaukiamas pirmasis tuntininkų suvažiavimas Wiesba- 
dene. Uždavinys buvo nelengvas. Nei paveikslų iliustracijoms, nei bendradarbių, nei 
medžiagos neturėjome. Darbo dar nepradėjus, negavęs kur apsigyventi redakcinės ko
legijos narys ps. F. Prekeris išsikėlė kiton stovyklom Dviese pasilikę su s. R. Giedrai
čiu aptarėme laikraščio formatą, įvestinus skyrius, medžiagą. Pradėjau žvalgytis me
džiagos, paveikslų. Pirmasis didelis laimikis teko iš sesės Grožvydos Giedraitytės 
kuri paskolino Tautinių Stovyklų Panemunėje ir Pažaislyje paveikslus. Juos panaudojau 
dviejų pirmųjų numerių viršeliams. Pirmaisiais bendradarbiais buvo v. s. dr. V. Čepas , 
s. L. Čepienė ir s. Pr. Karalius.

Juozas Kapočius supažindino mus su vienu spaustuvininku Bielefelde, kuris apsi
ėmė "Skautų Aidą" spausdinti. Kadangi spaustuvė lietuviško šrifto neturėjo, teko 8 nu
merius spausdinti fototechnišku būdu. Raidžių rinkėjai buvo svetimtaučiai ir iš pradžių 
darė nepaprastai daug klaidų. Teko skaityti kelias korektūras. Didžiausią problemą 
sudarė popieriaus parūpinimas. Teko tuštinti iš gaunamų siuntinėlių pupelių kavą ir ci
garetes. Pradžioje, kol prasigyveno Tiekimo Skyrius, teko nuo savo šeimos nutraukti. 
Už patį spausdinimą mokėdavome pinigais, o už popierių visą laiką natūra. Tai pa
rūpindavo Tiekimo Skyrius.

Pirmasis numeris, nugalėjus didelius sunkumus, pasirodė laiku ir buvo nuvežtas į 
tuntininkų suvažiavimą Wiesbadene. Taip įsižiebė gaivioji kibirkštis, kuri po baisios 
karo nakties ir siaubo sukėlė jaunimo tarpe geresnių laikų viltį. Sesių ir broliųšeima 
gausėjo. Gausėjo ir įplaukos už spaudą, kas lengvino leidimą. Iš lengvo atsirado ir 
bendradarbių.

Karui pasibaigus, 1945 m. buvau pradėjęs rūpintis "SKAUTŲ AIDO" leidimą atgai
vinti tremtyje, tačiau tuo metu amerikiečių okupuotoje Vokietijos dalyje tai padaryti 
jokiu būdu nebuvo įmanoma.Laimingesni buvo britų okupuotoje zonoje, ir ten pirmieji 
"SKAUTŲ AIDO" žiburį vėl iškėlė iš naujo.

Seniesiems "SKAUTŲ AIDO" redaktoriams, tarp jų ir šias eilutes rašančiam (buvo, 
tebėra ir, žinoma, ateityje taip pat bus) labai miela matyti "SKAUTŲ AIDĄ" gyvą, gra
žų ir turiningą. Šiuo metu jis tikrai yra pasigėrėtinas.

"SKAUTŲ AIDAS" yra didžiai reikalingas mūsų jaunimui. Jis turi pasiekti lietuviu
kus ir lietuvaites visuose pasaulio kampuose. Jis tai padarys, jei kiekvienas mūsų są
jūdžio dalyvis "SKAUTŲ AIDĄ" talkins savo moraline ir medžiagine parama.

Ilgiausių metų mūsų "SKAUTŲ AIDUI"!
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* Buv. "SK. AIDO" Redaktorių ir naująjį PLSS Austrijos Rajono Vadą
* v. s. ANTANĄ KRAUSĄ,
* šiais metais švenčiantį 20 metų pedagoginio ir 30 metųžurnalisti-
* nio darbo sukaktį, nuoširdžiai sveikina, daug našių darbo dienų
* linkėdami
* LSB Vyr. Skautininkas, Vadija ir "Sk. Aidas"
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Tačiau pats spausdinimas visą laiką nebuvo lengvas. Ir antrasis redakcinės kolegijos 
narys s. R.Spalis, dviem numeriam pasirodžius, pasitraukė eiti kitų jam pavestų pa
reigų Vadijoje. Likau redaguoti "Skautų Aidą" vienas. Tuo metu turėjau dar ir daugiau 
pareigų. Teko organizuoti Detmolde Lietuvių Gimnaziją. Ėjau vicedirektoriaus parei
gas ūkio reikalams. Teko baldus, mokslo priemones ir kita parūpinti. Turėjau ir pa
mokų gimnazijoje. Tad teko daug dirbti ir būčiau vienas neišvežęs. Pasamdytoji sekre
torė, ilgai nepabuvusi, nuėjo pelningesnėn tarnybon. Čia su dideliu dėkingumu turiu 
prisiminti savo žmoną Anelę, kuri, man nesuskubant visko atlikti, visą "Skautų Aido" 
ir kitų leidinių medžiagą kantriai ir sąžiningai perrašinėdavo ištisų dviejų metų laiko
tarpyje.

Redaktoriaus darbą pradėjau pereinamame kambaryje, be ramaus kampelio susi
kaupti. Pabaigiau turėdamas administraciniame stovyklos barake atskirą kambarį ir 
telefoną. Tremties gyvenimo nepastovumas labai sunkino darbą. Vadijai teko drauge su 
"Skautų Aidu” penkis kartus kraustytis naujon vieton. Vadija buvo nukelta į Greveną, 
tekdavo "Skautų Aidą" sulaužius Bielefelde grįžtant' pratupėti naktį Hannovery, gele
žinkelio stoties bunkerio troškiame ore, didžiame juodabiržių ir mušeikų triukšme 
saugantis paleistų peilių. Nemiegojus ir nei stiklo arbatos neužgėrus pasiekti Grevenąir 
nei namo neparėjus, tiesiog eiti į gimnaziją pamokoms. Įsidėtas kukurūzų duonos kam
pelis nepasotindavo "Skautų Aido" redaktoriaus asiliuko, jis buvo labai liesas .Bet didis 
pasiryžimas ir žemaitiškas užsispyrimas viską nugalėjo.

Iš 8 puslapių "Skautų Aidas" išaugo į 40 puslapių žurnalą. Tiražas svyravo nuo 2000 
iki 3000. Išleista 31 numeris pustrečių metų laikotarpy. Be "Skautų Aido" buvo išleista 
"Skautybės" vadovams skirto laikraščio 13 numerių, kalendorelis "Budėk!", skilties 
knygelė, Roland Philipso "Skilčių Sistema", Gilcrafto "Mazgai", sieninis skautų kei
čiamas kalendorius, skautų albumas "į Taikos Rytojų", John Lewis "Kaip vesti skiltį", 
"Mūsų Uniformos", s.Reikenio ir v. s.A.Krauso "Tau, Skiltininke!" Be knygų buvo 
atspausdinta paveikslai ir plakatai, dail. Z. Kolbos "Tremtiniai", dail. A.Žmuidzina
vičiaus "Regėjimas", Baden Powellio, Šv. Kazimiero, Pažaislio skaučių stovyklos, 
Panemunės skautų stovyklos, Lietuvos kryžių paveikslai, skautiški pašto ženklai, skau
tės įstatai, skauto įstatai ir skautų įsakymai sesės D. Giedraitytės gražiai ornamentuoti.

Naujai valiutai Vokietijoje atsiradus, "Skautų Aidas" sustojo. DM įvedimas pakirto jo 
tolimesnį leidimą. Žinoma ir emigracijos banga prie to prisidėjo.Už spausdinius spaus
tuvei skola siekė per 3000 DM. Spaustuvininkas norėjo Vadiją patraukti teisman. Teko 
man pasirašyti raštą, kad bus išmokėta. Pradėjau telkti pinigus. Sunku buvo, nes pra
sidėjo pats emigracijos įkarštis. Paskelbiau pigųjį spaudos vajų.Lankiausi platindamas 
spaudą Detmolde, Blomberge ir Augustdorfe, varsčiau kiekvieno tautiečio duris ir rin
kau pfenigius. Nemigau naktimis ir kūriau visokių planų pinigams sukaupti. Buvo tam
sių naktų ir šešėlių. . . Arčiau gyveną vadovai tvarkė lagaminus ir ruošėsi emigruoti. 
Tai buvo daug lengviau ir praktiškiau. įtempęs jėgas nugalėjau visas kliūtis ir sumo
kėjau skolą. Ir Jūs, Broliai, Seses, kurie dalyvavote pigiajame spaudos vajuje, paleng
vinote šią sunkią naštą.

Mūsų dabartiniam redaktoriui, taip gražiai redaguojančiam "Skautų Aidą" linkiu iš
tvermės ir šiandien. Ypač geriau įsikūrusieji pamiršta savo pareigą mūsų spaudai, 
neprenumeruoja. Mano karščiausias linkėjimas mūsų mielajam jubiliatui "Skautų Aidui',' 
kad jis kiekvieną mūsų sesę ir brolį lankytų, būtų mėgiamas ir skaitomas. O tai atlikti 
nėra jau taip sunku, tik nepamirškime pažvelgti per kasdieniškus rūpesčių ir gyveni
mo pilkumą į skaisčiai žibančias žvaigždes danguje.

4

6



PAVASARIO KALBA

S. J. Vaižnys, S. J.

Paklausyk, mieloji Sese, brangusis Bro
li, ką Tau pavasaris kalba. Išgirsti jo žo
džius Tau nebus sunku, nes taip garsiai 
ir linksmai jie aplinkui sklinda. Tų pa - 
vasario žodžių labai daug. Prasiblaivius 
debesims, pralinksmėjus saulei, jie pa
sipila visu džiaugsmingu unisonu. Bet jei 
geriau įsiklausysi, išgirsi, kad tame uni
sone vyrauja trys žodžiai, o ir jie trys 
labai vienas į kitą panašūs: IŠSIVADAVI
MAS, LAISVĖ, PERGALĖ !

Upės ir upeliai, sutraukę ledo pančius , 
pasijunta laisvi ir, linksmai čiauškėda
mi pergalę, skuba savo keliais. Žemė, 
išsivadavusi iš kieto gruodo, laisvai atsi
kvepia ir siunčia aukštyn žalius pergalės 
daigus. Ir vyturys, kuo aukščiau kyla, tuo 
garsiau laisvę ir pergalę skelbia.

Užeik į bažnyčią - ir ten išgirsi, kaip 
galingai žmonės gieda linksmus pergalės 
himnus, džiaugdamiesi, kad Kristus juos 
išvadavo iš dvasinės vergijos ir suteikė sa
vo vaikų laisvę.

Teįsilieja ir Tavo širdis į tą linksmą 
giesmę, teprakalba ir ji pavasario kalba. 
Argi per Velykas nebūsi ir Tu prisikėlęs, 
ar nebūsi sutraukęs tų pančių, kurie 
kliudė pasijusti laisvam?

Tu šį mėnesį prisiminsi ir savo globė - 
ją, aukštai iškėlusį pergalės ietį, prie su- 
styrusio baisaus slibino kūno. Gal ir Tau 
kada nors teks grumtis su slibinu. Žinai , 
jų ir Šiandien dar pasitaiko. Laikyk tada 
savo Širdįpakeltą aukštyn, lyg tą ietįšven- 
tasis skautijos globėjas. Neleisk, kad ji 
žemę paliestų, kad patektų į purvą. Saulė , 
erdvė ir mėlynas dangus tegul ją vilioja, 
argi purvui ir žemei ji būtų skirta?

Tu, Broli, esi naujųjų laikų riteris. 
Eik per pasaulį, naikindamas jame visa 

pikta, bet pirmiausia nugalėk piktus pa
linkimus pats savyje. Jei nori išlaisvinti 
kokią karalaitę, pirmiausia pagalvok apie 
tą, kuri yra Tau artimiausia - apie savo 
sielą. Argi leisi, kad ji žemiems palinki- 
mams vergautų? Ne, ji turi būti laisva !

Tu, Sese, esi naujoji vaidilutė - šven
tosios ugnies saugotoja. Kai senovėje ve
dami žudyti nusikaltėliai sutikdavo ke
lyje vaidilutę, jiems būdavo dovanojama 
bausmė. Taip tas vaidilutes žmonija gerb
davo ! Gal ir Tu, Sese, savo gyvenimo ke
lyje sutiksi tokių, kurių siela bus pasmerk
ta mirti. Žiūrėk, kad savo skaistumu iš
trauktum tas nelaimingas sielas iš mir - 
ties nasrų.

Tad ar nekilnus jūsų pašaukimas,naujie
ji riteriai ir vaidilutės? Bet žinokit, kad 
kova nebus lengva. Reikia ryžto, valios 
ir noro, kad galėtum save ir kitus išvaduoti 
iš sunkios vergijos. Laisvė pigiai neper
kama. Jei nori pergalės, reikia aukų, 
reikia nuolat ir nuolat budėti.
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Pirmosios šv. Mišios. Trys skautai Dievo tarnyboje, iš dešinės į kairę kun. 
R. Krasauskas, buv. Pabaltijo Un-to S ! "Vytis" dv. vadovas, kun. A .Nekrašas 
(primicijantas) ir kun. P. Dauknys, taip pat kartu įšventintas. Roma, 1953.

si. K. Dikšaitis

Š.m. vasario mėn. 20 dieną (17 vai. 40 
min.) lietuviųtauta neteko didelės ir svar
bios asmenybės - Dr. Viliaus Storastos- 
Vydūno. Keturias dienas prieš mirtį - tai 
buvo Vasario 16, kurios minėjime jis no
rėjo dalyvauti Lietuvių Vasario 16 gim
nazijoje Diepholze - Vydūnas susirgo 
gripu. Prie to prisidėjo dar plaučių už
degimas. Šito buvo jau perdaug jo silp
nam kūnui.

Nors kiekvienas esame girdėję apie Vy
dūną, bet nors trumpai peržvelkime jo 
gyvenimą. Gimė jis 1868 m. kovo mėn. 
22 d. Jonaičiuose, Šilutės apskrityje. Tė
vas, būdamas mokytoju, gana anksti pra
dėjo Vilių mokinti, suteikdamas jam pir
mąjį mokslą. Toliau jis ėmėsi mokytis 
graikų ir lotynų kalbų. įsigijęs mokytojo 
cenzą, Vydūnas kelis metus dirbo moky
tojo darbą. Studijavo Berlyno, Hallės, 
Leipzigo ir Greifswaldo universitetuose. 
Šalia anglų ir prancūzų kalbų studijų gili
nosi dar ir į filosofijos istoriją, tikybos , 
kultūros, meno, istorijos, gamtos moks

lų ir teisių filosofiją, literatūros ir me
no istoriją. Be to, dar studijavo sociologi
ją ir sanskrito kalbą. Baigęs studijas ir 
išlaikęs Karaliaučiuje cenzo egzaminus, 
gavo mokytojo vietą Tilžės berniukų gim
nazijoje, kurioje dirbo 20 metų. Kurį lai
ką dėstė Berlyno universitete docento tei
sėmis lietuvių kalbą ir literatūrą. Gyven
damas Tilžėje atvykdavo skaityti paskai
tų ir į Nepr. Lietuvą, ypatingai jaunimui 
pritaikytų.

Vydūno kultūrinė ir visuomeninė veik
la yralabai plati.Štai kaip Dr. Vydūną api
būdina Pr. Naujokaitis savo "Lietuvių Li
teratūroje": - Vydūnas yra didelės erudi- 
jos, aukštos kultūros žmogus, gili asme
nybė. Nuo mažų dienų pasižymėjo dide
liais gabumais, išmoko daug kalbų, stu
dijomis pagilino asmens kultūrą. Mėgo 
muziką, pats skambino fortepionu, grojo 
smuiku, organizavo chorus, rengė spek
taklius. Rašė literatūros ir filosofijos vei
kalus, redagavo ir leido žurnalus. Buvo 
visuomenės organizatorius. Asmens gyve-
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nime griežtas asketas, abstinentas ir ve
getaras. Griežta dieta ir tvarkingu gyveni
mu, iš prigimties būdamas silpnas, iš
gyveno ilgą, amžių..

Praėjusio karo audra skaudžiai palie
tė Šią didžią, ir kilnią asmenybę tiek dva
siniai, tiek fiziniai. Teko pergyventi daug 
sunkumų, kol pasiekė Vak. Vokietiją. Ap
sigyvenęs Detmolde, pradėjo vėl reikštis 
kultūrinėje ir literatūrinėje srityje. Tame 
mieste, toli nuo savo tėviškės, sulaukė 
savo kūrybingo gyvenimo galo.

Kai žinia apie Vydūno mirtį pasiekė Lie
tuvių Vasario 16 Gimnaziją, gimnazija 
ir skautai pakėlė vėliavą iki pusės stiebo. 
Tas buvo tęsiama iki velionies laidotuvių.

Vasario 26 dienos ryte iŠ Diepholzo au
tobusu išvyko visa eilė gimnazijos peda
gogų, gimnazijos direktorius ir daug gim
nazijos moksleivių - skautų. Po dviejų 
valandų kelionės atsidūrėme Detmoldo ka
puose, kuriuose dar prieš piet turėjo įvyk
ti velionies laidotuvės. Tvarkinga eisena 
skautai, priekyje nešdami vainikus ir tri
spalvę, nuėjo į kapinių koplyčią, kurioje 
buvo velionies karstas. Šalia kitų vainikų 
padėjus ir mūsų vainikus, keturi skautai 
prie karsto ir trys prie trispalvės pradėjo 
nešti garbės sargybą, kuri buvo tęsiama, 
kol karstas buvo vežamas į laidojimo vie-

P.L.S.S. Aušros Tunto garbės sargyba 
prie a. a. dr. V. Vydūno karsto.

Nuotr. K. Dikšaičio

Aušros tunto sesės padeda vainiką ant 
a. a. dr. V. Vydūno kapo.

Nuotr. K. Dikšaičio

tą.Uniformuoti skautai laidotuvėms suteikė 
lietuvišką vaizdą.Po kunigo pamokslo prie 
duobės, pirmasis kalbėjo Maž. Liet. Tar. 
Pirmininkas Erdmonas Simonaitis, toliau 
VLIKo Vykdomosios Tarybos vardu Mar
tynas Gelžinis.Jis paminėjo, kad Vydūnas 
buvo paskutinis Rambyno kalno vaidila. 
Sekantis žodį tarė PLB VKV Pirmininkas 
Pr. Zunde. Jis savo kalbą baigė žodžiu - 
"sugrįšime" - ir užtiesė karstą trispalve. 
Dar kalbėjo Latvių-Lietuvių Vienybės var
du Glemža,Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
vardu mok. J. Jurkaitis, lietuvių skautų 
vardu PLSS Vokietijos Rajono Vadeiva s. 
A. Venclauskas ir vokiečių organizacijų 
atstovai.

Po kalbų skautai ir skautės, vadovauja
mi muz. K. Motgabio, pagiedojo "Pranaše 
didis" ir "Apsaugok Aukščiausias".

Ant kapo buvo padėti 15 vainikų, kurių 
tarpe VLIKo, Krašto Valdybos, MLTarybos, 
Detlder Lebensreformer,Vasario 16 Gim
nazijos, LSB Vokietijos Rajono, PLSS 
Aušros Tunto ir Vokietijos Rajono Lietuvių 
skautų.

Taip nuėjo poilsiui vienas iš žymiausių 
lietuvių tautos vyrų, kuris mums, skau- 
tams-tėms, buvo tikras draugas.

Dar nuoširdžiau kaip tėvynę reikia vi
są savo buvimą skirti Dievui. Tik ta
da galima Jį, kurs toks slėpiningas 
yra, patirti. Jo apsireiškimas pasie
kia žmogų skaistiojoj Jo esmėje. Jo 
sieloje, ir tame skaistume užgimsta 
Kristus. Vydūnas
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Kaip ir paprastai, jis ėjo bent Šimtą 
metrų prieš grandį! Priekinis žvalgas . . . 
Ir norom nenorom seržantas turėjo jį 
stebėti. O dar tas oras . . . Jau antra sa
vaitė, kai kažkas užmiršo uždaryti dan
gaus vožtuvus, ir diena iŠ dienos arba li
jo, arba snigo. Aprūkus, Švininė padangė, 
nešvari žemė ir sauja beklampojančių, 
purvinų, barzdomis apžėlusių karių. Kur 
tik dedi koją, ten ji ir nugrimsta pro plo
ną sniego plutą į drumzlinąskystį. Pusiau 
guminiai batai turėtų atsispirti prieš 
drėgmę, bet, besikarstant uolomis, be- 
klampojant dumblynais, juose atsirado tiek 
skylių, kad su kiekvienu žingsniu koją nu- 
liedavo bent keli lediniai sriautai. Vanduo 
batuose, vanduo už apykaklės, vanduo 
marškiniuose, vanduo debesyse, kalvose 
ir vanduo su purvo ir sniego prieskoniu 
ant žemės.

- Ir kodėl jis turėjo patekti į mano gran
dį? - kreipia visą savo tulžį ir pyktį į 
priekyje klampojančių žmogystę seržan
tas. Reikia gi kam nors nuversti visą bė
dą! Nuo pat tos dienos, kai Al atvyko į da
linį, seržantas jo nemėgo. Gal todėl, kad 
jis pakeitė žuvusį visųmėgiamą, linksmąjį 
Džimą. Greitai atsirado ir daugiau prie
žasčių: jo pavardės niekas nemokėjo tei
singai ištarti ir jis kalbėjo su tokiu keistu 
akcentu, kad visi jautėsi nejaukiai, lyg 
priešas būtųjų tarpe. Seržanto manymu, 
jis kenkė karių moralei: nekalbus, nuolat 
apie kažką susimąstęs, užsisvajojęs, lyg 
koks lunatikas. Net ir užfrontėje jis nesi
keitė - nei gerdavo su kitais, nei apie 
moteris kalbėdavo. Iš vis koks Čia karei
vis, kad tiek galvoja . . . Toki prisidūmo- 
ja apie namus, šeimas, pradeda bijoti . . . 
pagaliau pablūdija ir prisirenka pilnus pil
vus komunistų švino. . .

- Tfu, - nusispiauna vis labiau niršda
mas seržantas. - ir turėjo jie man įkišti 
toki šlamštą. Skautukas, štai kas jis yra, 
paprastas geltonas skautukas ! - prisime
na Al išsitartą mažmožį iš praeities ser
žantas ir net dar porą kartų pašaipiai po 

nosim suniurna - Skautukas, geltonsnapis 
skautukas ! - Na, bet seržantas nekvailas, 
neveltui jis tiek metų vadovavo grandžiai: 
jis žino kaip panaudoti ir tokį šlamštą. Kur 
tik reikia iškast išvietę ar šiukšlių dėžę - 
Al, kur tik fronte yra koks prastas pos
tas - Al, kai žygyje reikia vilkti kulkos
vaidžio amuniciją - Al, kai grandis iš
vyksta žvalgybon, jos priekinis Žvalgas - 
Al. . .

- Aš jį palaušiu! - niurna seržantas žiū
rėdamas į priekyje vos per lietų beįmato - 
mą palinkusią figūrą. - Tegul tik prasi
deda kautynės, ir jis klyks kaip pamišėlis . 
Toki visuomet palūžta... Atsirado, mat, 
Saliamonas... - Žinoma, tie, kurie fron
te palūžta, yra siunčiami į užfrontę ir po 
poilsio bei daktarų apžiūrinėjimo, patenka 
į kitą kuopą ar net kitą batalijoną, Ne, 
seržantas nėra blogas, jis nenori jokio 
kario siųsti į bereikalingą pavojų, tik kad 
Al silpnina grandies dvasią. . . Niekas jo 
nemėgsta. Per daug užsidaręs. O, taip, 
dabar jis niekuo nesiskundžia, neniurna, 
bet toki visuomet palūžta. . . Perdaug gal
voja . . .

Lyg pritardamas seržanto mintims, po 
kojų Žliugsi sniego, purvo ir vandens mi
šinys, kartkartėm suČerška neatsargiai 
paliestas šautuvas ar kiti metaliniai ka
rio žaboklai, kaip žvyras į šalmą trankosi 
lašai. Kaip koki šlapi vaiduokliai paskui 
seržantą kulniuoja palinkusi po naštomis 
žvalgybos grandis.

- Tra. . ta. . . ta. . . ta, dum, dum, ta-ta 
piktais Šunim ir perkūnais priekyje su
loja paspringdami "šturmovikai", -drum, 
ta, ta, sssss, - praplėšia lietų miglo- 
svaidis.

-Grandis, pasklisk,-suriaumoja į pur
vo griovį virsdamas seržantas. - Na ir 
pataikėm ! Turbūt į visą pulką bumptelė- 
jom. Tai tau ir žvalgyba...- atidaryda
mas ugnį prakošia per lietaus ir prakaito 
prisisunkusią barzdą. Virš galvų kryžiuo
jasi Šviečiančios kulkos, žemę su purvais 
ir sniegu maišo minosvaidis, karts nuo
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karto žliugteli granata. Priešas ant trijų 
kalvų, o jų vidury - žvalgybos grandis. 
Atsitraukimo nėra.

- Na ir įmaklinau į spąstus kaip žioplys,
- keikiasi mintyse seržantas, - tas pra
keiktas Al turėjo pastebėti, perspėti. Da
bar jis tikriausiai jau skuta kur nors į 
saugią vietą. Oi, kad jis patektų man į 
rankas. . . - baigiasi apkalba. Grandis iš
sidėsčius aplink porą nusususių, apsnigtų 
krūmokšnių ir tarp paskirų uolų nuolau
žų. Kad nors ant kalvos, tai būtų galima 
laikytis, kol batalijonas pajudės pagelbon,

- DŽio, bandyk pasiekti batalijoną! - 
Džio pakyla ir dengdamasis už uolų, lie
taus slepiamas pustekinis pasileidžia at
gal. Sukryžiuok pirštus: gal pavyks. -Sss, 
va, va, va, vahhm, - nusikvatoja minos- 
svaidis, - ki, ki, ki. .. - pritardamas 
užpakaly nukikena kulkosvaidis. .. Nebėra 
DŽio. ..

- A, h, h, h, i, i, iy - per triukšmąnu- 
trūksta šauksmas. Žmogus tik vieną kar
tą gyvenime taip šaukia. - Ir Bobas gavo !
- spaudžia gaiduką seržantas. -Žvalgybos 
grandis - mirties grandis. Irtas bailys 
Al kur nors toli nuo Čia. Kad būtų su mu
mis, tai vis nors vienu Šautuvu dar dau
giau . . .

Kalvos viršūnėje žvairas mongolas pa
keičia šovinių juostą.. . - Ne, šį kartą 
jankiai nepaspruks: draugas kapitonas 

gerai viską apgalvojo. . . - Geltoni pirštai 
vėl sulinksta ant gaiduko.

Mažame slėny tarp trijųkalvųvyrai kau
nasi. Kaunasi iš paskutiniųjų, nes be
laisvėje - mirtis. Bet kas minutę jų sal - 
vės retėja. . . Kuo ilgiausiai laikytis ! Gal 
kol yra gyvybė, tol yra viltis. Kad tik lie
tus nenustotų, nes tuomet jie virs gry - 
nais taikiniais. Kryžminė ugnis neleidžia 
nė pajudėti.

- Ir kuriem galam aš patekau į tą pra - 
keiktą Korėją? - tvinksi smilkiniuose. Net 
ir seržantas, keisdamas apkabą pamiršta 
išlieti pyktį ant dingusio priekinio žval
go. Bet..., bet įpratusi ausis pagauna 
kažką netikėtą . ..

Ant kalvos viršūnės išsišiepęs kinietis 
tyliai sukniumba ant nutilusio draugo pe - 
ties. Kulkosvaidis sukalena į debesis ir 
paspringsta.

Seržantas keikteli pro pageltusius nuo 
kramtamo tabako dantis; tokio dalyko dar 
per savo dvidešimties metų tarnybą ir ne
suskaitomas kautynes nematė. Bet štai . . . 
štai ir vėl. Kairės kalvos kulkosvaidis 
pila pakaitom į kitas kalvas ir anie kul
kosvaidžiai nuo jų nukreipia ugnį į kairę. 
Seržantas nelaukia paaiškinimų:

- Vyrai, pirmyn į kairę! - ir išretin
ta žvalgybos grandis pajuda kaip vienas 
žmogus. Per vėlai priešai pastebi jų ju
desius, kulkosvaidis juos dengia!

Kęstutėnų dr-kas 
v. si. A.Banevi - 
čius prisega si. 
Č. Kiliuliu! Pa
žangumo žymenį. 
Nuotr. R.Lizde- 
nio.
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JAV Michigano Valstijos gubernatorius Mennen G. Williams su ponia Detroito 
liet, skautų tarpe, 1953.

Kalvos pakriaušėse slenka raudonieji. 
IŠ tarpeklių juda jų naujos eiles, kaip uo
dai į laužo ugnį. Kulkosvaidis kalena. Dar, 
dar keletas žingsnių. Viršūnė. Trys su
stingą kiniečiai, kulkosvaidis, aplink be- 
šokinėjąkitų kulkosvaidžių kulkos ir že
mėje išsitiesęs, dumblais ir krauju aptaš
kytas karys.

- Na, ką tu pasakysi, mūsų geltonsnapis 
skautukas! - virsdamas už akmens pra
pliumpa seržantas... Al, sunkiai su
žeistas kulkosvaidžių ir minosvaidžio 
skeveldrom, perduoda ginklą kitam ir su
kniumba šalimais . ..

************
- Vyrai, jei kuris iš jūsų bandys man 

girdint juoktis iš lietuvių ar kitų svetim
taučių mūsų eilėse, turėsit reikalo su 
manim, - šviečia tik ką atvykusių nau
jokų būrį senis seržantas ir mirkteli aki
mi atskirai stovintiems seniesiems.

- Ar jūsų būryje yra buvusių skautų?
- Aš ! - pypteli būrio gale jaunuolis jam 

perdideliuose kautynių drabužiuose.
- Sekančiame žvalgybos žygyje tu būsi 

priekinis žvalgas !

************
Ligoninės laive jauna seselė guodžia 

nuo žaizdų ligi juosmens suparaližuotą 
raukšlių išvagotu veidu jaunuolį.

- Viskas bus gerai. Valstybėse tavim 
daktarai rūpinsis. Taip, Al, tu pagysi, tik 
užtruks kiek ilgiau . . .

Algirdas Žalvis šypteli ir užsnūsta: pa
reiga atlikta !

BANGINIAI AKVARIUME

Jaumokykloje mokėmės, kad bangini ai- 
- šie vandenynų milžinai - nėra žuvys, 
bet didžiausi pasaulio gyvūnai - žinduoliai. 
Banginių yra keliolika įvairių rūšių, pra
dedant nuo 2-3 m. ilgio ir baigiant 30m . 
ilgio. Didžiausias banginis yra mėlynasis 
banginis, kuriam žymusis švedų moksli
ninkas Linnė suteikė mokslinį pavadini
mą "Balaenoptera musculus". Kodėl taip 
pavadino, nežinoma, greičiausiai šis 
mokslininkas norėjo pajuokauti, nes "mus
culus" reiškia "pelytė". Taigi, ši "pelytė" 
gali būti 30 m. ilgio ir sverti iki 150 tonų, 
nes jau jaunikliai būna 7 metrų ilgio ir 
sveria keletą tonų.

Žinoma, didelių banginių neįmanoma 
laikyti akvariume, bet jų mažesnės rūšys, 
ypač delfinai ir jų giminaičiai - dantuoti 
banginiai (vok. Zahnwale), kurie irgi yra 
tikri banginiai, jau nuo 1860 metų buvo 
laikomi akvariumuose arba bent buvo 
bandomi laikyti. Pradžioje šie bandymai 
būdavo beveik visuomet nesėkmingi, ir 
Europoje pagaliau buvo nuo to visiškai 
atsisakyta.

Galų gale po eilės metų pertraukos, į- 
vyko visiškai netikėtas posūkis. Dviem 
savarankiškiems, išradingiems amerikie-
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Čiams dingtelėjo į galvą savotiška mintis - 
Floridos pusiasalio rytiniame krante 
filmą ir turizmo pramonei pastatyti mil
žiniškus baseinus, kuriuose be didelių 
ryklių ir piūklažuvių (Sagefische) būtų ga
lima laikyti taip pat ir delfinų.

Šie ryžtingi pradininkai, išleidę kelis 
milijonus dolerių, įsteigė 30 km. į pietus 
nuo St. Augustino miestelio naują miestą 
su viešbučiais, valgyklomis, administra
cijos pastatais, garažais, dirbtuvėmis, 
informacijų skyriais, laboratorijomis, 
tarnautojų butais ir t. t. Tačiau, viso šio 
miesto centrą turėjo sudaryti milžiniš
ki baseinai, didesni ir įdomesni už vis
ką, kas kada nors šioje srityje buvo pa
daryta.

Šis naujas miestas buvo pakrikštytas Ma- 
rinelandu - Jūros krašto - vardu. Ten 
randasi neturintieji sau lygių jūrinių stu
dijų įrengimai didiesiems jūrų gyvūnams 
stebėti. Pačius baseinus, kurių mažesnis 
yra lygiai 25 m. skersmens, o kitas net 
33 m. ilgio ir beveik 14 m. pločio, kiek
vienas jų trijų aukštų gilumo, vargu ar 
begalima vadinti akvariumais. Todėl visai 
pagrįstai jiems suteiktas okeanariumo 
vardas.

Palyginimui galima priminti Bazelio 
zoologijos sodo jūrų liūtų baseiną, vieną 
didžiausių Europoje, kuris yra 21 m. il
gio ir 12 m. pločio. Okeanariumai, tarpi
nių baseinų sujungti, primena didžiulį 
neigiamą laivą. Vandenynas yra ne greta 
laivo, bet pačiame laive, o jo šonuose 
įtaisyti įvairus deniai, iš kurių per 200 
laivo langelių galima žvilgterėti į dirbti
nai padarytos jūros išpiovos užburtas gel
mes. Šiose gelmėse tarp tūkstančių keis
tų pavidalų ir nuostabių spalvų žuvų pui
kiai gyvena ir banginiai - delfinai. Čia 
gyvendami per eilę metų, jie ne tik gerai 
jaučiasi, bet ir veisiasi. Tokiu būdu Ma- 
rinelandas yra pati pirmoji visame pa
sauly banginių laikymo ir auginimo vieta.

Šis banginiųakvariumas buvo atidarytas 
prieš II-jį Pasaulinį Karą, ir, reikia pa
brėžti, ne vien tik pasipelnymo reika
lams. Čia yra ir tyrimo stotis, kokios ki
tos nėra pasaulyje. Čia dirbą biologai ga
lėjo pranešti mokslo pasauliui vieną staig
meną po kitos iŠ iki Šiol dar nežinomo 
banginių gyvenimo. O tai tik banginių ty
rinėjimo pradžia.

Pavyzdžiui, 1948 m. du jauni biologai, 
A. F. McBride ir D.O.Hebb nustatė, kad 
suaugusio delfino (Tursiops truncatus) 

smegenų mase yra didesne už vidutinius 
žmogaus smegenis, būtent 1480 gramų 
(žmogaus 1300-1450 gr.).Delfino smegenų 
sudėtis kai kuriais atžvilgiais yra pana
šesne į žmogaus negu į žmoginių beždžio
nių smegenis. Taigi, delfino gabumai tu
rėtų būti nemaži, ką senovės graikai nuo
latos tvirtino. Jų nuomone delfinai yra pa
keisti Žmonės, apie kuriuos buvo sukurta 
visa eilė legendų. Romėnų rašytojas Pli- 
nijus pasakoja apie vieną berniuką, kuris, 
dažnai maitindamas ir žaisdamas su del
finu, su juo tiek susidraugavo, kad Šis su
manus banginis per eilę me tųkasdien jį ga
bendavo per sąsiaurį mokyklon ir <-tgal 
namo. - "Deja" - rašo Brehmas 1865 m. 
savo knygoje - "tai yra tik poetų ir pasa
kų rašytojų gražūs pasakojimai, kurie jo
kio rimto pagrindo neturi."

Tačiau šiandien, praslinkus lygiai 
dviem tūkstančiams metų nuo žymaus ro
mėnų rašytojo mirties, Marinelando bio
logų duomenimis yra visiškai įmanomas 
dalykas delfinus prijaukinti ir net išmo
kyti vilkti valtelę. Taip vienoje Marine
lando lagūnoje (sekliame jūros pakrašty) 
gana dažnai tenka matyti gerai išdresi
ruotą delfiną Flipi, traukiantį amerikietes 
mėlynaisiais vandenimis. Kodėl panašus 
dalykas negalėjo atsitikti anksčiau delfi
nais gausioje Viduržemio jūroje, kai 
žmonės buvo daug arčiau susiję su gamta 
negu mūsų karta?

Visi Marinelando biologų atlikti naujieji 
delfinų stebėjimai iŠ naujo įrodė, kad 
šiuos keistus jūros gyvulius lengva prijau
kinti ir kad jie yra nuostabiai gabūs. Taip 
pat patirta, kad jie turi labai išsivysčiu
sią kalbą, nes savotiškais švilpimo sig
nalais susikalba vienas su kitu. Jie pa
sižymi labai geru sugyvenimu savo tarpe 
ir tiesiog neribotu noru žaisti ar dirbti 
ne vien tik parodomųjų šėrimų metu, bet 
ir Šiaip kasdieniniame gyvenime. Aišku, 
tai labai palengvina Marinelande dirban
čiam buvusiam jūrų liūtų treneriui Adol
fui Frohn'ui išmokyti delfinus neįtikina
miausių pokštų.

Jau kiekvienas šėrimas, vykstąs tris 
kartus per dieną, yra tikras vaidinimas: 
jurininko rūbais prižiūrėtojas paskambi
na vandenyje esančiu skambučiu, duoda
mas delfinams Šėrimo Ženklą. Tuoj ap
valaus okeanariumo vandens paviršiuje 
pasirodo apie dešimt delfinų galvų. Jie 
pl-aČiai praŽiodo dantingus nasrus ir kaip 
jūrų liūtai vikriai gaudo metamas žuvis,
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rodydami tikrą šokimo meną. Keliais 
stipriais savo propelerinių uodegą smū
giais jie iškyla visiškai iŠ vandens ir nu
tveria prižiūrėtojo rankoje ar dantyse lai
komą žuvį taip rūpestingai, kaip gerai iš - 
auklėta katytė. Po to,kritę, atgal vandenin, 
ją plaukdami praryja.

Bet tai tik Šėrimo pirmasis veiksmas. 
Dabar prižiūrėtojas - naras, pasirodo o- 
keanariumo 6 m. gilumo dugne ir iŠ vie
linio žuvą krepšio maitina aplink jį gyvai 
bežaidžiančius delfinus. Naras labai ri
zikuoja, nes 150 kg. sveriąs jūrą vėžlys 
savo kapliuotu snapu staiga gali pagriebti 
jį už peties arba gali pulti 3 m. ilgio 
piūklažuvė. Vidutinio ir žemutinio denio 
Žiūrovai stebi šį tikrai nejaukų vaidinimą 
pro langučius.

Žavingiausi betgi dalykai vyksta už ku
lisų, mažame dresūros baseine,kur Proti
nas dirba su gabiausiu savo auklėtiniu del
finu Flipiu.Šis po atviru dangumi įrengtas 
baseinas yra tiktai 10 m. skersmens. Čia 
gyvena beveik 2 m. ilgio delfinas - ar
tistas. Kai tik pasirodo žmogus, Flipis, 
panašiai kaip ir jo okeanariumo draugai, 
kiek tik leidžia vandens paviršius, ver
žiasi artyn savo akimis ir visa laikysena 
tiesiog prašydamas, kad jam pakasytą 
šviesų pagerklį. Jo drėgna beplaukė oda 

atrodo kaip plastikinė. Pasisveikinus pra
sideda darbas arba, geriau sakant, draus
mingas žaidimas, kurio sumanusis ban
ginis nekantriai laukia. Pagal įsakymą jis 
kanda mokytojo rankoje esanti dviejų garsų 
automobilio guminį signalą. Už tai atly
ginamas, aišku, pora žuvų. Vėliau seka 
sviedinio gaudymas. Gudrusis delfinas tie
siog iš anksto numato savo mokytojo ju
desius ir nepaprastai tiksliai pagauna iš 
toli metamą sviedinį. Po to kiekvieną kar
tą, kaip ir jūrų liūtą dresavime, gauna 
atlyginimą žuvimis. Toliau pagal įsakymą 
jis gaudo metamus medinius daiktus ir 
traukia virš vandens pakabinto jūros laivo 
skambalo medinę rankeną.

Taip pagal įsakymus žodžiu arba ženk
lu seka pokštas vienas po kito. Iš jų įdo
miausias turbūt yra, kai delfinas Šoka 
pro virš vandens įrengtą popierių padeng
tą lanką. Įdomiai stebi Flipis pasiruoši
mus šiam aktui ir įtemptai laukia sutarto 
ženklo. Ženklą davus, jis seno cirko ark
lio miklumu neria pro lanką.

Stebėtojas, matydamas tokius banginio 
gabumus ir miklumą, nesistebi, kad seno
vės žmonės laike delfinus pakeistais žmo
nėmis. Suliet. J. Strazdas

KOKS GYVIS GREIČIAUSIAS?

Koks mums žinomą gyvią yra greičiau
sias ?

iš visą gyvią žmogus, palyginti, lėčiau
sias. Kaip rodo patvirtinti lenktynių duo
menys, jo didžiausias atsiektas bėgimo 
greitis yra mažesnis kaip 22 mylios (35,4 
km.) į valandą.

Čyta (cheetah) ar medžiojantis leopar
das yra gyvulių greičio karalius. Jis puo

la grobįgreitai ir tyliai greičiu iki 70 my
liu (112,6 km.) į valandą.

Greičiausias paukštis - antinis vana
gas - puola antis iŠ viršaus tiesiog stat
menai. Bejėgė antis, nors ir pati yra 
greita, negali su juo lenktyniauti, nes jis 
gali skristi iki 180 mylių (289,6 km.) 
greičiu į valandą.

J.S.
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QTltelos sesutės Ir broliukai

Štai vėl pas mus pavasaris atėjo žadėdamas daug džiaugsmo ir linksmy
bių. Tik pažvelk į kaskart šilčiau spindinčią, saulutę ir besikalančias gėly
tes !

Balandžio mėnesyje švenčiame Kristaus Prisikėlimo šventę ir Šv. Jurgio 
dieną. Balandžio 23 d. viso pasaulio skautai ir skautės mini savo Šventąjį 
globėja Šv. Jurgį. Sis Šventasis buvo begalo kilnus ir didelės dvasios vyras. 
Jį žmonės vaizduoja jojantį ant balto žirgo ir duriantį slibiną, visas pasau
lio blogybes. Šv. Jurgis klausė savo vyresnybės ir stengėsi nugalėti pats 
save, savo bloguosius palinkimus: tingėjimą, nepaklusnumą, apsileidimą ir 
1.1. Ir mes vilkiukai ir jaun. skautės to pat siekiame Šv. Jurgio, mūsų Glo
bėjo, vedami. Paskaitykime, ką pasakoja apie šį šventą vyrą vienas mūsų 
bendradarbių:

Libijoje miestas vadinamas Selene. Jo žmonės gy
veno dideliame rūpestyje ir nuolatinėje baimėje, nes nežinojo kaip išsigel
bėti nuo visa siaubiančio slibino. Kad nuo jo Šiek tiek apsiginti, jam duo
davo į diena6 po porą avelių. Tačiau vieną kartą ir jos pasibaigė. Ilgai tuo
met galvojo žmonės, ką reikia daryti toliau, o piktas slibinas siautė aplink 
miesto sienas ir kėlė žmonėse neapsakomą baimę. Nerasdami kitos išei
ties, gyventojai galiausiai nutarė jam aukoti savo vaikus. Burtų keliu iš
rinkę juos kasdien, atiduodavo po vieną slibinui.

Taip vieną kartą krito burtas ir karaliaus dukrai, karalaitei Kleodolindai. 
Nieko negelbėjo nei karaliaus prašymas, nei jo pažadai atiduoti žmonėms 
viską ką turi, kad tik išgelbėtų savo dukrą. Gyventojai nenusileido ir, gra
sindami sudeginsią karaliaus rūmus ir jį patį, po aštuonių dieną išvedė už 
miesto sienų verkiančią karalaitę.

Tuo metu pro šalį jojo narsus Romos armijos karys Jurgis Kapadonietis . 
Pamatęs mergaitės skruostais riedančias ašaras ir sužinojęs jos nelaimės 
priežastį, jis pažadėjo jai padėti Jėzaus Kristaus vardu.
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Jiems bekalbant,su dideliu triukšmu atbildėjo slibinas. Narsus jaunikai
tis ant balto žirgo stojo nelygion kovon ir ilgai nelaukęs jį nužudė. Po to, 
paprašęs karalaitės atnešti virvę, suveržė jam kaklą.

Kai jiedu grįžo į miestą, miestas buvo tuščias. Visi gyventojai buvo iš- 
lakstę į miškus bei kalvas ir nedrįso grįžti atgal, kol Jurgis nepažadėjo nu
kirsti jam galvą. Kai tai buvo padaryta, nepaprastas džiaugsmas užtvindė 
visą miestą ir visi dėkojo didvyriui už baisios nelaimės pašalinimą. 20. 000 
to mieto gyventojų, pradedant pačiu karaliumi, karaliene ir jaunaja kara - 
laite, buvo pakrikštyti. Karalius gi, atsidėkodamas už jo dukros išgelbė - 
jimą, panoro ją išleisti už Jurgio ir atiduoti jam pusę savo turto, tačiau 
jaunuolis atsakė, kad jis einąs didžiuoju savo keliu.

Nedaug laiko praėjus nuo to įvykio, imperatorius Deoklecijanas, kuriam 
ir Jurgis tarnavo, pradėjo baisius krikšČionią persekiojimus. Kadangi jau
nuolis viešai prisipažino tokiu esąs, jis buvo įmestas į kalėjimą ir nubaus
tas galvos nukirtimu. Tai įvyko prieš 1650 metą (303 m.) balandžio 23 dieną.

Paskelbus karžygį Jurgi Šventuoju, jis liko iki šios dienos tikėjimo tvir
tumo pavyzdžiu. Nenuostabu todėl, kad jo gerbimas yra gyvas visose ša
lyse, o Lietuvoje jau nuo senovės neaptiktume beveik nei vienos lietuvio 
trobos, kur garbingiausioje vietoje tarp kitų šventųjų atvaizdą nebūtų ir Šv. 
Jurgio. Joja jis ant balto žirgo, beminančio kojomis piktąjį slibiną,ir veria 
jį savaja ietimi, tuo naikindamas pasaulyje piktą. Savo riteriškumo pa
vyzdžiu gyvena jis mūsą Širdyse, mūsą tėvynės kryžiuose ir koplytėlėse, 
besaugodamas mūsą miškus, kvepiančią arimais žemę, žydinčias pievas ir 
nešdamas geresnės ateities viltį mūsą mielajai Tėvynei Lietuvai. .. "

/btnMMJ&Įj beruošiant, redaktorius gavo malonų laiškelį iŠ brolio 
Arūno Laukaičio gyvenančio tolimame Miinchene, Vokietijoje.

SAKALAI PAVASARIO DARBUOSE.

Štai - pavasaris pabudo, 
Kala Jonas Šuniui būdą, 
Laksto Brisius, oi, smagus, 
Kad ir jis turės namus.

O mažasis Antanėlis 
Medin kelia inkilėlį, 
Švilps varnėnai jam visi 
Už jo gerą darbą šį.
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Brolis Arūnas rašo, kaip jie Nepriklausomybės Dienoje (16 Vasario) davė 
įžodį, dargi pridėdamas nuotrauką:

gyvenome keli 
berniukai. Mes visi labai norėjo
me būti skautais. Tik vis neturė
jome, kas mums padėtų, o patys dar 
buvome per maži. Vėliau Čia pra
dėjo veikti vargo mokykla, kurios 
mokytoja kaip tik - vyr. skautė. Greit 
susidarė j. skautų-Čiu^būrelis. Pa
mokos mūsų vargo mokykloje yra 
kiekvieną šeštadienį, o po pamokų 

viską sutvarkius, patalpa, kurioje 
mokomės, virsta mūsų buklu. Su
eigų metu ruošdavomės egzaminams, 
žaidimųpažaisdavome,dainelių pa
dainuodavome. Labiausiai mums 
patinka žaisti "Pūstas futbolas" ir 
"Povandeniniai Laivai".

Taip dirbome nuo rudens. Išlaikę 
egzaminus, Vasario 16 d. davėme 
įžodį. Tapome tikrais skautais,

Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Pieš. V.Bričkaus.

Juozas su visa šeima
Dirba, pluša vis darže:
Kasa, grėbia, lysves daro - 
Kiek išaugs čia viso gero ! 

Vienas Algis pirmutinis 
Tvarko, lopo sau kuprinę; 
į stovykla su visais
Vėl dainuodamas išeis . . .
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pasipuošėme kaklaraiščiais. Daly
vavome montaže "Į laisvą ateitį 
tikiu", kur Lietuvą vaizdavo viena 
geltonšlipšė.

Dabar į mūsųbūrelį įstojo naujas 
kandidatas. Su juo mums didelis 
uždavinys. Jis, vienus metus pa
būvąs vokiškoj sanatorijoj, užmiršo 
lietuviškai kalbėti. Mes jį turime 
vėl išmokyti. Tai jau antras mėnuo, 
ir mums didelis džiaugsmas,kad iŠ 
įstojusio "Peter" vėl pasidarė "Pet
rukas", kuris jau kai ką ir lietu
viškai pasako.

Mūsųbūrelis vadinasi Lapinais ir 
esame dabar šeši berniukai, o mū
sų sesės j. skautės vadinasi Vove
rėmis. Jų yra tik trys.

Dabar vėl dirbame, žaidžiame ir 
svajojame apie vasarą, kada, gal

būt, galėsime važiuoti stovyklauti 
ir kaip Jonas-Pamidoras su dideliu 
dideliu prožektorium sargybą eiti/

mums visiems labai malonu išgirsti apie savo broliukus 
ir sesutes tolimoje Vokietijoje. Sveikiname Jus visus davusius kilnų skautų 
įžodį. Tegu Dievas padeda Jums ištęsėti jį visą gyvenimą. Tu, Arūnai, 
puikiai rašai lietuviškai, nors lietuviŠkon mokyklon tik kartą savaitėje te
nueini. Esi tikras vyras ir pavyzdys visiems mūsų sesutėms ir broliukams, 
nes „gėda yra svetimomis kalbomis kalbėti, o savosios gerai nemokėti." 
Ačiū Tau, kad pirmas parašei, pralenkdamas visus JAV ir Kanados vilkiu
kus ir jaun. skautes. Parašyk ką gero veikiate sueigose ir kaip patiko pir
moji pavasario iškyla. Kas ten yra įdomaus pas jus Mūnchene?

Redaktorius

0 DABAR PASUKI M E GALYAS

"Koks puikus Šuniukas !" sušuko 
Danutė, pamačiusi krautuvės lange 
mažą šunytį. "Tėveli, prašau, nu
pirk man jį". Tėvelis, nuolaidus 
geriems vaikams, kaip dažniausia 
kiekvienas tėvelis yra, leidosi įve
damas krautuvėn. Krautuvėje buvo 
įvairių šunų, kačių ir paukščių. 
"Gerai" tarė tėvelis, "čia yra iš 
viso 36 gyvūnai įskaitant ir paukš

čius. Jei tu, Danutėle, suskaičiuo
si kiek jie visi drauge turi kojų, aš 
tau nupirksiu šunytį". Danutė puolė 
skaičiuoti ir suskaičiavo viso lygiai 
100 kojų. Už tai, aišku, gavo su - 
niuką. Dabar uždavinys jums: KIEK 
PAUKŠČIŲ BUVO KRAUTUVĖJE ? 
Jei sugalvosite, parašykite redak
toriui. Pamatysime, kas mūsų gud
riausias !
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O ČIA, ŠTAI, ŽUVYTĖ!

Pabandykite ją nupiešti viena 
linija nekertant kryžmai jau 
nueito kelio. Sunku? Žinau. 
Bandykite dar kartą iš naujo, 
Išsipieškite žuvytę tašku
čiais ant didesnio popierio. 
Bus lengviau. Taigi, dar 
kartą. . . Nesiseka. Pabandy - 
kite spręsti savo sueigoje. 
Daugiau galvų - daugiau iš
minties.

Dalė Koklytė

Išklydus kažkur aš į svetimą šalį, 
Toli, nuo mielosios tėvynės manos 
Išvyst negaliu aŠai rūtą darželio, 
Išgirsti graudžiosios sesių dainos.

Norėčiau nors kartą sapne pamatyti, 
Mieluosius laukus, Šilelius ir upes. 
Nors kartą sapne, kad galėčiau pabūti, 
Dainuoti su sesėm gražiąsias dainas.

Bet sapnas ne paukštis, neskraido kur nori, 
Kur veržias manoji širdis.
Į, Lietuvą brangią, per tolimus plotus, 
Tik skrenda gilus ilgesys.

Abiejų uždavinių atsakymų Re
daktorius lauks iki š. m. birželio 
mėn. 1 dienos.Teisingai iŠprendę 
vilkiukas ar jaun. skautė gaus R. 
Spalio knygą "Gatvės berniuko nuo
tykiai". Jei bus išsprendusių dau
giau, dovana bus skiriama burtų 
keliu.

Rašykite kiekvienas kaip suge
bate šiam Jūsų skyreliui. Kokia 
buvo Jūsųpaskutinėįdomiausia su - 
eiga? Ką gero išmokote iškyloje? 
Kodėl mes turime stengtis išmokti 
lietuviškai? Ko norėtume rasti šia
me skyrelyje? Kas Tau patiko la
biausia skaityti "Skautų Aide"? 
Kokią lietuvišką ar svetima kalba 
knygą neseniai perskaitei? Dėl ko 
ji patiko? Trumpai atpasakok tu
rinį. Siųskite nuotraukų!

Laukiu, laukiu, Jūsų visų talkos !
Aš pasižadu . . . Jaun. skautų įžodis 
Clevelande,1953. Nuotr.Bacevičiaus.
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Skyrių veda s. Č.Senkevičius, gyv. 17 Lumbervale Avė., Toronto, Ont., Canada.

PIRMUOS PASTOGĖJE

* PLSS Tarybos Piranijos Pirmininko 
rinkimai pasibaigė. Naujuoju Pirmijos 
Pirmininku išrinktas v. s. dr. V. Čepas, 
14 Townsend, Boston, Mass.,USA.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Vyr.Brolijos Dvasios Vadovas s. kun. 
J.Vaišnys, S. J. kovo men. vidury lan
kėsi Toronte, kur buvo pakviestas pravesti 
savaitę trūkusias rekolekcijas parapijos 
moterims. Jo atsilankymo proga kovo 24 
d. buvo sušauktas Br. Vadijos posėdis, ku
riame svarstyta eilė aktualesnių Brolijos 
veikimo reikalų.

* Br. Vadija Toronto visuomenei suruo
šė du koncertus: kovo 28 d. lietuviškų 
dainų ir operų arijų koncertą, kuriame 
dainavo Vilniaus operos solistai J.Kriš- 
tolaitytė ir St. Liepas - ir kovo 29 d., Ver
bų sekmadienį, religinės muzikos ir 
giesmių koncertą, dalyvaujant gerb. operos 
solistams, vargonų virtuozui dr.J.Roff ir 
smuik.Stp. Kairiui.

* Lietuvos skautijos 35 m. sukakčiai at
žymėti š.m. birželio 30 - liepos 5 d. 
įvyks JAV ir Kanados rajonų skautų vadų 
-vadovių, skautų vyčių - vyr. skaučių ir 
akademikų-ių sąskrydis - stovykla. Broli
jos Vadijos rūpesčiu gauta graži ir patogi 
stovyklavietė NIAGARA FALLS vietovėje 
ant pat Niagara upės kranto. Bus įkurtos 
dvi atskiros sesių ir brolių stovyklos. 
Skautų stovyklai vadovauti sutiko v. s. K. 
Grigaitis; jo pavaduotoju bus ps.H.Stepai- 
tis. Šios stovyklos - sąskrydžio reikalais 
prašome kreiptis adresu: K. Grigaitis, 994

Dundas St.W., Toronto, Ont., Canada.

* Naujasis Brolijos Spaudos ir Informa
cijos Skyriaus Vedėjo adresas;Č. Senkevi
čius, 17 Lumbervale Ave., Toronto, 
Ont., Canada.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Kovo 1 d. Toronto skaučių Šatrijos ir 
skautų Rambyno tuntai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės 35-mėtį. Susikaupimu 
pagerbti neseniai amžinybėn nukeliavę - 
s. J.Mašiotas ir skautų bičiulis dr. V. Vy
dūnas. Trys vilkiukai ir 1 jūr. skautas 
davė įžodį. Juos sveikindamas ir į suei - 
gos dalyvius dienos tema kalbėjo Vyriau
siasis Skautininkas prof. Stp. Kairys. Vy
riausiosios Skautininkės įsakymu praneštą 
kad s. St. Šileikytė jos prašymu atleista iš 
pareigų. Naująja Šatrijos t.tuntininke pa
skirta s. V. Kalendrienė. Sueiga užbaig- 
ta menine dalimi, kurioje skiltys vėl gavo 
progos pasirodyti savo gaivia dvasia ir iš
radingumu. -SKS-
Montreal, Que.
* Dalyvaujant 8000 montrealiečių, Ka
nados Katalikų Skautų Sąjunga įspūdingai 
atšventė Pasaulinę SkautųDieną. Šią šven
tę pradėjo vilkiukai, skautai ir skautai 
vyčiai, sudarydami tris ratus,kurių centre 
buvo iškelta Quebec provincijos vėliava. 
Kai kurie žaidimai parodė tikrą, skautišką 
dvasią bei gerą sportinį sugebėjimą. Ro
mėniški žaidimai; padaryti iŠ trijų lazdų 
ir traukiami visos skilties, žiūrovus ypa
tingai sužavėjo. Po to sekę bėgimai su 
kliūtimis savo įdomumu prilygo profesio
naliniam pasirodymui.
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Antrosios dalies su nekantrumu laukė 
lietuviškoji publika, nes joje turėjo pasi
rodyti Skautų Vyčių, būrelio suorganizuota 
ir globojama tautinių šokių grupė. Lie
tuviai buvo iŠ viso vieninteliai svetimtau
čiai Šioje didžiulėje manifestacijoje. Apie 
šios grupės pasirodymą, ir dalyvavimą 
Sąjungos veikloje jau vakaro pradžioje buvo 
gražiai atsiliepta. Pačioje programoje 
buvo aiškiai pasakyta, jog lietuviai skau
tai - vyčiai išpildysiu tautinius šokius.

Štai gi 13-tasis programos punktas. Žą
sele išbėga milžiniško Forumo vidun as
tuonios poros. Jau pirmieji Rugelių žings
niai parodė, jog mūsų jaunieji šokėjai 
laikosi tvirtai ir pasitikinčiai. Geras tak
to išlaikymas ir šokio figūrų įvairumas 
greitai patraukė žiūrovus. Kulminacinis 
punktas buvo pasiektas šokant Malūną, 
kuris buvo palydimas nenutraukiamomis 
ovacijomis nuo pat šokio pradžios iki pa
baigos.

Prie Katalikų Skautų Sąjungos veikia 
mišrus skautų-Čių choras .vadinamas Kake 
bongue. Nežiūrint, kad Sąjungos įstatai 
griežtai skiria seses nuo brolių, šis choras 
jau keli metai veikia kaipo mišrus vie
netas. Savo dainomis jie puikiai paįvai
rino programą ir sudarė gero, meniško 
vieneto įspūdį.

Į, šiuos skautiškus žaidimus atsilankė ir 
Jo Eks. kardinolas Paul-Emil Leger, ku
ris tarė kelis žodžius. Kardinolas niekada 
nėra praleidęs progos bent trumpam lai
kui atvykti į didesnius skautų pasirodymus 
bei stovyklas. Neveltui Montrealio skau
tai save vadina Jo sūnumis.

Prancūziškoji Kanados spauda, kaip 
La Presse ir La Patrie, gana plačiai ap
rašė šią šventę. Kad ir nedaug, bet vistik 
buvo paminėta, jog pasirodymuose daly
vavo ir lietuviai skautai. Skautų Sąjungos 
vyriausias komisijonierius Jean Louis 
Houle maloniai padėkojo skautams vyčiams 
už jų gražų pasirodymąir pakvietė vėl da
lyvauti neo - kanadiečių manifestacijoje 
balandžio mėn. 24 d. toje pačioje Forum 
auditorijoje.

Pasirodymuose dalyvavo apie 2000 
skautų.
* Vasario mėn. 15 dienos iškilmingoji 
Montrealio Skautų Tunto sueiga buvo skir
ta Nepriklausomybės Šventei paminėti. Jos 
proga Tunto adjutantas s. v. Juozas Pie- 
Čaitis buvo pakeltas įvyr. skiltininko laips
nį ir Vytautas Šipelis - paskiltininkio.

Labai įspūdingai trys vilkiukai, Mažei
ka, Daukša ir Smilgevičius, buvo pervesti 
į Kum-Margio Skautų draugovę. Nors ir 
liūdna jiems buvo atsiskirti nuo savo 

draugų ir palikti senąjį.vilką Akelą, tačiau 
gi kiekvieno vilko tikslas yra kada nors 
tapti skautu.

Po sėkmingų egzaminųR. Jurkus, D. Lu
koševičius ir R.Knystautas davė skauto 
įžodį. Prieš jį sekęs įstatų pakartojimas 
priminė tą sunkų, bet garbingą kelią, 
kuriuo skautas turi eiti.

Taipgi jūrų skautai kandidatai, išlaikę 
trečiąjį patyrimo laipsnį, gavo mėlynuo
sius kaklaraiščius. Jūrų skautams A.Pi- 
lypaičiui, V- Remeikai ir PieŠinai tuntas 
linki gero vėjo. S.N.

* Montrealio Neringos skaučių '■untas 
š.m. kovo mėn. 1 d. iškilminga tunto su 
eiga paminėjo Vasario 16-tąją ir Kovo 4- 
tąją - Lietuvos Skautų Patrono šventę. 
Oficialiąją dalį atidarė s. Lukoševičienė, 
paprašydama susirinkusius tylos minute 
pagerbti Lietuvos patriarchą Vydūną ir 
perskaitydama Vyr. Skautininkės dr.D.Ke- 
siūnaitės aplinkraštį Vasario 16 -osios 
proga. Trys paukštytės davė įžodį, o skai
tant įsakymus, paaiškėjo, kad nemaža jų 
dalis jau ir į II-jį patyrimo laipsnį išlai
kė. Po to kalbėjo Tėvas Kubilius,įprasmin
damas mažųjų Įžodžio reikšmę ir jas ra
gindamas niekad duotosios priesaikos ne
užmiršti. Skautes taip pat sveikino ir Tė
vų Komiteto pirmininkas.

Antrąją - meninę tunto sueigos dalį iš
pildė išimtinai tik paukštytės ir skautu- 
kės. Miela buvo žiūrėti, kaip kruopščiai 
jos buvo visus pasirodymus vienos pačios, 
didžiųjų nepadedamos, paruošė; vaizdžiai 
pro žiūrovų akis prabėgo jų inscenizuoti 
Vytauto Didžiojo laikai, spaudos draudi
mas ir knygnešiai su gražiai įpinta paukš
tyčių išpildoma V. Kudirkos "Martynuko 
priesaika", ir galiausiai Nepriklausomybės 
paskelbimo aktas ir laisvės laikai. Visa 
meninę, dalįnuotaikingai ir sklandžiai pra
vedė Kregždžių skilties skiltininkė psl.Sil
vija Pakulytė,jautriai sujungdama atskiras 
dalis Miškinio ir Inčiūros eilėraščiais ir 
pritaikintais komentarais tikrai nukeldama 
žiūrovus į gilią Lietuvos senovę. Visuo
menė, nors ir nelabai gausiai atsilankiusi 
šioje sueigoje, buvo tikrai maloniai nu
stebinta, pamačiusi, kad ir pačios ma - 
žosios skautukės sugeba savarankiškai 
pravesti programą, kad ir joms Vasario 
16-tosios reikšmė yra gerai suprantama.

Tuojau po sueigos įvyko skautų tėvų ir 
rėmėjų susirinkimas. Čia buvęs Komiteto 
pirmininkas davė trumpąveiklos apyskaitą, 
o po to sekė naujos Valdybos rinkimai. Iš
rinktas Komitetas iŠ trijų asmenų :p.S. 
Žemlickienė, p. G. Kudžmienė ir dr M .
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Daukša. Tikimės, kad naujai persiorga
nizavęs tėvų-rėmėjų būrelis aktyviau pa
sireikš skautų gyvenime ir juos rems 
materialiai ir moraliai. Vaiva

* Kovo 4 - Lietuvos Skautų Globėjo Šv. 
Kazimiero Šventė. Šias didžias sukaktu
ves Montrealio Skautų Tuntas pradėjo iš
kilmingomis pamaldomis Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, po kurių kun. kleb. J. Bobinas 
pasakė šiai dienai pritaikytą pamokslą, 
ypatingai pabrėždamas skautijos reikšmę 
dabartiniame ir ateities gyvenime.

Po pamaldų buvo suruoštos vaišės, da
lyvaujant skautų tėvams bei rėmėjams. 
Tėvų Komiteto pirmininkas dr. S. Daukša 
ir Bendruomenės Komiteto pirmininkas 
inž. L. Balsys palinkėjo kasmet taip didin
gai pagerbti savo Globėją ir sekti Jo pa
vyzdžiu.

Iškilmingos Tunto sueigos metu s. v. 
J. Kibirkštis buvo pakeltas į v. skiltininko 
laipsnį, o jūrų skautai A.Pilypaitis ir 
A.Navikėnas - abu į vairininkus. S.N.

JAV RAJONAS

Chicago, Ill.

* ASS Chicagos skyriaus prašomas prof . 
Viktoras Biržiška kovo 28 d. Lietuvių 
Auditorijoje skaitė skautams, jų bičiu
liams bei svečiams paskaitą tema - "Ma
tematika ir gyvenimas".

* Jūrų skautas Alfonsas Snarskis, Chi
cagos jūrų sk. Kpt. M. Kukučio laivo narys , 
kovo 19 d. išvyko atlikti karinės prievo
lės JAV kariuomenėje. Jūrų skautai jam 
linki gero vėjo Dėdės Šamo tarnyboje ir 
laukia laimingai sugrįžtant į jų eiles.

* Kpt.M. Kukučio laivo jūrų skautai lan
ko skęstančiųjų gelbėjimo kursus, ku
riuos surengė Chicagos JAV Raudonasis 
Kryžius vietos jūrų skautams. Kursai 
trūks 2 mėn. Be naudingos specialybės 
mūsų jūrų skautai galės vasarą gauti "li
fe guard" - skęstančiųjų gelbėtojų parei
gas Michigano ež. maudyklėse.

* Kpt. M. Kukučio laivo jūrų skautams 
dar trūksta lėšų tinkamam plaukiojimo 
pastatui įsigyti. Gerieji bičiuliai kviečia
mi juos paremti aukomis, kurias reik 
siųsti laivo vadui vyr. valt. A. Levanui, 
3236 SoHalsted St. Chicago 9, Ill. -SKS-

* Jūros skautų laive Vasario 16 d. proga 
šie įgulos nariai pakelti į vyresniškumo 
laipsnius: į vyr. valt. laipsnį A. Levanas, 
į vairininko laipsnį K. Paškevičius,L.Šlei- 
nys ir A. Krikštolaitis, šiuo metu atlie
kąs karinę tarnybą garsioj 101 parašiuti
ninkų divizijoje.

* Čia neseniai apsilankęs jūrų sk. Kpt. 
P. Labanauskas turėjo pasikalbėjimą su 
Kpt. M. Kukučio jūrų sk. laivo vadu vyr. 
valt. A. Levanu. Pasikalbėjimas perduotas 
"A. B". į Lietuvą. R.

* Jūrų skautai yra pradėję statyti būri
nį pastatą ir darbas jau gerokai įpusėjęs,

* Kovo mėn. 9 d. per Sophie Barčus ra
dijo programą jūrų skautai turėjo savo 
pasirodymą, pavaizduodami tolimąjį plau
kimą Nemunu į Kuršių Mares.
* S. v. v. si. Romas Fabijonas išrinktas 
naujuoju skautų vyčių pulk. J. Šarausko 
dr-vės vadu vietoje iš tų pareigų atsisa
kiusio ps. A. Augustinaičio.

* S. v. v. si. Albertas Kerelis paskirtas 
Lituanicos tunto adjutantu vietoje dėl ne
sveikatos pasitraukusio ps. Orento. Alber
to Brolis Alfonsas Kerelis yra Lituani
cos tuntininko pavaduotojas.

* LSB pirmūno v. s. P.Jurgėlos knyga 
Šią vasarą bus atspausdinta. Kas ją dabar 
užsiprenumeruos, kainuos tik 2 dol. Vė
liau kainuos brangiau. Užsakymus ir pi
nigus prašoma siųsti: P.Jurgėla, 800 Good-, 
rich St., Uniondale, L. I., New York.

* Chicagos ir Cicero skautai unifor
muoti dalyvavo mūsų jaunimo Globėjo Šv . 
Kazimiero šventėje, Cicero, kurią su
rengė vietos Lietuvos Vyčių org-ja. Šv. 
Antano bažnyčioje pamaldų metu beveik 
visi skautai-ės priėmė Šv. Komuniją.

* Chicagos skautės ir skautai Šią vasarą 
pradės stovyklauti nuo 27 birželio. Tęsis 
- 2-3 savaites. į stovyklą šį kartą bus 
priimami tik pilnai uniformuotieji skautai- 
ės.

* Steigiama oro skautų dr-vė. Draugi
ninku numatytas ps. E. Zabarskas.

* Skautybei ugdyti komitetas Chicago- 
je išleido lietuviškais motyvais papuoštą 
laiškams popierių ir vokus. 25 egz.komp - 
lektas kaštuoja $ 1.25. Gaunama adresu: 
s. Z. Juškevičienė, 5108 W. 21st Str., Ci - 
cero 50, III., USA, Skautės-tai ir bičiuliai
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kviečiami įsigyti Šiuos laiškus ir tuo pa
čiu paremti minimą fondą. Fondo lėšos 
bus panaudotos atsistatysiančios Lietuvos 
skautybei atkurti.

* Lituanicos tunto vienetą vadovai įvedė 
skautams paprotį sueigų metu atpasakoti 
tai, ką skaitė "Skautų Aide". Tuo paįvai
rinamos sueigos,ir skautai pratinami skai
tyti "Sk.Aidą".
* Chicagos Lituanicos tunto skiltininkų 
kursus stropiai lanko 30 skautų. Pavasarį 
numatoma daryti išvykas į gamtą prak
tiniams užsiėmimams atlikti.

Boston, Mass.

* Bostono Skautų Viet-ja nuoŠirdiesiems 
skautų bičiuliams: p. A.Ivui, paaukojusiam 
DLK Gedimino vilkiukų draugovei $ 10, ir 
p. K. Vileišiui, parėmusiam Bostono Skau
tų Viet-ją $ 5 auka, taria skautišką Dėkui .

* Kovo 14d. pas ps. E. Gimbutienę buvo 
Bostono Skautininką Ramovės sueiga. Po 
ilgos pert raukos buvo pasidalinta skautiš
kosios veiklos žiniomis. V. s. dr. V. Če
pas pravedė pašnekesį - "Silpnoji vieta 
mūsų S-gos emigracinėje organizacijoje". 
Šia tema buvo gyvai diskutuota ir pa
reikšta naujų minčių.

* So. Bostono viešoje skaitykloje spe
cialioje vitrinoje yra surengta lietuviškų 
margučių, rankdarbių bei medžio drožinių 
parodėlė. Prie jos surengimo daug triūso 
padėjo v. si. Irena Končienė.

* Bostono Lapinai "Skautų Aido" plati
nimo varžybose sėkmingai veržiasi į pir
mąją vietą. "Sk.Aido" platinimo vajus bus 
baigtas balandžio 23 d. Lapinai kviečia 
skautų bičiulius bei sk. tėvus paremti ją 
pastangas - prenumeruoti "Sk.Aidą", kurio 
kaina - $ 3 metams. Prašoma kreiptis 
šiuo reikalu į A.Banevičią, 257 "E" St., 
So. Boston 27, Mass. -SKS-

* Vasario 16 dienai atžymėtiD. L. K.Kęs- 
tučio draugovėje įvyko patyrimo laipsnių 
žinojimo konkursas. I-ją vietą laimėjo 
sk. Algirdas Adomkaitis, II-rą v. sk. kand. 
Raimundas Žičkus, III-čią v. sk. Juozas 
Verbyla. Geriausiai konkurse pasirodė ir 
pirmąją vietą skilčių tarpe laimėjo Tigrų 
skiltis, vadovaujama psl. Edvardo Budgi- 
no. Si skiltis laimėjo pereinamąją dovaną 
- orinį Šautuvą ir pirmosios skilties gai
rele.

O

Tigrų skiltyje vykusį konkursą laimėjo 
sk. Romas Šležas.

Vasario 14 d., sesių ir brolių bendroje 
sueigoje paminėti Vasario 16 d. buvo su
ruošta skilčių parodėlė. Geriausiąparodė- 
lę buvo surengę vilkai, vadovaujami sk. 
Algirdo Jurgelevičiaus ir Eimanto Mic- 
kūno. Vilkų pastatyti laivų modeliai kėlė 
pasigrožėjimą.

Laimėjusiems dovanos buvo įteiktos 
sueigos metu. V.Č.

N ew York, N. Y.
* Kovo 1 d. Brooklyno Apreiškimo pa
rapijos salėje New Yorko skautų victi- 
ninkija surengė puikiai pavykusį vakars. 
Suvaidintas St. Lauciaus 1 veiksmo vaiz
delis "Paslaptingoje Zonoje". Režisavo 
Vyt. Kidolis. Vaidino - K.Kudzma, V.Ka- 
reckaitė, R. Kežys, St.Matyckas, Ed. Lio- 
gys, J. Pupius ir A.Kundrotaitė. Vaizdelis 
nors ir per trumpą laiką paruoštas, su
vaidintas su įsijautimu ir žiūrovų entu
ziastingai priimtas.

Gausių katučių sulaukė p. J.Matulaitie
nės šokėjų grupės tautiniai šokiai. Ypatin
gai gerai pasirodė skautų vyčių oktetas, 
per du kartus sudainavęs aštuonias dai
nas. Oktete dainavo P. Rasimas, A.Ilgutis,
M. Ilgūnas, J. Lapurka, R. KeŽys, R. Kont
rimas, K.Kudzma ir L. Ralys. Oktetui 
akomponavo A. Mrozinskas. Svečių buvo 
pilna salė, kurią tautiniais motyvais išde- 
koravo dail. Č. Janušas.

Pažymėtina, kad N. Y. skautų vyčių ok
tetas jau kelis kartus su pasisekimu kon - 
certavoįvairiomis progomis.Pirmą kartą 
dainavo lietuviųstudentųsuvažiavimo pro
ga š.m. vasario 7 d., o vasario 22 d. su 
dideliu pasisekimu dalyvavo Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime Amsterdame,
N. Y.

* Jau ne vienąsavo narįN.Y.skautų vyčių 
draugovė išlydėjo atlikti karinės prievo
lės Dėdei Šamui. Neseniai į karinę tar
nybą išvyko R. Kisielius - draugovės lau- 
žavedys, pradedantis poetas ir daugelio 
radijo vaizdelių J. Ginkaus programoje au
torius bei parengėjas.

* Šiuo metu plačiajame pasaulyje šie 
draugovės nariai atlieka karine prievolę: 
Vyt.Gobusas, Br. Liogys, A. Bobelis, V. 
Alksninis, A.Prėkeris ir kt. - Korėjoje; 
A. Eidukevičius - išvyko Vokietijon,A. Mi
kalauskas, Gasiūnas, Bilėnas, Želvys, 
Vaitaitis ir kt. įvairiose ginklų rūšyse 
yra išblaškyti po platųjį Amerikos žemy-
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ną. Draugovė savo broliams linki garbin
gai atlikti jųpareigas ir laukia sugrįžtant 
skautiškam darbui. G. P.
Los Angeles, C ai.
* Los Angeles skautų-Čių Žalgirio tuntas 
vasario mėn. 15 d. paminėjo mums visiems 
taip brangią ir didžiai atmintiną Vasario 
16 dieną. Visos skautės ir skautai dalyva
vo pamaldose su savo vėliavomis, lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, pri - 
imdami Šv. Komuniją už savo seses ir 
brolius, žuvusius ir kovojančius dėl tau
tos ir tėvynės laisvės.

Po pamaldų įvyko tunto sueiga, kurioj 
Dariaus-Girėno dr-vės draugininkas si.P. 
Jasiukonis, kaip išeinąs į JAV kariuo
menę, už parodytą veiklą skautiškame 
darbe, tuntininko įsakymų pakeltas į v. si. 
laipsnį. Naujuoju draugininku paskirtas si. 
R.Dabšys; adjutantu psl. J. Navickas.

Vasario 16 d. pritaikytą kalbą pasakė 
tuntininkas ps. V. Pažiūra, pakviesdamas 
visus pagerbti Žuvusius savanorius ir par
tizanus susikaupimo minute.Po to buvo pa
skaityta rezoliucija, Vasario 16 d. proga , 
JAV skautėms ir skautams Kalifornijoje .

Jaunimo vardu kalbėjo si. R.Dabšys, 
kviesdamas jaunima6nenutautėtipeuŽmirš- 
ti savos kalbos, ruoštis Lietuvos atstaty
mui ir nepasiduoti visokiems išoriniams 
pavojams.

Skaučių vadovė v. si. D. Pulkauninkai- 
tė nuoširdžiais žodžiais pasveikino musų 
mielą Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarą prof. M. Biržišką palinkėdama 
jam ir jo gyvenimo draugei p. Biržiškie
nei dar ilgai gyventi mūsų tarpe, skiepi
jant vienybės ir pasiaukojimo kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, sulaukti laisvės dienų ir 
grįžti į Vilniaus Universitetą. Baigdama 
paprašė visų sugiedoti jam ilgiausių metų, 
ir buvo įteikta gėlių puokštė.

Prof. M. Biržiška tuo jaunimo nuošir
dumu buvo didžiai sujaudintas.

Prof. M. Biržiška savo žodyje kvietė 
jaunimą būti tautos ambasadoriais Ameri
kos jaunimo tarpe ir įgyti kuo daugiau pa
lankių draugų, Lietuvos dabartinei trage
dijai ir busimajam jos prisikėlimui.

Sueiga baigta Tautos Himnu.
Vasario mėn. 21 d. skautės ir skautai 

turėjo pritaikytą Vasario 16 d. radijo 
vaizdelį per lietuvių radijo pusvalandį, 
kuris būna kiekvieną šeštadienį 10-10,30 
vai. V.
Omaha, Nebr.
* Minėjome 35 m. Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Bendrą sueigą su se
sėmis turėjom vasario 15 d. Živilės dr- 
vės skautės šventės proga pasižadėjo: 
"Pasilikti tikrom lietuvaitėm, lankyti lie
tuvišką sekmadienio mokyklą ir visuomet 
kalbėti gryna lietuvių kalba".

Šventės proga keli broliai buvo pakelti 
į vyresniškumo laipsnius.Taip pat turėjom 
sveikinimą ir gražių linkėjimų iš p. J. 
PaukŠtaiČio, mokytojų atstovės p. Pabi- 
lionienės ir skautų rėmėjų būrelio pirm, 
p. Jaudegio.

Vėliau sekė visų laukiamoji dalis - lau
žas. Turėjom svečią p. Cicėną, kuris 
prie laužo pravedė pašnekesį apie lietu
vių skautus ir jų nuveiktus darbus Vilniu
je, lenkų okupacijų metu. Po dainųir dek - 
lamacijų turėjom Žaidimą, kurį laimėjo 
broliai, kas buvo pirmą kartą Omahos 
skautų istorijoj. Sueigą užbaigėm "Ateina 
Naktis".

* Vasario 21 d.atlaikytos gedulingos pa
maldos už Lietuvą ir visus žuvusius. Per 
pamaldas skautai stovėjo garbės sargybą. 
Vasario 22 d. skautės-tai dalyvavo ri
kiuotai bažnyčioje ir daugumas priėmė 
Šv. Komuniją.

Omahos skautų-Čių vadovai su viet. kun. ps. L.Musteikiu.
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* Ligi Šiol veikė Dariaus - Girėno vyčių 
būrelis ir jaun. skautų Šarūno dr-vė; nuo 
Š. m. vasario 15 d. persiorganizavo į vie- 
tininkiją. Laikinai vietininko pareigas ei
na ps. Kun. L. Musteikis. Vietininkija su
sideda iš Dariaus - Girėno vyčių būrelio, 
kuriam vadovauja si. J.šarka (grįžęs prieš 
2 mėn. iš JAV kariuomenės), skautų La
pinų skilties, kuriai vadovauja si. St. Ra
džiūnas, iš jaun. skautų Šarūno dr-vės, 
kuriai vadovauja si.G.Drazdys.
* Š.m. kovo 22 d. Šv. Antano parapijos 
salėje Omahos skautės atšventė 2-jų me
tų sukaktį. Dalyvavo visos skautės, skau
tų rėmėjų komitetas ir skautų vietininkijos 
vadovai su s. Juozu Sakalu. Visi svečiai 
linkėjo skautėm, kad darbas sektųsi ir kad 
organizacija augtų Omahoje. Per pirmą 
skaučių pasirodymą Omahoje buvo tik 12 
skaučių vadovaujamos Reginos Parulytės. 
Dabar Omahoje yra dvi skaučių dr-vės ir 
Skautų Vietininkija. Per minėjimą skautės 
suvaidino kelis vaizdelius ir sugiedojus 
"Ateina naktis" išsiskirstė.
* Š. m. kovo 23d. sueina dveji metai nuo 
pirmųjų skautiškų žingsnelių indijonų kr aš 
te-Omahoje. Sesės surengė Šia proga ar
batėlę, kuri įvyko kovo 22 d. Jų pasi
ruošimas buvo milžiniškas tiek progra
mos atžvilgiu, tiek stalo turtingumu bei 
turiningumu. Turėjo per tuziną svečių, 
kurie buvo dėkingi už vaišes ir gražią 
programą. L. T. B. V-bos pirm. J. Paukš- 
taitis linkėjo sėkmės ir visas mergaites 
suburti po D levui. Tėvynei ir Artimui vė
liava. Kun. J. Jusevičius džiaugėsi gra
žiais darbais Omahoje, pareikšdamas savo 
kalboje, ir dar daugiau žadėjo paremti 
skautų judėjimą, net žadėjo parūpinti skau
tams patalpas. Omahos Viet-jos vardu 
sveikino kun. L. Musteikis. Jis paminėjo 
sesių nuotykius kuriantis ir augant. Iš 
vienos - dviejų skilčių išaugo į dvi drau
goves - Omahos Sesių Vietininkiją.Živilie- 
tės yra susirūpinusios vėliavos kotu, nes 
vėliavai nešti yra skiriamos dvi sesės ne 
tiek pačiai vėliavai, kiek pačiam kotui, , . 
Skautų rėmėjųbūrelio vardu sveikino M. 
Mickevičienė, įteikdama albumą ir pa - 
žadėjo esamus trūkumus sumažinti. Šia 
proga s. J. Sakalas priminė S. A. prenume
ravimo reikalą ir prašė sesių Živiliečių 
dalyvavimo S.A. konkurse.

Šios šventės supažindino dalyvius su jų 
gyvenimu dviejų metų laikotarpyje. Šian
dieną Omahos skaučių sudėtis yra tokia: 
vietininkijos vadovė v. sk.v. si. E. Paru- 
lytė, Živilės dr-vės dr-kė psl. D. Micu- 
taitė ir jaun. skaučių dr-kė si. O. Miliaus
kaitė.

Sesių meninė programa sudarė gerą 
įspūdį svečiams. Jaun. skautės atliko 
Šiuos dalykėlius: Plaukia ž'ąselė - insce
nizuota daina, Batukai - eilėraštis, Už 
jūrių marių - inscenizuota daina. Skautės: 
gražiai paskambino pianinu, dviejų mamy
čių pasikalbėjimas:Baltraus Jonas ir dvy
nukų skundas.

Šalia rūpesčių vėliavos kotu sesės turi 
dar didesnių rūpesčių, kurie jau jų jėgas 
prašoka. Tai Bostono Lapinai, kurie pa
stojo kelią Živilietėms miegoti Skautų Ai
do palapinėje, numatytoj turėti Šią vasarą 
stovykloje. Bepigu jiems pirmauti S. A. 
konkurse, kai Bostone lietuvių yra net keli 
tūkstančiai. Tad jie turėtų pirmauti ne de
šimtimis, bet Šimtais. Omahoje yra iš
semtos visos galimybės gauti naujų S. A. 
prenumeratorių, nes čia lietuvių yra per 
600, kurių durys buvo varstomos po kelis 
kartus skautiškos spaudos reikalais. Jos 
vilties nenustoja, bet daro tiek, kiek ga
limybės leidžia. Kiekviena šeima, kurio
je yra skautas-ė, prenumeruojąs. A. Šim
tu nuošimčių sesių skautiškas darbas at
liktas.

Sesės dėkoja kun. J.Tautkui už S. A. Pre
numeratą nepasiturinčiam mokinukui Re- 
tikiui.

Skautų rėmėjų būrelio valdyba rūpina
si ir padeda skautams. Valdybą sudaro: 
P.Jaudegis, M. Mickevičienė, D. Sulskie- 
nė, O. Aukštuolytė ir J. RackeviČius.

Philadelphia, Pa.

* Čia gražiai veikia liet, skaučių Šešu
pės tuntas, kuriam vadovauja tuntininkė 
Ona Roznekienė. Yra ir akad. skaučių bū
relis, vadovaujamas ps. D. Ostrauskienės . 
Skautės kartu su vietos Lietuvos vyčių ir 
ateitininkų jaunimu bendrai paminėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės ir Šv. Kazimiero 
šventes.

Los Angeles, Cal.

* Los Angeles skautės-taiminėjoVasario 
16, turėdami savo tarpe garbingą svečią, 
Lietuvos Nepriklausomybės akto signata
rą prof. Biržišką, kurįskautai-ės pasvei

kino Šūkiu ir įteikdami gėlių puokštę. Prof. 
Biržiška tarė nuoširdų žodį.

* Kauno Vyskupas Vincentas Brizgys lan
kėsi Los Angeles kovo mėn. 8 d. Skau- 
tės-tai pasveikino Jo Ekscelenciją, įteik
dami gražų adresą.

* Kovo mėn. 23 d. prasidėjo skiltininkų
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kursai, kuriuos maloniai sutiko pravesti 
s. Tamulaitis. Skautėm padėti pasiruošti 
vyr. skaučių įžodžiui sutiko s. Tamulai- 
tienė.

* Los Angeles skautės-tai stato komedi
ją "Buhalterijos Klaida".Režisuoja V. Pa
žiūra ir St. Makarevičius.

Detroit, Mich.

* Jaunesniųjų, skautų Algimanto dr-vė 
numatoma skelti į dvi dalis. Dabar drau
govėje yra netoli 40 smarkių vilkiukų. 
Paukštyčių dr-vė, vadovaujama vyr. skau
tės v. si. Z . Suknytės taip pat smarki, ne 
tik skaičiumi, bet ir savo veikla. Tai vis 
gražus ir tvirtas mūsų prieauglis. Gyva 
skautiška veikla ir užsiėmimai patraukia 
į skautų eiles ne vieną ir "kaubojų". Nere
tai pas draugininkus ateina tėvelis ar ma
mytė su sūneliu ar dukryte ir prašo pri
imti į skautus "neklaužadą" arba "kaubojų" 
- "Aš noriu, kad mano sūnus išaugtų ge
ras lietuvis!" pareiškia pageidavimą tė
velis ar mamytė. "Draugovėje smagu ir 
skautiška, nors draugininkas griežtas, bet 
mes jį gerbiame ir jo klausome!" - daž
nai pasako jaunesnieji. Š. m. balandžio 
mėn. 25 d. vilkiukai ir paukštytės padarys 
savo tėveliams ir visuomenei malonią 
staigmeną. Jie ruošia didelį vakarą

-o-o-o-o-o-o-o-o-

buvusioje lietuvių svetainės salėje (His
panos Unidos name). Gabiausi artistai 
vilkiukai ir paukštytės vaidina trijų veiks
mų veikalą "Mėlynasis Drugelis". Re
žisuoja: vyr. skautė v. si. Z. Suknytė ir 
s. v. v. si. Z. Rekašius.

* Baltijos vietininkija rimtai ruošiasi 
vasaros stovyklai, kuri įvyks antroje bir
želio pusėje. Stovyklausim 8-10 dienų. 
Visi į s to vykią! Ten žada būti links
ma ir nenuobodu. Sesės gabijietės irgi ne
atsilieka. Jos visos Šaukia: -"į skautišką 
stovyklą, gamtą!" a.b.

Worcester, Mass.
* Vasario 14 d. Neringos dr-vė kartu 
su šeštadienine mokykla minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės 35 metų sukaktį. Mi
nėjimą atidarė mokyklos vedėjas p.Baš- 
kys. Skautės atliko montažą "Lietuvos ke
liu", Šeštadieninės mokyklos mokiniai pa
deklamavo dienai pritaikytų eilėraščių.

Šios šventės proga skautės parašė pa
sižadėjimus, kuriųvienas pasiųstas Šešta
dieninės mokyklos vedėjui, o kitas Diep- 
holzo Aušros tuntui. Jos pasižadėjo my
lėti Lietuvą ir jos kalbą, tik ja tekalbėti 
savųjų tarpe, lankyti šeštadieninę mo
kyklą, skaityti lietuviškas knygas, žurna
lus ir laikraščius. Antruoju - kiek galė
damos padėti broliams ir sesėms Vokie
tijoje. B. J.

24 Sesės ir broliai Buenos - Aires, Argentinoje.
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Buenos Aires, Argentina.

* 1949 m. balandžio 23 d. s.V.Lesniaus- 
ko, ps.A.DiČiaus ir sl.V.Namiko buvo 
sušaukta steigiamoji, sueiga. Ir ta pa
čia data žymima Pirmosios Lietuvių Skau
tų-čių Draugovės Argentinoje įsteigimas . 
Dr-vei, kuri apima 2 skaučių skiltis , 
jaun. skaučių skiltį, 2 skautų skiltis , 
jaun. skautų skiltį ir 1 skautų vyčių būrelį, 
vadovauja s. V. Lesniauskas. 1952 m. lapk
ričio mėn. 2 d. vyr. skautė Alė Namikie- 
nė susirišo su Seserijos Vadija, bet dėl 
Čionykščių sąlygų liko veikti bendrai.

1950 m. ir 1951 m. buvo suruoštos 
stovyklos.

Dabar, pasunkėjus gyvenimo sąlygoms , 
teko stovyklavimo atsisakyti.
* Lietuvos 35 metų Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį, Buenos Aires lietu
viai skautai-tės paminėjo iškilmingoje 
draugovės sueigoje lietuviųsalėje -Avella- 
nedoje. Ta proga draugovės dr-kas s. V. 
Lesniauskas kvietė jaunimą burtis po 
skautų vėliava ir kovoti už Tėvynę, - ne
sigėdyti savos kalbos, papročių ir niekad 
nepamiršti, kad esame didvyrių žemės 
vaikai.

IŠ svečių tarpo trumpą sveikinimo žodį 
tarė gen. T. Daukantas: "Jūs, jaunime, bū
kite vieningi ir vienykit kitus, nes mūsų 
vienybę nori išardyti tada, kada ji mums 
labiausiai reikalinga! Tai mano testa
mentas jums!" V. N.

VENEZUELOS RAJONAS

Valencia.

* Jau tretieji metai iŠ eilės Venecuelos 
lietuvių tarpe gražiai apvaikščiojama Lie
tuvos skautų Patrono Šv. Kazimiero diena. 
Kovo mėn. 1 d. Valencijoje ši šventė buvo 
pradėta vėliavų pakėlimu skautų būklo 
aikštėje. Skautų ir skaučių tarpe buvo 
pravesta visa eilė žaidimų, kurie sudarė 
ištisą varžybų ciklą. Laimėtojais tapo: 
R. Balutavičiūtė, J. Zavadzkas jr., A. Gai
žauskas ir T. Neniškis. Jiems atiteko skau
tų rėmėjų p. p. Tumėno, Oberjaitienės , 
MilČiūnų ir Baranauskų skirtos dovanos: 
krepšinio sviedinys, pora batų ir piniginės 
premijos. Vakare skaisčiai suliepsnojo 
p. L. Jablonskio, seno skautų draugo ir 
rėmėjo uždegtas laužas, kur skambėjo 
daug skautiškų ir tautinių dainų bei buvo 
parodyta keletas komiškų numerių. Laužą 
baigiant, gausiam tėvų ir rėmėjų būriui 
dalyvaujant, trys sesės davė skautės įžo
dį. Rėdos dr-vės dr-kė B.Butvilienė už

rišo geltonus kaklaraiščius sesėms : Z. Ba
ranauskaitei, R. Balutavičiūtei ir G.Ne- 
niškytei. Vilkiuko įžodį davė P.Oberjai- 
tis ir R. Jasinskas.

* Kovo mėn. 6 d., šeštadienį skautų lau
žas suliepsnojo Caracas, Parke Los Cao- 
bos, kuriame dalyvaujant viešnioms ir 
svečiams kitų tautybių skautams ir gau
siam būriui svečių buvo sudainuota skam
bių dainų ir atlikta gražių pasirodymų. 
Svečių tarpe matėsi Distrito Federal skau
tų Šefas Frederico Diaz, keletas venecue- 
liecių skautininkųir svečiai lietuviai skau
tai ir skautės iš Maracay ir Valencijos. 
Laužas buvo baigtas "Ateina Naktis". . . ir 
"Porque perder las esperanzas".

Nenoriai skirstėsi svečiai ir skautai nuo 
kaitrios laužavietės, ypač kad čia pat buvo 
pastatytos palapinės ir jau verdama kava 
vakarienei. Jau prieš' vidurnaktį prasidė
jo skautų vyčių egzaminai ir kiti vyčių 
programos darbai, kurie baigėsi prieš pat 
aušrą. Šią naktį kaž kur Caracas miesto 
pakraštyje, nepaprastoje tyloje, keturi 
skautai buvo priimti įskautus vyčius. Tai: 
kun. A. Perkumas, v. si. K. Ulevičius, psl. 
K. Laurinaitis ir V. Sakalauskas. P. R.

* Š.m. kovo mėn. 7-8 d. Venecuelos sos
tinėje - Caracas įvyko liet, skautų-čių 
vadovų suvažiavimas, paminint Caracas 
vietininkijos 16 Lituanica dr-vės dviejų 
metų įsikūrimo sukaktį.

Pirmoji suvažiavimo diena buvo skirta 
skautiŠkajai programai ir iškilmingam 
laužui, kuris įvyko puikiame Caracas Los 
Caobos centro parke. Iškilmėse dalyvavo 
gausus būrys įvairių tautybių ir Venecue
los skautų-čių su savo vadais, vietos lie
tuviai ir kviestiniai svečiai. Glūdžioje 
tropikų nakties tamsoje pro eukaliptų me
džių viršūnes bangavo iŠ lietuviškų krūti
nių skardūs dainos garsai. Ne vienam 
akyse ašaros surasojo išgirdus "Lietuva 
brangi. .. "

Antroji diena, sekmadienis, buvo pra
dėta La Vega parapijos bažnyčioje pa
maldomis, kurias laikė ir Šv. Kazimie
ro Šventei pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. A. Perkumas.

Oficialioji suvažiavimo dalis-konferen
cija, kurioje dalyvavo iŠ įvairių vietovių 
36 liet, skautų vadovai, senesnieji skautai, 
skautų-čių tėvai, rėmėjai ir svečiai, vyko 
"Tėvų Kelio" redakc. - administr. naujo
se patalpose.Konferencijai vadovavo Venec. 
Rajono Vadeiva v. s. Dr. P. Neniškis. Iš
samius pašnekesius skaitė Venecuelos
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skaučių vadeiv ė ps. G. Diržiene, kun. A. 
Perkumas, ps. V. Venckus, v.sl.A.Bazi- 
liauskas ir v. si, K. Ulevičius.

Aptarus einamuosius reikalus, buvo 
nutarta steigti Venecueloje jūrų skautų, 
skyrių, kuriam sutiko vadovauti jūrų ka
pitonas Z.Domeika, o skautų rėmėjų pir
mininku išrinktas J. Menkeliūnas.

Visa Šventė-iškilmės praėjo labai jau
kioje nuotaikoje ir visi skirstėsi pakilia 
širdimi ir tvirtu pasiryžimu vis labiau at
sidėjus dirbti Dievo bei Tėvynės garbei 
ir Artimo naudai. Kun. A. Sabaliauskas

VOKIETIJOS RAJONAS
Diepholz, Br.Zona.

* Beveik kiekviena tauta, kiekviena 
valstybė ar organizacija turi mirusiųjų 
tarpe savo globe’ją, savo užtarėją, kurį 
nori tinkamai pagerbti, paminėti. Taip ir 
mūsų Tėvynė Lietuva ir lietuviai skautai 
turi savo globėją, tą skaistybės ir šven
tumo paveikslą Šv. Kazimierą.

Aušros tunto skautai-ės pradėjo šiąiš- 
kilmingą dieną vėliavos pakėlimu. Tuntą 
pasveikino ir dienai tinkamai nuteikė tun- 
tininkas ps. O. Gešventas. Po vėliavos 
pakėlimo skautai ir skautės su trispalve 
ir Aušros tunto globojama buvusio Bal
tijos tunto vėliava žygiavo išklausyti pa
maldų. Pamaldų metu giedojo Lietuvi ųVa- 
sario 16 Gimnazijos mokiniųchoras. Gra
žų pamokslą pasakė tunto katalikų kape
lionas kun. P. Ginčius. Jis kvietė visus j 
pamaldas atvykusius tautiečius atsilankyti 
tunto sueigoje, kuri įvyko po pietų didžio
je gimnazijos salėje. Atsilankė Vokieti
jos Rajono Vadeiva s.A. Venclauskas, s. 
A. Giedraitis, s. Giedraitienė, Vokietijos 
Rajono katalikų kapelionas ps. kun. V Šarka, 
kun. P. Ginčius, tunto bičiuliai, Lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos mokytojai, moki- 
niai ir stovykloje gyvenantieji lietuviai. 
Tuntą labai nuoširdžiai pasveikino Vadei
va s. A. Venclauskas. Jis džiaugėsi, kad 
-galėjo atsilankyti ir įsitikinti gražiu tunto 
veikimu bei tvarkymus!. Skautininkas pa
brėžė, jog skautų organizacija ruošia jau
nimą būti vadais ir kad jau dabar visi 
skautai - ės, kurie dar nėra vadai, turi 
elgtis taip, kaip kad elgiasi tikri, geri va
dovai. Tunto įsakymu skaučių Jūratės dr- 
vės dr-kėš pareigas perėmė psl. N. Rai- 
šytė, o adjutantės psl. R. Sakalauskaitė . 
Pažangiausiomis tunto skiltimis paskelb
tos oro skautų Lituanicos ir Bebrų. Joms 
tenka Cicero Mindaugo dr-vės Sūnų skil
ties dovana$ 10. Vienas skautas - kand .

davė įžodį. į iškilm
s. v. v. si. V. Kempka 
liavos garbės žymii 
Šimo tuntui gražų
Šarka. Kalbėdamas apie vadą jis paminėjo 
kad ", . . tačiau nė vienas skautas negali 
būti vadu, jeigu jis nėra savęs paties va
das".
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Vėliau sekė įvairus dienai pritaikyti 
skaitymai, deklamacijos, o nuoširdus 
skautams s. v. vyr. mok. S. Antanaitis labai 
įdomiai skaitė skautams ir svečiams pa
skaitą apie karalaičio Kazimiero gyvenimą, 
jo meilę Lietuvai ir pagaliau - jo mirtį. 
Po paskaitos mes visi puikiai įsivaizdavo
me tatnepaprastai kilnią ir šventą asme
nybę.

Sv. Kazimierui skirta diena baigėsi vė
liavos nuleidimu. Stovyklos rajone skam - 
bėjo Tautos Himno garsai.

Ir ilgai dar paliks brolių ir sesių atmin
tyje vadeivos s. A. Venclausko žodžiai, pa
sakyti po garbės ženklo įteikimo: "Būk 
riteriškas kaip Šv. Jurgis ir kuklus kaip 
Šv. Kazimieras. " Sesė Raselė

* Š.m.kovo4d. Aušros tunto būkle buvo 
tuntininko ps. O. GeŠvento sušauktas po
sėdis apsvarstyti vasaros skautų ir neor - 
ganizuoto jaunimo stovyklas. Posėdyje 
dalyvavo Rajono Vadeiva s. A. Venclauskas, 
kun. ps. V. Šarka, kun. P. GirČius ir Štabo 
nariai. -pk- 

* ChicagiŠkis skautų, bičiulis p. Pranas 
Gudas nuolatos siuntinėja gausias lietu
viškos spaudos siuntas Aušros tunto skau
tams Diepholze Vokietijoj. Skautai tomis 
siuntomis dalinasi su visais Vasario 16 
gimnazijos mokiniais. Mielajam gerada
riui lietuviškas jaunimas reiškia nuošir
džią padėką.

"Ne, šiandien mums nereikia mo
kyklon, mes sergam gripu!"
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