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Brangūs Broliai Vadovai ir Skautai!
"Pirm negu aušrelė skaisti užtekės, 
Ten mano dainelė linksmai suskambės. 
Kai medžių ūžimas giedančiam pritars, 
Šventas įkvėpimas daina man sutvers".

(Gudavičius, "Leiskit į Tėvynę").

Didysis Lietuvos Pavasario Dainius 
Maironis Dainų Šventės 1920 m. proga 
parašė neužmirštamus, mums taip gerai 
žinomus žodžius: “Tautos dainele, tu 
gaivinai per ilgus amžius mūsų sielą”. 
Kaip ir kituose savo amžinai lietuvių 
širdyse skambančiuose posmuose, taip ir 
čia jam pavyko vienu vieninteliu saki
niu pagauti vieną pačių charakterin
giausių mūsų tautos bruožų.

Lietuviška daina yra taip susijusi su 
mūsų istorija, su mūsų kaip lietuvių 
specifiniais ypatumais, jog jinai seniai 
jau tapo dalis mūsų pačių, ir be jos lie
tuvis būtų ne lietuvis.

Kur bebūtume ir ką bedarytume, lie
tuviška daina lydi mus kaip brangi, my
linti sesuo, kaip draugė, kaip motina, 
kaip paguoda ir viltis sunkiose valando
se. Iš jos, kaip ir neišsemiamo, nuolat 
trykštančio šaltinio semiamės per am
žius tenai sukrautus tėvų ir protėvių 
dvasinius turtus, jų darbo, jų meilės, jų 
kraujo ir aukos testamentą. Iš jos mums 
toli nuo Tėvynės vėl prabyla mūsų se
sučių jaunos sielos ilgesys, bernelių - do
bilėliu ryžtas; jai aidint mes matome 
dukrelės belaukiančą, ant vario vartelių 
berymančią močiutę - sengalvėlę, ant tė
velio dvaro krypuojančius sakalus, si
dabro rasas beriantį, amžinai liūdinti 
berželį ir visa tai, kas mums brangu ir 
šventa kaip didžiausioji relikvija.

Nėra ir nebus geresnio kelio į lietu
viškas širdis kaip lietuviška daina! Ryš
kiausiai tai pastebime pas nutautėjusius 
ar Tėvynę primiršusius brolius ir sese
ris: ilgiausios, mokyčiausios paskaitos 

LIETUVOJ
NACIO:' ■
M. MAŽ 7
RIPI

apie Lietuvą dažnai nepalieka jiems jo
kio įspūdžio; tuo tarpu užtenka tik pa
liesti dainų akordus, ir jų paviršiuje sve
timo krašto žiedais prisidengusi, bet es
mėje lietuviška išlikusi siela staiga su
spindi visu savo turtingumu, gilumu ir 
grožiu, ir jų žvilgsnis pakrypsta ten, 
“kur upės teka linksmai tarp girių 
ūžiančių..

Su dideliu gailesčiu tenka pripažinti 
liūdną ir skaudų faktą, jog mūsų Broli
joje paskutiniuoju metu lietuviškai dai
nai nėra skiriamas jai priklausantis dė
mesys. Nepaisant vadovybės raginimų 
ir prašymų, daugelyje vietovių šis milži
niškas tautos turtas rūdyja ir eina nie
kais nepanaudotas, neįvertintas, nesu
prastas. Nekalbant jau apie senąsias 
liaudies dainas, skautai kai kur nesu
geba sudainuoti net “Dievui, Tau, Tėvy
ne, ir žmonijai” ir kitų mūsų skautiškų 
dainų, net mažam vilkiukui būtinai ži
notinų. Arba jei jau dainuoja, nesykį ir 
ne vieną pasitaiko, jog vargais negalais 
išdainuojamas pirmas posmelis, o toliau 
— nė iš vietos.

Apsvarsčius esamąją padėtį, Brolijos 
Vadija pavedė Tautinio Auklėjimo Sky
riui paruošti didelį konkursą visai Bro
niai lietuviškosios dainos tema. Buvo 
galima, žinoma, temą ir išplėsti, įtrau
kiant eilę kitų tautinių elementų, bet 
Vadijos nuomonė yra, jog tokiu būdu 
mažiau atsieksime. Medžiagos perkrovi
mas dažnai tik išblaško ir toli gražu ne
duoda norimų rezultatų, nes ne kiekybė
je glūdi pasisekimo esmė, bet kokybėje. 
Todėl parinkome tautiniam konkursui
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draugovės ir laivai! 36-tieji Sąjungos 
metai rieda į priekį!

Jūsų
Vyriausiasis Skautininkas.

TIKSLAS, ŠŪKIS,
TAISYKLĖS

temomis konkurso metu: laužų, pasiro
dymų, įscenizavimų, vaidinimų, vakarų 
su liet, dainomis ir tautiniais šokiais etc.

Skautų vyčių būreliai ir jūros budžių, 
vienetai, gali dalyvauti konkurse kaip 
draugovės ir taip pat kaip skiltys. Taip, 
pav. vyčių būrelis gali laimėti pirmą 
vietą kaip skiltis, išmokusi daugiausia 
dairių, ir tuo pačiu metu gali būti pasku
tinėje vietoje kaip draugovė, suruošus! 
mažiausiai parengimų.

II. Vyr. varžybų komisija sudaroma 
Toronte Vyriausiojo Skautininko. Jos 
tikslas — prižiūrėti konkurso eigą ir tie
sioginiai vertinti rašinius liaudies dai
nų temomis.

Kiekviename tunte ir vietininkijoje 
Broliai Tuntininkai ir Vietininkai suda
ro savo tunto ir vietininkijos varžybų 
komisiją, kurios tikslas vertinti tuntui 
priklausančių skilčių ir draugovių kon
kurso rezultatus.

III. Konkursas prasideda balandžio 23 
d. ir baigiasi gruodžio mėn. 15 d.

Iki gruodžio 31 vietinės varžybų ko
misijos pristato vyr. varžybų komisijai 
skilčių ir draugovių konkurso rezulta
tus (minint draugoves, šalia tikslaus pa
rengimų skaičiaus prašome nepamiršti 
pažymėti ir jų rūšį).

IV. Konkursą pradedame iškilmingu 
Tėvynės laužu. Kad paskiriems tuntams 
nesusidarytų sunkumų, šis laužas gali 
įvykti bet kuriuo metu po balandžio 23. 
Jį galima sujungti su Šv. Jurgio šventės 
minėjimu, galima nukelti dar vėliau. Ta
čiau jis yra tai vietovei oficialioji kon
kurso pradžia.

Tėvynės laužas drauge su aukščiau 
atspausdintomis konkurso taisyklėmis 
bei atsišaukimu bus išsiuntinėtas Broli
jos tuntininkams, vietininkams ir drau
gininkams visame pasaulyje. “Skautų 
Aide” jis bus atspausdintas ištisai gegu
žės mėnesio numeryje. Sekančiame nu
meryje tuo tarpu broliai ras truputį me
džiagos konkursui.

LSB Tautinio Auklėjimo Skyrius.

ne kelias, bet vieną ir aiškią temą, kuri 
mūsų sąlygomis, tikime, bus labiau už
deganti ir giliau siekianti.

Tat, į darbą, skiltys, valtys, būreliai,

KONKURSO 

1. Konkurso tikslas: Lietuviškosios 
dainos atgaivinimas skautų tarpe, kad 
jinai kaip vėjas vėl pasklistų po mūsų 
vienetus!

2. Konkurso šūkis: Ir skausmą ir 
džiaugsmą telydi vis lietuviška daina!

3. Konkurso taisyklės:
I. Konkurse dalyvauja: a) pavieniai 

skautai, b) skiltys ir c) draugovės.
a) Pavieniai skautai: Premijuojame 

po vieną geriausią rašinį liaudies dainų 
temomis: a. vilkiuko, b. skauto, jūros 
skauto, oro skauto ir c. skauto vyčio, jū
ros budžio. Visų trijų premijas gavusių 
nuotraukos ir straipsniai bus atspaus
dinti “Skautų Aide”. Kiekvienas raši
nys yra vertinamas 5 taškais, kurie už
skaitomi skilčiai. Temų sąrašas bus pa
skelbtas “Sk. Aido” balandžio Nr.

Rašiniai siunčiami varžybų vyr. ko
misijai į Torontą Vyriausiojo Skautinin
ko adresu iki šių metų gruodžio 1-os die
nos. Vėliau atsiųstieji nebus užskaitomi.

b) Skiltys:
Dvi premijos vilkiukų skiltims, surin

kusioms daugiausia taškų.
Trys premijos skautų, oro skautų, jū

ros skautų, skautų vyčių ir jūros budžių 
skiltims (būreliams ir valtims), surin
kusioms daugiausia taškų.

Taškai skiltims duodami tik už moka
mas ar išmoktas dainas: vienas taškas už 
vieną dainą. Daina skilčiai užskaitoma 
tik tada, kai a) ją moka visa skiltis, b) 
mokamas pilnas tekstas ir meliodija. Dėl 
paties dainavimo komisijos atsižvelgs į 
skautų amžių, balso stovį etc., bet pilno 
teksto mokėjimas yra būtinas. “Sk. Ai
do”” balandžio Nr. bus duotas dainų są
rašas, nurodant koks punktų skaičius 
yra laikomas pilnu konkurso sąlygomis.

c. Draugovės:
Dvi premijos vilkiukų draugovėms, 

suruošusioms daugiausia parengimų 
konkurso metu liet, dainų temomis.

Trys premijos skautų, jūros skautų, 
skautų vyčių, jūros budžių draugovėms 
(ar atatinkamiems vienetams), suruošu- 
sims daugiausia parengimų liet, dainų
2
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ŠV. KAZIMIERAS
— LIETUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 

GLOBĖJAS
Kun. P. Dauknys MIC

Kovo 4 d. yra Šv. KAZIMIERO mir
ties diena. Tačiau jam, kartu ir mums, 
yra džiaugsmo šventė. Kodėl? Todėl, 
kad tą pačią dieną jam buvo atidarytas 
dangus — amžinosios Laimės vieta. Pa
laimintas žmogus, kuris atrastas be dė
mės, kuris nenuėjo paskui auksą ir netu
rėjo vilties piniguose. Galėjo peržengti 
ir neperžengė. Galėjo daryti piktą ir ne
darė. Todėl jo gerumą patvirtino Vieš
pats ir visų šventųjų susirinkimas skelbs 
jo išmaldas.

Šv. Kazimiero šventėje Bažnyčia iš
kelia budėjimą, kas mums, skau
tams, yra esminis dalykas. Sako: Būkite 
susijuosę, tai reiškia skaistūs ir pasiruo
šę, ir uždegti žiburiai jūsų rankose, 
skautiškai tariant, darykite visuomet 
geruosius darbelius, nes gerieji darbe
liai yra šviesa. Jūs būkite panašūs į žmo
nes laukiančius savo valdovo, kuomet 
pargrįš po vestuvių, kad, kaip tik ateis 
ir pabels, tuojau jam atidarytų. Palai
minti tie tarnai, kuriuos atėjęs valdovas 
ras BUDINČIUS.

Šv. Kazimieras visuomet budėjo. Ne
veltui Bažnyčia jam pritaikė šiuos Kris
taus žodžius. Todėl mums, skautams, Šv. 
Kazimerias toks artimas ir savas savo 
jaunatviška budinčia dvasia. Tačiau ko
kia būtų iš tos mūsų Šv. Kazimierui reiš
kiamos pagarbos, jei mes nesektume jo 
pavyzdžiu, neprašytume jo pagalbos, ne- 
siryžtume būti geresni.

Nuo to laiko, kai žmogus sukilo prieš 

Mano siela, vardą mielą, imk Marijos branginti, 
Jos kilnumą ir gražumą maldingiausiai garbinti, 
Eik stebėkis ir gėrėkis Jos danguj iškėlimu 
Ir laimingu, stebuklingu Motinos nekaltumu.

Iš Šv. Kazimiero giesmės.

Dievą, nuo to laiko prieš žmogų sukilo 
jo instinktai ir geiduliai ir nuo to laiko 
verda ši smarki kova tarp sielos ir kūno 
troškimų. Ir tie, kurie šią kovą laimi, yra 
didvyriai ir visų laikų žmonės juos ger
bia. Kristaus idealą — naująjį žmogų, ir 
dorybes išugdo iki didvyriškumo.

Per krikštą mums buvo uždėtas baltas 
drabužėlis, pašvenčiamosios Dievo ma
lonės simbolis, jspėjant, kad mes savo 
sielą tarp gyvenimo pagundų ir vilionių 
išlaikytume skaisčią ir be dėmės ateitu
me prie Viešpaties Jėzaus Kristaus teis
mo sosto. Taip be dėmės buvo rastas 25 
metu jaunuolis Šv. Kazimieras ir jis liko 
idealas, kuris žavi viso pasaulio jauni
mą. Tačiau šventumo nei jis, nei niekas 
kitas veltui neįgyja. Čia reikia nesigai
lėti pastangų, geros valios.

Pietų kraštų pajūrių maudyklėse ir 
miestuose lovos yra apipintos baltais 
dideliais tinklais. Kam jie reikalingi? O 
dėl to, kad moskitų gausūs spiečiai ver
žiasi į kambarius ir sukandžioja miegan
čius. Jų įkandimas mirtis! Už vis ge
riausia būtų, jei visus moskitus kas iš
naikintų. Bet tai neįmanoma. Jie zirzia 
ištroškę žmogaus kraujo, bet baltasis 
tinklas jų neprileidžia.

Broli, Sese, mes gyvename plačiame 
pasaulyje, kuris pilnas suvedžiojimų ir 
pagundų. Kas mus apsaugos nuo tų blo
gų įtakų? Valia! Tvirta valia, kurią vi
sur pabrėžia ir skautybės įkūrėjas B. 
Powell. Per daug yra žmonių, kurie bas-
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tosi lyg laivas netekęs vairo po apsilei
dimo ir nedorumo bangas. Valios užgrū- 
dinimas ir išlavinimas glūdi šv. Išpažin
tyje ir šv. Komunijoje. Kas ne nuo čia 
pradeda — tas tik veltui klaidžioja ir 
niekad nepasieks tikslo. Todėl Šv. Ka
zimiero šventėje iš naujo pasiryžkime 
dažnai ir gausiai naudotis šiais turtais 
ir mes tada sparčiai žengsim į šviesią 
ateitį mūsų šventojo karalaičio aureolės 
nušviestu keliu. O, kaip graži skaisti 
jaunoji karta, dorumo spinduliuose!

Skautai juk esam pastabūs: žvakė tik 
tada gražiai dega, kol jos liepsna plas
noja aukštyn, į dangų, į Dievą. Kai tik 
kas ją atkreipia į žemę — bematant už
gęsta ir tik kartūs dūmai tesmilksta. Ly
giai taip pat ir su žmogaus gyvenimu. 
Kai dvasia kyla į Dievą — ji savo gerais 
darbeliais lyg žvakė šviečia į aplinką. 
Todėl kiekvienas kunigas, bet kur pa
saulyje laikydamas Šv. Mišias, karštai 
dalyvaujančius ragina: Aukštyn širdis! 
Ir mes, Broliai ir Sesutės, drauge atsa
kykime Jas visuomet turime pakeltas į 
Viešpatį!

Žmogus įpratęs gerti ieško vien tik 
stiprių dalykų. Jam net valgis, jei tik ne
karštas arba nekartus, kaip pipirai, ar 
nestiprus, kaip krienai, atrodo lyg 
drungnas vanduo arba sugyžęs pienas. 
Tas pats ir su jaunuoliu, kurs žavisi tik 
netinkamais vaizdais ir nebetenka gerų 
ir natūralių dalykų meilės. Tik tikėjimo 
šviesoj kiekvienas pamatom kam mes 
gyvenam, kad esame sukurti aukštes

niems dalykams. Augąs kūnas smarkiai 
varinėja kraują gyslose ir kasdien jau
čiame kylančias naujas jėgas, kurias pa- 
švęskim tik didiems dalykams. Mes tu
rime pamilti savo skautiškąjį idealą, 
kad per visą gyvenimą jam išliktume iš
tikimi, kaip jam ištikimas buvo mūsų 
šventasis globėjas.

Stovyklos laužo liepsnos su sprag- 
sinčiom žiežirbom kyla į dangų, nušvies
damos sutemas ir jaukia šiluma glosty
damos vakaro vėsumos supamus vei
dus. Taip skaistumas yra ugnis, kuris 
pribrandina charakterį, kaip gyvas sau
lės spindulys baltąjį lelijos žiedą.

Kaip pasaulio Išganytojas Jėzus at
ėjo pas mus per Švenč. Mariją, tai ir 
mes prie Jėzaus turime eiti per Mariją. 
Kas taip nepradeda klaidžioja. Mūsų 
šventasis Kazimieras tą tiesą gerai su
prato. Jis gyva liepsnojančia meile šlo
vina Švenč. Mergelę, Jos garbei sukuria 
himną. Ir, jei Lietuva vėliau pavadinta 
Marijos žeme, ar tai nebus šventojo ka
ralaičio nuopelnas, kuris mūsų žemės 
krikščionybės pradžioj taip kūdikiškai 
ir šventai pamilo Nekaltai Pradėtąją! 
Jo meilė Švenč. Mergelei tesuliepsnoja 
iš naujo mūsų širdyse, ypač šiais Ma
rijai pašvęstais metais. Šv. Kazimiero 
globojami, budėkime nuolatos Dievo, 
Tėvynės, Artimo Tarnyboje. Liksime 
nenugalimi tiesos ir teisybės riteriai!

KAS KILNU TAI PAMYLĖK! 
SKAUTE VISADOS BUDĖK!

Clevelando sesių Įžodis 
minint Vasario 16 Diena 

nuotr. V. Bacevičiaus

4

6



Buvo tai 1919 metų vasarą. Berods ne 
per seniai, tačiau, kiek pergyventa nuo 
to laiko! Man rodos, kad mes visi per 
tuos trejus metus** bent šešerių metų 
gyvenimo porciją prarijom. Nubiro nuo 
mūsų žiedų lapeliai, kaip pavasario me
tu nuo obels baltos lakios kvepiančios 
snaigulės nubyra, ir mes sumynėm juos 
Laisvės Alėjoje, kartu su kai kuriomis 
svajonėmis, iliuzijomis ir pavasario sap
nais. Dabar mes esame panašūs į tas 
mažas karčias obuolių užuomazgas, ku
rias ne taip lengva pamatyti tarp žalių 
medžio lapų. Kiek mes sukirmiję, kiek 
ne, kiek mūs nukris žemėn nenunokus 
Į tarpą tų, jau nukritusių, sumindžiotų, 
supurvintų žiedelių! Kiek mūs numirs 
atšaliai, o kurie mūs ir mūs darbų nu
noks, kaip sulčių pritvinkęs raudonas 
obuolys? Kas tai gal žinoti? Tai parodys 
ateitis.

Ar šiaip ar taip, mes tuokart žydėjom, 
kaip Vytauto kalnas, kuriame mūsų ma
žas būrelis ėjo pirmos taisyklingos šau
lių rikiuotės mokslą. Ir išdidžiai, ir vil
tingai, kaip to parko medžiai, žiūrėjom 
nuo kalno į blizgantį Nemuno slėnyje 
mūsų miestą, laikinąją sostinę.

Daugumas mūsų buvome valdininkai 
naujai besikuriančiųjų valstybės įstai
gų, kuriose atsidėję dirbdavome dides
nę dienos dalį.

Dirbome mėgėjiškai, bet noromis, ne 
dėl algų ir karjeros, bet degdami noru 
padėti MŪSŲ valstybei. Tai buvo jaus
mas, psichika daugiau karių savanorių, 
negu valdininkų. Tos pačios psichikos 
vedami susitelkėme ant Vytauto kalno.

Lietuva buvo mūsų, bet mes ne mūsų. 
Draskė ją nevidonai pakraščiuose, plėšė 
viduryje, ir dargi pačiam Kaune negali
ma buvo suprasti, kas yra ponas: ar mū
sų valdžia, ar vokiečiai.

Nebuvome dar užkariavę krašto šei
mininko teisių, nebuvome tikri savo tė
vynėje, bet širdys plakė įniršimu ir pa-

** Str. rašytas 1922 metais Kaune.

1875 - 1929
Šių metų kovo mėnesio 5-tq dieno sueina 25 

metai nuo Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūrėjo Vlado 
Putvinskio-Putvio mirties. Kilęs iš turtingos bajorų 
- dvarininkų šeimos ir dor savo jaunystėje atsiver
tęs j lietuvybę, Vladas Putvys atkakliai kovojo už 
(autos laisvę, bendradarbiaudamas "Varpe" ir kt. 
to meto liet, spaudoje, suorganizuodamas didelį 
slaptos spaudos tiekimo kelią nuo Tilžės iki Šiau
lių. Rusų valdžios persekiotas, kalintas ir Didžiojo 
Karo metui ištremtas j tolimą Rusijos užkampį, 
1918 metais grįžta į Lietuvą, sekančią vasarą 
Kaune įsteigdamas Lietuvos Šaulių Sąjungą, ku
riai tuojau pat teko paragauti kovos krikšto, tal
kininkaujant mūsų jaunai kariuomenei kovose su 
bermontininkais ir vėliau su lenkais. Žemiau 
spausdinamam straipsnyje jis patiekia žiupsnelį 
atsiminimų iš pirmųjų LŠS kūrimosi dienų. Mums, 
neseniai atšventusiems Vasario 16-qją bus įdomu 
susipažinti su anų pirmųjų Lietuvos Nepriklauso
mybės metų nuotaika ir dvasia.

siryžimu gintis, gintis, ir gintis.
Visame krašte savanoriškai kovojo ir 

tvarkėsi žmonių būreliai. Kur ne kur 
veikė partizanai, teikdami pagelbos ad
ministracijai ir mūsų kariuomenės 
užuomazgoms.

Kaune buvo sumanyta išvesti šitą 
darbą tvarkingiau.

Į pirmą rikiuotės pamoką susirinko
me parke trejetas dešimčių. Ūpas buvo 
sukeltas. Šnekučiavomės stovėdami ir 
sėdėdami grupėmis, kaip paprasta sodo 
publika, ir troškom tapti kana kuo vie-
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nu didžiu bendru, kažin kokiu daiktu, 
kurs būtų priešininkui baisus ir kerštin
gas. Tokios mūsų valios vykdytojas tu
rėjo ateiti pavidalu vieno karininko, 
kuris pasižadėjo duoti mums rikiuotės 
pamokas. Štai jis. Mandagiai, bet kietai 
ir greit iš pasklidusio žmonių mišinio 
sudarė vieną lygią, sulig ūgiu eilę ir 
ėmė toliau tęsti paprastas pirmos ri
kiuotės taisykles, mokyti judesius ir 
Sukinius.

Matyt buvo, kad karininkas iš pra
džios kiek varžėsi, rasit, abejojo, ar lais
vi, įsakymų nesurišti palaidi žmonės 
nusilenks tvarkingai drausmei. Bet 
ūmai pagauna situaciją; jo tonas, nenu
stodamas mandagumo, darosi aštriai 
griežtas ir kietas. Nekrutėti Tamsta ne 
taip laikai pirštus! Aš stoviu ramiai įsi
tempęs, pavirtęs į akmens stulpą. Man 
nepakenčiamai niežti prie pat alkūnės, 
bet bijau krustelėti. Greta manęs stovi 
pažįstamas departamento direktorius. 
Jam karininkas kaip tik daro trumpą 
aštrią iškalbą, kam pajudino koją. Aš 
reiškentęs nežymiai skersa akimi žiū
riu, kas čia dabar bus, bene įsižeis aukš
tas valdininkas, be nepadarys ką? Bet 
kur tau — sugėdintas stengiasi, kaip 
moka, virsti į kelmą.

Dešii.. .nėn! Lyg elektros kibirkštis 
pasuka mane dviem tempais, sulig ką 
tik duotu nurodymu dešinėn. Pasirodo, 
kad per daug paskubėjau, kiti pasivėla
vo; buvo ir toks, kurs vieton dešinėn 
pasisuko kairėn, ir sumišęs taisėsi, suk
damasis nerangiai aplink. Išeina nesu- 
tartinai. Man pikta.

Keikiu dvasioje nerangius draugus 
idi jotais.

Pamoka eina tolyn.
Judesiai išeina kaskart geriau.
Nepratęs prie šios rūšies nervų įtem

pimo, jaučiu nemalonų nuovargį, bet 
numanau, kad greit prisitaikysiu.

Už tai, kaip puikiai ilsis siela. Kasdien 
reikia spręsti tokia daugybė klausimų, 
darbo metu kiekviena byla, kiekvienos 
menkos popieraitės sustatymas reika
lauja iniciatyvos, kiekvienas žingsnis 
visuomeninio ir dargi asmens gyvenimo 
reikalauja apgalvojimo ir nutarimo. 
Kaip malonu pailsinti rikiuotėje tuos 
tariamuosius smegenų centrus. Čia nie
ko nereikia nutarti; čia nieko nereikia 
galvoti. Čia reikia tik įtempti dėmesį ir 
įsakmiai pildyti įsakymus vienos bend- 
6 

ros vienijančios valios, kuri galvoja už 
tave, už visus, kuriai pasitiki, kadangi 
ji darys ir ves kaip tik tenai, kur mes 
norime.

Aš likau dalele vienos didelės sudėti
nės organizuotos jėgos. Reikalui esant 
šita jėga gins pakalnėje blizgantį mies
tą, tą laikiną tėvynės širdį. Mūsų jėga 
jau šį tą reiškia.

Anksčiau mes buvom bejėgiai, mūsų 
karšti norai bejėgiai. Mes tuomet bu
vom mažas atvaizdas neorganizuotos 
tautos. Dabar mes lyg sumažintas pavi
dalas suorganizuotos demokratinės vals
tybės. Savo noru mes pastatėm ant sa
vęs viršininką, kurs padarė iš mūsų 
mums patiems reikalingą jėgą. Jaučiuos 
galingesnis, stipresnis, kadangi mano 
jėga tiksliai surišta su kitomis ir našiai 
pakreipta.

Suu.. .stok!
Eilėn rii.. .kiuok!
Laisvai!
Tai gal jau šiandien bus gana, — sako 

karininkas, žiūrėdamas į laikrodį.
Eilė sulingavo, sutruko, susimaišė į 

grupes. Karininkas atvirto kitu žmogu
mi. Dabar jis nesistato viršininku. Ele
gantiškai kalbasi, juokauja. Tariasi dė
lei sekančios pamokos.

Apleidžiu kalną su viltimi kana ko, 
naujo, gero. Numanau, kad nelengva 
bus išlaikyti, bet turiu vilties.

Seserijos VS dr. D. Kesiūnaitė sveikina Clevelande 
JAV lietuvaitę davusia sk. įžodį

nuotr. V. Bacevičiaus
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Prieš trejetą metų man išvykus JAV 
avijacijos tarnybon, nutrūko visi ryšiai 
su skautiškuoju pasauliu. Tiesa, per 
laikraščius ir laiškus pavyko sužinoti 
svarbesniuosius įvykius mūsų skautų 
veikime, tačiau pačiam prisidėti prie to 
veikimo nebuvo nei progos, nei galimy
bės. Nuo amerikiečių skautų vienetų lai
kiausi atokiau, nes, mano akimis žiū
rint, jie tiek patyrimu, tiek skautišką
ja dvasia yra toli nuo mūsų atsilikę ... 
Bet, atrodo, kad klydau. Neseniai pasi
taikė vienas atsitikimas, kuris parodė, 
kad kartais ir mes galime iš jų šio to 
pasimokyti...

Prieš keletą savaičių, mano dalinio 
vadas iškvietė seržantą A. Maculevičių 
(lietuvį), vieną amerikietį seržantą ir 
mane:

— Vyrai, Montanos skautų vadovybė 
paprašė aviacijos pagalbos ir kelių in
struktorių organizuojamai žiemos išky
lai. Jūs turite skautiško patyrimo. Todėl 
šiam darbui išrinkau jus iš visų instruk
torių tarpo...

Ką gi, susikrovėme savo reikmenis ir 
sekantį rytą lėktuvu iš Idaho pasileidom 
į Montaną. Nuotaika buvo puiki, nes, ži
nodami amerikiečius skautus, jautėmės 
vykstą atostogoms. Po klajojimo Idaho 
kalnynais, ledynais ir pusnimis su karių 
- mokinių grupėmis, ateinančios kelios 
dienos atrodė tikrai lengvos ir viliojan
čios. Bet pasirodo, kad klydome!

Vos suspėję nusileisti į prie Montanos 
sostinės Great Falls esančią bazę, buvo
me pristatyti skautams. Apsidairęs nu
stebau. Nesimatė tikėtosi ištižimo ir ne
tvarkingumo: prieš mus stovėjo Monta-

A.ir.u-.4£. ft/fttitcuAdkaA

nos rinktinių vyresniųjų skautų (Exlor- 
ers) draugovė, šešiasdešimtyje porų 
akių žibėjo susidomėjimas ir pasiryži
mas. Tokios staigmenos nesitikėję, mes 
vos spėjome laiku pasiruošti mus lau
kiančiam darbui.

Sekantį rytą pradėjom dvi dienas tru
kusį teoretinį paruošimą. Visus žiemos
stovyklavimo ir keliavimo metodus, ku
rių aiškinimas aviacijos mokykloje truk
davo aštuonias dienas, turėjome išeiti 
nėr dvi trumpas dienas. Bet tie jaunuo
liai (14-16 metų amžiaus!) mūsų neap
vylė! Ar tai mes aiškinom pirmąją pa
galbą, ar kalnų laipiojimą, ar pastogių 
statymą, ar navigaciją, ar gyvenimą “iš 
<amtos”, signalizaciją, pėdsekystę ar 

ą kitą, viską jie priėmė su lygiu susi
domėjimu ir, kas svarbiausia, neužmir
šo! Tad, sekmadienio ryte po pamaldų, 
peržvelgę tvarkingas jaunuolių gretas 
ir gerai sukrautas naštas, prieš sėsda
mi į autobusus, pajutom, kad ateinan
čios kelios dienos bus sunkios, bet drau
ge ir malonios.

“Šiaurės Ašigalio” (Operation “North 
Pole”) iškyla prasidėjo. Iškylos planas 
ant popieriaus atrodė nesudėtingas, bet 
jį įvykdyti buvo šis tas:

60 skautų, vadovaujami trijų avia
cijos instruktorių ir penkių skautų

Autorius “Šiaurės Ašigalio" iškyloje
7

9



vadovų, turėjo Įsirengti dviejų dienų 
stovyklą kalnynų sniegynuose. Sto
vyklavietė nuo kelio 18 mylių! Skau
tai gavo dviejų dienų maisto davinį, 
likutį teko pasirūpinti iš gamtos!
Čia man tenka šį tą pridurti. Suau

gę vyrai kalnuose per dieną paprastai 
atlieka 6-8 mylių žygį ir pradeda ruoštis 
nakčiai. Keliavimas sniegynais pro uo- 
lingas bedugnes ir kalnų viršūnes daž
nai lankančias pūgas vra sunkus dar
bas. Lapinių ir guolių įrengimas sniege 
taip pat atima daug jėgų. Dar važiuo
jant autobusais, skautams buvo paaiš
kinta, kad, nors skautas ir yra gamtos 
draugas, kuris niekad jos be reikalo ne
skriaudžia, bet ši kartą jie turės gyven
ti “iš gamtos”. Po šitos stovyklos, bet 
kuris iš tu skautų galėtų išeiti į miš
kus su neiliu kišenėje ir išgyventi bet- 
kurj laiką.

Besikalbant, autobusai kilo vis aukš
tyn ir aukštvn vingiuojančiais keliais į 
kalnus. Pagaliau apie 9 vai. ryto, pra
važiavus pro Niehart kalnų miestelį, 
netoliese nuo garsiojo King’s Mountain, 
jie sustojo. Paskubomis išvirtome iš au
tobusu. užsimetėm kuprines ant pečių 
ir oirmvn. Prieš akis šiaušėsi niūrūs kal
nai, gilūs tarpekliai ir kažkur tame la
birinte buvo stovyklavietė... Jau iš 
pirmųjų žingsnių tenka dėtis slides ar 
sniego ' letenas, nes be jų klimpsti iki 
juosmens, o kartais dar giliau. Skautų 

vadovai ir mes trys pasiskirstėme prie 
skilčių ir stebėjome. Patys skautai ke
liavo pagal kompasą, nors daugelyje 
vietų turėjome įsikišti: jie dažnai bandė 
keliauti per arti tarpeklių, kur buvo ga
lima tikėtis, kad sniegas ims virsti, mus 
visus drauge žemyn nusinešdamas. Bet, 
laikui bėgant, klaidų vis mažiau ir ma
žiau pasitaikydavo, o pavakare susto
jus, jau galėjome savo tarpe gėrėtis 
skautais, kurie nepaklydę nukeliavo 9 
mylių sunkaus kopimo kelią. Tą naktį 
po galingomis pušimis išdygo laikino
sios palapinės. Į jas po vakarienės su
lindom nakties poilsiui po tikrai sun
kios dienos...

Sekantį rytą, dar neprašvitus, vėl pa
kilom į žygį. Tik šį kartą jau ir skautai 
žygiavo kaip patyrę kalnų ir sniegynų 
keliautojai. Tad ir nenuostabu, kad apie 
antrą valandą po pietų mes jau buvo
me vietoje.

Buvo tai gražus kalnų slėnis, su pa
šlaites puošiančiomis pušimis, užšalusiu 
ežeru viduryje. Nors ir išvargę, bet 
skautai tuoj kibo statytis pastoges. Mes 
jiems parodėm, kaip pasistatyti indėnų 
stiliaus palapinę, kurios vidury galima 
kurti ugnį, kaip pasistatyti eskimų 
sniego namelius ar iškasti olą sniege. 
Greit visa stovyklavietė mirguliavo 
įvairiausio stiliaus pastogėmis. Jų vidus 
buvo išklotas storais minkštų eglišakių 
sluogsniais, ant kurių ištiesus miegamai-

Toronto oro sesės su savo vadove ps. R. Kuprevičiene nuotr. J. Dvilaičio
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sius galima miegoti ir šalčiausią naktį. Ant sukrautų virš sniego storokų rąstų sužėrėjo laužai ir vargas prasidėjo: ■baigėsi maistas, teko juo pasirūpinti patiems ...Jau beveik visai sutemus mes tryse suskirstėme skautus į tris būrius ir išsi- vedėm. Savo grupei aš dar kartą paaiškinau, kad gamtos be reikalo negalima skriauti, bet, jei yra tikras reikalas, ji pasirodo esanti labai vaišinga. Jau prie kišeninės lemputės šviesos parodžiau jiems kiškių ir kitų gyvūnėlių pėdas, olas. Paspendėm spąstus, pastatėm kilpas ir nuvalę sniegą ežero eketėse su- merkėm meškeres. Apie 9 vai. vakaro suvargę ir išalkę grįžome stovyklavie- tėn ir sukritome į guolius.Mūsų vakaro pastangos nenuėjo niekais. Ryte kilpose buvo keli kiškiai ir iš ežero ištraukėme nemažai žuvies. Prasidėjo virimo ir kepimo bandymai... Po pusryčių mes mokėme skautus kalnų laipiojimo metodų, brolis Maculevičius (žinomas slidininkas) mokė skautus slidinėti, o aš išsivedžiau kitą grupę su sniego letenomis ... Normalus stovyklinis gyvenimas prasidėjo. Skautai pratinosi mokėti, kaip išlaikyti sausus rūbus, kaip kurti laužus be degtukų — vien su dviem sausom lazdelėm ir trupučiu sausų samanėlių, kaip pasirūpinti maistu, kurį teikia motulė gamta, kaip keliauti, navigacijos ir kitų dalykų ... 

Dvi dienos stovykloje nejučiomis prabėgo. Vakarais prie laužų mudu papasakojom stovyklautojams apie Lietuvos skautus, jų veikimą, dabartinę Tautos nelaimę ir net išmokėm vieną lietuviškos dainos punktelį...Antros dienos vakare po laužo aš susikroviau savo mantą ir, paskutinį kartą aptaręs su bičiuliais veikimo planą, užsimečiau kuprinę ant pečių. Prieš mane — šešių mylių nakties žygis. Spus- telėjom rankas ir, mėnuliui šviečiant kelią, pasileidau per kalnus į sekantį slėnį. Naktį keliauti sunku, bet žingsnį skatino mintis, kad prisidedu prie skautų mokymo. Tat vargais negalais apie 6 vai. ryto atsiradau sutartoje vietoje. Sekančias keturias laukimo valandas praleidau prie liepsnojančio laužo, atsisėdęs ant kuprinės ir nugara atsirėmęs į šalimą pušį...Mane pažadino motoro ūžimas. Ir tikrai — virš kalnų suko malūnsparnis. Paskubomis išėmiau fioletinių dūmų granatą ir truktelėjau kapsulio žiedą. Lėktuvas po poros minučių nutūpė švelniai visai šalia manęs ant savo slidžių. Pilotui padedant, reikėjo tik poros minučių sumesti savo daiktams į vidų, užsidėti parašiutą ir įsirangyti į vidų. Dar pora minučių ir mes jau skridome atgal stovyklon. Paprašiau pilotą pakilti į 1500 pėdų aukštį ir pasiruošiau duryse. Po kojomis skuba kalnai, miškai, pra-

Čikagos sesės talkinin
kauja Am. Liet. Kongre
sui. nuotr. B. L.
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Saulėtos dienos Ročesteryje nuotr. J. Apanavičiaus

slenka ir stovykla su judančiais skau
tukais, lyg skruzdėmis. “Dieve, padėk”, 
sukuždu ir, kai po kojomis pamatau tuš
čią lygų plotą, pasispiriu ir krentu ... 
Vėl laukimo kupinos trys sekundės, ir 
kaip kepurė išsiskleidžia parašiutas ... 
Tuo metu malūnsparnis kaip grumstas 
pasileidžia žemyn, pasuka ir išnyksta už 
kalno. Kas matė nuo žemės, gal pagal
vojo, kad pilotas iššoko, o lėktuvas nu
krito. Iš tiesų gi, kitoje kalno pusėje 
malūnsparnis pažeme nuskubėjo bazės 
link...

Skystame kalnų ore ilgai netruko, kol 
trenkiausi šalia medžių į pusnis ir pa
sinėriau .. . Laiko negalima buvo gai
šinti. Tat išsikrapščiau ir išsitraukiau iš 
kišenės kortelę su užrašu, kad man su
laužyta ranka, abi kojos, įskeltas kiau- 
as, sutrenkti smegenys ir esu be sąmo
nės. Kortelę užsikabinu su virvele ant 
kaklo. Sulenkiau parašiutą, suriečiau 
vieną koją ir ranką po savim ir nuvir
tau . ..

Stovykla buvo tik kokios mylios at
stume. Ilgai laukti neteko. Maculevi
čiaus vedami skautai - slidininkai mane 
greitai surado. Vaidinau sunkiai sužeis
tą. Koks buvo nustebimas, kai jie pama
tė, kas aš esu: jie net nežinojo, kad aš 

buvau palikęs stovyklą. Po pusvalandžio 
aš jau buvau subintuotas, tariamai su
laužyti kaulai sutvarstyti pagal visas 
pirmosios pagalbos taisykles ... Kai 
atvyko likusieji skautai su sniego lete
nomis ir visa manta, buvau nurengtas, 
įkištas į miegmaišį, susuptas į parašiutą, 
paguldytas ant kelių karčių improvi
zuotų rogių. Virtinė pajudėjo. Visą die
ną paskubomis skautai tempė mane, lei
do virvėmis nuo šlaitų, stūmė, valgydi
no, tarytum būčiau tikras ligonis, neša
mas pas daktarą. Pagaliau vakare, po 
nežmoniškų pastangų, vadovų ir in
struktorių mokomi, pristatė mane prie 
kelio, kur jau mūsų laukė autobusai.. . 
“Šiaurės Ašigalio” iškyla baigėsi sėk
mingai ...

Šiandien sėdžiu lėktuve. Toli paliko 
Montana ir skautai. Maculevičius ke
liauja į Washingtoną, man prieš akis 
Kalifornija ... Malonu prisiminti tas 
kelias dienas praleistas su jaunuoliais, 
o krūtinę šildo mintis, kad, štai, atsirado 
dar vienas būrelis Lietuvos draugų ...

l PRATER „^K.AlDO' P^^UMERAl A, -f 
t_____________________________ 3
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Pirmasis sniegas, kaip švelnus pūkas, 
padengė žemę. Pušys ir eglės išilgai ta
ko atrodė kaip pasakoje. Tai buvo gra
žios Šveicarijos žiemos pradžia. Aldona, 
lydima savo mylimos draugės draugės 
Henrietės, leidosi žemyn nuo kalno 
keliu vedančiu prie autobuso stoties. 
Draugių veidai buvo liūdni, nes turės 
persiskirti nežinia kuriam laikui. Jos 
pasiekė kalnų kaimelį, ir štai mokykla, 
kurią abi lankė. Čia aikštelėje stovėjo 
kelionei pasiruošęs autobusas. Draugės 
atsisveikino. Aldona mėgino juokauti, 
bet Henrietės akyse sublizgo ašaros.

— Būk stiprutė — kalbėjo Aldona, — 
o aš tau prižadu visuomet padėti, jei tik 
tu būsi manęs reikalinga.

Ji pabučiavo savo draugę ir stipriai 
suspaudusi jos švelnią rankutę pridėjo:

— Budėk! — Aldona buvo skautė.
Autobusas pajudėjo. Aldona dar sykį 

pamojo draugei. Atsisukusi atgal, ji me
tė žvilgsnį į dunksantį kalną “La tour”. 
Priekyje žvilgėjo sniegotas masyvas — 
“Dent du Midi”. Autobusas leidosi že
myn į slėnį prie ežero. Kiek gražių die
nų buvo čia išgyventa!

Praėjo ilga žiema. Užsiėmusi studijo
mis, Aldona neturėjo laiko nuobodžiau
ti. Štai jau atėjo Velykų atostogos. Tik
ras pavasaris. Atgimimo šventė ir at
gimstanti gamta.

— Seniai berašė Henrietė — galvojo 
grįždama namo Aldona.

O čia kaip tik ir guli jos džiaugsmui 
draugės laiškas. Tačiau laiškas buvo 
liūdnas. Trumpai rašė Henrietė. Jos ma
mytė sunkiai serga. Aldona suprato vi
są draugės skausmą. Mirus tėveliui, 
Henrietei mamytė buvo visas jos pasau
lis. Ten aukštai jos dabar tokios vieni
šos.

— O juk aš laisva, aš turiu būti su ja, 
— prabilo Aldonos širdutė.

Greit sutvarkiusi visus savo reikalus, 
ji atsidūrė autobusų stoty. Bet koks bu
vo jos baisus nusiminimas, kai sužino

jo, kad autobusas dėl blogo kelio neis 
nei šiandien, nei ryt, o gal ir ilgiau.

— Reiškia, jos ten visai atskirtos nuo 
pasaulio, — galvojo Aldona, — o mano 
pažadas nepalikti jos sunkioje padėty
je. — Tai pridavė jai ryžtingumo.

— Aš kopsiu, — nutarė ji.
Kelias buvo gerai žinomas, nes ji kop

davo vasarą, bet dabar ... dabar stiklo 
kalnas prieš akis. Tačiau ryžtinga min
tis ir duotasis žodis stūmė ją pirmyn. 
Ji bijojo, kad kas nors jai nesutrukdy
tų kelionės. Jos gali neleisti, jei suži
nos, kad autobusai neina. Todėl ji čia pat 
ir pasuko žinomu taku.

Kopti buvo nelengva. Aldona sušilo, 
pavargo ir sunkiai alsavo. Laiks nuo lai
ko ji sustodavo pailsėti. Pakėlusi savo 
melsvas akis, ji matavo kalnų taką. Ar 
dar toli? Ir tada ten, aukštai, spindėjo 
jai džiaugsmingos tamsios draugės akys. 
Tai trumpino kelią. Ir ji vėl kopė naujo
mis jėgomis. Kiek daug džiaugsmo ir rū
pesčių buvo jų drauge išgyventa. Hen
rietė nuoširdžiai atjautė Aldonos Tė
vynės ilgesį. Jos dažnai kalbėdavo apie 
Lietuvą. Net draugės malonumui Hen
rietė pramoko truputį lietuviškai. Aldo
na užsisvajojus stabtelėjo. Staiga bai
sus triukšmas sujaudino visa apylinkę. 
Nuo kalno leidosi pavasario lavina. Di
džiuliai akmenys riedėjo žemyn. Maišė
si molis, purvas, sniegas ir vanduo. Al
dona pritūpė ir užsidengė veidą. Ją ap
taškė purvas. Kažkas kietas trenkė į nu
garą. Tai tęsėsi tik akimirką. Vėliau vis
kas nutilo. Aldona pakilo nuo žemės. 
Gyva, netgi nesužeista, o mirtis buvo 
visai arti. Persižegnojo. Paskutinę kelio
nės dalį ji kopė susikaupusi maldoje.

Kai Aldona paskambino prie draugės 
durų, jau buvo pradėję temti, apačioje 
palikęs miestas mirkčiojo daugybe ži
burėlių.

Pamačiusi draugę, Henrietė buvo la
bai sujaudinta. Ji žinojo, kad autobusai 
nebeeina į kalną ir net svajoti negalėjo 
pamatyt Aldoną. Visą vakarą mergaitės 
triūsė apie sergančią mamytę. Ji atrodė 
žymiai pagerėjusi, laimingai šypsojosi 
draugėms ir vėliau užmigo ramiu sveiks
tančios miegu.

Kai draugės ruošėsi miegoti, Henrie
tė pasakė:

— Aldona, kiek daug paguodos tu 
mums atnešei! Tu — mano gerasis an
gelas. 11
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— Tada, ką daryti?
— Aš žinau, ką daryti...
— Sakyk, sakyk greičiau!—ėmė šauk

ti Aliukas ir Petriukas.
— Reikia parduoti mokslo knygas!
— Pašėlo! O paskui ką darysime?
— Laimėję atsipirksime!
— Labai gerai! Mes naujas atsipirk

sime! ...
— Ir visas įrištas ...
Ir taip šitie trys išdykėliai įsitikino, 

kad parduodami savo mokslo knygas jie 
padarysią kažin ką nepaprasto.

Dar tą pačią dieną Cezaris su krepše
liu po pažaste išėjo ieškoti senų knygų 
pirklio, o kai kišenėje buvo trys dole
riai, jis jautėsi lyg dangun patekęs.

3.
Tą vakarą, kada reikėjo eiti į teatrą, 

visi trys ėmė nuduoti norį labai miego. 
Ir kaip puikiai suvaidino!...

— Aš negaliu ilgiau išlaikyti nesumer
kęs akių, — tarė Cezaris.

— Aš miegu ir keliauju, — tarė Aliu
kas.

■—Dar aš niekad taip nenorėjau mie
go, kaip šįvakar, — atsiliepė Petriukas.

— Jei norite miego, — tarė mama, — 
tai tą ligą greit pagydysime! Eikite į lo
vas ir daugiau nekalbėkite!

Trims berniukams antrą kartą nerei
kėjo kartoti; čiupo savo žvakes ir užsi
darė savo kambaryje.

— Bus geriausia, kad greitai rengsi
mės, — tarė Cezaris.

— O paskui?
— Paskui gulsime į lovą.
— O kai ateis mama nakties miegui 

pabučiuoti... ir ras mus Rigoletto dra
bužiais apsirengusius?

— Kas per kalbos! Prieš pašaukdami 
mamą, užgesinsime žvakes.

— O jeigu mama įeis į kambarį su ži
bintuvėliu?

— Negirk manęs taip daug, brangioji, 
— kukliai atsakė Aldona. — Aš išlaikiau 
savo žodį.
12

— Tikrai. Užtat gerai antklodes užsi- 
meskim, ligi paties kaklo ...

Trys berniukai vienu akimirksniu įsi
movė į kelnes ir šilkines liemenes, pas
kui gulė į lovas, užsiklojo, tepalikdami 
neuždengtas galvas.

Netrukus atėjo mama, pabučiavo, pa
linkėjo labos nakties ir dingo už durų.

— Dabar, — tarė Cezaris, — reikia ge
rai įsiklausyti, kada mama eis miegoti. 
Būkime atydūs ir neįsileiskime į mie
gus.

— Neužmigtume? — atsiliepė Aliu
kas. — Tavo įsakymu aš neužmigsiu ligi 
ryt ryto.

— O aš? — tarė Petriukas. — Kada 
einame į teatrą, aš niekados negalėčiau 
užmigti...

Jums patiems paliksiu pagalvoti, kas 
buvo kitą rytą, kada pabudę visi trys su 
kaukėmis gulėjo lovoje!

— Dar gerai, — tarė Cezaris, — kad 
rytoj vakare dar yra vienas kaukių va
karas. Eisime į šitąjį!

— O šimto dolerių dovana? — pa
klausė drauge ir Aliukas ir Petriukas.

— Ir čia bus dovana!
Patykomis, patykomis iššoko iš lovos, 

pamažu, pamažu išsirengė iš Rigoletto 
drabužių ir apsirengė kasdieniniais, ty
liai, tyliai sudėjo visus drabužius į ma
žutės spintelės dugną.

Atėjus kaukių baliaus vakarui, jie vėl 
taip pat guviai pakartojo tą pačią miego 
sceną ir, prieš nueidami į lovas, apsiren
gė kaukių drabužiais. Vos tiktai nugir
do, kad mama, pabučiavusi juos, nuėjo į 
savo kambarį, šoko iš lovos ir pradėjo 
vaikščioti po kambarį, norėdami nepa
siduoti miegui.

Laukė, laukė, laukė, ir pagaliau po vi
so amžiaus išmušė dešimtą.

—- Taigi, ar eiti ar neiti? Jei norime 
eiti, tai jau laikas, — tarė Cezaris.

— O tu ar turi namų raktą? — pa
klausė Aliukas.

— Štai jis.
— Tu, Petriuk, apie ką galvoji?
— Jeigu reikia eiti, tai eikime! Tačiau 

man širdis sako, kad šitas mūsų išėjimas 
bus nemalonus. Jeigu mama, kada mes 
būsime teatre, ims ir pabus? ...

— O kodėl ji turėtų pabusti?
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— Ar neretai pasitaiko, kad ji pabus
tų?! Jeigu ji pabus ir atėjus nė vieno 
neras? ...

— Koksai esi nuobodus! Laimingi vai
kai, kurie nesijaudina! — sumykė Ce
zaris.

Daugiau nesiginčiję, atidarė kambario 
duris ir pačiais galais pirščiukų išslinko.

— O ar dėdė Eugenijus nežino?—stap
telėdamas paklausė Petriukas.

— Kam bijotis! Dėdė nuėjo gulti dar 
prieš mums einant.

Norėdami įsitikinti, praeidami pro dė
dės kambario duris, sustojo valandėlę 
pasiklausyti. Išgirdo: dėdė pūtė kaip 
dūda.

Pasiekę gatvę, tyliai, tyliai užvėrė 
vartelius ir nusiskubino.

Vakaras buvo labai šaltas, bet gražus. 
Žibėjo žvaigždutės.

Trys broliai, laikydamiesi už rankų, 
lyg trys vaikai eidami į mokyklą, ėjo ša
ligatviu. Tik štai užpakalyje išgirdo gai
džio balsą: ka-ka-ry-kū! ...

Atsigrįžo ir pamatė liesą, juodą figū
rą, su pora ragų ant galvos; baidyklė šo
kinėjo ir skėtriojosi.

— Ar ten ne velnias? — pradėdamas 
drebėti paklausė Petriukas.

— Ką tu matai velniško? — atsiliepė 
jo broliai. — Ar nematai, kad tai tik 
kaukė. Sustojame ir leiskime jam pra
eiti ...

Ir sustojo. Tačiau ir velnias sustojo.
Tada trys berniukai, nenorėdami bau

gintis, perėjo gatvę ir nuėjo kita puse
Ir velnias paskui juos perėjo į kitą 

pusę.
— Ko jis nori iš mūsų? — paklausė 

Cezaris, slopindamas balsą ir nenorėda

mas išsiduoti, kad pats ima bijotis.
— Ka-ka-ry-kū! ... — atsiliepė vel

nias, šokinėdamas.
— Einame gatve ir nekreipiame į nie

ką dėmesio!
— Ka-ka-ry-kū!
— Jis grįš, jeigu mes nuduosime, kad 

mes nesibijome ...
— Aš mamai pasakysiu! — sudejavo 

jau verkdamas iš baimės Petriukas.
— Ka-ka-ry-kū! . .. Ka-ka-ry-kū! ...
Ir velnias, kaip pašėlęs, ėmė šokinėti 

ir stūgalioti.
Trys išgąsdinti berniukai leidosi bėg

ti. Bėgo, bėgo, bėgo, kol pagaliau atsidū
rė priešais teatro duris.

Įėję į salę, įsigrūdę į vidurį publikos, 
jau manė, kad išsivadavo iš juos perse
kiojančio velnio, tačiau po kelių minučių 
išgirdo prie pat jų tąjį baisųjį “ka-ka- 
ry-kū!”

Ką turėjo daryti? Grūsdamiesi, slink- 
dami, braudamiesi pro žmones, prisiyrė 
prie pat komisijos, turėjusios nuspręsti, 
kuri kaukė gaus dovaną.

Vargšai vaikai. Kur jie atsidūrė! ...
Vos tik atsidūrė prie komisijos, kai 

turėjo krūptelti, nes čia pat kažkas spie
giamai sušvilpė ir suklykė:

— Ka-ka-ry-kū! .. . Lauk vaikus! ... 
Šalin vaikai! ... Į lovą vaikai! ...

Į šitą skaudų ir kelis kartus pakartotą 
šauksmą publika atkreipė dėmesį. Pa
matę tris mažas kaukes, panorusias gau
ti dovaną, ėmė kvatotis ir choru šaukti:

— Šalin vaikai!
— Lauk vaikai!
— Į lovą vaikai!
Įsivaizduokite triukšmą, sąjūdį ir są

myšį, kuris kilo po šitų riksmų.

Nauji paskautininkai da
vę ižodj Clevelande. Iš 
kairės dešinėn: L. Bra- 
zulevičiūtė, S. Juodval
kytė, R. Jonaitytė, I 
Chmieliauskaitė ir V. 
Bacevičius.

nuotr. V. Bacevičiaus
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Šitame sąmyšyje pasigirdo rėkiančios 
moters balsas:

— Man pavogė apyrankę!
Tuoj atsirado policininkai, kurie, ne

žinodami ką daryti, suėmė tris mažą
sias kaukes, kurios išsigandusios sprū
do pro duris.

— Už ką mus areštavote? ... Mes esa
me nekalti! — verkdami šaukė vargšai 
berniukai

— Netrukus pasikalbėsime! — atsakė 
policininkai, vesdamiesi juos į policiją.

— Tikėkite ... mes nesame valkatos, 
— tarė Cezaris.

— Kieno esate vaikai?
•— Mūsų tėtės ir mūsų mamos.
— Ką veikia jūsų tėvai?
— Tėtė yra išvažiavęs, o mama guli 

lovoje ir miega ...
— O ko atėjote į teatrą?
— Gauti dovaną.
— Mes jums įteiksime dovaną! Kaip 

pabėgote iš namų?
— Tai ilga istorija ...
— Vaikai, kurie sprunka iš namų, nė

ra geri vaikai...
— Čia jūsų teisybė. . . mes nieko ne

galime pasakyti... Tačiau tikėkite, kad 
esame geri ir ... nekalti...

— Netrukus pamatysime!
Šitaip pasakę, policininkai įstūmė tris 

berniukus į policijos patalpas ir, nieko 
nelaukę, nusivedė juos pas policijos vir
šininką

Viršininkas snaudė. Pabudęs paklau
sė:

— Kas naujo?
— Trys vaikai, suareštuoti kaukių ba

liuje.
— Vaikai? — nustebo viršininkas ir 

nusižiovavo. — Į kalėjimą juos! Rytoj 
apie tai pasikalbėsime.

Trys vargšai berniukai verkė, malda
vo, aiškinosi... Bet veltui... Policinin
kas atidarė sunkias duris, ir visi trys 
buvo pasodinti.

Palikę vieni tamsoje, susispaudė vie
nas prie kito, nusitvėrė už rankų, kad 
tik būtų drąsesni. O kai vis tik Cezaris 
ir Aliukas negalėjo susivaldyti never
kę, Petriukas kūkčiodamas sumurmėjo;

— Ar aš tau nesakiau, Cezariuk? ... 
Bet tu nenorėjai tikėti...

— O ką tu man sakei?
— Tą, ką sakė mums mūsų mokytoja: 

kiekvienas pabėgimas daro nelaimin
gais.
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Waterbury, Conn., sausio mėn. 10 d. buvo paminėta buv. Lietuvos Prezidento ir Lietuvos Skautų Šefo Antano Smetonos mirties 
10 metų sukaktis. Minėjime dalyvavo ir vietos lietuviai skautai ir skautės su savo vėliava. Nuotraukoje yra minėjimo vadai ir 
dalis minėjime dalyvavusių skautų-čių. (Sėdi) Minėjimo programos vedėjas Dr. M. J. Colney, sklt. D. Molakauskaitė, solistė p. 
M. Andrikaitytė, ALTo Waterburio sk. pirmininkas kompozitorius A. Aleksis, Sktn. St. Venciauskienė, solistė p. S. Stulginskoi- 
tė, sktn. O. Soulaitienė, solistas K. Seliokas; (stovi) psklt. A. Pesytė, sklt. Ir. Pesytė, J. Taraškevičiūtė, Ed. Jasaitis, G. Vait

kevičiūtė, A. Simutis, A. Žaukauskaitė, M. Venclauskas ir psklt. M. Čampė.

— Tada aš tau pasakysiu, kad tu dėl 
visko kaltas! — pykdamas sušuko Ce
zaris.

— O kodėl aš kaltas?
— Tu turėjai papasakoti mamai, kad 

mes ruošiamės į kaukių balių ... Būtum 
pasakęs, ir dabar, užuot sėdėję kalėjime, 
gulėtume savo lovose ...

— O paskui būtum mane šnipu vadi
nęs?

— Šnipas ar ne šnipas? Jeigu tu viską 
papasakodavai mamai... Viskuo kaltas 
tik tu vienas.

— Taip, pone, tavo vieno, tavo vieno 
kaltė! — patvirtino ir Aliukas.

— Gražu, nieko sau! Visą kaltę ver
čiate ant manęs, kad esu mažiausias ...

Kas žino, kaip ilgai būtų trukęs šitas 
pasikalbėjimas, jeigu nebūtų atsidarę 
durys ir stiprus balsas nebūtų pašaukęs:

— Čion, vaikai, čion! Galite eiti namo. 
Pamiklinkite kojas ir lauk!

Iš ko toksai greitas pasikeitimas? 
Greitai suprasime: buvo surastas ir su
areštuotas tikrasis apyrankės vagis, ir 
trys berniukai, be abejo, nekalti, buvo 
paleisti.

Įsivaizduokite jų džiaugsmą, kai visi 
trys atsidūrė viduryje gatvės, besisku
biną į namus! Nežinodami iš džiaugsmo 
ką daryti, verkė, juokėsi ir globsčiojosi.

Eidami gatve, tarpusavyje bumbėjo:
— Dabar, grįžę namo, pirštų galiukais 

įeisime ...
— O paskui į kambarį...
— Ir pamažu, pamažu įvėžliosime ...
— Šituos drabužius paslėpsime po lo

va ...
— O rytoj nuduosime, kad mes miego

jome visą naktį...
— Vėliau šituos drabužius sukišime į 

dėdės spintą ...
— Paskui, kaip visados pusryčiau

sime ....

— Paskui eisime į mokyklą...
— O knygos? ...
— Pasakysime mamai, kad jos pra

žuvo ...
— O ši naktis? ...
— Apie ją niekas nieko nesužinos...
— Nė mama.
Šitaip ir kitaip kalbėdamiesi, praėjo 

beveik pačius namus.
Ant namų slenksčio sėdėjo ... Atspė

kite kas?...
Ant slenksčio sėdėjo velnias, tas pats 

velnias, kuris taip atkakliai juos per
sekiojo.

— Ka-ka-ry-kū! Kur einate? — pa
klausė juodasis žmogus.

— Namo.
— čia negalima eiti!
— Atleisk, ponas velnie, — tarė Pet

riukas, — tačiau taip nesielgia garbin
gas žmogus . . .

— Jei norite praeiti, mokėkite pini
gus.

— Kokius pinigus? Mes visi trys drau
ge neturime nė vieno cento ...

— Ka-ka-ry-kū! Man užteks šitos auk
sinės špilkos!

Šitai sakydamas, velnias čiupo už Pet
riuko peties, kuriame buvo įmeigta auk
sinė špilka.

— Palik man ją! — sušuko vaikas. — 
Špilka nėra mano, ją turiu mamai ati
duoti! ...

— Bėgame, Petriuk, o ne, tai jis iš 
mūsų viską atims! — tarė kiti du.

Velnias pasitraukė, ir trys berniukai 
įsprūdo į namus, užtrenkdami duris.

Kitą rytą, prieš išeinant į mokyklą, 
dėdė Eugenijus pasikvietė Petriuką ir 
juokdamasis jam tarė:

— Šią naktį buvo atėjęs manęs ieškoti 
velnias ir paliko tau perduoti šitą auksi
nę špilką.

— Kaip? ... Koks velnias? ...
— Negaliu tau pasakyti, nes nežinau.
Vargšas Petriukas ir liko išsižiojęs. 

Greitai nuotykį papasakojo broliams. 
Ir netrukus visi trys drauge nusprendė, 
kad velnias buvo pats dėdė Eugenijus.

Iš italų kalbos vertė V. M.

IMA žKMTO-Ž, VAMW-&
kiautu, Aido','
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Skyrių veda: ps. P. Pakalniškis, 1331, 16th St. Santa Monica, Calif., U. S. A.

SENIS LAPINAS PASAKOJA...

“Jau saulelė vėl atkopdama bu
dino svietą ir, žiemos šaltos triū
sus pargriaudama, juokės” (Kris
tijonas Donelaitis, Mažosios Lie
tuvos dainuis).

Šie žodžiai yra ypač būdingi jums, Sa
kalų skilties skautams, sulaukus kovo 
mėnesio. Kada skaisti saulutė dienovy- 
dy pakyla aukštai, aukštai, kada namuo
se jūsų kambario langai jau nebeaple- 
dėja dienos metu, kada vieškely rogių iš
važinėtas takas pasidaro tamsus ir šla
pias, o sniegas pakelėje sukrenta, jog 
ir kurapka nebegali savo galvos jame 
paslėpti, — tada mes žinome, kad pas 
mus atkeliavo pirmasis pavasario mė
nuo- — kovas. O kaip jūsų visa skiltis 
laukia pavasario ateinant?! Kiek planų, 
kiek pasiryžimų!

Kovo 4 d. — mūsų Lietuvos Karalai
čio ir vienintelio tautos Šventojo diena, 
kartu ir lietuvių skautų Patrono - Glo
bėjo diena. Šv. Kazimieras yra pavyz
dys kiekvienam skilties skautui savo as
menybės ugdyme. Šv. Kazimieras, nors 
buvo ir karalaitis, tačiau pasauliui pa
rodė, kad taurios asmenybės plėtojimui 
turtai ir garbė yra beverčiai dalykai. 
Taurios asmenybės išbujojimui reika
lingas žmogaus dvasios pakilimas prie 
aukštesnių idealų. Jūsų skiltis, sekda
ma Šv. Kazimiero, mūsų visų Patrono, 
pavyzdžiu, taip pat yra pasiryžusi skau
tiškais darbais siekti aukštesnių gyve
nimo tikslų.

Esi skiltininkas, o ar gerai pažįsti sa
vo skilties skautus? Ar tu esi reikalin
gas savo skilties skautams, ar tavo skil
ties skautai reikalingi tau, kad galėtum 
būti jų skiltininku? Jei neturėtum skil
ties skautų, nebūtum skiltininku. O gal 
būtum tik eilinis skautas kitoje skilty
je? Kaip keistai skamba šie žodžiai. 

Skiltininkas yra pastatytas skilties prie
šaky, kad savo žinias ir sugebėjimus 
perduotų kitiems skilties skautams, tų 
žinių neturintiems. Dėlto savo skilties 
rate jis turi gerai pažinti visus skilties 
skautus. Štai jie:

Algirdas: 15 metų, III klasėje, pa- 
skiltininkas, II pat. laipsnio, sumanus, 
darbštus, dažnai pamirštantis. Tėvas — 
dažytojas, paežerėje turi savus namus.

Jonas: 12 metų, II patyrimo, II klasė
je, judrus, skiltininkui dažnai atsikalbi
nėja, nesilanko į sueigas, teisindamasis, 
kad turėjo padėti tėvui. Tėvas — sta
lius. Namie dar du jaunesni broliai. Gy
vena savo labai gražiai pastatytuose 
namuose.

Vitas: 14 metų, III klasėje. Įstojo į 
skautus tik pernai, III pat. laipsnio, la
bai netvarkingas, rūbai visada kur nors
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suplėšyti, batai nuo sviedinio spardymo 
kiaurais galais. Tėvas šaltkalvis, geria. 
Namie dar yra vyresnė sesuo, studentė. 
Gyvena svetimuose namuose.

Danielius: 13 metų, gerai mokosi, II 
klasėje, III pat. laipsnio, mokykloje daž
nai susipeša su draugais, yra nutvertas 
sakant netiesą. Tėvas — likęs Lietuvo
je, motina dirba siuvykloje, gyvena sve
timuose namuose.

Stepas: 14 metų, II klasėje, blogai mo
kinasi ir į antrąją klasę buvo perkeltas 
tik- su keliais vasaros darbais. Visada 
vėluojasi į sueigas. III pat. laipsnio, bet 
programos dalykus silpnai žino. Tėvas 
šaltkalvis. Gyvena savo namuose.

Antanas: ūgiu aukščiausias skilties 
skautas, 15 metų, III klasėje antrus me
tus, II pat. laipsnio, išdidus, visada gra
žiai apsirengęs, negabus. Tėvas — inži
nierius, motina — daktarė. Turi 2 au
tomobilius, savus namus.

Petras: pats mažiausias skilties skau
tas, 12 metų, II klasėje, II patyrimo 
laipsnio, gražaus veido, šviesių plaukų, 
mėlynakis, geriausiai žinąs pat. progr. 
dalykus; Vokietijoje sunkvežimis per
važiavo ir sulaužė krūtinės kaulus, da
bar su kuprele. Tėvas pernai, mišką 
bekertant, buvo medžio užgriūtas ir mi
rė sąmonės neatgavęs. Motina — skal
bykloje darbininkė. Namie dar yra vy
resnis brolis, studentas, vakarais dirbąs 
spaustuvėje. Petriukas nuolat išblyškęs 
ir kosi. Pernai su juo visa skiltis turėjo 
’’bėdos”.

Vienos sueigos metu skiltininkas An
tanui uždavė klausimą, kurio Antanas, 
negalėdamas atsakyti, tylokai prasitarė: 
“Kupris viską žino, jo paklauskit”. Pet
riukas tiktai išbalo visas,, skruostai keis
tai apraudo. Jis pašoko pilnomis ašarų 
akimis ir paprašė skiltininko, kad leis
tų namo, nes jis sergąs. Visa skiltis gir
dėjo, ką Antanas pasakė ir suprato, kad 
Petrukas liga nori pateisinti savo išėji
mą iš sueigos. Petrukas visas pradėjo 
virpėti. Antanas jautėsi, kaip gaidys kie
me ant malkų krūvos. — Staiga išgirdo
me skiltininko žodžius: “Petruk, eik čia, 
į vidurį kambario. O tu, Antanai, ten į 
kampą. Visi likusieji stot linijon!” Po to 
vėl: “Broliai, Antanas savo biauriais žo
džiais ką tik užgavo ne Petruką, bet 
mus, visus, Sakalus. Taip padaryti gali 
ne Antanas, bet pasileidęs gatvės ber
niukas. Už tat, Antanui, visos skilties 

akivaizdoje skelbiu viešą papeikimą. O 
tave, Petruk, už Antaną aš atsiprašau, 
nes aš buvau kaltas, kad Antano iki šiol 
dar neišmokinau būti tikru skautu”. Ta
da skiltininkas priėjo prie Petruko, ap
sikabino jo kuprelę dešine ranka ir pa
bučiavo į abu skruostus. Petrukas pra
dėjo pasikūkčiodamas verkti; ašaros, 
kaip pupos skruostais ėmė riedėti. Mo
mento pagauti ir mes kiekvienas pri
ėjome, apkabinome Petruką ir jį pabu
čiavome. Kai mūsų paskutinis užbaigė, 
grįžo iš kampo Antanas, priėjo prie Pet
ruko, uždėjo ranką ant pečių ir paprašė 
Petruko dovanoti. Petrukas nieko neat
sakė. Tada priėjo skiltininkas, paėmė 
Antano dešinę ranką, pridėjo prie Pet
ruko kuprelės ir paklausė: “Ar žinai, 
Antanai, kas čia yra?” Antanas atsakė: 
“Taip, čia yra mūsų Petrukas”. Antanas 
pabučiavo Petruką, kaip ir mes, į abu 
skruostus. Petrukas, tuo metu gi išbalo 
dar daugiau ir kuone išgriuvo. Mes jį 
pasodinome. Skiltininkas patikrino pul
są ir pranešė, kad Petrukas turi tempe
ratūros ir serga. Sueiga nutrūko. Mes 
greit apsirengėme, aprengėme Petruką 
ir visi tyliai, dviese paėmę už parankės, 
nuvedėme jį į namus. Namuose Petru
kas sirgo 3 savaites gripu. Antano mama 
ii beveik kasdien lankė ir gydė, o mes po 
pamokų kasdien pasikeisdami prie jo 
budėj ome. Per tas 3 savaites neturėjo
me nė vienos sueigos, nes gyvenome tik 
viltimi, kad Petrukas išgytų ir grįžtų į 
mūsų tarpą, nes jis nebebuvo tas pa
prastas kuprotas - kupris, bet, Antano 
žodžiais, jis buvo mūsų skilties Petru-

Vytiečiai dainuoja NJS nuotr. V. Simučio
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kas. Petrukas išgijo, pradėjo lankyti 
skilties sueigas ir mes visi nuo to laiko 
pasidarėme tikri skautai. Pasitaisė ir 
pamirštuolis paskiltininkis Algirdas, ir 
nuolat besiteisinantis Jonas, ir padauža 
Vitas, ir peštukas Danielius, ir Stepas ir 
turtuolis išdidusis Antanas, o savo Pet
ruką iš skilties galo pastatėme tuoj už 
paskiltininkio ir jis tapo mūsų Sakalų 
skilties išmintis, kaip jį kad vadindavo
me — mūsų skilties dvasia.

Petruko įvykis atidarė mūsų visai 
skilčiai akis. To pasėkoje visa skiltis iš 
pagrindų pakeitė savo gyvenimo būdą. 
Iki tol mes savo skiltininką vaizdavo- 
mės esantį mūsų valdovu, kunigaikščiu, 
kuris mums visada įsakydavo: “Tu pa
daryk tą, o tu padaryk aną!” — Po Pet
ruko įvykio mūsų skiltininkas visada 
sakydavo: “Sakalai, einame padaryti tą, 
einame padaryti aną!” — Skiltininkas 
pradėjo paeiliui daryti sueigas vis kiek
vieno kito skilties skauto namuose. Mū
sų visą skiltį pažino mūsų tėvai, o mes 
pažinome gerai vienas kitą, o skiltinin
kas pažino ir mus, ir mūsų tėvus, ir 
kaip mes kiekvienas gyvename namie, 
ką valgome, kaip praleidžiame laisva
laikį ir tt. Mūsų skiltis pasidarė vie
ninga kaip niekad.

Kiekvienos skilties skiltininkas, no
rėdamas sukurti tikrą skilties dvasią, 
pirmiausia turi gerai pažinti savo skil
ties skautų būdus, palinkimus, padėtį 
namuose, silpnumus, patraukimus ir tt.

Patikrinkime skilties inventorių. Dau
gelis skilčių, grįžę iš vasaros stovyklų, 
sumetė savo inventorių kur nors į ne
gyvenamą rūsį ir iš jo išims tiktai tada, 
kai vėl reikės sekančią vasarą krautis 
išvažiuojant į stovyklą. Galite įsivaiz
duoti, ką jie ras ten: pelių kelias šeimy
nas, o gal ir kurmį su ežių porele. Skil
ties inventorius — palapinės, kirviai, 
piūklas, virtuviniai rakandai ir kit. — 
turi būti visos skilties patikrinti bent 
kartą į 2 mėnesius. Palapines reikia lai
kas nuo laiko išvėdinti, skyles užlopyti 
ir užtepti impregnuojančiais (vandens 
nepraleidžiančiais) dažais, įrankių me
talines dalis lengvai įtepti alyva. Vir
tuvės indus bei rakandus gerai išvalyti, 
kad nuvykus į sekančios vasaros sto
vyklą pirmąją savaitę nereikėtų valgy
ti sriubas, prisvilusias dar pereitais me
tais.

Laiko suskirstymas sueigų metu:
Patikrinimas, raportas .............. 5 min.
Pašnekesys ................ ............ . 15 mid.
Praktiško skautavimo mokymas 15 min. 
Teoretinio skautavimo mokymas 15 min. 
Žaidimai ........................   10 min.
Bėgamieji reikalai ..................... 10 min.
Sueigos įvertinimas ________ _ 5 min.
Sueigos uždarymas ...........   5 min.

Viso 90 min.
Skilties darbai kovo mėn.: padary

kite bent vieną dieninę iškylą į atbun
dančią gamtą. Tegul skilties skautai pa
mato, kaip upelis išsilaužia iš žiemos 
miego ir pradeda pamažu čiurlendamas 
tekėti, kaip kalnų atokaitose ir miškų 
pašlaitėse beveik iš po sniego išlenda 
kalnų ir miškų pirmosios mėlynosios 
žibutės, kaip beržai, lazdynai ir alksniai 
pasipuošia pavasario žirginėliais, o kark
lai ir žilvičiai — pilkais pūkiniais kačiu
kais. Su atgimstančia gamta tegul at
gimsta ir skilties užsižiemojusi, apledė
jusi nuotaika.

Lauke galima praktiškai mokytis sig
nalizacijos, kelionės ženklų. Praktiškai 
pasimokyti laužų sustatymo ir kūrimo 
būdų, palapinių statymo. Kovo mėnesį 
prasideda gavėnia su savo tradicijomis. 
Tegul skilties skautai susipažįsta su Ga
vėnu, Ponu Lašinskiu ir Kanapinskiu.

Kelrodis balandžio mėnesiui: iškylos 
su skautiškais uždaviniais (upės pločio, 
medžio aukščio matavimas, pasaulio ša
lių suradimo būdai ir pan.). Virimo ir 
meniu sudarymo instruktavimas. Šv. 
Jurgio, pasaulio skautų Patrono diena. 
Inkilų dirbimas ir kėlimas. Pasiruoši
mas gegužės 1 d. — pavasario šventei 
— medelių sodinimui.
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SKILTIES SUEIGA UŽDAROJE 
PATALPOJE

(Tęsinys iš vasario mėn.)
Jau praėjo virš 30 min. laiko ir vi

si šioje padėty bebūdami “pavargo”. Ta
da skiltininkas švilpuku duoda ženklą ir 
komandą: “Išsisklaidyk!” Kiekvienas 
bėga atskirai į šalis. Seka pasirengimas 
d-vės sueigai mazgų srityje. Surandama 
virvė ir kartojami visi mazgų rišimo bū
dai: matant, užsimerkus, ant lazdos ir 
pan. Skiltininkas asmeniškai patikrina 
kiekvieno skauto mokėjimą rišti. (Drau
gininkas jau anksčiau buvo pranešęs 
skiltininkui, kad draugovės sueigoje bus 
estafečių žaidimai mazgų rišimu). Po 
to, skiltis pakartoja lietuviškos pasakos 
“Vištytė ir gaidelis ėjo riešutauti” in
scenizaciją, kuri bus atlikta d-vės skil
čių pasirodyme sekančią savaitę. Tą at
likus, skiltis vėl susėda ir pradedama 
mokytis ar dainuoti jau išmoktas dai
nas, pritariant armonikėlei ar skudu- 
čiams. Dainavime turi dalyvauti visa 
skiltis, nežiūrint kai kurių teisinimesi, 
kad jo balsas esąs žuvies. Neimti sveti
mų nelietuviškų dainų. Dainoms įsisiū
bavus, skiltininkas nutraukia. Bendrai, 
skiltininkas turi jausti, kad būtų dai
nuojamos padorios dainos, ritmingai, 
švelniai su kiekvieno sielos įsijautimu. 
Dainuojant patalpose nedainuoti per 
garsiai, kad daina pašaliniams asme
nims nesukelto pykčio ar neapykantos. 
Pravedant sueigą viduje, skiltininkas 
turi griežtai prižiūrėti, kad nebūtų per 
daug triukšmo, kuris sukeltų pašalinių 
dėmesį.

Seka einamieji reikalai. Skiltininkas 
praneša apie Brolijos mokesčių įmokė- 
jimą, kuris buvo užsimintas praėjusioje 
sueigoje ir paprašo pinigus sumokėti 
skilties kasininkui. Kasininkas, skilti- 
ninko instruktuotas apie tą darbą jau 
anksčiau, surenka pinigus atžymėdamas 
skilties knygelėje ar išrašydamas kvi
telius.

Seka žaidimai. Jiems skiriama iki 15 
minučių laiko. Žaidimų metu taip pat 
vengiama triukšmo. Žaidimus renkant 
žiūrėti, kad jie turėtų skautiško lavini
mosi savybių. Kambary labai tinka Ki
mo žaidimas, atspėti pas ką yra paslėp
tas daiktas kišenėje, sprendžiant iš 
skautų veido išraiškos, “pušį gaudyti” ir 

pan. Žaidimus tęsti taip, kad skautai per 
daug nepailstų. Jei matoma, kad žaidi
mas skautams nuobodus, reikia jį tuoj 
pat nutraukti ir pakeisti geresniu. Kiek
vienas darbas, kuris atliekamas skilties 
sueigos metu, kiekvieno skauto turi būti 
imamas dėmesin su atsidėjimu, su as
meniniu dalyvavimu. Jei to nėra, ge
riau, kad tas programos punktas būtų 
greičiau užbaigtas. Skiltininkas po suei
gos turi pagalvoti kodėl vienu punktu 
skautai domėjosi, o kitu — ne.

Žaidimams baigiantis skilties skautų 
energija išsisemia. Skiltininkas dairosi, 
kaip sueigą užbaigti. Kiekviena skiltis 
turi susigalvojusi, sukūrusi savo tradi
cinę dainelę. Skilties skautai sustoja ra
tu, susikabina rankomis šonuose ar su
deda rankas viens kitam ant pečių, gai
relė įnešama vidurin ir dainuojama tra
dicinė skilties daina. Pav. Gaidžių skil
tis dainuoja:

Gaidžiai dirba, gaidžiai kruta, gaidžiai 
atilsio neturi. 

Visus darbus gaidžiai dirba, kur tiktai tu 
nepažiūri.

Ryku, ryku, kakary-y-y-ku, ryku, ryku, 
cha, cha, cha (2 kartu).

Štai, kad ir dabar žiūrėkit, gaidžiai malkų 
rinkt keliauja, 

Jie be darbo nenustovi, niekuomet 
nenuobodžiauja.

Ryku, ryku ir tt.
(Meliodija, kaip polkos su ragučiais).

Po tradicinės — vėl skilties šūkis. Po 
šūkio labai gražu, kad būtų suKalbama 
vakaro malda arba iš maldaknygės Tė
vynės ar kurios kitos patrijotinės mal
delės, nes po bet kurio darbo dera atsi
dėkoti Gerajam Kūrėjui už duotą laimę 
pasidžiaugti šiuo gražiu pasauliu. Suei
gos metu kiekvienas jos dalyvis gavo ką 
nors naujo, negirdėto, o juk kiekvienas 
geras vaikas padėkoja savo tėvui už 
gautą gerą daiktą. Tad ir mes, skautai, 
visuomet šią pareigą su noru atlikime.

Sueigą baigus, apžiūrima ir sutvarko
ma patalpa, padėkojama jos šeiminin
kams ir visų vienu kartu išsiskirstoma 
į namus. Jei einama namo ta pačia kryp
timi, galima tyliai dainuoti arba niū
niuoti kurią nors gražią liaudies dainelę.

si. P. Žolynas.
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MIELOS SESUTĖS IK BROLIUKAI!

Žiema jau baigėsi ir, štai, gražusis pa
vasaris vėl pas mus. Paliksime buklus ir 
išeisime vėl j gamtą, vėl j žydinčius lau
kus ir žaliuojančias pievas. Pavasaris 
tikrai daug mums džiaugsmų žada. Vėl 
bus įdomiausių žaidimų ir paslaptin
giausių nuotykių, kuriuos jums ruošia 
jūsų draugininkas.

Ateina pasaulio skautų šv. Jurgio Die
na ir šv. Velykos su savo spalvingais 
margučiais.

Šv. Jurgio Dieną išsirikiuos 6 milijo
nai pasaulio skautų atnaujinti savo 
skautiškų pasižadėjimų. Ir mes, lietu
viai vilkiukai ir jaun. skautės, būsime 
jų tarpe. Tarpe tų, kurie kiekvieną die
ną padaro mažiausiai vieną gerą dar
belį ir stengiasi būti kasdien geresniais:

SAKALAI IŠGELBSTI SKĘSTANTĮ, 

ir mokykloje ir namuose.
Šiandien turiu jums, mielieji, staig

meną. Gerai apžiūrėję šį “Sk. Aido” nu
merį, jūs atrasite įdėtą atskirą baltą la
pą su gražiu velykiniu vaizdu. Paban
dykite jį nuspalvinti spalvotais pieštu
kais ii- atsiųsti redaktoriui. Juk kiekvie
nas mokykloje piešiame. Tat parodyki
me ką galim. Bet čia dar nėra viskas. 
Trys jūsų, gražiausiai nuspalvinusių, 
gaus skautiškų dovanų, kas kompasą, 
kas skautišką peilį ar dar ką kitką.

Piešinius reikia atsiųsti iki birželio 
mėn. 1 dienos.

Tat dar šiandien, gavę šį “Sk. Aido” 
nr., sėskitės prie darbo. Geriausios sėk
mės! Jūsų Redaktorius.

Ar saulutė karšta šviečia, 
Ar šaltelis ausis riečia - 
Iškylauti pasirengę,
Koja kojon broliai žengia. .
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Triokšt!. . Išgirdo. .. Skęsta vaikas- 
Plonas ledas neatlaikė !. .
-Ei, pirmyn, broliukai drąsūs, 
Jis nežus, kai mes čia esam !. .
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LOKYS
p. Babicko žodžiai. V. Kup r e v i č i a u s muzika.

-pu, topu, li-pu, to-pu, h-pu,lo-pu,ti-pu., le pu

------- ' * «JZ
pet- me-dxio-ti

, Ci-pu, to-pu

top, top, top iot-me-džix>t,pa.-me-<žš.iot,ti-pvi, io-pii,pci-me-oižiot.
2. Ir pamatėm rudą lokį kopiant medų iš drevės.

Viens, du, trys, viens, du, trys, kopiant medų iš drevės.
3. Mes paprašėm rudo lokio, kad jis duotų mums medaus. 

Viens, du, trys, ir t. t.
4. Lokis nieko neatsakė, — mes mėginom pasiimt. 

Viens, du, trys, ir t. t.
5. Vienam teko lokio kailis, antram teko avilys. 

Viens, du, trys, ir t. t.
6. O trečiam mūsų bičiuliui teko lokio uodega. 

Viens, du, trys, ir t. t.

Žodž. Č . Senkevičiaus, 
Piešiniai V.Bričkaus

Nė minutės neužtrukę, 
Šoko gelbėti berniuko; 
Nelaimingo sporto auką 
Tuoj į krantą jie ištraukė. 

Pagyrimą skaito vadas 
Ir pranešti tuntui žada- 
Jie didvyriai šios dienos, 
Nepamiršę pareigos . . .
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Vėl gavome iš Toronto du rašinėliu, 
jų autoriai yra 10-11 metų amžiaus. Pa
skaitykime ką jie rašo:

VILNIUS LIETUVOS SOSTINĖ 
I. Alksnys (Toronto)

Įkūręs pilį, Gediminas 1322 metais ir 
pats iš Trakų atsikėlė gyventi į Vilnių. 
Čia visą laiką, kol Lietuva buvo nepri
klausoma, gyvendavo Lietuvos valdo
vai. Per tuos kelis amžius Vilnius iš 
menkos gyvenamos vietovės virto di
deliu ir gražiu miestu turinčiu 200.000 
gyventojų. 1387 metais, lietuviams apsi
krikštijus, Vilniaus pagonių aukurai ir 
maldyklos buvo išardytos ir pastatytos 
Šv. Stanislovo ir Šv. Jono bažnyčios. 
Bažnyčių skaičius Vilniuje kaskart di
dėjo, ir po kelių šimtų metų jų jau bu
vo tenai daug. Iš gražiausių Vilniaus 
bažnyčių tenka paminėti Šv. Onos, Šv. 
Kazimiero, Šv. Kotrynos, Šv. Petro, Ber
nardinų ir Šv. Terezijos. Šv. Onos baž
nyčią pastatydino Vytauto Didžiojo 
žmona Ona. Aušros Vartų Švenčiausios 
Panelės paveikslo stebuklingas apsireiš
kimas ir karalaičio Kazimiero, palaidoto 
Vilniuje, šventu pripažinimas padarė 
Vilnių šventu miestu. Septynioliktame 
amžiuje vienuoliai jėzuitai Vilniuje 
įkūrė pirmąją aukštąją Lietuvos mo
kyklą, vadinamą kolegija. Po 1831 me
tų sukilimo Vilniaus universitetas buvo 
rusų valdžios uždarytas. Dar didesnio 
smūgio sulaukė Vilnius po 1863 metų su
kilimo, kai Lietuvoje buvo uždrausta 
spausdinti lietuviškos knygos. Spaudos 
draudimo laiku (1863-1904 m.) Vilnius 
buvo lyg apmiręs. Pirmas Vilniaus laik
raštis, kuris pasirodė 1905 m. vadinosi 
“Vilniaus Žiniomis”. Jį leido Petras Vi
leišis. Tiktai dešimčiai metų praslinkus, 
Didžiojo Karo metu, Vilniuje susidaręs 
komitetas pradėjo rūpintis Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu. Jo sušauktas 
1917 m. Vilniuje lietuvių seimas išrinko 
Lietuvos Tarybą, kuri 1918 m. vasario 
16 d. paskelbė Lietuvą nepriklausoma 
valstybe su sostine Viniumi.

Neilgai Vilniui teko būti laisvam: 
1919 m. jį buvo užėmę bolševikai, o 1920 
metais pagrobė lenkai, ir tik 1939 metais 
Vilnių Lietuva vėl atgavo. Šiandien jis 
vėl, drauge su visa Lietuva, yra priešų 
vergijoje.

MŪSŲ DRAUGOVĖS SUEIGA 
J. Treigys (Toronto)

Pereitos sueigos pradžia buvo tokia 
pati visiems, išsikiriant mane, nes bu
vau pripratęs, kad mus išrikiuotų bro
lis Burdulis arba pats draugininkas. Bet 
šį kartą kliuvo man.

Po komandos “ramiai”, kurios nekaip 
klausėm, draugininkas paskirstė mus į 
skiltis. Man teko skiltininko pareigos, 
nors ir buvau įsitikinęs, kad jos teks 
Domui Petreliui. Tada išsirinkom var
dą “žirgai”, nors ir vienas mūsų norėjo 
pasivadinti “gaidžiais”. Sekantis daly
kas buvo žaidimas su stalo teniso svie
dinėliu. Žirgai susėdo vienoje pusėje sta
lo, o Lapinai kitoje pusėje. Sviedinėlis 
buvo viduryje. Reikėjo sviedinėlį per
pūsti per kitos skilties stalo kraštą. Ran
kų nebuvo galima vartoti. Mes pralai
mėjome.

Paskui buvo žaidimas kur reikėjo pa
rašyti tam tikrus 6 dalykus prasidedan
čius tam tikra raide. Šį kartą mes lai
mėjom. Tada mes vėl išsirikiavome if 
išsiskirstėme namo.-

SUTARTINIAI KELIO ŽENKLAI

Lauk 
manęs 
čia.
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Geriamas 
vanduo.

Nėra 
vandens.

f Negeriamas 
vanduo.

Viskas 
gerai.

Budėk!
(dėmesio!)

Kelias į 
stovyklą.5

Priešo
vylius.

Yra 
pavojaus.
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Skyrių veda;s. V. Mantautas, West Baden 
College, West Baden Springs, Ind. U. S. A.

ĮŽANGOS VIETOJE
Mielas broli su violetiniu kaklaraišiu, 

į kokį tolimą kraštą likimas būtų Tave 
benubloškęs, kokioje svetimoje ir nepa
žįstamoje šalyje Tu tyliai bekūrentum 
skaisčią Dievo, Tėvynės ir Artimo mei
lės ugnį kukliame savo širdies laužely
je, nuoširdžiai sveikinu Tave ir spau
džiu Tau kairę šitame Tau skirtame 
skyrelyje. Nuo šios dienos Tu rasi jį 
kiekvienam mano numeryje, pasiruošu
sį suteikti Tave dominančių žinių, be
sisielojantį Tavo, kaip skauto vyčio, gy
venimo problemomis, besistengiantį pa
laikyti tamprų ryšį tarp didžiosios lie
tuvių sk. vyčių šeimos narių.

Kokia bus skyrelio uniforma, graži ir 
spindinti, ar sena ir nudėvėta, pareis 
nuo to, kiek Tu pats juo rūpinsies, jį 
seksi, teiksi jam reikalingų informacijų, 
pasidalinsi su juo savo įspūdžiais ir min
timis. Jį redaguojantis akiniuotas ir lie
sas brolis visuomet lauks iš Tavęs dide
lio, storo laiško, o gavęs tuojau ims tarš
kinti rašomaja mašinėle (mat, pažinda
mas mane, jis gerai žino, jog aš labiau 
mėgstu tvarkingai, švariai mašinėle per
rašytą medžiagą, negu neišskaitomai 
prikeverzuotą rankraštį).

Taigi, laukdamas Tavo nuoširdaus 
bendradarbiavimo, per jūras - marias, 
per kalnus ir miškus, per pievas ir eže
rus, per didžiulius dangoraižių bokštus 
ir mažą mano Redakcijos langą šaukiu 
Tau griausmingai: BUDĖK!

Tavo brolis
SKAUTŲ AIDAS.

S.O.S! DĖMESIO! S.O.S! 
BROLIAI VYČIAI J. A. VALSTYBĖSE!

Vyriausio Skautininko ir LSB Vyčių 
Skyriaus Vedėjo įgaliotas palaikyti su 
Jumis ryšį minėto Skyriaus vardu ir 
rūpintis Jūsų instruktavimu bei specia
lių uždavinių vykdymu visų keturių 
L.S. Brolijos J.A.V. Rajonų ribose, krei

piuosi į Jus su dviem dideliais ir svar
biais prašymais. Faktas, kad tai darau 
ne atskiram, ne vien Jums skirtam ap
linkraštyje, bet per “SKAUTŲ AIDO” 
puslapius, visos Sąjungos akyvaizdoje, 
teparodo kiekvienam iš Jūsų visu rim
tumu, kokia sunki yra žemiau apibū
dintoji padėtis.

Pirmasis mano prašymas liečia “Skau
tų Aido” ateitį. Nevyniuojant į popie
rių, jinai šiuo metu atrodo juodai. Vy
riausias Skautininkas informuoja, jog 
prenumeratų skaičius žemas ir visas rū
pestingai ruoštas vajus nerado skautų 
tarpe tinkame atgarsio. Vyriausiojo 
Skautininko žodžiai atsargūs ir perdaug 
švelnūs. Todėl aš pasakysiu daugiau: 
palyginus su tuo, ką daro broliai kituose 
rajonuose, dabartiniais rezultatais JAV 
teritorijoje galime tik GĖDINTIS, ir ki
to žodžio čia nėra. Toks Torontas, skau
tų skaičiumi mažas prieš milžiną Čika
gą, veždamas ir Vadijos, ir “Skautų 
Aido” redagavimo bei administravimo 
naštą, sugebėjo surinkti apie 200 prenu
meratų; tuo tarpu čikagiškiai, kurie 
proporcingai galėtų surinkti 500, o pasi
stengę ir žymiai daugiau, atrodo, ne tik 
kad nepasijudina iš vietos, bet visiškai 
nesidomi “Skautų Aido” reikalais. Tą 
patį būtų galima pasakyti ir apie eilę 
kitų vietovių. Žinoma, šie žodžiai JO
KIU BŪDU netaikomi tiems, kurie visa 
energija įsijungė į platinimo vajų. Ačiū 
Dievui, tokių mūsų keturiuose Rajonuo
se yra, ir yra ne vienas. Garbė jiems! 
Tačiau sudėjus viską į krūvą, tų idea
listų pastangos ištirpsta kitos, didesnio
sios dalies pasyvume, ir galutinė išvada 
mums labai, labai nepalanki...

Broliai Vyčiai! Į ką daugiau begalima 
kreiptis, jei ne į Jus? Kas daugiau be- 
padės, jei ne Jūsų efektyvi, ryžtinga 
talka? Argi visuose Brolijai ir Sąjungai 
sunkiuose momentuose mūsų šaka ne
stovėjo vyras į vyra skautiškųjų idealu 
sargyboje? TOKS MOMENTAS YRA 
DABAR! “SKAUTŲ AIDAS” — tai juk 
nepamainomas, būtinas mūsų ryšinin
kas, brolis ir draugas. Be jo Brolijos 
darbas žiauriai nukentės. Redakcija tu
ri paruošusi puikių planų jo praturtini
mui, papuošimui, išgražinimui. Ir vis
kas griūva tik dėlto, kad skautai ne
įstengia nusikratyti savo snaudulio ...

(Nukelta į viršelį)
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i imuša didžioji seimą
Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
Skaučių Seserijos Vyriausioji Skauti

ninke dr. D. Kesiūnaitė š. m. gegužės 
20 d. baigs savo kadenciją. Netrukus 
prasidės Vyriaus. Skautininkės kores- 
pondenciniai rinkimai sekančiam ka
dencijos laikotarpiui. Seserijos rinkimų 
komisija, vadovaujama s. Gudauskie
nės, jau pradėjo darbą.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Kanados Rajono vadeiva ps. Juo

zas Vilimas š. m vasario mėn. 1 d. iš pa
reigų pasitraukė. Naujas vadeiva dar 
nepaskirtas.

® Š. m. vasario mėn. 13-14 d. Brolijos 
VS lankėsi Windsore, Ont., kur turėjo 
pasitarimus su Detroito Baltijos vieti- 
ninkijos vadovybe.

• Brolijos pažangumo varžybų duo
menys bus paskelbti “Sk. Aido” balan
džio mėn. numeryje. Pagal ligi šiol pri
siųstas žinias, varžybose aktyviausiai 
dalyvavo Venezuelos rajonas, vad. v. s. 
dr. P. Neniškio. Tenka apgailestauti, 
kad kaikurios skautų vienetais gausios 
vietovės varžybose iš viso nedalyvavo. 
Jų tarpe yra ir didysis Čikagos Lituani- 
cos tuntas. Priežastys yra Brolijos Vadi- 
jos aiškinamos.

« 1955 m. Kanadoje įvyks pasaulinė 
skautų stovykla — jamboree. Vieta pa
rinkta Niagaros krioklio apylinkėse, ne
toli nuo mums gerai žinomos NJS vie
tos. Vadija ragina Kanados ir JAV vie
netus jau dabar pradėti ruoštis šiam di
džiajam pasaulinės skautijos įvykiui. 
Vadija duos daugiau instrukcijų arti
moje ateityje.

® LSB IV-jo Rajono Vadeiva pasky
rė ps. Pr. Pakalniškį to Rajono Vyčių 
Skyriaus Vedėju; III-jo JAV Rajono 
Vadeiva — ps. A. Valatkaitį; II-jo Ra
jono vyčių reikalus tvarko pats Vadei
va v.s. V. Šenbergas. Padėtis I-jame Ra
jone paaiškės po sąskrydžio Harforde 
(žiūr. žinutę iš Hartfordo).
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KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

• 1954 m. vasario 4 d. p.p. Ščepavičių 
namuose įvyko Toronto Šatrijos tunto 
skautininkių įžodis. Šia proga susirinko 
beveik visos Toronte gyvenančios skau
tininkės — gražus skaičius — 13 ir dar 
... penktadienį!

Įžodį davė trys paskautininkės: S. Va- 
balaitė, I.Šernaitė ir anksčiau pakelta 
jūrų ps. B. Mažeikienė.

Įžodį davusias skautininkų-ių Ramo
vės vardu pasveikino seniūno pavaduo
toja s. Gailiūnaitė. Sveikinimo žodis bu
vo nuoširdus ir įspūdingas, giliai palie
tęs naująsias skautininkės. Vadeivės pa
vaduotoja s. St. Šileikytė gražiomis rau
donomis rožėmis apdovanojo seses, da
vusias įžodį.

Po rimtosios dalies sekė linksma ir 
jauki arbatėlė, kurios metu buvo aptar
ta visa eilė svarbių skautiškų reikalų. 
Džiugu, kad ir anksčiau buvusios pasy
vesnės sesės pasižadėjo ateityje daugiau 
talkininkauti skautiškame darbe. R. K.

• Naujieji Brolijos skautininkai To
ronte: J. Pažėra, V. Bričkus, F. Mockus, 
A. Draugelis ir G. Kačanauskas įžodį 
davė sausio 31 d. Skautininkų Ramovės 
suruoštame pobūvyje Lietuvių Namuo
se. Įžodį pravedė Ramovės seniūnas v.s, 
V. Skrinskas. Naujiesiems skautybės 
vadams žodį tarė v.s. K. Grigaitis. Po 
įžodžio buvo skautiška arbatėlė, kurios 
metu sveikinimo kalbas pasakė Tėvas 
Bernardinas OFM ir p. Račys.

® Š. m. sausio 23 d. Lietuvių Namuo
se sk. vyčių Perkūno būrelio rėmėjai 
suruošė smagų pobūvį, kurio pelnas pa
skirtas perkūniečių suplonėjusiai pini
ginei ... Būrelis dėkoja savo gerada
riams, ypač ponioms Indrelienei, Ste- 
paitienei ir Juknevičienei, kurios sve
čius vaišino lietuviškais užkandžiais.

® Į kanadiečių skautų Rytų Toronto 
metinę sueigą, įvykusią š. m. sausio 30
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d., kaip visada, buvo pakviesti ir lietu
vių skautai. Teko dalyvauti laužo prog
ramoje. Lietuvių daliniui vadovavo s. 
H. Stepaitis, prieš pasirodymą tardamas 
trumpą žodį, kuriame paaiškino dainuo
simų dainų turini. Suskambėjo lietuviš
ka daina. Visiems patiko ji, nes graži. 
Dar geriau patiko sesių sušokti tautiniai 
šokiai, vadovaujami ps. J. Žemaitės ir 
akordeonu lydimi ps. D. Zubrickaitės. 
Du nuotaikingus dalykėlius smuiku at
liko v.s. Stp. Kairys. Po programos bu
vo pasivaišinta kavute.

® Š. m. sausio 31 d. I-ji Toronto sk. 
vyčių dr-vė išsirinko naują draugininką 
— ps. A Draugelį, ps. J. Gaižučiui iš 
pareigų pasitraukus. Per-nas.

© Karaliaus Mindaugo skautų dr-vę 
perėmė ps. VI. Morkūnas. Sėkmės nau
jam draugininkui!

® Š. m. vasario 13 d. latvių skautai 
sukvietė pas save visų Toronte veikian
čių tautinių grupių skautus-es lordo 
Baden-Powell’io atminimo šventės švęs
ti. Ir lietuvių skautų-čių nedidelis būre
lis dalyvavo toje Įspūdingoje šventėje. 
Įvairiomis kalbomis kalbančių ir dai
nuojančių prisirinko pilna salė. Labai 
nuotaikingai buvo vedama laužo prog
rama. Mes savo daina ir brolio J. Kup
revičiaus linksmu pasakojimu gerai at
laikėme šeimininkų spaudimą pasirody
ti ir pelnėme nelaukto dėmesio. Po lau
žo sesės latvaitės svečius vaišino kavu
te. Sušokta smagių komiškų ratelių, pa
bendrauta, suartėta.

® Šatrijos ir Rambyno tuntai Nepri
klausomybės šventę paminėjo bend
roje iškilmingoje sueigoje š. m. vasario 

14 d. Sueigos metu Rambyno tunto tun- 
tininkas ps. L. Kalinauskas atsisveikino 
su tuntu, kurį perdavė naujai paskirtam 
tuntininkui ps. J. Pažėrai. Naujasis tun- 
tininkas pravedė šventei pritaikytą pa
šnekėsi. Du vilkiukai davė įžodį. Antra
jai sueigos daliai — dainoms ir pasiro
dymams — vadovavo ps. G. Kačanaus- 
kas. Pažymėtina, kad ši sueiga buvo 
itin gausi skautišku prieaugliu — vis 
naujų ir naujų kandidatų ateina didžio- 
jon skautiškon šeimon. - SKS -

© Š. m. vasario 22 d. 8 vai. vakare 
Toronto Lietuvių Namuose Šatrijos tun
to skautės susirinko tradicinei susimąs
tymo dienai. Pradžioje s. St. Šileikytė 
paaiškino šios dienos prasmę; po jos 
kalbos kiekviena vadovė užbėrė ant im
provizuoto lauželio tiek iš popieriaus 
iškirptų širdžių, kiek su ja buvo atėju
sių skaučių sakydama: “Aš atnešiau Tė
vynės ir Skautybės meile degančias 
širdis”.

s. O Gailiūnaitė paskaitė įdomią pa
skaitėlę ir pabaigai v.s. Klupšienė pa
deklamavo ašaras išspaudusi eilėraštį, 
pranašaujantį Lietuvos likimą.

Susimąstyme dalyvavo vyr. skautės ir 
skautininkės, gaila tik, kad kažkodėl ne
dalyvavo jūros skautės. R. K.
Hamilton, Ont.

Š. m. vasario 21 d. Hamiltono D L K 
Gedimino sk.-vyčių būrelis šventė savo 
3 metų veiklos sukaktį. Į šventę buvo 
pakviesti kaimyninių vietovių skautai - 
ės: Toronto, Niagara Falls, Rochesterio 
(JAV). Šventė buvo pradėta iškilmin
gomis pamaldomis Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje, kur šv. Mišias atnašavo

SKAUTIŠKO RAŠINIO VARŽYBOS

"Sk.Aidas" skelbia rašinio varžybas tema "SKAUTYBĖS TARNYBA DIEVUI 
IR LIETUVAI". Laimėtojams dovanas paskyrė mūsų bičiulis kun. dr. J. PRUNS- 
KIS, "Draugo" redaktorius Chicagoje. I dovana - $ 20.00, II dovana - $ 10.00, 
III dovana - lietuviškų knygų $ 5.00 vertės.

Varžybose gali dalyvauti visi PLSS nariai/rės IKI 14 m. AMŽIAUS. Rašinio 
dydis turi būti nemažesnis kaip 1 "Sk. Aido" puslapio ir turi pasiekti redakciją 
iki š.m. gegužės mėn. 1 d. Laimėję rašiniai bus spausdinami "Sk.Aide" drau
ge su autoriaus nuotrauka.

Varžybų komisiją sudaro s.O. Gailiūnaitė, rašyt. V. Tamulaitis ir s. Č. Sen
kevičius .

Kviečiame visas seses ir visus brolius išbandyti savo jėgas, drauge visų var
du dėkodami gerb. šių varžybų mecenatui.

REDAKCIJA
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ir skautams pritaikytą pamokslą pasa
kė Hamiltono skautų dvasios vadovas 
kun. dr. J. Tadarauskas. Po pamaldų pa
rapijos salėje vyko skautiškos vaišės, 
kurias paruošė D L K Birutės dr-vė, o 
maisto tiekimu rūpinosi V. Apanavičius. 
3 vai. p.p. toje pačioje salėje, susirinkus 
skautų tėveliams, bičiuliams bei kitų 
organizacijų atstovams, pradėta iškil
minga sueiga. Įnešus vėliavas ir perskai
čius įsakymus, žodį tarė gediminiečių 
vadovas ps. Z. Laugalys, trumpai ap
žvelgdamas 3 metų veiklą. Pasak jo, bū
relis įsikūrė 1951 m. vasario pirmąjį sek
madienį. 13 iniciatorių pradėjo kūrimą. 
Tebuvo tik 3 seniau skautavę vyčiai. 
Pasiryžimas veikti skautybei ir tėvynei 
nugalėjo pasitaikančias kliūtis ir jau 
pirmaisiais metais suruošiamas vakaras 
visuomenei ir 4 kandidatai duoda įžodį. 
Pas kanadiečius orientacijos iškyloj lai
mėta I-ji vieta. 1952 m. būrelis jau iš
auga ligi 16 narių. Dauguma duoda įžo
dį, nusiperkama valtis ir užsimezga jū
ros mėgėjų sekcija, šiais metais išaugusi 
į jūrų skautų valtį. Nesant šalpos ko
miteto, būrelis renka aukas į vargą pa
tekusiems lietuviams. Būrelis laimi 4 
pirmąsias vietas Brantford vyčių sąskry
dyje. Suruošiama, sesių viet-jai talki
ninkaujant, gegužinė. 1953 m. būrelis 
jau turi 20 narių. Įsijungus į būrelį kai 
kuriems iš senesnių prityrusių vyčių, 
veikla dar daugiau sustiprėja. Būrelis 
talkininkauja bendruomenei, T. Fondui, 
parapijai ir visur, kur tik reikia, einam 
į talką.

Po būreio vado kalbos sukaktuvinin
kus sveikino Vyriausiasis Skautininkas, 
Hamiltono kanadiečių vyčių vadas J. 
Hencher, kun. dr. J. Tadarauskas, bend
ruomenės pirm. inž. J. Kšivickas, jaun. 
ateitininkų pirm. T. Verbickaitė, šešta
dieninės mokyklos vedėjas ir skautų rė
mėjų būrelio pirm. J. Mikšys.

Sueigai pasibaigus, buvo meninė pro
grama. Ją pradėjo Hamiltono jaunesn. 
skautės vaizdeliu “Kelionė į Marsą”. 
Vaizdelį paruošė v. si. V. Subatninkaitė. 
Po vaizdelio mažosios vaidintojos pa
skaitė feljetoną “Gerasis darbelis” ir pa
deklamavo eilėraštį.

Paįvairinimui įtraukiami svečiai. Štai, 
sesė Elena iš Rochesterio padeklamuoja 
jai nežinomo autoriaus eilėraštį “Tėvy
nei”. Pakartojimui inscenizuoja “Aš 
mergytė”. Toliau — vėl Hamiltonas. Šį
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kartą jau patys gediminiečiai. Pastato 
B. Sruogos “Gedimino sapną”. Pastaty
mas ps. J. Trečioko, dekoracijos sk. v. 
A. Trumpicko. Nusikeliamą į garbingą 
senovę. Matome DLK Gediminą, jo ka
rius, Krivaitį, aiškinantį sapną. Skam
būs, gilai patriotiniai B. Sruogos pos
mai stringa į žiūrovų širdis... Po vaiz
delio Niagara Falls Žalgirio viet-ja iš
eina į sceną su Lenciūgėliu, psl. Berzė- 
nas pagroja akordeonu lietuviškų dai
nelių ir jaun. sk. J. Balsaitė padeklama- 

’ vo eilėraštį “Gimtinė”. Gi Toronto jūrų 
■skautai ir oro skautės čia pat paruoštais 
kupletais apdainavo kelionę Hamiltonan 
ir patį Hamiltoną. Programa baigta To
ronto sk. vyčių Perkūno būrelio paro
dytais dviem skautiškais filmais.. Po 
programos vyko smagūs šokiai. Malonu 
pabrėžti, kad nepamirštame ir gražiųjų 
lietuviškų ratelių, kurie subūrė visus 
mažuosius įtraukiant tarpais ir “senius”. 
Ratelius pravedė v. si. O. Subatninkaitė 
— “Pupa” ir v. si. J. Laugalienė.
London, Ont.

• Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 36 metų sukaktį Londone sesės ir 
broliai paminėjo labai iškilmingai sek
madieni, vasario 21 d. Pažymėtina, kad 
šioje iškilmingoje sueigoje pirmą kartą 
dalyvavo neseniai įsikūrę paukštytės ir 
vilkiukai.

Gražiai išsirikiavę skautai susilaukė 
nemaža svečių ir bičiulių. Apyl. B-nės 
Pirmininkas ir mūsų dvasios vadovas 
tarė nuoširdžius sveikinimo žodžius, o 
visa pirmoji sueigos dalis buvo skirta 
šios iškilmingosios dienos įprasminimui.

Antroje sueigos dalyje, tikrai pakilia 
nuotaika, sesės ir broliai prabilo puoš
niais rinktiniais mūsų poetų žodžiais. 
Ypač visiems gilų įspūdį paliko skaityta 
N. Mazalaitės “Legenda apie Nežinomą 
Kareivį”.

• Aušros tunto buklui įrengti, ener
gingo ps. O. Gešvento iniciatyva ir triū
su, Londono skautai persiuntė Vokieti- 
ios rajono vadeivai s. A. Venclauskui 
22 dolerius. L. E-tas.
Niagara Falls, Ont.

• Niagaros, Wellando, Port Collborne 
ir St. Catherines apylinkėse veikia'jau
niausia Kanadoje Žalgirio vietininkija, 
kurią sudaro 3 draugovės: Gražinos — 
vadov. psl. N. Eižinaitės, Šarūno — vad. 
si. J. Bieliūno ir St. Catherines mišri 
skautų-čių draugovė, vad. si. A. Šetiko.
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Skiltys yra sudarytos iš skautų-čių, gyv. 
vieni nuo kitų 25-30 mylių atstume. Va
sarą sueigos ir iškylos vyko p. Bieliūno 
ūky ir buvo gana sėkmingos. Žiemą, 
neturint patalpų, sueigos buvo daromos 
miestuose. Po tylaus ir ryžtingo darbo 
Žalgirio viet-ja gali pasididžiuoti išda
vomis: jau beveik visi skautai-ės išlai
kė egzaminius ir davė įžodį. Anksčiau 
skautavusių skautų-čių vietininkija te
turi apie 10.

® Š. m. vasario mėn. 14 d. St. Catha
rines lietuvių bendruomenė minėjo Va
sario 16 d. Minėjime buvo skautų iškil
minga sueiga ir įžodis, kurį davė net 30 
skautų-čių. Vietininko įsakymu į vyres
niškumo laipsnius buvo pakelti: į skil- 
tininko — draugininkas psl. J. Bieliū
nas; į paskiltininko — Ed. Gudaitis, A. 
Šurka, G. Blužas ir V. Berzėnas.

® Šioje apylinkėje turime veiklų 
Skautų Rėmėjų Būrelį. Pernai vasarą 
jie surengė gražią gegužinę ir pelną 
skyrė skautams paremti. Nupirko 6 pa
lapines, virimo indų, sporto reikmenų... 
Skautai-ės taria nuoširdų, lietuvišką 
ačiū. P.B.

JAV RAJONAS
Chicago, Ill.

® Čia mūsų skautės, kurioms brangi 
jūros idėja, susiorganizavo į Žuvėdrų 
jūrų sk. vienetą. Tuo tikslu jos lankė 
vietos jūrų skaučių kursus. Tai jau tre
čias toks mūsų vienetas laisvajame pa
saulyje. Kiti du yra Kanadoje. Linkime 
entuziastingoms Žuvėdroms gero vėjo 
Michigano ežero platybėse!

• Lietuviškosios dainos grožiui pa
žinti ir skleisti Chicagoje skautės ir 
skautai susibūrė į savo chorą. Jį veda 
Vyt. Gutauskas. Repetuojama Vyčių sa
lėje. Skautės-tai, norį šiame chore dai
nuoti, tesikreipia į choro seniūną v. si 
V. Kizlaitį, 6753 S. Artesian Ave., arba 
telef. GR. 6-1576.
Cleveland, Ohio

Vasario 20 d. Clevelando skautės ir 
skautai lietuvių salėje gražiai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
36-ją sukaktį.

Oficialioji dalis pradėta Lietuvos ir 
JAV himnais. Šventės proga patriotinį 
žodį tarė Skaučių Seserijos Vyriausioji 
Skautininke dr. D. Kesiūnaitė. Tuzinas 
sk. kandidačių ir 1 vilkiukas davė įžodį. 

Lietuvos Sk. S-gos 35-čio proga apdova
notiesiems įteikti garbės žymenys. Se
nųjų skautininkų-kių rate naujai pakel
tosios vadovės ir vadovai davė skauti- 
ninkės - ko įžodį. Meninei daliai buvo 
paruošta plati programa. Paminėti dar
nūs Sagio vedamos grupės tautiniai šo
kiai — Blezdingėlė ir Lenciūgėlis. Gied
riai praskambėjo jūrų skautų dainos, 
kurias jie paruošė su A. Bielskum. Su 
įsijautimu suvaidintas ps. G. Modestavi- 
čienės vaizdelis “Mūsų šeima”. Kartu 
paminėtinas ir jos parašytas “Sugrįžtu 
iš Lietuvos”, kurį paskaitė V. Stepona
vičiūtė. Šventės svečiai prie durų buvo 
apdalinti gražiomis pačių skautų-čių 
pieštomis programomis. Tą patį vakarą 
Vyriausios Skautininkės dr. D. Kesiū- 
naitės bute buvo skautiškos nuotaikos 
pobūvis naujai pakeltosioms paskauti- 
ninkėms bei sk. žymenimis apdovano
tiems pagerbti. Jaunosioms skautybės 
entuziastėms pasakyta gražių skatinan
čių minčių ateities darbui. Padainuota 
lietuviškų ir skautiškų dainų. - SKS -
Detroit, Mich.

® Vasario šešioliktosios iškilminga 
skautų ir skaučių sueiga įvyko š. m. va
sario 14 d. Sueigą gražiai pravedė sesė 
v. si. Ž. Buknytė. Šiais metais sesės bu
vo šios sueigos ruošėjai. Broliai, iki šiol, 
kas metai ruošę Vasario Šešioliktos su
eigas, šį kartą buvo sueigos svečiai. Bro
lių vadovybę atstovavo sk. v. v. si. Z. 
Rekašius, nes vietininkas su adjutantu 
buvo išvykę į Windsorą pasimatyti su 
Vyriausiu Skautininku.

® Per iškilmingą Vasario šešiolikto
sios sueigą įžodį davė: G. Januškevičius, 
I. Januškevičius ir A. Zaparackas. Šie 
trys broliai buvo vilkiukų draugovės 
aktyvūs, drausmingi ir gabūs berniukai. 
Reikia palinkėti, kad jie įsijungę DLK 
Mindaugo skautų draugovėn, vadovau- 
jamon sk. vyčio v. si. A. Šimoliūno, savo 
pirmavimą skautavime dar sustiprins.

® Sakalų skiltis šiais metais dalyvau
ja “Skautų Aido” platinimo vajuje. Jie 
energingai ragina visus prenumeruotis 
“Sk. Aidą”. Sakalams vadovauja psl. 
R. Švoba.

® Tikslu sustiprinti skautišką auklė- 
jimąsi ir paskatinti jaunučius savo tie
sioginėm pareigom: — kas dieną pada
ryti gerą darbelį, — Baltijos skautų va
dovybė paskelbė visą kovo mėn. trun-
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kantį GEROJO DARBELIO konkursą. 
Kiekvienas Algimanto ir Vytenio vil
kiukų draugovių broiukas rašo savo pa
darytų gerų darbelių dienoraštį, kurį jie 
įteiks iki š. m. balandžio mėn. 15 d. sa
vo draugininkams. Vietininkijos vadija 
per iškilmingą šv. Jurgio sueigą pa
skelbs konkurso laimėtoją. Laimėtojas, 
gaus nemokamą stovyklavimą šių metų 
vasaros stovykloje.

• Š. m. sausio 30 d. Baltijos vietinin
kijos broliai suruošė puikų vakarą — 
koncertą. Broliams programą atliko 
sesės!... Tai buvo: sesių AKADEMINIŲ 
TRIO, vadovaujamas A. Bielskaus iš 
Clevelando ir detroitietė sesė J. Varia- 
kojytė. Koncertas pasisekė. Pasigėrėti
nai gražiai padainavo keliolika dainų 
TRIO, solo R. Malcanaitė, ir jauna dai
nininkė J. Variakojytė. Be dainininkių 
ir TRIO, dar pianinu paskambino cle- 
velandietė G. Kliniaitė ir detroitietė 
penkiolikmete jau trečios kartos lietu
vaitė Patricia Kopac. Tikrai pasigėrėti
na, kad broliai sugebėjo sukoncentruoti 
tokias tvirtas ir talentingas jaunųjų me
nininkų pajėgas šiam koncertui a. b.
Hartford, Conn.

Š. m. vasario 20-21 d. Hartfordan su
skrido JAV I-jo rajono, sk. vyčiai ir 
kandidatai. Sąskridyje dalyvavo virš 50 
asmenų: iš New Yorko, Bostono, Water- 
burio ir kitų aplinkinių miestelių. Pir
mąją dieną vyko posėdžiai kuriuose bu
vo diskutuojami vyčių veiklos klausi
mai. Vėliau įvyko krepšinio rungtynės 
tarp svečių ir Hartfordo vyčių. Laimė
jimą nusinešė šeimininkai. Po rungty
nių buvo laužas, pravestas s.v. Br. Alek
sandravičiaus. Antrąją dieną visi skau
tai ir skautės organizuotai dalyvavo šv. 
Mišiose. Po pietų vyko vėl posėdžiai. 
Posėdžiams pirmininkavo I-jo rajono 
vyčių skyriaus vedėjas ps. A. Banevi
čius ir Hartfordo Geležinio Vilko vyčių 
būrelio pavaduotojas iv. v.s. J. Raške- 
vičius. Turėjome savo tarpe ir “senesnių 
vilkų”: v.s. A. Saulaitį, ps. V. Nenortą 
ir kt... Ps. A. Banevičius uždarydamas 
sąskrydį I-jo JAV Rajono sk. vyčių sky
riaus vedėjo pareigas perdavė s.v. v. si. 
V. Pileikai. A. S.
Omaha, Nebr.

® Vasario 16-ji buvo skautų susikau
pimo diena. Šią dieną Omahos Vietinin
kijos rengė bendrą sueigą, kurios mintis 

— Vasario 16-sios prasmė skautui. Se
sių ir brolių gretoms spindint jaunatviš
ka dvasia ir ryžtu darbuotis savo šalies 
gerovei, iš jų krūtinių veržės užuojau
ta Tėvynėje likusiems broliams bei se
serims. Šį susikaupimą kapelionas pa
pildė Laisvės Malda. Skautų Viet. svei
kinime buvo ta mintis, kad ten Tėvynė
je kovojama ir žūstamą dėl meilės Die
vui, Tėvynei ir Artimui, o mes mokomės 
šių idealų kelyje ir norime būti jų kelio 
tęsėjai. Šia proga paskelbiamas naujas 
Šarūno dr-vės sąstatas: draugininko pa
reigoms paskirtas mokyt. F. Pabilionis, 
adjutantu — skautas G. Leškys. Buvęs 
draug. s.v. si. R. Nelsas jam prašant at
leistas. Vietininkija reiškia jam padėką 
už ištvermingą darbą. Po Lietuvos him
no ir vėliavų išnešimo oficialioji dalis 
baigta. Kombinuotas abiejų Vietininki- 
jų rungtynes — varžybas pravedė s. J. 
Sakalas. Tikslas buvo toks: kuri pirmoji 
vietininkija praneš Švedijai Lietuvos 
Nepriklausomybės akto paskelbimą. 
Laimėjo sesių Vietininkija. Viet. vadovė 
v.s. v.sl. R. Parulytė pravedė pašnekėsi 
šios dienos tema.

• Omahoje yra paskelbtas šūkis: Kas 
neprenumeruoja ar neskaito Skauto Ai
do, tas negali būti skautu ar skaute. Šis 
šūkis bus įgyvendintas. Platinimo naštą 
veža Taurų skiltis, vadov. s.v. si. St. Ra
džiūno. Brolis Stasys turėjo operaciją. 
Dabar jau pradėjo vaikščioti ir Skautų 
Aido prenumeratas medžioti ...

s. K. L. Musteikis.
Rochester, N.Y.

• Š. m. vasario mėn. 14 d. Rocheste- 
ryje įvyko pirmoji vietininkijos sueiga. 
Visų skautiškos veiklos metų bėgyje 
mes neturėjome iškilmingesnės sueigos 
kaip ši. Tai buvo gražus sutapimas dvie
jų švenčių: Lietuvos laisvės atgavimo 
paminėjimas ir Rochesterio skautų iš
kilmė.

Į parapijos salę renkasi uniformuoti 
broliai ir broliukai, sesės ir sesytės. 
Ateina taip pat ir jų tėveliai bei kiti ar
timieji. Mokytojos seselės ir parapijos 
vikaras kun. Pr. Mackevičius taip pat 
dalyvauja sueigoje, kurios pradžia yra 
numatyta 3 vai. p.p. Po švilpuko “susi
rinkti” skautužėliai stoja į tiesias gretas.

Iškilmingoji dalis prasideda su vėlia
vų įnešimu bei Amerikos ir Lietuvos 
himnų giedojimu. Per įsakymų skaity
mą sužinome daug naujienų, palietusių
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žymią skautų dalį: brolių vadovas sk. 
vytis St. Ilgūnas pakeliamas į vyr. skil- 
tininko laipsnį, o vyr. skaučių vadovė 
J. Grigolaitytė į skiltininkės laipsnį, 
DLK Rirutės d-vės draugininke D. Po- 
delytė skiriama vietininkijos adjutante, 
Vilkiukų, paukštyčių ir skautų įžodžiai, 
D. Podelytės skautininkės įžodis, Žibu
tės įsigyja specialybę, padėkos ir 1.1. 
Viso — 19-ką įsakymų.

Didžiausio dėmesio susilaukia duodan
tieji vilkiukų įžodį, kurį veda ps. P. 
Armonas.

Gražius sveikinimo žodžius pasako 
vietininkijos vadovas ir svečias pulk. P. 
Saladžius.

Po to didžiuoju saliutu gerbiamos, vė
liavos yra išnešamos iš salės ir prade
dama Vasario 16-tosios programa.

Sueiga, užtrukusi apie 2 vai., yra už
baigiama tradicine giesme “Ateina 
naktis...”

® Džiaugiamės sausio 17 d. įsisteigu
sia viet-ja, kuriai vadovauja ps. P. Ar
monas. Broliukai ir sesutės gali dabar 
daugeliu rūpestėlių pasidalyti. Kas pir
miau būdavo iš geros valios teikiama, 
dabar — didesnis įsipareigojimas visų 
laukia.

® Susiorganizavę sk.-vyčiai, kitų bro
lių ir sesių padedami, išleido I-jį numerį 
savojo “Budėk” laikraštėlio. Žadame ir 
toliau rankų nenuleisti. Sesė Elena.

TRUMPAI
® Už pavyzdingą vadovavimą Vande

nių laivui Toronte šios skaučių vadovės 
pakeltos į vyresniškumo laipsnius: į vyr. 
valtininkės — Gražina Anysaitė, į val- 
tininkės — A. Liaudinskaitė ir O. Sku- 
kauskienė.

® Čikagoje susiorganizavo jūrų skau
tės. Tikrai maloni staigmena. Gero vėjo!

® Jūrų skautų ženklelių (normalaus 
dydžio ir mažų) galima užsisakyti pas 
v.valt. A. Žilinską, 3 Walker St., Nord- 
cote, Vic., Australia. Kaina 15 australiš
kų šilingų (apie $1.00).

• Jūrų skautų vadai, kurie turi buvu
sių jūrų skautų vienetų vėliavas ir ki
tokį turtą, maloniai prašomi prisiųsti 
LSB Jūrų Skautų Skyriui arba perduoti 
artimiausiam jūrų skautų vienetui. Už 
šią paramą — dėkojame.

SK. VYČIAI (atkelta iš 23 pusi.)

Mes mėgstame paburnoti vadovybės 
adresu, mielai kritikuojam Vadiją ir jos 
darbus,, bet tie mūsų kritikuojamiej. 
susilenkę neša jiems nepriklausančią 
naštą, nepaisydami didelių sunkumų 
asmeniškam gyvenime; o mūsų pačių 
iškilmingi žodžiai sprogsta kaip muilo 
burbulai TIKRO, KONKRETAUS 

TDARBO akyvaizdoje . ..
Broliai, žodžiams nebe laikas dabar. 

Griebkimės darbų. Stokim visi kaip vie
nas Į talką “Skautų Aidui”. Mūsų Bro
lijos laikraštį turim gelbėti bet kokia 
kaina! Ir ne tik gelbėti, bet sudaryti jam 
tokias sąlygas, kad jis galėtų augti, gra
žėti ir plėstis. Tad pimyn!

Antrasis mano prašymas liečia aukų 
rinkimą “Skautybei berniukams”. Dėl 
rajoninių perorganizavimų kuriam lai
kui sustojusi, mūsų bendra akcija vėl 
tęsiama toliau. Šiuo metu Jūs jau būsi
te gavę Toronte atspausdintus aukų la
pus, atsišaukimus ir kitą medžiagą. Ne
kreipdami dėmesio i kai kur pasirodžiu
sią opoziciją, šį kilnų ir mūsų jaunie
siems taip reikalinga darbą turime iš
vežti iki galo. Be “Skautybės Berniu
kams” mes kaip be rankų. Visi tai žino
me. Į mus atkreiptos mažųjų akys visur, 
kur tik plazda žalia lietuviu skautų vė
liava. DIRBKIME UŽ KETURIS! Nepa- 
gailėkim parengimų tam tikslui, nebi
jokim aplankyti turtingesniuosius tau
tiečius, neišsigąskim vieno kito pradžios 
nepasisekimo. Tegul kiekvienas vytis 
laiko savo GARBĖS PAREIGA surinkti 
bent $10. Sakau, BENT, nes pasiaukoji
mui ir iniciatyvai ribų nėra.

Šia proga reiškiu viešą pagyrimą 
Hartfordo “Geležinio Vilko” Vyčių Bū
reliui, kaip pirmajam vyčių vienetui 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse pa
siuntusiam auką knygos išleidimui.

Budėkime!
Jūsų s. Vaidievutis A. Mantautas, 
L.S.B. Vadijos Vyčių Sk. Vedėjo 

pavaduotojas.

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS:

* "Sk.Aidą" parėmė:K. Trumpickas, Ha
milton, Ont. $ 1. 00, dr. M. Novošickis ir 
dr. P. Morkis po $ 5. 00, O. Indrelienė, To-
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ronto, Ont. 2 dol., prof. Ig. Končius, Boston, 
Mass.,$ 1. 00, F.Bobinas,Cicero,Ill., $ 2.00 
Vanagų skiltis, Toronto, Ont.$ 1.82. Ačiū!

* Užsakė "Sk.A". Vokietijos sesėms ir 
broliams: Jonas J. Juškaitis, Toronto, 
Ont., K. Prialgauskas, Hamilton, Ont., 
V. Vankevičius, Hamilton, Ont., P.Bud- 
reika (2 pren.) Toronto, Ont., A. Augutis, 
Toronto, Ont., St. Dalius, Hamilton, Ont. 
J.Daniliauskas, Stamford, Conn., B. Mac
kevičius, Toronto, Ont., M. Zubrickas, To
ronto, A.ir T. Valiai, Toronto, Ont., s. V. 
Bražėnas (2 pren.) Stamford, Conn., VI. 
Bacevičius, Cleveland, Ohio, J. Danaitis, 
Toronto, Ont., Č. Senkevičius, Toronto,Ont., 
V. Senkevičius, F. Šiukšteris, p. Prakapas, 
J. Beržinskas,M. Petrulis, inž. J. Jasinevi- 
čius, Br. Mikšys, J. Barzdaitienė, inž.J. Sli
žys, s. V. Kalendrienė (2 pren.) - visi iš 
Toronto.

* Mūsų didysis vajus eina kaip iš pypkės. .. 
išskyrus kai kurias snaudžiančias vieto

1954, Nr.3ves. Priekyje iš ei 
ha, Clevelandas, J 
Bostonas, Hartford: 
siekė pusės to, ką turėjo pernai. Pasigen
dama Montrealio! Kur Hamiltonas? ! Atsi
liepkite, jei dar esate gyvi!

* TORONTAS ŠIAIS METAIS DIDŽIUO
JASI SAVO 40 GARBĖS PRENUMERATORIŲ 
O KAD VISOS JAV VIETOVĖS DRAUGE 
SUSIDĖJĘ PAJĖGTŲ JAS ATSVERTI! ŠIM
TĄ GARBĖS RĖMĖJŲ ŠIAIS METAIS ! AR
GI JAU DRAUGŲ NEBETURIME?! SAL
DŽIŲ SAPNŲ ! ! !

* Gerb. skaitytojai, kurie dar nesate pra- 
tesę savo prenumeratų, yra maloniai pra
šomi jas artimoje ateityje pratęsti. Neži
nodama savo pastovių skaitytojų skaičiaus , 
administracija susiduria su didelėmis iš - 
laidomis, nes jau 3 numeriai šiais metais 
yra išsiųsti skolon. Laukiame Jūsų visų 
greito atsiliepimo.

*** ******

* Mokytojas, stovėdamas nugara į lieps
nojantį židinį pasakojo:"Ką nors sakydami, 
visuomet pagalvokite. Kai norite ką ųors 
svarbaus pasakyti, suskaičiuokite iki pen
kiasdešimties,ir, jei jau ką ypatingai svar
baus - iki šimto".

Staiga visa klasė kaip susitarusi pradė
jo skaičiuoti ir visi kiek išgali vienu balsu: 
"Devyniasdešimt devyni ir šimtas. Pone 
mokytojau, jūsų skvernai dega!"

* Išsigandęs opiakojis: "Gyvatė, kurią 
pamačiau ant kelio, pasirodo buvo ne gy
vatė, bet medžio šaka".

Skiltininkas: "Na, tai kas čia tokio?"
Opiakojis: "Šaka, kurią griebiau mušti 

gyvatę, pasirodo, buvo ne šaka, bet gyvatė".

* Mama: "Pasirodo, vieton ėjęs bažny
čion, nuėjai kamuoliu žaisti".

Jonukas: "Ne, netiesa, įrodymui turiu 
žuvį".

* Petras: "Sakyki, ar tiesa, kad jūsų fi
zikos profesorius yra labai išsiblaškęs?"

Ignas; "O, šiek tiek. Vakar jam šovė į 

galvą mintis, kad palikęs namie laikrodį: 
staiga išsitraukė laikrodį iš liemenės ki
šenės pasižiūrėti, ar suspės dar prieš pa
skaitą nueiti namo ir jį atsinešti.

Kaip jūs manote, kuris jų pirmas pra- 
grauš baigmės juostelę?
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