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ADMINISTRACIJOS ŽINIOS:

* "Sk.Aidų" parėmė: J. Kizlaitis (kariuo
menėje) $2.00, E. Narbutaitė, Montreal, 
$2.00. Ačiū!

* Užsakė "Sk. Aidų" Vokietijos sesėms 
ir broliams: p. p. L. Januška, Toronto, 
I. Matusevičiūtė, Toronto, (vargo mokyk
lai), Čikagos jūrų sk. kap. Kukučio laivas 
per v. valt. A. Levaną (jūrų skautams). Vi
siems ačiū !

* Vokietijon siunčiamos 42 prenumera
tos, kurias iš dalies padengia aukotojai.

* Gerb. skaitytojai prašomi atkreipti 
dėmesį į prisiųstas prenumeratai pra
tęsti korteles. Laukiame Jūsų malonaus 
atsiliepimo. Tas užtikrins "Sk. Aidui" 
sėkmingus metus.

* "Sk. Aidas" išsilaiko iš prenumeratų 
ir didžia dalimi iš aukų. Laikraščio fi- 

ŠIO NR. VIRŠELIO AUTORIUI 
DAIL. TELESFORUI VALIUI 

reiškiame širdingų padėkų
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*
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* * ■»S k. Aidas

NAUJIEJI "SK.A". GARBĖS

PRENUMERATORIAI :

p. p. B. B. Čepauskai, Toronto,
p. p. Minkai, Boston, 
Birutės draugovė, Boston, 
p. J. J. Juškaitis, Toronto, 
Dr. med. A. Kaveckas,London, Ont, 
s . kun. L. Musteikis, Omaha. 
Nuoširdi padėka!

SK. AIDAS

nansinį stovį reprezentuoja jo puslapių 
skaičius ir išorė. Jo leidėjams yra tik 
vienas atpildas: gerb. skaitytojų nuošir
dūs padėkos ir paskatinime žodžiai, kurie 
yra adjninistracijos gaunami drauge su 
prenumeratos pratęsimo laiškais. Dėko
jame visiems !

* "Sk. Aido" vajus baigiasi. Deja, kur 
daugiau sesių ir brolių, ten vis blogiau 
einasi. Šiandien gerėjančia tvarka vieto
vės rikiuojasi: Čikaga, Clevelandas, Det
roitas, Montrealis, Hamiltonas, Hartfor
das, New - Britain, Bostonas ir Los An
geles. Toronte visus mums trūkstamus 
pinigus padengia garbės prenumeratos. 
Toronto veda!
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LADY BADEN - POWELL, PASAULIO 
SKAUČIŲ ŠEFĖS LINKĖJIMAI 

LIETUVAITĖMS SKAUTĖMS

Vasario 22 d., Skaučių Susimastymo Dieną, 
50-ties tautų skaučių atstovės New Yorko 
tarptautinio skaučių klubo surengtame mi
nėjime turėjo progos pasikalbėti su Pasaulio 
Skaučių Šefe Lady Baden-Powell, kuri tuo 
metu lankėsi JAV-se. Čia duodame mūsų v.s. 
E. Putvytės pasikalbėjimą su Šefe. Red.

v.s. E. Putvytė paprašė Lady Baden- 
Powell parašyti linkėjimus lietuvaitėms 
skautėms.

— Ar daug jūsų čia yra? — Lady Ba
den-Powell paklausė.

— O taip, — atsakiau aš, — lietuvaičių 
skaučių yra ne tik Amerikoje, bet ir vi
sose pasaulio dalyse, ir jos ir toliau sten
giasi tvarkyti savo gyvenimą skautybės 
pagrindais.

— Aš tikiu, kad jos yra registruotos 
tuose kraštuose, kur jos gyvena?—klau
sė ji žiūrėdama į mane.

— Negalėčiau šito atsakyti teigiamai, 
— atsakiau. — Aš suprantu, kad Tarp

tautinis Skaučių Biuras turi taisykles, 
kurios kiekvienai skaučių sąjungai no
rinčiai būti Tarptautinio Skaučių Biu
ro nariu stato sąlygą, kad ji turėtų teri
toriją, bet mūsų sąlygos yra ypatingos, 
— tęsiau aš, ■— Lietuva yra okupuota ir 
Skautų Sąjungos, tenai nėra.

— Bet ką gi mes galime padaryti? — 
klausė ji.

•— Pilnai suprantama, — tęsiau, — kad 
skautės su ginklu neis kariauti, bet vie
no dalyko lietuvaitės skautės trokšta— 
tai pripažinimo, kad Lietuvos vardas ir 
vėl būtų gyvųjų tautų tarpe. Bet juk ir 
įstatymai yra žmonių ir žmonėms rašyti
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Pasaulio skaučių šefė La
dy Baden-Powell tarptau
tiniame skaučių klube 
Susimąstymo Dienos pro
ga New-Yorke

nuotr. E. Putvytės

ir pasikeitus sąlygoms jie turėtų būti 
pakeisti.

— Bet kaipgi, — nustebo ji, — juk ir 
daugiau tautų yra toje pačioje padėtyje 
kaip ir jūs, — ir ji paminėjo vardus kitų 
tautų iš už geležinės uždangos. — Ir jos 
panorės to pat?

— Esu tikra, — atsakiau, — kad visų 
tų rautų skautės turi tą patį troškimą.

Ji davė man suprasti, kad padaryti vi
sų pavergtų tautų skautes Tarptautinio 
Biuro narėmis yra neįmanoma.

— Aš nesu įgaliota tą klausimą spręs
ti ar juo tartis, — tęsiau aš, — bet argi 
negalima surasti kokią nors formą tarp
tautiniam bendradarbiavimui ir pripa
žinimui, kaip tai siuntimas atstovo pata
riamuoju balsu, arba turėjimas, saky
sime, vienos atstovės nuo trijų Pabal
tijo valstybių, ar kas nors pan.

— Taip, — atsakė ji, — šituo klausimu 
reikia tartis, kalbėkitės su Tarptautinio 
Skaučių Biuro Vicepirmininke New 
York’e Miss Rusk.

ŠV. JURGIS

Kun. P. Dauknys, MIC

Iš pirmųjų Krikščionybės laikų retas 
šventasis sulaukė tokios pagarbos ir 
meilės kaip šventasis Jurgis. Jo gyveni
mas liko apsuptas ištisom legendom. Jo 
garbei ir šiandien rašomi poezijos kūri
niai, straipsniai, sakomi pamokslai ir 
kalbos, statomos bažnyčios, pašvenčia
mi altoriai ir koplyčios. Daugelis tautų 
jį išsirinko savo globėju. Kryžiaus karų 
riterių jis buvo dangiškasis vadas, jo 
vardu buvo pavadintas Bosforo sąsiau
ris. Ir Lordas Baden-Powell viso pasau
lio skautams dangiškuoju globėju ne ką 
kitą, o šv. JURGĮ išrinko. Iš kur mūsų 
šventajam globėjui tokia garbė? Kas jį 
iškėlė į tas dvasios aukštumas, kad visų 
laikų jaunimas juo žavisi?

Štai, Šv. Jurgis šuoliais joja ant eik
laus žirgo, ietimi perveria slibiną ir iš
vaduoja karalaitę. Tai yra simbolinė 
pergalės kova prieš blogį! Tuo laiku, 
kada Krikščionybė buvo persekiojama, 
narsus riteris — karys Jurgis buvo iš
kilęs į pirmąsias Romos imperijos armi
jos vadovavimo vietas. Yra žinoma, kad 
jis buvo energingas vadas, drąsus, su
manus, atviros širdies. Ypač jį mylėjo 
kariai už jo kilnią širdį ir nuoširdų drau
giškumą.

Prasidėjo naujas krikščionių perse
kiojimas. Visų akys nukrypo į Jurgį: 
kaip jis pasielgs, nes žinojo, kad jis yra 
ištikimas Kristaus išpažinėjas. Impera
toriaus įsakymas Jurgiui buvo trum-
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pas: arba — arba. Arba išsižadėk Kris
taus ir aš. tave padarau armijos vadu, 
arba atiduodu kankinimams. Gundymo 
valandą į pasaulio garbės džiaugsmus 
Jurgis nesuabejojo — iki pat paskutinio 
širdies plakimo liko ištikimas Kristui, 
nežiūrint žiaurių kankinimų. Už tai jis 
liko idealas kiekvieno, kuris žavisi tik
ruoju didvyriškumu ir šventumu!

Ir šiandien Šv. Jurgis visus pasaulio 
skautus skatina sekti jo paliktu riteriš
kumo pavyzdžiu. Tik apsidarykime, mu
myse yra daugiau energijos, negu mes 
manome. Mūsų mintys nesiriboja tik 
šiuo pasauliu, jos veržiasi į kitą pasaulį. 
Mintimis pakylame prie Dievo! Kai iš
pažintim nuskaidriname savo sielą ir Šv. 
Komunija į savo sielą priimame patį 
Dievą Kristų, kas tada užstos kelią į lai
mę! Broli, sese, pamąstykim kartą taip 
atvirai ir neabejokime ilgiau, nes siela 
abejonėse lyg pančiuose surišta. Tik gy
vas tikėjimas ją išlaisvina. Stoka, ne
pasisekimas tebūnie mums vis naujas 
akstinas išnaudoti mumyse slypinčias 
dvasines jėgas. Jei kitam geriau sekasi, 
nepavydėkime, bet išjudinkim savo am
biciją ir visą energiją panaudokime dar
bui. Tai ką kiti padaro, ir aš galiu!!

Tepasidaro tavo visa elgsena namuose 
ir viešumoje drąsi ir energinga. Visa ta
vo išvaizda tereiškia energiją! Mintis, 
kad Dievas gyvena tavo širdyje, tepripil- 

do tave linksmiausią nuotaika. Mintys 
yra daug reikšmingesnės, negu mes esa
me įpratę manyti. Žmogaus vidų teršia 
nešvarios mintys. Jos užnuodija pasą
monę ir pražudo sielos skaistumą, tyrą 
džiaugsmą. Skaisti širdis pasireiškia 
skaisčiu saulėtu veidu. Kiekviena min
tis gera ar bloga, turi savo padarinius. 
Kol jos nevaldomos, jos pasilieka be
tiksliame svajojime, nes ir didžiausių 
gabumų berniukas ar mergaitė nieko 
nenuveiks, jei jų mintys užterštos, Tik 
tada, kai mintys aukštų idealų gaivina
mas ir stiprios valios valdžiai palenk
tos — jos neša nuostabių vaisių taip tik
rai, kaip kviečiai pasėti į derlingą dirvą 
pagal gamtos dėsnius auga, žydi ir neša 
pilnas varpas brandžių grūdų.

Vos rytą pakilę budėkime. Tai ne Don 
Kichoto kova su vėjo malūnais, bet su 
tingėjimu, su per dideliu noru kitus kri
tikuoti, su pykčiu, tvarkos nesilaikymu, 
netikusiom mintim. Kaip kaminkrėtis 
negali iškrėsti kamino pats nesusisuodi- 
nęs, taip ir mes negalime svetimų ydų 
pasakoti kitiems, patys jomis nesusiter- 
šę. Kas pasakoja kitų ydas — parodo sa
vo dar gana silpną būdą.

Šv. Jurgio trimito garsas į kovą už šir
dies tyrumą ir riteriškumą ir šiandien 
tebeaidi. Ir iš dangaus viso pasaulio 
skautams ir skautėms galingai sušunka" 
BUDĖK!

Clevelando sesės eina at
likti gerojo darbelio . . .

nuotr. V. Bacevičiaus
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1. Gražieji apaštalų žodžiai
Šventų Velykų Mišiose visi žodžiai 

sukasi apie Viešpaties Prisikėlimą. Tie 
žodžiai yra gražūs ir įspūdingi. Ištrau
ka iš apaštalo Povilo laiškų ir iš Evan
gelijų čia paduodama labai tinkama. 
Apaštalas Povilas savo laiške korintie- 
čiams šitaip rašo apie žmogaus prisikė
limą Velykų dvasioje:

“Broliai, apsivalykite nuo senojo rau
go, kad būtumėte naujas įmaišymas, 
taip kaip jūs ir esate nerauginti. Juk 
mūsų velykinis avinėlis, Kristus, jau 
paaukotas. Taigi, švęskime šventes ne 
senu raugu, ne piktenybės ir nedorybės 
raugu, bet nerauginta tikrybės ir tiesos 
duona” (1 Kor. 5,7-8).

O evangeliątas Morkus savo evangeli
joje paduoda'šitokį velykinį vaizdą:

“Subatai pl'aėjus, Marija Magdalena, 
Marija Jokūbo motina ir Salome nusi
pirko kvepalų eiti Jėzaus patepti. Labai 
anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas 
kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi 
tarp savęs: Kas mums atris akmenį nuo 
kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė 
akmenį atrištą; o buvo jis labai didelis. 
Įėjusios į kapą, jos pamatė jaunikaitį,

* * *

I procesiją gaudžiantis varpas, 
Į procesiją šaukia Osanna. 
Ir j širdį, skausmingai atšarpę, 
Pamažu ranka lašas srovena.

O, pavasario žydinčio Kristau, 
Amžinai tu lošėk i tą taurę! 
Į tave mes procesijoj klystam, 
Skamba būgnai, ragai ir litaurai.

(Brazdžionis) 

ta, kur jį buvo padėję. Bet eikite, pasa
kykite jo mokytiniams ir Petrui, kad jis 
eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį ma
tysite, kaip jis yra jums sakęs” (Mork. 
16, 1-7).

2. Širdies apvalymas
Apaštalas Povilas ragina Velykų pro

ga apsivalyti nuo senojo raugo. Šie jo 
žodžiai reiškia savo gyvenimo, savo šir
dies apvalymą nuo blogų darbų. Su 
Viešpačiu prisikelti negali tas, kas nuo 
senojo raugo neapsivalo: kas pasilieka 
su savo juodaisiais gyvenimo darbais, 
kas pasilieka nepasikeitęs į naują žmo
gų su gerais darbais ...

Jei velykinį Kristaus Prisikėlimą mi
nime tik kaip sausą teoriją, vien kaip 
istorinį, mūsų neliečiantį faktą, nesu- 
siedami jo su savo dvasiniu prisikėlimu, 
tada Velykos su visu gražiuoju Kristaus 
Prisikėlimu tėra negyvos apeigos, ne
turinčios reikšmės žmogaus gyvenimui. 
Velykos yra tokia šventė, kuri tiesiogiai 
turi liesti ir dvasinį žmogaus gyvenimą, 
konkrečiai vienaip ar kitaip apvaldyda- 
ma širdį nuo dvasinių piktžolių ir nuo 
dvasinių puvenų. Velykos yra dvejopos 
prasmės šventė: Viešpaties Prisikėlimo 
iš mirties minėjimas ir dvasinis žmo-
gaus persimainymas šviesesniam gyve
nimui su prisikėlusiu Viešpačiu. Kas 
Velykų šventę švenčia savo širdies ne
apvalęs, tas jos nešvenčia tinkamai, tas 
tebeturi savo širdyje senąjį blogybės ir 
piktybės raugą; tas tebėra apsivilkęs se
nuoju nuodėmės drabužiu. Tikro velyki
nio džiaugsmo negali turėti žmogus su 
neapvalyta širdimi Velykiniame Prisi
kėlime.

Velykų šventė neturi suktis vien apie 
prisikėlusį Viešpatį, besidžiaugiant Jo 
dieviškuoju triumfu; Velykos turi liesti 
bei apimti ir žmogų: besidžiaugdami
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Viešpaties Prisikėlimu, turime pažvelgti 
ir į savo širdį, ją prikeldami iš senojo 
nuodėmės gyvenimo į naują, skaidrų ir 
giedrą dvasinį gyvenimą Viešpaties ma
lonėje.

3. Neišsenkanti lietuviškoji drąsa
Pamaldžiosioms Evangelijos mote

rims, Viešpaties kapo lankyti atėju
sioms, angelas liepė nenusigąsti, kad jos 
rado visai kitaip, negu jos norėjo ir ti
kėjosi rasti. Su didele meile ir šventa 
viltimi jos ėjo pas Viešpaties kapą. Bet 
Viešpaties kūno jos nerado, ir tai sukėlė 
jose didelę baimę, aštrų skausmą ir gilų 
liūdesį.

Mums, lietuviams, ir kitoms rusų bol
ševikų pavergtoms tautoms reikia neiš
senkančios -ir ypatingos drąsos kovoje 
su baisiuoju tironu komunizmu. Šitokią 
drąsą mums įkvepia mūsų tikėjimas į 
Viešpatį Jėzų Kristų. Dieviškasis Jo Pri
sikėlimas mus stiprina laisvės kovoje 
prieš žvėriškąjį pavergėją rusą. Mūsų 
lietuviškoji laisvės kova yra šventa ko
va už Dievą, Už Lietuvą, už įgimtąsias 
žmogaus teises.

Mes neturime nieko bijoti šioje šven
toje laisvės kovoje. Pavergėjai rusai 

kaip tik ir nori, kad mes jų pabugtume. 
Visokiais būdais jie pučia žmonėms į 
akis savo miglas, kad visi žmonės jų nu
sigąstų ir liautųsi tikėję į laimėjimą: 
tada jie galėtų lengvai užvaldyti visą 
likusį pasaulį.

Kiekvienas lietuvis, kurio gyslomis te
ka lietuviškasis kraujas, turi jaustis 
šaukiamas į šią didžiąją Lietuvos laisvės 
kovą! Čia nieko nereiškia, jei kaikurie 
lietuviai nėra Lietuvos matę, nėra joje 
gimę. Juk daugelis airių irgi nėra Airi
joje gimę, net nėra jos nė matę, o kaip 
jie už ją savo galvas guldo be jokio re
ligijos skirtumo! Žydų dauguma taip pat 
nėra Palestinoje gimę ir nėra jos matę, 
net savos žydų kalbos jie nemoka, o ko
kie dideli žydiški patriotai jie yra, kokie 
susipratę žydai, ir už savo Palestiną jie 
kovoja visais būdais!...

Velykinis Prisikėlimas įkvepia kiek
vieną lietuvį tikėti į Lietuvos laisvės 
prisikėlimą, įkvepia nenuleisti rankų 
šioje šventoje, žūtbūtinėje kovoje, įkve
pia nenusigąsti priešo piktybės!

— O Lietuva, nenusigąsk! Tavo vaikų 
kankinių kraujas išprašys iš Prisikėlu
sio Viešpaties Tau didžiąją tautinę ir 
•valstybinę laisvę!... Aleliuja!

Gediminiečių šventės dalyvių dalis Hamiltone, Ont., su Brolijos VS, dv 
Tadarausku ir šventės organizatoriumi ps. Z. Laugaliu

vadovu kun. dr. J. 
nuotr. F. Mockaus

5

7



Čia duodame ištrauką iš R. Spalio naujai 
išleidžiamos knygos "Ant Ribos". Šioje kny
goje jūs matysite tolimesnį "Gatvės berniu
kų nuotykių" veikėjų gyvenimą. Knygą lei
džia "Tremties" leidykla Vokietijoje Red.

Klasėje tvarkdariai plačiai atidaro 
langus ir mokiniai traukia lietuvių li
teratūros vadovėlius, kartodami žinias. 
Visi kiek nuvargę ir džiaugiasi, kad ar
tėja paskutinioji pamoka. Niekas nesi
skubina iš klasės ir grupelėmis balsu da
linasi pastabomis, kai įgriūva auklėtojas 
su popierium rankoje. Uždaro paskui 
save duris ir su piktai rimta veido išraiš
ka eina į katedrą.

Visi jaučia, kad artėja bausmė. Kiek
vienas ant greitųjų krečia savo sąžinę, 
ieškodamas ten nusikaltimo ir beveik 
kiekvienas randa kokį mažmožį. Vienas 
be uniforminės kepuraitės buvo išėjęs į 
miestą, kitas uždraustą filmą žiūrėjo, 
trečias balete buvo, triumviratas prisi
minė Versalį, kiti kitas nuodėmes skai
čiavo, tad naramūs sužiuro į auklėtoją.

— Prašom sėstis į savo vietas.
Užviešpatavo tyla, kurioje auklėto

jas kreipėsi į Sereiką.
— Sereika, kai klausinėjau, kas metė 

sviedinį mokytojui į krūtinę, jūs tvirti
not, kad nežinot.

— Aš ir dabar tą patį tvirtinu.
— Gerai. Imkit šį raštą ir balsu per

skaitykit.
Sereika paėmė mašinėle rašytą po

pierių.
Pone auklėtojau,

Nepakęsdamas melo, turiu jums 
pranešti, kad Sereika metė sviedinį 
į mokytoją.
Klasėje užviešpatavo tokia tyla, kad 

krisdama adata sukeltų triukšmą.
— Ką jūs į tai, Sereika?
— Tai šlykštus melas.
Auklėtojas pervedė akimis per klasę.
— Tokio pobūdžio raštai niekam gar

bės nedaro. Turime daug klasių, daug 
besimokančio jaunimo, bet jokia klasė 
taip savęs nesuteršė, kaip ši — aštun
toji. Spręskite patys.

Net nelinktelėjęs galva, išėjo pro dū
ris.

Apstulbę mokiniai atsisuko vienas į 
kitą lyg žado nustoję. Daug dalykų ga
lėjo įvykti, bet šis anoniminis buvo sun
kiai įtikinamas, kažkoks piktas nesusi
pratimas.

Tik atidarė burnas, norėdami pasida
linti nuomonėmis, kai įėjo lituanistas ir 
prasidėjo pamoka.

Matyt mokytojas buvo perspėtas, nes 
ilgai delsė užrašinėdamas pamoką, ilgai 
kalbėjo su tvarkdariu, šį kartą nekreip
damas dėmesio į klasės šnabždesius. Tik 
vėliau, sudraudęs įsismaginusius, įšau
kė Rapolį atsakinėti.

Lapeikis su Sereika, pasislėpę už kitų 
nugarų, kurį laiką tyliai, tyliai šnabž
dėjosi, po to Lapeikis iš juodraščio iš
plėšė popieriaus lapą ir, kiek parašęs, 
atsisuko į kitam suole sėdintį kaimyną.

— Noreišai šio rašto neduoti, perskai
tęs siųs toliau, perspėk kitus. Vienas po 
kito mokiniai skaitė.

Be abejonės šį biaurų anoniminį 
šmeižtą atsiuntė Noreišis, nes jis prieš 
klasę viešai buvo apkaltinęs Sereiką. 
Sereikai neprisipažinus, Noreiša kito
kiu būdu įvykdė teisingumą.

Po šios pamokos niekas neikit iš 
klasės. Noreišai išėjus, nuspręsime, 
kas toliau darytina.
Ruseckas iš šono pasižiūrėjo į Norei

ša, spręsdamas ar tas mato, kas vyksta, 
bet draugas sėdėjo ramiai, lyg nepaste
bėjęs rašto, lyg nepastebėjęs, kad jis bu
vo aplenktas.

Sukalbėję maldą, mokiniai pakilo iš 
savo vietų, bet niekas nesiskubino eiti, 
tik krapštėsi prie knygų, gaišo, kalbėjo 
su draugais. Noreiša atsisuko į Rusecką.

— Einam.
— Ne, aš dar palauksiu.
Noreiša vienas paliko klasę.
Jam išėjus, Sereika priėjo prie durų 

ir nusekęs tolstantį, davė ženklą La- 
peikiui, kuris atsistojo prieš klasę, kuri 
susėdo į savo suolus.

— Kolegos, — pradėjo Lapeikis karš
tai, — mes pakankamai suaugę, kad ga-
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lėtumėm įvertinti šio biauraus rašto 
šlykštumą. Mes didžiavomės, kad būda
mi savarankūs ir kiekvienas su savo nu
sistatymu bei nuomone, mokėdavome 
paklusti klasės valiai. Mes didžiavomės 
savo vienybe, savo sugyvenimu, bet štai 
sužinome, kad vienas iš mūsų sulaužė 
šį solidarumą. Tik kuris? Sereikos su
prantama tas neliečia. Aš kiekvieną iš 
eilės paklausiu pirma pradėdamas nuo 
savęs. Taip, kolegos, duodu jums gar
bės žodį, šio šlykštaus rašto nerašiau. 
Tu, Mardosai?

— Nerašiau.
Vienas po kito panašiai visi atsakė.
— Taip, nei vienas iš mūsų nerašė, o 

visgi laiškas buvo atsiųstas. Aš noriu at
kreipti jūsų dėmesį į vieną neseną epi
zodą, kurį lengvai prisiminsit. Neseniai 
klasės vardu buvo atsisakyta nuo lietu
vių kalbos pamokos. Mes visi žinome, 
kad didelė mūsų dalis mokėjo pamoką 
ir jos nebijojo, bet man pasiūlius atsi
sakyti, daugumas klasės tam pritarė ir 
nepasigirdo balsas prieš. Tokiu būdu 
mano pasiūlymas virto klasės nusista
tymu, jos valia. Noreiša sulaužė, panie
kino klasės valią ir paliko mus mokyto
jo paniekai. Mes pasijutome mažyčiai 
vaikai, per užpakalį gavę botagu. Norei
ša neskiria klasės pokšto nuo melo. Jis 

nesupranta, kad tikrasis melas yra aiš
kus nusistatymas kam nors pakenkti, 
piktą padaryti, tuo tarpu klasės pokštas 
yra bravūros, fantazijos rizikos reiški
nys ,pravedant kurią mintį ir niekam 
nekenkiant. Bet Ntoreiša pats sau liko 
teisus — jis išmoko pamoką, jis šaukia
mas išėjo atsakinėti. Tas pats įvyko ir 
su sviediniu. Jam pasirodė, kad Serei
ka numetė mokytojui į krūtinę, jis tai 
pasakė Sereikai. Sereika neprisipažino 
auklėtojui, taigi vėl Noreiša įvykdė tei
singumą. Tik nedrįsdamas viešai tai at
likti, parinko lengvesnį būdą — jis pa
rašė ... Vienas iš mūsų turėjo tai pada
ryti ir tai padarė Noreiša.

Lapeikis nutilo. Jo kalba padarė di
delį įspūdį. Pasigirdo bendras pritarimo 
murmesys.

— Matau daugiau nori kalbėti, pra
šau Dobilai.

Susikaupęs Dobilas lėtai atsistojo iš 
suolo, atmetė savo puikius plaukus, pa
sitaisė apikaklę ir rimtai apžvelgęs kla
sę, sukaupęs visų dėmesį, smalsioje ty
loje iškilmingai pradėjo:

— Quo usque tandem abutere, Cata
lina, patientia nostra? ...

Netikėtumas buvo toks didelis, kad 
visi sprogo juoku; tik Lapeikis suneri
męs nesijuokė ir, triukšmui kiek nuti-

"Gražinos" vaidintojai Valencijoje, Venezuela
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lūs, tęsė tartum negirdėjęs Dobilo įžan
gos.

— Nuomonė, atrodo, visų vienoda, bet 
kas toliau, kaip nubausime klasės nusi
kaltėlį?

— Nutraukiam su juo bet kokius ry
šius. Nei vieno žodžio jam.

— Ne, to per maža. Reikia, kad visa 
gimnazija pajustų mūsų drausmę, — 
pakėlė balsą Bačiulis, — aš siūlau rytoj, 
Noreišai atėjus į klasę, išmesti jo kny
gas ir jį patį į koridorių. Tegu įeina tik 
su mokytoju. Ir tai kartoti per visą 
dieną.

— Aš pritariu, — atsiliepė Sereika.
— Aš irgi, — sutiko Lapeikis.
— Aš, aš ... — atsiliepė keli balsai.
— O aš ne! — riktelėjo ant visos kla

sės Ruseckas.
Visi kaip vienas atsuko į jį ’galvas.
— Kaip tu drįsti!?
— Klasės išdavike!
— Kelnes jam mauti, — kilo pasipik

tinę balsai.
— Noreiša nerašė to jūsų kvailo raš

to, — šaukė bendram triukšme Rusec
kas.

— Kas rašė?!
— Nežinau, bet ne Noreiša. Jei pagal

vosi!, tai patys tai suprasit. Ne jis.
— O kas lietuvių ėjo atsakinėti?
— Ir aš būčiau ėjęs, jei norit žinot, bet 

ne jis rašė.
— Palaukit, — suriko Sereika, — Ru

seckas vienas iš klasės nesutinka su ki
tų nuomone. Gerai, mes Rusecko nemo
sime iš klasės, bet paliksime jo paties 
likimui. Jokios jam klasės pagalbos nei 
žodžiu, nei raštu.

— Tegu pasikaria ant dvejetukų, — 
pridėjo Bačiulis.

— Aš jūsų malonės neprašau, laiky
kit sau savo išmintį, — kiek išbalęs at
siliepė Ruseckas.

— Sėdėk ir užmiršk, kad tarp mūsų 
esi. Baigta, tam daugiau nei žodžio.

— Protingesnius rasiu. Menka nauda 
su kvailiais kalbėti.

— Miręs jis mums.
— Baikim jau. Rytoj ateisim kiek 

anksčiau ir, pasirodžius Noreišai, mesi
me jį kartu su knygomis lauk, jei...

Smarkiai trenktos, atidaromos suolo 
lentos triukšmas, atkreipė visų dėmesį į 
Alejūną, kuris staiga atsistojo ir tyloje 
kimiu balsu metė.

— Kas pirmas palies Noreišą, tam dro

šiu į veidą, — vėl atsisėdo.
Užgulusiam nejaukume niekas neno

rėjo pirmas atsiliepti, tad laukdami su
žiuro į Lapeikį, kuris stovėjo išmestas 
iš vėžių. Lapeikis atsisuko į Sereiką — 
visa viltis dar jame glūdėjo, jis vienas 
galėtų tinkamai atsakyti Alejūnui, bet 
Sereika rodėsi apatiškas, tik lūpos pa
niekinančiai šaipėsi. Lapeikis paėmė sa
vo knygas.

— Du prieš klasės nuomonę, taigi ne- 
susitariam. Kiekvienas elgsimės, kaip 
atrodys tinkamiausiai.

Mokiniai vienas per kitą pradėjo eiti 
iš klasės.

Lapeikis pavijo gatve einantį Sereiką.
— Tu pabijojai Alejūno.
— Aš niekad nieko nebijojau ir dar 

negimė tas, kurio aš bijosiu.
—• Tai kam nutilai, kai Alejūnas pa- 

grąsė, reikėjo parodyti savo drąsą.
— Tu manai, aš kvailys. Tu, brolau, 

svetimomis rankomis nori daug ką pa
daryti, bet ir aš galvoju, Lapeiki. Jei
gu aš ką gyvenime pradėsiu, visad už
baigsiu nebijodamas rizikos.

— Ką tu tuo nori pasakyti?
— Tai noriu pasakyti, kad pažįstu ta

ve kaip savo batą. Tur būt to tau užten
ka, nevaidink bent man.

— Tu jau labai protingas, į profeso
rius tinkąs, — pasityčiojo Lapeikis.

— Tu negali pakęsti Noreišos, nes jis 
gabesnis už tave. Padėjau tau, nes ir aš 
Noreišos nemėgstu, jis kažkoks savotiš
kas, mamos vaikelis, bet dėl tavo nau
dos muštis su Alejūnu man nėra rei
kalo. Rytoj einu į susibūrimą, kur bus 
jauki kompanija. Eiti su pamušta akimi 
joks malonumas — grožiui kenkia. O 
pamušti akį Alejūnas būtinai man pasi
rūpintų. Žinoma, ir aš jam, bet tas, ma
tai, mano nenaudai išeitų. Jis mat doras 
vaikelis. Mamutė jam pridėtų kompresą 
prie akies ir, savaitę pabuvęs namuose, 
vėl į krepšį mėtytų kaip metęs, o aš kas 
kita, aš visokiu reikalų turiu, mėgstu 
vaikščioti.

— Kaip nori, tavo reikalas. Bet klasė 
dabar pažino Noreišą, kaip manai?

— E, niekai, klasė mėgsta Noreišą ir 
po dienos kitos niekas netikės, kad No-

yflELAS SKAITYTOJAU,
pkatesk „ sk. Aido' prenumerata,
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reisą tai padarė.
— Kaip tai netikės, faktas.
— Ir aš tam netikiu.
— Tu! Tai kas, pasakyk!
Sereika šyptelėjęs keistai žvilgterėjo 

į draugą.
— Vienas iš tų tavo civilių draugų — 

sukčių.
— Kaip drįsai jiems tai į akis pasa

kyti?
— Aš nemoku pataikavimo meno. Fi

ziškai manęs bijodami, kitaip mat įkan
do. Pasaugok, kad aš jų vėl pas tave ne
sutikčiau. Tu gi mėgsti pasakoti. Tik
riausiai papasakojai jiems kas klasėje 
įvyko, o jie ir pasinaudojo proga, many
dami mane įklampinti.

— Tu, Sereika, toks įžvalus, kad pro 
žmones kaip pro stiklą pradėsi matyti.

— Ir tavyje šį tą gero įžiūriu. Nebijok, 
tavęs neįtariu ...

Rusecko ambicija niekad tiek nebuvo 
užgauta, kaip tą dieną. Jam klasė pa- 
grąsė “špargalkos” atėmimu, kaip di
džiausia bausme. Negi jis moksle jau 
tiek smukęs, kad turi priklausyti nuo 
kokio Lapeikio ar kito kurio. Kaip Ra- 
saitė reaguos į tą žinią? Juk visi įvykiai 
žaibo greitumu pasiekdavo kaimyninę 
mergaičų gmnaziją. Net kvapą Rusec- 
kui užėmė. Ne, žūt būt jis turi atsistoti 
ant savo kojų ir tai visomis pastango
mis ir negaišdamas laiko, kurio beveik 
nebeliko. Ant nosies egzaminai. Tikrai 
jis smukęs, jis pirmas mokinys mokyk
loje, labai geras pirmose gimnazijos kla
sėse ir tik vėliau, kai pradėjo skaityti 
knygas, žuvo jo pastangos ir kartu ge
ras mokymasis; pradžioje dar šiek tifek 
laikėsi, bet kai susipažino su tūlu paaug
liu, kuris turėdamas daug knygų sko
lindavo jas su sąlyga, kad per dieną 
turi perskaityti tomą. Per šimtą tada to
kių knygų perskaitė ir nuo to laiko ne
atsigavo jo mokslas vis labiau smuk- 
damas.

Susipažinęs su Rasaite jau mokosi, 
bet reikia patrigubinti pastangas. Ryž
tingai sėdęs prie stalo, nekėlė akių iki 
pietų. Kaip jis atsilikęs! Negali susigau
dyti, kokios milžiniškos spragos! Bet šį 
kartą valia nugalėjo ir tuoj po pietų vėl 
paėmė vadovėlius. Susiradęs mažą są
siuvinėlį išrašė dvidešimt vokiškų žo
džių, nutaręs kasdien tiek išmokti. Dvi
dešimt per maža, pagalvojo, nebesuspė-

Bostono DLK Birutės draugovės vėliavos krikšto 
tėvai p. I. Jurėnaitė ir p. J. Tuinyla

siu pasivyti. Pridėjo dar dešimt. Kele
tą minučių pasimokęs, grįžo prie mate
matikos, po valandos vėl prie žodžių, 
prie vokiškos gramatikos. Žaibo greitu
mu prabėgo laikas ir pakėlė akis, kai 
laikrodis išmušė pusę penkių. Pirmą 
kartą buvo patenkintas savimi. Žinoma 
neužpylė tos bedugnės trūkumų, bet šį 
kartą padarė, ką galėjo ir sąžinė buvo 
patenkinta. Skubinosi išeiti, kad Jūra
tės nesutikus, kuri dar nebuvo grįžusi iš 
gimnazijos, mat tą dieną ėjo pas dentis- 
tę, o jos tiesiai į gimnazijos choro repe
ticiją.

Kaunas vis labiau puošėsi ir vienur 
kitur žybtelėdavo šimtai elektros lem
pučių, nušviesdamos vakarą, nušviesda
mos krintančias snaiges.

— Kur eisime Vasario Šešioliktosios 
Dienos išvakarėse? — klausė Rasaitė.

— Ar tu norėtum minioje plaukioti?
— Nelabai.
— Tai eikime į Petrašiūnus. Iš tolo 

stebėsime Kauno iliuminacijų pašvaistę 
ir matysime kaip pati Petrašiūnų stotis 
pasipuošė.
. — Sutinku.

Jau pasuko keliu iš miesto, kai įsikal
bėjo apie knygas ir Rasaitė pasigyrė, 
kad turi puikią vokiečių kalba knygą 
apie Kanadą. Jaunuoliui šovė mintis, 
kad jam būtų naudinga ją perskaityti, 
mat ta proga žodžių daugiau išmoktų 
ir žinomus pakartotų.

(b. d.)
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ęrpžfu, i§ LIETUVOJ
Mane, vos penkių metų išsivežė tėve

liai iš Lietuvos. Aš visai mažai ką beat- 
simenu,tik žinau, kad gyvenome nedi
deliame namelyje, kad namelis buvo 
labai gražus ir kad kiemelyje aš turėjau 
mažą medelį, tiek pat amžiaus kaip ir aš. 
Tai baltas berželis, kurį man gimus, tė
velis pasodino. Sakė, kad mes broliukas 
ir sesutė.

Pamenu dar ir tą dieną, kai mes bė
gom iš Lietuvos. Mamytė labai verkė, o 
tėvelis ilgai ilgai stovėjo po berželiu ir 
toks nusiminęs... nuliūdęs... Bet jau 
laiko nebuvo, tai ir išvažiavome.

Atsidūrėme Vokietijoje. Gyvenome 
mieste, o po karo didelėje stovykloje. 
Čia mane mama nuvedė į mokyklą. O 
dabar jau aš daugiau atsimenu. Mokyk
loje mus mokino lietuviškai skaityti ir 
rašyti. Mokytoja vis pasakodavo apie 
tėvynę, o namuose mamutė sekdavo il
gas pasakas apie namelius, apie senelę, 
apie tai, kad netrukus grįšime. Man bū
davo gražios tos pasakos. Dažnai vis sa
kydavo — Liętuva mūsų tėvynė. Ir ta 
Lietuva, ir ta tėvynė, tai buvo visų ma
no pasakų karalaitė. O karalaitė turėjo 
būti graži. Tai ir man Lietuva buvo 
graži.

O aš, matyt, augau didyn ir vis dau
giau supratau: ką reiškė tėvynė ir ką 
Lietuva. Tėveliai vis sakė, kad greit grį
šime namo. Jie laukė kažko pasikei
čiant, kažko laukė, bet išėjo kitaip. Rei
kėjo išvažiuoti į Ameriką. Matyt, nebu
vo galima grįžti tėvynėn. Matyt, tėve
liai nesulaukė ko laukė ir viskas pasida
rė kitaip.

Taip, kad pradėjome gyventi Ameri
koje. Aš jau gana didelė užaugau. Ame
rika man patinka. Čia tiek visko yra. Čia 
didelė gera mokykla, bet ne lietuviška, 
mamytė sako. Lietuviškai mokina lietu
viškose pamokose. Mokykloje daugiau
sia tenka kalbėti angliškai, bet namuo
se visi kalbam lietuviškai. Apie Lietu
vą tiek iš tėvelių, tiek mokykloje, daug 
ko sužinojau. Dabar jau ne pasakų kara
laitė, oi ne! Tai gražus kraštas, turįs gra
žią gamtą, daugelį miestų, o kalba labai 

sena ir graži, kuri mūsų dainose dar 
gražiau skamba. Lietuvos žemė derlin
ga. Tai ūkio kraštas, kur duona daug 
gardesnė, negu visur kitur. Net ir čia 
gyvendami, ieškome nusipirkti duonos, 
kuri nors kiek būtų panašesnė į lietu
višką.

Visai neseniai mums skautėms buvo 
paskelbta kelionė į Lietuvą. Buvo pa
tarta keliauti mintimis į tėviškę. Sakėj 
esat lietuvaitės, tai turit pačios per Lie
tuvos žemę skersai ir išilgai nors min
timis perskristi. Reikia skaityti apie Lie
tuvą, reikia rašyti, dainuoti reikia į Lie
tuvos paveikslus žiūrėti, be to ir dabar
tinę sunkią jos padėtį suprasti. Pradė
jau ir aš mintimis keliauti.

Ir grįžau į Lietuvą tais pačiais kele
liais apie kuriuos šimtus kartų mamutė 
pasakojo. Jau ir Lietuvos siena, ir tas 
upelis, štai ir tie krūmeliai ir tas kele
lis... Bėgu, aš juo bėgu. Manęs niekas 
nemato. Štai aš Lietuvoje. Mano abi pė
dos ant gimtosios žemės. Pasilenkiu prie 
žemės ... Argi ta žemė kitokia?... Pa
imu saują. Ji lygiai tokia pat kaip ir ki
tur, tik čia ji mano. Mano žemė. Ir lai
kau tą saują suspaudus, rodos, lyg ta 
žemė sveikintų mane ... Skrendu to
lyn ...

Štai ir Nemunas. Visose pasakose gir
dėtas, visų kalbose minėtas ir visose dai
nose apdainuotas. Slenka pro mano akis 
žalios pievos, gražūs krantai ir kalne
liai. Kaimai, miesteliai ir vieniši ūkiai 
snaudžia Nemuno pakrantėse.

Aš galvoju, kad Lietuva jau sena. Tiek 
šimtų metų kaip jos vardas minimas. Ji 
buvo galinga, ir nugalėta, ir iš griuvė
sių prisikėlusi, žydėjo Lietuva Nepri
klausomybės metais... O dabar ji vėl 
pavergta...

Gerai, kad manęs niekas negali maty
ti, nes tokių kaip aš dabar mūsų tėvynė
je nemėgsta. Bet jeigu mano senelė pa
matytų, tai iš džiaugsmo tikriausiai 
verktų.

Praeinančio garlaivio puškenimas pa
žadina mane iš susimąstymo. Ir kartu su 
garlaiviu plaukiu mintimis į Kauną. Jau 
matytis, štai, visos jo bažnyčios, štai, ir 
tiltai rymo ant Nemuno. Prieš mano akis 
gimtasis miestas. Einu aš Laisvės Alėja. 
Pilna gatvė žmonių. Kalba lietuviškai, 
girdisi ir rusiškai, bet ne mūsų žmonės. 
Jie visai kitaip ir atrodo. O lietuviai, at
rodo, kažko nusiminę ... nuliūdę: jau-
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Skyrių veda: ps. P. Pakalniškis, 133 1, 16^ St. Santa Monica, Calif. , U. S. A.

SENIS LAPINAS PASAKOJA...

Inkilėlių šventė. Kasmet Lietuvoje 
jaunimas, o ypač skautai, pavasarėjant 
suteikdavo gamtos draugams, paukšte
liams - varnėnams daug džiaugsmo pa
darydami ir įkeldami į medžius name
lius, inkilėlius - špokinyčiomis vadina
mus. Kiekviena skautų skiltis dalį ba
landžio sueigų laiko paskirdavo inkilų 
dirbimui. Inkilas — tai iš lentelių su
kaltas ar iš medžio isškaptuotas mažas 
namelis, kuriame iš šiltų kraštų par- 
skridę varnėnai, kitaip dar špokais va
dinami, apsigyvena, išperi vaikus, juos 
užaugina ir rudenį vėl išskrenda į šil
tuosius kraštus žiemoti. Varnėnai žmo
nių yra labai mėgstami todėl, kad jie 
nulesa apie namus esančius visus nenau

dingus vabzdžius, vabalus, muses ir kit., 
apsaugo daržus ir sodus nuo įvairių ken
kėjų.

Darant inkilus, reikia žiūrėti, kad jie 
būtų pakankamai erdvūs. Apytikriai 
matavimai: 25 cm pločio, 25 cm ilgio, 
40-50 cm aukščio, su nuolaidžių stogeliu. 
Priekinėje sienoje skylė įlysti į vidų, o 
prie jos — pakopėlė varnėnui atsisto
ti. Skylės skersmuo 3-4 cm, tiktai varnė
nui įlysti. Jei skylė per didelė, yra pa
vojus, kad katės ar kiti grobuonys ga
li pasiekti varnėnus bei jų vaikus ir su
draskyti. Iš lauko pusės inkilus galima 
papuošti įvairių motyvų ornamentais, 
užrašais, įrašais (tik nebaidančiais!). In
kilų kėlimas yra tikra skautų skilties

nesni — linksmesni.
Skubu kiek galėdama ir pro Karo Mu

ziejų. Koks jis gražus! Pasuku į Žalią 
Kalną. Žinau visą kelią gerai, nes ma
mytė daug kartų pasakojo. Jau visai ne
toli, dar viena gatvė ir ten už kampo tre
čias namas. Žalia tvorelė, mažas takelis 
iki laiptų ir durys į namus. Jau stoviu 
aš prieš juos. Viskas tas pats kaip ma
mytė kad sakė, visas tas pats namelis. 
Bet kasgi ten, aukštas prie tvorelės, 
kampe? Argi ne mano broliukas berže
lis? Pribėgau, apsikabinau, prisiglau
džiau veidu prie baltos, švelnios jo žie
velės ... Mano brolyti, koks tu didelis 
užaugai, užaugai kartu su manim.

Ir vėjui papūtus, sušlamėjo berželis, 
sušlamėjo. Nesupratau ką šlamėjo, tik 
gerai žinojau, kad jis man kalbėjo ... 
Ilgai rymojau prie berželio, ilgai dai
riausi po kiemelį ir išdrįsau prislinkti 
ir pažvelgti į vidų. Pažiūrėjau pro lan
gą... Tuščia ... Tušti mūsų nameliai, 
pamaniau ... Bet ne, ten kėdėj prie sta

lo, senutė ... Žili plaukai matyti iš po 
skarelės, o ir visa susikūprinusi, sulin
kusi ... Gal čia mano senelė? Bet ne! 
Ji daug jaunesnė atrodė, kai tada mes 
išvažiavome... O kas ten ant stalelio 
stovi? Tai aš, tai mano mažos fotogra
fija, aš ir pati tokią turiu. Tikriausiai 
aš. Ir savuose nameliuose atradau save. 
Taip pasidarė man gera.

Tuojau įslinkau į namus, apibėgau vi
sus kambarius, visus daiktus paliečiau. 
Priėjau arti prie senelės. Visai arti. Ap
sikabinau, nusišypsojo ir ji, palingavo 
galvą, pažiūrėjo į fotografiją. Tur būt, 
apie mane galvoja, pamaniau. Ir matau 
rieda didelė, didelė ašara iš jos akių. Se
nele mano, neverk, aš čia su tavim! ...

Ji manęs negirdėjo, ji manęs nema
tė, bet tikėjo, kad aš sugrįšiu. Ir aš ver
kiau drauge su senele. Taip man gaila 
jos, taip man gaila pasidarė jos. Visko 
gaila, viskas mūsų, o mes kažin kur už 
jūrų marių. Neverk, senele, aš dar su
grįšiu. Sesė Laimutė.
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šventė. Kiekvienas skautas pasidaro jų 
bent po kelis. Inkilai keliami į medžius 
prie namų, pastatų ir kit. Keliant žiū
rėti, kad inkilai nebūtų pritvirtinami vi
nimis prie gyvo medžio. Geriausia tvir
tinti apsukant viela, kabeliu ar pan. Žiū
rėti, kad inkilo anga būtų atsukta į sau
lėtąją pusę. Atsukus į šiaurę, kur saulė 
nepasiekia, varnėnai dažnai net nemėgi
na apsigyventi.

Į inkilo vidų nieko nededama: varnė
nai patys prisineša tiek šapų, kiek rei
kalinga.

Senus inkilus kiekvieną pavasarį rei
kia patikrinti: ar raiščiai nepapuvo, vie
los neperrūdyjo, sienos nesutrūkinėjo, 
ar stogas tvarkoje. Jei ne, inkilą nuimti, 
sutvarkyti, o paskui vėl įkelti.

Šios gražios lietuviškos skautiškos tra
dicijos neturi pamiršti nė viena skautų 
skiltis. O kaip jūsų? Ar jau padarė bent 
ką toje srityje? — Dabar pats laikas tuo 
susirūpinti.

Atpildas už šį triūsą bus nuolatinis 
varnėnų čirškėjimas ir čiulbėjimas jū
sų palangėje, o kartu tai bus pavasarinis 
geras darbelis jūsų gamtos draugams, 
varnėnams. Jei niekada dar inkilų ne
dirbote, šį pavasarį būtinai pamėgin
kite.

Pavasarinės iškylos. Balandžio mėnuo 
yra gražiausias mėnuo skilties iškyloms. 
Gamta, atbudusi iš žiemos miego, ba
landyje pasipuošia gražiausiais pirmai
siais apdarais. Jūsų skiltis, per žiemą iš
tūnojusi uždarose patalpose ar ribotuo
se vietos atžvilgiu kiemuose, sukaupė 
per. daug energijos ir reikia ją tuoj pat 
išnaudoti. Kur naudingiau išnaudosite 
savo energiją ir panaudosite žinias, jei 
ne skilties iškylų metu gamtoje.

Kas yra iškyla? Tai skilties išvyka 
pėsčiomis į gamtą atlikti skautiškiems 
uždaviniams. Skilties iškylų metu jos 
skautai sudaro nuolatinį ir tamprų ry
šį su gamta, kuri yra skaitoma skautiš
kosios mokymo mokyklos pagrindu. 
Gamtoje jaunimas užmiršta kasdieni
nius vargus ir rūpesčius teikiamus ap
linkos pasaulio, kuriame skautas kas
dien gyvena. Gamtoje skautas gali pa
sijusti laisvas savo vidaus kūrybos jaus
mams ir išlieti energiją jam patinkan
čia kryptimi, o tą kryptį kaip tik ir duo
da mūsų nustatytosios skautiškosios 
programos reikalavimai.

Pavasarinės skilties iškylos turi dar

Toronto skaučių Šatrijos ir skautų Rambyno tuntai iškilmingoje sueigoje minint 16 Vasario nuotr. J. Dvilaičio

vieną tikslą: parengti skiltį vasaros sto
vyklai. Iškylų metu skilties skautai, kad 
ir trumpam, susipažįsta maždaug su to
mis pačiomis apystovomis, kaip ir vasa
ros stovykla: pirmiausia, praleidžia tam 
tikrą laiką atvirame ore, turi progos 
susipažinti su stovykline nuotaika, gali 
praktiškai vykdyti uždavinius, kurie at
liekami vasaros stovyklų metu.

Balandžio mėn. iškylos gali būti dvie
jų rūšių:

1. Kelionė pėsčiomis į gamtą pagal 
numatytą vietovės planą.

2. Išvyka visai dienai su laužo kūre
nimu ir maisto gaminimu.

Organizuojant iškylą, visa skiltis iš 
anksto susistato planelį kada, j kur bus 
vykstama, ką darysime, kaip savo pasi
rinktus uždavinius atliksime.

Kada. Skilties skautai daugiausia yra 
mokyklinio amžiaus, tai iškylos organi- 
zuotinos savaitgaliais, kai laisvi nuo pa
mokų. Geriausia tiktų šeštadienis. Or
ganizuojant iškylas šventadieniais ar 
sekmadieniais, žiūrėti, kad būtų atlikta 
tikybinė pareiga — nueita pamaldoms 
i bažnyčią. Šios pareigos apleisti nega
lima ir nėra pasiteisinimo sakant, kad 
mes išvykome 5-tą valandą ryto, kada 
visos bažnyčios dar buvo uždarytos. Pir

miausia, nėra reikalo vykti į iškylą taip 
anksti. Geriausias laikas — 7-tą, 8-tą vai. 
ryto, pagaliau 9-tą, o iki to laiko pilnai 
galima ir į bažnyčią nueiti. Šį reikalą 
prižiūri pats skiltininkas ir patikrina, 
kad sekmadienio pamaldų išklausymo 
prievolė kiekvieno skauto būtų atlikta, 
nes kaip nemalonu bus visai skilčiai, 
kada grįžus iš iškylos, tuoj pat bus susi
durta su vadovybe, tėvais visuomene, 
aiškinant, kodėl skiltis ar pavieniai 
skautai išvyko iškylon neatlikę tikėji
mo reikalavimų.

Į kur bus iškylaujama. Užklausiama 
nuomonės skilties skautų. Tas nuomo
nes reikia subendrinti ir nustatyti išky
los vietą. Jei skiltis yra naujai suorgani
zuota, skautai dar nesusicementavę tarp 
savęs skautiškuose darbuose, — steng
tis daryti trumpų distancijų iškylas: 
4-5 km kelio į vieną pusę. Jei skiltis se
na — galima iki 6-8 km. vienon pusė,n; 
sudėjus visą nueitą ir grįžimo kelią, gau
sis apie 5-8 vai. skautiškos kelionės. Da
rant iškylas, stengtis atsipalaiduoti nuo 
vieškelių ir kelių, nes pašaliniai žmonės 
ir judėjimas trukdys sukaupti skautišką 
nuotaiką. Šiandieninėse mūsų gyvenimo 
sąlygose, kai esame didžiuliuose mies
tuose, organizuodami iškylas būtinai tu

rėsime susidurti su kelione autobusu ar 
mašina, kol iš miesto išvyksime. Vyks
tant mašina reikia atsiminti, kad ja ga
lima važiuoti tik, kol miestą paliekame, 
q paskui — pėsčiomis. Jei iškylon vyks
tama ir grįžtama visą kelią mašina, — 
tai ne skautiška iškyla, nežiūrint, kad ir 
skautiškiausia nuotaika būtų skautų tar
pe. Jau taip mūsų skautiškoji tradicija 
reikalauja, kad iškyla turi būti atlikta 
pėsčiomis.

Sudarant iškylos maršrutą — eisimą 
kelią — žiūrėti, kad būtų nustatomi įdo
mumo, skautiško lavinimosi, interesa- 
vimosi punktai, prie kurių skiltis trum
pai sustoja, pailsi, atlieka skautiško la
vinimosi uždavinėlius ir keliauja toliau.

Balandžio mėn. ant žolės gulėti ilgesnį 
laiką dar pavojinga, nes pašalas dar te
beeina iš žemės, todėl prižiūrėti, kad 
sustojimo punktuose ilsintis ar valgant 
būtų nesėdima tiesiai ant žemės.

Ką darysime iškylos metu?—Kiekvie
na iškyla turi turėti iš anksto nustatytą 
ir visiems skilties skautams žinomą aiš
kų tikslą, o jis gali būti: pėdsakų seki
mas, siganalizavimas (Morzė, semafo
ras, signalizavimas dūmų pagalba, gar
sų), laužų sukrovimo ir kūrenimo būdai, 
palapinių statymas ir nuėmimas, sto
vyklinių įrengimų mokymasis ir de
monstravimas, topografija, virimo mo
kymasis, gamtos pažinimas, istorinės 
vietos lankymas ir pan. Sudarant iškylos 
kelionės planą, patikrinti, ar pakeliui 
bus geriamo vandens. Jei ne, išeinant 
pasirūpinti, kad geriamas vanduo būtų 
nešamas su savimi. Jei iškylos metu bus 
kūrenamas laužas ar gaminamas mais
tas ant ugnies, iš laužavietės savininko 
gauti leidimą laužui kūrenti ir malkoms 
rinkti.

Kaip atliksime iškylos uždavinius? — 
Skiltininkas turi raštu susidaryti visos 
iškylos planelį. Jame turi būti pagal 
laiką ir vietą nustatyta, kas bus daroma, 
kas praves. Skiltis su iškylos planeliu 
supažindinama paskutinėje prieš išky
lą sueigoje. Planelis visai skilčiai pakar
tojamas prieš pat išvykstant. Vykdamas 
į iškylą, kiekvienas skautas turi turėti: 
kuprinę, valgymo priemones, peilį, siū
lų su adata, popieriaus su pieštuku, ga
balą virvės, skautišką lazdą, degtukų.

Skilties įrankiai ir priemonės: pala
pinė, pirmosios pagalbos vaistinėlė, sig
nalizavimo gairelės, vietovės žemėlapis,
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kastuvas, kirvis, didelis gabalas virvės, 
kompasas, sviedinys, foto aparatas. Jei 
iškylos metu gaminamas maistas, — vis
kas, kas surišta su maisto pagaminimu.

Skautiškų uždavinių vykdymas turi 
prasidėti nuo pirmojo žingsnio prade
dant iškylą. Jie turi būti atlikti su visu 
uolumu iki galo. Pav., jei nustatyta, kad 
iškylos metu bus praktiškai mokomasi 
upės pločio, aukščių matavimo, pasau
lio šalių suradimo kompaso pagalba, 
laikrodžio, iš gamtos apraiškų (samanos 
iš šiaurės pusės ant medžio kamienų, 
šakų tankumo iš pietų pusės ir tt.), tai 
šie dalykai skiltininkui iki smulkmenų 
turi būti žinomi prieš išeinant į iškylą. 
Skiltininkas negali pasiteisinti, kad to 
ar kito dalyko paaiškinti negali, nes 
prieš išeinant nespėjo perskaityti su da
lyko aiškinimu surištos skautiškos lite
ratūros. Tai yra tinginio skiltininko pa
siaiškinimas. Skiltininkui jau prieš iš
einant prieš akis turi būti aiškus kiek
vienas iškylos momentas. Darant iškylą 
skiltininkas turi gauti sutikimą iš visų 
jo skilties skautų tėvų. Turi būti iš anks
to nustatomas išvykimo ir grįžimo lai
kas ir jo reikia griežtai prisilaikyti, ne
žiūrint kokie pakeliui būtų sutikti įdo
mumai bei malonumai. Apie iškylą iš 
anksto turi būti pranešama d-vės drau
gininkui, vietininkui, eventualiai tunti- 
ninkui, ir iš jų gautas leidimas. Numaty
tos iš miesto išvykimo ir grįžimo prie
monės, surinkti tam tikslui pinigai. Iš
kylos maistu pasirūpina kiekvienas 
skautas, jei maitinamasi individualiai, 
ir skilties maistininkas, — jei maitina
masi iškyloje pasigamintu maistu. Visos 
iškylavimo priemonės išdalinamos pagal 
svorį vienodai kiekvienam skautui prieš 
išvykstant ir kiekvienas gavęs yra as
meniškai atsakingas už jų nunešimą į 
galutinį iškylavietės tašką bei parneši
mą atgal į namus. Prieš išvykstant skil
tininkas asmeniškai patikrina kiekvie
no skauto fizinį stovį ir aprangą — ap
avą ir rūbus. Žiūrėti, kad skautai nebū
tų apsiavę per mažais batais, nes, pa
keliavus porą kilometrų, ant kojų gali 
būti pritrintos pūslės ir toks skautas to
liau kelionės tęsti nebus fiziniai pajėgus. 
Balandžio mėn. iškyloms jau neberei
kia sunkių kailinių, bet pilnai pakanka 
skautiškos uniformos, megstinio ir liet
palčio, kuris pagelbės ne tik lietaus at
veju, bet taip pat bus .gera priemonė pa

sitiesti ant žemės sėdint.
Iškylos metu skiltininkas yra vadas 

pilna to žodžio prasme: jis yra prieš 
skauto tėvus ir skautiškąją vadovybę as
meniškai atsakingas už skauto grąžini
mą į namus tokiame stovy (fiziniame), 
kokiame išvyko. Skautiškomis žiniomis 
kiekvienas skilties skautas grįžta iš iš
kylos pasipildęs dideliu žinių bagažu, 
kuris bus reikalingas vasaros stovyk
loms bei ateities skautavimui.

Iškylų reikšmė mūsų skautiškosios 
mokymo mokyklos gyvenime yra pati 
didžiausia ir skautų dvasios ugdymui 
turi daug paskatinimų, nes gamtos ap
linkumoje kiekvienas žmogus pasijau
čia aukščiau gyvenimo kasdienybės ir 
ten kiekvienam sekasi geriau priartėti 
prie visų ieškomo ideališkumo, tyrumo 
siekimo. Visoms skiltims linkiu šį mė
nesį pasimatyti gražioje miško ar pievų 
glūdumoje!

Skilties darbai balandžio mėn.: Inki
lų dirbimas. Pavasarinė iškyla. Balan
džio 18-19 d.d. Velykų šventė — pavasa
rio šventė. Ar žinote, kaip Didįjį šešta
dienį iš bažnyčios sausos kempinės pa
galba parsinešama Šventoji Ugnelė į 
namus? Ar žinote, kaip margučiai dažo
mi ir ridenami. Velykų ryto Prisikėlimo 
tradicija. Ar jūsų skiltis jau prisikėlė 
iš žiemos miego?

Skilčių sueigų metu supažindinti 
skautus su stovykline maisto programa. 
Koks maistas žmogui reikalingas, kaip jį 
stovyklinėse sąlygose išlaikyti nesuge- 
dusį? Kaip maistas skaniai pagamina
mas? Ar žinoma, kad nuo gero stovykli
nio maisto pagaminimo priklauso 75% 
geros stovyklinės nuotaikos?

Pradėti skiltį praktiškai instruktuoti 
visko, kas surišta su vasaros stovyklo
mis. Sudaryti planą pinigų rinkimui. 
Pasiųsti šauklius - žvalgus (suderinus su 
draugovės vadijos kitais nariais) apžiū
rėti vasaros stovyklos vietą. Jei tokia 
vieta randama, įmokėti dalį pinigų vie
tos savininkui už stovyklavietę, kad bū
tų tikra, jog stovyklavietė paskirtu lai
ku tikrai bus jūsų.

Kelrodis gegužės mėn.: Motinos die
na. Medelių sodinimas. Naktinės iškylos. 
Topografijos mokymas. Vasaros stovyk
los plano sudarymas.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė. , Toronto, Ont. , Canada

MIELOS SESĖS!
Klausykite, lietuvių tautos dukros, — amžinai neramios, apdainuotos 

pasakojimais apipintos jūros balso, kviečiančio jus į mėlynuosius vande
nis, kur tyrame ore, puikioje draugystėje ir romantiškoje aplinkoje jūs 
prasmingai praleisite laiką stiprindamos savo sveikatą ir ugdydamos dva
sią. Ateikit į jūrų skaučių eiles, sutvirtindamos viltis jūrų skautams ir bu- 
džiams, kurie nepailsdami veda lietuvišką jaunimą j naują ateitį, kada 
ir jūrininkas Lietuvių Tautos istorijoje turės savo garbės lapus. Jūsų moti
nos jau talkininkavo jūrininkams kuriant tautinį laivyną, jūrų skautams 
padėjo išnešti trispalvę į plačiąsias jūras, į svetimus uostus. Skautės, jūra 
Jūsų laukia!

JŪRŲ SKAUTĖS
Sekant jūrinių tautų moterų pavyzdį, 

1936 m. Kaune įsisteigė pirmoji jūrų 
skaučių valtis. Reikėjo joms turėti ne
maža drąsos, nes moteris jūrininko uni
formoje buvo pas mus kažkas neįprasto. 
Netrūko visokių sunkumų, kurie buvo 
visdėto vienokiais ar kitokiais būdais 
apeiti, ir prieš karo pradžią jūrų skau
tės gražiai veikė Klaipėdoje, Kaune, 
Alytuje ir kitur.

Atsigavo jos ir tremtyje, kai 1946 m. 
Nūrtingene (Vokietijoje) jūrų skautų 
laive, kuriam vadovavo jūrų sktn. Dr. 
Med. K. Aglinskas, buvo sudaryta Van
denių valtis. Tai buvo pavyzdinga val
tis, nes Junoborn stovykloje už draus
mingumą ir tvarkingumą laimėjo pir
mąją vietą. Vėliau ta pati valtis vėl at
sikūrė Toronte prie K. Vaidoto jūrų 
skautų laivo.

Valtis tiek sustiprėjo, kad 1950 m. iš 
jos išaugo atskiras Vandenių laivas va
dovaujamas buvusios valtininkės valt. 
Birutės Grabauskaitės.

Darbą palengvino 1951 m. jūrų s. B. 
Stundžios, jūrų v.s. V. Šarūnui talki
ninkaujant, suruošti jūrų skautų-čių 
kursai, kurie Vandenėms davė daug ver
tingų žinių.

— VANDENĖS
Tais pat metais Vandenės perėjo įsi

steigusio skaučių tunto priklausomybėn. 
Ankstyvą pavasarį sesės kuo galėda
mos padėjo jūrų skautams remontuoti 
jų motorinę ir burinę valtį. Vasarą gi, 
vadovaujant jūrų skautininkui B. Stun
džiai, V. Šarūnui ir pskt. H. Stepaičiui, 
drauge su broliais mokėsi buriavimo ir 
irklavimo.

Taigi reikėtų padėkoti ir broliams, 
kurie mus globojo ir mokė. Juk gal tik 
todėl Vandenės ir išsirikiavo pilname 
sąstate broliams krikštijant jų burinę 
valtį — Daivą.

Rudenį laivo metines minint, jūrų 
skautės išpildė trumpą radijo valan
dėlę, kurioje buvo jaunimas raginamas 
suprasti jūros reikšmę valstybiniame 
gyvenime, pažinti ją ir mylėti.

1952 m. susidarė jūrų skaučių ir 
skautų tautinių šokių grups vadovauja
ma v.sl. B. Poškos, o vėliau p. Ličkū- 
naitės - Šadeikienės. Pasiryžimo ir įdė
to darbo dėka, grupė vykusiai pasirody
davo lietuvių ir kanadiečių parengi
muose.

Vasarai baigiantis grupė ištisas dvi 
savaites dalyvavo Kanados Tautinės 
Parodos (CNE) programoje. Deja, vė-
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liau ši grupė iširo.
Dėl visokių rūpesčių ir trūkumų sa

vos valties dar nebuvo pavykę įsigyti 
ir todėl buriuota drauge su broliais.

1953 metai Vandenėms labai reikš
mingi: birželio mėn. 27 d. buvo įsigy
tas 16 pėdų “Comet” klasės burlaivis, 
ir jos tapo pirmuoju jūros skaučių vie
netu Įstengusiu tai padaryti.

Visos tos vasaros gražiosios dienos 
buvo išnaudotos buriavimui. Čia daug 
padėjo Vaidoto laivo jaunesnieji vadai 
ir s. H. Stepaitis su ps. J. Dambravu.

Be užsiėmimų ant vandens jūrų skau
tės ruošėsi patyrimo laipsnių egzami

nams, stovyklavo, mokėsi dainų, na, ir, 
kur galėdamos talkininkaudavo kitiems. 
Jeigu kurios negalėdavo vykti stovyk- 
lon dėl piniginių sunkumų — kitos pa
dėdavo tuos sunkumus nugalėti. To
ronto jūrų skaučių tikslas yra skautiš
koje dvasioje ir aplinkoje įdiegti mer
gaitėse meilę jūrai, skleisti jūrines idė
jas tautiečių tarpe ir skatinti užsiimti 
sveiku vandens sportu. Reikia tikėtis, 
kad jūrų skaučių šaka augs ir stiprės 
metais ir dienomis.

v.valt. Gražina Anysaitė
Toronto jūrų skaučių Vandenių 

laivo laivininkė.
5100 MYLIOS BURĖMIS ATLANTE

Sesės ir broliai, nežiūrint kur jūs esa
te, ar šiaurės Atlanto kraštuose, ar ilsi
tės palmių pavėsyje po Pietų Kryžiaus 
dangumi, ai' tolimosios Pietų jūros ska
lauja jūsų pakrantes, aš noriu jums pri
minti apie žygius garsiųjų jūrininkų, 
kurių laivai išraižė visas pasaulio jūras 
ir vandenynus per lietų, rūkus, audras 
ir sroves. Daugelis mūsų pažįstame 
tuos, kurie vedė didelius laivus su gau
singomis įgulomis, bet ar žinome ir tuos, 
kurie pavieniui ar dviese apiplaukė pa
saulį, perbrido mažais laiviūkščiais ar 
Valtimis Atlanto ir Ramųjį vandenyną.

Kiek iš jūsų yra girdėję Slocum, Voss, 
Pidgeon, Gerbault, Mueller ir Davison 
vardus? Apie pastarąjį asmenį aš ir no
rėčiau papasakoti, jo nuveiktus žygius 
paminėti, kad visi žinotumėt ką gali pa
daryti pasiryžimas.

Davison vardu jūs, be abejo, įsivaiz
duojate raumeningą, saulės ir vėjų už
grūdintą, visus pasaulio uostus mačiu
sį, daug kartų skendusį jūrininką. Bet 
turiu jus nuvilti, nes tai yra vidutinio 
amžiaus moteris, kuri vienui viena per
plaukė Atlanto vandenyną. Daug drąsių 
moterų mes pažįstame iš istorijos lapų, 
bet ne vienos neužtinkame didžiųjų jū
rininkų sąrašuose. Ir, štai, dabar tokių 
turime.

Tai — Ona Davison. Tik pagalvokime, 
kiek gi yra vyrų, kurie vieni perbėgo 
Atlantą — tik keletas. Ne kiekvienas ge
ras buriuotojas drįstų leistis vienišas į 
tokią tolimą kelionę (aišku, mes visi 
drįstume!), nežiūrint kokį jis patyrimą 
turėtų! O ta moteris išdrįso — dar vie
nas netikėtumas seniems jūrų vilkams, 
kurie niekada nenorėjo pripažinti, kad

“Felicity Ann" išplaukia iš Plymouth (Anglijoje)

moteris gali būti gabi jūrininke, nors ir 
būdama fiziniai silpnesnė už vyrą.

Davisonai (vyras ir žmona) bandė 
perplaukti Atlantą jau 1949 m., bet, bur
laiviui apvirtus, vyras paskendo, o žmo
na išsigelbėjo — jūrų dievas Neptūnas 
pareikalavo didelės aukos. Kitai to bū
tų pakakę, kad nebekeltų nei kojos ant 
borto, bet ne tokia buvo Ona Davison. 
Ji neieškojo kito vyro, bet rinkosi naują 
laivą ir tokį rado. Tai buvo “Felicity 
Ann”, 23 pėdų.

Bet čia staigmena: ji niekad nebuvo 
savistoviai buriavusi ir neturėjo su
pratimo apie astronominę navigaciją. 
To visko ji mokėsi apie mėnesį laiko, o 
jos jachta buvo ruošiama didžiajai ke
lionei. Ir, štai, 1952 m. gegužės mėn. 18 
d., ji pirmą kartą išburiavo iš Plymouth, 
Anglijoje, savistoviai kelionei... per 
Atlantą.

Pirmosios dienos vienai jūroje buvo 
tarsi sapnas — neįprasta baugi vienuma, 
lengva audra ir ją sekąs nuovargis nuo
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Kelios iš Plymouth Į V. Indijos salos

nemigės ir apetito stokos. Ona pasijuto 
nesanti antžmogiu ir dėlto įplaukdavo į 
uostus poilsiui: į Dovarnenez, Vigo, Gib
raltarą ir Kasablanką. Spalių mėn. 21 d. 
ji pasiekė Las Palmas. Pridursiu, kad ji, 
išplaukdama tikėjosi pirmą kartą su
stoti Madeiroje.

Sakysime, kad ji, buriuodama trum
pesniais atstumais, pramoko buriuoti, 
pažino savo jachtą, ją vis patikrindama 
uostuose ir padažydama, praleisdama 
lengvą audrą ir šiaip šį bei tą sužinoda
ma. Pav., įplaukdama į Vigo, iškėlė pc 
tuo pačiu zalingiu tarptautinio kodo Q,G 
vėliavas, kurios turėjo reikšti Q — “no
riu įplaukti į uostą” ir G —■ “atsiųskite 
locą”. Deja, šios vėliavos turi aukščiau 
minėtą prasmę tik tuomet, kai yra iš
keltos atskirai, ji gi iškėlė abi vienoje 
vietoje, o tas reiškia — “siųskite pa
galbą”.

Iš Las Palmas, Kanarų salose, dar 
kartą patikrinusi pastatą ir papildžiusi 
maisto atsargas, ji lapkričio mėn. 20 d. 
pasileido 3000 mylių kelionėn jau be 
tarpinio sustojimo.

Įsivaizduokite buriavimą vienai: mie
gi ir nežinai ką jachta daro; gal atgal 
plaukia? Jei sėdi prie vairo, nuovargis 
kankina dėl stokos miego. Be to, vienas 
neatsargus žingsnis, ir jachta liks be 
įgulos — o plaukdamas vandenyje ne
pasivysi!

Ona Davison norėjo pagauti pastovų 
pasatą, atseit, tą apdainuotą ir palai
mintą vėją, bet vietoje jo teko porą sa
vaičių sėdėti vietoje visai be vėjo ir tai 
dar esant nepakenčiamai kaitrai. Tada 
ir motoras turėjo savo vertę, svarbiau

sia nuotaikos palaikymui, nes atrodė, 
kad vėjas jau visiškai išsipūtęs.

Bet kartą atskrido ir pasatas, kuris 
kasdien stiprėjo, reikėjo net refuoti bu
res, bet už tat jūrmylių skaičius spar
čiai augo. Vėl audra susimetė, vėl po to 
vėjas trumpam paguro.

Su navigacija ėjosi neblogai, nes su 
sekstantu išmoko dirbti kelionės pra
džioje, taip, kad ir esamą vietą gana 
tiksliai nustatydavo.

Pagal nueitą kelią turėjo būti Barba- 
dų salos. Pasirodo nesuklydusi, nes kar
tą iškilo vietoje stovįs debesėlis, kuris 
greitai virto salos kontūrais. Kadangi 
artėjo naktis, tai įplaukimui į uostą te
ko laukti rytojaus. Saulei šviečiant ji 
1953 m. sausio 18 d. prisišliejo prie kran
tinės ir tuo mūšį su Atlantu laimėjo. 
Pati netikėjo, bet vėl reikėjo apsiprasti 
su žmonių draugyste, tiek laiko negirdė
jus gyvų balsų. Tokia tai buvo ji — 
Ona Davison. O štai dabar pranešama, 
kad Vera Rideaut iš Kalifornijos viena 
išburiavo kelionei aplink pasaulį. Tat — 
kelią moterims buriuotojoms! B. S.

TRUMPOS ŽINELĖS
• Tarp naujai pakeltųjų į skautininkų 

laipsnius, turime du naujus jūrų paskau- 
tininkius t.y., E. Jasiukaitį ir G. Kača- 
nauską.

® Čikagoje organizuojama antra jūrų 
skaučių valtis. Tikėsimės, jog tenai tu
rėsime naują jūrų skaučių laivą. Jūrų 
skautėms daug padeda jūrų sk. Dr. med. 
K. Aglinskas.
• Vokietijoje Lydžių valtis persiorgani

zavo į Baltijos jūrų skautų laivą vado
vaujamą valt. P. Kazirskio. Du jūrų 
skautai sėkmingai baigė buriavimo kur
sus.
• Toronto jūrų budžiai 100% užsisakė 

“Skautų Aidą”.
© Iš Australijos jūrų ps. A. Gabecas ža

da parašyti “Sk. Aidui” įspūdžius pa
tirtus gaudant ryklius ir jūros vėžius.

® Jūrų skautų metaliniai ženkliukai 
gaunami pas v. valt. A. Žilinską, 3 Wal
ker Str., Northcote, Vic. Australia.
• Ar visiems jūrų skautų vadovams ži

noma, kad į jūrų skautus priimami jau
nuoliai nuo 14 metų amžiaus?
• Nepamiršk užsiprenumeruoti “Skau

tų aidą”.
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KAIP ALDUTĖ IR GIRDUTIS 
MOTINOS DIENĄ MINĖS

— Aldut, gegužės pirmąjį sekmadienį 
Motinos Diena.

— Bet, Girduti, ką mes mamytei pa
dovanosime?

— Ką aš padovanosiu, jau žinau, bet 
ką tu?

— Aš baigiu siuvinėti maišelį šukoms 
susidėti, — pasakė Aldutė.

— O aš iš spalvoto popieriaus klijuoju 
gražų, didelį paveikslą. Be to, aš para
šiau mamytei pasveikinimą. Tas pasvei
kinimas bus nuo mudviejų abiejų.

— Gerai, Girduti. Bet dabar pasitarki
me ir kaip savo dovanėles įteiksime.

— Aš jau apgalvojau. Jei taip nori, 
klausyk, pasakysiu ir tau.

Motinos Dienos rytą aš atsikelsiu 
anksčiau. Atsikėlęs, pažadinsiu ir tave. 
Apsirengsime pirmieji. O, be to, mudu 
ir arbatą išvirsime, padengsime stalą ir 
pakviesime mamytę pusryčių. Čia per
skaitysime sveikinimą ir įteiksime do
vanėles.

Aldutė pritarė.

Motinos Dieną Aldutės ir Girdučio 
mamytė rytą prabudus jų nerado love
lėse. Tėvelis pasakė, kad jie ruošia pus
ryčius. Greitai ir Aldutė atėjo kviesti 
pusryčių.

Kai mamytė įėjo į valgomąjį, Girdu- 
tis perskaitė tokį jai parašytą pasveiki
nimą:

“Brangi mūsų mamyte!
Mylime tave kaip saulytę, 
nes tu mums esi viena, 
o šiandien tavo diena. 
Aš tavo sūnelis Girdutis 
pasižadu būti vis gerutis 
ir nepyksiu kaip kalakutas. 
O aš, Aldutė, tavo dukrytė 
būsiu tau visada meili, 
kaip mūsų rainė katytė.
Priimk iš manęs šį paveiksliuką, 
o iš Aldutės — šukoms maišiuką”.

Tai šitaip Aldutė ir Girdutis sutarė 
pasveikinti savo mamytę Motinos Die
noje.

KODĖL AŠ ESU SKAUTĖ?
Kažin kiek skautų ir skaučių kada 

nors rimtai pagalvojo — kodėl aš esu 
skautė - skautas? Kodėl? Kas mane į 
skautų organizaciją patraukė?

Pasiklausę savęs ir norėdami šituos 
klausimus atsakyti, pirmiausiai turėtų į 
skautų organizaciją įsigilinti ir ją su
prasti.

Roberto Baden-Powellio įkurtos skau
tų organizacijos tikslas yra auklėti mer
gaites ir berniukus garbingais žmonė
mis, kurie mylėtų Dievą, tėvynę ir arti

mą. Ši organizacija savo mokinimais ir 
idealais skautą apšviečia reikalinga gy
venimui šviesa, kuria jis - ji gali skirti 
gerus ir blogus dalykus. Visa tai patvir
tina skautų įstatai ir įsakymai. Skautų 
šūkis parodo, kad skautybė remiasi reli
ginėm tiesom, patriotizmu ir broliška 
meile. Dažnai yra minima, kad jaunimas 
yra mūsų ateitis, kuri atstatys Lietuvą. 
Tuo ypač skautai pasižymi, nes jie ir iš
eivijoje kovoja ryžtingai už Lietuvą.

Skautybė ne tik lavina jaunimo dva-
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šią, bet ir jo praktiškus gabumus. Sto
vyklaudami skautai ir skautės išmoksta 
praktiškų darbų: kaip virti, kaip tvar
kyti palapinę, kaip rūpintis švara ir būti 
tvarkingiems. Iškylose ir stovyklose yra 
proga susipažinti su gamta ir tapti jos 
draugu.

Visa tai rodo, kodėl aš esu skautė ir 
noriu ja būti. Vida Steponavičiūtė.

— oo —
Šis klausimas yra labai įdomus ir kar

tu labai jautrus. Nepagalvojus ilgiau, į 
jį daug kas atsakytų labai paprastai. 
Esu, kad patinka stovyklos, ar kad pa
tinka būti organizacijoje, ar tiktai pa
prastai kadangi patinka.

Bet dabar prieinam prie kito klausi
mo: kodėl gi man patinka? Ir. štai, mes 
esam priversti giliau susimąstyti. Ko
dėl mes tiek daug laiko praleidžiam su
eigoms, stovykloms, parengimams?

Čia išgirsime daug labai skirtingų ir 
įdomių atsakymų, nes niekas negali už 
kitą to atsakyti. Mano atsakymas:

Įstojau į skautų organizaciją, kaip jau
na mergaitė nežinodama nieko apie 
skautybę ir nesupratau kodėl. Tik tiek 
težinojau, kad ten mane traukia ir ten 
buvo malonu, jauku.

Skautaudama pradėjau sau po truputį 

išsiaiškinti, kad skautybė atitinka jau
no žmogaus prigimčiai, kad mes skau- 
taudamos stengiamės būti tokiomis, ko
kiomis Dievas nori, kad skautų įstatai 
yra lengviau suprantanii tik jaunimui. 
Tuos įstatus vykdydami galime lengviau 
tapti pavyzdingais Dievo kūriniais ir ge
rais lietuviais.

Visus 10 Dievo įsakymų sutraukę į 
vieną “Mylėk savo Viešpatį Dievą visa 
širdimi, visa siela ir visu protu, o savo 
artimą, kaip patsai save”, pamatysime, 
kad tai yra tas pats skautų šūkis “Die
vui, Tėvynei ir artimui”.

Štai, kodėl man buvo ir yra taip ma
lonu būti skaute. Aldona Malcanaitė.

O kaip su mįslėmis?
(Atsakymai sekančiame puslapyje)

1. Juoda meška ant raudonų kiaušinių 
tupi.

2. Geležinė kumelaitė, kanapinė uode
gaitė.

3. Tėvas negimęs, o sūnus pražilęs.
4. Eina meška niaurodama, baltą pusnį

pustydama.
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

® Naujojo Rambyno tunto tuntininko 
ps. J. Pažėros iniciatyva šiais metais šv. 
Kazimiero minėjimą suruošė skautai. 
Minėjimas įvyko kovo 7 d. Pradėtas pa
maldomis šv. Jono Krykštytojo parapi
jos bažnyčioje. Mišias atnašavo kun. B. 
Pacevičius, taip pat pasakydamas jauni
mui pritaikytą pamokslą. Per mišias 
giedojo solistė p. Ščepavičienė, smuika
vo Stp. Kairys, vargonams palydint D. 
Zubrickaitei. 3 vai. p.p. tos parapijos sa
lėje, tęsiant toliau minėjimą, gausiai 
jaunimo ir jų bičiulių publikai, skaitė 
paskaitą apie Šventąjį kun. klebonas P. 
Ažubalis. Po paskaitos prie imituoto 
lauželio skautų-čių vienetai atiko pro
gramėlę, kuri buvo perpinta visų daly
vaujančių dainomis ir šūkiais.

® Pagaliau skiltininkų kursai Toron
te pajudėjo iš “mirties taško”. Dabar 
Lietuvių Namuose kiekvieną sekmadie
nį renkasi per 15 kursantų, kurie su di
deliu noru tuos kursus lanko. Kursams 
vadovauja tuntininkas ps. J. Pažėra, 
lektoriais pasikviesdamas Toronte gy
venančius skautininkus.
London, Ont.

Šv. Kazimierą Londono tuntai šiemet 
paminėjo susikaupę ir pakilia nuotaika. 
Paskaitą skaitė kun. J. Danielius, mūsų 
naujasis dvasios vadovas. Meninę dalį 
atliko mūsų mažieji. Jų dienos reikšmei 
atitinkančios deklamacijos visų buvo 
palydėtos karštomis katutėmis. Pažymė
tina, kad į minėjimą atsilankė tikrai 
gausus būrys skautų tėvų, bičiulių ir 
rėmėjų.

® Londono skautai kalendorių “Tau
ta budi” šiemet išplatino 50 egz. Žinant, 
kad Londono lietuvių kolonija yra nedi-

Mįslių atsakymai: 1. Puodas ant žari
jų. 2. Adata ir siūlas. 3. Ugnis ir dūmai. 
4. Girnos.

dukė, reikia spėti, kad veik į kiekvieną 
lietuvišką šeimą pateko skautiškas ka
lendorius.

® Londono skautų vyčių Lituanikos 
būrelis atliko visus formalumus ir nuo 
balandžio 1 dienos įregistruotas į Kana
dos Skautų S-gos, Londono rajoną (dis
trict), kaip tautinis — lietuvių skautų 
vienetas. L. E-tas.
Montreal, Que.

® Montrealio skautų tuntas, švęsda
mas šv. Kazimiero šventę, suruošė iškil
mingą minėjimą, kuris prasidėjo pamal
domis Šv. Kazimiero bažnyčioje. Kun. 
kleb. J. Bobinas gražiai iškėlė šio Šven
tojo darbus, pabrėždamas, kad kiekvie
nas privalėtų atsisakyti žemiškų turtų ir 
susirūpinti viršgamtiniu gyvenimu. Po 
pamaldų sekė iškilminga tunto sueiga, 
kurios metu vairininkas A. Pilypaitis už 
aktyvią ir nenuilstamą veiklą buvo pa
keltas į valtininko laipsnį. Taipgi dar 
du jūrų skautai — A. Kličius ir V. Re
meika buvo pakelti į vairininko laips
nius. Buvo pasistūmėta ir specialybėse. 
Keliems vilkiukams įteikti filatelisto ir 
menininko ženkliukai. Penki skautai iš
laikė skalbėjo specialybę. Skautams, 
skautėms ir svečiams susibūrus prie 
valgiais apkrauto stalo Skautų Tėvų ir 
Rėmėjų Būrelio pirm. p. St. Daukša, pui
kiai įvertinęs skautų nuopelnus visuo
meninėje veikloje, Tėvų Komiteto var
du Tuntui įteikė piniginę paramą. Už ją 
atsidėkodamas tuntininkas ps. St. Nagi- 
nionis pasižadėjo dėti visas pastangas 
skautiškų eilių padidinimui ir veiklos 
praplėtimui. Ypatingas dėmesys būsiąs 
kreipiamas į “Skautų Aido” platinimą 
bei naujų narių verbavimą. Vaišių metu 
paskiri vienetai atliko programą. Nuos
tabiai vykusiai skautai vyčiai įscenizavo 
“Ant kalno karklai siūbavo”.

® Montrealio Skautų tuntas šių metų 
priešstovyklinėje veikloje yra numatęs 
tęsti skautiško pažangumo varžybas. Jo
se dalyvauja visi skautai ir vilkiukai.
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Daugiausiai taškų laimėjęs turės teisę 
nemokamai stovyklauti šių metų Tunto 
stovykloje. Skautų veikla bus vertina
ma sekančiai: 1) Patyrimų laipsniai: 
trečias — 5, antras — 10 ir pirmas — 15 
taškų. 2) Kiekviena specialybė — 10 
taškų. 3) Įtrauktas naujas narys — 15 
taškų. 4) Naujas “Skautų Aido” prenu
meratorius — 10 taškų. 5) “Skautų Ai
do” garbės prenumeratorius — 20 taškų. 
6) Rašinys — 5 taškai. 7) Tvarkingas su
eigų lankymas — 2 taškai.

Varžybos tęsiasi nuo kovo mėn. 15 d. 
iki liepos mėn. 15 d.

® Prie Montrealio Skautų tunto sėk
mingai veikia skiltininkų kursai, ku
riems vadovauja s.v. v.sl. V. Paulius.

s. n.
Niagara Falls, Ont.

Niagaros krioklio, Velando, Port Col- 
borno ir apylinkių skautės prašo balso. 
Įsivaizduoju, visos sesės tik sustingsta 
ir klausosi. Jau kad pasakys tai pasakys, 
tokia daugybė. Klystat, mielosios. Mūsų 
eiles, t.y. mūsų Gražinos draugovę, su
daro dvi skautės iš Niagaros, dvi iš Ve
lando ir dvi iš Port Colborno, plius trys 
jaun. sk. iš Niagaros ir šešios iš Velando.

Bet užtat kaip mes pasiilgstam viena 
kitos, kaip mes aukiam sueigų!

O, kokios dabar mes išdidžios — visos 
tikros — nebe kandidatės. -Tiesa, dvi 
mažytės atsiliko — įžodžio metu sirgo, 
bet ir jos jau egzaminus išlaikė.

Visą pereitą vasarą sueigas daryda
vom kas sekmadienį p. Bieliūno ūky, 
kurs yra maždaug vienodam nuotoly 
nuo visų vietovių. Teisingiau, tai būda
vo ne sueigos, bet iškylos, nes visada 
ore, o antroj pusėj vasaros net palapi
nėse. Mūsų gerieji rėmėjai, kurie turi 
susisiekimo priemones, mus nemokamai 
suveždavo į vieną vietą ir negailėdami 
savo laiko laukdavo net iki galo iškylu- 
kių, o jos užsitęsdavo maždaug iki su
temų, nes viena kad niekas nenorėdavo 
namo grįžti, o antra, ir darbo buvo pa
kankamai.

Vargo buvo, kol pasiruošėm įžodžiui, 
o kiek specialybių įsigijom!

Gegužės mėnesio pirmą sekmadienį 
sueina lygiai metai, kai mūsų vienetas 
įsikūrė. Ta proga mūsų rėmėjai ruošia 
didžiausioj ir gražiausioj Niagaros salėj 
didelį vakarą, su programa ir didmiesčio 
orkestru. Žinoma, daugiau skautiškų 

veidų jame pamatyt būtų mūsų didžiau
sias malonumas.

Iš pelno, gauto tą vakarą, mūsų rėmė
jai žada sekančiais metais mus pavežiot 
po skautų stovyklas, suruošt ekskursi
jas į muziejus, zoologijos sodus ir kitas 
žymesnes vietas. Gal tada galėsim daž
niau aplankyti ir kitus vienetus įvairių 
švenčių, minėjimų proga ir pas save ki
tus pakviesti.

Mūsų draugovė, su draugininke, skil- 
tininke N. Eižinaite, kuri ir suorganiza
vo skautus-es šiose apylinkėse, dabar 
sudaro dalį pietryčių vietininkijos, ku
riai vadovauja ps. P. Balsas. Tai puikus 
prityręs skautavime brolis, kurs net sa
vo asmeninius reikalus ne kartą paau
kojo skautiškai idėjai. Jis ne kartą ati
dirbo net kelias pamainas iš eilės fabri
ke, kad galėtų dalyvauti mūsų stovyk
lėlėse — iškylose. Jam tarpininkaujant 
ir St. Catherines jaunimas susicementa- 
vo, sudarydamas mišrią draugovę, si. J. 
Šetikui vadovaujant. Tai tiek šiam kar
tui. Iki pasimatymo pirmo gegužės Nia
garoj. Teta Ona.

JAV RAJONAS
Boston, Mass.

• Vas. mėn. 20-21 d. 13 lapinų daly
vavo Skautų Vyčių sąskridyje. Broliai 
nusivežė savo laužą, kurį ten naudojo.

Paskutiniu laiku būrelis padidėjo bro
liais Ant. Levinu ir Vyt. Dambrausku. 
Abu grįžo iš kariuomenės. Br. V. Dam
brauskas paskirtas laikinai eiti Gedi
mino dr-vės drg. pareigas, o s.v. v.sl. A. 
Levinas Senųjų lapinų būrelio adj. pa
reigom.

• si. Bričkus, psl. R. Tamošiūnas ir 
psl. Vyt. Klemas pasipuošė violetiniais 
kaklaraiščiais. Būrelis stiprėja vyčių 
sąstatu.

• Būrelis grįžęs iš sąskrydžio gyvai 
pradėjo organizuoti aukų rinkimą 
“Skautybė Berniukams” išleidimui. 
Šiam darbui energingai vadovauja, šioj 
srity prityręs psl. Alg. Žilinskas.

® ps. Alg. Banevičius, Vasario 16 Iš
kilmingos sueigos metu davė skautinin
ko įžodį.

• Kovo 12 d. “Camp Sayre”, kur dir
ba v.s. dr. Vyt. Čepas, turėta iškyla. Prie 
jaukaus skautiško lauželio buvo pasi
dalinta sk. įspūdžiais, padainuota, o br. 
Levinas papasakojo, kaip veikia mūsų 
broliai Vokietijoje. A. B.
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Cleveland, Ohio.
® Clevelando skautų vietininkijoje 

šiuo metu intensyviai vedami skiltinin- 
kų kursai. Juos lanko pasiryžusių skau
tų būrelis, kuris sudarys kadrus skautų 
vienetuose. Kursuose dėsto vietos skau
tininkai. Jau skaitė pašnekesius skauti
ninkai — Z. Dučmanas, V. Kizlaitis, K. 
Pažemėnas ir V. Šenbergas. Kursai ve
dami pagal LSB Vadų Lavinimo Sky
riaus paruoštą programą.

® Kovo 7 d. Clevelando skautės ir 
skautės dalyvavo šv. Kazimiero minėji
me naujoje parapijoje. Ten išklausė šv. 
Mišias ir dalyvavo bendruose lietuviško
jo jaunimo — Liet, vyčių, ateitininkų ir 
skautų-čių pusryčiuose. - SKS -
Chicago, Ill.

• ASS Dr. Vydūno Vardo Šalpos 
Fondo Valdyba persiorganizavo ir šiuo 
metu yra tokios sudėties: prof. S. Kolu
paila — pirm. dr. J. Aglinskienė — vice - 
pirm., A. Lesevičiūtė — sekretorė, R. 
Chainauskas — iždininkas ir dr. K. Kas
peravičius — reikalų vedėjas. Aukas 
siųsti bei studijų pašalpos reikalais 
kreiptis reikalų vedėjo adresu: K. Kas
peravičius, DWM, 70 So. Chestnut St., 
Aurora, Ill.
Detroit, Mich.

* Š.m. vasario 14 d. įvyko Gabijos 
tunto sueiga, kurioje paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. Sueigos sve
čiai — Baltijos vietininkijos skautai ir 
tėveliai bei artimieji. Šia proga už pa
vyzdingą darbą bei tinkamą pareigų ėji
mą į vyresniškumo laipsnius pakeltos 
šios Gabijietės: į vyr. skiltininkės — si. 
D. Šeputaitė ir si. L. Griškelytė; į skil
tininkės — psl. A. Kašelytė; į paskilti- 
ninkės — vyr. skautė I. Neveravičiūtė ir 
skautė D. Bulgarauskaitė. V. Kukučio- 
nytei leista duoti skautės įžodis. Sueigos 
metu paskelbti skilčių pažangumo kon
kurso daviniai. Konkursą laimėjo Kregž
džių skiltis, surinkusi 525 taškus, skau
tės vidurkis 88 taškai. Skilčiai teko vie
šas pagyrimas ir konkurso komisijos 
gražiai padaryta gairelė. Šiai skilčiai 
vadovauja energinga si. A Kašelytė. M. 
Lekniūtei reikštas viešas pagyrimas 
kaip darbščiausiai skautei konkurso 
metu surinkusiai 104 taškus. Visos lai
mėtojos apdovanotos kalendorėliu — 
“Tauta Budi”. Jas sveikino Gabijos tun
to tuntininkė v.s. K. Kodatienė. Meninę 

dalį atliko Žuvėdrų skiltis, vadovauja
ma si. A. Rastenytės. Vasario 16-tosios 
sueiga baigta “Lietuva brangi” daina.

• Š. m. kovo 14 d. Vilijos dr-vė su
ruošė šv. Kazimiero minėjimo sueigą, į 
kurią pakvietė Gabijos tuntą, Baltijos 
vietininkiją ir tėvelius. Paskaitą apie 
Šventojo gyvenimą skaitė Dr. Misiulis, o 
meninę programą atliko Vilijietės. Džiu
gu matyti tiek jaunų, gražių jėgų su
trauktų į vieną būrį darbščios draugi- 
ninkės v. si. D. Šeputaitės.

• Jaun. skautės, vadovaujamos v.sl.
M. Švobaitės ir L. Petrauskaitės jau pra
dėjo ruoštis Motinos Dienai. Teko nu
girsti, kad jos ruošia iškilmingą sueigą 
su menine programa, o svečiais tikimės 
būti mes — Gabijietės. B.
Hartford, Conn.

• Šv. Kazimiero proga, š.m. kovo 7-tą 
dieną Hartfordo skautai ir skautės su
ruošė arbatėlę parapijos mokyklos salė
je. Buvo pakviesti skautų tėvai, Hart
fordo lietuvių parap. klebonas, monsj. 
Ambotas, kuriam skautai-ės yra labai 
dėkingi už jo paramą skautams, lei
džiant naudotis parapijos sale, parengi
mams, ir kiti svečiai. Arbatėlėje dalyva
vo virš 50 svečių. Dr. šerkšnas skaitė pa
skaitėlę apie šv. Kazimierą. Po paskai
tos s. V. Nenortas pakvietė sesę v.s. E. 
Putvytę, kuri perdavė Lady Baden-Po
well linkėjimus lietuvaitėms skautėms. 
Arbatėlę baigėme menine dalimi, kurią 
pravedė sesė s. Rusickienė. Bičių skil
tis sugiedojo keletą giesmių ir padekla
mavo eilėraščių. Minėjimas baigtas “Ma
rija, Marija” giesme.

• Š.m. kovo 7-tą dieną Geležinio Vil
ko būrelio vadas s.v.v.sl. Vyt. Pileika 
pasitraukė iš pareigų, perimdamas I-jo 
JAV rajono vyčių vadovo pareigas. Ge
ležinio Vilko būrelis jam linki sėkmės 
ir ištvermės jo naujose pareigose.

Brolis Algis.
Los Angeles, Calif.

• Jau antri metai, kai čia sėkmingai 
veikia lituanistikos kursai, kuriuos su
organizavo ps. VI. Pažiūra. Iš karto pa
sišovusių juos lankyti buvo daug, tačiau 
laikui bėgant kai kurie atkrito, kol ga
lutinai liko grupė, kuri nuoširdžiai ir 
pastoviai šiuos lituanistikos kursus lan
ko. Kursuose dėsto buv. Lietuvos Švie
timo Ministerijos Departamento Direk
torius K. Barauskas ir gimnazijos mo-
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kytojas F. Kudirka. Skautai lanką šiuos 
kursus yra daugumoje studentai, tad ir 
kursas dėstomas akademiniame lygyje. 
Kartu su lietuvių literatūra, studentai 
netiesioginiu būdu gauna ir filosofijos. 
Jų kūrybinės galios pasirodo rašant il
gesnius referatus tokiomis temomis 
kaip “Lyrizmo elementas Krėvės kūry
boje”, “Filosofinės mintys Rytų Pasa
kose”, “Humanizmas Biliūno raštuose”, 
ir tt. Apie Velykas numatoma iškilmin
gas kurso užbaigimas su formaliais eg
zaminais, kurių komisijoje dalyvaus ir 
prof. Mykolas Biržiška.

® Š. m. kovo mėn. 13 d., Los Angeles 
iškilmingoje sueigoje minint šv. Kazi
mierą vadeiva ps. VI. Pažiūra vietininko 
pareigas perdavė ps. St. Makarevičiui, 
kuris šioje sueigoje davė ir paskautinin- 
ko įžodį. Sueigoje dalyvavo prof. Myko
las Biržiška, būrys Los Angeles intelek
tualų, skautų tėvai bei rėmėjai, keletas 
sesių ir puikiai save reprezentuoją skau
tai — Dariaus - Girėno draugovė, vad. 
■sk. vyčio R. Dabšio ir valtis Baltija. Va
deiva ps. VI. Pažiūra atidarė minėjimą, 
trumpai nušviesdamas praeitą skautų 
veiklą ir linkėdamas broliams darniau 
ir entuziastingiau dirbti St. Makarevi- 
čiaus vadovybėje. Brolis Stepas savo žo
dyje palinkėjo, kad visi lietuviai tarp 
savęs būtų broliais. Skautų - skaučių ka
pelionas kun. V. Šidlauskas savo kalbo
je iškėlė šv. Kazimierą skautams pavyz
džiu, nes jo visas gyvenimas buvo pa
švęstas Dievo, Tėvynės ir Artimo tarny
bai. Prof. Mykolas Biržiška, užrišęs tė
vynės mazgelį broliui Stepui ir skautų 
įžodį davusiam broliui A. Audroniui, 
skatino skautus dirbti tėvynės labui 
mintimis, žodžiais, maldomis ir darbais. 
Po oficialiosios dalies broliai atliko mon- 
tažėlį, išreikšdami savo jaunų širdžių 
ilgesį tėvynei. D.
New York, N.Y.

Kovo 14 d. NewYorko skautų vietinin- 
kija atšventė Lietuvos skautų Globėjo 
šv. Kazimiero dieną. Sueigą atidarė ir 
vietininko s. A. Samušio sveikinimą per
skaitė R. Kežys. Kun. J. Pakalniškis su
kalbėjo maldą ir sugiedota Marijos gies
mė. Paskaitą apie šv. Kazimierą skaitė 
A. Bendorius. Po to, skautės ir skautai 
suvaidino vaizdelį “Dviejų skautų sap
nas”. Režisavo mok. Banaitienė, dekora
cijos — mok. Gerdvilienės, muziką pri

taikė kun. J. Pakalniškis. Vaidino skat 
tai-ės: Klivečka, Arūnas, Reventas, Ir 
gelevičiūtė, Arūnaitė ir kt. Priedo skai
tė D. Audėnaitė paskambino pianim 
Programą vedė R. Kežys. - SKS -

® Tarptautinis skaučių klubas Ne’ 
Yorke vasario gale įspūdingai paminė 
jo Tarpt. Skaučių Susimąstymo Dienr 
Nepaprastą staigmeną šventės dalyvėm 
padarė pasaulio skaučių vadovės—Lad; 
Baden-Powell dalyvavimas. Ji šiuo met 
baigia apkeliauti JAV. Per tris mene 
sius aplankė 54 vietoves, kiekvienoj 
skaitydama paskaitas. Baigusi savo ke 
liones po šį kraštą, ji sugrįšianti Euro 
pon. Ten aplankys Angliją ir Skandi 
navijos kraštus — Švediją ir Daniją, < 
taip pat ir Šveicariją. Vėliau grįšiant 
Kenijon, P. Afrikon, kur yra pastovia 
įsikūrusi. Kenija buvo skautybės sąjū 
džio Lordo Roberto Baden-Powellio pa 
mėgtas kraštas. Ten jis yra ir palaidota. 
Kenijos kalno papėdėje, kur mirė 1941 
m. sausio 8 d.

New Yorke skaučių šventėje dalyvavę 
per 50 atstovių iš 20 tautų. Susimąsty
mo dienos apeigas pravedė pati Ladj 
Baden Powell, tardama atitinkamą žo 
dį ir uždegdama žvakelę. Ją sekė visi 
tautybių skautės. Pastarosios, degdamo: 
savo žvakeles, savo gimtąja kalba reiške 
išgyvenamo momento mintis. Ir čia jaut
riausios mintys buvo skaučių iš anapus 
geležinės uždangos kraštų — minėta di
dis pasilikusiųjų skausmas ir tėvynės 
ilgesys.

Po iškilmingosios dalies buvo vaišės 
Per jas skautės pasireiškė dainomis be: 
savo tautiniais šokiais. Per vakarienę 
brangioji viešnia piaustė didžiulį jos 
gimtadienio tortą ir vaišino skautes. 
Besiklabėdama su v.s E. Putvyte, ji pri
siminė mieluosius Palangoje viešėjimo 
laikus — 1933 m. vasarą. Ji taip pat pra
šė perduoti lietuvaitėms skautėms jos 
sveikinimus. —SKS—
Rochester, N.Y.

©Kovo 14 d. iškilminga sueiga pager
bėme liet, skautų šventąjį globėją šv. 
Kazimierą. Šv. Kazimiero gyvenimo 
apžvalgą paskaitė sk.v. Vyt. Žmuidzi- 
nas, keletas sesių padeklamavo eilėraš
čių, o vyr. skautės sudainavo pora dai
nelių.

• Visi Rochesterio skautai ir skautės 
didžiuojasi vietiniu maždaug 20 psl. laik-
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rašteliu “Budėk”. Šis laikraštėlis grynai 
tik mūsų bendrų pastangų kūrinys.

Laikraštėlio turinys: keletas įžanginių 
straipsnių, redaktoriaus žodis, vietinin
ko bei kitų, veiklos kronika, mįslės, pa
tarlės, humoristiniai dalykėliai, pasakos 
ir aprašymai. Iš viso išleidome jau du 
laikraštėlio numerius. Pirpiasis Naujų 
metų proga — kuris gražiai davė mūsų 
skautiško gyvenimo apžvalgą, ps. P. Ar- 
mono straipsnis, redaktoriaus žodis ir 
smailius kupletus apie Clevelando ir 
Toronto jūrų skautus. (Kas torontiškių 
“šlapiųjų” skautų dar neskaitė, nedels
dami kreipkitės į Rochesterio seses!).

Antrasis “Budėk” laikraštėlio numeris 
pasirodė šv. Kazimeiro šventės proga, 
su labai įdomiu turiniu. I-jį numerį fi
nansavo skautai vyčiai, o už II-jį rinko
me aukas.

“Budėk” laikraštėlio redaktorius s.v. 
Vyt. Žmuidzinas, technikinis redakto
rius psl. R. Bliudnikas ir sekretorė v.sk. 
R. Armonaitė, kuri taip pat visus spaus
dinimo darbus atliko. Sesė R.
Worcester, Mass.

® Aušros Vartų parapijos suruoštame 
Vasario 16 d. minėjime skautės atliko 
dalį programos deklamacijomis ir vaiz
deliu “Grįžimas namo”.

® Neringos draugovės adjutante sk. J. 
Micutaitė gavo stipericįiją studijuoti 
Clark universitete.

VENEZUELOS RAJONAS
• Venezuelos rajono skautai gavo 

šiltą pasveikinimą iš Tarpamerikinės 
Skautų Tarybos direktoriaus inž. Salva
dor Fernandez lietuvių skautų lakraščio 
Venezueloj išleidimo proga. Tai, kad da
lis medžiagos yra spausdinama ispanų 
kalba, padeda platinti gandą apie lietu
vius skautus ir jų dalią — nedalią. Pas
kutiniame 4-me to laikraščio numery be 
informacinės medžiagos yra įdėta Krė
vės Mickevičiaus apysakos vertimas Va- 
sija. Raj. vadas v.s. Petras Neniškis re
daguoja tą laikraštį.

• Kovo 6-7 d.d. Boletoje, žemės ūkio 
mokyklos stadijone įvyko Venezuelos 
rajono sąskrydis, kuriame vadovai ir 
vyčiai bei vyresniosios skautės turėjo 
progos aptarti bendruosius reikalus ir 
pasidalinti patyrimais atskiruose posė
džiuose. Vienas iš pagrindinių klausimų 
buvo — pasiruošti dalyvauti Sao Paulo, 

Brazilijoj, tarptautinėje skilčių jambo- 
retėje.

• Venezuelos rajone pašventinta jau
ketvirta skautiška vėliava. Tai veiklio
sios Caracas skautės, kurios pasižymėjo 
savo veiklumu jau per ilgesnį laiką ir 
per šį šv. Kazimierą vainikavo savo 
draugovės įsitvirtinimą emigracinėj lie
tuviškoj skautybėje puošnios vėliavos 
įsigijimu. (v)

SKAUTAI PASAULYJE
• VIII-oji pasaulinė Jamboree įvyks 

1955 m. rugpjūčio mėn. 18-28 dienomis 
Kanadoje. Be įprastinių užsiėmimų yra 
pramatyta visa eilė ekskursijų. Kana
dos skautų šefo pavaduotojas Jackson 
Dodds jau perėmė busimosios Jamboree 
viršininko pareigas ir pasikvietė padėjė
ju Eli Boyaner, New Brunswick’o rajo
no vadeivą. Lietuviams skautams Ka
nadoje ir JAV proga dalyvauti Jambo
ree pati siūlosi, (v)

• Vyties Keliais. Šiuo vardu pasiro
dė jau trečias numeris Venecuelos lie
tuvių skautų laikraštis. 10 rotatorinių 
puslapių gerai parinktos medžiagos šį 
kartą kreipia dėmesį į save tuo, kad da
lis laikraščio atspausdinta ispanų kal
ba. Atseit, su lietuvišku laikraščiu mūsų 
sąjungos Venecuelos raionas eina ne tik 
į savuosius, bet siekia ir venecueliečius 
skautus, paberdamas jiems geros infor
macinės medžiagos apie lietuvišką skau- 
tybę. Redaktorius v.s. P. Neniškis. (v)

• Skaučių ir skautų bendradarbiavi
mo kryptimi 1953 m. gruodžio 16 dieną 
įvyko pirmasis bendras posėdis, kuriame 
dalyvavo direktoriai ir visi bendradar
biai tiek Pasaulinio Skaučių Biuro tiek 
Tarptautinio Skautų Biuro ir po vieną 
atstovą iš Pasaulinio Skaučių Komiteto 
bei Tarptautinio Skautų Komiteto. Tai 
pirmas tokio masto žingsnis. Įdomiausia 
tai, kad jau yra susitarta šitokius posė
džius šaukti kas mėnesį ir juose kartu 
kelti bei nagrinėti klausimus, einančius 
iš kasdienybės patyrimo bei bendros 
ideologijos, (v)

ŪKĄ 5KAUTO-&, VĄHOYO-& 

be J kautu, Aido'!
—----------------- —-------------<-------1
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LSB JUBILIEJINIU METU SKAUTIŠKO PAŽANGUMO VARŽYBŲ(1953.5.15-1953.12.31) 
DUOMENYS

VILKIUKAI

VIENETO PAVADINIMAS Rodiklis Laimėta
(taškų skai

čius 1 skautui)
Vieta

VOKIETIJOS AUŠROS T. PANEMUNĖS MIŠKO DR-VĖ 61.0 1
JAV Detroito Baltijos v. Vytenio dr-vė 28. 8 2
Venezuelos Caracas vilkiukų būrelis 24. 0 3
Kanados Montrealio vilkiukų būrelis 22. 8 4
JAV Detroito Baltijos v. Algimanto dr-vė 21.4 5
JAV Omahos v. Šarūno dr-vė 18. 9 6

SKAUTAI

VOKIETIJOS AUŠROS T. BEBRU SKILTIS 134. 7 1
Kanados Montrealio T. Margio dr. Vanagų sk. 123.2 2
JAV Bostono v. Kęstučio dr. Tigrų sk. 71.4 3
Kanados Montrealio t. Margio dr. Vilkų sk. 69.3 4
JAV Los Angeles Žalgirio v. Dariaus-Girėno dr. Genių sk. 61.4 5
Vokietijos Aušros t. Sakalų sk. 60. 6 6
JAV Omahos v. Taurų sk. 52. 4 7
JAV Bostono v. Kęstučio dr. Sakalų sk. 51.2 8

" " " " " Vilkų sk. 47. 7 9
JAV Waterburio Šarūno dr.. Arų sk. 48. 1 10
JAV Los Angeles Žalgirio v. Dariaus-Girėno dr. Sakalų sk. 46.1 11
JAV Waterburio Šarūno dr. Lapinų sk. 42. 1 12

ii n n n 30. 7 13
Venezuelos Liūtų sk. 29.0 14
Vokietijos Aušros t. Vanagų sk. 22.6 15
JAV Los Angeles Žalgirio v. Dariaus-Girėno dr. Erelių sk. 10. 0 16
Venezuelos Maracay trys pavieniai skautai 76.0 (nesudaro 

pilnos sk)
ORO SKAUTA I

VOKIETIJOS AUŠROS T. LITUANICOS SKILTIS 24.0 1

JŪRŲ SKAUTA I

VOKIETIJOS AUŠROS T. LYDŽIU VALTIS 205. 8 1
Kanados Montrealio DLK Gedimino 1. 137.2 2
Toronto Rambyno t. K. K. Vaidoto 1. 66. 0 3
JAV Čikagos Lituanicos t. Kap.Kukučio 1. 50. 0 (Pavėluotai 

pristatyta )
S K . VYČIAI

VENEZUELOS MARACAY SK.V. KAND. BŪRELIS 143.0 1
JAV Bostono v. Senųjų Lapinų būrelis 127. 8 2
Vokietijos Aušros t. Margio būrelis 104. 7 3
Venezuelos Geležinio Vilko būrelis 100.0 4
JAV Hartfordo v. Geležinio Vilko būrelis 69. 0 5
Kanados Montrealio t.Dr. J. Basanavičiaus būrelis 31.7 6
JAV Omahos v. Dariaus-Girėno būrelis 27.5 7

PAŽANGIAUSIAIS BROLIJOS VIENETAIS jubiliejiniuose Sąjungos metuose skel
biu pirmųjų vietų laimėtojus:

Vokietijos Aušros t. vilkiukų Panemunės Miško dr-vę,
" " sk. Bebrų skiltį,
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ALp(LK)3083
1954, Nr.4Vokietijos Aušros t, oro sk. Lituanicos būrelį,

" jūrų sk. Lydžių valtį ir
Venezuelos Maracay sk. v. kand. būrelį.

VISŲ. ŠIŲ VIENETŲ SKAUTAMS ĮTEIKIAMI SPECIALŪS V/ 
ŽENKLELIAI, O VIENETAMS GARBĖS PAŽYMĖJIMAI.

Sveikinu širdingai laimėjusių vienetų vadovus ir skautus, dėkodamas už ištvermę ir 
budėjimą. Jūs esate pavyzdžiu visai mūsų Brolijai. Darbas buvo sunkus, bet ir atpil
das didis: širdyse šiltas jausmas, kad padarėte viską jubiliejiniais metais lavindami 
ir tobulindami save mūsų mielos tėvynės labui.

Sveikinu visus Brolijos vienetus dalyvavusius varžybose, linkėdamas ir ateityj'e aug
ti skautiškomis žiniomis, darnia veikla.

Gaila, yra vietovių, kurių dalyvių sąrašuose pasigendame. Tai vis vaisius mūsų 
apsnūdimo ir sunykimo, kurio ateityje turėtume visomis pastangomis nusikratyti.

DAUGIAUSIA PIRMŲJŲ VIETŲ LAIMĖJUSIAM VOKIETIJOS RAJONUI IR VENEZUE
LOS RAJONUI, KURIO VISI SKAUTAI DALYVAVO VARŽYBOSE,

REIŠKIU VIEŠĄ, PAGYRIMĄ.
VOKIETIJOS AUŠROS TUNTO LYDŽIŲ VALČIAI, kurios skautų surinktų taškų vi

durkis buvo 205.8,
REIŠKIU VIEŠĄ PAGYRIMĄ.

Budėkime !

v. s. S. Kairys
LSB Vyriausiasis Skautininkas

********************************************************************************-M-
LIETUVIŠKOSIOS DAINOS VARŽYBOS

**
g Lietuviškos Dainos Varžybų vyriausią komisiją sudaro:
** . VS pavad. v. s. VI. Šarūnas (Toronto),

LSB Vyčių Sk.ved.pavad. s.V.Mantautas( West Baden Springs, USA),
J ps. J. Gaižutis, (Toronto).
** Daugiau žinių bus aplinkraštyje vienetų vadovams.
**
$ LSB VADIJA
*

* 
* 
* 
*
* 
* 
* 
*

*

* 
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* 
■H-
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*

*

***** **** **********************************************************************

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * sj: * * * £ * jj. u- * u. £ jv * -u £ jj. * £ # * * * * *
* *
| SKAUTIŠKO RAŠINIO VARŽYBŲ GALUTINĖ DATA PRATĘSTA
* *į. 
J Varžybų skautiško rašinio tema "Skautybės Tarnyba Dievui ir Lietuvai" galutinė * 
« data pratęsiama iki Š. M. BIRŽELIO MEN. 1 D. Tuo norima duoti daugiau progos *
* dalyvauti mūsų sesėms, kurios dabar jau "grįžta iš Lietuvos". *
» Primename, kad varžybose gali dalyvauti visi PLSS nariai/ės iki 14 m. am- *
* žiaus. Medžiagą siųsti redakcijos adresu. Varžybų sąlygos buvo atspaustos "Sk. *
į A". Nr. 2 ir 3. *
J Sesės ir broliai, nepraleiskite gražios progos dalyvauti varžybose, o laimikis *
* galės labai gerai jūsų stovyklavimą paremti. *
•» #
* REDAKCIJA $
* tf■H- ********************************************************************************
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