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BROLIJOS UŽSIENIO SKYRIAUS VEIKLOJE

® Kalėdų ir Naujųjų Metų proga yra išsiunti
nėtos specialios sveikinimų atvirutės laisvojo pa
saulio skautų sąjungoms.

@ BUS pasiuntė Indijos Skautų Sąjungai pro
testo memorandumą už pažeminimą skautiškos 
ideologijos ir principų, suteikiant Bulganinui ir 
Chruščiovui Garbės Skauto vardą bei apdovano
jant kaklaraiščiais. Tas pats protestas perduotas 
ir Tarptautiniam Skautų Biurui, prašant atkreipti 
dėmesį i šį neskautišką reiškinį.

BUS greitu laiku numoto išsiuntinėti Rajonų 
Vadeivoms pertvarkytą Tarptautinio Skautų Ženk
lo programa ir jo įsigijimo instrukcijas.

DIDIEJI SĄSKRYDŽIAI

® 1957 m. Jubiliejinė Džiamborė /100 metų 
nuo Baden-Powellio gimimo ir 50 metų nuo tarp
tautinio skautų sąjūdžio įsisteigimo/. Džiamborė 
įvyks Anglijoje, prie Birminghamo miesto, ir tęsis 
nuo rugpiūčio 1 iki 12 dienos. Numatoma, kad 
dalyvaus apie 25 000 skautų.

• 1957 m. Pasaulio Skautų Vyčių sąskrydis 
/Rovermoot/. Sąskrydis vyks Birminghame, Ang
lijoje ir numatoma, kad dalyvaus apie 5 000 
skautų vyčių.

me dalyvaus apie 5 000 vadų.
9 Tarptautinė 16-ji Konferencija. Tikime, kad 

galėsime dalyvauti šioje konferencijoje kaip au
tonominis vienetas ir Brolijos Užsienio Skyrius - 
BUS tam deda visas pastangas.

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

® Dar daug kas iš vienetų ar pavienių platin
tojų neįsijungė į 1956 rri. "Sk. Aido“ platinimo 
vajų, nes administracija gavo tik kelis pranešimus.

Prašoma vienetų vadovų tuojau tą reikalą pa
skubinti. Adm. bendradarbiai ir platintojai pra
šomi surinktas prenumeratas siųsti tuojau. Dar 
kartą atkreipkite dėmesį į naują adm. adresą.

® Šis "Sk. Aido“ numeris siunčiamas visiems 
tiems skaitytojams, kurie prenumeratos 1956 me
tams dar neatnaujino. Administracija maloniai 
prašo ir tiki, kad mielieji skaitytojai su "Sk. A.“ 
nesiskirs ir prenumeratą tuoj atnaujins. Iš anks
to tariame skautišką ačiū!

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• BUDĖKIME, Nr. 15, 1955 m. gruodžio mėn. 
PLSS Anglijos Rajono leidinys, 28 psl. ir viršeliai.

® VYTIES KELIAIS, Nr. 25, 1955 m. gruodžio 
mėn. PLSS Venezuelos Rajono leidinys, 18 psl.

• 1957 m. Vadų suvažiavimas /Indaba/. Ši-„^_. _____
tas suvažiavimas įvyks Oxforde, Anglijoje ir ja- fŠio nr. viršelyje nuotrauka J. Mažeikos

Naciea»ii-
M.Mažvyd-
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S WT(Į AIDAS 1
1 9 56 m. sausio mėn., NR. 1.

“Aš pažinau garsiausią generolą”
Sir Winston Churchill

1941 m. sausio 8 d. Kenijoje, Afrikoje, mirė 
Skautybės įkūrėjos Lordas R. Baden-Powelis.

Čia yra spausdinama sulietuvinta ištrauka iš 
kito garsaus anglo — Lordo W. Churchillio at
siminimų, spausdintų amerikiečių sk. vadų žur
nale "Scouting" 1955 m. gruodžio mėn.

Trys garsiausi generolai, kuriuos aš 
pažinojau, nepasireiškė didžiausiomis 
pergalėmis kovos lauke. Keistu sutapi
mu visų trijų pavardės prasideda “B” 
raide. Štai jie: gen. Booth, gen. Botha 
ir gen. Baden-Powell. Gen. Booth įkūrė 
Išganymo Armiją (Salvation Army), 
gen. Botha — Jungtinę Pietų Afriką ir 
gen. B. P. — skautų sąjūdį.

Nepastoviame dabarties pasauly sun
ku daug tikėtis. Tačiau atrodo, kad ir 
po šimto metų nuo šių dienų mūsų pa
statyti paminklai šiems trims vyrams 
bylos pasauliui apie jų darbų didybę ne 
akmens ar vario nebylumu, bet gyvo
mis institucijomis vedančiomis ir auk
lėjančiomis ateinančias kartas.

Puikiai prisimenu mano pirmąjį su
sitikimą su B. P. Aš kartu su mano pul
ko komanda nuvykau į Meerutą daly
vauti Kavalerijos Taurės varžybose. Tai 
buvo didžiulis britų kariuomenės Indi
joje sporto ir visuomenės sluoksnių su
sitikimas. Vakare buvo mėgėjų pasiro
dymas scenoje skaitlingiems svečiams. 
Programoje buvo smagi daina ir šokis, 
kurį atliko vietos įgulos karininkas ir 
žavi ponia. Aš buvau nepaprastai nuste
bintas puikiu pasirodymu, kuris nepa
darytų gėdos bet kuriai mūsų didžiajai 
scenai. Man paaiškino:

“Tai yra B. P. Nuostabus vyras. Jis 
laimėjo Kadiro Taurę; matęs daug ak
tyvios karinės tarnybos. Tokiam nebus 
kliūčių, kilti kariniais laiptais aukštyn.

Ar ne keista — vyresnis karininkas taip 
išsidarinėja scenoje prieš gausybę laips
niu žemesnių karių!”

Turėjau laimės susipažinti su šiuo 
judriu ir garsėjančiu asmeniu prieš pat 
polo varžybų pabaigą.

Praėjo treji metai kol aš vėl su juo 
susitikau. Šį kartą visai kitoje aplinko
je. Lordo Robertso armija tik ką įžygia
vo į Pretoriją, o gen. Baden-Powellis, 
kuris buvo pakeistas Mefekinge po 217 
dienų apgulimo, buvo bejojąs apie 300 
mylių iš Vakarinio Transvalio rapor
tuoti vyriausiam kariuomenės vadui. 
Aš nutariau paklausinėti jį ir pasiųsti 
reportažą Morning Post laikraščiui apie 
nuostabųjį gynimąsi.

Mudu jojome geroką valandą kartu, 
o sykį pradėjęs pasakoti, jis buvęs ne
paprastai didingas. Aš buvau sukrėstas

1

3



to pasakojimo, o jis su pasitenkinimu jį 
tęsė. Nebeprisimenu smulkmenų, bet 
mano telegrama turėjo patekti į geriau
sias laikraščio skiltis. Prieš jį išsiųsda
mas, tekstą daviau perskaityti pačiam 
B. P. Jis skaitė susikaupęs ir kiek susi
jaudinęs, bet grąžindamas man tekstą 
su šypsena tarė: “Kalbėti su Jumis yra 
tas pats, kaip diktuoti fonografui”. Aš 
taip pat buvau tuo patenkintas.

Tuo metu B. P. kaip kariškio garsas 
viršijo visas įžymybes. Britų visuomenė 
jį laikė pirmaujančiu karo didvyriu. 
Net ir tie, kurie smerkė karą ir gerai 
organizuotų armijų pergalę prieš būrų

Skautybė nėra koks slaptingas ar sunkus 
mokslas; ji daugiau yra linksmas žaidimas, jei 
tik žvelgsite j jcj teisingoje šviesoje.

Skdutybės terminas reiškia žaidimų pagalba 
berniukų ir mergaičių pilietinio gyvenimo la
vinimo sistemą. B. - P.

žemdirbius, negalėjo sulaikyti susižavė
jimo tuo ilgu, drąsiu ir atkakliu Mefe
kingo gynimu su vos 800 vyrų prieš de
šimteriopai skaitlingesnes apgulančias 
pajėgas.

Niekas nesitikėjo, kad Mefekingas 
būtų taip ilgai išsilaikęs. Milijonai su 
įtempimu sekė spaudoje pranešimus iš 
apgulto Mefekingo. O kada Mefekingo 
išvadavimo žinia apskrido pasaulį, Lon
dono gatvės tapo nepraeinamos. Minių 
patriotizmas ir džiaugsmas išsiliejo to
kiu nepažabotu potvyniu, kokio neteko 
matyti iki I pasaulinio karo paliaubų 
dienos 1918 m.

Tačiau tas populiarumas buvo trum
palaikis, ir B. P. greit tapo pamirštas. 
Vėliau jam buvo lemta pasirodyti vie
šumoje visai skirtingame vaidmeny. Tai 
buvo 1907 metais, kai jis surengė savo 
pirmąją berniukų stovyklą. Įvairių luo
mų 21 berniukas iš Rytinio Londono, 
Etono ir Harrowo su juo tuokart sto
vyklavo BROWNSEA Saloje. (Dorset
shire). Iš šios kuklios pradžios kilo pa
saulinis skautų ir skaučių sąjūdis, kas
kart atsinaujinąs ir dabar siekiąs mili
jonus.

1908 m. Vyriausias Skautas (Chief 
Scout), kaip jis save vadino, išleido 
knygą — SKAUTYBĖ BERNIUKAMS. 
Ji žadino jaunimo nuotykių troškimą ir 
pamėgimą gyventi atviroje gamtoje, o 
be to kėlė riteriškumą, skatino žaisti — 

kiekvieną rimtą ar linksmą žaidimą — 
įtemptai ir teisingai, kas taip yra svar
bu britų auklėjimo sistemoje.

Pasisekimas buvo nepaprastas. Kukli 
uniforma, žalsvos trumpos kelnės ir 
marškiniai — įmanoma ir neturtingiau
siems — buvo tokia pat, kaip gen. Ba
den - Powellio Pietų Afrikos Šaulių da
linių. O galvai pridengti buvo paimta 
garsioji plokščiabrilė skrybėlė su smai
lai įspaustu viršumi, kokią jis dėvėjo 
Mefekinge. Šūkio — Budėk! (Be Pre
pared) — pirmosios raidės buvo jo ini
cialai — B. P. Netrukus mes pamatėme 
šventadieniais Britanijos keliais žygiuo
jančias skautų skiltis ir draugoves, stu
miančias vežimėlius su stovykliniais 
įrankiais į miškus ir parkus. Skautų pa
vyzdingas elgesys atidarė jiems vartus 
į visas tas vietas .Netrukus visur žėrėjo 
didžiulio naujojo sąjūdžio laužai. Jo 
gretos niekados nepraretės ir jų žygis 
nesustos, kol jaunatviškos širdys plaks 
pasaulyje.

Yra sunku apibūdinti moralinę ir 
dvasinę stiprybę, kurios mūsų tauta su
laukė iš šios vispusiškos ir paprastos 
koncepcijos. Anomis dienomis tas “Bu
dėk!” turėjo nepaprastą reikšmę mūsų 
kraštui. Tie, kurie laukė besiartinančio 
didžiojo karo, sveikino britų jaunimo 
atbudimą. Tačiau nė vienas, net ir ar
šiausias pacifistas negalėjo priekaištau
ti, jog skautai yra militaristai. Prieka- 
bingiausi kritikai skautybėje matė tik 
puikų kelią jaunatvės energijai išsi- 
siausti.

Didysis Karas nusiaubė visą pasaulį. 
Skautai atliko savo paskirtį. Jų žvalios 
akys talkininkavo pakrančių stebėto
jams. Orinių puolimų metu matėme 
šiuos 12-14 m. berniukus su nepaprastu 
šaltumu ir ramumu atliekant jiems pa
skirtas pareigas gatvėse ir viešose įstai
gose.

Daug garsių institucijų ir sistemų, il
gai žmonijos gerbtų, dingo audroje, ta
čiau skautų sąjūdis išliko. Jis pergyve
no ne tik karą, bet ir pokario stingdan
čius sukrėtimus. Kai daugelis nugalėju
sių tautų gyvybinių ir dvasinių elemen
tų buvo pamesti sustingime, skautybė 
pražydo ir išbujojo. Jos šūkis kalba į 
kiekvieną širdį, kviesdamas pareigai ir 
garbei: “BUDĖK!” už Teisę ir Tiesą, 
kad ir kokios vėtros siaustų.

Laisvai vertė J. Gerkėnas.
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LIETUVOS PAJŪRĮ PRISIMENANT 
B. Stundžia

Prieš penkioliką metų mūsų Tėvynę 
užgriuvo nelaimės. Istorijoje penkioli
ka metų yra labai trumpas laiko tarpas. 
Bet jau ir per tą laiką mūsų tauta pa
tyrė daug nuostolių. Nedidelei daliai 
lietuvių pavyko pasitraukti į užjūrius 
ir čia, sakyčiau, daugelis gražiai įsikū
rė. Deja, nuostolių ir čia nemaža. Mūsų 
jaunimas nepaprastai greitai nutausta. 
Gal ir tu, mielas skaitytojau, nebemoki 
lietuviškai melstis, nebenori su tėve
liais gimtąja kalba kalbėtis, gėdijiesi 
prisipažinti esąs lietuviu, nenori eiti į 
lietuvišką šeštadieninę mokyklą?! Ko
dėl lietuviai tokie neatsparūs?

Sausio 15 dieną prisiminkime mūsų 
brolius iš Mažosios Lietuvos. Per 700 
metų, būdami sunkioje vergijoje, jie 
išlaikė kalbą ir papročius. Mažoje Lie
tuvoje buvo išleista pirmoji lietuviška 
knyga. Politinėms aplinkybėms palan
kiai susidėjus, daliai mūsų brolių maž- 
lietuvių pavyko išsivaduoti iš prispau
dėjų “globos” ir susijungti su likusia 
tautos dalimi. Per jų aukas ir pasišven
timą mes atgavome savo pajūrį ir vie
nintelį uostą — langą į pasaulį. Deja, 
tada neįvertinome jūros, kaip dabar 
nevertiname savosios kalbos.

Jei 1709 metais Mažąją Lietuvą nebū
tų ištikęs maras, kai ištisi kaimai išmi
rė, tai po pirmojo pasaulinio karo visa 
Mažoji Lietuva ir Didžioji Lietuva kar
tu būtų pakilusios naujam gyvenimui. 
Bet taip nebebuvo lemta!

Sausio 15 dieną susikaupę prisimin-

LIETUVIO GIESMĖ

Pamilo jūrą mūsų žemė, 
Panoro laisvės mūs tauta, 
Ir Lietuvos garbė jau švinta, 
Kovos ir darbo sukurta. 
Rūstaus likimo išmėginta 
Pamilo jūrą mūsų žemė.

¥

Laisvos tėvynės narsūs sūnūs 
Atras kelius naujos būties. 
Nuo arklo vėl prie kalavijo 
Jie kietą dešinę išties.
Gyvent, ne mirt kovoj nebijo 
Laisvos Tėvynės narsūs sūnūs.

Teisingas, didis mūsų Dievas, 
Jo rankoj amžių ateitis. 
Gyvuos mūs Lietuva tėvynė, 
Ją laimins bočių praeitis.
O mūsų darbus gins, kaip gynė, 
Teisingas, didis mūsų Dievas.

Putinas

kime, kad 1923 metais daug mūsų bro
lių žuvo kovoje už Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos susijungimą tam, kad mū
sų laisvas gyvenimas stiprėtų, kad mes 
taptume jūrine tauta, ryžtinga, išdidžia 
ir veržlia.

Netekę jūros ir praradę nepriklauso
mybę, mes, skautai, nepamirškime savų 
didvyrių idealų! Populiarinkime jūrei- 
vybę, domėkimės vandens sportu ir įsi
sąmoninkime, kad ateities Lietuva turi 
būti jūrinė valstybė. To nuolatinis sie
kimas bus geriausiu paminklu kovoje 
už lietuvišką Gintaro Krantą žuvusiems 
didvyriams.

Šiandien ne savuose van
denyse . . .
Broliai Michigano ban
gose.

Nuotr. L. Knopfmilerio
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Neskanus
sviestainis

VYT. TAMULAITIS

Pavasario dienos buvo viena už kitą gražesnės.Soduose sužydo vyšnios ir obelys. Baltos žiedų kekės, pilnos bičių dūzgesio, sviro nuo medžių šakų sunkios, medumi kvepiančios. Laukai, miškas ir pievos, pasirėdę gražiausiais savo rūbais, skendo saulės spinduliuose, nenugalimai traukdami į save visus, kurie tik galėjo pajusti šitą nuostabų ir gražų gyvenimą.Gyvybės sultimis žemė atgaivino kiekvieną kampelį. Iš kiekvieno plyšio žolelės kišo savo galveles ir stiebėsi į saulę.Pievose ir pamiškėse margavo gyvulių kaimenės, saugojamos piemenėlių, kurių rageliai lialiuodavo nuo ryto aušros ligi tylaus, šiltame rūke paskęstan- čio, saulėleidžio.Visi stojo į darbą. Artojas arė, sekdamas paskui arklą, verčiantį purias vagas, ūkininkas sėjo javą ir, žengdamas per dirvą, šluostėsi prakaitą.Nesnaudė ir tie, kuriems šis platus ir didingas gyvenimas buvo nesuprantamas ir žodžiais neišreiškiamas. Tūkstančiai mažų gyvybių, kurių žmonės po savo kojomis nemato, rėplinėjo po žemę, kiekvienas kurdamas ir statydamas savo vargingą lūšnelę. Kiekvienas, kad ir mažiausias vabalėlis, bėgiojo sušilęs
4 

ir ant nugaros užsivertęs, prakaituodamas, vilko kokį surastą pakeliui menk- niekėlį, kuris, jo manymu, galėjo būti reikalingas jo vargingam gyvenimui palengvinti...Kiekvienas stengėsi prisidėti prie to gražaus gyvenimo, kuris lygiai visiems yra duotas ir lygiai visus taip vilioja ii' žavi... Tiek didelį, kuris nieko nebijo, tiek ir tą mažą, drebantį dėl savo gyvybės kiekvieną sekundę. Ten medis lapojo, kraudamas pumpurus, ir žydėjo, megzdamas vaisių, čia paukštelis čiulbėjo, linksmindamas savo giesmėmis kitus, kitur gėlė skleidė savo žiedų kvapą, viliodama auksasparnius drugelius, o aplink ją žiogelis straksėjo ir grojo ir grojo, grojo ... Visi lygiai jie džiaugėsi pavasario saule, žydriu dangumi ir motina žeme, maitinančia visus.Džiaugėsi pavasario sulaukę ir vaikai, suko iš karklo dūdeles ir skardendami sekiojo visą dieną paskui ariantį brolį ar tėvą. Išbėgę iš namų į paupį ar mišką, jie ilgai basom kojom bėgiodavo po miško aikšteles, švelnia žolele apaugusias ir nenorom, tik pakartotinai šaukiami, grįždavo namo.Ir mūsų Poviliukas, seniai užmiršęs savo ligą, jau po kelis kartus apibėgio- jo visus sodo kampelius, aplankė kiekvieną kiemo kertelę, laukų ir pievų
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aikšteles, kur žiedų jūroje dūzgėjo spie
čiai bičių, nuolat besišvaistančių ir sku
bančių nuo gėlės ant gėlės, nuo žiedo 
prie žiedo.

Kaip gražu gražu buvo visur. Taip 
traukė, viliojo akį tas platus, besišyp
santis pasaulis.

Šiandien, kai tik Poviliukas išbėgo 
rytą į laukus, taip ir nesulaukė jo grįž
tant namo mamytė. Jis lakstė po pie
vas, gaudė drugelius, nuėjo pas pieme
nis, ganančius pamiškėje bandą. Ten jis 
ilgai žaidė, šokinėjo per šokynes ir iš
sisuko iš karklo dūdelę. Paskui nubėgo 
dūdele švilpaudamas pas sėjančius va
sarojų vyrus. Ten buvo ir tėvelis. Jis 
ilgai sekiojo paskui tėvą, vaikščiojantį 
po dirvą, nuolat klausinėjo jo, kam vy
rai sėja grūdus, kam aria dirvą? Klau
sinėjo, ar sužėlusiuose javuose bus kiš
kelių ir perės kurapkos ... Tėvelis šyp
sodamas jam atsakinėjo.

Kai vyrai sustojo pailsėti, Poviliukas 
apžiūrinėjo arklus, blizgančius saulėje, 
nusišveitusius nuo darbo, apčiupinėda- 
mas kiekvieną dalelę, kiekvieną varžte
lį. Priėjęs tėvelis pasakė jam tą pasaką 
apie du plūgus, kurie gulėjo ūkininko 
kieme. Vienas jų buvo surūdijęs, o ant
ras blizgėjęs saulėje kaip sidabras. Kai 
surūdijusis plūgas paklausęs savo drau
gą, kodėl jis taip blizgąs, iš kur gavęs 
tą vaiskų sidabro spindėjimą, šis atsa
kęs, kad tai davęs jam darbas. Nuo dar
bo jis nusišveitęs visas savo rūdis ir 
dėl to dabar toks gražus esąs. Ir dar 
pridėjęs surūdijusiam plūgui, kad šis 
dėl to esąs toks juodas ir negražus, dėl 
to jį ėdančios rūdys, kad nieko nedir
bąs ir tik per dienas tysąs prieš saulę 
tinginiaudamas.

Čikagos atžalynas gerbia įžodį . . .
Nuotr. L. Knopfmilerio

Poviliukui ši pasaka patiko. Jam net 
pagailo to vargšo rūdžių ėdamo plūgo.

Staiga Poviliukas išgirdo mamytės 
balsą:

— Poviliuk, Poviliuk, pareik namo! 
Tu dar be pusryčių, — šaukia jį mamy
tė, paėjėjusi į papievį.

— Aš valgyt nenoriu, —■ atšaukia Po
viliukas.

— Pareik, Poviliuk! Ir greitai! Tave 
siųsiu pas kaimynus, — pasako mamytė 
ir apsisukus nueina.

Poviliukas nuleidžia galvą ir nesma
gus stovi prie tėvelio. Jis eiti namo ne
nori. Čia taip gera su tėveliu, su vyrais 
laukuose. Taip gražiai čirena padangėj 
vieversėlis, dangaus žydrynėje taip 
linksmai skrajoja kregždės, gaiviais 
klykavimais skrosdamos orą.

— Tėveli, aš noriu tau padėti čia lau
kuose ..., — sako nedrąsiai Poviliukas.

— Žinoma, man laukuose tu daug 
padedi, — kalba tėvelis, — mudu pasi- 
tariava kur ką sėti, pasikalbava, bet 
mamytės reikia klausyti.

Los Angeles jaunosios 
sesytės iškylauja . . .

Nuotr.
D. Pulkauninkaitės
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Taip, mamytės reikia klausyti. Nors 
Poviliukas taip nenori, taip nenori eiti 
namo, vos susilaiko nepravirkęs, bet 
pamažu, nesakęs nė žodžio, pasuka eže 
link namų.

Poviliukas ėjo namo nesmagus, nusi
minęs, net piktas. Nepradžiugino jo nei 
iš po pat kojų pasikėlusios kurapkos, 
kurios burbdamos savo sparnais ore 
nuskrido per dobilieną. Anksčiau jis 
šūkaudamas ir plodamas rankomis pa
bėgėdavo paskui ir sekdavo akimis, kol 
paukščiai išnykdavo horizonte ar nusi
leidę į pievą vėl pasislėpdavo žolėje. 
Dabar jis į kurpkas tik šnairomis pa
žvelgė, lyg pavydėdamas joms, ir greit 
nusisuko.

Mamytė jį maloniai sutiko.
— Išėjai ir išėjai, Poviliuk. Nė pusry

čių nepavalgei.. Nežinojau, kur tu din
gai, — kalbėjo mamytė.

— Aš pusryčių nenoriu, nevalgysiu,
— atsako griežtai Poviliukas.

Mamytė jaučia, kad jis nepatenkin
tas.

— Kodėl nevalgysi? Jau priešpiečiai, 
nejau neišalkai?...

Poviliukas nieko neatsako.
—-Užvalgyk truputį, — sako mamytė.

— Štai padėjau pienučio ... Kai paval
gysi, parneši iš Juraičių mėsai malti 
mašinėlę. Nėra ko pasiųsti. Jie pasisko
lino ir dar neatnešė. Mums ji bus rei
kalinga ...

— Taip toli eiti... — sumurma Po
viliukas.

— Koks čia tolumas. Pasišokinėsi ir 
nubėgsi. Netruksi...

Poviliukas nenoromis slenka prie du
rų. Ak, kad ne ta mėsai malti mašinėlė, 
jis būtų galėjęs būti su tėveliu laukuo
se. Gal tėvelis būtų ką nors gražaus pa
pasakojęs. Paskui būtų atėjęs popietis, 
vyrai liūtų joję pagirdyti arklius. Gal 
ir jis būtų gavęs pajoti. Bet dabar ta 
mėsai malti mašinėlė ...

Taip galvodamas Poviliukas jau bu
vo beeinąs pro duris, bet jį sulaikė ma
mytės balsas:

— Kodėl neišgeri pienučio?...
Nieko nesakęs Poviliukas priėjo prie 

stalo, greit išgėrė padėtą stiklinę pieno 
ir vėl pakilo.

— Suvalgyk ir sviestainį, — tarė ma
mytė. — Padariau tau, sutepiau, sakiau, 
pareis mano vaikelis išalkęs, pavalgys... 
O dabar toks piktas, nekantrus...

Poviliukui po šių žodžių pasidarė kaž
ko gailu, kažko dar nesmagiau, dar ne
kantriau.

— Aš sviestainio nenoriu. Aš noriu 
bandelės, — pasakė jis.

—-Nėra bandelių. Jau visas suvalgei. 
Jei dabar nenori sviestainio, tai įsidėk 
į kišenę, eidamas suvalgysi, — ir ma
mytė suvyniojo sviestainį į popierių.

Poviliukas susiraukė. Jo širdelėje lyg 
kažkas pabudo, lyg kas jį gundė saky
damas: neimk šito sviestainio. Ot, kad 
būt bandelė, tai kas kita. Ji skani, saldi, 
su uogom. Tu taip mėgsti tokias bande
les. Bet šitas sviestainis, kam jis tikęs? 
Dvi juodos duonos riekutės ir dar su 
sūriu, kurio tu nelabai mėgsti.

Ir kai mamytė, suvyniojusi sviestainį, 
padavė Poviliukui, jis atsakė:

Čikagos Lituanicos vadi- 
ja

Nuotr. g, Račiūno

6

8



— Neimsiu .. . Noriu bandelės.
— Negražu ožiuotis, Poviliuk, tarė 

rimtai mamytė. — Kodėl gi manęs ne
klausai?

Nieko nesakydamas Poviliukas neno
romis paėmė sviestainį ir ėjo pro duris. 
Tarpduryje dar stabtelėjo ir griežtai 
pasakė:

— Vistiek aš jo nevalgysiu.
Mamytė nieko neatsakė. Kai daryda

mas paskui save duris, Poviliukas pa- 
žvelglė į ją, jis pamatė tik liūdnas ma
mytės akis, palydinčias jį. Jis greit nu
sisuko ir išbėgo į kiemą.

Jam buvo kažko neramu, gaila, ne
kantru. Kažkoks tylus, silpnas balselis 
širdies gilumoje jam sakė: grįžk, pasa
kyk mamytei sudie, atsisveikink kaip 
visados kur nors išeidamas, juk ji to
kia gera, gerutėlė ...

Bet Poviliukas negrįžo. Išbėgęs į kie
mą, jis norėjo sviestainį kur nors pakiš
ti ar Margiui atiduoti, bet bijojo, kad 
to nepastebėtų mamytė. Čia buvo ne
patogu. Geriau kai užeis už trobų, ten 
galės įkišti kur į dilgėles ar po lentom 
palikti. Ten niekas jo nematys, galvo
jo jis.

Išėjęs iš kiemo už trobų jis apsidairė 
ir metė sviestainį į dilgėles. Paskui, pa
matęs gražų margaspalvį drugelį, jį nu
sivijo. Drugelio nepavijęs, jis įsuko į 
takelį, einantį per pievą į vieškelį. Pa
sišokinėdamas papieviu jis greit pribė
go kelią, kuriuo turėjo eiti į Juraičius.

Šalia vieškelio stovėjo pakrypusi, že
mais žemais langais ir šiaudiniu stogu, 
trobelė. Stovėjo ji nuošaliai nuo kitų 
kaimo namelių, atsiskyrusi, viena, se
nos vinkšnos paūksmėje, kuries šakos 
siekė trobelės stogą. Čia gyveno netur-

Vilnious verbų parodėlė Čikagos Mokslo ir Pra
monės muziejuje. Iš kairės s. dr. M. Budrienė, 
s. M. Tumienė, akad. sk. D. Pranevičiūtė ir N. 
Martinaitytė.

tinga našlė Urbaišienė. Nieko ji dau
giau neturėjo: tik šią sukrypusią trobe
lę ir mažą sūnelį Jurgiuką.

Poviliukas jau buvo beprabėgąs šiuos 
namelius, kai staiga kieme išgirdo ty
lų vaiko verksmą. Jis sustojo ir pasi
klausė. Kūkčiojantis vaikelio verks
mas girdėjosi aiškiai, — toks tylus ir 
graudus.

“Kas jį nuskriaudė, ko jis taip grau
džiai verkia?” pagalvojo Poviliukas ir 
pasilenkęs pažvelgė pro tvoros spragą į 
kiemą. Jis pamatė kieme ant žolės sė
dintį išbalusiu veideliu berniuką, su
plyšusiais, daugybe lopų sulopytais rū
beliais. Purvinom, žemėtom rankutėm 
jis šluostėsi ašaras.

Tai buvo tos neturtingos našlės Ur- 
baišienės Jurgiukas. Jį tuoj pažino. Jau 
kelis kartus jis buvo jį sutikęs paupyje, 
miške, vaikų draugijoj, kai šie iš viso

Detroito mindougėnų 
įžodis vietininkijos 5 
metų sukakties proga 
dalyvaujant SVS ir BVS 

Nuotr. P.’Gobio
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"Laimink, Dieve, 
mūs Tėvynę ir 
brangiuosius tėve
lius . . ." Toronto 
Ragainė.
Nuotr. S. Dapkaus

kaimo susirinkdavo žiemą pasivažinėti 
nuo kalnelio ar vasarą išsirengdavo į 
mišką uogauti. Poviliukas jį buvo kelis 
kartus užkalbinęs, bet pasikalbėti ilgiau 
juodu niekad nepasikalbėjo. Jurgiukas 
buvo nedrąsus, tylus, daug jį kas pa
šiepdavo, skriausdavo, iš jo pasityčio
davo. Gal dėl to, kad jis buvo neturtin
giausios kaime motinos sūnus, kad vi
sados jo rūbeliai buvo suplyšę, apsku- 
toję, kad jis niekados neturėdavo kiše
nėse gražių, išraitytų pyragaičių ar ži
bančiuose sidabro popierėliuose saldai
nių.

Poviliukas valandėlę žiūrėjo į ver
kiantį berniuką ir jam labai jo pagailo. 
Poviliukas jau norėjo prieiti prie jo, 
paklausti, ko jis taip graudžiai verkia, 
paguosti, nuraminti jį, bet tuo tarpu iš 
trobelės išėjo skara susirišusi galvą mo
teriškė, Jurgiuko mamytė. Poviliukas 
gūžtelėjo už tvoros, kad jo nepamatytų.

Jurgiukas pakilo ir šluostydamasis 
ašaras pribėgo prie motinos.

— Mamyte, noriu duonutės... — iš
girdo Poviliukas. — Valgyti noriu, taip 
noriu...

— Nėra, Jurgiuk, duonutės... Jau nė
ra, — suskambėjo gailus, skausmingas 
motinos balsas. — Pakentėk truputį. Aš 
nueisiu pas Daukšus, gausiu saikelį bul
vių, gražių kaip obuolėlių. Mes jas iš- 
sivirsime ir paskui kad abu valgysime 
su druskos padažu ... Pamatysi, kokios 
jos bus skanios, miltingos ...

Berniukas, seilę rydamas, atsakė:

— Gerai, mamyte ... Paskui abu kad 
valgysime tai valgysime ... Bet kol pa
reisi! iš Daukšų, duokit, mamyte, kad 
ir mažą mažą, jau seną duonutės plu
telę. .. Man bus gera.

— Mano vargše kūdiki, pasigirdo vir
pąs beviltis motinos balsas. — Mano 
vargše kūdiki, tu suvalgei tą paskutinę 
plutelę jau prieš keletą dienų ... Netu
riu dabar tau nieko. Atiduočiau tau, 
žinoma, atiduočiau, jei tik būtų. Bet at
ėjo pavasaris, tuoj ateis vasara, bus pil
nas miškas uogų ir grybų. Aš vėl eisiu 
dirbti ir tau visko parnešiu. Ne tik duo
nutės, bet ir mėsos ... Mudu vėl gyven
sime kaip karaliai, visko pertekę ...

Berniukas džiaugsmingai pažvelgė į 
motiną, bet pamatęs ją skarelės kampu 
slaptai šluostantis ašaras, nuliūdo, nu
leido galvą ir klausė:

— Ko tu verki, mamyte, ko?
— Nieko, vaikeli,... ko aš verksiu 

tave turėdama, tu mano brangus, mie
las pumpuriuk ..., — kalbėjo ji glaus
dama Jurgiuką prie savęs.

— Mamyte, — staiga sušuko jis links
mai, — aš valgyt jau nenoriu, visai ne
noriu ... Aš žinau, tu verki, mamyte, 
kad aš noriu valgyti. Bet aš nenoriu, 
mamyte, tikrai nenoriu. Nė duonutės 
jau nenoriu mamyte...

Motina liūdnai nusišypsojo, pakėlė jį 
nuo žemės, priglaudė prie krūtinės ir 
bučiavo bučiavo dar giliau, dar grau
džiau verkdama, negalėdama susilaiky
ti, nusiraminti.
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Pro tvoros spragą Poviliukas viską 
matė. Jis žiūrėjo į motiną ir berniuką 
nustebęs, akis įsmeigęs, nedrįsdamas 
net sujudėti. Tik kai vargšė motina 
įėjo su sūnumi į trobelę ir paskui save 
uždarė duris, Poviliukas atsitraukė nuo 
tvoros ir tyliai sau vienas sušnibždėjo:

— Nejau Jurgiukas neturi nė duonu
tės...,— ir tuo akimirksniu jis atsimi
nė savo sviestainį, numestą už trobų į 
dilgėles ir, nieko nelaukęs, kiek tik ko
jos nešė, pasileido vieškeliu atgal, na
mų link.

Parbėgęs namo, Poviliukas išėmė iš 
dilgėlių sviestainį ir valandėlę žiūrėjo 
į jį, rūpestingai mamytės suvyniotą į 
popierėlį. Kai tik jis jį paėmė į rankas, 
jam taip kažko graudu, gailu pasidarė, 
kad jis norėjo verkti, verkti pats neži
nodamas dėl ko. Vieną akimirksnį savo 
mintyse jis vėl matė vargšę Jurgiuko 
motiną, besišluostančią slaptai skaros 
kampeliu ašaras, matė suplyšusiais rū
beliais Jurgiuką, prašantį nors ir mažą 
mažą duonos plutelę, matė paskui jį šo
kinėjantį, linksmą ir, pakėlusį galvelę, 
sakantį motinai: tu verki, mamyte, dėl 
to, kad aš noriu valgyti, bet aš valgyti 
nenoriu, tikrai nenoriu. Nenoriu jau nė 
duonutės...

Tą pat akimirksnį jis prisiminė ir sa
vo mamytę, kai jis piktai atsakė neno
rįs sviestainio, tik bandelės ...

— Tik bandelės ..., — sušnibždėjo 
garsiau Poviliukas, liūdnai šyptelėjęs, 
ir jo lūpos suvirpėjo, atsiminus Jur
giuką.

Jis norėjo vėl grįžti, nunešti sviestai
nį Jurgiukui, bet laikydamas jį rankoje, 
nuėjo per kiemą į trobą pas mamytę.

— Ar jau grįžai, Poviliuk? Ir taip 
greitai? — tarė nustebus mamytė, pa
mačiusi įeinantį jį pro duris į virtuvę.

Poviliukas nieko neatsakė. Jis kiek 
paėjęs sustojo ir nuleido galvą, lyg kaž
ką galvodamas, nedrįsdamas pasiryžti.

Mamytė tuoj suprato, kad bus kas 
nors atsitikę.

— Kas tau yra, Poviliuk? — paklausė 
ji ir, pamačiusi jo rankoje sviestainį, 
dar pridėjo: — Ar nesu valgei jo? Kodėl 
jį parsinešei? Reikėjo suvalgyti...

Poviliukas tylėjo.
— Na, ko toks nešnekus? Kur maši

nėlė, ar neparnešei?
— Ne... Aš... aš nebuvau pas Ju- 

raičius, mamyte. Jurgiukas, vargšas 
Jurgiukas ..., — staiga sušuko jis ir 
prisiglaudė prie motinos, nesulaikyda
mas ašarų. — Aš toks negeras buvau 
tau, mamyte ...

Jis pats nežinojo, kodėl jam taip stai
ga graudu pasidarė.

— Kas atsitiko, vaikeli?
Poviliukas viską papasakojo. Papasa

kojo kaip jis numetęs sviestainį į dilgė
les, kaip paskui nubėgęs vieškeliu, ėjęs 
pro našlės Urbaišienės trobelę ir išgir
dęs verkiant Jurgiuką, prašant duonu
tės ... Bet jo motina neturėjusi nieko. 
Tada jis prisiminęs sviestainį, prisimi
nęs ir savo mamytę ...

— Aš nunešiu jam, mamyte, sviestai-

"O, štai, čia Vil
nius, Lietuvos sos
tinė . . .". Ročes- 
terio seseryčių ir 
broliukų saulėtos 
dienos.

V. Bacevičiaus
Nuotr.
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nį, nunešiu duonutės ..., — baigė Po
viliukas.

— Džiaugiuos tavimi, vaikeli, — at
sakė motina, glostydama jo galvelę. — 
Džiaugiuosi, nes tu nepraėjai pro šalį, 
išgirdęs vargšo skundą. Tau atleidžiu 
tavo nekantrumą, kuriuo šiandien įžei
dei mane, reikalaudamas bandelės ir 
nenorėdamas priimti sviestainio... Būk 
toks jautrus visados ir ištiesk visuomet 
pagalbai ranką kitam, kuris jos reika
lingas, nes visa, kas gyva, jaučia, trokš
ta to paties, kaip ir tu. Tu nežinai to 
didelio skausmo, kuris yra motinos šir
dyje, kai ji neturi kuo papenėti savo 
kūdikio. Tu niekad gal jo ir nesuprasi. 
Bet atmink, kad tu padarysi didelį 
džiaugsmą tam, kam nušluostysi nuo 
veido nors ir vieną ašarą, kam paleng
vinsi nors ir valandėlei sunkų gyveni
mą ... Užjaučiantis, meilus žvilgsnis 
einančiam ant kriukių elgetai paleng
vins naštą, ir jis net nusišypsos paten
kintas, nes pajus, kad yra žmonių, su
prantančių jo nelaimę. Vienas ištartas 
suraminimo žodis nuskriaustąjam grą
žins džiaugsmą, nes jis pajus, kad yra ir 
gerų, jį užjaučiančių žmonių. Taip, ma
no vaikeli... Tu kada nors tą gerai su
prasi.

Poviliukas klausėsi mamytės žodžių 
atidžiai, prisiglaudęs prie jos.

— Dabar galėsi nunešti Jurgučiui 
valgyti. Į Juraičius kitą dieną nueisi, — 
tarė mamytė ir nuėjo prie spintos.

Po valandėlės Pgviliukas vėl bėgo 
vieškeliu. Jo rankoje buvo pintinė, pil
na prikrauta Jurgiuku! dovanų.

Kai jis pasiekė vargingąją našlės lūš
nelę, Jurgiuką rado tebesėdintį prie 
trobelės žolėje, žaidžiantį akmenėliais. 
Įeinančio Poviliuko į kiemą jis nepa- 
stebėj o.

— Sveikas, Jurgiuk! ■—■ tarė jis pri
ėjęs.

Berniukas išsigandęs pašoko nuo že
mės. Svečių jis nesitikėjo.

— Ar žaidi?
— Taip, — atsakė berniukas.
— Tau dovanų atnešiau ...
Tuo tarpu iš trobelės, pamačiusi sve

čią, išėjo Jurgiuko motina.
Poviliukas pasisveikino ir, paduoda

mas pintinę, tarė:
— Atnešiau Jurgiukui dovanų. Juk 

mudu draugai... Tik aš vis niekad jo 
neprisirengiau atlankyti, bet daugiau 

to nebus. Atsilankysiu ir dažniau. Jur
giuką pasikviesiu pas save, mes kartu 
pažaisim ...

Motina, paėmusi pintinę, tuoj viską 
suprato. Iš karto ji užraudo, paskui iš 
džiaugsmo pradėjo virpėti jos lūpos kad 
ji negalėjo ištarti nė žodžio. Kai ji pa
kėlė akis nuo pintinės ir pažvelgė į Po- 
viliuką, laikantį Jurgiuko ranką, jos 
akys staiga pasruvo ašaromis. Tik pra
virkus moteriškė, rodos, tegalėjo pra
šnekti. Kaip tik mokėdama jam ji dė
kojo.

Tuoj motina Jurgiuką pavalgydino. 
Jis abiem rankutėm ėmė sviestainius ir 
taip skaniai juos valgė, kad, rodos, tai 
buvo gardžiausia pasaulyje, ką jis ga
lėjo gauti. Ant jo veidų liko duonos 
trupinėliai — žymės jo skaniai paval
gytų priešpiečių.

— O pietums, Jurgiuk, virsime mė
sos. Poviliukas tokį didelį gabalą atne
šė, kad mums visai savaitei pakaks, — 
tarė jam motina.

— Aš vėl jums atnešiu, — kalbėjo Po
viliukas, — dažnai jus atlankysiu ...

-— Koks geras, koks tu geras, Povi- 
liuk.. . Ačiū ačiū tau, vaikeli, — nuo- 
,lat kartojo vargšė moteriškė.

Paskui ji nuėjo į trobelę. Poviliukas 
dar ilgai kalbėjosi su Jurgiuku, žaidė 
kieme. Atsisveikindamas jis jam tarė:

■— Ateik rytoj pas mane. Juk mudu 
draugai...

■— Gerai, — atsakė maloniai Jurgiu
kas, ir juodu išsiskyrė.

Syki skautė — visa gyvenimą skautė . . .
Čikagos Atžalynas. Nuotr. L. Knopfmilerio
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

ŠIAURĖS JŪROJE

/tąso/

Užsukus į Kristiansand mane pagavo 
vokiečių sargybinis befotografuojant 
laivyno bazę. Po trijų ketvirčių valan
dos aiškinimosi išsiskyrėme geriausiais 
draugais. Jam pažadėjau, kol baigsis 
karas, filmą laikyti paslėptą.

Čia esant, vokiečių radijas paskelbė, 
kad visi laivai, pasitraukę iš nustatytos 
srities jūroje, bus puolami ir skandina
mi be pasigailėjimo Tai jau blogiau! 
Išeitį radome apsirūpindami žvejybos 
priemonėmis ir padirbtais žvejų asme
niniais liudijimais.

Ir ne be reikalo. Sekančią dieną va
kare mus užtiko vokiečių naikintojas. 
Vėjo visai nebuvo. Mūsų jachtoje atsi
rado jūrų leitenantas ir du jūrininkai. 
Patikrinę dokumentus ir išrausę kaju
tės vidų, jie nieko įtartino nesurado. 
Tada užsipuolė, kodėl mes, .turėdami 
žvejų pasus, nuėjome toliau negu per 
vieną jūrmylių nuo kranto. Tai mes, 
anot jų, turėjome žinoti. Aiškinomės, 
jog pagavus vėjui, srovė mus išnešė į 
jūrą ir kad motoras sugedo. Leitenan
tas, atrodė, mūsų pasiaiškinimą priėmė 
už tiesą. Viską nulėmė jūrininkų rastas 
butelys degtinės. Įtarimo sumažinimui 
paklausėme ar naikintojas negalėtų 
mus parvilkti į uostą. Tada leitenantas 
visiškai atsileido ir pasiuntė abu jūri
ninkus atgal į karo laivą. Pakeliui jūrų 
leitenantą visiškai nugirdėme.

Netoli Movika, maždaug trys su puse 
mylios nuo Kristiansand, naikintojas 
pasiėmė savo karininką, o mes su ky
lančiu lengvu vėju pasukome vakarų 
link, kursu į Mandal.

Maždaug po dviejų savaičių pasiekė
me Mandal, vieną iš toliausia pietuose 
esančių vietovių Norvegijoje.

Mūsų jachtai gulint prie krantinės, 
pastebėjome stipriai sudėtą tamsų vy
rą, kuris stovėjo atsirėmęs į telegrafo 
būstinę ir atydžiai mus stebėjo; atrodė, 
kad labai įdomavosi tuo, kas pas mus 
ant borto dedasi.

Visas tris sekančias dienas tas pats 
vyras, kasdien tuo pačiu laiku ir toje 
pačioje vietoje stovėdamas, sekė kiek
vieną mūsų judesį. Trečią dieną, kai jau 
buvome besiruošią išburiuoti, jis priėjo 
prie jachtos ir pasisakė esąs Rolf Gab
rielsen, banko sąskaitininkas iš Mandal.

Truputį paplepėjęs apie šį ir tą, jis 
staiga paklausė, ar mums nereikalingas 
trečias žmogus.

“Trečias žmogus? Kam?” — nustebęs 
pasakė Kaare.

Jis, spręsdamas iš mūsų amžiaus, lai
kysenos ir pasiruošimo, kuris vyko ant 
borto, galėjo maždaug pasakyti į kur 
mes esame pasiruošę buriuoti.

Nelaukdamas mūsų atsakymo, jis pa
sipasakojo, kad jau kartą bandęs pa
kliūti į laivą, einantį į Angliją, bet tą 
kartą laivas jau buvęs perpildytas. Da
bar jam atrodė, jog trečias žmogus ant 
borto bus naudingas, o jo didžiausias 
troškimas esąs — pakliūti į salas ir pri
sistatyti ten, kur reikia. Jis neprašomas 
nurodė asmenis, gyvenančius Mandal, 
kurie galėjo mums suteikti apie jį rei
kalingų žinių.

Žinoma, nei aš nei Kaare neprasita
rėme jam apie tikruosius mūsų ketini
mus. Nudavėme, kad visiškai nesame 
sudominti plaukimu į Angliją, kadangi 
buvome tik žvejai ir ketinome vykti į 
Bergen. Gabrielsen išklausė mūsų pa
aiškinimų ir pridūrė, kad jis pasiruošęs 
kuo galėdamas mums padėti. Tada jis 
nuėjo.

Ilgai tą popietį, sėdėdami H a a b e t 
kajutėje, abu šnekėjomės, tarėmės ir
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Nevv-Yorko skautų ir skaučių šventė, įvykusi 1955 m. lapkričio mėn. 19 d.

Iš viršaus kairėn: 1. Įnešamos vėliavos. 2. Būklo didžioji salė ir šventės dalyviai. 3. Vilkiukų Įžodis. 4. Neringos vietininkė J. Jonulevičienė riša kaklaraiščius. 5. Garbės prezidiumo dalis. Kalba Vicekonsulas V. Stašinskas. Jo kai
rėje — Liet. Laisvės Komit. Pirm. min. V. Sidzikauskas. 6. Tauro tunto adjutantas vyr. si. V. Mikalauskas priima jūrų skautų Audros laivo vado R. Peniko raportų. 7. Iškilminga sueiga. 8. Tauro tuntininkas ps. R. Kezys riša 
kaklaraištį skautui R. Legeckiui. Viduryje — ps. V. Pileika. 9. Sk. D. Kezytė po sėkmingo dainavimo Įteikia rožes skautų vyčių oktetui. Kairėje — vyčių dr-vės vadas vyr. si. V. Gobužas. 10. Vadovai sveikina jaunuosius 
vilkiukus, /iš kairės/ vilkiukų dr-vės draugininkas v.si. A. Alksninis, Tauro tuntininkas ps. R. Kezys ir ps. V. Pileika. 11. Dainuoja skautų vyčių oktetas: /iš kairės/ A. llgutis, M. Ilgūnas, V. Gobūžas, J. Lapurka, R. Kezys, 
V. Alksninis, G. Rajeckas ir L. Ralys. ' ‘ Nuotr. G. Peniko
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BROLIAI JŪRŲ SKAUTAI IR VADOVAI!

1955 metais jūrų skautai pažengė tiek kokybe, tiek kiekybe. Stovyk
lauta, buriuota, plaukiota nemaža. Dirbta daug, su entuziazmu ir draus
mingai. Daug pasišventimo parodė ir jūrų skautų bei budžių vadai. Visų 
sutartine veikla pasiekta tai, kad jūrinė idėja vis daugiau tampa populiari. 
Ateinančiais metais dar daugiau pasitempkime.

Gero vėjo 1956 metais linki
jūrų s. L. Knopfmileris

LSB Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjas.

ginčijomės. Mums reikėjo trečio žmo
gaus, nes žinojome, jog dviems bus sun
ku ištverti, o ypač nepratusiems tada, 
jei pakelyje užgultų stiprus vėjas. Ka
jutėje vietos trims miegoti nebuvo, bet 
kelionėje kai vienas turės visą laiką sė
dėti prie vairo, tokio klausimo jau ne
begalėjo kilti.

Tarp daugelio asmenų, kuriuos Gab
rielsen nurodė kaipo jį pažįstančius, bu
vo du, kuriuos žinojome kaip gerus ir 
patikimus norvegus. Dar tą patį vaka
rą nuvykau pas vieną iš jų ir pilnai iš
siaiškinau Gabrielsen tapatybę. Pasiro
do, jis buvo puikus vyras, be to nusi
manė buriavime. To mums pakako. Se
kančią dieną Rolf Gabrielsen kaip tre
tysis įgulos narys įsitaisė jachtoje. Da
bar H a a b e t turėjo pilną įgulą.

1940 m. rugsėjo mėn. 14 dieną oras 
buvo toks, kokio mes pageidavome: ry
tinis vėjas, apsiniaukę, neaudringa. At
rodė, kaip kieno užsakyta. Kadangi vis
kas senai jau buvo paruošta, tad ir sekė 
komanda “atsirišt nuo krantinės”!

Pučiant stipriai brizei, netrukome iš
kilti į atvirą jūrą. Traukiant trisdešim
ties mazgų vėjui per dvarsą* H a a b e t 
stengėsi kiek galėjo. Vanduo pylėsi į 
nedengtą kokpitą* ir sėdintis prie vai
ro turėjo nedėkingą darbą laikyti kur
są. Mes siurbėme vandenį ir buriavome, 
o buriavome tik siurbliui dirbant. Bet 
užtatai kranto vaizdai nyko, susiliejo į 
vieną ir likosi toli.

Staiga Kaare sušuko — “Žiūrėk!” 
Mes sužiurome jo ištiestos rankos kryp
timi.

“Lėktuvas! Ne, du lėktuvai!
*Dvarsas — plačiausia laivo vieta.
*Kokpitas — vieta, kur randasi vairuotojas.

Skubiai išmėtėme tinklą ir pamažu 
traukėme atgal. Du Heinkel 115 
apsuko ratą apie H a a b e t, kuris ša
lia norvegiškos vėliavos nešė ir vokišką 
su svastiką. Tris kart aplink apsukę, 
išmetė dvi raudonas šviesas. Tada vie
nas lėktuvas mus trumpai apšaudė ir 
abu nuskrido. Nuostolių neturėjome.

Grįš ar ne? Net kvapą mums užėmė! 
O gal praneš mūsų radimosi vietą pa
krančių sargybiniams laivams? Bet lai
mė buvo dar mūsų pusėje. Neužilgo rū
kas ir lietus paslėpė jachtą, kad vos per 
kelis jardus tegalėjome įmatyti. Beto ir 
naktis artėjo.

Pamažu mus apsupo nyki tamsa ir su 
ja vėjas sustiprėjo. Turbūt aš niekados 
nepamiršiu savo pirmosios nakties 
Šiaurės jūroje, ant aštuoniolikos pėdų 
burinės jachtos. Apie miegą ir pagalvo
ti neteko, nes reikėjo žiūrėti, kad jachta 
nebūtų bangų užpilta. Vėjas, nors ir ne
skubėdamas, stiprėjo, o su juo augo ir 
bangos. Kartais atrodė, kad H a a b e t 
liemuo buvo daugiau po vandeniu, ne
gu virš vandens. Dažnai vandens tiek 
pripildavo, kad kajutės grindys būdavo 
pasemtos, o viskas viduje buvo per
merkta. Su kiekvienu bangų judėjimu 
vanduo teliūskavosi po grindimis, api
pildavo viską kas radosi viduje sukrau
ta. Kai aš prieš vidurnaktį perėmiau 
vairą, tai Kaare pavyko ant primuso iš
virti šiltą viralą. Rolf pastoviai dirbo 
prie vandens siurblio. Beto atspėjamu 
laiku aptvarkydavo kajutėje esančius 
daiktus.

Atsitiko kažkas baisaus: 23.20 vai. di
džioji burė pagal trečią refų* eilę plyšo 
skersai. Plyšo su tokiu triukšmu, kuris 
* retas — mažinamas burių plotas.
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TRUMPAI
LSB Jūrų skautų skyriaus vedėjas išleido ap

linkraštį įpareigojantį jūrų skautų vienetus regist
ruotis LSB Jūrų Skautų Skyriuje, prenumeruotis 
skautišką spaudą, remti Vokietijoje esančius 
skautus, užsimokėti laiku nario mokestį, įsigyti 
jūrų skautų ženkliukus, vimpilus ir minėti atitin
kamas šventes. Jūrų budžių vadams primenama, 
kad į būdžius priimama vyrai nejaunesni 21 me
tų, be to, kad kandidatai negali dalyvauti įžodžio 
davimo iškilmėse.

® Čikagoje vietoje pasitraukusio Baltijos jūrų 
skautų tuntininko jūrų ps. E. Josiukaičio nauju 
tuntininku paskirtas ps. E. Zabarskas.

@ Toronto jūrų skautės aplankė sergančią p. 
E. Jankutę, M. Jankaus, Mažosios Lietuvos pat
riarcho, dukterį.

BROLI, SESE! NEBEDAUG BELIKO, BET 
DAR GALIMA GAUTI B. STUNDŽIOS KNYGĄ 
"BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ". KREIP
TIS į SPAUDOS PLATINTOJUS, ARBA PAS 
AUTORIŲ. KAINA SKAUTAMS $1.75.

Italijos Karališkojo Laivyno mokomasis burlaivis 
"Cristoforo Colombo", kuriame jūrų s. P. Laba
nauskas atliko praktiką.

Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

LĖKTUVAI
Iš visų sunkesnių už orą skraidymo 

prietaisų šiandien plačiausiai naudoja
mi lėktuvai. Jie nei savo išvaizda nei 
paskirtimi nėra vienodi: vieni turi ra
tus, kiti plūdes; yra jų viensparnių bei 
dvisparnių, su liemeniu ir be jo. Vieni 
naudojami taikiems tikslams — susisie
kimui, sportui, mokslo tyrinėjimams, 
kiti karo reikalams — savo krašto gy
nimui nuo užpuolikų ir, reikalui esant, 
nešimui į priešo šalį viską griaunančitj 
bombų. Tad iš eilės susipažinsime su 
įvairiomis lėktuvų rūšimis, kurios atsi
rado nuo jų skirtingo panaudojimo ir 
statybos būdų.

Pagal panaudojimą skraidyti virš 
sausumos ar vandens, ten tūpiant bei 
pakylant, lėktuvai yra skirstomi: sau
sumos lėktuvus ir vandens lėktuvus. 
Yra dar ir trečioji rūšis lėktuvų, kurie 
gali tūpti bei pakilti nuo žemės ir van
dens. Juos vadiname amfibiniais lėk
tuvais.

Sausumos lėktuvai (jie paprastai yra 
vadinami tiesiog lėktuvais) pakyla nuo 
žemės ir leidžiasi ant žemės. Tam tiks
lui jie turi važiuoklę su ratais (pieš. 1).

Naujųjų Metų proga siunčia jūrų 
skautams sveikinimus buvęs LSB Jū
rų Skautų Skyriaus vedėjas jūrų s. 
kapt. Itn. inž. Povilas Labanauskas.

prilygo šautuvo šūvio trenksmui. Gerą 
valandėlę gulėjome su Kaare ant kaju
tės, bandydami padaryti kas įmanoma. 
Bet nieko neišėjo, kadangi vėjas buvo 
per stiprus ir bures plėšė iš rankų. Šiai 
nakčiai turėjo pakakti priekinės burės, 
nes einant su vėju, turėjome pakenčia
mą greitį (B. d.)

Žiemos metu, pakeitus ratus slidėmis, 
lėktuvai gali tūpti ir kilti nuo sniegu 
padengtos žemės (pieš. 2) .Lėktuvų pa
kilimui bei nusileidimui pastoviai nau
dojamos vietos yra vadinamos aerodro
mais. Jų yra mažų (lauko aerodromai)
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— tai išlygintos didesnės aikštės ar pievos tinkamos nedideliems lėktuvams, dažniausiai sportiniams. Karo aviacijos ar susisiekimo reikalams yra didžiuliai aerodromai su įvairiomis kryptimis einančiais cementiniais takais. Ten gali pakilti ir leistis dideli ir sunkiai pakrauti lėktuvai esant bet kokiam orui (mat nuo lietaus sušlapus žemei, sunkūs lėktuvai į ją suklimptų). Didesniuose aerodromuose yra oro stotys, iš kurių palaikomas radio ryšis su at- skrendančiais lėktuvais, tvarkomas lėktuvų judėjimas aerodrome, priimamos bei išsiunčiamos meteorologinės žiniois ir t.t. Susisiekimo reikalams aerodromų oro stotyse dar būna laukiamieji kambariai keleiviams, užkandinės, bilietų kasa bei informacijos įstaigos. Lėktuvai yra laikomi aerodromų pastatuose, kurie vadinami angarais. Šių laikų moderniems, dideliu greičiu skraidantiems lėktuvams reikia pakilimui bei tūpimui ilgų prabėgimo takų, žinoma, tuo pačiu ir didelio aerodromo,- kurio pastatymas ir išlaikymas surištas su nemažomis išlaidomis. Karo metu, norint apsiginti nuo netikėto priešo puolimo, reikia turėti pasienyje daug aerodromų su paruoštais naikintuvais. Tad dabar jau pastatyti ir bandomi statmeno pakilimo bei tūpimo lėktuvai, kuriems užtenka mažo, vos šimtais kvadratinių jardų skaičiuojamo ploto. Šie lėktuvai kyla ir leidžiasi statmenai, lyg pasikabinę ant dviejų, priešingom kryptim besisukančių propelerių (pieš. 3).
Vandens lėktuvai pakyla ir nusileidžia ant vandens paviršiaus. Jiems aerodromą atstoja ežeras, plati upė ar jūros pakraštys, kurių krante stovi angarai ir kiti pastatai, atitinką aerodromo įrengimus. Vandens lėktuvų yra dviejų rūšių: hidroplanai ir skraidantieji laivai.Hidroplanai mažai kuo skiriasi nuo sausumos lėktuvų — vietoj ratų jie

turi plūdes. Plūdės yra lyg nedidelės valtelės su kuriom jie kyla ir nusileidžia ant vandens (pieš. 4). Vietoj dvie

jų plūdžių gali būti panaudota viena pagrindinė su dviem mažesnėm sparno galuose (pieš. 5).

Skraidantieji laivai plūdžių neturi, bet tūpimui bei pakilimui naudoja visą liemenį, tam specialiai pritaikintą. Jie savo išvaizda primena laivą, kuriam uždėti sparnai ir vairai (pieš. 6). Tiek skraidančio laivo liemuo, tiek hidroplano plūdės turi užkarpą, kuri padeda sumažinti vandens čiulpiamąją jėgą, atsirandančią kilimo metu šliau-
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Vadovių lavinimo įkyrius 

KETVIRTOJO ĮSTATO KELIU

Sueigos pasaulinių, ženklui jsigyti

PENKTOJI SUEIGA
Prie laužo /I vai. 30 min./

Tema: "Skautybės įkūrėjas. Pasaulio skaučių 
vadė".

1. Laužo užkūrimas. Sudarome tarptautinę 
skaučių skiltį. Pasirinkusi kurį kraštą, skautė pa
sipuošia būdingais tam kraštui rūbais, išmoksta 
pasirinktos šalies kalba pasakyti 4-tąjį skaučių 
įstatą.

Laužo vedėja paprašo laužo dalyvių padainuo
ti: "Kur bėga Šešupė" (vienas p.).

Iš keturių pasaulio šalių ateina skaučių vaiz
duojamos įvairių kraštų skautės, nešdamos žibu
rėlius bei degolų. Jos prieina prie laužo, pasako 
savo šalies kalba ketvirtąjį įstatą ir deda dego- 
lą į laužą.

■ 2. Daina —• "Atgitnė tėvynė, gimėme ir mes".
3. Pašnekesys: "Skautybės įkūrėjas". Siam 

pašnekesiui pravesti pasikvieskime brolių - skau
tų vyčių, ar santalkos būdu tepapasakoja apie 
skautybės įkūrėją pasaulio skautų organizacijoje 
ir Lietuvoje.

4. Pasaulinė skaučių giesmė —• ir skautės ir 
laužo svečiai čia pat išmoksta padainuoti bent 
vieną pasaulinės skaučių giesmės posmelį.

5. Pašnekesys: "Pasaulio skaučių vadė" — 
Santalkos būdu laužą užkūrusi skaučių skiltis 
papasakoja apie pasaulio skaučių vadę Lady Ba
den Powell. Kiekviena paruošdama 5-10 min. 
kalbą (Viena kalbės kur B. P. gimė ir ougo bei 
mokėsi, kito — apie jos keliones su tėvu, trečia 
— apie jos pažintį su B. P. ir t. t.),

6. Daina: "Dievui, Tau, Tėvyne ir žmonijai",
7. Šokiai, dainos, dramatizacijos, įvairių kraš

tų skaučių papročių bei kultūros pavaizdavimas. 
Čia parodykime mūsų išmoktą Naujosios Zelan
dijos Maori tautelės lazdų ritminį žaidimą, bei kt.

8. Blezdingėlė — atliekama skaučių.
9. Ateina naktis.
Priedas: ketvirtasis skaučių įstatas įvai

riom kolbom.
Anglija: 4. A guide is a friend to all, and a 

sister to every other guide.

žiant vandens paviršium;

Dabar jau yra bandomi vandens lėk
tuvai, kurie kildami ir leisdamiesi nau
doja iš liemens nuleidžiamas slides, pa
našias į vandens slides (pieš. 7). Ne 
vienam ir iš mūsų yra tekę matyti van
dens slides užsidėjusius sportininkus,

I* Naci©, tai I
MMažvyde j
Fiblfeteka I 

kurie motorinio laivelio traukiami su
geba skrieti vandens paviršium. Tačiau, 
sumažėjus greičiui ar sustojus, jie 
grimsta į vandenį. Panašiai yra ir su 
vandens lėktuvais naudojančiais van
dens slides: nusileidę ir sustoję jie tru
putį nugrimsta ir ne tik liemeniiu, bet 
ir sparnais laikosi plūduriuodami van
dens paviršiuje.

Amfibiniai lėktuvai. Hidroplanui ar, 
dažniausiai, skraidančiam laivui įtai
sius įtraukiamus ar pakeliamus ratus, 
jis galės kilti ir tūpti ne tik ant van

dens, bet ir ant žemės. Toks lėktuvas 
vadinasi amfibiniu lėktuvu arba trum
piau amfibija. Iš skraidančio laivo pa
darytą amfibiją matome prieš. 8.

ps. V. Tamulaitis.
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Belgija: 4. La guide ėst l'amie de taus et la 
soeur de toute autre guide.

Brazilija: 4. A Bandeirante estima todas eė 
irma para as outras Bandeirantes.

Danija: 4. Vaer en god Kammerat.
Prancūzija: Une Eclaireuse ėst l'amie de taus 

et la soeur dės autres Eclaireuses.
Italija: 4. La guida ė arnica di tutti e sorella 

di agni aitra guida.
ŠEŠTOJI SUEIGA 

Mąstymo Diena
Vasario 22 d. yra viso pasaulio skaučių Mąsty

mo Diena, o kartu ir nustebiu supuolimu paties 
Baden Powell'io ir jo žmonos gimimo diena.

Mąstymo Dieną skautės prisimena viena kitą 
ir mąsto apie skautybės reikšmę, įvairiai šią die
ną švęsdamos.

Australijoje paskirtu laiku visos skautės mel
džiasi už kitų kraštų skautes, nežiūrint to, ką 
jos tuo laiku darytų, kur bebūtą.

Belgijoje ■—■ kuriami laužai, jų liepsnos skaid
riai šviečia visų kraštų skaučių garbei.

Kanadoje — Mąstymo Diena yra dalis skau
tiškosios savaitės, per kurią skautės pasakoja vi
suomenei apie skautybę.

Didžiojoj Britanijoj — transliuojamos specia
lios pamaldos, karališkuose rūmuose Mąstymo 
Dienai pritaikintos iškilmės, rašomi laiškai kitų 
kraštų skautėms.

irlandijoje — drganizuojamas laiškų rašymas 
plunksnos draugėms kituose kraštuose.

Naujoje Zelandijoje — vyresniųjų skaučių vie
netai keliauja į aukščiausius kalnus, ypač į Mt. 
Eden, netoli Auckland'o, saulei tekant pasimelsti 
ir siųsti linkėjimus kitų kraštų skautėms.

Švedijoje —- Mąstymo Dieną skautės nešioja 
prisisegusios mažytę pasaulinę vėliavą.

Šveicarijoje —• Adelbodene, kur yra tarptauti
niai skaučių namai "Our Chalet", ragas pažadina 
Mąstymo Dienos rytą miegančias skautes iš įvai
rių pasaulio kraštų. Su savo vėliavom jos kelia 
pasaulinę skaučių vėliavą ir sveikina "Falk" (Our 
Chalet direktorę) skautišku šūkiu savo kalba.

Amerikoje — Mastymo Diena yra atžymima 
laiškų bei atviručių siuntimu kitų kraštų skau
tėms, o taip pat ir savajam krašte.
Mūsų Mąstymo Diena

L. S. Seserijoje nėra nusistovėjęs vienas būdas 
visiems vienodai švęsti, bei sutartu laiku susikau
pus pamąstyti apie viena kitą ir apie kitų kraštų 
skautes. Mes švenčiame Mąstymo Dieną labai 
įvairiai ir individualiai; daugel vienetų ir visai 
nešvenčia. Vienur net ir nežino, kad visų kraštų 
skautės turi tokią šventę, kitur — nepajėgia pa

ruošti palyginti per labai trumpą laiką po Vasa
rio 16 dar kitą šventę.

Tačiau pagalvojus ir pdplanavus galima būtų 
ir Mąstymo Dieną sueiti ir pasiųsti savo linkė
jimus kartu su viso pasaulio skautėmis kitiems 
kraštams bei viena kitai.

Gal būt, mes žiūrime į mūsų šventes ir minė
jimus bent kiek paviršutiniškai, vis norėdamos 
pasirodyti. Mąstymo Dienos nuotaika veda mus 
j rimties valandėlę savyje -—- į tylą, kurioje ra
dusios savyje gražiausio — meilę paskleidžiame 
pasauliui; malda, mintimi, laiškučiu ar daina. 
Kiek kartų aš pati pabusdavau nuo abejingumo 
ir kartelio Mąstymo Dienos linkėjimų pažadinta.

Tad Mąstymo Diena tenebūna mūsų skautiško 
veikimo kalendoriuje tuščia vieta, o gražia Rim
ties Valandėle, viso pasaulio skaučių rimtyje.

Pasipuošusios pasauliniu skaučių ženkleliu su
eigą pradedam:

1. Laiškai — vadovė surašo adresus tų skautiš
kų vienetų ar pavienių skaučių, kuriems skiltis yra 
sutarusi parašyti Mąstymo Dienos linkėjimus. Su
eigos pradžioje skautės ir rašo Mąstymo Dienos 
sveikinimus, savąja kūryba juos įvairiai papuoš- 
damos.

2. Laiškų skaitymas — ant sienos pakabina
mas didelis žemėlapis. Iš eilės skautės skaito sa
vo parašytus laiškus, įsega į žemėlapį trispalvį 
kaspinėlį, pažymėdama tą šalį, į kurią siunčia 
savo linkėjimus.

3. Dainos: Pasaulinė skaučių giesmė — jei 
yra pianinas, teišmoksta kuri sesių paskambinti 
pasaulinę skaučių giesmę, — tepadainuoja visos

a/ "Dievui, Tau, Tėvyne ir žmonijai". . .
b/ "Mūsų Chalet" — daina,
c/ "Giedu dainelę, savo giesmelę". . .
4. Filmą ar šviesos paveikslai "Pasaulinis 

draugiškumas" (World - Conference, Girl Scouts 
of U.S.A. /Nuomos kaina $4.25/). Tas filmas 
išnuomuoti išsirašius galima lengvai J.A.V. per 
bibliotekas.

5. Arbatėlė — su įvairių kraštų pyragais ar 
pyragaičiais. Vietos skaučių krautuvėse galima 
gauti servetėlių su pasauliniu ženklu. Paryškin- 
kim mūsų arbatėlės nuotaiką atitinkamu stalo 
papuošimu ir kambario dekoravimu.

Parodėlė — iš kitų kraštų žmonių gyvenimo 
praplėstų mūsų akyratį bei žinojimą.

6. Pabaiga — įnešama pasaulinė skaučių vė
liava, skautės sustoja pasagos pusračiu. Tyliai 
grojant ar niūniuojant "Dievui, Tau, Tėvynei ir 
žmonijai" — skautės tyloje prisimena dešimt 
skautiškų įstatų ir įžodį. Giedama "Ateina nak
tis".

Pakeliui į vyr. skautes...
Toronto Ragainė.

Nuotr. S. Dapkaus

18

19



DARBELIAI IŠ RĄSTŲ IR ŠAKŲ
Iškylaudami miškuose užtinkame ne

mažai išvirtusių medžių bei vėjo pri
laužytų šakų.

Ar pagalvojai kada, kad iš šios me
džiagos galima padaryti labai gražias 
žvakides, gėlėms vazoną, net ir stalinę 
lempą.

Žvakidė. Pasirinkę gražia žieve rąsto 
gabalą nuplaukime piūklu skritulį apie 
6 colių pločio ir 2 colių storio (A).

Dabar suraskime plonesnį rąstą, ko

kių 3 colių pločio ir nuplaukime 4 colių 
ilgio gabalą (B).

Mažesnysis gabalas (B), prikalamas 
prie didesniojo (A).

Viršutinėje dalyje išgręžiama skylė 
iš viršaus tokio dydžio, kad galima būtų 
įstatyti žvakę. Kita skylė gręžiama šo
ne, kur įtaisoma rankena. Lygi lazdutė 
ar kokia įdomiai susisukusi šaka.

Štai ir turime skautišką žvakidę (C).

Lempa. Pagrindui nuplauname rąsto 
skritulį maždaug 12 colių skersmens ir 
2 colių storumo.

Lempos kotui reikia surasti šakotą 
šaką, gana storą, kokių 2 colių skers
mens ir 2 colių ilgio. Kotas prikalamas 
prie pagrindo (B).

Pagrąžinimui panaudosime laukinių 
vynuogių suraizgytą šaką. Ją reikia ke- 

letai valandų pamerkti į verdantį van
denį (C). Pamirkusi šaka pasidaro 
lanksti. Ja apvyniokime lempos kotą, 
kai kur mažomis vinelėmis prikalkime.

Nuo koto viršaus gręžiame kote sky
lę žvakei įstatyti. Apdailinę, nulakavę 
ir įstatę didelę žvakę, pasidžiaugsime 
savo darbo lempa.

Gėlių vazonas padaromas iš storesnio 
rąsto. Nuplauname didoką gabalą, 12 
colių ilgio ir kokių 4 colių pločio (sker
sinio piūvio) (D).

Iškalama, išdrožiama, išpiaustoma di
doka skylė, lyg drevė, į kurią pridėję 
žemių, pasodinsime gėles.

Šoriuose išgręžiamos keturios skylės 
— kojoms įstatyti (E).

Tai bus nuostabus gėlių vazonas skau
tiškajam gamtos kampeliui.
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NE ... GALIUI

L. Čepienė

Tyliai krenta snaigės. Miško namelyje, sėdė
dama prie savo mažojo stalelio, baigiu rašyti laiš
ką. Taip tylu, kad net plunksnos judesiai girdėti.

Pastačiau tašką, parašiusi "negaliu“. Dabar 
tyla dar didesnė. Ją visada jaučiam ko nors at
sisakę ar nustoję.

Laiškas Vyriausiajai. Onutei. Į jos prašymą pa
rašyti pasveikinimą vadovėms iš Seserijos naujų 
pastogių “Skautų Aide" ir "Mūsų Vytyje" para
šiau: "Negaliu". Nes atrodo, kad be sueigų ir 
planų nieko galvoje nebeliko . . .

Bet snaigės krenta taip tyliai. Kaip kitados, 
prieš daugeli metų, krito ašaros per visą kelią, 
einant iš Kėdainių stoties į gimnaziją, j skautų 
sueigą pranešti, kad tėveliai neleidžia būti skaute, 
nes jiems labai nepatiko lazdos. Tos lazdos, su 
kuriomis 1924 m. žygiuodavo skautai ir skautės.

Verkiau. Nes man tos lazdos patiko. Galėjau 
lygiai su berniukais plačiausius griovius peršokti.

Daug dienelių praliūdėjau, negalėdama daly
vauti sueigose. Tačiau vieną dieną berniukas 
čiuoždamas įlūžo j ledą ir įkrito į ežerėlį supantį 
Kėdainių parką. Ant kranto lazduoti skautai kaž
ką žaidė. Išgirdę riksmą, šoko gelbėti, ištiesę per 
trapų ledą savo lazdas. Ištraukė išsigandusį vaiką.

Greit pasklido žinia. Buvo daug kalbų . . . Ne
užilgo man buvo leista vėl būti skaute. Nes laz
dos pasirodė naudinga priemonė ir gyvybei gel
bėti.

Džiaugsmas buvo didelis. Kada po kiek laiko 
iš skaučių rankų lazdos buvo atimtos, kaip vis- 
dėlto nemoteriškos daiktas mergaitėms, aš savą
ją saugojau ir retkarčiais pasinaudodavau ... vi
sų namiškių siaubui.

Prisimenu 1925 metų rudenį. Susirgo skiltinin- 
kė. Eidama paskiltininkės pareigas, turėjau ją 
pavaduoti — pravesti sueigą. Dariau kaip ji darė: 
gimnazijos kieme, po pamokų, žygiavom. Visą 
valandą.

"Laisvai. Ramiai. Žengte marš. Kairėn-deši
nėn . . . Sustok!" Kaip malonu buvo komanduoti.

Pro langą žiūrėjo gimnastikos mokytojas ir šyp
sojos. Man atrodė, kad jam taip pat patinka mū
sų gražus žygiavimas.

"Ar nenusibodo marširuoti?" šūktelėjo moky
tojas.

Mes tylėjom. Man tikrai nenusibodo, o mergai
tės gal nedrįso pasakyti "viršininkės“ akyvaizdoje.

"Pažaiskit ką nors!" pasiūlė mokytojas ir už
trenkė langą. Tai buvo mokytojų kambario lan
gas. Matyt, jam įgrįso komandų triukšmas.

Pradėjom žaisti. Susėdom ant gimnazijos mal
kų ir žaidėm KIMĄ.

Vėliau atsiminiau draugininkės pasakojimą 
apie krautuvės langų kimą.

Mergaitės išbėgo į gatvę. Pasilikusi viena lau
kiau, laukiau jų ir nesulaukiau. Nutariau eit na
mo, nes temo. O kelio 4 km.

Kada namo parėjus, buvau paklausta, kodėl 
užtrukau.: "Buvo ilga sueiga", paaiškinau.

Tai, matote, kokia pradžia . . .
Po keletas metų apsigyvenome Kaune. Aušros 

gimnazija, Birutės D-vė, Bičių skiltis ir vėliau 
Vytauto Didžiojo Universitete Liepsnelių skiltis 
įtraukė į darbą, į jaunesniųjų skautų vadovų 
gretas.
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Nepamenu gerai metų, bet, rodosi, tai buvo 
1931 m. Skautų štabas, instruktoriaus v.s. K. 
Palčiausko pasiūlymu, siunčia į Mažeikius, į mo
kytojų - skautų vadovų kursus pravesti parodomą
ją vilkiukų sueigą.

Važiavau. Žinoma linksmo. Patinka keliauti. 
Patinka ir sueiga su vilkiukais.

Širdingai priimto mokytojų p.p. O. P. Zailskų, 
visai drąsiai žiūrėjau į savo uždavinį. Tačiau, 
įėjusi salėn, apmiriau. Salė buvo pilnutėlė suau
gusių žmonių, gyvų —■ tikrų mokytojų.

"Kaip gi aš galiu juos mokyti? — galvojau.
"Jie nieko nežino kaip vesti sueigas. Nebijok! 

Nežiūrėk į salę, žiūrėk į vaikus ir žaisk kaip na
mie", ramino ir drąsino p. Zoilskas.

Vaikai buvo tokie puikūs ir taip mielai žaidė, 
kad nepajutau, kaip jau sueiga ir pasibaigė.

Tačiau nepasibaigė anų dienų įspūdžiai ir pa
tirtas nuoširdumas tolimuose Mažeikiuose. Tyloje 
jie grįžta. Verčia šypsotis. Skatina dirbt.

Jau 1956 metai. Dabar mane gąsdina tuštuma 
tų puslapių, kuriuos reikės užpildyti "Skilties pa
lapinėje" ir "Tau, vadove" skyriuose.

Ramina vadovių laiškai. Iš arti ir iš toli. Juose 
yra prašymų. Ne stebuklingosios tošelės. Paprastų 
vadovei reikalingų dalykų: sueigų, planų, žaidi
mų, dainų, darbelių ir juokingų pasirodymų lau
žui.

Tie prašymai perduoti skautininkėms.
Jei atsakymuose bus dainos, žaidimai ir daug 

juoko, mes nenuobodžiausime.
Galiu ir nesakyti, koks kils triukšmas skilties 

palapinėje visoms skiltininkėms jon galvas sukišus.
Negaliu ir pagalvoti, koks kils triukšmas re

dakcijoje, kai palapinė pasirodys per maža. Kai 
imsim kirpti lubas, ieškodamos vietos, kaip ana 
pupa . . . Bet tuo tarpu, ša! Tylutėliai rašykim 
viena kitai.

Išimu laišką. Nubraukiu žodį ne ir pabraukiu 
galiu.

Tyliai krenta snaigės. Miško namelyje, sėdė
dama prie savo mažojo stalelio, baigiau rašyti.

Clevelando jaunieji broliukai. Nuotr. V. Kizlaičio
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SENAJAM VILKUI
L. Čepienė

Vilkiukų organizavimas
Vilkiukais priimami berniukai nuo 

7-12 mt. amžiaus. Jie buriuojami j bū 
relius, po šešius į būrelį.

Kiekvienas būrelis išsirenka iš savo 
tarpo būrelio galvą, kuris, kaip paslau
gus brolis, padeda savo būreliui greitai 
ir gerai atlikti pavestą uždavinį, k.a. 
sustato būrelį eilėn, paruošia darbo ar 
žaidimo priemones, palydi jaunesniuo
sius namo ir t.t.

Keli būreliai jungiami į draugovę. 
Draugovei vadovauja draugininkas — 
Senas Vilkas ir jo pasirinktas adjutan
tas — kuris nors vilkiukas ar skautas.

Būrelių vardai.
Būreliai pasirenka spalvą (Ne gyvių 

vardą, kaip skautų šakoje kad daroma). 
Spalvos pavadinimas vilkiukų šakoje ir 
yra būrelio vardas. Pav.: “Baltieji” vil
kiukai, “Rudieji”, tiktai ne “Pilkieji”. 
“Pilkoji” spalva suteikiama už pasižy
mėjimą pavieniui vilkiukui ar visam 
būreliui.

Draugovės vardas
Vilkiukų draugovė gauna draugovės 

eilės (registracijos) numerį ir pasiren
ka Lietuvos miškų vardą, k.a.: “Duks- 
tynos” vilkiukų 4-toji Draugovė, “Pu
nios”, “Panemunės”, “Pažaislio”, “Pa
langos”, “Pušinės” ir kt.

Vilkiuko^ gyvenimas
Skautiškasis vilkiuko gyvenimas pra

sideda įstojus berniukui į vilkiukų 
draugovę.

Senasis vilkas mylinčia ir rūpestinga 
ranka veda jaunąjį brolį į pilną nuoty
kių, paslapčių ir žaismingumo vilkiuko 
gyvenimą, kurio uždavinys yra paruošti 
berniuką tikrajam skautavimui.

Draugovės sueigose bei iškylose vil
kiukas turi progos ne tik pažinti, bet ir 
vykdyti savo naujojo gyvenimo papro
čius ir įstatus. Jis turi progos įgyti prak
tiškų žinių, išeidamas patyrimo laips
nių programą.

Vilkiukų įstatai
Vilkiukas klauso savo vado.
Vilkiukas stengiasi būti geras.
Kaip Lietuvos miškų vilkiuko dvi bu

dinčios akys ir ausys stebi ar negręsia 
koks pavojus, taip skauto vilkiuko bud
rios akys, įstatų skatinamos, stebi kada 
reikia paklausyti vyresniųjų, kada pa
sistengti būti geru.

Mes žinome koks puikus medžiotojas 
yra vilkiukas girioje. Ir skauto vilkiuko 
gyvenimas taip pat yra nuolatinė “me
džioklė savajame miške”, medžioklė sa
vyje ir aplink save. Ko? Gerųjų darbe
lių bei linksmų nuotykių. Pav.: sume
džioti visus svetimus žodžius savo kal
boje, sumedžioti melą, užsispyrimą, ne
tvarkingumą. Sumedžioti juoką tada, 
kai nesinori daryti, ko esi prašomas. 
Sumedžioti kuo daugiausiai senovės 
Lietuvos padavimų, pasakų, dainų, me
džio drožinėlių ir kitų dalykų, kurie 
galėtų pasitarnauti vilkiukui ieškan
čiam savo tėvynės.

Saliutas
Du įstatai — du pirštai! Uniformuo

tas vilkiukas sveikinasi mažuoju saliu
tu, pakeldamas dešinę ranką taip, kad 
du ištiesti ir praskiesti pirštai būtų pe
ties augštyje. Ranka sulenkta alkūnėje, 
smilius ir didysis pirštas ištiesti, kiti 
trys sulenkti. Abu ištiesti pirštai prime
na vilkiukui jo du įstatus. Didysis saliu
tas saliutuojamas abiem rankom, saliu
tas — prie galvos.

Įžodis
“Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą, 

Tėvynę, pildyti savo įstatus ir kasdieną 
padaryti gerą darbelį”.

Malda
Ačiū Tau, gerasis Dieve, kad leidai 

man gyventi ir žaisti Tavo gražiajame 
pasaulyje. Padėk man, kad vis labiau 
Tave mylėčiau ir būčiau geresnis, kaip 
ligšiol buvau. Saugok ir globok, o Die
ve, mus, mūsų brangią Tėvynę ir visus 
žmones. Amen.

VILKIUKŲ SUEIGOS 
Paruošė v.s. L. Čepienė

I sueigos planas. — 60 min. 
Berniukų registracija — 10 min. 
Berniukai surašomi į draugovės lapą 

ar knygą, užrašant vardą, pavardę, am
žių (gimimo laiką), antrašą, telefono 
numerį ir iš kurio Lietuvos krašto yra 
kilęs. Jei to nežinotų, tepasiteirauja na
mie ir tepasako sekančios sueigos metu.

Žaidimai — 10 min. (.Ėjo žiužė aplin
kui; Katė ir pelė; Trečias bėga; Kimas).

Darbeliai — 15 min. (Vėjo malūnas 
iš popierio, ar medžio).

Estafetės — 7 min. (Perduoti malūnė
lį; Lenktynės per akmenis. Estafetė šo
kant per virvę; Kiškio ūsai).

Programa — 15 min. (Vilkiukų įsta
tai; Medžioklė).
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

PIRMUOS PASTOGĖJE

@ Į paskautininkes nuo š.m. sausio mėn. 10 d. 
pakeltos v.si. B. Ciplijauskaitė /Montr./ ir v.sl. 
L. Michaelytė /Waterbury/.

@ Dr. A. Mačiuikienės $100.00 auka Sąjungai 
savo a.a. vyro skautininko atminti pagerbiant, 
Pirmijos nutarimu paskirstyta "Sk. Aidui" ir "M. 
Vyčiui" po $50.00.

© Ramiojo Vand. Rajonas Pirmijos nutarimu 
panaikintas.

® ASS prilygintas org. požiūriu Sąjungos rajo
nui, kuris apima akademinius vienetus neterito- 
riniu pagrindu. ASS pirmininkas-ė prilyginamas-a 
rajono vodui ir todėl ex-officio jeina Sąjungos 
Tarybon. ASS nariai-rės moka mokesčius Sąjun
gos vadovybės visai Sąjungai nustatyto dydžio 
bendra tvarka. Tas neliečia ASS, ASD ir Karpi

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Chicagos Aušros Vartų skaučių tuntininkė s. 

O. Siliūnienė įteikė Vyriausiajai Skautininkei $50 
kalėdinę dovaną Seserijos reikalams.

S Seserijos Vadijos Užsienio Skyrius ruošia re
prezentacinį leidinį, kurį išsiuntinės Pasaulio 
Skaučių Biuro narėms, 52 tautų atstovėms dar 
prieš įvykstančią konferenciją.

® Vietoje iš pareigų pasitraukusios tuntininkės 
G. Modestavičienės nauja Clevelando Neringos 
skaučių tuntininkė nuo 1955 m. gruodžio 18 d. 
paskirta tunto vadijos narė Mirga Pažemėnienė.

© Seserijos Vadijos Tautinio Auklėjimo Sky
riaus vedėjai P. Janutienei dėl nesveikatos nebe
galinčiai eiti pareigų, jos vieton pakviesta Ramin
ta Mantautaitė - Molienė.

Vytis vadovybių teisės nustatyti savo bariams pa
pildomus mokesčius.

© "Mūsų Vyčio" reikalu Pirmija priėmė sekan
tį nutarimą:

1 / "MV" yra Sąjungos vadų, vadovių ir aka
demikų skautų-čių laikraštis. "MV" leidėjas yra 
Akademinis Skautų Sąjūdis.

2/ "MV" vyriausią redaktorių skiria ASS Val
dyba ir tvirtina Pirmija.

3/ Seserija ir Brolija skiria po redaktorių, ku
rie tvarko vadovių ir vadų skyrių.

4/ "MV" vyr. redaktorius, Seserijos paskirta 
redaktorė ir Brolijos paskirtas redaktorius sudaro 
"MV" redakciją. Jie susitaria, kiek puslapių 
"MV" turės vadovių ir vadų skyriai.

LSB VADUOS PASTOGĖJE
® Čikagos Baltijos Jūros tunto tuntininkas ps. 

E. Jasiukoitis, jam pačiam prašant, iš pareigų at
leistas nuo 1955 m. lapkričio mėn. 1 d. Nuo tos 
pačios dienos naujuoju tuntininku paskirtas ps. 
Ed. Zabarskas.

@ Užs. Skyriaus bendradarbiais nuo š.m. sau
sio mėn. 1 d. patvirtinti: psl. L. Sabaliūnas — 
Semper Vigilans lietuvių dalies vedėjas ir sekre
toriato narys, s.v. kand. Ev. Korsakas — Skyriaus 
bendradarbis Venezuelos rajone, ps. A. Banionis 
/Detroit/ — ryšininkas su Ukrainiečių sk. asso- 
ciacija.

® Jūrų Skautų Skyriaus bendradarbiais nuo 
1955 m. gruodžio mėn. 15 d. patvirtinti šie va
dovai: jūrų s. A. Aglinskas /švietimas/, ps. Ed.

Tyla — gera byla — 3 min. (Vilkiuko 
ausys klausosi kas girdėti aplinkui ir 
protas svarsto, kas kur daroma).

Pabaiga — 5 min. (Pranešimai ir tra
dicinis atsisveikinimas).

--------o--------
II sueigos planas — 60 min.

Pasisveikinimas — 10 min. Vilkiukai 
suskirstomi būreliais. Būreliai išrefika 
kiekvienas sau Būrelio Galvą ir pasi
renka spalvą. Įstatai sakomi choru. Vil
kiukų saliutas.

Žaidimai — 10 min. (Trečias bėga. 
Rasti daiktą; Gyvatė; Medžioklė).

Žygiavimas *— 3 min. Pratinamasi 
prie paprasčiausių rikiuotės dėsnių. Vil
kiukai dainuoja smagią dainą, žygiuoja 

su vėliavėlėmis, po vieną, po du, dary
dami įvairius posūkius ir vingius.

Pešntlkesys — 7 min. Programos I 
punktas: “Moka Lietuvos Himną, žino 
Vasario 16 d. šventę ir jos reikšmę. Ži
no Lietuvos sostinę. Moka pagerbti vė
liavas”.

Dramatizavimas — 15 min. Papasako
jama pasaka “Mažasis didvyris” De 
Amiči, ar kita, kur būtų iškelta vėliavos 
reikšmė ir jai pagarba. Papasakojus, bū
reliai dramatizuoja.

Pabaiga — 5 min. Pranešimai. Įneša
ma didelė Lietuvos vėliava, pagerbia
ma didžiuoju saliutu. Sueiga baigiama 
Lietuvos Himnu, berniukams iškeliant 
ir savąją vėliavėlę.
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Vengiauskos /tiekimas/, j.s. B. Stundžia /spau
da/, j.s. dr. K. Aglinskas, j.s. H. Stepaitis, j.s. 
VI. Petukauskas ir ps. S. Makarevičius.

© Detroito Baltijos vietininkija, vadeivos pri
statymu perorganizuota j Baltijos tuntą nuo 1 955 
m. gruodžio 1 1 d. Nuo tos pačios dienos naujo 
tunto tuntininku patvirtintas buv. vietininkas ps. 
VI. Simutis.

© Hartfordo viet. vietininkas ps. J. Benešiūnas, 
jam pačiam prašant, iš pareigų atleistas nuo š.m. 
sausio mėn. 1 d. Nuo tos pačios dienos nauju 
vietininku patvirtintas s.v. v. si. P. Bernotas, 9 
Mortson- St., Hartford, Conn.

® Vadeivos pristatymu nuo š.m. sausio mėn. 1 
d. įsteigta Worcesterio vietininkija apimanti sk. 
vyčių būrelį, skautų ir vilkiukų draugoves. Nuo 
tos pačios dienos viet. vietininku patvirtintas s.v. 
v.sl. V. Bliumfeldas, 57J4 Harrison St., Worces
ter, Mass.

® Bostono Žalgirio tunto tuntininkas ps. A. 
Banevičius, jam pačiam prašant, iš pareigų at
leistas nuo š.m. sausio mėn. 10 d. Nuo tos pačios 
dienos naujuoju tuntininku patvirtintas s.v. v.sl. 
A. Levinas, 21 Bowdoin Ave., Dorchester, Mass.

© Vilkiukų ir skautų patyrimo laipsnių progra
moms peržiūrėti ir medžiagą pakeitimams pa
ruošti, I JAV rajono vadeiva, VS pavedimu, su
darė komisiją: pirm. v.s. A. Saulaitis /Old Co
lonial Road, Oakville, Conn., USA/ ir narys ps. 
R. Šilbajoris /New York/. Trečiasis komisijos na
rys bus paskirtas vėliau. Br. vadovai, turį savo 
pasiūlymų, prašomi galimai greičiau juos patiekti 
komisijos pirmininkui.

® Primenamas buv. Pirmijos nutarimas — "Sk. 
Aido" prenumeravimas visiems Sąjungos nariams 
ir "Mūsų Vyčio" ■— vadovams — vadovėms -— 
geležinė skautiška pareiga. Vadovams svarbi mo
komoji medžiaga bus talpinama: "Sk. A." — 
skiltininkams, "MV" — draugininkams. Broliai 
Vadovai vyr. vadovams skiriamą medžiagą nu
kreipia Vadijos atstovo "MV" v.s. B. KliOrės ad
resu: 1407 So. 48th Court, Cicero 50, III., USA.

® Naujasis LSB VS ir "Sk. A." red. adresas: 
9 Sidford Court, Toronto 9, Ont. Canada.

® LSB VS ir Vadija dėkoja visiems broliams ir 
sesėms už gausius sveikinimus ir linkėjimus šv. 
Kalėdų ir N. Metų proga.

© Kaip jau buvo pranešta, I JAV Rajono va
deiva, VS. pavedimu sudarė komisiją naujom uni
formų reguliaminui paruošti. Broliai vadovai turį 
pasiūlymų ir sumanymų, kviečiami rašyti komisi
jos pirmininkui ps. V. Pileikai, 681 Broadview 
Ter., Hartford 10, Conn.

® LSB Ūkio Skyriaus vedėju nuo š.m. sausio 
mėn. 15 d. paskirtas s.v. v.sl. Sigitas Krasauskas 
/84 Pine Crest Rd., Toronto 9, Ont./.

© Vadija išsiuntinėjo vienetams naujus mokes 
čių lapus. Jei kuris vienetas būtų jų negavęs, va
dovai prašomi kreiptis tiesiai į naująjį Ūkio Sky
riaus vedėją. Mokesčių surinkimo terminas — 
kovo mėn. 1 d.

® II JAV Rajono vadeiva v.s. V. Šenbergas su 
VS sutikimu išėjo 2 mėn. atostogų nuo š.m. sau
sio mėn. 15 d. Nuo tos pat dienos vadeivos pa
reigas eina v.s. Pr. Karalius.

® 1955 m. gruodžio mėn. gautas TSB leidimas 
"Sk. Berniukams" leisti. Darbai sparčiai varomi 
į priekį. ,,

® Jūrų budžiui M. Empakeriui iš "Sk.A." eks

peditoriaus pareigų pasitraukus, nauju ekspedito
riumi nuo š.m. sausio mėn. 1 d. paskirtas v.sl. 
s.v. Jonas Danaitis /Toronto/.

KANADOS RAJONE
TORONTO, Ont.

® Toronto jūrų skautės, giliai užjausdamas 
prof. M. Biržiškos šeimos nelaimę, nusiuntė jam 
$10; taipgi paaukojo $30 Vasario 16 gimnazijai 
ir užsakė 3 "Skautų Aidus" Vokietijos skautams. 
Kalėdų antrą dieną Bangų valtis su dovanėlėmis 
ėjo lankyti lietuvių ligonių 999 Queen St. W. li
goninėj. Lankymą tvarkė valt. O. Skukauskienė 
ir Birutė Petrulytė. -kr-

® Ir šiais metais Kalėdų senelis aplankė Šatri
jos ir Rambyno tuntų mažuosius. Susitikimas su 
geruoju seneliu įvyko sausio 8 d. Lietuvių Na
muose, dalyvaujant dideliam būriui svečių, skautų 
tėvelių ir vadovų-ių. Senelio belaukdami, mažieji 
atliko gerai paruoštą, įdomią programą, kuriai 
vadovavo v.sl. D. Kerševičienė. Atvykęs Kalėdų 
Senelis /v.sl. A. Gotceitas/, suspietė mažuosius 
apie save, papasakojo apie savo kelionę ir paža
dėjo geriesiems puikių dovanėlių. Mažieji, jam 
atsidėkodami, padeklamavo eilėraščių, padainavo 
skautiškų dainų. Su Kalėdų seneliu vaikai pašoko 
lietuviškų ratelių ir po to buvo išdalytos dovanė
lės. Kai mažieji džiaugėsi gautomis dovanomis, 
skautės svečius vaišino kava ir sumuštiniais. Pa
sivaišinus buvo smagiai pasišokta, į lietuviškus 
šokius įtraukiant ir pačius mažuosius eglutės da
lyvius.

® Skautų vyčių kandidatų būrelis stropiai eina 
vyčių programą. Per žiemą norima išeiti visi teo
retiniai dalykai.. Kviečiama pašnekesiams skau
tininkai.

Mylimam tėveliui A.A. Aleksandrui Piešinai 
staiga mirus, brolius Aliuką ir Rimutį, jų 
mamytę ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Montrealio Skautų Tuntas

JAV RAJONE
CLEVELAND, Ohio

© /sks/ Be sėkmingai gruodžio 1 1 d. praves
tos rinkliavos prie Šv. Jurgio bažnyčios Clevelan- 
do Pilėnų tunto skautai taip pat intensyviai savo 
tarpe pravedė LSB Vadijos skautams paskelbtą 
kalėdinį gerąjį darbelį. Šiam tikslui skautai pa
skyrė gruodžio mėn., per kurį Pilėnų tuntas su
rinko $92.15. Aktingiausi šioje talkoje buvo Vy
tauto Didžiojo dr-vės skautai — jie lėšas telkė, 
parduodami seną popierį, patarnaudami rūbinėse 
ir solidariai sumesdami savo centus. Vytautėnai 
tuo būdu surinko $52.15. Kiti Pilėnų tunto viene
tai taip prisidėjo prie šio gerojo darbelio: DLK 
Kęstučio dr-vė — $7.00, Stp. Dariaus j.s. laivas 
— $3.00, S. Daukanto skautų vyčių būrelis — 
$10.00 ir skautininkų ramovė — $20.00. Taip 
pat pasiusti ir siuntinėliai. Visos šios aukos yra 
skirtos Vokietijos rajono lietuviams skautams ir 
pasiųstos vadeivos s. A. Venclausko adresu. Kartu 
su kun. Bungai išsiųstais pinigais Pilėnų tunto 
talka siekia $184.80.

Aktyviai talkininkauta ir Balfo rinkliavoje. S. 
Daukanto sk. vyčių būrelio nariai Balfui surinko 
$189.00 ir v.s. V. Kizlaitis $42.00.

® /sks/ Gruodžio 1 1 d. Clevelando Pilėnų tun-
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to skautai, savo bičiulio inž. Ed. Malcano paska
tinti, Šv. Jurgio bažnyčios prieangyje po Sumos 
rinko aukas Vokietijoje pasilikusių lietuvių Kū- 
čioms. Surinkta $92.65, kuriuos tuntininkas pš. 
V. Kamantas tuoj pat išsiuntė kun. Bungai. Už 
šios rinkliavos nepaprastą pasisekimą Pilėnų tun
tas yra nepaprastai dėkingas už talką Šv. Jurgio 
parapijos vikarams — kun. Ivanauskui ir kun. 
Goldikovskiui bei duOsniesiems Clevelando lietu
viams.

@ /sks/ Skaudi žinia apie Pirmosios Skautės 
a.a. Marijos Krigerytės - Skardžiuvienės tragišką 
mirtį greitai pasklido skautų tarpe. Štai LSB I-jo 
rajono vadeiva savo aplinkraščiu vienetams pra
nešė šią liūdną žinią. Pirmasis JAV Rajonas liūdi 
drauge su visa skautiška šeima ir reiškia gilios 
užuojautos žodį Velionės artimiesiems, giminėms 
ir Skaučių Seserijai.

Dar taip neseniai Pirmoji Skautė buvo miela 
viešnia iškilmingoje Pilėnų skautų tunto sueigoje, 
kartu minėjo Lietuvos skautijos 37-metį, pasako
jo prisiminimus iš pirmųjų skautavimo dienų Vil
niuje ir rišo skautukams įžodžio kaklaraiščius. O 
keletai savaičių praslinkus nuliūdę pilėniečiai ne
šė gėles prie Velionės karsto ir budėjo sargyboje. 
Prof. Pr. Skardžiui ir dukrai pilėniečiai taria nuo
širdų užuojautos žodį.

® /sks/Clevelando Pilėnų sk. tuntas 12-tųjų 
mirties metinių proga, sausio 8 d. pagerbė pas
kutiniojo Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lie
tuvos Skautų Šefo A. Smetonos atmintį. Tądien 
du vilkiukai prie velionies karsto Knollwood mau
zoliejuje padėjo gėles. Kukliose iškilmėse daly
vavo velionies sūnus adv. J. Smetona, Pilėnų tun
to visų vienetų ir Liet. Stud. Sk. Korp! Vytis 
Clevelando skyriaus atstovai.

CHICAGO, ILL.

S /sks/ Chicagos Aušros Vartų skaučių tunti- 
ninkė paskyrė ps. O. Mendelevičiūtę ryšininke 
santykiams su amerikietėmis skautėmis palaikyti. 
Chicagos pietinio distrikto vedėja Mrs. E. Shufro 
su ps. O. Mendelevičiūte aptarė būdus, kaip ame
rikietės skautės galėtų arčiau pažinti lietuvaites, 
liet, papročius, meną ir kultūrą.

® Kalėdų metu Chicagos Mokslo ir Pramonės 
muziejus ruošia Kalėdines programas, kurias at
lieka įvairios tautybės. Kiekviena tauta turi vieną 
dieną, per kurią atlieka charakteringą programą 
su savo liaudies dainomis, šokiais. Be to, kiekvie
nai tautai yra leidžiama papuošti eglutę savo 
būdingais kalėdiniais papuošalais.

Lietuviai savo eglutę puošia šiaudinukais. Pro
gramas atlieka įvairūs lietuviški ansambliai ir 
Marijos Aukšt. Mokyklos mokinės.

Akademikės skautės prie šios lietuviškos de
monstracijos prisideda parodėlėmis. Šiais metais 
muziejus buvo papuoštas Vilniaus Verbomis. Nors 
verbos ir naudojamos Velykoms, o ne Kalėdoms, 
bet buvo demonstruojamos dabar, nes šiuo metu 
buvo progos parodyti gausiems muziejaus lanky
tojams dar vieną lietuvių liaudies meno perlą.

Vilniaus Verbas gaminti išmokė s. M. Tumie- 
nė. Ji ir akademikės skautės Z. Biliūnaitė, D. El- 
vikytė, N. Martinaitytė, N. Maskoliūnienė, A. 
Sidzikauskaitė pagamino virš tuzino verbų, kurios 
ir dabar yra išstatytos muziejuje ir kalba apie 
lietuvių meną ir kultūrą.

® /sks/ Chicagos “Wabash Railroad Co." dir-
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barnieji lietuviai, jūrų s. L. Knopfmilerio paska
tinti, mielai prisidėjo prie LSB Vyriausiojo Skauti
ninko skautams paskelbto kalėdinio gerojo dar
belio. Tos darbovietės lietuviai sudėjo $25.00 au
kų, kurios buvo pasiųstos lietuviams skautams - 
ėms Vokietijoje. Šiems mūsų skautų talkininkams 
iš Vokietijos atsiųstas nuoširdus padėkos laiškas.

® /sks/ Chicagos Baltijos Jūros tunto akade
mikų jūrų budžių vienetas gruodžio 28 d. turėjo 
iškilmingą sueigą, kurioje atžymėtas šio vieneto 
įsikūrimas ir apžvelgta 1955 m. veikla. Invokaci- 
ją skaitė skautų kapelionas kun. K. Pečkys, SJ. 
Sueigą sveikino šio vieneto p-kas K. Butkus. Jūrų 
s. dr. K. Aglinskas, atkūręs jūrų budžių įsikūrimo 
reikšmingesnius momentus, pabrėžė jų tikslus — 
Lietuvos kaip jūrinės valstybės atstatymas, skau
tiškas nuosaikumas gyvenime bei mokslo sieki
mas. Vėliau buvo gyvos diskusijos, kurias prave
dė s. Alg. Aglinskas. Apie besiartinančios Vasa
rio 16-sios minėjimą ir kt. einamuosius feikalus 
pranešė R. Slėnys.

DETROITAS, Mich.

© Baltijos vietininkija nuo 1955 m. gruodžio 
mėn. 11 d. VS įsakymu pakelta į tuntą. Nuo tos 
datos vietininkija vadinasi Baltijos tuntu.

Gruodžio mėn. 10-11 d.d. minėjome savo veik
los penkmetį. Paminėjime dalyvavo VS iš Toronto, 
Vyr. Skautininke O. Zailskienė iš Čikagos ir II-jo 
Rajono Vadeiva v.s. V. Šenbergas iš Clevelando.

Šeštadienį, gruodžio mėn. 10 d., buvo skautų 
ir skaučių vadovų šeimyniška arbatėlė, kurioje 
Brolijos VS pasakė kalbą. Broliškoje nuotaikoje 
pabuvota ir pasikalbėta aktualiaisiais skautų va
dovų reikalais. Arbatėlę paruošė skautų rėmėja ir 
skauto mamytė ponia Skorupskienė. Po arbatėlės 
jvyko uždaros skautų vadovų posėdis.

Sekmadienį, gruodžio mėn. 1 1 d. 9 vai. rytą 
įvyko iškilminga tunto sueiga, kurią pravedė ps. 
A. Šimoliūnos. Dalyvavo Vyriausieji skautų va
dovai, sesių Gabijos tuntas su savo vadovėmis ir 
būrys skautų tėvų. Mūsų tuntas pasirodė atvykęs 
beveik pilname sąstate, tik retos eilės buvo vyčių 
būrelyje. Sueigos metu davė įžodį penki Vytenio 
skautų draugovės skautai. Draugininkas si. J. 
Kirvelaitis Vyriausius Skautininkus pakvietė už
rišti kaklaraiščius ir mazgelius. Vyriausieji skautų 
vadovai pasakė trumpas, jautrias kolbas. Trumpą 
ir turiningą žodį skautams tarė v.s. V. Šenbergas. 
Po oficialios sueigos Šv. Antano parap. bažnyčioje 
buvo iškilmingos pamaldos. Pamaldose dalyvavo 
visi skautai ir skautės su savo vėliavomis.

Vakare Holly Redeemer auditorijoje buvo pa
kartotinai pastatyta V. Siskino veikalas "Džiaugs
mas". Šį puikų veikalą turėjo progos pamatyti 
mūsų Vadeiva ir Vyr. Skautininke. Vyriausiasis 
Skautininkas, gaila, turėjo išvykti į Torontą anks
čiau. Ta pačia proga pažymėtina, kad Detroito 
skautų ir skaučių pastatytas veikalas 'Džiaugs
mas" yra tikrai pasigėrėtinas savo pastatymu. Jis 
buvo du kartus Detroito scenoj ir vieną kartą Či
kagoje, kur šį mūsų skautų-čių pasirodymą spau
da labai gerai įvertino. Veikalą režisavo J. Pus- 
dešris, muzikinę dalį pritaikė St. Sližys, dekoraci
jas projektavo architektas P. Melnikas, pagalbinė 
režisūra ps. Ž, Buknytės, o šokiai — v. si. A. 
Rastenytės. Veikale dalyvauja arti penkiasdešim
ties veikėjų. Turinyje yra įdomi lietuviška pasaka.

Šių metų Baltijos' tuntą sudaro keturi skautų
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vienetai: Geležinio Vilko skautų vyčių būrelis, 
Mindaugo skautų draugovė, Vytenio skautų drau
govė ir Algimanto jaun. skautų draugovė.

Aktyviausia draugovė tunte šiuo metu yra Vy
tenio skautų draugovė, kuriai vadovauja energin
gas ir sumanus sk.v. si. J. Kirvelaitis.

® 1955 m. gruodžio mėn. 11 d. Detroite lan
kėsi žinomas verslininkas p. J. J. Bačiūnas. Ta 
proga skautai pasveikino jj įteikdami simboliška 
dovaną — medines klumpaites su tautine juos
tele, o poniai /per p. J. J. Bačiūnų/ gėlę.. Ponai 
Bačiūnai yra dideli patriotai lietuviai ir visokios 
lietuviškos kultūrinės veiklos bei patriotinių or
ganizacijų stambūs rėmėjai. Kukli dovanėlė sim
bolizuoja p. J. J. Bačiūno lietuviškąjį kelią, ku
riuo jis eina gyvendamas Amerikoje, nors Lietu
vą jis paliko būdamas, berods, tik keturių metų.

A. B-nis.
NEW-YORK, N.Y.

® /sks/ Gruodžio 4 d. N.Y. skautų būkle buvo 
visuotinis New Yorko skautų tėvų-rėmėjų būrelio 
susirinkimas. Jame pranešimus skaitė ligšiolinis 
pirm. A. Reventas, iždin. P. Gudas, Tauro tunti- 
ninkas ps. R. Kezys ir Neringos vietininkė J. Ja- 
nulevičienė. Po diskusijų buvo išrinktas naujas 
sk. tėvų-rėmėjų būrelio komitetas, kuris taip pa
siskirstė pareigomis: pirm. J. Audėnas, p-ko pa
vaduotojai — dr. Noakas ir p. Maurukienė, ižd. 
P. Ulėnas, sekr. p. Klivečkienė, nariai — K. Va
siliauskas ir P. Gudas.

® /sks/ Dail. V. K. Jonynas Studentų Skautų 
Korp! YYTIS New Yorko skyriaus sueigoje skaitė 
pašnekesį apie ryšį tarp modernaus ir lietuvių 
liaudies meno. Sueigos dalyviai gyvai dalyvavo 
diskusijose. Šiuo metu šiam skyriui pirmininkauja 
R. Šilbajoris.

® /sks/ LSB I-jo Rajono vadeiva paskyrė to 
rajono skautų vyčių skyriaus vedėju ps. J. Raškį, 
476 East Str., New Britain, Conn. Bostono Žalgi
rio tunte pareigose patvirtinti: tunto adjutantu 
v.si. C. Kiliulis ir DLK Kęstučio skautų dr-vės 
draugininku —■ ps. A. Treinys.

Žinomos latvių skautininkas ir filatelistas ren
ka pasaulio skautų pašto ženklus. Kas nori 
pasikeisti skautiškais pašto ženklais, tesikreipia 
šiuo adresu: Walter Sirgo, 561 1 28th Avė., 
Woodside 77, N.Y.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ PASTOGĖJE
® Akademinio Skautų Sąjūdžio 31 metų sukak

tuves čikagiškiai gražiai atšventė spalio mėn. 8 
d. Evergreen Klube. Be iškilmingosios dalies ir 
kalbų, aštuoni akademikai-ės tapo įvesdinti į tik
rųjų narių tarpą. Vakare sekė šaunūs šokiai ir 
130 svečių susilaukusi vakarienė. Prie vakaro pa
sisekimo daugiausia pasidarbavo inž. V. Šliupas, 
O. Mendelevičiūtė, A. Ščiukaitė, G. Valentinas, 
V. Černius ir kt.

© Čikagos Akademikai Skautai kartu su oro 
skautų draugove suruošė vakarą gimnazijas bai
gusiems abiturientams. Vakaro tikslas buvo supa
žindinti jaunuolius su universitetų studijų galimy
bėmis, mokslo skirtingomis šakomis, stipendijo
mis, kariuomene, lietuviškomis studentų organi
zacijomis ir t.t. Pranešimus darė Amerikos uni
versitetų studentai bei juos jau baigusieji: Vyt. 
Černius /vakaro iniciatorius/, inž. Vyt. Šliupas, 
D. Tallat -'Kelpšaitė ir kiti. Vakaras pritraukė 

daug besidominčio jaunimo, o ASS gavo ir nema
žai naujų narių.

® Čikagos akademikai skautai A. Avižienis, A. 
Dundzila ir V. Voriakojis, baigę universitetą iš
vyko į Kaliforniją dirbti lėktuvų įmonėse.

@ Akademikai Skautai, dirbą Čikagos skautų 
tuntuose. Veiklesnieji: E. Zabarskas-—jūros skau
tų tunto tuntininkas; draugininkai: Vyt. Černius, 
Vyt. Šliupas ir D. Elvikytė; taip pat V. Šliūpienė, 
G. Valantinas, R. Kliorytė, A. Motiejūnaitė, K. 
Bukauskas, R. Penčyla ir kt.

® Dr. Vydūno Vardo Studentų Skautų Šalpos 
Fondas smarkiai veikia čikagiškių akademikų glo
bojamas. Šiais metais, vėl Šalpos Fondas atspaus
dino kalėdinius sveikinimų atvirukus, kuriuos pla
čiai paskleidė visuomenės tarpe. Surinkti pinigai 
skiriami- studentų, ne vien tik skautų, šalpai. Šal
pos fondo pirmininkas prof. S. Kolupaila, o di
džiausieji talkininkai: A. Lesevičiūtė ir R. Chai- 
nauskas.

® Naujai išrinktąją Akademinio Skautų Sąjū
džio valdybą sudaro: Aleksandras - Broel Flate
ris — ASS pirmininkas, Gabrielė Prielgauskaitė
— ASD pirmininkė ir Kęstutis Mikėnas — Korp! 
VYTIS pirmininkas. Iki šiol ASS pirmininke buvo 
Dr. Milda Budrienė, daug nusipelniusi ir dirbusi 
ASS labui.

@ Pereitų metų bėgyje Akademikai Skautai pa
prašė du žymius veikėjus — Juzę Daužvardienę 
ir prof. Mykolą Biržišką tapti jų Garbės Nariais. 
Dabar šie žymieji darbuotojai nešioja akademikų 
spalvas.

® Čikagoje lankėsi iš Bostono atvykęs akade
mikų skautų Garbės Narys prof. I. Končius /lie
tuviškų drožinių bei kryžių knygos autorius/ Jo 
kalbos klausėsi virš 50 akad. skautų.

@ Naująją ASS Čikagos Sk. valdybą sudaro: J. 
Karklys -— Korp! VYTIS Sk. pirmininkas, Aldona 
Ščiukaitė — ASD pirmininkė ir šie valdybos na
riai: N. Martinaitytė, A. Andriušaitytė, V. Čer
nius, V. Šliupas.

@ Pereitų metų bėgyje Čikagos ASS Skyrius at
liko šiuos svarbesnius darbus: suruošė minėjimus 
dviem Amerikos lietuviams darbuotojams: D. Jo- 
kubynui ir P. Gudui. Čikagos skautų tuntams pra
vedė Vasario 16 d. minėjimą. Turėjo savo no
rioms keturias paskaitas: "Lietuvos Kariuomenė"
— P. Ličkus; "Mažosios ir Prūsų Lietuvos Pra
eitis" — M. Nauburas; "Lietuvos Gamtos Grožis"
— prof. S. Kolupaila, pailiustruota 300 spalvotų 
paveikslų; ir "Mūsų Pareigos Lietuvai" — prof. 
I. Končius.

Prekybos ir Pramonės muziejuje suruošė dvi 
parodas: Lietuvos liaudies meno ir juostų parodė
lę ir Vilniaus verbų parodėlę, jaunoms akademi- 
kėms skautėms demonstruojant jų gaminimą žiū
rovams. Ten pat suvaidino D. Elvikytės parašytą 
veikalėlį "Paskutinės Kūčios Lietuvoje".

Suruoštos 3 Akademikų iškylos į gamtą ir vie
nas kaukių balius.

® ASS Čikagos Skyrius savo aukomis parėmė 
sekančiai:

Dr. Vydūno Vardo Stud. Šalpos Fondą — $300 
Akademikų žurnalą "Mūsų Vytį" — $240 
"Skautų Aidą" — $50
Čikagos Oro skautų draugovę — $50

ir smulkesnėmis sumomis Korp! VYTIS Urbanos 
skyrių, ASS Centro Valdybą, prof. A. Varno dai
lės parodą ir kt.

A. Mickevičius ir A. Bakaitis
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• /sks/ Kalėdų atostogų metu /gruodžio 27 - 
sausio 2 d./ Mesick, Mich, miestely buvo ASS 
žiemos stovykla, i kuria suvažiavo akad, skautės, 
vytiečiai ir jų bičiuliai iš Čikagos, Cleveland©, 
Detroito, Montrealio, Toronto, Los Angeles ir kt. 
vietovių — viso arti 90 stovyklautojų. Akimirks
niu prabėgusios savaitės dienas stovyklautojai 
praleido slidinėdami kalnuose, o vakarais klau
sėsi pašnekesių, diskutavo arba prisimindavo die
nos nuotykius laužo programoje. Čia plyšdavo nuo 
juoko aplamdyti šonai dėl tradicinio “Sumušti
nio".

Gruodžio 31 d. buvo ASS tikrųjų narių - senjo
rų sueiga, kurioje torontiškiai — Birutė Petrulytė 
ir Br. Vaškelis davė pasižadėjimą. Vėliau nuotai
kingai ir jaukiai sutikti Naujieji Metai. Sekma
dieni, sausio 1 d., stovyklautojai gretimo mieste
lio bažnyčioje padėkojo Aukščiausiajam už 1955 
m. malones ir prašė palaimos 1956 metams. Žie
mos stovykla suartino stovyklautojus, sustiprino 
ryšius ir davė impulso veiklai paskirose vietovėse. 
Jai vadovavo žiemos sporto entuziastas vytiečių 
filisteris Vyt. Černius. Jam talkininkavo •—■ mer
gaičių vadovė S. Juodvalkytė, vyrų vadovas — 
Alg. Augimas, iždininkas — R. Tallat-Kelpša ir 
slidžių vadovas •— A. Grigaliūnas. Nuotaikingąjį 
“Sumuštinj“ redagavo R. Vėžys ir R. Stravins- 
kaitė.

VENEZUl

• Rajono penkmeči 
spaudai. Tą darbą at 
s.v. kand. E. Korsako

ALp(LKA)3083
1956, Nr.l

• Buv. Valencijos Rėdos dr-vės draugininke se
sė I. Beresnevičiūtė išvyko į Kanadą pas savo 
tėvus.

• Iš rajono išvyko ir daugiau — broliai R. ir 
J. Zavadskoi i Italijoje esančią saleziečių gimna
ziją, s.v. v.si. A. Rundzaitis į Argentiną ir p. Gu- 
zulaitienė, žinoma skautų rėmėja, su jaun. sū
numi. į JAV, kur ruošiasi apsigyventi.

• Gedimino Kalno sk. vyčių dr-vės vadija priėmė 
nutarimą, kuriuo ateityje panaikinama pasyvių
jų sk. vyčių institucija. Nustatomas veiklos mi
nimumas 6 mėnesiams. Minimumo neatlikę skau
tai vyčiai neturi teisės dėvėti uniformos ir praras 
jiems suteiktus vyr. laipsnius, j veiklos minimu
mą įeina šie dalykai: a/ savo elgesiu įrodyti, kad 
gyvena prisilaikydamas skautiškųjų principų, b/ 
dalyvauti 6 mėn. bėgyje mažiausiai 3 būrelio su
eigose, c/ dalyvauti metinėje Venezuelos lietuvių 
skautų vyčių sueigoje, įvykstančioje kovo 4 d.

® Dariaus-Girėno sk. - vyčių būrelio vado pa
reigas eiti laikinai pavesta s.v. v.sl. V. Korsakui.

ŽODIS VILKIUKŲ VADOVAMS

Perimdamas LSB Vadijos Vilkiukų Skyrių, jaučiu, kad ligšiol daugiausia meilės, širdies 
ir pasiaukojimo šio skyriaus darbui įdėjo v.s. L. Čepienė. Ir šiame "Skautų Aide" rasite jos 
paruoštos gražios medžiagos, kuri darbui vilkiukų draugovėse yra taip reikalinga. Užtat 
jai priklauso gili ir nuoširdi padėka.

"Skautų Aide" nuolat bus duodama medžiagos vilkiukų sueigoms. Vilkiukų vadai — 
senieji vilkai, be abejo, žino, kad į vilkiukų sueigą reikalinga ateiti ir pačiam gerai pasiruo
šus. Tam reikalui ir turės patarnauti čia skelbiama medžiaga. Sueigų planai pagal reikalą 
gali būti keičiami, įvairinami.

Nepakanka tačiau pasitenkinti tik esamais vilkiukų vienetais. Šią mūsų svarbią Brolijos 
šaką reikalinga plėsti, ugdyti, organizuoti kuo daugiausia vienetų subūrimui Vienon šeimon 
mūsų žaliausioje atžalyno, kuriom gresia visiems gerai žinomi dabarties pavojai.

Čia ne vieno žmogaus ir ne saujelės pareigūnų darbas. Čia reikalinga plati ir darbšti 
talka. Visus, kas tik gali padėti Vilkiukų Skyriui bet kuria medžiaga, sumanymais ar pata
rimais, nuoširdžiai kviečiu bendradarbiauti. Viską, ką turėsite, prašau siųsti LSB Vadijos 
Vilkiukų Skyriui šiuo adresu: A. Valatkaitis, 2115 W. 50th St., Chicago 9, III., USA.

Budėkime!
ps. A. Valatkaitis,

LSB Vilkiukų Skyriaus Vedėjas.

AUSTRALUOS RAJONE LYJA . . .

Kai “Sk. Aido" redakcija nuo šalčio sugrubu
siais pirštais baigė laužyti šį numerį, buvo gauta 
žinia, kad Australijoje lyja — lietus neaplenkęs 
nė Pan-Picific Jamborės. Kaip iš kibiro pylę visą 
savaitę, bet, nežiūrint to, lietuviai skautai savo 
patyrimu ir stropumu pralenkę didžiausius kontin
gentus. Per upokšnį buvęs pastatytas medinis tiltas 
su stilizuotais Gedimino stulpų vartais, ant kurių 
plevėsavusi mūsų trispalvė; buvęs iškastas gražus 
stalas, Vytis, padarytas aukuras ir Rūpintojėlis. 
Parodos palapinėje buvę medžio drožinių, odos ir 
gintaro išdirbinių, audinių, juostų ir spaudos. Ry
tais ir vakarais buvo giedamas Lietuvos himnas.

Redakcija laukia platesnių Pan-Pacific Jam

borės aprašymų ir nuotraukų, jei fotografai lie
taus nebijojo . . .

Turiu truputi aš pamąstyti, kai „Sk. 
Aidui“ noriu rašyti.
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