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Vasario 16 ir šv. Kazimiero, Lietuvos Skautų Globėjo Dienoje svei
kiname visas seses ir visus brolius visuose pasaulio kraštuose, linkėdami 
pasišventimo ir ištvermės Dievo, Lietuvos ir artimo tarnyboje.

PLSS Pirmija, LSS / LSB Vadijos

Mieli Broliai Skautai ir Vadai, gerbiami skautų Tėveliai ir Bičiuliai!
Džiamborės Fondo pinigų vajus prasidėjo 1956 m. sausio mėn. 18 dieną. Vajų praveda 

LSB Užsienio Skyrius. Vajus yra bendras — reiškia, tai yra visų lietuvių skautų vajus, tai 
sąjunginis vajus. Jis visiems turi rūpėti, už jj visi atsakome. Brolijos Užsienio Skyrius vajų 
organizuoja visai Lietuvos Skautų Brolijai, kaip kad Brolijos Užsienio Skyriaus užduotis 
yra tarnauti Lietuvos Skautų Brolijai, visai Sąjungai ir iš viso Lietuviškajam Reikalui. Užsienio 
Skyrius tą uždavinį, atsakingą ir šiandien ypatingai opų, stengsis pagal išgales kaip galima 
geriau atlikti. Užsienio Skyrius bus už kiekvieną paramą, talką visiems nuoširdžiai dėkin
gas. Tik glaudus, broliškas bendradarbiavimas leis mums sulaukti geresnio pasisekimo, ge
resnių vaisių.

Nereikia ir minėti, kad išsisklaidžius po visą laisvąjį pasaulį, mūsų reprezentacijos 
galimybės yra didelės. Būti lietuviškosios skautybės ambasadoriais yra garbinga pareiga, bet 
ir labai atsakinga. Tą atsakomybę, niekad nesibaigiančią, mums nuolat primena bočių že
mėje likę broliai, primena tie broliai, kurie atidavė savo gyvybes už savos žemės laisvę. To 
įsipareigojimo ramia sąžine, žinoma, nė vienas apeiti negali. Paminėjome už laisvę žuvusius 
ir Lietuvoje likusius brolius ne tam, kad "ašarą išspausti", o dėl to, kad gi taip yra. Visi 
žinome, kad iš mūsų jie laukia gyvos ir įtikinančios, veržlios reprezentacijos. Kaip kiekvienas 
iš mūsų jų vietoje to lauktų!

Plėsti, stiprinti ir g.ilinti reprezentacijos be lėšų neįmanoma. Štai, džiamborės, pasau
liniai skautininkų suvažiavimai, tarptautinės vyčių stovyklos, informaciniai leidiniai sveti
momis kalbomis ir kiti būtini užsimojimai verkte reikalauja lėšų, kurių mes toli gražu ne
turime. Yra vienas kelias — patiems aukojant ir aukas renkant tas būtinai reikalingas lėšas 
surinkti. Visi kaip vienas pradėkime tuo reikalu rūpintis. Tai tikrai visų mūsų reikalas!

Tai lengva ir kartu sunku. Lengva dėl to, kad, jei kiekvienas mūsų nors patenkinamai 
į vajų įsijungs, jo daviniai bus, be abejo, geri. Jeigi nebus parodyta reikalingas pasiaukojimas, 
solidarumas, tai, žinoma, tenka vajaus vaisiais abejoti. Susitarkime taip, vajų pradedant, 
galvoti, kad nuo kiekvieno atskirai priklauso vajaus likimas — tada visi būsime vajaus 
daviniais patenkinti. Pradėkime, tat darbą šiandien, o ne rytoj!

Surinktus pinigus prašome siųsti Džiamborės Fondo iždininko adresu:
Alfonsas Pocius, 295 Grey Str., London, Ont., Canada.

Dar kartą nuoširdžiai, broliškai prašome — padėkite DŽIAMBORĖS FONDUI, įsijunkite 
į prasidėjusį vajų, ir Jūsų talka nulems daugiau negu Jūs galvojate.

ps. O. Gešventos,
Džiamborės Fondo Sekretorius

Pirmajai Vilniaus lietuvaičių skaučių skiltininkei ir pedagogei

MARIJAI KRIGERYTEI - SKARDŽIUVIENEI

tragingai mirus,

nuoširdžią užuojautą Dr. Pr. Skardžiui ir jo šeimai, L. Skaučių Seserijai ir Nepr. Lie
tuvos mokytojų šeimai reiškia

v.s. Petras Jurgėla
buvęs Vilniaus tuntininkas.
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Skautė Tėvynei
A. Žukauskaitė (Waterbury, JAV)

"Tegul sviete rasi 
Žemę nors auksinę, 
Bet ši man meilesnė, 
Nes ji man gimtinė" 

/Maironis/

Turbūt nė vienas kraštas savo praeityje nėra tiek daug kentėjęs nuo 
įvairių užpuolėjų kiek mūsų Tėvynė Lietuva. Daug kartų yra ją naikinę 
ugnimi ir kalaviju.

Lietuvos praeitis ir dabartis yra pilna kančių. Jos žemė yra permerkta 
didvyrišku lietuvių krauju išlietu savo mieląjį kraštą ginant, bet laisvės 
meilė ir jos siekimas niekuomet nebuvo užgesęs lietuvio širdyje. Ji ir šian
dien tebedega kaitria ugnimi stiprindama lietuvį kovoje prieš pavergėjus.

Būdamos toli nuo Lietuvos ir suprasdamos jos kančias, nors ir negalima 
daug kuo jai padėti, bet galime ruoštis, kad auštant laisvės rytui, galėtume 
padėti jai numesti kančios pančius, ją suvargusią pakelti.

Skautė, būdama išeivijoje, gerai supranta ir jaučia, kiek jai reiškia jos 
Tėvynė, jos namai, kur ji, maža dar būdama, bėgiojo, žaidė, dainas dainavo.

Kad ir labai mažos išvažiavome iš savo Tėvynės, bet mes ją atsimename, 
ir tos meilės, kurią mes jai turime savo širdyse, niekas negalės iš mūsų 
išplėšti.

Lietuvė motina dar baudžiavos laikais, kai lietuvių kalba buvo uždraus
ta vartoti, mokė savo mažąjį sūnelį ir dukrelę pasislėpusi lietuviškai kal
bėti, rašyti, skaityti. Šimtai knygnešių žuvo už lietuvišką knygą. Deja, 
šiandieną, nors niekas mums nedraudžia šiame laisvės krašte lietuviškai 
kalbėti, mes pradedame savo kalbą užmiršti.

Mūsų Tėvynei tikrai labai skaudu girdėti, kad mes — skautės — jos 
dukros darkome gražiąją lietuvių kalbą maišydamos su kitomis kalbomis. 
Iš tikrųjų, šiandien mes kartais jau ir nebejaučiame, kaip netaisyklingai 
lietuviškai kalbame.

O turėtume didžiuotis savo kalba, ją išlaikyti gražią, ją gerbti. Mums 
turėtų būti didelė gėda ją maišyti su svetimom kalbom, nes ji — viena iš 
seniausių pasaulio kalbų, mūsų bočių palikimas.

Šiandien, miela sese, abi jausdamos Tėvynės ilgėsi, galime jai padėti 
kalbėdamos gryna lietuvių kalba, dainuodamos lietuviškas dainas, išlaiky
damos gražius lietuviškus papročius. Jei mes pradėsime, mūsų pavyzdžiu 
seks ir mūsų jaunesnės sesės, kurios Lietuvos iš viso nėra matę.

Jei mes pačios išliksime ir savo jaunesnėms sesėms padėsime išlikti 
lietuvėmis, tuo jau būsime atlikę savo, kaip lietuvaičių, pareigą.

Aš nežinau jokio gražesnio dalyko, kaip kad tarnauti savo mylimai ir 
kenčiančiai Tėvynei.

Tam reikia stiprios valios žmonių, bet tokiomis mus ugdo lietuviškoji 
skautybė, moko Lietuvos praeities didvyrių ir kankinių pavyzdžiai.

Mums, tikiu, nei valios, nei kantrybės, nei jėgų už brangiąją Tėvų Žemę 
kovoti nepritruks.
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Reprezentacija
ps. O. Gešventas

Kiekviena valstybė, miestas, kiekvie
na tauta save reprezentuoja. Taip ir bet- 
kokia vieša organizacija privalo rūpintis 
savo reprezentacija. Žinoma, reprezen
tacija priklauso nuo daug pašalinių da
lykų, nuo aplinkos, nuo organizacijos 
siekimų ir pasaulėžiūros.

Reprezentacija, be abejo, susirišusi 
su pasirodymais plačioj visuomenėje, 
spaudoje, organizacijų suvažiavimuose, 
sąskrydžiuose. Atskiri organizacijos, są
jungos nariai savo organizaciją atsto
vauja kitų organizacijų tarpe. Visa tai 
yra organizacijos veidas viešumoje. Re
prezentacija gali būti per pasyvi, kukli, 
bet ji gali būti ir išpūsta, perdėta, pra
silenkianti su tikrove — ji gali net būti 
tuščiu burbulu. Abu atvejai yra sąjun
gai žalingi.

Skautų sąjungai reprezentacija būti
na, jos negalima jokiu būdu aplenkti. 
Reprezentuoja vienetai, bet lygiai taip 
pat yra svari ir svarbi atskiro skauto re
prezentacija. Žinoma, skautai veikia ne 
reprezentacijai, bet jie kartu ir įsiparei- 
guoja viešumai parodyti savo gyvenimą, 
savo siekimus bei darbus.

Ypatingai tai svarbu išeivijoje, kur 
gyvenama tarp svetimųjų, tarp mus vi
sus priglaudusių žmonių; ten, kur esame 
mažiau žinomi, mažiau suprantami ar 
net svetimi. Šiuo atveju reprezentacija 
yra būtina pareiga. Neteisingas yra ža
lingas užsidarymas ir atsitvėrimas sa
vajame ratelyje. Užsidarymas nuo ap
linkos varžo tobulėjimą. Juk ir savo 
krašte gyvenantieji skautai stengiasi iš 
kitų kraštų brolių išmokti naujo. Pasi
keitimas žiniomis, susiartinimas, yra 
reikalingi. Kam gi būtų kitu atveju ren
giamos tarptautinės stovyklos? Be to, 
pasaulis negali pažinti ir pripažinti to, 
ko jis nežino. O kas liečia savo papročių 
ir tradicijų išlaikymą, tai priklauso vien 
nuo to, kiek pasišvenčiančiai ir nuošir
džiai veikiama. Nėra abejonės, kad 
kiekviena paviršutiniška, monotoniška 
veikla nublunka ir pranyksta ar, geriau
siu atveju, tik šiaip taip vegetuoja. Lie
tuvių Skautų Sąjunga save reprezen

tuoja ten, kur nors ir mažiausias jos 
vienetas yra. Ši reprezentacija šiuo me
tu yra svarbesnė negu ji bet kada buvo. 
Reprezentuojama ne tik Sąjunga trem
tyje, bet ir visas pavergtoje Lietuvoje 
likęs jaunimas, nes jis dabartiniu metu 
savęs reprezentuoti negali. Ir tai yra 
labai įpareigojanti užduotis.

Pasaulinėje skautybės plotmėje šiai 
reprezentacijai yra gana daug galimy
bių, daug atvirų durų. Šiuo momentu 
šiame darbe turime gerokai pasispausti, 
kai einame prie juridinio Sąjungos pri
pažinimo. Tai didelė darbo dirva va
dams ir skautams vyčiams — jie turi 
sutikti, kad daug atsakomybės guli ant 
jų pečių. Darykime kiekvienas kaip iš
manome gerąjį reprezentacijos darbelį, 
mokėkime tam sumaniai paruošti ir vie
netus.

Dalyvaukime tarptautinėse stovyklo
se, kvieskime svetimtaučius skautus į 
savas parodomąsias sueigas, darykime 
protarpiais kartu iškylas, pašnekesius. 
Turėkime ryšį su kitais skautais - egzi- 
lais — jie gi likimo broliai. Nenumoki
me ranka — tai svarbu ir reikalinga, tai 
visų pareiga.

Dažnai reprezentacija surišta su di
desnėmis finansinėmis išlaidomis ir dėl 
to sunkiai įgyvendintina, ar visai gal 
neįkandama. To neturi ir negali būti — 
mes nenorėkime tai pripažinti pateisi
nama priežastimi. Turime “Džiamborės 
Fondą”. Šis fondas pradėjo lėšų vajų 
1956 m. sausio mėn. 18 d. Vajų prave
da Brolijos Užsienio Skyrius, kuris iš 
viso rūpinasi visų mūsų reprezentacijos 
tobulėjimu, stiprėjimu ir koordinacija. 
Šis fondas yra visų mūsų fondas, kaip 
kad reprezentacija yra visų mūsų pa
reiga. Už jo vajaus pasisekimą atsakin
gas kiekvienas skautas. Ypatingai už tai 
atsakingi skautininkai, skautai-vyčiai, 
jūrų-skautai ir mūsų rėmėjai-bičiuliai! 
Jei visi padarysime tai, kas reikalinga, 
tai mums nereikės gėdintis, kad mes ne
pajėgūs. Džiamborės Fondo pagelba ga
lėsime visokiariopai pakelti reprezenta
cinį lygį. O mes galime tai padaryti!
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PELENŲ GYVYBĖ

Alfa Sušinskas

Pelenų Trečiadieniu prasideda gavė
nios metas, kuris ruošia krikščionis tin
kamai sutikti Išganytojo Prisikėlimo 
šventei.

Gavėnios laikotarpis yra tiek pat se
nas, kiek sena yra ir pati krikščionybė: 
nuo pat apaštalų laikų gavėnia jau bu
vo praktikuojama krikščionių gyveni
me.

Gavėnios prasmė yra gili ir reikšmin
ga. Gavėnios metu krikščionis malda, 
atgaila ir rimtu susimąstymu kreipia sa
vo gyvenimą dvasinio prisikėlimo kryp
timi, siekdamas savyje sukurti geresnį 
žmogų ir tobulesnį krikščionį.

Gavėnia pradedama pelenais kryžiaus 
forma simboliškai pažymint tikinčiųjų 
kaktas, arba truputį pelenų užberiant 
ant jų galvų.

Patys pelenai savaime reiškia sunai
kinimą ir sunykimą. Tačiau krikščiony
bės akimis liturgijoje jie įgauna visai 
kitą prasmę: čia jie išreiškia krikščio
nies pastangas sunaikinti savyje blogį 
ir pradėti naują, dvasinį gyvenimą at
gailos dvasioje.

Tačiau norint pradėti naują gyveni
mą, pirma reikia atsisakyti savo senojo, 
blogojo gyvenimo jį atgaila sunaikinant. 
O kiekvienas žmogus dėl savo įgimties 
silpnumo turi daugiau ar mažiau blo
gio, kurio jis siekia nusikratyti.

Šį nelengvą dvasinio taurėj imo darbą 
krikščioniui įkvėpia ir lengvina pasiti
kėjimas Viešpaties gailestingumu; krikš 
čionis žino, kad iš savo klaidų bei pa
klydimų kylančiam žmogui Viešpaties 
gailestingumas atleidžia daugiau, negu 
motinos meilė savo vaikui. Dėl to gavė
nios pradžioje, pelenų žiupsneliui ant 
galvos nubirus, krikščionis kreipiasi į 
Viešpatį Dovydo 129 psalmės žodžiais:

— Iš gilybės šaukiuos į Tave, Viešpa

tie. Viešpatie, išgirsk mano balsą. Tegul 
Tavo ausys kreipia dėmesį į mano mal
davimo balsą. Jei Tu laikysi nusikalti
mus atmintyje, Viešpatie, kas išlaikys? 
Tačiau Tu nuodėmes dovanoji, kad Tau 
būtų tarnaujama su pagarba. Aš turiu 
vilties Viešpatyje, mano siela remia sa
vo viltį Jo žodžiu; laukia mano siela 
Viešpaties labiau, negu panaktiniai auš
ros. Juk Viešpatyje yra pasigailėjimas 
ir gausus yra Jame išvadavimas.

Betgi nepakanka vien vilties, vien pa
sitikėjimo Viešpaties gailestingumu, no
rint dvasiškai prisikelti ir nauju žmo
gumi Dievo akyse pasidaryti: dar rei
kia ir tikros atgailos už savo negeruo
sius, iš tiesaus kelio iškrypusius darbus. 
“Jei neatgailausite, visi pražūsite” — 
skelbia Šventoji Evangelija, kuri yra 
Viešpaties žodis ir amžinoji tiesa.

Savąja atgaila žmogus stengiasi iš 
Dievo meilės atitaisyti negeruosius dar
bus ir juos atsverti geraisiais darbais. 
Atgaila nėra žmogaus pasižeminimas ar 
išsiniekinimas. Atgailaujančiame žmo
guje iškyla tikroji žmogaus vertė bei jo 
garbė. Atgaila nėra nusivylimas. Ji yra 
ryžtingas, skaidrus, dvasinis žmogaus 
kilimas augštyn; ji yra kelias, vedąs iš 
gyvenimo griuvėsių į naują, šviesų ir 
nuskaidrintą gyvenimą. Nuoširdi atgai
la yra žmogaus dvasinio prisikėlimo 
pradžia.

Šia proga labai tinka šie gražieji, 
evangeliniai žodžiai:

— Pasninkaudami (vadinasi, atgailau
dami) nebūkite paniurę, kaip veidmai
niai, nes jie perkreipia savo veidus, kad 
pasirodytų žmonėms ... Tu gi, kai pas
ninkauji (atgailauji), pasitepk savo gal
vą ir nusiprausk savo veidą, kad ne 
žmonėms rody tumei pasninkaująs (at
gailaująs), bet savo Tėvui, kuris yra
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Taip atrodė mūsų repr. vieneto stalas Pan-Pacifiko džiamborėje . . . Nuotr. V. Vasario

(sks) Kitame žemės krašte — tolimo
je Australijoje, pernai gruodžio 28 d. 
Cliffordo Parke (netoli Melbourno) 
prasidėjo Pan-Pacifico Džiamborė. Ano
je padangėje tai yra kaitrų metas, ta
čiau šį kartą oras pasitaikė nestovykli- 
nis. Saulutė vis lindėjo už debesų ir pir
mąsias devynias dienas nuolat lijo. 
Džiamborė truko iki š. m. sausio 9 d. 
Jon suskrido iš 20 tautų — 17.000 skau
tų.

Mūsų skautams teko pailgas sklype
lis, kurį kirto upokšnis, tekąs į Yarros 
upę. Lietučio šlakštomi skautai pasista
tė palapines, per juosė rąstinų tiltu 
upokšnį, o ant jo surėmė Gedimino stul
pų pavidalo vartus. Prie vartų plevėsa
vo lietuviškoji trispalvė. Pro vartus 
įžengusį svečią pasitikdavo eukalipte 
įkeltas Rūpintojėlis, papuoštas žalumy
nų vainiku. Jis pabrėžė lietuviškos 
tremties tragiškumą, nes ir Jam neliko 
vietos gimtojo krašto pakelėse. Euka
lipto papėdėje iš grūstų plytų ir baltų 
jūros kriauklių buvo sudėtas Vyčio her
bas. Tradicinis lietuvių skautų kastinis 
stalas buvo papuoštas džiamborės ženk- 

slaptoje; ir tavo Tėvas, kuris mato slap
toje, atsilygins tau (Mato 6,16-18).

Iš tikrųjų: “Atsimink, žmogau, kad 
dulkė esi ir į dulkę pavirsi”...
4 

lu ir mūsų tautiniais raštais. Prie upokš
nio pastatyta palapinė ant polių. Vėlia
vos aikštėje ruseno aukuras. Mūsų 
skautai šioje džiamborėje parodė savo 
nagingumą, be akį ir širdį traukiančių 
papuošimų apie palapines, jie pasidarė 
stovyklines lovas iš karčių ir virvių, 
įsitaisė kabyklas, indaujas, rankšluosti
nes, be vinių ir virvių surėmė suolus ir 
aptvėrė stovyklą lyg žemaitiška žaginių 
tvora, kaip kadais 17-18 šmt. tokios ten 
buvo tveriamos.

Šalia tilto buvo įrengta didesnė paro
dos palapinė. Ji nuolat buvo apgulta mi
nių žiūrovų. Eksponatus sudarė medžio 
drožiniai, audiniai bei juostos, odos ir 
gintaro išdirbiniai, skautiška ir propa
gandinė literatūra. Parodėlės centre ka
bojo skautų bičiulio V. Jeršovo padary
ta koplytėlė su Dievo Motinos statulėle. 
Brangiausia šioje parodoje buvo — dė
žutė su Lietuvos žeme, natūralaus gin
taro gabalai bei karoliai, Lietuvos pašto 
ženklų ir pinigų rinkiniai, priejuostės ir 
sijonai 150-200 m. senumo ir D. Giedrai
tytės austi tautiniai drabužiai. Visa tai 
kiekvienam lietuviui jautriai priminė 
tėvų žemę, bet kartu traukė ir sveti
muosius. Parodėlę aplankė apie 15.000 
svečių. Jiems išdalinta 5.000 egz. šiai 
džiamborei atspausdinto informacinio 
lapelio apie Lietuvą, 100 brošiūrėlių 
apie religinę būklę Lietuvoje, skautų
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vadovams ir žymesniems svečiams pa
dovanota 150 mūsų skautų albumų bei 
kt. vertingų knygų. Patraukli parodėlė 
ir mūsų skautų stovyklos įrangos, tvar
ka bei pasirodymai visus sužavėjo. Dau
gelis svečių nesidrovėjo pabrėžti, kad 22 
lietuviai skautai puikiau pasirodė ir re
prezentavo savo kraštą, negu didesnių 
kraštų poros tūkstančių sk. kontingen
tai. Įdėtas darbas ypač save pateisino, 
kada užėjo liūtys ir purvas. Dėl nedė
kingo oro šioje džiamborėje buvo maža 
laužų. Lietuviai pasirodė su dainomis ir 
tautiniais šokiais keliuose laužuose. 
Ypač puikus buvo egzilinių skautų lau
žas, kuriame pabrėžtas skautų iš anapus 
geležinės uždangos broliškumas. ,

Pamaldų metu mūsų skautai giedojo 

lietuviškas giesmes. Jie visą laiką buvo 
dėmesio centre. Juos ir jų stovyklą vi
somis progomis lankė svečiai, fotogra
favo ir filmavo bei nuolatos klausinėjo 
apie kilmę ir priežastis, kurios privertė 
palikti gimtąjį kraštą. Per daugelio tau
tų skautiškąjį jaunimą paskleistas gan
das apie kenčiančią Lietuvą. Mūsų 
bendrajam reikalui skautai rado naujų 
bičiulių ir užtarėjų pietiniame žemės 
pusrutulyje. Jie tą savo žygį skyrė Tė
vynės labui, o mes tariam jiems — 
GERAI VYRAI!

Šiam reprezentaciniam mūsų skautų 
vienetui vadovavo v.s. B. Dainutis, pa
rodėlę tvarkė v.s. Ant. Krausas, lauža- 
vedys — jūrų ps. A. Gabas ir ūkio va
dovas — v.valt. A. Žilinskas. A. K.

Paukščiai skundžiasi

Buvo šaltas žiemos rytas. Pro storą 
baltų debesų apklotą ir saulė neįstengė 
prasiskverbti. Dangus baltas, žemė taip 
pat balta, visur ir visa balta. Į baltą 
dangų kėlė baltomis sniego kepurėmis 
papuoštas savo galvas pušys. Baltažie- 
vis beržas savo liemens spalva taip pat 
nenorėjo atsilikti nuo sniego baltumo. 
Tik jo žievėje kažin kieno neįgudusios 
rankos nutaškyti be simetrijos ir nedai
lių formų juodi lopinėliai rodė, kad jis 
stovi stačias, o neguli kaip sniegas. Nu
karusios ir sniegu aplipusios beržo ša
kos, kaip senio ilgi ūsai, iš lengvo ir 
sunkiai judėjo.

Į beržą atskrido dvi varnos. Viena jų 
snapu paglostė savo gūžio pasipūtusias 
plunksnas. Paskui pakreipė galvą ir, 
viena akimi pažiūrėjusi į viršų, sunkiai 
atsiduso.

— Ko dūsauji, bičiule? — paklausė 
antroji.

— Kaip nedūsauti, kai skilvys tuš
čias? Nėra kas iš vidaus šildytų. O tas 
šaltis toks negailestingas: lenda po 
plunksnomis ir kaip adatomis bado odą, 
kad net kaulai skauda.

— Bet kodėl skautai mus užmiršo?
— E, iš tų skautų mes, varnos, turime 

tiek naudos, kiek iš žiemos šėko. Juo jų 
skaičius auga, tuo jie mažiau plunks
nuočiais besirūpina.

— Tiesą sakai. Patys mažai mumis 
besirūpina, o kitų taip pat neparagina, 
— patvirtino pirmosios žodžius antroji 

varna. — Vakar pasitaikė proga net jų 
pokalbį tuo reikalu išgirsti.

— Na, sakyk, bičiule, kuriuo būdu ir 
ką jie kalbėjo? Ar kartais neminėjo ma
no vardo? — klausė pirmoji varna. — 
Jie vis dar, tur būt, tebepyksta ant ma
nęs už tą kiaušinį.

— Už kokį kiaušinį? Apie kokį kiau
šinį tu, bičiule, kalbi? Aš nieko nesu
prantu, — išgirdus apie kiaušinį ir sei
lę rydama klausė antroji varna.

— Tai, bičiule, neverta ir kalbėti. Ra
dau aš jį vasarą darže tarp žolių ir,

Los Angeels sesės sveikina pasaulio skaučių šefę...
Nuotr. V. Tomulaičio
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manydama, kad jis išmestas kaip nie
kam nereiklingas, pasiėmiau. Bet koks 
ten kiaušinis! Pasenęs, supuvęs, — tei
sinosi pirmoji varna. — Tačiau po to 
taip skautas užširdo ant manęs, kad 
kiekvieną dieną ėmė statyti kilpas, vis 
norėdamas sugauti mane. Tik aš jo 
klastą suprantu. Bet kol buvo vasara, 
paskui ruduo, tai kilpas lengvai mokė
jau pažinti, tačiau kai dabar sniegu visa 
užklota, tai baisu, kad nepakliūčiau 
kada.

— Ar gali būti, kad skautai statytų 
kilpas? —■ abejojo antroji.

—-Ne tik gali būti, bet tikrai žinau, 
kad jų tarpe pasitaiko ir tokių. Jie sako 
norį pažinti gyvūniją iš arčiau. Ir jie 
tai daro, be jokio susijaudinimo.

-—Jei ir taip daro, kaip tu sakai, tai, 
aš manau, paskui vėl paleidžia sugautą 
paukštį.

— Lengva pasakyti — paleidžia. Bet 
kiek baimės, kiek išgąsčio, numirti gali. 
O jei pasitaiko į kilpą galvą įkišti, tai 
ir vietoje mirtis.

— Nesuprantu, kaip gali būti? Juk jie 
$ave gamtos draugais vadina ir tai savo 
įstatuose turi įsirašę, — bandė skautus 
teisinti antroji varna.

— Įstatuose, įstatuose! Ką reiškia 
jiems įstatai? Man rodos, kad jie tam 
juos ir rašo, kad nereiktų pildyti, o tik 
popieryje turėti, kad galėtų kitiems pa
rodyti.

— Na, bet nutolom nuo savo kalbos 
temos. Tad papasakok, kaip ir ką gir
dėjai skautus kalbant?

— Vakar prieš pietus pavyko iš Ri
mienės prieangio pagauti pusę virtos 
bulvės. Bet lesti ten pat bijojau. Todėl 
nuskridau į pušėną ir čia ant kelmo ją 
sudorojau. Bulvė buvo šilta, tai taip, ro
dos, kas ir glostė skilvį, — kalbėjo ant
roji varna. — Vos tik pradėjau valyti 
snapą, pamačiau ateinantį būrį skautų. 
Įskridau į pušį. Draugininkas, pamatęs 
sniege mano pėdas, sustojo ir liepė 
skautams pasakyti, kieno pėdos. Visi 
nusprendė, kad tai varnos. Paskui drau
gininkas paklausė, kurie skautai įtai
sė paukščiams lesyklas. Ir ką tu ma
nai? ... Tik vienas skautas pasisakė 
įtaisęs. Draugininkas paragino ir kitus 
įtaisyti lesyklas. Bet aš žinau, kad jie 
visi kaip lig šiol neįtaisė, taip ir toliau 
neįtaisys.

— Kodėl taip manai? — paklausė pir
moji varna.

— Todėl, kad žinau, jog ir pats drau
gininkas nė vienos lesyklos nėra dar 
įtaisęs. Tad jei vadas nerodo pavyzdžio, 
ko benorėti iš eilinių skautų, — atsakė 
antroji.

— Taip. Vargas mums, varnoms, — 
kalbėjo toliau pirmoji. — Ir kas tiems 
skautams pasidarė? Dar sniegenomis, 
zylelėmis, žvirbliais tai kai kurie jų pa
sirūpina, bet mes tikrai užmirštos.

— Kas čia toks mano vardą mini, — 
sučirškė tuo tarpu į beržą atskridęs 
žvirblis.

— Kalbame apie skautus. Sakome, 
kad dar žvirbliams tai jie įtaiso lesyk
las, — atsakė abi varnos.
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— Tikrai jūs varnos ir esate, jei taip 
manote ir taip kalbate, — pasakė žvirb
lis. — Nė vienas skautas nėra dar mums 
lesyklų įtaisęs. Net vagimis mus vadi
na. Bet spręskite jūs, varnelės, ar mes 
kalti, jei bado spiriami kartais kokią 
bulvę iš jų vištų pagauname, arba kelis 
miežio grūdus žąsims papiltus sulesam?

— Kas čia jus kaltins dėl tokio menk
niekio.

— Jau taip toms vištoms gera ir dar 
gaidys, aplinkui vaikščiodamas, vis 
klausinėja: “Ko, ko, ko? Ar netrūksta 
jums ko?”

— Ką ir besakyti, — guodėsi abi var
nos.

— Praeitą žiemą, žinote, buvo toks 
dalykas, — kalbėjo toliau pirmoji var
na. — Skautai suruošė teismą.

— Na ir ką jie teisė? — paklausė 
žvirblis.

— Teisė mane, varną.
— Na ir kuo baigėsi? — susidomėjus 

paklausė antroji.
— Daugybę apkaltinimų mums metė. 

Bet vis tai melas. Tačiau labai nuošir
dūs gynėjai buvo. Jie įrodė teismui mū
sų naudingumą. Jie mus net sanitarė
mis pavadino. Ir tikrai. Kas apvalytų 
žmonių sodybas nuo visokių atmatų ir 
valgio liekanų, jei nebūtų mūsų. Ir teis
mas, pasitaręs, pripažino mūsų naudin
gumą. O dabar štai vėl mumis nebesi
rūpina. Juk sniegas viską paslėpė. Vel
tui skautai vadina save gamtos drau
gais. Mes alkstame, o jie tačiau tuo vi
sai nesidomi.

— Reikia skautams pareikšti protes
tą, — pasiūlė žvirblis.

— Reikia, reikia! Tegul visi žino, ko
kie jie gamtos draugai, — šaukė abi 
varnos.

— Paskelbsime pasauliui, kad mes 
protestuojame prieš tokį skautų elgesį. 
Pareikalausime, kad jie tikrai gamtos 
draugais būtų, arba kad visai išbrauktų 
šeštąjį savo įstatą, — pasakė pirmoji 
varna.

— Taip. Mes reikalaujame, kad skau
tai išbrauktų savo šeštąjį įstatą, — šau
kia dabar visi paukščiai. VI. Š.

v.s. .K Kodatienė su tunt. ps. Ž. Buknyte ir ps.
M. Švobaite Detroite. Nuotr. K. Lekniaus

• 7

9



Naujas
rūpestis

VYT. TAMULAITIS

Dar gerokai prieš pietus Poviliukas 
išėjo pas Juraičius. Ten jis ilgokai už
truko. Juraičių Stasiukas buvo jo senas 
bičiulis, be to ir juodviejų mamytės jau 
iš seniau buvo geros pažįstamos, dažnai 
viena kitą atlankydavo, atvažiuodavo į 
svečius. Už tai Poviliuką maloniai suti
ko, priėmė ir vaišino. Juraitis buvo jo 
krikšto tėvas ir, kai tik sutikdavo Povi
liuką, bemaž visada gausiai apdovano
davo. Pasisodindavo jį ant kelių, šio to 
paklausinėdavo, pakalbindavo. Juodu 
kartais nuoširdžiai pasikalbėdavo ir 
apie ūkio reikalus. Jo krikšto tėvas, 
šypsodamasis pro savo gražius ūsus, siū
lydavo mainyti kumeliukais, avinais ar 
veršiukais, žadėdamas Poviliukui tai šio 
tai to priedų. Poviliukas nesuprasdavo, 
kad viskas buvo tik juokais daroma. Jis, 
rimtai apgalvodamas, derėdavosi, tarda
vosi ... Paskui krikšto tėvas šypsoda
masis išsiimdavo piniginę ir duodavo 
Poviliukui rankpinigių.

— Tai sutarta, — sakydavo jis ir iš
tiesdavo ranką.

— Sutarta, — atsakydavo patenkintas 
Poviliukas, nes visada, ko tik jis norė
davo — išsiderėdavo.

— Tai kada ateiti išsivesti veršiuko? 
Rytoj? Gerai? — klausdavo krikšto tė
vas.

— Gerai, — atsakydavo Poviliukas.
Bet krikšto tėvas nei ryt, nei poryt — 

niekados neatsiimdavo iš Poviliuko 
pirktų avinų, veršiukų ar kumeliukų. 
Veltui Poviliukas jo laukdavo. Susitikę 
juodu vėl iš naujo derėdavos, pirkdavo, 
parduodavo. Ir kartais tą patį aviną Po
viliukas krikšto tėvui parduodavo net 
po kelis sykius iš eilės.

Taip ir šiandien juodu derėjosi.
Po pietų nusivedė krikšto tėvas Povi

liuką parodyti riestaragį aviną, apie 
kurį kalbėjo visa apylinkė. Parodė Po
viliukui ir riestu sprandu bulių, su rin
ke nosyje. Bet jis Poviliukui ne taip jau 
labai patiko. Labiausiai ko jis užsigei
dė — tai kumeliuko. Juraičių spartoji 
tik kelios dienos buvo jį atsivedusi. Ma
žasis arkliukas, su balta žvaigžde kakto
je, be galo jį sužavėjo. Poviliukas nie
kaip negalėjo juo atsigėrėti. Pagaliau 
jis tarė:

— Gal jį parduodate. Aš nupirkčiau...
Bet Stasiukas iš pradžių nenorėjo 

apie tai nė girdėti.
— Jis mano ,tėveli, — tarė jis. — Nie

kam jo neduosiu, niekam neparduosiu...
— Jūs neturit mažų paršiukų, — tarė 

jam Poviliukas, — aš tau duočiau par
šiuką, dar pridėčiau kurkiną ...

— Kurkino nenoriu, — atsakė nusi
leisdamas Stasiukas, kai Poviliukas pa
minėjo paršiukus.

— Tai ką nors kitą pridėčiau. Duočiau 
kiek pinigais, paršiuką ir dar ką nors...
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Stasiukas, ilgai pagalvojęs, atsakė:
— O jūs mažų šuniukų neturit? Aš 

norėčiau ir šuniuko.
Bet šuniuko Poviliukas neturėjo.
— Ne, mes jų neturim, — atsakė nu

siminęs. — Bet mažų geltonų viščiukų 
tau galėčiau duoti visą kapą ...

Bet jų ir Stasiukas turėjo pilną viš
tidę. Jų Raiboji visą krūvą vedžiojos! 
po kiemą. Krikšto tėvas šypsodamasis 
juos taikė.

Dar ilgai du mažieji šeimininkai pa
galvodami, rimtai vedė derybas dėl ku
meliuko. Pagaliau jie nukryjo nuo šios 
kalbos, užmiršo kumeliuką ir paršiukus, 
ir nubėgo į sodą, dūzgiantį bičių spie
čiuose. Stasiukas atsivedė ten ir savo 
mažąją sesytę, kuri tebuvo dar tik vos 
keleto metų. Jie visi kartu pradėjo žais
ti. Iš pradžių mažoji Stasiuko sesytė 
buvo nedrąsi, nieko nekalbėjo, matyt, 
nedrįso Poviliuko. Bet greitai ji apsi
prato ir linksmai čiauškėjo savo plonu, 
švepluojančiu balseliu. Stasiukas ją 
nuolat tai šio, tai to mokė. Ji paklusniai 
pildė jo įsakymus, jo klausė.

— Ziūlėk, ziūlėk koks glazus dluge- 
lis ... — staiga sušuko mažytė ir nusiri
to per gėles paskui jį.

— Ne dlugelis, bet drugelis. Tu nemo
ki šnekėti, — pataisė ją Stasiukas iš
didžiai.

Mažytė sustojo vijusi drugelį pievoje 
ir savo mėlynom didelėm akim žiūrėjo 
į broliuką. Šalia jos sode stovėjo mels
vai žydinti gėlelė, savo galvą iškėlusi į 
saulę. Mergytė nuo gėlės maža kuo sky
rėsi. Abi jos buvo mėlynais rūbeliais, 
tokios mažytės, jaunutės ir gležnos. Po
viliukas žiūrėjo į jas abi valandėlę ir 
jam staiga atėjo mintis: kodėl jis neturi 
sesutės? Iš tiesų, kodėl jis neturi sesu
tės?

— Bloliuk, ten dlugelis..., — vėl pra
bilo mažytė, rodydama baltą drugelį, 
skraidantį virš sodo žolių.

— Sakau tau, kad reikia sakyti dru
gelis, ne dlugelis. .. Broliuk, ten dru
gelis, o ne: bloliuk ... — mokė ją Sta
siukas taip išdidžiai, lyg tikras kalbi
ninkas.

Bet mažytė vėl kartojo savo, niekaip 
negalėdama ištarti taip, kaip Stasiukas 
norėjo.

— Ir vargas man su ja, — tarė jis Po- 
viliukui, — mokinu mokinu, bet, žinai, 
— avies galva...

Tą jis pasakė tokiu tonu, lyg iš tiesų 
jau jam būt toks didelis vargas su ma
žyte.

— Tai tu ne labai nori sesutės? — 
paklausė Poviliukas.

Stasiukas, taip staiga to užklaustas, 
sumišo.

Toronto ‘sesių blezdingėlė Nuotr. J. Dviloičio
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Čikagos Lituanicos tunto Dariaus - Girėno oro skautų dr-vės 2 metų sukakties minėjimas.
Skaitomas vėliavos šventinimo aktas. Nuotr. J. Karklio

— Ne taip jau labai... — pagaliau 
ištarė jis, bet tie jo žodžiai buvo pasa
kyti netvirtai, lyg svyruojant.

— O aš labai jos norėčiau..., — tarė 
Poviliukas.

Šitą jų pasikalbėjimą girdėjo Stasiu
ko tėvelis. Jis priėjo arčiau ir tarė:

— Jei Stasiukas sesutės ne labai nori, 
tai tu, Poviliuk, galėtum ją pirkti iš 
mūsų.

— Gerai, — sušuko linksmas Poviliu
kas ir pradėjo vesti derybas dėl mažy
tės. Ko tik krikšto tėvas prašė, Poviliu
kas su viskuo sutiko. Jis ir už aukščiau
sią kainą būtų ją pirkęs. Bet viskas bu
vo veltui: derybos baigėsi ašarom. Nors 
Stasiukas ir sakė> kad jis ne labai norįs 
sesutės, bet kai pamatė, kad tėvelis ją 
parduoda, jis taip pradėjo verkti, taip 
verkti, kad net sodas skambėjo nuo jo 
klyksmo.

Jis puolė prie mažytės, apsikabino ją 
ir šaukė:

— Neduosiu jos, neduosiu ... Tegu jis 
vedas kumeliuką, gali ir aviną vestis, 
bet sesutės ne, ne, tėveli...

Tėvas juokėsi.
— Tai, kad tu sakei jos nenorįs...
— Noriu, noriu... Aš tik tyčia, — 

šaukė jis.
— Tai kaip dabar bus? — kreipėsi 

krikšto tėvas į Poviliuką.
— Aš labai labai jos norėčiau, — tarė 

liūdnai Poviliukas. Jo balselis suskam
bėjo taip gailiai, maldaujančiai, kad Ju- 
raičiui net jo pagailo.

10

Kai Poviliukas vis dar nenorėjo nusi
leisti, siūlydamas krikšto tėvui už se
sutę viską, ką tik jis brangiausio turėjo, 
Stasiukas pradėjo pykti.

— Tegu jis eina sau namo, —■> pagaliau 
tarė jis, bijodamas, kad tik Poviliukas 
nepaveržtų iš jo sesers.

Po to vaikai metė žaidę, susipyko ir 
abu pradėjo verkti. Stasiuko tėvelis gai
lėjosi juos prie to privedęs. Jis stengėsi 
kaip nors juos vėl nuraminti, sutaikinti.

Pagaliau atėjo ir Stasiuko mamytė 
baigti ginčų ir vaidų.

Ji švelniai paaiškino Poviliukui, kad 
mažytės parduoti negalima, kad mamy
tė ir jo niekam nė už didžiausius pini
gus neparduotų, kad krikšto tėvelis tik 
norėjęs pajuokauti. O jei Poviliukas la
bai norįs sesutės, turįs gražiai gražiai 
kada nors paprašyti mamytės, būti jai 
visada geras ir paklusnus, tai ji gal ir 
galėsianti jam dovanų ją iš Dievulio nu
pirkti. Bet pirma jis turįs būti geras 
gerutis mamytei.

Taip švelniai, pamažu ji Poviliuką 
nuramino. Abu berniukai vėl pradėjo 
žaisti. Bet Poviliukas visą laiką galvojo 
apie sesutę. Ak, jis taip dabhr jos no
rėjo. Jis galėtų su ja žaisti, išbėgti į so
da ir nebūtų jam vienam nuobodu kam
baryje, kai už lango teška lietus ir nie
kur negalima išeiti. Jis galėtų ją moky
ti, kaip Stasiukas, jai viską aiškintų ir 
pasakotų. Jo sesutė irgi būtų tokia gra
ži, mažytė, mėlynu rūbeliu, su plaukuo
se įrištu dideliu, raudonu kaspinu. Ak,
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jis būtinai turės ją turėti.
Poviliukas prisimena, kaip jis labai 

norėjo mažo arkliuko, paskui mažų ėriu
kų, bet jam dabar atrodo, kad tas tik 
niekai prieš sesutę.

Po valandėlės jis metė žaidęs, priėjo 
prie Stasiuko ir tarė:

— Pasakyk, iš kur jūs ją gavot?
— Tikrai nežinau. Mamytė sakė, kad 

bobutė atnešė, o bobutė sakė, kad ir gar
nys galįs atnešti. Bet tėvelis kartą pasa
kojo, kad mažus vaikus ne garnys at
neša, bet juos randa po kopūstų galvo
mis ..., — atsakė Stasiukas.

— Bet tavo mamytė sakė, kad ir iš 
Dievo galima pirkti, tik reik gražiai pa
prašyti mamytę, — tarė Poviliukas.

— Gal ir iš Dievo perka... Bet kiek 
už mano sesutę mokėjo, tai nežinau.,.

Taip juodu pašnekesį ir baigė. Nei 
vienas, nei antras nieko tikro nežinojo. 
Parėjęs namo, Poviliukas nutarė to pa
siklausti savo mamytę ar bobutę, kuri 
jam nuoširdžiai viską paaiškindavo.

Grįždamas iš Juraičių namo, jis visą 
kelią apie tai tik ir galvojo.

KAIP GIMSTA “SK. AIDAS”
Ne vienas skautas-ė, gaudami kas 

mėnesį puošnų “Sk. Aidą”, visai nepa
galvoja, kokį kelią atlieka mūsų laik
raštis, kol pasiekia skaitytojus. Kaip vi
si gerai žinome, mūsų didelė šeima yra 
išsiblaškiusi visuose kontinentuose. 
Taip, pvz., kuris brolis Australijoje pa
rašė straipsnelį ar apysaką. Tikėdama
sis, kad tai gali būti įdomu ir kitiems 
broliams, jis ne tik paskaito sueigos me

tu, bet, įdėjęs į voką pasiunčia oro paš
tu į Kanadą — “Sk. Aido” redakcijai. 
Kai šis laiškas pasiekia laiškanešio 
krepšį, jis randa jau draugų iš Venezue- 
los, JAV, Vokietijos, Italijos ir kt. Vie
nas vokas turi viduje pasaką, kitas ap
rašymą apie vasaros stovyklą, trečiaf 
korespondencijų apie draugovių ir skil
čių veiklą bei nuotraukų. Redaktorius, 
parėjęs iš darbo, surūšiuoja šią medžia
gą savo nuožiūra: vieni eis į sekantį nu- 
numerį, kiti — turės palaukti iki kito 
numerio ar dar ilgiau, nes šį mėnesį pri
siųsta daugiau medžiagos negu telpa į 
vieną “Sk. A.” numerį. Štai kodėl, mie
las bendradarbi, išsiuntęs rašinėlį pa
matai jį atspausdintą gal tik po poros 
mėnesių.

Surinkęs pakankamai straipsnių re
daktorius juos peržiūri, ištaiso pasitai
kiusias klaidas, o kai kuriuos ir sutrum
pina. Dabar rankraščiai jau paruošti 
spaudai ir atiduodami rinkti linotypu. 
Čia rinkėjas jūsų straipsnius surenka 
linotypo mašina, kur kiekviena eilutė 
išliejama švine. Surinkęs visus rankraš
čius, rinkėjas padaro nuospaudas ir ati
duoda redaktoriui ištaisyti korektūras 
ir sulaužyti (suskirstyti) į puslapius. 
Tuomet padaromos ryškios puslapių 
nuospaudos, kurios atiduodamos foto
grafuoti. Jūsų prisiųstos nuotraukos fo
tografuojamos atskiru procesu. Filmų 
negatyvai sumontuojami į specialius 
vad. maskavimo lapus. Juose išpiausto- 
mos tekstų ir nuotraukų vietos. Nega
tyvuose nereikalingi balti taškeliai, ku
rių atsiranda dėl įvairių priežasčių, už- 

/nukelta į 16 psl./

New Britaino "Vinco 
Krėvės" sk. vyčių bū
relis, laimėjęs rajono var
žybose l-mq vietę.

, Nuotr. A. Ščiukos
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KAS ĮVYKO IKI ŠIOL: Penki skautai, sėdėję savo gerai paslėptame būkle tolimoje Suo
mijos šiauiėje, nežinojo kokį vaidmenį jie suvaidins Suomijos gyvenmie. Stuartas Aštonas, jų 
skiltininkas, turėjo grįžti į gimtųjų Angliją, bet jo išvykimo išvakarėse Raudonoji Rusija niek
šiškai užpuolė Suomija.

Skautai pakeičia savo skilties vardą iš Elnių į Vaiduoklių ir pasiryžta kovoti prieš grobiką.
Su dideliais pavojais jis išgelbsti iš degančio Petsamo miesto sužeistą Stuorto tėvą. Tuo 

laiku vienas iš jų, Juhani, vadovauja sėkmingom suomių priešpuoliui ir priverčia daug skait- 
lingesnius rusus pasitraukti visiškoje panikoje iš Petsamo.

Sužinoję, kad suomių transporto tarnybai trūksta elnių, skautai pasisiūlo vykti į lapių ga
nyklas šiaurėje ir parvaryti kokių dviejų šimtų elnių kaimenę. Stuarto tėvas paliekamas būkle 
su vienu skautu, Matti, kuris buvo sužeistas susirėmus su rusų patruliu.

Tuo metu rusų kariuomenė pasistumia į priekį ir skautai palieka už rusų linijų. Jie tačiau 
pasiryžta atlikti pasiimtąjį uždavinį ir bet kokiu būdu prasimušti pas suomius. Po ilgos ir sun
kios kelionės, kurios metu jie nuginkluoja rusų patrulį ir išvengia žvalgybos lėktuvo puolimo, 
skautai priartėja prie rusų linijų. Rusų kariuomenės postai išdėstyti arti vienas kito ir vienin
telė išeitis yra tyliai sunaikinti rusų sargybinį. Juhahi apsiima tai atlikti. Po keliolikos minučių 
likusieji, Stuartas, Paavo ir Mikko, mato tolumoje prie laužo lemtingą kovą

Prabėga kelios sekundės, ir sargybinis vėl vaikšto aplink ugnį, bet sutarto ženklo — už
pylimo sniego ant ugnies — neduoda. Tai reiškia viena — Juhani žuvo neatlikęs savo užda
vinio. Mikko pasiryžta atkeršyti už Juhani ir užbaigti jo darbą.

PRANYKUSI KAIMENĖ
Stuartas bandė kalbėti, bandė kažką 

pasakyti, bet nė žodžio pratarti negalė
jo. Jis tik kvailai linktelėjo galva. Stai
ga Mikko paspaudė Paavo ranką ir pra
nyko tamsumoje; jo slidžių garsas grei
tai nutilo.

Nei Stuartas, nei Paavo nepertraukė 
slegiančios tylos. Jie prarado kovos 
draugą, drąsų bičiulį. Buvo per baisu 
apie tai ir galvoti. Stuartas tuojau pri
siminė savo tėvą. Kas atsitiktų, jei jie 
visi žūtų? Nebūtų nė kas galėtų išgelbė
ti abu sužeistuosius esančius slaptajame 
skautų būkle. Matti negali prisišaukti 
pagalbos. Su sužeista koja jis kaip kali
nys. Jie abu paprastai mirs badu. Stuar
tas, sukrėstas šios minties, buvo jau be- 
nutariąs grįžti atgal į būklą, bet tuo 
metu Paayo labai susijaudinęs sušuko.

Stuartas žvilgterėjo laužo pusėn.
Jis dar spėjo pamatyti kaip “rusų” 

sargybinis užpylė pilną šalmą sniego 
ant laužo. Dūmai šovė į viršų, ir laužo 
šviesa matomai sumažėjo.

“T a i Jūhani”, riktelėjo Paavo ir, čiu
pęs Stuartą glėbin, ėmė ploti jam per 
pečius.

Abu skautai stebėjo akis įsmeigę. Jie 
matė sargybinį užpilant vis daugiau 
sniego ant ugnies. Tai buvo sutartasis 
ženklas. Kelias, reiškia, atviras kaime
nei pravaryti.

“Jis tikriausiai ką nors pažadino ko
vos metu”, Paavo tarė, “ir suprato, kad 
turi porą minučių palaukti. Eikš, pradė
kim ginti kaimenę.”

Jie pradėjo sunkų darbą sukelti be
siusiančius elnius ant kojų. Juos reikėjo
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varyti ilgoje virtinėje ir todėl po dvyli
ka elnių turėjo būti surišti — priekį ei
nančio uodega su užpakalinio ragais.

Paavo turėjo vesti pirmuosius dvyli
ką, o Stuartas liko pačiame gale. Suo

mis, nužengęs kelioliką žingsnių taku 
žemyn, staiga sustojo. Jo aštrios akys 
pamatė kažką baisaus. Mat, kelių pas
kutinių minučių susijaudinime Mikko 
buvo pamirštas. Bet, štai, dabar šis la
pis, kuris: buvo pasiryžęs atkeršyti už 
Juhanį, nesėdėjo sudėjęs rankų... Jis 
apsuko laužavietę ir dabar jau tyliai 
šliaužė prie sargybinio, nežinodamas, 
kad peilį, kurį jis suvarys į “ruso” šon
kaulius, nužudys jo geriausią draugą. 
Paltas, amunicijos diržas ir plieno šal
mas, kurį Juhani buvo užsidėjęs, labai 

gerai jam tiko, ir judančioje laužo švie
soje Mikko galėjo per vėlai pastebėti 
savo klaidą.

Paavo suprato. Šaukti nebuvo pras
mės. Be to tai tik prikeltų raudonarmie
čius. Buvo likusi tik viena išeitis, ir Paa
vo veikė. Jis pavarė pirmąjį elnią risčia. 
Kiti išgąsdinti jį pasekė norėdami būti 
kaip galima arčiau viens kito.

Stuartas Aštonas, besistengdamas pri
kelti atsilikusius, buvo nustebintas ka
nopų triukšmo ir, pirm negu suvokė kas 
atsitiko, liko vienas. Paskutiniai kaime
nės gyvuliai jau buvo atsikėlę ir paviję 
pirmuosius.

Švilpdamas pakalnėn, Stuartas ap
žvelgė visą lanką, ir šis vaizdas buvo 
tikrai gąsdinantis. Ilga elnių linija sku
bėjo žemyn prie laužo. Jų kanopų dū
žiai skambėjo lyg perkūnija. Miegą ru
sai, aiškiausiai, bus prikelti. Jie griebsis 
šautuvų ir tuojau pasigirs šūviai.

“Ir aš esu paskutinis”, sumurmėjo 
Stuartas ir dar greičiau paspaudė pa
kalnėn.

Paavo Nicklanderis, priartėjęs prie 
stovyklos, pakeitė savo nuomonę. Jis 
matė besikeliančius kareivius, kurie 
piktai šaukėsi sargybinio. Kai kurie, nu
metę antklodes, skubėjo prie sustatytų 
šautuvų. Naktinio puolimo prie Petsa
mo pamoka nebuvo pamiršta.

Paavo pasuko savo elnius nuo atviros 
aikštės ir leidosi tiesiai ten, kur kėlėsi 

pažadinti kareiviai.
Kas dabar įvyko, buvo tiesiog neįtikė

tina. Rusai, dar apsimiegoję, staiga rado 
savo stovyklą pilną tamsių kūnų, kurie 
kurtinančiai šniokštė, badė ragais ir 
spardė kanopomis. Vyrai rėkė iš skaus
mo, šaukė iš pykčio, bet nieko padaryti 
negalėjo. Dviejų šimtų galvų elnių kai
menė, kartą pradėjusi bėgti, nėra taip 
lengvai sustabdoma.

Stuartas šliuožė slidėmis daug grei
čiau negu kad jis tikėjosi bet kada galė
siąs. Jis bijojo, kad neliktų paskutiniu 
ir jam netektų eiti vienam per rusų už
tvarą.

Jo baimė buvo be pagrindo, nes tuo 
laiku, kai paskutinis elnias prabėgo pro 
minų linijas, vyrai, kurie miegojo, buvo 
visai demoralizuoti ir tiktai norėjo pa
sitraukti iš kelio galimai kitai atakai.

Vienas ar du šautuvai teiššovė, bet 
kadangi tai buvo niekeno žemė, tamsa 
greit prarijo kaimenę, ir šaudymas būtų 
buvęs grynu parako gadinimu

Tolyn, vis tolyn bėgo kaimenė. Kaž
kur priekyje buvo suomių linijos. Užpa
kalyje buvo įsiutę rusai. Paavo, kuris 
vadovavo bėgimui, neturėjo jokio noro 
sustoti ir teirautis kas iš tikrųjų atsiti
ko. Jis yrėsi į priekį, ir kaimenė jį sekė.

Mikko, kuris jau buvo beveik smogi- 
mui tinkančiame atstume nuo Juhani, 
elniams pasileidus žemyn, buvo privers
tas pasitraukti į tamsą. Jei jis būtų pa
silikęs vietoje, elnių kanopos būtų jį su- 
mynusios į blyną. Juhani irgi negaišo. 
Jis užsidėjo slides ir pasuko į pietus.

Ir tik, kai už valandos nuvargusi kai
menė sustojo, keturi skautai vėl susiti
ko. Jie paspaudė vienas kitam rankas, o 
Juhani atsiprašė negalėjęs duoti “snie
go ant ugnies” ženklo.

“Keli miegą vyrai sujudėjo, kai 
ėmiausi su sargybiniu, ir turėjau tęsti 
vaikščiojimą aplink ugnį, kad nesukel- 
čiau įtarimo.

Mikko nusišypsojo.
“Jei kaimenė nebūtų tuo metu atbė

gusi stovyklon”, tarė jis sausai, “tai ma
no peilis būtų sugadinęs milinę, kurią 
tu dėvėjai. Aš norėjau tave nužudyti”.

Stuartas tuojau nukreipė kalbą. Da
bar, kai jų tėvynė kariavo, šie skautai, 
ir suomiai ir lapiai, buvo pasiruošę žu
dyti arba būti nužudytiems ginant Šuo-
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“Mes turime tuojau užmegzti ryšį su 
suomių daliniais”, tarė jis, “nes kitaip 
galime pakliūti savųjų ugnin. Paavo, 
gal mudu eisime žvalgybon?”

Paavo atsakė linktelėdamas galva. Po 
dešimties minučių jaunasis britas ir 
suomis vyko į pietus, ieškodami suomių 
šiaurės armijos pirmųjų postų.

Rytui išaušus, jiems pavyko užmegzti 
ryšį, bet vėl atėjo naktis, kol pagaliau 
visi du šimtai elnių buvo atiduoti suo
mių transporto skyriui.

Padėkojus jiems transporto karinin
kas pasiūlė susitikti su žvalgybos kari
ninku, kuris jau buvo girdėjęs apie drą
siuosius skautus ir galvojo galėsiąs juos 
panaudoti.

Žvalgybos skyriaus viršininkas buvo 
apvalus, mažas vyras, kuris visai neat
rodė panašus į asmenį, galintį vadovau
ti šnipams ir šnipinėjimui. Nežiūrint to, 
jis pradėjo be jokių įžangų.

“Esu girdėjęs apie jus”, jis kalbėjo. 
“Ir noriu pasakyti, kad aš gėriuosi jūsų 
patriotizmu ir drąsa. Ar tiesa, kad tu”, 
jis parodė į Stuartą, ’’esi anglas?”

“Taip, tamsta”.
“Ir kad tavo tėvas guli sulaužyta ko

ja netoli Petsamo?”
Karininkas linktelėjo.
“Taip.”
“Tu vyksi atgal juo pasirūpinti? Taip, 

aš taip ir galvojau”, tarė jis atsakyda
mas į Stuarto galvos linktelėjimą. “Na, 
aš norėčiau žinoti, ar tu nenorėtum pa
siimti su savim mažo radijo aparato? 
Juo galėtum mums pranešti apie rusų 
kariuomenės judėjimą ir, galbūt, atlikti 
kelis... mažus darbus, kurie rusus truk
dytų.

Jis pakėlė savo ranką.
“Dar neatsakyk, leisk man pabaigti. 

Jeigu jūs būtumėt pagauti, jus nušautų 
kaip šnipus. Darbas bus kartu sunkus ir 
pavojingas, bet ir nepaprastos svarbos. 
Jūs turite gerai paslėptą būklą, ir, aš 
manau, jog galėtumėte suduoti rusams 
stiprų smūgį už šią mūsų žemę..

Jei Stuartas nieko prieš, kad mes į 
pavojų pastatysime jo tėvą”, Paavo 
Nicklanderis tarė tyliai, “aš esu pasiry
žęs patarnauti Suomijai. Aš norėčiau 
tarnauti kaip kareivis... bet, jei galiu 
atlikti geresnį darbą kaip žvalgas, aš 
esu pasiruošęs”.

Juhani linktelėjo galva duodamas su
prasti, jog jis taip pat galvoja kaip Paa-
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vo. Mikko ir juo pasekė. Karininkas 
žvilgtelėjo į Stuartą. Stuarto mintys 
nuskrido į mažą būklą miško pakrašty
je už Petsamo. Ar jis gali statyti pavo- 
jun savo tėvą? Ir tada jis prisiminė, ką 
jam tėvas buvo pasakęs: “Tavo pareiga 
yra kovoti už Suomiją tol, kol tu esi 
Suomijoje ... nes kova už ją reiškia ko
vą už prispaustąjį, prieš niekšingą gro
biką”

“Aš būsiu laimingas galėdamas tar
nauti, tamsta”, tarė Stuartas tyliai. Jo 
pasiūlymas buvo priimtas su šypsena ir 
suomis ištiesė savo ranką.

“Paspauskime rankas. Juk tuo būdu 
anglas patvirtina susitarimą, ar ne? Tu 
nebūtum tikras anglas, jei būtum atsi
sakęs. Jūs negausite atlyginimo ir, ka
dangi mes neturėsime ryšio, jūs turė
site patys sau susirasti maisto. Aš...” 
suomis patraukė pečiais, “bet einam, 
dabar ne laikas kalbėti. Kariai nėra lai
mimi kalbomis. Aš parodysiu jums radi
jo aparatą ir paaiškinsiu, kaip jis veikia. 
Be to, aš manau, jog jūs mokate morzės 
kodą. Taip?”

“Aš moku, pone karininke”, Stuartas 
atsakė. “Aš galiu siųsti ir priimti; tai 
yra, jei jūsų operatoriai prisimins ne
siųsti per greitai. Aš išmokau skautau- 
damas Anglijoje... tik mes nebuvome 
labai įgudę...”

“Palik viską man. Prašau eiti šiuo 
keliu”.

Jie išėjo iš palapinės ir nuėjo į kitą 
didesnę. Ten sėdėjo vyrai prie radijo 
aparatų, siunčią ir priimą pranešimus iš 
Helsinkio ir Mannerheimo linijos. 
Niekieno nepastebėta, tamsi figūra, kuri 
buvo užsigužusi prie žvalgybos karinin
ko palapinės, pakilo ir pasekė juos. Šis 
vyras buvo vienas daugelio civilių iš 
Petsamo, kurie stojo savanoriais kovoti 
už Suomiją šiauriniame fronte. Jo pa
vardė buvo žinoma kaip Stenback, bet 
rusų archyvuose jis figūravo kaip Kro
potkinas ir buvo vienas iš svarbiausių 
rusų šnipų.

Tamsoje jam buvo nesunku išvengti 
sargybinio, kuris saugojo radijo palapi
nės įėjimą. Rusas slinko prie palapinės, 
atidžiai klausydamasis. Pagaliau jis su
stojo. Jis buvo tik per metrą nuo žval
gybos karininko, skautų ir suomių ra
dijo operatoriaus. Plonas brezentas bu
vo vienintelė užtvara. Tuo būdu Kro
potkinas pasiliko nematomas ir galėjo
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viską girdėti.
Keturi skautai tą naktį turėjo praleis

ti suomių stovykloje. Jie išvyks šiau- 
rėn tik kitą dieną, kai tik pranyks die
nos šviesa. Jie tamsumos priedangoje 
prasimuš pro rusų linijas ir pasieks savo 
slaptąjį būklą prie Petsamo. Kropotki
nas mintyse pasižymėjo kelis dalykus: 
nešiojamą radijo aparatą, kurį skautai 
pasiima su savim, ir kodo knygą, kurią 
jie nešis.

Pasitarimams pasibaigus, rusas nu
šliaužė tolyn labai patenkintas savo lai
mikiu. Jis jau turėjo daug naudingų in
formacijų apie suomių pajėgas, jų amu
niciją ir galimybes sulaukti pagalbos iš 
pietų. Tai žinios, kurios buvo ypatingai 
naudingos rusų vyriausiajai karo vado
vybei.

“Jei aš pačiupsiu šiuos kvailelius ir 
panaudosiu jų būklą ir radijo aparatą”, 
jis sukikeno, “suomių vadovybei to ne
žinant, aš gausiu neįkainuojamų žinių 
apie tai, kas vyksta. Aišku, tuomet bū
siu uždirbęs savo atlyginimą daugeliui 
mėnesių į priekį”.

Apie septintą valandą Kropotkinas 
išslinko iš suomių stovyklos. Jis išvengė 
sargybinių ir pasiekė rusų linijas. Tarp 
abiejų armijų buvo šioks toks atstumas; 
kiekviena jų ilsėjosi ruošdamasi kovai, 
kuri buvo prieš akis. Rusai laukė tieki
mo iš šiaurės, suomiai skubiai rinko ko
kius tik galėjo vyrus artėjančiam puoli
mo atrėmimui. Šiuo metu žinios iš čia 
buvo: “Nieko naujo suomių šiauriniame 
fronte”.

Kropotkinas susirišo su rusų vadovy
be ir buvo sudaryti planai sutikimui ke
turių skautų, kurie greit bandys pra
smukti pro rusų linijas.

Sargybos buvo patrigubintos. Patru
liai buvo išstatyti visose galimose vie
tose ir nemažas skaičius vyrų apsupo 
miškus už Petsamo. Šiuose miškuose 
buvo slaptasis skautų būklas. Kropotki
nas nepaliko nei vieno akmens neapver- 
versto. Jis planavo sugauti skautus ir 
sunaikinti Vaiduoklių skiltį pirm negu 
ji galėjo pradėti savo darbą.

To viso nežinodami, skautai ramiai 
išmiegojo. Tai buvo pirmas tikras poil
sis, kurį jie turėjo laike daugelio dienų 
ir jie jį pilnai išnaudojo.

Pusryčiai buvo puikūs. Vėliau jie vėl 
susitiko su žvalgybos karininku ir gavo 
kodo signalų knygą. Stuartas išbandė 

kompaktinį radijo aparatą; tai buvo la
bai puikus aparatas, nes jam nereikėjo 
baterijų. Stipraus laikrodžio mechaniz
mo pagalba aparatas pats sau gamino 
elektros energiją. Jo veikimas siekė 
tarp penkiasdešimt ir šešiasdešimt my
lių ir jis buvo tinkamas tik morzės sig
nalams.

Stuartas išardė ir sudėjo aparatą ke
letą kartų taip, kad pagaliau jis gerai 
žinojo visas jo dalis.

Išaušo diena ir, žvalgybos karininko 
pakvietimu, skautai apžiūrėjo suomių 
kariuomenės darbą. Kariai buvo taip 
greitai, kaip galima, aprengiami balto
mis uniformomis, ir Paavo pasiūlė, kad 
ir jiems tokios uniformos būtų labai 
naudingos. Kai dienos šviesa vėl prany
ko, suomių siuvėjai buvo pasiuvę ir 
skautams baltus rūbus.

Išardę radijo aparatą ir sudėję jį į ke
turias atskiras dėžutes, skautai atsisvei
kino su žvalgybos karininku. Kitas suo
mis palydėjo juos už pirmųjų postų ir 
su paskutiniu rankos paspaudimu, pa
siuntė juos kelionėn į šiaurę.

Naktis buvo labai tyli, ir keturi skau
tai be sustojimo švilpė slidėmis per už
šalusį sniegą. Danguje mirgėjo sidabri
nės žvaigždės. Kiekvieną jaunuolį krėtė 
šiurpas galvojant, jog jie keliauja per 
“niekieno žemę”. Užpakalyje liko suo
mių kariuomenė, karštligiškai besiruo
šianti atmušti priešą. Prieš juos buvo 
Sovietų Rusijos nesuskaitomi tūkstan
čiai: stipriai mechanizuotas priešas, 
skaičium perviršijąs, visais atvejais 
daug geriau ginkluotas. Būsimo negai
lestingo užkariautojo armija.

“Na, mums turi pasisekti”, tarė Stuar
tas pertraukdamas ilgą tylą. “Aš turiu 
dvi priežastis dėl ko stengtis. Pirma, 
mano tėvas. Mes turime jį pasiekti ir 
slaugyti. Antra, mes turime atlikti savo 
pareigą Suomijai”.

“Mums pasiseks”, Paavo užtikrino. 
Jei mes galėjome prasimušti pro rusų 
linijas su, dviems šimtais elnių, mes tik
rai galime vieni prasmukti... Niekas 
nė nesapnuos, kad mes atvykstame. Tu
rėtų būti visai lengva”.

Kiti jam pritarė ir niekas daugiau nie
ko nesakė, kol jie vėl pamatė raudonus 
šviesos taškus, žyminčius rusų linijas. 
Turėdami didelę oro pajėgų persvarą, 
rusai nebijojo jokio puolimo iš oro.

/nukelta i 17 psl/ J 5
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STOVYKLAVIMUI ARTĖJANT
s. K. Marijošienė

NUSILEIDO SAULUŽĖLĖ ... damas: . ir vėl “Lietuva brangi”, vėl
Kai šaulūtė leidžiasi ir rausva prie

blanda apgaubia stovyklą, kiekvieno 
stovyklaujančio širdyje gimsta kažkoks 
nerimas, ilgesys, noras būti drauge, no
ras kažko naujo, nežinomo ...

Tada mes susikuriame laužą, susibu
riame aplink jį, įsmeigiame į liepsną 
akis, o pabiros mintys skraido su žiežir
bom, kol jas sugaudo nejučiomis įsisiū
buojanti daina, apjungianti visus ir at
verianti širdį naujiems išgyvenimams.

LAUŽAS
Tai tarpininkas tarp dienos ir nakties, 

tarp darbo ir poilsio, tarp tikrovės ir 
svajos, tarp pareigos ir laisvės. Ko mes 
norim iš jo — pailsėti, išsiblaškyti, gė
rėtis, bendrauti, džiaugtis, ryžtis, kilti 
dvasia? ... Tuos ir kitus klausimus tek
tų panagrinėti kuriuose nors skautų 
kursuose ar spaudoje. Manau, kad lau
žui ir jo programai, turėtume daugiau 
dėmesio skirti, nes jis ypač šiom dienom 
atlieka didelę misiją. Nemanau to klau
simo čia plačiau nagrinėti, bet noriu su
stoti ties taip vadinamu lietuvišku lau
žu ar laužu Tėvynei.

Kai pasakysi jaunai sesutei ar broliu
kui, kad šį vakarą turėsime lietuvišką 
laužą, jis tuoj surauks nosytę aimanuo- 

liudni eilėraščiai ir liūdnos dainos, kuo 
pasirodyti, viskas jau rodyta, nusibo
do. ..” Neturėtume betgi mes, vyresnie
ji, raukti savo kaktos prieš tą “barba- 
riuką”. Geriau primerkim akis ir pa
bandykim nusileisti iki to surauktnosio, 
gimusio tremty ar turėjusio laimės gim
ti Lietuvoj, bet jos nemačiusio. Kodėl 
jis, išgirdęs Lietuvos vardą, turi nusi
minti, kodėl jis — jaunas —■ turi bevil
tiškai aimanuoti?! Jis — jaunas, stiprus, 
drąsus, jis nori kovoti, nugalėti priešus, 
jis galėtų lengvai visas kliūtis nugalėti, 
jis nori būti linksmas!

Ar nevertėtų mums, įžvelgus ir su
pratus jaunuolio būseną, paieškoti gink
lo jo narsiai rankai ir svaigalo jo lakiai 
sielai

MŪSŲ RAŠYTOJAI
Pastudijavę galėtume susirasti lietu

viškoj raštijoj personažų atitinkančių 
jaunųjų karštą kraują ir heroišką dva
sią. Esu tikra, kad mūsų talentingas jau
nimas rastų daugybę būdų, kaip pavaiz
duoti vieną ar kitą ištrauką iš mūsų ra
šytojų veikalų, kaip paversti gyvomis 
patarles, priežodžius, pasakas, net mįs
les. Jiems tik reikia, kad vyresnieji nu
rodytų, patartų ir pastūmėtų.

/otkelta iš 11 psl./

tepami specialiu skysčiu. Dabar nuo jų 
kontakto ir stipraus apšvietimo budu 
puslapiai pervedami į aliuminijaus 
plokšteles. Po apšvietimo plokštelės iš
trinamos specialiais chemikalais ir šva
riai nušluostomos. Visi “Sk. Aido” pus
lapiai jau metalo plokštelėse. Tada tos 
plokštelės rakinamos į spausdinimo 
mašiną ir nuo jų spausdinami puslapiai 
(du iš karto).

Atspausdinus, puslapiai surenkami 
eilės tvarka, sulankstomi ir susegami. 
Štai, ir “Sk. Aidas” gimęs! Belieka jį 
sudėti į vokus, užlipinti adresus ir nu
vežti į paštą, iš kur jis keliauja tais pa
čiais keliais, kuriais atkeliavo jo paski

ri straipsneliai.
Kad palengvinus tą visą darbą, štai 

keli “Skautų Aido” prašymai mieliems 
bendradarbiams: Rašykite straipsnį ra
šoma mašinėle arba rašalu (niekuomet 
pieštuku!) vienoje lapo pusėje; tarp ei
lučių palikite 1 cm. tarpus. Pavardes, 
vietovių pavadinimus rašyti ypatingai 
aiškiai, tuo išvengsime nemalonumų sau 
ir kitiems. Rašantieji mašinėle pritai
kinta svetimai kalbai, nepalikite nosi
nių, taškų bei kitų ženklų namuose, bet 
sudėkite ten kur jie priklauso — redak
torius ir rinkėjas bus Jums už tai labai 
dėkingi. Na, ir pagaliau, nevartokime 
“špargalkų” — jei straipsnis ir nėra il
gas, rašykite ant popierio nemažesnio 
kaip “Sk. Aido” puslapis.

16

17



Omahos sesės rodo 
savo nagingumą...

Nuotr.
K. L. Musteikio

Tad leiskim mūsų rašytojų herojams 
veikti ir gyventi tarp mūsų ir teprabyla 
mūsų jaunuolių lūpomis mūsų tautosa
ka, mūsų liaudies išmintis.

DAINOS
Jos dominuoja musų laužų programo

se ir jos daugiausia visų dainuojamos, 
bet, deja, tik keletas jų mėgiama insce
nizuoti (“Tekėjo saulelė” ir “Ant kalno 
karklai”). Vis dėlto galima būtų ir dau
giau dainų bandyti inscenizuoti, šokti ir 
daryti “operas” pvz. bernelio - mergelės 
pasikalbėjimai — bernelis dainuoja pos
mą iš vienos dainos, mergelė iš kitos 
dainos posmu atsako. Panašiai motinė
lės ir dukrelės, bernelio ir žirgelio pa
sikalbėjimai. Toki dainų grupavimai 
būna kartais rimti, o kartais komiški.

LIETUVIŠKOS PASAKOS
Jos beveik visai nenaudojamos, o kiek 

čia galimybių pasireikšti jauniesiems 
talentams ...

PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI
Skiltys turėtų duotai patarlei sukurti 

vaizdelį; per savybės lauželį turėtų būti 
išrenkamas geriausias, kuris tiktų di
džiojo laužo pasirodymuose. Galima ir 
kitaip: skiltis suvaidina, o iš turinio ir 
veiksmo kitos skiltys turi atspėti patar
lę ar priežodį.

MĮSLĖS
Jos galėtų būti vaizduojamos panto

mima, t.y. iš judesių, apsirengimo ir ati
tinkamų garsų reikia atspėti mįslę. Pa
našiai gali būti ir rašytojas iš suvaidinto 
vaizdelio atspėjamas.

Tuo būdu, kreipdami nejučiomis, pra
turtinkime mūsų jaunimo lietuvišką 

dvasią, be to, jie patys vaidindami, gi
liau ją pajus. Taip eidami rasime labai 
daug sąmojaus ir komiško elemento, 
kas, ypač jaunimą, patraukia, ir gal ne
bebus taip “nuobodu”, kas lietuviška ...

STOVYKLOS LAUŽAVEDYS 
turėtų apsirūpinti reikalinga literatūra. 
Jis turėtų būti iš kitų pareigų išimtas. 
Jis turėtų skautams padėti pasiruošti 
nurodydamas iš kur gauti medžiagos. 
Jis turi taip tvarkyti, kad visi stovyk
lautojai (ne tik tam tikros skiltis) būtų 
dalyvavę pasirodyme. Laužavedys tu
rėtų iš anksto numatyti visų laužų pro
gramas. Be to, jis turėtų pasirūpinti, 
kad lauže dainuojamas dainas visi sto
vyklautojai mokėtų.

Kai susiburia broliukai ir sesutės vie
non lietuviškon šeimon — stovyklon, 
budėkime, kad juos iš visų pusių veiktų 
visa kas gražiausia, visa kas geriausia 
lietuviška.

/otkelta iš 15 psl./

“Mes geriau pasirinkim sau vietą”, 
Stuartas pasiūlė, ir tuojau prasidėjo 
trumpas pasitarimas. Pagaliau, nutarę 
kur lengviausia prasmukti, jie pajudėjo 
į priekį.

Tas “lengvas” taškas buvo vienas iš 
keleto, kurie buvo specialiai parengti 
pagal Kropotkino įsakymą. Voras buvo 
išskleidęs savo tinklą ir kvietė musę į 
jį įkristi. (B. d.)

Sekančiame numeryje — Pirmoji “vi
zitinė kortelė”.

Verčia R. Mieželis, 
Iliustruoja A. Muliolis.

17

18



REIKALAS RIMTAS
Skiltininkė, sueigai pasibaigus, šyp

sodama priėjo prie manęs ir linksmu 
balsu tarė:

— Tau, sese, aš su paskiltininke de
mokratiškai nubalsavau duoti parašyti 
rašinį, kuris turėtų mums padėti laikyti 
pirmo patyrimo egzaminus. Reikalas 
rimtas, tad nepagailėk laiko. Tema įdo
mi ir tau, gyvenančiai miške, nebus sun
ki: Lietuvos gamta mūsų rašytojų raš
tuose. Ateinančią sueigą jį mums per
skaitysi.

Nespėjau nė pasakyti, kad nebūsiu ki
toj sueigoj. Tad grįžus namo nutariau 
laiško forma tą rašinį parašyti.

Mielos sesės.
Mes esame lietuvaitės, tad turime ra

šytojų kaip ir kitos tautos. Vieni rašo 
apie meilės istorijas, kurias gerai žinom, 
kiti apie fantastiškus nuotykius, kurie 
mums realesni už panosyje padėtą lo
tynų knygą, o dar kiti apie gyvenimo 
filosofijas, komplikuotesnes už Vydūno. 
Bet nei viena dar, turbūt, neskaitėte 
apie gamtą kitų rašytojų raštuose. To
dėl aš jums parašysiu keletą minčių.

Paukščiai ir bitės yra viena iš svar
biausių temų mūsų rašytojų raštuose.

VILKIUKO ŽIRGELIS
Surask lazdą. Surask seną kojinę. Iš- 

kimšk kojinę popierių, gabalėliais me
džiagų ar skudurų, o geriausiai—skied
rom. Išpiešk akis, burną —tušu ar da
žais. Prisiūk ausis ir karčius.

Kaikurie paukščiai yra geri, o kiti la
bai blogi. Tad yra dvi paukščių rūšys: 
gerų ir blogų. Kristijonas Donelaitis sa
vo METUOSE rašo apie varnAS ir var- 
nUS, Yra skirtumas. Gegužės su straz
dais laksto taip, kaip skautai ir skautės 
stovykloj per lankymo valandą. Lakš
tingala, kaip ta dežuruojanti sesė, tyliai 
laukia, kol visi pabaigs savo dainas. Tik 
nakčia pasigirs jos balsas. Bitinas savo 
šeimyną budina ir prie darbo varo.

Strazdas, tas rašytojas, rašo (logiška) 
apie strazdą, tą paukštį, ir juodą varną. 
Bet aš esu mačius rudą varną, tad at
minkite, kad varnų yra įvairių spalvų.

Gamta susidaro taip pat iš miško. Vie
ną perspėjimą turiu: niekad negyvenkit 
miške ilgai, nes pasidarysite, kaip aš. 
Simano Daukanto BŪDE randame visą 
eilę medžių pavadinimų. Palengvinti 
juos atsiminti įsidėmėkit šį žodį!

pvz. meškinas 
pusvelka 
jauną žąsį 
(pusiau nuvelka)

P U S V E L K A
u o k i g a 1 1
š s r n 1 z e k
i i o k ė d v s
s s b š y a n

1 n n s i
a a a s
s s

Taip pat rasime daug upių vardų mū
sų rašytojų raštuose. Kaikurios gilios, 
tad galima prigerti. Nemune tai ypač 
labai lengva. Aišku, jeigu esate virš 180 
metrų ūgio, visai kitas reikalas.

Jeigu mokate skaityti lietuviškai, tai 
rasite, mielos sesės, kad ir ežerai pami
nėti. Jie taip pat gilūs, tad būkite atsar
gios.

Su ta mintimi, kad vandens pertek
lius gali būti kenksmingas sveikatai, 
baigiu šį nuoširdų laišką.

Vis Budžiu
Tą pačią dieną išsiunčiau laišką skilti- 

ninkei. Netrukus gavau atvirutę su šiuo 
komentaru:

“Reikalas rimtas, bet rašinys ne”.
Vis dėlto antro negavau rašyti. Tur

būt, skiltininkė sutiko su šia idėja: 
skautybė tik linksmas žaidimas.

Miškinis
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont, , Canada

ŠIAURĖS JŪROJE

/tąsa/

Pasirodo, kad jachtą pirkome su dau
geliu blogų savybių ir trūkumų. Tas vis
kas turėjo būti sutvarkyta prieš išplau
kiant, bet dabar jau buvo per vėlu ir 
reikėjo manytis taip, kaip išėjo.

Niekados naktį valandos ir minutės 
nebuvo tokios ilgos. Tamsa mus gaubė. 
Girdėjosi tik vėjo siautimas ir bangų 
ūžimas aplink mažą pastatą. Bet nežiū
rint to, mes dėkojome Tam, kuris mums 
pasiuntė tokį palankų orą. Ką mes da
rytume, jei vėjas eitų iš vakarų?

❖
Trijų sekančių dienų ir naktų laiko

tarpyje nebuvo jokio reikalo taisyti 
didžburę. Mes lėkėme į vakarus tik su 
priekine bure, kadangi vėjas buvo pa
kankamai stiprus ir jo kryptis nuosta
biai palanki. Pamažu apsipratome su 
gyvenimu viduje mažo kiauto. Patyrė
me ką reiškia buriuoti jūroje su maža 
ir leidžiančia vandenį jachta. Ką mes 
palaikėme už audringą vėją, buvo tik 
gera brize, bet patyrimas sakė, kad to
kia brize buvo pakankama Haabet ir jos 
įgulai.

Mums išbuvus jūroje keturias dienas

ir keturias naktis, rugsėjo mėn. 18 die
nos ankstį rytą pastebėjome, kad atėjo 
oro pasikeitimas. Vėjas išsipūtė ir silp
nėjo. Apie pietus vėjas aprimo ir mes 
galėjome lengvai, nešaukdami, tarp sa
vęs susikalbėti. Kas toliau? Žinoma, 
veikti reikėjo, nes tiek visokių taisymo 
darbų radosi, kad apie tai, kas bus, ne
buvo ir laiko pagalvoti.

Viskas ant borto buvo permerkta iki 
paskutinio siūlo. Ir jau nebe šiandien, 
bet per paskutines kelias dienas. Gali
mybė prasidžiovinti buvo seniai laukia
ma. Be to, buvo šiokia tokia proga ir 
pailsėti. Nuo darbo, nemigo ir įtempimo 
buvome mirtinai nuvargę. Nusnūsti 
gaudavome kas naktį tik po kelias va
landas.

Tą vakarą burės visai subliūško ir tik 
likęs bangavimas trankė takelažą*. Visi 
trys sėdėjome ant denio ir grožėjomės 
vakariniu dangumi, kur raudona saulė, 
tiesdama ant vandens raudoną juostą, 
skendo į jūrą.

Staiga užgirdau burzgimą — tolimą 
ir tolydų.

“Lėktuvas” — sušukau. Toli, raudo
name danguje, ten kur saulė slėpėsi už 
akiračio, pasirodė juodas taškas, kuris 
greitai didėjo.

Ant kajutės ištiesėme britų vėliavą, 
kurios baltas dugnas aiškiai skyrėsi nuo 
kitų ją sudarančių spalvų. Paruošėme 
išmetimui dvi raketas, o trečią pasiliko
me atsargai, jei vėliau kada prireiktų. 
Viena raketa tratėdama išlėkė aukštyn. 
Juodasis taškas vakaruose vis didėjo ir 
artėjo.

Pradėjome išskirti lėktuvo liemenį — 
tai buvo dvimotorinis oro paukštis. Ar
tyn, artyn jis atlekia. Ar mus pastebės? 
Turi pastebėti! Turi. Paleidau antrą ra-

*takelažq sudaro burės, virvės, stiebai. ]_Q
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ketą. Beveik stačiai iškilo į orą ir spro
go; trys raudonos šviesos palengva lei
dosi žemyn. Mes gi negalėjome akių ati
traukti nuo lėktuvo. Mus pastebėjo! 
Taip, pastebėjo! Ėmėme šaukti valio iš 
džiaugsmo, trypti ant denio, mosikuoti 
drabužiais ir vėliava.

Dvimotorinis Avro Anson lėktuvas 
kurčiai staugdamas praūžė virš Haabet. 
Koks malonus jausmas! Du kart su kur
tinančiu trenksmu pro mus praskrido 
taip žemai, kad rodos stiebą užkliudys; 
matėme ir lėktuvo vyrus mums mojant. 
Skrisdamas ratu apie Haabet lėktuvas 
ėmė šviesa signalizuoti. Mes priėmėme 
jų signalą, kuris sakė:

“Pranešime jūsų radimosi vietą ir pa
sirūpinsime gelbėjimu”.

Su signalinėmis vėliavomis aš prane
šiau, kad esame bėgliai iš Norvegijos ir 
jiems padėkojau..

Lėktuvas dar kokį dvidešimt minučių 
suko ratais apie mus, o atsisveikinda
mas pilnu greičiu perskrido žemai virš 
Haabet.

Mūsų džiaugsmui nebuvo ribų! Kaip 
nesidžiaugti, jeigu neužilgo mus paims 
britų laivas — galbūt, dar šį vakarą ar
ba, tikriausiai, anksti rytą.

Dar lėktuvui neišnykus už horizonto, 
nusprendėme, jog ši proga yra verta at- 
žymėjimo. Kadangi nieko ypatingo ne
turėjome, tai sėdėdami ant denio užkan
dome jūros vandeniu permerkta duona, 
kurią storai aptepėme sviestu ir užklo
jome neplonu sardinių sluoksniu.

Tą vakarą, maždaug pusiau aštuntą 

pastebėjome, jog vėjas ima žaisti burė
se. Prisikimšę pypkes, leidome kvapų 
dūmą ir šnekėjomės, kad mūsų svajonės 
jau netoli išsipildymo. Kaž kaip ir ne
pastebėjome, kad juoda debesų siena 
kyla iš vakarų.

Apie devintą valandą vėjas sustiprėjo 
iki vidutinės brizės. Kol jūra pasišiauš, 
turėjome dvi išeitis: refuoti bures, arba 
išleisti audros inkarą. Pasirinkome ant
rąjį atvejį. Buvome tikri, kad lėktuvas 
pranešė apie mus, tad jeigu nakties me
tu ir nudreifuosime kokį galą, tai bet 
koks laivas turėtų mus be sunkumo ras
ti.

Audros inkaras atrodo kaip piltuvas, 
padarytas iš storo brezento, kuriuo ap
tempiami plieniniai rėmai. Abu jo galai 
kiauri. Seną užkimštą žibalo skardinę 
pritaisėme vietoje bojos*, kuri palaikė 
audros inkarą atitinkamame gylyje. Vi
sas tas tapo sujungta su šimto pėdų il
gio grandine, kuri turėjo tekti daug di
desniam pastatui negu mūsų. Taigi, tu
rėjo laikyti mus per naktį maždaug toje 
pačioje vietoje.

Rolf teko pirmoji pamaina, o aš ir 
Kaare sulindome į guolius ir bandėme 
nusnūsti. Per kelias naktis jau beveik 
pripratome prie bangavimo, todėl grei
tai abu ir užmigome.

Pusiau dvyliktą mus pažadino Rolf 
pranešdamas, kad vėjas dar labiau pa
kilo, o jūra pasidengė baltomis putomis. 
Dar nespėjome išlysti iš miegmaišių, kai 

*boja — didelė plūdė ''

Juokiasi saulė . . . 
ir Vandenės To
ronto Ragainėje.

Nuotr.
St. Dapkaus
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

LS Seserijos VS pristačius, LSS Tarybos Pirmija Vasario 16-tosios dienos proga pake
lia / apdovanoja šias seserijos vadoves:

Į skautininkas laipsnį — ps. A. Karnavičienę, Cik.; } paskautininkės laipsnį — M. And- 
riušienę, Adelaide Austr., M. Pažemėnienę, Clev., D. Kerševičienę, Tor., I. Vilkienę, Čik. 
Ordinu "Už nuopelnus" — ps. V. Karosaitę, Bast.

LS Brolijos VS pristatymu, LSS Tarybos Pirmija Vasario 16-tosios dienos proga pake
lia / apdovanoja šiuos Brolijos vadovus:

1 vyr. skautininko laipsnį — s. J. Bulota, Montr., s. F. Kiršą, Bost., s. kun. J, Vaišnį, 
SJ, Čik., s. K. Jonaitį, Worcest., s. A. Matonj, Waterbury;

J skautininko laipsnį — ps. St. Naginionį, Montr..
J paskautininkio laipsnį —• R. Minkūną, Clev., R. Mieželį, Bost., R. Pakalnį, Waterbury, 

J. Piečaitį, Montr., V. Zdancevičių, Hartf., R. Mišauską, Čik., V. Mikalauską, New-York, V. 
Paulių, Montr., R. Račiūną, Čik., kun. J. Klimą, Bost.

Gedimino Vilko ordinu — Princą Emanuel von Lichtenstein, prof. M. Biržišką, L. Angeles.
Ordinu "Už nuopelnus" — ps. A. Banevičių, Bost., ps. kun. St. Kulbį, SJ, Montr., ps. 

J. Pažėrą, Tor., ps. P. Balsą, Niagara Falls, inž. V. Pavilčių, Čik.
Tėvynės Sūnaus Žymeniu — V. Bliumfeldą, Wore., V. Gobužą, New-York.
Vėliavos Žymeniu — R. Penčylą, Čik., R. Venckų, Bost., Č. Kiliulį, Bost.,
Pažangumo Žymeniu — J. Kibirkštį, Montr., V. Piečaitį, Montr., A. Pylipaitį, Montr., 

A. Kliūčių, Montr., V. Kurapką, Bost., A. Dailydę, Tor., J. Karasiejų, Tor., V. Šerną, Tor.

Rolf šūktelėjo, kad audros inkaro grandinė nutrūko. Lyg išsviesti iššokome iš kajutės, kur Rolf traukė į vidų likusį grandinės galą. Dabar turėjome pakelti surefuotas bures ir bandyti buriuoti kietai prie vėjo arba stovėti prieš vėją.Gal kokį pusvalandį beviltiškai trū- sėmės su burėmis, falais*, virvėmis ir refų raikščiais kol galėjome pakelti bures. Vanduo mus pylė, takelažas draskėsi, jūra virė, vėjas švilpė vantuose ir vis dar stiprėjo. Bangos liejosi ant denio ir mūsų mažas riešuto kevalas galėjo kiekvienu metu apsiversti. Mus bangos blaškė kaip tą nukritusį nuo medžio lapą.Vėl su didžiausiu triukšmu plyšo didžburė.“Perimk vairą!” — šūktelėjau Rolfui.
*folas >— virvė burėms kelti

Kartu su Kaare nušliaužėme prie stiebo ir jį tvirtai ir laiku apsikabinome, nes kaip tik banga ritosi per denį. Aš gavau gerą gurkšnį jūros vandens, ir beveik užspringau. Žiopčiojau kaip žuvis, kol vėl atgavau kvapą. Kaare dar radosi ant denio ir laikėsi įsikibęs kajutės viršaus. Didžburė poškėdama plakėsi ir sunku buvo surinkti jos likučius. Bet po ilgų pastangų mums pavyko ją pritvirtinti prie stiebo ir pririšti prie buomo*.Tas dar neviskas, — vienas blogumas seka antrą. Haabet leido vandenį beveik du kart greičiau negu pirma. Rolf su kišenine lempute įlindo į vidų ir bilžėje** rado vietą prie stiebo, kur vanduo veržėsi per naujai atsivėrusius plyšius. ____________ (B. d.) 
*buomos — prie jo pritvirtinama apat. burių dalis 
**bilžė — laivo dugnas viduje
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SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
• s. O. Gailiūnoitė iš Toronto sutiko būti Se

serijos Vadijos atstove "Sk. Aido" Redakcijoje.
@ Vyr. skautė Birutė Malskytė paskirta Vene- 

zuelos Rajono Vadeivės pareigoms.
• ps. V. Korosaitė iš Bostono paskirta Jaun. 

Skaučių Skyriaus vedėja.
9 ps. T. Žukienė, buv. veikli New Yorko skau

čių Vietininkė, paskirta Vyresniųjų skaučių Sky
riaus vedėja.

©Vyr. skautė J. Janulevičienė paskirta New 
Yorko skaučių Vietininke.

©Hartfordo skaučių Vietininke paskirta ps. B. 
Bernotienė.

@ Woterburio skaučių Vietininke paskirta v.sl. 
L. Michoelytė.

© ps. D. Zubrickaitė-Fidlerienė, Anglijos Rajo
no vadeivė š.m. sausio 14-15 d.d. sukvietė pir
moji vyresniųjų skaučių sąskrydį Nottinghame. To 
proga įsteigto PUŠELĖS vardo vyresniųjų skaučių 
dr-vė, draugininke v.sl. R. Kroliūtė.

® Veiki ios Vadeivės rūpesčiu Anglijos skautų 
laikraštyje "Budėk" įvestas Skaučių Skyrius, kurį 
veda pati vadeivė.

LSB VADUOS PASTOGĖJE
@ Kalėdų gerojo darbelio žygį Vokietijoje liku

siems broliams ir sesėms paremti reikia laikyti 
pasisekusiu. Vokietijos rajono vadeivos pranešimas 
apie gautą paramą yra spausdinamas šiame "Sk. 
Aido" nr. Daugelis JAV ir Kanados vienetų prie 
šio tradicinio žygio energingai prisidėjo, atlikdami 
savo pareigą. Tie gi vienetai, kurie dėl vienos or 
kitos priežasties šios pareigos neatliko, prašomi 
iki balandžio 1 d. atlikti ir apie tai pranešti savo 
vadeivoms.

@ ps. V. Žmuidzinui, jam pačiam prašant, iš 
pareigų pasitraukus, vadeivos pristatymu nauju 
Ročesterio vietininkijos vietininku nuo š.m. vasa
rio 16 d. patvirtintas ps. St. Ilgūnas.

@ Brolijos Užs. Skyriui /BUS/ pasiūlius, Vadija 
nutarė paskelbti Brolijos vienetams minėti šv. 
Jurgio Dieną ir kaip Kankinių Skautų Dieną. Šis 
pasiūlymas buvo priimtas ir Egzilų Skautų Assoc. 
Taryboje. Vienetai prašomi šią Dieną paminėti 
drauge su mūsų bendro likimo ir kovos broliais — 
egzilais skautais. Tuo reikalu BUS yra išleidęs 
instrukciją vadeivoms.

® BUS rengiasi dar šiais metais išleisti anglų 
kalboje leidinėlį lietuviams skautams ir skautinin
kams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, paminėti. 
Tokio leidinio seniai pasigedome bendradarbiau
dami su viet. sk. associacijomis. BUS tenka visų 
mūsų padėka už šio reikalo išjudinimą. Laukia
ma visų brolių pagelba. Leidinio medžiagą renka 
ps. A. Banionis, 8336 Logan St., Detroit, 9, Mich. 
Jo vardu prašoma visą medžiagą nukreipti. /Žiūr. 
tuo reikalu atsišaukimą šiame "Sk. A."/.

® Vadijos nutarimu prie BUS sudarytas Džiam- 
borės Fondas /DF/ nuo š.m. sausio mėn. 18 d. 
DF teiks paramą LSB vienetų reprezentaciniams 
žygiams į tarpt, stovyklas ir sąskrydžius, finan
suos mūsų leidinius svetimomis kalbomis ir kit. 
Jo lėšas sudarys skautų ir visuomenės parama. 
Galimybės išnešti lietuviškus reikalus į pasaulio 
jaunimo forumą yra nepaprastos. Tą pajutome 
dalyvaudami eilėje džiamborių. Deja, visuomet 
būdavome lyg netikėtai užklupti ir nepasiruošę 
tiek, kiek galėtume. Šiandien vėl prieš akis 1957
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m. Sk. Džiamborė ir Tarpt. Sk. Vyčių Sąskrydis. 
Tat ir nėra per anksti tais reikalais jau dabar 
pasirūpinti. DF yra didelė idėja ir ji virs kūnu, 
jei visi vadovai ir skautai ją parems. Daugiau 
informacijų apie DF bus duodama skautiškoje ir 
neskautiškoje spaudoje.
• Džiamborės Fondo sekretoriumi nuo š.m. sau

sio mėn. 18 d. patvirtintas ps. 0. Gešventas /106 
Inkerman Str., London, Ont./, iždininku s.v. v.sl. 
A. Pocius /295 Grey Str., London, Ont./.

@ 1955 m. mokesčiams sumokėti data yra ko
vo mėn. 1 d. Pinigai siunčiami naujo Ūkio Skyr. 
vedėjo adresu: s.v. v.sl. S. Krašauskas, 84 Pine 
Crest Rd., Toronto 9, Ont. Tuo adresu savo mo
kesčius nukreipia ir vienetams nepriklausą skau
tininkai.
• "Sk. Aido" administratorius susirūpinęs, kod 

1956 metų vajus eina "vėžio žingsniu". Šie pir
mieji metų mėnesiai yra patys kritiškiausi, ir jo 
susirūpinimas yra visiškai pateisinamas. Dar kartą 
primenama vadovams daryti viską, kad kiekvienas 
skautas prenumeruotų ir skaitytų savo laikraštį. 
Būtų gera, kad vadovai naudotų kaip galint dau
giau medžiagos sueigose.

9 "Sk. A." talpina visus gautus mūsų skautiš
ko gyvenimo įvykių aprašymus ir nuotraukas. Jei 
kurie vienetai savo korespondentų dar neturi, pra
šoma tokius kaip galint greičiau paskirti. "Sk. A." 
yra mūsų visų laikraštis.

® Primenama, kad draugininkams svarbi vado
vavimo medžiaga yra talpinama "Mūsų Vyčio" 
vadovų skyriuje, kurį veda v.s. B. Kliorė, 1407 
So. 48th Court, Cicero 50, III., USA. Ten prašo
ma nukreipti visą medžiagą vyr. vadovams.
• Lietuvos Skautų Broliją per BUS sveikino 

Naujųjų Metų proga Anglijos, Portugalijos, Lich
tenšteino, Parncūzijos, Belgijos, Vokietijos, rusų, 
lenkų, ukrainiečių, estų ir vengrų skautų sąjungos. 
Tai ženklas, kad net ir laisvojo pasaulio sąjungos 
pripažįsta mus de facto ir palaiko ryšius.

PAS PASAULIO SKAUTUS
• 1955 metų Tarptautinėje Skautų Konferen

cijoje Tarptautinio Skautų Biuro direktorium per
rinktas gen. D. C. Spry. Jo pavaduotojas yra il
gametis Tarptautinio Skautų Biuro narys ir lietu
vių bičiulis R. T. Lund. Į Tarptautinį Skautų Ko
mitetą išrinktas vokiečių užsienio skyriaus ve
dėjas Dr. Koenig, kuris Vlll-je Džiamborėje pa
sirodė esąs didelis lietuvių, draugas ir užtarėjas.

® 1957 Jubilėjiniais Skautijos Metais sukanka 
100 metų nuo sk’outybės įkūrėjo Lordo Baden - 
Powell'io gimimo ir 50 metų nuo skautiško są
jūdžio pradžios. Ta proga Anglijoje įvyks Jubi- 
lėjinė Džiamborė su 25 000 dalyvių, skautų vyčių 
sąskrydis su 5 000 dalyvių, skautų vadų sąskrydis 
/Indaba/ ir Tarptautinė Skautų Konferencija. 
BUS deda visas pastangas įgalinti mūsų skautus 
dalyvauti šitose nepaprastose stovyklose ir gali
mumai jau yra numatomi.

® 1957 m. liepos mėnesį Valley Forge, Pa., 
įvyks Amerikos skautų /BSA/ tautinė stovykla, 
kurioje dalyvaus virš 50 000 skautų. 1950 me
tais, ten pat įvykusioje stovykloje, dalyvavo ir lie
tuvių skautų vienetai, kurie susilaukė gražių at
siliepimų iš amerikiečių skautų ir visuomenės. 
BUS deda pastangas ir šį kartą sudaryti galimy
bes joje dalyvauti,

® Vokietijos Skautų Sąjungos /BDP/ organe 
"Jungenleben" yra įdėta lietuvių skautų nuotrou-
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kų iš Vlll-sios Džiamborės. Tai padaryta mūsų 
didelio bičiulio Kajaus Roller dėka, su kuriuo pa
laikomi glaudūs ryšiai.

@ Vasario 22-ji yra Lordo Baden-Powell'io gim
tadienis. Vertėtų visiems vienetams tą dieną pa
minėti.

® ESAT generaliniu sekretorium išrinktas dr. 
Vyt. Čepas. Sekretoriais išrinkti Thomas Roney, 
vengras ir Herb Michelson, estas.

KANADOS RAJONE
TORONTO, Ont.

® Toronto jūrų sk. laivas Vandenė, jo vadovei 
persikėlus j Čikagą, išsirinko naują vadovybę. Lai
vo vade išrinkta ir patvirtinta buvusi adjutante 
vyr. sk. valt. Ir. Ropienė, jos pavaduotoja vyr. sk. 
valt. O. Skukauskienė, laivo adjutante vyr. sk. 
valt. T. Šalkauskaitė; iždininke ir ryšininke — 
vair. O. Senkuvienė. Valtims vadovauja: Bangoms 
— vair. I. Kušneraitytė, pavaduotoja G. Kazlaus
kaitė, Audroms — vyr. sk. vair. D. Treigytė, pay. 
V. Balsytė; Vilnelėms — vair. D. Kontrotaitė, 
pav. I. Linkytė.

Mūsų mielai Gražinai išvažiuojant, linkime 
jai geriausio buriavimo ir stiprių vėjų!

Toronto jūrų skautės šypsosis ir budės!
Tavo Vandenės

JAV RAJONE
CLEVELAND, Ohio

® /sks/ Pr. ir Ant. Petraičioms gandrų "skil- 
tininkas7' sausio 8 dierią atnešė antrą sveiką ir 
balsingą dukrelę — Rasą - Loretą. Stp. Dariaus 
jūrų skautų laivas ir visi pilėniečiai sveikina ir 
kartu džiaugiasi Petraičių šeimos laime.

© /sks/ Clevelando L.S. Ramovės I. 14 rengta
me Lietuvos konsului J. Budriui pagerbime Ne
ringos t. skautė ir Pilėnų tunto skautas pasvei
kino brangų svečią kaip Klaipėdos atvaduotojo 
ir įteikė gėlių puokštę.

® /sks/Sausio 14-15 savaitgalį Clevelande 
viešėjo iš Čikagos lėktuvu atskridusi Lietuvių 
Skaučių Seserijos Garbės Gynėja sktn. Dr. J. Ag- 
linskienė. Viešnia dalyvavo Neringos skaučių tun
to vadijos posėdyje, turėjo pasikalbėjimą su skau
čių tėvais, susitiko su skautininkėmis ramovės su
eigoje ir praleido porą jaukių valandėlių bendra
me abiejų ramovių subuvime s. Šenbergų bute.

e /sks/ Sausio 15 d. pas s. A ir V. Šenbergus 
buvo tradicinė metų pradžios skautų vadovų su
eiga. Joje dalyvavo Seserijos Garbės Gynėja s. 
Dr. J. Aglinskienė, lydima Neringos tuntininkės 
M. Pažemėnienės ir skautininkių, Pilėnų tunto 
vienetų vadovai ir skautininkų ramovės nariai. 
Besišnekučiuojant jaukioje nuotaikoje praleista 
pora mielų valandų, pasikeista skautiškos veiklos 
įspūdžiais iš Chicagos ir Clevelando, palinkėta 
naujosioms vadovėms ir vadovams energijos ir iš
tvermės vedant skautiškąjį jaunimą į laimės ži
burį. s. A. Šenbergienei tenka šios sueigos daly
vių nepaprastas ačiū už puikius ir labai skanius 
valgius.

© /sks/Nuo sausio 7 d. Liet. Skaučių Sese
rijos Vadijos įgaliotine Clevelandui yra paskirta 
ps. A. Petukauskienė, 1234 E. 89th St., Cleve
land 8, Ohio.

HARTFORD, Conn.
/sks/Sausio 14-15 d. Hartforde, Conn, buvo 

Egzilų Skautų S-gų Konferencijos posėdžiai. Daly

vavo: estų, latvių, lietuvių, rusų, ukrainiečių ir 
vengrų skautų atstovai — viso 20 asmenų. Posė
džiams pirmininkavo ps. Alg. Banevičius. Prane
šimus skaitė — H. Michelson apie Egzilų skautų 
klausimą 15-sios Tarpt. Skautų Konferencijos me
tu, K. Andreansky apie Egzilų skautų vidaus veik
lą ir Dr. V. Čepas apie ateities veiklą. Priimtas ir 
paruoštas statutas /konstitucija/, pagal kurį pa
keistas ir šios organizacijos vardas į COUNCIL 
OF SCOUT ASSOCIATIONS IN EXILE /Egzilų 
Skautų Associacijų Taryba/. Naujai dviejų metų 
kadencijai šios Tarybos Sekretoriatan išrinkti: v.s. 
Dr. V. Čepas — gen. sekretorium, vengras T. 
Roney ir estas H. Michelson —< sekretoriais. To
limesnei veiklai priimta Lietuvių Sk. Brolijos Už
sienio Skyriaus pasiūlyta programa. Taip pat pri
imtas mūsiškiu pasiūlymas bal. 23 — Šv. Jurgio 
d. paskelbti SKAUTŲ KANKINIŲ DIENA, /Scout 
Memorial Day/. Egzilai skautai šią dieną minės 
savo brolius, kurie sekdami pasaulio skautų glo
bėją Šv. Jurgį kovojo prieš blogį ir atidavė savo 
gyvybę už skautybės principus.

Lietuvius šiame suvažiavime atstovavo: ps. A. 
Banevičius — delegacijos vadovas, si. I. Kaman
tauskas — LSB Užsienio Sk. narys, s. V. Nenor
tas ir ps. Vyt. Pileika.

Technikinius suvažiavimo darbus tvarkė LSS 
Atlanto rajono vadas s. V. Nenortas, padedamas 
Hartfordo skautų ir skaučių. Hartfordiškiai suva
žiavimo dalyvius pavaišino bendra skautiška va
kariene, taip pat visus patogiai apnakvydino pas 
lietuvius. Posėdžiuose dalyvavo Liet. Skaučių Se
serijos atstovės v.s. E. Putvytė ir v.s. L. Čepienė 
stebėtojų teisėmis.

Šis suvažiavimas pasveikino Tarpt. Skautu Biu
ro direktorių gen. D. C. Spray, Lady Olave Baden 
- Powell, vokiečių B.D.P. Vyriausiąjį Skautininką 
Kojų Rolleri, Lichtenšteino Kunigaikštį Emanuelį, 
pulk. J. Wilsoną, JAV skautus, Kanados skautus 
ir kt.
NEW-YORK, N.Y.

© /sks/ Sausio 15 d. New Yorko skautų būkle 
A.S.D. vietos skyriaus kandidatės — Gr. Frankai- 
tė, R. Frankaitė ir A. Kanaukaitė davė tikrosios 
narės pasižadėjimą. Iškilmėse dalyvavo ir Korp! 
Vytis skyriaus nariai. Iškilmes pravedė fil. R. Šil
bajoris.

© /sks/ New Yorko skautų-čių tėvų būrelio ko
mitetas balandžio 7 d. rengs jaunimo linksmava- 
karį — žodžio, dainos ir šokio šiupinį. Programą 
ves akt. K. Vasiliauskas. Į šį pobūvį kviečiami visi 
Atlanto pakraščio skautai ir skautės, o taip pat 
ir mielieji sk. bičiuliai.

@ New Yorko Tauro skautų tunte pradėtos 
skautiško pažangumo ir lituanistinės varžybos, ku
rios užtruks iki birželio mėn. Pažangiausiam skau
tui, skilčiai ir draugovei numatytos vertingos do
vanos.

WORCESTER, Mass.
@ Worcesterio Neringos draugovės skautės, kar

tu su broliais, gruodžio 4 d. paminėjo Lietuvos 
Kariuomenės šventę. Ta proga 8 kandidatės dovė 
jaunesniųjų skaučių įžodį. Svečių ir tėvelių aki
vaizdoje s. K. Jonaitis užrišo naujom skautėm 
kaklaraiščius ir sveikino mūsų vis didėjančias ei
les. Už pavyzdingą skautavimą ir vadovavimą j 
vyresniškumo laipsnius pakeltos šios skautės: į 
v.sl. St. Kazlouskoitė ir B. Jasutytė, ‘į si. — M. 
Jasutytė, į psl. — G. Čėsnaitė ir R. Dabrilaitė.
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Paskelbti pavasari pradėto lietuviškų dainų ir 
rankdarbių konkurso rezultatai ir laimėtojos ap
dovanotos dovanomis, kurios parūpino skautų-čių 
tėvų komitetas. Stirnų skiltis, laimėjusi pirmų vie
tų, nusinešė palapinę, jaun. skaučių Bičių skiltis 
gavo skautiškų pirmosios pagalbos dėžutę ir pa- 
vienios skautės, konkurse surinkusios daugiausia 
taškų, apdovanotos lietuviškomis knygomis: I vie
tų — psl. R. Dabrilaitė, II — I. Kouševičiūtė ir 
III — V. Matulevičiūtė. Skautės baigė vienų kon
kursų, o broliai pradėjo kitų. v.si. V. Bliumfeldas 
paskelbė konkurso taisykles ir ragino visus bro
lius ir seses prenumeruotis ir skaityti skautiškųjų 
spaudų. Po oficialiosios sueigos dalies V. Židžiū- 
nas, buvęs Lietuvos kariuomenės kavalerijos ka
pitonas, papasakojo savo atsiminimus iš Nepri
klausomos Lietuvos kariuomenės metų. Baigdamas 
palinkėjo skautiškųjam jaunimui stovėti lietuvy
bės išlaikymo fronte ir toliau tęsti taip gražiai 
pradėtų darbų. Meninę dalį atliko skautai ir skau
tės deklamacijomis, piano solo ir dainomis. Sueiga 
baigta giesme Marija, Marija.

® Šj rudenį suorganizuota skautų-čių tautinių 
šokių grupė jau pradėjo darbą. Grupei vadovau
ja sesė E. Vizbaroitė. Tikime, kad mūsų jaunieji 
šokėjai džiugins ne tik mūsų tautiečius, bet ir 
Amerikos visuomenę lietuviško šokio menu.

@ Per Worcesterio radijo stotį WTAG, gruodžio 
10 d., Gulbių skiltis, vadovaujama v.si. S. Kaz
lauskaitės, atstovavo lietuvius Clair Cassidy Ve
damoje programoje "Let's All Sing". Po prancū
ziškų ir švediškų Kalėdų Gulbės supažindino klau
sytojus su lietuviškais Kūčių ir Kalėdų papročiais, 
gražiai pagiedojo giesmę "Piemenėliams" ir pa
dainavo tris liaudies dainos. Worcesterio dienraš
tis "The Evening Gazette" įdėjo programoje da
lyvavusių sesių nuotrauką su mažu aprašymu apie 
lietuvaičių skaučių veiklą Amerikoje.

@ Vyr. skaučių Šatrijos Raganos skiltis, vado
vaujama v.sl. R. Molienės, advento metu ėmėsi 
Iniciatyvos surengti keletą paskaitų skautiškomis - 
tautiškomis temomis. Gruodžio 1 1 d. kun. St. Yla 
nagrinėjo temą "Skautai ir religija". Sesė Birutė

Mylimai sesei Lilei PETRAUSKAITEI tragiš

kai žuvus, Tėveliams, broliui ir giminėms jų 

skausmo valandoje reiškiame gilių užuojauta.

Detroito Gabijos Tunto skautės

CHICAGO, III.
Čikagos oro skautai. Retai kur užtinkame lie

tuvius oro skautus, bet dar rečiau surasime ir jų 
oro draugoves. Tik Čikagoje yra aktyvi ir susi
klausiusi oro skautų draugovė, vadovaujama ener
gingo akademiko skauto fil. V. Černiaus.

Spalių mėn., Kap. St. Dariaus ir Lt. St. Girėno 
vardo, lietuvių oro skautų draugovė atšventė dvie
jų metų sukaktuves ir pašventino savo naująja 
draugovės vėliavų. Žvilgterėkime j šio aktyvaus 
vieneto trumpų gyvavimo istorija.

Būdamas Čikagos skautų D. L. K. Gedimino 
draugovėje, si. R. Penčyla 1953. XII. 18 įsteigė 
pirmąją visoje Amerikoje lietuvių oro skautų skil
ti. Susiorganizavę oro skautai savo aktyvumu ir 
energija greit išsiskyrė iš kitų tarpo, nes per, pa

lyginti, trumpa laika aštuoni skilties nariai — R. 
ir G. Penčylai, M. Pleškys, R. Gybartas, E. Kirk
lys, R. Sakalas, A. Strimaitis ir P. Bulika, pasi
ruošė ir davė oro skauto įžodį. Įžodis duotas prie 
Čikagos miesto parke esančio Dariaus-Girėno pa
minklo nakties metu. Ši įspūdinga pirmųjų oro 
skautų įvesta, tradicija yra sekama visų, įžodį 
duodančių draugovės narių. Juk Darius ir Girėnas 
buvo pirmieji aviatoriai įrašę lietuvio vardų į pa
saulio aviacijos istorijos puslapius, todėl jie ir liks 
mūsų oro skautams didingu simboliu, bei jų pa
minklas tinkamiausiu garbingo įžodžio vieta.

1954 m. oro skautų, pasivadinusių Kondorais, 
skiltis, vadovaujama K. Zapkaus, Čikagos tunto 
stovykloje savo darbo, pažangumo, skautiškumo 
ir lietuviškumo dėka užsipelnė pirmųjų vietą tarpe 
kitų skilčių.

Sparčiai augo oro skautai savo skaičiumi. Ne- 
tilpdomi vienoje skiltyje, jie 1954. IX. 8 sutvėrė 
jau savo draugovę ir tunto įsakymu buvo atskirti 
nuo D.L. K. Gedimino draugovės, tuo tapdami at
skiru vienetu.

1955 m. vasario 16 d. ASS, Čikagos skyrius 
suruošė Nepriklausomybės Šventės minėjimą vi
siems Čikagos skautų vienetams. To minėjimo me
tu oro skautai pasirodė su parodėle, išstatydami 
savo pagamintus lėktuvų bei sklandytuvų mode
lius, piešinius ir schemas. Draugovė be sueigų tu
rėjo ir kelias iškylas, vienų iš jų kartu su sesių 
Živilės draugove uolotoje Devil's Lake pakrantėje.

Neapsieita ir be išdaigų bei pokštų. Jūros skau
tams stovyklaujant Wisconsine, draugovės skau
tai, samdytu lėktuvu atskridę, parašiutais numetė 
sveikinimus broliams jūrininkams ir gėles sesėms.

Dviejų metų gyvavimų oro skautai atšventė įsi
gytos draugovės vėliavos pašventinimu, vakarie
ne ir šokiais. Vėliavos krikšto tėvais pakviesti 
ASD Čikagos Skyriaus pirmininkė t.n. O. Mende- 
levičiūtė ir Lietuvos aviacijos kapitonas K. Rimas. 
Kapitonas Rimas yra didelis draugovės rėmėjas, 
paskaitininkas ir oro skautų egzaminatorius. Verta 
paminėti, kad prie vėliavos, kurios projektų pada
rė grafikas A. Kurauskas ir išpiešė K. Zapkus, 
įsigijimo daug prisidėjo ir Čikagos ASS skyrius, 
tam reikalui paaukodamas $50.

Pasižymėję draugovės nariai savo pavyzdingu 
elgesiu, pažangumu skautavime ir lietuviškoje 
veikloje yra apdovanojami draugovės ženklu, ku
ris skiriamas visų narių slaptu balsavimu ir štabo 
pritarimu. Iki šiolei tas ženklas suteiktas V. Duob- 
liui ir K. Zapkui.

Čikagos oro skautai veikia ir už draugovės ri
bų. Skautai G. Penčyla, S. Girdauskas ir S. Va- 
nogūnas dirbo kitose draugovėse. E. Žigaitis ir K. 
Zapkus prisideda prie Lituanicos tunto leidžiamo 
jaunimui žurnalo "Gairės", gi R. Penčyla, būda
mas draugovės adjutantu, dar aktyviai veikia su 
skautais vyčiais ir priklauso Korp! VYTIS. Ir atei
tyje draugovės broliai, senieji jos steigėjai, lygiai 
kaip ir jos dabartiniai nariai, bei busimieji oro 
skautai nežada sėdėti rankų sudėję, bet tvirtai 
yra nusistatę dirbti skautijos ir tėvynės labui, kar
tu įrodydami esą geri Dariaus ir Girėno idėjos se
kėjai bei geriausias vienetas Lituanicos tunte.

Fil. Vytautas Šliūpas.
LOS ANGELES, Calif.

© Atsiskyrėm su viena iš pirmųjų L.A. skaučių 
v.sl. Ada Korsakaite, išleisdami ją į didįjį New 
Yorkų. Ado yra plačiai žinoma kaip dailininkė, 
bet mums ji buvo linksma, draugiška sesė, kuri
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savo gabumų nepagailėdavo jokiam skautiškam 
reikalui. Pati skaučių Šefė, Lady Baden-Powell, 
lankydamosi Los Angeles, gėrėjosi Ados išsiuvi
nėta "Birutės" dr-vės vėliava ir jos pieštais tau
tiniais raštais mūsų skaučių knygoje. Mes nepa
miršim jos sumanumo stovyklaujant, pravedant 
dainas, piešiant scenos dekoracijas arba rengiant 
meniškus sveikinimų adresus. Ados dėka mes ga
lėjom išnešti lietuvių tautinį mena, ir į kitataučių 
tarpę.

® Keliom iš mūsų skaučių dar ir dabar suriku 
tikėti, kad galėjom asmeniškai pasimatyti ir pa
kalbėti su mūsų vyriausia vadove, skautų įkūrėjo 
žmona — Lady 0. Baden-Powell. 0 ji taip pat, 
vartydama jai įteikta knygų, tikrai prisimins taip 
netikėtai sutiktas lietuvaites skautes prie Pacifiko 
krantų.

Paskautininkų D. Pulkauninkaitės ir Pr. Pakal
niškio pastangomis, sausio mėn. 16 d. turėjom 
progos sutikti pasaulio Skaučių Šefę jai surengta
me priėmime, iškilmingoje amerikiečių skaučių 
sueigoj. Los Angeles Skaučių Vietininkiją atsto
vavo: vietininkė ps. D. Pulkauninkaitė, drauginin
ke si. V. Mitkutė, skiltininkė V. Mikuckytė, ir dvi 
tautiškai pasipuošusios jaunesnės sesės. -—■ L. 
Stančikaitė ir D. Tamulaitytė. Taip pat dalyvavo 
ps. Pr. Pakalniškis, ps. V. Tamulaitis, ir p. St. 
Tamulaitienė. Žinodamos, kad Šefė yra buvusi 
Lietuvoj, Palangos stovykloj, jai įteikėm V. Au
gustino vaizdų knyga LIETUVA, su įrašu: "Pri
siminti Baltijos pakrantes ir ištremtas lietuvaites 
skautes". Nors paprastai Lady Baden-Powell jokių 
dovanų negali priimti, šia knygų sutiko jai įteikti 
jos palydovė, Kanados skautininke, G. Pepler. Pa
ti Šefė buvo labai nustebinta, sutikus lietuvaites 
ir su džiaugsmu prisiminė Palangę. Savo kalboje 
amerikietėm ji priminė būtinybę bendradarbiauti 
su visom pasaulio skautėm, sudaryti vienų drau
gišką šeimų ir ypač nepamiršti tų sesių, kurios 
dėl politinės priespaudos dabar negali laisvai 
skautauti.

Džiaugiamės turėję progos priminti skaučių va
dei jos matytą Lietuvą ir susipažinti su amerikie
tėm skautėm. Bet taip pat nemažiau džiaugiamės 
sutikę savo vyriausią vadę.

® Sausio mėn. 22 d. turėjom progos pamatyti 
Akademikų Skautų Sąjūdžio veikimą filmoje. Ne
seniai čia susiorganizavę akademikai sutiko mus 
painformuoti apie savo veiklą kitose lietuvių kolo
nijose, ir taip pat supažindinti gimnazistus skau
tus ir skautes su studentų skautų veikla. Filmą 
rodė ir "artistus" apibūdino L. A. Akademikų sky
riaus pirm. inž. A. Avižienis. Po trumpos progra
mėlės sekė linksmesnė dalis — šokiai. Vakaro 
suorganizavo Birutės ir Dariaus-Girėno dr-vės, tal
kininkaujant inž. A. Avižieniui. S. V.

WASHINGTON, D. C.
® Nors Washingtono lietuvių kolonija labai ma

ža, bet veikia skaučių Sniegenų skiltis, kuriai va
dovauja R. Krivickaitė; jos paskiltininkė B. Ba- 
barskaitė. Ateityje tikimasi įsteigti jaunesniųjų bei 
vyresniųjų skaučių skiltis. Washingtono skautės 
priklauso Baltimorės Dainavos tuntui.

® Aikštę prie Baltųjų Rūmų per Kalėdas puošė 
įvairių tautų eglutės, jų tarpe ir mūsų, papuošta 
gražiais lietuviškais rankomis darytais šiaudiniais 
ornamentais prie kurių darymo daug prisidėjo Wa
shingtono skautės. Kadangi eglaitė buvo viena iš 
gražiausių, lietuviai turėjo progą dalyvauti tele

vizijoj. Pasirodė keturios Washingtono skautės: 
B. Babarskaitė, I. Krivickaitė, R. Krivickaitė ir D. 
Tautvilaitė su giesme ir pasikalbėjimu prie eglu
tės, o Baltimorės tautinių šokių grupė scenoje su
šoko "Malūną" ir "Mikitą".

Sesė iš JAV sostinės.

AUSTRALIJOS RAJONE
"Šventaragio" stovykla Adelaidėje. 1955 m. 

gruodžio 28 d. — 1956 m. sausio 6 d. buvo sma
gaus stovyklavimo laikos Australijoje. Vilniaus 
vietininkija stovyklavo netoli Adelaidės prie Lo- 
betha! miestelio, mažo upelio slėnyje, apaugusia
me gluosniais ir eukaliptais. Apie 40 skautų-čių 
bei jų vadovų, kad ir vėsokam orui pasitaikius, 
praleido puikias stovyklines dienas. Stovyklos pro
grama buvo skirta skautų-čių II pat, laipsnio pro
gramai išeiti ir egzaminams pravesti. Praktiško 
skautavimo pratybas sujungė eilė įdomių pašneke
sių. Buvo pravesti ir 3 platesnio masto žaidimai. 
Naujų Metų dieną stovyklautojai išklausė šv. Mi
šių. Atskiruose skautų ir skaučių rajonuose buvo 
įtaisyta visa patogiam stovyklavimui reikalinga 
Įranga ir gražiai pasipuošta. Pirmosios 4 stovykla
vimo dienos buvo daugiausia skirtos pionerijai. 
Sausio 1 d. priimti svečiai, kurių atsilankė daug. 
Be eilinių stovyklos lankytojų stovyklą aplankė 
ir aukšti Australijos skautų-čių vadovai, pareikš- 
dami pasigėrėjimo dėl tvarkingumo ir įsirengimo, 
dėl stovyklautojų sveikatingumo ir drausmės. Bai
giantis stovyklai 7 vyr. skautės kandidatės davė 
vyr. skaučių įžodį ir Korp! Vytis senj. psl. J. 
Naujalis — vyčių įžodį. 3 kandidatės ir 1 kandi
datas davė skautų įžodį. 20 išlaikė egzaminus į 
II pat. laipsnį. Skautas G. Andriušis pakeltas į 
paskiltininkio laipsnį. Visą stovyklavimo laiką vy
ko tarpskiltinės pažangumo varžybos. Stovyklos 
vadovybę sudarė: virš. s. V. Stasiškis, adj. ir ūkio 
ministeris s.v. v.sl. V. Patupis, skautų drauginin
kas s.v. v.sl. V. Opulskis, skaučių draugininke v. 
si. M. Andriušienė, vyr. skaučių vadovė s. S. Sta- 
siškienė. Be oficialių pareigų stovyklai talkino 
s. J. Vanagas. V. S.

"SK. AIDO" VAJUS JUDA
Kaip kasmet, taip ir šiais metais "Sk. A." va

jus pradžioje juda gal kiek lėtokai. Tačiau jau 
dabar yra gražių ir sektinų pavyzdžių. Iš Cleve
land© ps. VI. Bacevičius jau gruodžio mėn. pir
momis dienomis atsiuntė 20 naujų prenumeratų. 
Iki šiolei jis jau turi 40. Vejasi jį Toronto sesė 
v.sl. D. Kerševičienė, surinkusi 51 pren. ir apmo
kėjusi 28, iš kurių 5 garbės. Vajun įsijungė ir 
Toronto volt. V. Sendžikas, atsiuntęs 14 pren. 
Iš Hamiltono ps. J. Trečiokas atsiuntė 8 pren. 
Londono, Ont. sk. vyčių būrelis turi 7 pren. Nau
jasis platintojas si. V. Fidleris iš Anglijos surin
ko 1 3 pren.

Administracija dėkoja visiems talkininkams. 
Bet kur kitos vietovės? Kas dar neįsijungė, ne
vėlu pradėti. Laukiame!

® "Sk. Aido" vajus pratęsiamas ligi š.m. ba
landžio 23 d.

"Sk. Aidui" paaukojo:
Po $2.00 — Br. Ūsas, Chicago, III; E. Lior- 

manas, Toronto, Ont.
Po $1.00 — M. Mačytė /81 m. senutė/ Lon

don, Ont.; J. Gepneris, Chicago, III.
Visiems nuoširdus ačiū.
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ALp(LKA)3083
BROLIAI VADOVAI IR SKAUTAI!

Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos Užsienio Sky
rius yra pasiryžęs šiais metais išleisti leidinėlį ang
lų kalba, skirtų žuvusioms ir kankiniams lietu
viams skautams paminėti. Tame leidinyje norima 
duoti žinių ir apie Lietuvos Skautų Sąjunga. No
rint tai geriausia atlikti, reikalinga sutelktinė pa
galba iš vyresniųjų skautų vadovų ir skautų, kurie 
galėtų suteikti žinias apie:

1. Žuvusius ir nukankintus skautininkus ir 
skautus dėl Lietuvos laisvės ir skautybės;

2. Pavienių skautų patirtus persekiojimus, kan
kinimus ir terorą okupacijų metu;

3. Rezistencinius žygius prieš okupantus;
4. Lietuvos skautų judėjimą nepriklausomoje 

Lietuvoje:a/ tautines stovyklas, b/ tragiškai žu
vusius, einant skauto pareigas arba herojiškus 
žygdarbius;

5. Lietuvos skautų veiklą tarptautiniame skau
tų judėjime: a/ Lietuvių skautų veiklą tarptauti
niame skautų judėjime: a/ Lietuvių skautų daly
vavimus tarptautiniuose skautų sąskrydžiuose, 
konferencijose ir kitų toutų skautų tautinėse sto
vyklose, b/ Kitų kraštų skautų apsilankymas Lie
tuvoje.

Daug žinių gali būti suteikta prisiminimų apra
šymais, nuotraukomis ar iš Nepriklausomo Lietu-

1956, Nr.2 
vos laikotarpio turima 
svarbu surinkti daugio1
nės medžiagos iš nepriklausomo laiKOtarpio, oku- 
pacijų, žuvusiųjų, kankinių ir okupantų įvykdytų 
žiaurumų.

Broliai vadovai ir skautai, pasirausę savo skau
tiškuose archyvuose, galite rasti labai vertingos 
medžiagos. Nedelsdami ją siųskite Brolijos Užsie
nio Skyriui.

Duodant aukščiau nurodytas žinias, prašome 
jos pateikti glaudžiai, vaizdingai ir tiksliai. Su
teikite žinias apie Vyr. Sktn. pulk. J. Šarausko, 
s. Juozo Milvydo ir kitų žuvusiųjų žuvimo aplin
kybes. Visa tai yra brangi istorinė medžiaga.

Panaudota ar nepanaudota medžiaga galės bū
ti saugojama, kaip archyvas, arba grąžinama 
siuntėjams. Siunčiant nuotraukos arba svarbesnę 
istorinę medžiagą, prašome nurodyti atvejus: grą
žinti; leidžiama padaryti dublikatas; perleidžiama 
Užsienio Skyriui.

Medžiagą ir rašinius siųskite iki š.m. birželio 
mėn. 1 d. Brolijos Užsienio Skyriui, Redakcinei 
Komisijai, adresu: ps. A. Banionis 8336 Logan 
Str. Detroit 9, Mich.

ps. A. Banionis,
Redakcinės Komisijos Pirmininkas

Gautų Vokietijos Rajono skautams-ėms per 
rajono vadeivų 1955 m. Kalėdų Gerojo Darbelio

AUKŲ APYSKAITA

Gauta laikotarpy nuo 1955. XI. 26 - 1956. II. 4.
Aukas prisiuntė /gavimo eilės tvarka/:

1. ps. V. Bacevičius, Clevelando Pilėnų
skautų tunto DLK Kęstučio dr-vė ...... 7.00

2. ps. A. Banevičius, Bostono Žalgirio t. 25.00
3. s. L. Knopfmileris, Čikagos Wabash

Railroad .Co. lietuviai bendradarbiai 25.00
4. ps. S. Makarevičius, Los Angeles viet. 12.00
5. kun. L. Musteikis, Omahos sk. viet. 6.85
6. psl. D. Venckutė, Bostono Birutės dr.

Voverių skiltis ........................................ 10.00
7. v.sl. A. Pocius, Londono, Ont. sk. vyč.

Lituanikos būrelis .................................. 64.00
8. si. L. Petrauskaitė, Elisabeth'o Lazdy

nų Pelėdos dr. Gulbių skiltis ........... 6.00
9. v.sl. R. Pakalnis, Waterbury sk. viet. 16.81

10. J. Bernotas, Hartfordo vietininkija .... 12,00
1 1. v.vlt. G. Anysaitė, Toronto Vandenių I. 20.00 

/be to Vasario 16 gimnaz. $10.00/
12. v.vlt. B. Simonaitis, Port Colborn Žal

girio viet. Wellando apyl. skautai-ės 40.00
13. v.s. P. Karalius, Clevelando skautin. r. 10.00
14. ps. V. Kamantas, Clevelando Pilėnų sk.

t. DLK Vytauto dr. ir St. Dariaus laivo 54.00
15. v.sl. V. Bliumfeldas, Worcesterio DLK

Gedimino draugovė ............................... 9.00
16. B. Stančikas, Los Angeles sk. židinys 40.00
17. J. Janulevičienė, N. Yorko skauč. viet. 7.00
18. E. Mikalauskas, N. Yorko sk. tuntas 32.00 
1 9. A. Banionis, Detroito sk. dr-vė — 1 siuntinys.

Mieloms. Sesėms ir Broliams užjūryje, taip nuo
širdžiai mus parėmusiems ir savo aukas šiltais 
žodžiais palydėjusiems, širdingas skautiškas ačiū!

Budime!
s. A. Venclauskas, Vadeiva.

1956 M. GARBĖS PRENUMERATORIAI

ZIGMUS JANKUS, CLEVELAND, USA
DR. A. KAVECKAS, LONDON, ONT. CANADA 
TĖVAS BERNARDINAS, TORONTO, 
KUN. P. AŽUBALIS, 
DR. J. YČAS,
Dr. A. PACEVIČIUS, "
DR. A. VALADKA
J. R. SIMANAVIČIUS

Lietuvos Šaulių Moterų Garbės Vadei
EMILIJAI PUTVIENEI, 

kankinės mirtimi Sibiro tremtyje mirus, dukrą 
Emiliją Putvytę, anūkus Ramintą Mantautaitę - 
Molienę ir Vaidievutį Mantautą nuoširdžiai 
užjaučia

PLSS Pirmija, LSS / LSB Vadijos

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

@ Dar ir vasario mėnesio "Sk. Aido" numerį 
siunčiame visiems tiems skaitytojoms, kurie dėl 
kurių nors priežasčių neatnaujino prenumeratos 
1956 metams. Tikime, kad šis kreipimasis jau 
bus paskutinis ir mielieji skaitytojai nepanorės 
skirtis su "Sk. Aidu" ir šiais metais.

Su geriausiais linkėjimais ir nuoširdžia padėka 
laukiame pren. atnaujinimo.

® Didž. gerb. PRANUI ZAILSKUI reiškiame 
padėką už 2 dol. auką "Sk. Aidui" paremti.

Mielą PLSS Pirmijos narį v.s. Faustą KIRŠĄ, 
vasario mėn. 15 d. savo 65 metų sukaktį 
švenčiantį, širdingai sveikiname

PLSS Pirmija, LSS / LSB Vadijos
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