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Šv. Velykų Dienoje siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus mūsų 
plačiai pasaulyje pasklidusios Sąjungos sesėms ir broliams.

Dvasia atgimti ir ištęsėti! Budėkime.
PLSS Pirmija, LSS/LSB Vadijos.

PADĖKA
Prisikėlimo parop. klebonui Tėvui Bernar

dinui reiškiame nuoširdžią padėką už paau
kotus Prisikėlimo parop. salės nuomos pi
nigus /statant veikalą "Prieš srove"/ tau
tiniams rūbams įsigyti.

Taip pat nuoširdus ačiū Toronto apylinkės 
Bendroumenės Valdybai už paaukotus $50 
tautiniams rūbams įsigyti.

Toronto Skontams Remti 
Draugija.

TIKRIEJI SAVO SPAUDOS RĖMĖJAI
"Skautų Aidas" gali pasididžiuoti turėdamas 

tokius šaunius rėmėjus. Štai, vienas skautas vytis, 
kuris prašo jo pavardės neskelbti, atsiuntė "S. A." 
auką — 50 dolerių. Tą auką jis skiria tiems, ku
rie patys neišsigali "S. A." užsiprenumeuroti. Savo 
laiške administracijai jis taip rašo: "Šitas pinigas 
yra sukeltas beplatinant lietuvišką spaudą. Tad, 
kad ta spauda žaliuotą, reikia ir dalį grūdų grą
žinti atgal į Žemą ..

O štai kitas pavyzdys. S. L. Heiningas iš Detroi
to tapo "Sk. A." garbės prenumeratorium ir tris 
prenumeratas užsakė Vokietijoje esantiems lietu
viams skautams, būtent: skautininkui, skautui vy
čiui ir skautui.

Toronto skaučių Šatrijos tuntas užsakė 5 pre
numeratas, o Toronto jūrų skautės Vandenės 3 
prenumeratas —- Vokietijoj likusioms sesėms.

Dešimties metų sėkmingos skautiškos veik
los sukaktuvių proga Vokietijos Rajono 

P.L.S.S. AUŠROS TUNTĄ
nuoširdžiai, broliškai sveikina

Simono Daukanto dr-vė
Londono, Ont.

Korp! "Vytis" filisteriui paskautininkiui 
DR. KĘSTUČIUI KASPONIUI 

mirus, 
jo žmonai Marijai ir tėveliams 

užuojautą reiškia
PLSS Pirmija, LSS/LSB Vadijos.

PAVASARIUI ARTĖJANT
Saulutei kaskart daugiau kaitinant, pajuntame, 

kad šuoliais artinasi antroji mūsų skautiškų metų 
dalis — gražusis pavasaris ir vasara su savo sto
vyklomis. Šią žiemą buvo daug ir gražiai skiltyse 
ir draugovėse dirbta, bet pos mus, skautus, darbai 
juk nesibaigia. Tiek vietinio, tiek visos Brolijos 
pobūdžio uždavinių eilė laukia darbo rankų ir en
tuziazmo. To mums niekuomet nestigo. Tikiu ir 
ateityje nestigs.

Į kaikuriuos artimos ateities uždavinius norė
čiau atkreipti brolių skautų ir vadovų dėmesį.

1. SKAUTIŠKOJI SPAUDA. "Sk. Aidas" veda 
į priekį savo 4-tąjį vajų, kuris baigsis belandžio 
mėn. 23 dieną. Visi mes, deja, jaučiame, kad šis 
vajus neina taip, kaip turėtų eiti. Nėra mums di
delės garbės iš to, kad tik 1 iš 7 sesių ir brolių 
Sąjungoje prenumeruoja savo laikraštį. Nėra gar
bės ir iš to, kad esame nepaslankūs pajudėti vieto
vėse ir surasti bent vieną, kitą naują skaitytoją Or 
garbės prenumeratorių. Daugelis pasiturinčių mūsų 
bičiulių ir vyr. skautų paremtų mūsų spaudą — jie 
dažnai tik laukia aplankomi — jei tik mes įsteng
tume atsikratyti savo apsnūdimo ir abejingumo, 
kuris yra pats didžiausias neskautiškumo požymis. 
Argi duosime savo "Sk. Aidui" žūti? Lygiai tas 
pats liečia ir mūsų vadovų laikraštį "Mūsų Vytį". 
Jie abu, tik taip skautų ir vadovų remiami, turės 
iš lengvo sunykti.

2. ŠV. JURGIO DIENA / SKAUTŲ KANKINIŲ 
DIENA. Šiais metais švęsdami Pasaulio Skautų

/nukelta j 2 pst.Z
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KANČIOS TRIUMFAS
Alfa Sušinskas

Kai romėnų kariai grįždavo iš karo į 
Romą laimėję kietą kovą, Romos gyven
tojai sutikdavo juos triumfaliomis iškil
mėmis: tada būdavo švenčiamos triumfo 
dienos, tada būdavo pergalės šventė.

Net nė netiktų lyginti Viešpaties Jė
zaus Kristaus prisikėlimo iš numirusių
jų su betkuriuo žemišku triumfu ar lai
mėjimu. Tačiau savo esme Viešpaties Iš
ganytojo prisikėlimas visdėlto yra die
viškasis Jo visos kančios triumfas.

Viešpats Jėzus atpirko žmoniją savo 
kančia ir mirtimi, bet ne prisikėlimu iš 
numirusiųjų. Betgi, jei nebūtų buvę Jo 
prisikėlimo, visa didžioji atpirkimo dra
ma būtų likusi lyg be išorinio savo per
galės vainiko, be akivaizdžiausio atpir- 
kiminės kančios triumfo. Apie visą at
pirkimo darbą kalbant žmonių kalba, 
būtų galima pasakyti, jog Viešpaties Jė
zaus prisikėlimas iš numirusiųjų yra 
dieviškosios kančios dieviškasis trium
fas, neturįs su savimi lygaus triumfo 
žmonijos istorijoje. Juk visas atpirkimo 
darbas buvo dieviškas, tad ir to darbo 
pabaiga taip pat turėjo būti dieviška ...

Po Išganytojo prisikėlimo žmogus gali 
pilnai suprasti, kad jo Atpirkėjas tikrai 
yra kančios ir mirties valdovas, kad iki 
paskutinio lašo išgerta kančios taurė, 
kad pilnutinė mirties stichija nesunai
kino Išganytojo ir kad Jis yra naujo gy
venimo suteikėjas.

Išganytojo prisikėlimas iš numirusių
jų yra didysis įrodymas žmogui, kad 
mirtis tėra vartai, pro kuriuos įeinama 
į amžinąjį, šviesųjį tikrosios tobulybės 
gyvenimą.

Išganytojo prisikėlimas įprasmino 
kančią ir mirtį ir jas pašventino savo 
dieviškuoju krauju: nuo pirmojo Vely

kų ryto kančia ir mirtis baigiasi triumfu 
tiems, kurie su Išganytoju kenčia ir su 
Juo miršta.

Be grynai dieviškosios prasmės, Išga
nytojo prisikėlimas taip pat turi ir savo 
socialinę bei pedagoginę reikšmę.

Išganytojo prisikėlimas iš numirusių
jų yra sėkmingas žmogaus auklėtojas: 
Jo kryžius yra žmogaus įkvėpėjas kovo
je dėl egzistencijos. Niekas iš žmonių 
neišvengia kančios — niekas iš jų negali 
nuo jos pabėgti. Kančia gali būti žmo
gui išganymas arba prakeikimas. Kurie 
savo kančios naštą neša su Kristumi, 
tiems ji yra išganymo ir švento prisikė
limo laidas; kurie savo kančios kryžių 
neša vieni be Viešpaties, tiems kančia 
nebus saldi bei išganinga, ir jie nesu
lauks savosios kančios triumfo: jiems 
kančia liks kankynė be palaimintųjų 
kančios vaisių...

Kai Velykų rytą krikščionis išgirsta 
velykinį varpų gaudesį ir kai velykinė 
Evangelija jam paskelbia Viešpaties 
kančios triumfą, jis pajunta savyje ne- 
bežemišką gyvybę. Prieš jo akis atsive
ria nauja gyvenimo prasmė. Jo ateitis 
nušvinta. Jis pasijunta nebesąs vien ato
mų junginys. Jo nukeliautas gyvenimo 
kelias jam dabar atrodo visai kitokioje 
šviesoje.

Lietuviams velykinis triumfas turi 
dar ir savitą, lietuvišką prasmę. Tėvynė 
Lietuva tebėra didžiųjų vergijos kančių
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GERASIS DARBELIS DŽIAMBORĖS FONDUI
ŠIAIS METAIS ŠVENČIANT ŠV. JURGIO / SKAUTŲ KANKINIŲ 

DIENĄ, KVIEČIAME VISUS BROLIJOS NARIUS ATLIKTI GERĄJĮ 
DARBELĮ NESENIAI PRADĖJUSIAM VEIKTI DŽIAMBORĖS FONDUI. 
ATSIŽADĖKIME TĄ DIENĄ KOKIO NORS, KAD IR NEDIDELIO, MA
LONUMO IR PASKIRKIME SUTAUPYTUS CENTUS DIDŽIAJAI KO
VAI. IŠ TŲ CENTŲ IŠAUGS DOLERIAI, KURIAIS PAREMSIME 
BROLIUS SEKMINGESNIAM LIETUVOS GARSINIMUI.

NEUŽDIRBĄ — DEŠIMTUKU, O UŽDIRBĄ 25 CENTAIS PA- 
STUMKIME ŠĮ MŪSŲ VISŲ FONDĄ Į PRIEKĮ.

LSB VADIJA.

Patrono Diena drauge minėdami ir tuos mūsų bro
lius, skautus ir skautininkus, kurie žuvo kanki
nių mirtimi už Tėvynę. Minėsime juos su gilia pa
garba ir dėkingumu, imdami iš jų pavyzdžio stip
rybės, kod ir mes, toli nuo savo Krašto būdami, 
kiekvienas, didelis ir mažas, įstengtume kuo nors 
prisidėti prie mūsų Tautos šventosios kovos. Tą 
Dieną minėsime drauge su savo likimo broliais — 
egzilais skautais.

3. DŽIAMBORĖS FONDAS. Metai iš metų nu
skambančios mūsų Brolijos išvykos i tarptautinius 
sk. sąskrydžius ir stovyklas - džiambores mus įti
kina, kad toki žygiai yra svarbūs Tėvynei, nes pa- 
skleidžiame žinių apie jos nelaimes, parodome 
pasaulio jaunimui, kad Lietuva turi jai ištikimų 
vaikų, parodome svetimtaučiams mūsų kultūros 
turtus — šokį ir dainą. Tokiais žygiais mes kovo
jame už savo Tėvynę, jai pareigą atliekame, pasi
rodome ne ištižomis ir bailiais, bet drąsiais kovo
tojais. Nepamirškime niekuomet, kad savo išauk
lėtu elgesiu ir pasakojimais apie Lietuvą padarome 
daug žalos priešui — Tėvynės okupantui, o mūsų 
Tautos skriauda ir kančia sminga į pasaulio jau
nimo širdis.

Kad ši kova būtų sėkmingesnė, meskime savo 
kuklius centus į vieną vietą, atsisakydami dažnai 
menkaverčių malonumų. Prašykime tėvelių ir rė
mėjų padėti mums šiame darbe, nes jis šventas, 
jį bendrai dirbdami augame lietuviška dvasia. Ne 
visiems mums bus lemta asmeniškai dalyvauti tose 
tarptautinėse džiamborėse, tai atliks broliai arčiau 
gyveną, bet už tai galėsime jaustis visi prie 
tų žygių prisidėję savo įnašu, būsime tų žygių da
lininkais. DF — mūsų visų Fondas!

4. "SK. BERNIUKAMS". Šio pagrindinio skau-

žygyje. Lietuvos bažnyčių varpai yra 
nelaisvės ir skausmo sukaustyti, prie
vartos nutildyti. Betgi ir priverstu tylė
jimu jie skelbia dieviškąjį triumfą... 
Ir juo tylesni velykiniai Lietuvos var
pai, juo garsiau jie gaudžia savo viltin
gąjį skausmą Viešpačiui ir pasauliui...

Didžioji Lietuvos ir lietuvių tautinės 
kančios Golgota pasibaigs didžiuoju 
tautiniu triumfu, nes Lietuvos ir lietu
vių kančia yra kenčiama dėl Viešpaties 
ir su Viešpačiu, dieviškuoju tautų Išga
nytoju!

Aleliuja !
2

tybės veikalo antroji lietuviška laida išeina balan
džio mėn. gale, 22 metams praėjus nuo jos pirmo
sios laidos pasirodymo Tėvynėje. Padrąsės mūsų 
skautų ir vadovų žingsnis vėl turint rankose šią 
knygą. "Sk. B." išleidimui lėšų sutelkimas, kaip 
visi gerai žinome, buvo atliktas JAV skautų vyčių 
vajuje be precedento mūsų Brolijoje. Mums tik 
lieka vyresniųjų brolių darbo vaisiais pasinaudo
ti, t.y. skaitant ir išgyvenant šį veikalą giliau įsi
jausti į skautybės prasmę tiek asmeniškame gyve
nime, tiek vienetų veikloje.

5. MOTINOS DIENA. Šią Dieną turime ruoštis 
paminėti religinėje, tautinėje ir šeimyniškoje dva
sioje. Kiekvienas turime pagalvoti, ką malonaus 
savo mamytėms pažadėsime ir. . . ištesėsime.

Dažnas mūsų išsiaiškiname įžodžio tarnybą ar
timui lyg kažką esančio toli už savų namų, kas lyg 
visai neliestų savo šeimos. Dažnas galvojame apie 
kokius nors nuostabius riteriškus žygius artimui, 
kuriuos trimitai paskelbtų ir laikraščiai po pasaulį 
išnešiotų, pamiršdami apie tuos paprastus darbus 
ir patarnavimus reikalingus savajai šeimai. Tik
roji skautybė prasideda po savuoju stogu gyvenant 
paprastą kasdieninį gyvenimą. Ten skauto-sūnous 
skoutybė turi išsiskleisti gražiausiais žiedais — 
pagarba, meile, paslaugumu ir paklusnumu sava
jai šeimai, kurios širdimi yra rūpestingoji motina.

Ir nieko nebus meilesnio mūsų mamytėms, kaip 
jutimas, kad sūnus-skautas auga kilnėdamas dva
sia. Motina, mamytė, juk, mielieji, ne skiltininkas 
ar draugininkas, yra mūsų pirmasis tikro skautiško 
pažangumo liudininkas ir egzaminatorius. Pagal
vokime, kas čia yra kiekvienam keistino asmeniš
kame gyvenime.

6. TAUTINIS IR VALSTYBINIS , ŽENKLAS. 
Vienas iš pagrindinių mūsų Brolijos uždaivnių yra 
ugdyti sąmoningus patriotus lietuvius. To siekiama 
sueigomis, stovyklomis, sovaja spauda, skautiško
mis programomis. Šiandien yra ypatingai svarbu 
išjudinti iš "mirties taško" Tautinį ir Valstybinį 
Ženklą, kurių programose yra viskas, kas reika
linga žinoti apie Lietuvą tikram Tėvynės sūnui. 
Su pasklindančio į vienetus Tautinio Auklėjimo 
Skyriaus paruošta tais reikalais instrukcija, pri
dedu savo nuoširdų prašymą skautams ir vado
vams: tegu nelieka nė vieno skauto Brolijoje, kuris 
anksčiau ar vėliau neįsigytų šių taip svarbių ženk
lų. TA Skyrius ateis Jums pagalbon savo rūpestin
ga ranka. Pirmuosius ledus sėkmingai laužti pra
dėjo mūsų pionieriškas JAV l-masis rajonas. Jam 
ačiū! Kad ir kiti nuo jo neatsiliktų!

Linkėdamas gražių pavasario iškylų ir gero pa
siruošimo vasaros stovykloms

Jūsų Vyriausiasis Skautininkas.
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Poviliukas
nori sesutės

VYT. TAMULAITIS

Parėjęs namo, iš karto Po Viliukas nie
kam neužsiminė apie sesutę. Nors ma
mytė ir pastebėjo, kad jis kažko' susi
rūpinęs, užsigalvojęs, bet ji nieko tikro 
nesužinojo. Jis smulkiai papasakojo, ką 
veikė ir matė pas Juraičius, bet apie se
sutę, nors ir labai jam knietėjo širdyje, 
neužsiminė nė žodžio. Jis pirma nutarė 
pasigerinti mamytei, visada jos klausyti 
ir būti jai geru geručiu, kaip jam Sta
siuko mamytė sakė, ir tik tada gražiai 
gražiai jos paprašyti, kad jam sesutę iš 
Dievo nupirktų. O dabar, už elgesį dėl 
to sviestainio, gali dar mamytė atsakyti. 
Tegu, kai praeis kiek laiko, mamytė vis
ką užsimirš, tada...

Bet bobutei jis neiškentė nepasisakęs.
Vieną pavakarę, kai bobutė sėdėjo 

kieme ir taisė jo švarkelį, jis nedrąsiai 
priėjo prie jos ir tarė:

— Bobute, ar tu niekam nesakysi, ką 
aš tau dabar pasakysiu?

— O ką tu man pasakysi? — paklausė 
nustebusi bobutė.

— Pirma pažadėk niekam niekam to 
nesakyti. Gerai? Tai pasakysiu ...

— Na, jau gerai gerai. Išlaikysiu tavo 
paslaptis, ■— atsakė bobutė šypsodama.

— Bobute, aš labai noriu sesutės. Man 
vienam taip nesmagu, liūdna... Su se
sute būtų linksmiau... Mudu kartu iš
bėgtume į sodą, į laukus... būtų gera ...

Bobutė garsiai nusijuokė.
— O tu, mielas, mano vaikuti... — 

pasakė ji ir paglostė jam galvelę.
— Kažin, bobute, ar man mamytė ją 

dovanotų, jei paprašyčiau?
— Nežinau. Jei būtum geras, gal ir 

dovanotų ... Reikia jos prašyti.
Poviliukas viską bobutei pasipasako

jo. Papasakojo, kaip jis pamatė Stasiu
ko sesutę, kaip ji jam patikus ir kaip jis 
užsinorėjęs ją turėti. Pasisakė, kad ne
drįstąs dabar to mamytę prašyti dėl to 
nelemto sviestainio, kad pirma turįs bū
ti jai geras, gerutis, o tada, kaip Stasiu
ko mamytė sakė, ji neatsisakysianti jam 
dovanų sesutę nupirkti.

Jis ilgai su bobute apie tai kalbėjosi. 
Bobutė jį pagyrė, kad jis taip rūpestin
gai atsidėjęs, pirma mamytei pasigeri
nęs, to iš jos prašys. O tada, žinoma, ma
mytė nieko negalės atsakyti savo geru
čiui vaikeliui.

Staiga Poviliukas jos paklausė:
— O iš kur, bobute, mamytė sesutę 

gautų? Iš kur gavo sesutę Stasiukas? 
Vieni sako, kad mažus vaikelius garnys 
atneša, kiti, kad juos randa po kopūstų 
galvomis, o Stasiuko mamytė man sa
kė, kad sesutę galima iš Dievulio pirkti. 
Kažin ar daug reikės Dievuliui užmokė
ti? Man krikšto tėvas davė pinigų, tai 
aš juos atiduočiau mamytei užmokėti 
Dievuliui už sesutę, ar gerai, bobute? 
Aš ir daugiau dar jų susitaupyčiau, sal
dainių nepirkčiau, nieko nepirkčiau ... 
Tik Dievuliui už sesutę užmokėti tau-
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Toronto sesyčių šokis, Nuotr. S, Dapkaus

pyčiau...
Bobutė jam negreit atsakė. Jos veidas 

staiga surimtėjo, ir ji susimąstė. Pas
kui ji paėmė Po Viliuką už rankos, pri
glaudė jį prie savęs ir tarė:

— Ne, Poviliuk. Tai ne tiesa. Mažus 
vaikelius ne garnys atneša. Jų neranda 
niekas nė po kopūstų galvomis. Dievulis 
už mažus vaikelius taip pat pinigų ne
ima. Pinigais iš Dievulio jų pirkti nega
lima. Taip pat vaikelių pirkti negauna 
nei gyvulėliai, nei žvėreliai.

— Tai iš kur jie, bobute, vaikelius 
gauna? — paklausė Poviliukas. — Ar 
jie juos randa kur laukuose, ar sode po 
lapais?

— Ne, Poviliuk, — kalbėjo toliau bo
butė. — Neranda jie vaikelių nei lau
kuose, nei sode po lapais. Tu matei 
paukštyčių lizdelį, matei ten paukštelius 
perint kiaušinėlius. Tu žinai, kad iš 
kiaušinėlio po kiek laiko išsirita maži, 
mažyčiai paukšteliai, žinai, kad juos 
paskui tėveliai peni, jais rūpinasi ir juos 
globoja, kol jie užauga, sustiprėja. Taip 

pat gerai žinai, kad niekas vaikelių ne
atneša nei antelei, nei raibajai vištutei. 
Jos turi pačios vaikelius užsiauginti. 
Taip pat vaikelius turi užsiauginti ir ka
tytė ir avelė. Niekas jų neatneša ir ki
tiems gyvulėliams. Kiekvienas mažytis: 
ar tai bus vabalėlis, ar tai bus paukšte
lis ar gyvulėlis turi savo mamytę, kuri 
jį užaugintų, kuri jį maitintų, kuri juo 
mažu mažučiu rūpintųsi ir nuo pavojų 
saugotų. Taip pat panašiai yra ir su žmo
nių vaikeliais. Juos ne garnys atneša, 
bet mamytė užaugina. Už savo gyvybę 
vaikeliai turi būti dėkingi tik savo ma
mytei. Mamytė išnešioja juos po savo 
širdimi, išnešioja su meile ir pasiauko
jimu, ir jie paskui maži mažutėliai atei
na į šį pasaulį tylią naktį, paslaptingai, 
niekam nematant, kai visas pasaulis 
miega. Atlydi juos angelėlis ir savo bal
tais sparnais uždengia nuo visų akių tas 
paslaptis, kurios tada supa mažutėlį. Ir 
už tai nežinai, Poviliuk, tų visų paslap
čių ir nesužinosi, nes kol tu užaugsi, vis- 
tiek tau dar daug kas bus nesupranta
ma ir neaišku. Juk tu tiek daug dar ko 
nesupranti ir nežinai: nežinai, kodėl pie
voje gėlės žydi įvairiaspalviais žiede
liais, kodėl jos kvepia viena už kitą sal
desnių kvapu, viliodamos biteles ir dru
gelius sustoti poilsiui ant jų gležnų žie
delių; tu dar nežinai nė kaip auga mede
lis, javas ir bręsta grūdas, kodėl pavasa
rį sode sužydi medžiai ir mezga vaisių. 
Tu viso to nežinai. Bet tai nieko nuosta
baus. To tūkstančiai vaikų, tavo draugų, 
nežino, nes jie dar per maži. Tu paūgėsi, 
eisi į mokyklą ir viską sužinosi. Tu pa
žinsi ne tik gyvulėlių pasaulį, bet ir 
žmonių gyvenimą, rasi atsakymus į vi-

Clevelando broliai 
davę įžodį 16 Va
sario.

Nuotr.
V. Bacevičiaus
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sus savo klausimus. Nes jei tu viską da
bar suprastum, tau nė mokytis nerei
kėtų. Taip, mano mielas vaikuti... Tu 
tą sužinosi vėliau. O dabar, kol mažas, 
tu daug dar ko nesupranti ir negali su
prasti. Tik viena žinok, kad mamytei 
daug vargo, daug kančių, daug rūpesčių 
reikia padėti, kol vaikelį užaugina. Bet 
mamytei nieko nėra sunkaus. Jos šventa 
meilė ir pasiaukojimas, kurį ji atiduoda 
savo kūdikiui, palengvina vargus ir su
švelnina kančias. Jos meilė kartais esti 
tokia didelė, kad ji net savo gyvybę au
koja, kad tik jos vaikelis gyventų. Tu 
tą mamytės meilę kada nors aiškiai su
prasi. Už tai, Poviliuk, tu visuomet turi 
mylėti savo mamytę. Ji savo meile tau 
suteikė gyvybę, savo meile tu turi jai už 
tai atsidėkoti. Ir sesutę, kurios tu taip 
nori, niekas kitas tau negalės dovanoti, 
tik ji — tavo mamytė.

Poviliukas prisiglaudęs klausėsi bo
butės žodžių, klausėsi pakėlęs aukštyn 
galvelę į jos veidą, sekdamas akutėmis 
kiekvieną jos lūpų krustelėjimą. Jam at
rodė, kad niekad jis taip nuoširdžiai, 
taip maloniai su bobute nepasikalbėjo, 
kaip šį sykį.

Vakare, nuėjęs gulti, jis dar ilgai apie 
tai mąstė, ir tas pasiilgimas sesutės, ro
dos, dabar dar padidėjo. Jis galvojo, 
kaip jis ją labai mylėtų, kaip brangintų, 
kaip ja džiaugtųsi, kaip būtų labai už ją 
dėkingas mamytei. Sesutė, rodos, galėjo 
jam atnešti didelę didelę laimę. Ak, jis 
tada niekados nebūtų vienas. Jis galėtų 
ją vedžiotis už rankutės po kiemą, po 
sodą, rodinėti jai savo žaislelius, sektų 
vakare pasakas ... O dabar? ... Dabar 
jis vienas. Stasiukas turi sesutę, Anta
nukas turi net dvi, vedasi jas rinkti uo
gų, vedasi į paupį, į pievas. Visi kartu 
jie krykštauja namuose ir bėgioja, žai
džia: vienas kur nors pasislepia, antras 
ieško, ir kiek juoko, klyksmo, kai randa. 
O jei jis pasislėps, kas jį ieškos? Ar bo
butė? Bet ji taip pamažu vaikščioja po 
kambarį, taip pamažu jo ieško ir ilgai il
gai neranda. Jis kartą tyčiomis čia pat 
prie bobutės pasislėpė už stalo, ji net jį 
jau aiškiai matė, bet ieškojo ieškojo, vis 
kartodama: tai gerai Poviliukas pasislė
pė, niekur nerandu, kurgi jis dingo, tas 
mano vaikelis. Ji žiūrėjo ir po kepure 
ir po knygomis ir po pagalve. Bet nejau 
jis ir ten galėjo pasislėpti. Ne, jokiu 
būdu. O bobutė ten jo ieškojo. Gal būt, 
ji tik tyčiomis ten ieškojo, kad ilgiau ne-

Toronto jūros sesės 16 Vosario.
Nuotr. S. Dapkaus

rastų. Arba jis bobutės prašo: bėk, bo
bute, aš tave gaudysiu. Bobutė dažnai 
atsisako. Kartais jau ji bėga, jis vargais 
negalais prisiprašo, bet taip lengva bo
butę pagauti. O ji jo tai niekad nepagau
na. Paveja kiek, paveja ir sako: kur aš 
tave pagausiu, vaikeli, tu toks greitas, 
o aš sena... O kad jis turėtų sesutę, 
kaip linksmai, kaip smagiai jie galėtų 
kartu žaisti... Poviliukui kartais vaka
re pasidaro kambaryje vienam nyku, 
kažko baisu, kai vėjas ūždamas lanksto 
sodo medžius ir klibina, beldžia langi
nes. Kartais, kai mamytė jį paguldo ir 
išeina, jam taip neramu pasidaro, kad 
jis net užmigti negali. Prisimena visas 
baisias pasakas ir ima bijoti. O kaip ra
mu būtų, kaip drąsu drąsu, jei ir sesutė 
būtų kartu su juo. Juodu susiglaudę, su
sikabinę rankutėmis užmigtų taip sal
džiai saldžiai... Bet dabar jis vienas.

Poviliukui pasidaro liūdna, net grau
du. Jis užsikniaubia į pagalvėlį vos vos 
sulaikydamas ašaras.

Vienas po kito guli užmiršti Poviliu- 
ko žaisleliai. Jis kartais juos paima, pa
varto ir vėl padeda į šalį. Medinio ark
liuko iškrito uodega, bet jis lyg to visai 
nepastebėjo. Taip ir paliko jį nesutaisęs, 
pagriovusį. Švino kareivėliai, kuriuos 
jis nuolat ant grindų statydavo į eiles, 
guli išvirtę, nosimis įrėmę žemę. Nemie
las jam ir meškiukas, kurį jis taip mylė
jo, visur nešdavos kartu su savim, va
kare pasiguldydavo šalia savęs į lovelę 
ir apsikabindavo. Kai mamytė kartais 
vakare norėdavo jį greičiau užmigdyti, 
sakydavo:

— Užmik, Poviliuk. Jau ir meškiukas
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Clevelando tuntų 
sueiga 16 Vasario.

Nuotr.
V. Bacevičiaus

miega. Jei būsi neramus, ilgai neužmig
si, ir meškiukas pabus. O jis, matai, taip 
saldžiai miega šalia tavęs...

Ir kad meškiukas nepabustų, kad jis 
saldžiai ir toliau miegotų, Poviliukas at
sargiai, kad jo nepabudintų, prisiglaus
davo prie jo, apsikabindavo ir būdavo 
ramus ramus. Greit ir jis miegodavo 
kartu su meškiuku. O dabar, kai jam 
mamytė priminė meškiuką, jis tarė:

— Aš jį paguldysiu, mamyte, ant bo
butės skaros. Jam ten bus šilta ir gera. 
Galės jis miegoti sau, miegoti...

Bet mamytei Poviliukas buvo geras, 
gerutis. — Visada jos klausydavo, nuo
lat siūlydavos ką nors jai padėti, klausi
nėdavo, ar jo pagalbos kur nors nerei
kia. Šią permainą greit pastebėjo ne tik 
mamytė, bet ir tėvelis.

Kas Poviliukui pasidarė? Kodėl jis 
taip pasikeitė? Kodėl jam netoki mieli 
žaisleliai, kodėl jis nerikiuoja- taip links
mai savo kareivėlių, kodėl taip smar
kiai, net su įkarščiu, jų nemuštravoja, 
šaukdamas: marš, marš kareivėliai... 
Jis numetė ir savo kardą, kurį, švino ka
reivėlius rikiuodamas, prisisegdavo prie 
šono ... Kodėl? Tą žino tik bobutė. Po
viliukas neturi kam juos rodinėti, Povi
liukas neturi kam apie juos pasakoti, 
neturi kas su juo ištisas valandas prie 
jų sėdėtų, jais žavėtųsi ir stebėtųsi. Ne
turi jis prieš ką juos išrikiuoti ir, pri
sisegęs prie šono kardą, kaip tikras kar
vedys, neturi pro ką su jais pražygiuoti, 
kas su pagarba į jį nustebusiomis aky
tėmis žiūrėtų. Bobutė dažnai užmiršus 
nusisuka ir, kai jis mušdamas koją, iš

kilmingai žvangindamas kardu, eina pro 
ją, ji sau ramiai mezga kojinę.

Poviliuko kardas pradėjo rūdyti. Jis 
žino dėl ko. Už tai, kad neturi sesutės, 
kuri jį jam nušveistų. Jo arkliukas guli 
užvirtęs. Už tai, kad, jojant į karą, ne
bus kam jo balnoti. Nebus kam ir paly
dėti. Poviliukas išgirdo kartą vyrus va
kare dainuojant dainą apie broliuką, 
jojantį į karą;

“Viena sesutė kardelį šveitė, 
antra sesutė žirgą balnojo, 
o ši trečioji, pati jaunoji, 
vartus atkėlė ir palydėjo ...”

Kai jis išgirdo šią dainą, jis apsiver
kė. Jam graudu buvo, kad jis neturėjo 
nė vienos sesutės, kuri, jį išjojantį į ka
rą, bent išlydėtų ir vartelius atkeltų. 
Taip, jis jos neturėjo. Jis buvo vienas 
vienas. Ir jei jam reiktų dabar joti į ka
rą, jo niekas nepalydėtų ... Žinoma, to 
niekas nematė ir nepastebėjo. Bet Po
viliukas neiškentė to nepapasakojęs bo
butei. Jis jai viską nuoširdžiai pasakė. 
Kai jis jai pasakojo apie dainoj dainuo
jamą pačią jauniausiąją sesutę, atkelian- 
čią vartus ir išlydinčią broliuką, jo akys 
vėl pasruvo ašarom ir bobutė tą paste
bėjo. Paskui jis nesusilaikė ir pasakė bo
butei, kad jis graudžiai apsiverkęs iš
girdęs šią dainą, nes neturįs kas jį lydė
tų, kas kardelį šveistų, jei jam reiktų jo
ti į karą.

Niekam Poviliukas to daugiau nesisa- 
kė. Niekas daugiau to nežinojo. Bet bo
butei juk galima ir didžiausias paslap
tis patikėti. Ji niekam nieko nepasa
kys, pagalvojo Poviliukas.
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KOKIU BŪDU SKAUTĖ GALI 
VYKDYTI ĮSTATUS GYVENIME

Regina Sruogytė
Skautų įstatai yra skautybės pagrin

das. Jie naudingi ne vien tik skautiš
kam, bet ir neskautiškam jaunimui.

1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio.
Tai reiškia, kad skautės žodis yra ly

gus priesaikai. Kartą skautė pažadėjo 
ką nors atlikti, ji tai visados padarys, 
nors tai būtų ir labai sunku. Skautė, 
kuri mokosi, kiekvienais metais susi
tinka naujų mokinių, su kuriais reikia 
visi metai praleisti. Todėl, jei ji nori 
būti gerbiama ir savo klasės draugėms 
patikima, ji turi būti visuomet tiesi ir 
laikytis savo žodžio. Ji turi visados at
likti tai, ką yra pažadėjusi. Skautė ge
riau nepažada, jei žino, kad negalės iš
tesėti. Jeigu skautė laikysis pirmojo 
įstato mokykloj, darbe ir savo privačia
me gyvenime, ji gali būti tikra, kad tu
rės pasisekimo gyvenime.

2. Skautė ištikima Dievui ir tėvynei.
Skautė turi būti giliai tikintis žmo

gus. Šitą įstatą skautė gali išpildyti sa
vo gyvenime tiktai pati savo tikėjimą 
praktikuodama ir vėliau savo vaikus 
religingai augindama.

Tėvynę skautė turi ginti nuo visų jos 
priešų ir net nuo tų, kurie apie ją blo
gai kalba.

Gerojo darbelio mazgelį riša Tėvas Bernardinas 
Grauslys, OFM. Torontas, 16 Vasario.

Nuotr. S. Dapkaus

3. Skautė naudinga ir padeda 
artimiesiems.

Šį įstatą vyresnioji skautė gali vyk
dyti gyvenime labai lengvai, būtent, 
nebūdama egoiste. Egoismas yra vienas 
iš labiausiai pasaulyje įsigalėjusių ydų. 
Skautė turi stengtis sunaikinti šią ydą 
savyje kasdien darydama geruosius 
darbelius. Ir tai ji turėtų atlikti rūpin
damasi mažiau savimi, o daugiau arti
mu.

4. Skautė draugė save artimui ir 
sesuo kitai skautei.

Šitą įstatą skautė atlieka nebūdama 
“snobe”. Tai yra, skautė bendrauja su 
visokiais žmonėmis ir stengiasi jiems 
padėti. Ji nevaikščioja gatve galvą iš-

Clevelando broliai 
prie skautų darbe
liais papuošto 'Dir
vos' laikraščio re
dakcijos lango.

Nuotr.
V. Bacevičiaus
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kėlusi ir nevengia tų, kurie yra netur
tingesni ar mažesnio išsilavinimo.

5. Skautė mandagi ir kukli.
Skautė yra mandagi su visais, ypač 

su vyresniais žmonėmis ir invalidais.
Skautė yra kukli. Ji nevartoja per

daug kosmetikos, nes tai biauru ir visiš
kai netinka kasdieniniam gyvenimui. Ji 
nerūko ir negeria alkoholinių gėrimų, 
nes tai nesveika, be to juk ji ne... 
Hollywood© artistė.

6. Skautė gamtos draugė.
Skautei nėra nieko mielesnio, kaip iš

kylauti ir stovyklauti. Kaip tik ateina 
pavasaris, skautė pradeda ruoštis išky
loms ir stovykloms. Ir ji tai atlieka 
nuoširdžiai ir su dideliu entuziazmu.

Nevien stovyklaudama, bet ir kasdie
niniam gyvenime skautė stebi gamtą, ir 
stengiasi kiek galėdama ją saugoti nuo 
tų, kurie mėgina jai kenkti.

7. Skautė paklusni savo tėvams
ir vyresnybei.

Kiekvieną gautą įsakymą skautė 
įvykdo. Paklusnumas tėvams jai yra 
malonumu. Skautė supranta tėvų atsa
komybę ir pasiaukojimą, nes jie tik sa
vo vaikams tegyvena. Yra gyvenime 
padėčių, kai tėvų išmintingumas ir pa
tyrimas išsprendžia vaikų problemas. 
Dėlto skautė turi tėvus gerbti ir būti 
jiems paklusni.

Tas pats principas atitinka ir vyres
nybei. Mūsų vyresnieji užima tėvų vie
tą, kai skautė dalyvauja sueigose ar 
šiaip, kur tėvų nėra. Jie turi daugiau 
patyrimo, negu skautė nežiūrint kokio 

Dar nėra vėlu užsiprenumeruoti "Sk. Aidą" 
1956 metams. Kiekvienas skautas ir skau
tė skaito, komplektuoja ir gale metų gražiai 
įriia vienon knygon savo laikraštį.

amžiaus ji būtų. Skautės pareiga vyres
niuosius gerbti, nežiūrint ar jie jai as
meniškai patinka ar ne.

8. Skautė linksma, susivaldo ir 
nenustoja vilties.

Daugumas iš mūsų turi kokių nors 
problemų, bet tai nereiškia, kad skautė 
turi vilkti nosį žeme ir kitiems nuotai
ką gadinti. Skautė moka susivaldyti ir, 
neatsižvelgdama į nemalonumus, yra 
maloni ir draugiška. Skautė turi karei
višką širdį. Ji turi noro kovoti už tai, 
kas, jos žinia, yra gera. Ji nenustoja 
vilties, nors ir būtų slegiančioje padė
tyje.

9. Skautė taupi.
Skautė leidžia savo pinigus tik rim

tiems reikalams. Jinai taupo kiek gali, 
ir vietoj bereikalingų išlaidų nusiperka 
gerą lietuvišką knygą ar sušelpia ar
timą.

10. Skautė blaivi, skaisti sav© 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose-.

Skautė šalinasi draugystės, kur kal
bamos nešvarios kalbos. Jeigu tai yra 
neįmanoma, ji stengiasi nukreipti kal
bas į kitą pusę. Nors kartais tas yra 
sunku, skautė visuomet atsimena aš
tuntą ir “... nenustoja vilties”.

Clevelando skauti- 
ninkų/kių pobūvy
je buvo pagerbti 
nauji skautininkai: 
M. Pažemėnienė, 
R. Minkūnas ir R. 
Nasvytienė.

Nuotr.
V. Bacevičiaus
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JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ VIENETŲ 
ADMINISTRACIJA

ps. V.

Skaučių vienetuose, o ypač jaunesniųjų skau
čių draugovėje, vadovė susiduria su gana sunkia 
draugovės administravimo našta. Draugininke, 
sugebėdama gerai tvarkyti šiuos reikalus, išvengs 
didelės netvarkos ir per tą pati laiką atliks daug 
daugiau.

Štai keletą minčių bei patarimų jaunesniųjų 
skaučių vadovėms.

Jaunesniųjų skaučių draugovės administravimą 
skirstau į šiuos punktus:

1. Skaučių knygučių įvedimas,
2. Kartoteka,
3. Iždas,
4. Draugininkės knyga.

Skaučių knygučių įvedimas
Čia tik duodama vadovėms pavyzdžiai, o kiek

viena prisitaiko sau prie sąlygų, draugovės dydžio, 
reikalingumo ir vidinės draugovės santvarkos.

Jaunesniosios skautės, būdamos tarp 6 ir 11 
metų amžiaus, dažniausiai eina j lietuvišką mo
kyklą, tačiau rašo labai silpnai, net tikslios gi
mimo datos ir adreso dažnai nežino. Čia vadovė 
ir susiduria su dideliu darbu, nes pačiai reikia 
atlikti tai, ką normaliai pačios skautės atlikti 
turėtų. Pav., dr-kė užduoda sekančiai sueigai iš
mokti du jaunesniųjų skaučių įstatus ir įžodį. Kol 
skautės užsirašys į savo užrašėlius tuos įstatus, 
įžodį /ir tai su dr-kės pagelba/, užtruks tikrai 
bent 20 minučių — taigi jau trečdalis sueigos 
praėjęs ir nieko neatlikta. Tokio amžiaus vaikai 
normaliai yra labai išsiblaškę, pameta užrašėlius, 
užmiršta į sueigą ateiti ir panašiai. Draugininke 
ir vėl viską iš naujo diktuoja. Laikas tačiau bėga 
greitai. Per 6 mėn. kandidatė turi būti jau išėjusi 
III patyrimo laipsnio programą, susipažinusi su 
draugovės vidine tvarka, išmokusi dainų ir t.t.

Siūlau visoms jaun. skaučių draugininkėms pa
daryti kiekvienai skautei ar kandidatei knygutę, 
kurioje būtų surašyta visa reikalinga joms žinoti 
medžiaga. Draugininkei reikės sugaišti tik 15 
min. paaiškinti apie užduotuosius išmokti dalykus 
ir ji suspės dar apklausinėti, o visas kitas laikas 
turi būti jau pašvenčiamas skautiškiems žaidi
mams, pašnekesiui, ir dainoms.

Štai keletas konkrečių pavyzdžių, ką į tas kny
gutes spausdinti. Pav., pirmajame puslapyje at
spausdinti Lietuvos Himną, Jaun. Skaučių Įstatus, 
įžodį, šūkį, obalsį ir t.t. Antrajame galima apra
šyti jaun. skaučių uniformą, joms reikiamus ži
noti švilpesius ir kelionės ženklus ir t.t. Draugi
ninke atspausdina viską, ką ji tik jaučia, kad 
yra ar bus reikalinga skautėms žinoti ar išmokti. 
Reikia atminti, kad jaun. skautės neturi "Skauty- 
bės Mergaitėms", o jei ir turi, nelabai sugeba 
dar ja naudotis.

Toliau sekančiuose puslapiuose galima at
spausdinti patyrimo laipsnių programą. Pav.

III PATYRIMO LAIPSNIS
l.Žino kaip elgtis bažnyčioje. Moka 

pagerbti. . .

Karosaitė

2. Moka Lietuvos Himną. . . ir t.t.
Išlaikė: Data Draugininkės parašas

Iš šio braižinėlio matote, kad prie kiekvieno 
punkto palikta vieta draugininkei padėti ženklą, 
kada skautuke išlaikė. Reikia stengtis pas jaun. 
skautes neruošti oficialių patyrimo laipsnio eg
zaminų, geriausia mergaites nejučiomis žaidimo 
forma apklausinėti. Tokia knygutė labai padės 
vadovei orientuotis kiek toli kuri skautė yra pa
žengusi. Kada jau visi punktai bus atžymėti, 
draugininkei belieka tik pasirašyti apačioje.

Toks metodas labai paskatins pačias mergai
tes, kadangi jos stengsis vis daugiau už kitas su
silaukti atžymėjimų, o taip pat visada žinos kas 
iš jos bus dar reikalaujama ateityje. Lygiai tokį 
pat metodą siūlau imti ir specialybėms laikyti.

I tas knygutes taip pat galima sudėti skau
tiškas ir liaudies dainas /mergaitės paprastai ne
turi skautiško dainorėlio/, nes dainų lobynas be
galo mažas jų amžiuje; Lietuvos žemėlapį; tėvy
nės pažinimo skyrelį; einančio konkurso dalykus, 
ir viską kitą, ką tik vadovės sumanumas išranda. 
Nebūtinai turi viskas būti atspausdinta iš karto; 
galima pradėti tik nuo pačių svarbiųjų dalykų ir, 
laikui bėgant, pagal programą vis pildyti.

Manau ne vienai kyla klausimas, kaip tiek 
daug knygučių atspausdinti? Visai paprastai. Rei
kia nupirkti už 10c. viršelius /folders/, kurie pa
prastai yra standartinio dydžio /8,5"xll"/. No
rint turėti mažesnio formato, kad būtų patogiau 
nešiotis, galima viršelį apkarpyti. Dėl pačių ko
pijų, tai reikia surasti tokį asmenį, kuris dirba 
įstaigoje, kur yra rotatoirus ar kitokia multipli-. 
kavimo mašina. Daugelis ir pačių tuntų yra įsi
giję tokias priemones. Niekas neatsisakys per
leisti per mašiną keliasdešimt kopijų, jei viskas 
jau paruošta. Vadovė iš draugovės pinigų nusi
perka multiplikavimo popieriaus, matricas ir at
spausdina reikiamą medžiagą.

Skaučių knygučių įvedimas nėra toks labai di
delis darbas, kaip iš pradžios kad atrodo, tačiau 
nauda begalinė. Tokia knygutė yra labai lanks
tus dalykas, joje galima vis keisti lapus, įdėti 
naujus, išimti senus. Tik pačias matricos vadovė 
turėtų saugoti visą laiką, kad pritrūkus kopijų, 
vėl galėtų padauginti.

Iš kur gaunamos lėšos knygutei spausdinti ir 
apie kitus adminitsravimo reikalus jaun. skaučių 
draugovėje, bus sekančiame numeryje.

Džiamborės Fondas — visų mūsų Fondas.

Sušukime pasaulio skautiškam jaunimui, 

kad LIETUVA YRA IR BUS GYVA ! I !
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DARBELIAI 
Krepšelių pynimas

Rankų darbus ne būtinai reikia mėgti daryti, 
juos galima pamėgti bedarant. Šiame skyrelyje 
ir norėčiau paminėti kaikuriuos prieinamus mums 
darbelius, kuriais galėtume papuošti' savo buklų, 
kambarį ar butą lietuviškoje dvasioje.

Yra gražus paprotys Velykų margučius laikyti 
pintinėlėje. Artėjant šiom šventėm kaip tik ir 
norėčiau pasidalinti su jumis savo žiniomis apie 
tokių pintinėlių bei krepšelių pynimą. Lietuvoj 
juos pindavo iš šakų, žilvičio vytelių, plonų skied
rų ar pan. Čia, Amerikoj, perkamos vytelės yra 
iš tam tikrų bambuko giminės nendrių bei smil
gų, kurios auga drėgnose vietose — pelkėse.

Krepšelių pynimas yra labai greitas, lengvas 
išmokti ir, palyginus, pigus menas. Gatavą komp
lektą visos reikalingos medžiagos /"kit"/ gali
ma gauti krautuvėse, kurios turi skautų skyrių. 
Taipogi kaikuriose krautuvėse /"Arts and Crafts 
Supply Stores"/, kurių adresus galįte susirasti 
telefono knygoje. Čia duodamas pavyzdėlis, kaip 
pasidaryti krepšelį duonai ar margučiams, jei 
jums tektų pirkti vyteles /angliškai "reed"/ at
skirai, o ne su komplektu, kur yra duoti visi 
nurodymai.

Pagrindinis dalykas, nežiūrint ką jūs pinsite, 
bent pusę valandos prieš pradedant darbą vyte
les reikia užmerkti, kad dirbant nelūžtų. Ilgas ir 
dažnas mirkinimas negerai, nes keičia vytelių 
naturalę spalvą.

Reikia paimti iš fanieros išpiautą 4" diametro 
apskritimą ir maždaug 14" nuo krošto aplink, 
vienodu atstumu viena nuo kitos, išgręžti 1 9 sky
lučių tokio dydžio, kad pro jos tilptų prakišti mū
sų turimas vyteles /nr. 4 storio/.

/Čia vartojamos vytelės bus nr.4 ir nr. 2 sto
rio/. Skylučių skaičius visuomet turi būti nepo
rinis. Tai padarius, sukarpyti 4-19 vytelių visas 
15" ilgio ir perkišt kiekvieną per skylutes mūsų 
fanierinio pagrindo taip, kad maždaug 2" išlystų 
ir į kitą pusę. Paėmus pirmą vytelę perpinti prie
šakyje antros ir galą užkišti už trečios /žiūrėk 
brįž. 1 /. Antra vytelė vėl eina prieš trečią ir už
kišama už ketvirtos /brėž. 2/. Taip daryti aplink 
dugną ir priėjus galą paskutinės vytelės užkišti 
už pirmos vytelės kilpos /brėž. 3/. Dabar dug
nas jau yra užbaigtas ir, apvertus krepšelį ant 
"kojų", galima pradėti pinti šonus. Paimti kuo 
ilgesnę vytelę 2 ir užkišti jos galą už pirmos vy
telės /brėž. 4/ ir priekį antros ir vėl už trečios. 
/Principas tas pats kaip adant kojines/. Tokiu 
būdu einam aplink krepšelio dugną tris kartus. 
Nuo dabar statmenos vytelės /nr. 4/ pradeda
mos lenkti į šonus ar į vidų; taip formuojamas 
krepšelis ir vis pinama aplink tuo pačiu žingsniu, 
kaip brėž. 4. Priėjus pinamos vytelės galą, ją 
reikia nukirpti taip, kad baigtųsi užpakalyje stat
menos vytelės /vidinės krepšelio pusės/ ir tokiu 
pat būdu pradėti naują. Kai prieita sekanti eilė, 
vytelė eis per viršų ir sujungimo iš oro pusės ne
simatys /brėž. 5/.

Sustojama pynus, kai statmenų vytelių galai 
lieka 8" ilgio. Tuomet reikia pirmą vytelę per- 
kišti už antros ir per priekį trečiosios įkišti šalia 
ketvirtosios maždaug 1" ilgumu /brėž. 6-7/. 
Antrą vytelę perkišti už trečiosios iš priekio ket
virtosios ir įkišti šalia penktosios /brėž. 7/. Taip 
užbaigus aplink viršutinę dalį, gaunamas jau ga
tavas krepšelis. Kad jis būtų tvirtesnis ir nepra-
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rastų savo natūralios spalvos, galima jį kelis kar
tus "nuvarnišuoti" ar "šelakuoti".

Jei bedirbant vytelės apdžiūsta, galima ir visą 
krepšelį, kurį laiką pomirkinti.

Tai yra vienos iš lengviausių bei paprasčiau
sių būdų pinti krepšelius. Galima pradėti ir be 
medinio dugno — paprastai sukryžiavus nepo
rini vytelių skaičių ir tokiu pat būdu koip brėž. 
4 pradėti pinti iš pat apačios. Tokiu būdu galima 
lengvai padaryti padėklą ant stalo karštiems val
giams, dėžutei dangtelį, ar pan. Toliau lieka 
kiekvienos sesės laisva kūryba. Idėjų gali kilti 
daug: tai galėtų būti lempos stovas, vaisiams 
piniinėlft ar nan. Sėkmės ir malonumo!

Sesė Ina.

VILKIUKŲ SUEIGOS 
v.s. L. Čepienė 
I . Sueiga

Surašyti berniukus. Paskirstyti juos į būrelius. 
Būreliai išsirenka sau būrelių galvas ir spalvą. 
Būrelių galvos pasirenka sau padėjėjus.

Uždavinys: supažindinti berniukus su vilkiukų 
įstatais. Išmokyti vilkiukų pasisveikinimo cere
monialą.

Vilkiukų pasisveikinimas: vilkiukai sustoja ei
lėje būreliais. Sušvilpus ar suplojus visi pritupia 
ir abi rankas atremia į žemę. Senas vilkas pa
sveikina: "Budėk". Vilkiukai stodami saliutuoja 
vilkiukų saliutu ir atsako: "Vis budžiu".

Būrelių šūkiai: "Baltas" būrelis — "Au, au, 
au! Mes vilkiukai pagaliau!" "Geltonas" būrelis 
— "Au, au, au, nieko nebijau", "Mėlynas" bū
relis — "Au, au, au, žaiskime greičiau!"

Draugovės žaidimai: "Kas greičiau". Būrelių 
galvos gauna po obuolį pakabintą ant storo siūlo. 
Davus ženklą būrelio galva laiko ant siūlo obuolį. 
Būrelio vilkiukai mėgina iš eilės obuolį atsikąsti 
/be rankų/. Visų rankos už nugaros. Būrelis, grei
čiausiai suvalgęs obuolį, iškelia abi rankas ir šau
kia savo būrelio šūkį. "Katė ir pelė". "Trečias bė
ga". Pačių vaikų pasiūlytas žaidimas.

Pasakojimas: "Gedimino sapnas".
Dramatizavimas: Kuris būrelis gražiausiai pa

vaizduos Gedimino sapną?
Dainos: "Išėjo tėvelis į mišką", "Graži ponio 

pelėda", "Žiūrėk į tolį", "Lauželis, lauželis . . . 
vilkiukai . . ."

Sueigos pabaiga: vilkiukai sustoja būreliais. Se
nas vilkas padaro pranešimą apie sekančią suei
ga. Atsisveikinimo ceremonialas: senas vilkas pa
deda ant grindų virvę Gedimino stulpų forma. 
Vilkiukai sustoja pagal virvę, sudarydami gyvus 
Gedimino stulpus. Sušvilpus pakelia Gedimino vir
vę ir sako: "Užsidegs nauji žvaigždynai vyrų ir 
darbų — Kai prikelsim Gedimino dvasią iš kapų".

ii. Sueiga
Uždavinys: "Moka Leituvos Himną. Žino Vasa

rio 16 d. šventę ir reikšmę".
Vilkiukų pasisveikinimas. Būrelių šūkiai
Draugovės daina: "Prašom, prašom paklau

syti . . ."
Darbas būreliuose: senas vilkas duoda būrelių 

galvoms trispalvio popierio, klijų ir lazdelių. Bū
reliai pasidaro vėliavėles.

Draugovės marširavimas: su kokia muzika, 
bubnu ar daina vilkiukai vėliavėlėms nešini mar
širuoja: po vieną eilėje, po du, po keturis ir t. t.

Pašnekesys: "16 vasario šventė ir jos reikšmė".
Žaidimas: "Trispalvė medžioklė". Būrelių gal

vos gauna po 30 centų ir su savo būreliais išeina 
j artim. krautuvę nusipirkti savo būrelio spalvos 
vaišių — 16 Vasario stalui /vienas būrelis atneš 
žalių saldainių, kitas — geltonų pyragaičių, tre
čias — raudonų obuolių ir pan./. Grįžus paruo
šiamas 16 Vasario stalas, sudedamos vaišės. Ska
naus!

Atsisveikinimas: giedamas Lietuvos Himnas, sa
liutuojamo.

"Skautybę Berniukams" skaito viso pasau

lio skautai. II-ji jos lietuviška laida už

sakoma per sovo veinetus.
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PIRMOJI VIZITINĖ KORTELĖ
Apsivilkę baltais rubais, keturi skau

tai kaip vaiduokliai judėjo į tą vietą, 
kurioje jie tikėjosi prasmukti pro rusų 
linijas.

“Gerai, kad rusai nepajėgė užbaigti 
puolimo prieš suomių armiją”, Stuartas 
pastebėjo. “Jei abi kariuomenės būtų ar
ti viena prieš kitą ir nebūtų tos perskir
tos daugelio kilometrų niekeno žemės, 
mes niekad nebūtume pralindę. Būtų 
buvę daug žvalgybos punktų ir panašių 
dalykų, ir rusų sargybų punktai būtų 
daug geriau apginkluoti. Juk...”

“Sustokit”, Juhani tyliai pratarė, ir 
kai jo draugai pakluso, lapis paklausė: 
“Ką daro žmogus, kuris turi pievą? Jis 
ją aptveria. Jei viena iš jo tvorų yra iš
griauta ir arklys pabėga arba klajojantis 
elnias įsilaužęs pradeda ėsti jo geriau
sią žolę ... Ką tada jis daro?”

“Argi dabar laikas palyginimams?”, 
Stuartas atsiliepė. “Mes...”, ir tada jis 
nutilo. Jis staiga prisiminė, kad Juhani 
niekad nekalbėdavo, jei neturėdavo ko 
svarbaus pasakyti. Minutę suabejojęs 
jis paklausė: “Ką tu galvoji, Juhani?”

“Na, ką mes darytume, jei tvora būtų 
sulaužyta ir būtume praradę brangų gy
vulį. Ar mes nesutaisytume tvoros, jos 
nesutvirtintume?”

“Taip, bet...”
Juhani jį pertraukė ir jo balse nu

skambėjo kartus pasitenkinimas. Jis pa
rodė ranka į rusų linijas ir tarė:

“Nepraėjo nė dvi dienos, kai mes pra- 
silaužėme per rusų linijas ir nusivarėme 
du šimtus elnių į suomių stovyklą. Pro
tingas vadas būtų sustiprinęs savo sar
gybas ... o ne išplėtęs jas dar daugiau 
negu anksčiau. Jei aš neklystu, šios sto
vyklų ugnys yra dar toliau viena nuo 
kitos negu jos buvo prieš kelias dienas”.

“Ką? Tu manai, kad ten yra koki 
spąstai?”, paklausė Stuartas, ir jo širdis 
pradėjo stipriau plakti.

“Aš negaliu pasakyti”, atšovė Juha
ni, “bet, ne bent rusai būtų visiški kvai
liai; man atrodo, kad tam tikri punk
tai yra lyg ir palikti be sargybų taip, 
kad bet kas, norėdamas prasilaužti, tik
riausiai pasirinktų šiuos nepavojingai 
atrodančias vietas”.

“Aš pritariu Juhani”, Paavo sumur
mėjo. “Bet ką mes galime daryti?”

Minutei aplinkui viešpatavo tyla, ir 
kiekvienas skautas bandė rasti išeitį iš 
dabartinės padėties. Nė vienas nenorėjo
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stačia galva įgarmėti į pavojų.
“Vykim ten, kur stovyklų ugnys yra 

tankiausios”, pasiūlė Stuartas. “Mes esa
me baltai apsirengę. Jiems bus sunku 
mus pastebėti”.

Trumpai pasitarus, Stuarto mintis bu
vę priimta. Jie aplenkė “lengvąjį” kelią 
per linijas ir pasirinko vietą, kur laužai 
buvo arti vienas kito ir buvo galima ma
tyti sargybinius vaikščiojančius pirmyn 
ir atgal.

Nuo galvos iki kojų baltai apsirengę, 
keturi skautai buvo beveik nematomi 
baltame sniego dugne, nors jie tik vėliau 
sužinos, kiek tikrai naudingi gali būti 
balti rūbai.

Žąsele, sukeldami vos girdimą švil
piantį garsą slidėmis, jie artėjo prie lau
žų. Rusai sargybiniai vaikščiojo pirmyn 
ir atgal, sustodavo patrypti kojomis ir 
prie ugnies susišildyti pirštiniuotas 
rankas.

Laužai šioje vietoje buvo apie 60 met
rų viens nuo kito, ir lauke tarp jų buvo 
eilė mažų palapinių, kuriose laiminges
nieji kareiviai miegojo. Tie, kurie nebu
vo tokie laimingi, miegojo ant sniego su
sispaudę arti viens kito norėdami sušilti.

Stuarto širdis daužėsi krūtinėje, kai 
jis priartėjo prie susirangiusių vyrų. 
Bandyti prasimušti pro linijas šioje vie
toje buvo tikras žaidimas su likimu. Ne
žiūrint to, net kai jie stūmėsi tarp mie
gančiųjų, artimiausieji sargybniai jų ne
sustabdė. Balti rūbai buvo skautams ne
matomu apsiaustu.

Juhani tyliai kikeno palikdamas pavo
jaus zoną, nes viskas buvo taip kvailai 
lengva. Stuartas ėjo užpakalyje jo, Mik- 
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ko buvo trečias ir Paavo ketvirtas. At
rodė, viskas bus gerai.

Bet, štai, staiga visa padėtis apvirto 
aukštyn kojomis. Juhani įsuko į gerai 
išmindžiotą elnių taką ir susidūrė su ... 
rusų sargybiniu!

Šis kareivis, kuris buvo vienas iš Kro- 
potkino “antrosios linijos”, saugojo ta
ką, bet keturi skautai priartėjo taip ty
liai, kad sargybinis, kuriam uždavinys 
buvo labai nusibodęs ir jis stovėjo atsi
rėmęs į medį, nieko negirdėjo.

Buvo per vėlu bet kuriai pusei pasi
traukti. Juhani šoko prie vyro. Rusas 
riktelėjo, ir Juhani pirštiniuota ranka 
atsidūrė jo burnoj. Sekundę vėliau sar
gybinis jau gulėjo ant žemės, o jo pačio 
durtuvo galas buvo prie jo gerklės.

Pasigirdo šūktelėjimas nuo laužo. Tai 
buvo kito sargybinio ženklas.

“Atsakyk!”, Stuartas sušniokštė, ir ru
sas, drebėdamas iš baimės, atsiliepė vir
pančiu balsu, kad jo punkte viskas tvar
koje. Antrasis sargybinis, atrodo, tuo 
pasitenkino, ir tyla vėl uždengė lyg ant
klodė linijas.

“Ką tu čia darai?“, Stuartas paklausė. 
“Ar yra normalu išstatyti dvigubą sar
gybinių liniją?”

Sargybinis, bemokslis sodietis, paim
tas j kariuomenę per prievartą, mielai 
atsakinėjo į klausimus, tikėdamas tuo 
išgelbėti savo kailį.

“Aš girdėjau, jūs malonybe, kad nak
tį ar dvi atgal keli suomiai prasimušė 
pro mūsų linijas su elnių kaimene ir da
bar kalbama, jog mes gavome žinių, kad 
jie šią naktį grįžta atgal”.

Stuartas švilptelėjo. “Ką daugiau ži

nai?” jis paklausė atsipeikėjęs iš nuste
bimo.

“Nieko, jūsų malonybe, išskyrus tai, 
kad jie bus keturiese, nešis radijo siųs
tuvą ir kad jie turi būti sugauti bet ko
kia kaina. Sakoma, kad Kropotkinas at
nešė šias žinias”.

“Kropotkinas! Kas jis?”
“Šnipas, jūsų malonybe. Tai viskas, ką 

aš žinau. Tai tik kalbos prie laužų. Aš 
galiu klysti. Nenužudykit manęs. Aš ne
noriu kariauti. Aš tik noriu būti paliktas 
ramybėje. Aš turiu mažą ūkelį ir tris 
vaikus. Ką jie darys, ką darys jų moti
na, jei aš būsiu nužudytas?”

’’Nebijok”, Stuartas tarė užtikrinan
čiai. “Mes tavęs nežudysim”. Išgąsdintas 
rusas atsiduso ir susmuko atgal sniege. 
Jis buvo pusiau pasikėlęs norėdamas ap
kabinti Stuarto kelius, kad pasigailėtų.

“Kropotkinas!” Stuartas sumurmėjo. 
“Šnipas, ah?” Tada jis nusijuokė ir, pa
ieškojęs savo švarko viduje, ištraukė 
skautišką dienoraštį. Išėmęs pieštuką iš 
makšties, jis paprašė Paavo uždegti deg
tuką.

Degtuko šviesa buvo gerai ilgais bal
tais švarkais uždengta. Stuartas parašė 
kelis žodžius dienoraščio puslapyje ir 
išplėšė lapą. Laiškas buvo toks:

“Kropotkinui! Gali turėti sustatęs sa
vo spąstus, mums nesvarbu. Vaiduoklių 
skiltis turi kojas pakaustytas sparnais ir 
nematomus apsiaustus. Ieškok mūsų 
ženklo, kai kas nors blogo atsitiks už ru
sų linijų”.

Jis ištiesė popieriaus lapą rusui.
“Klausyk, drauguži. Šį laišką turi pri

statyti savo viršininkui. Mes tavęs nesu- 
rišim. Bet atsimink, jei tu pajudėsi iš 
šios vietos pirm negu ateis tavęs pakeis
ti... jokios maldos tavęs neišgelbės. Su
pranti?”

“Taip, pone. Taip, aš suprantu. Aš ne
judėsiu”, kareivis skubiai atsakinėjo.

“Ar protinga jį taip palikti?” Paavo 
paklausė suomiškai.

Stuartas tyliai nusijuokė.
“Šis vyrukas yra priblokštas. Jis ne

pajudės. Jei turėčiau paprotį lažytis, aš 
kirščiausi iš galimybės vėl pamatyti 
Angliją anksčiau nei elnio kepsnį mūsų 
būkle, kad aš esu teisus”.

“Gerai”, atsakė Paavo. “Tu esi mūsų 
vadas. Vykstam?”

Mikko paėmė šautuvą ir kareivio 
amunicijos, diržą. Juhani vėl perėmė va
dovavimą ir Vaiduoklių skiltis dingo
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tamsoje. Stuartas būtų laimėjęs lažybas, 
nes kareivis pasiliko atsirėmęs nugara į 
medį tol, kol kitas sargybinis neatvyko 
jo pakeisti. Vienas rusas tikrai prisimins 
Vaiduoklių skiltį tol, kol jis bus gy
vas ... Skautai atsirado taip tyliai ir 
pranyko tuo pačiu būdu, kad jis buvo 
pasiruošęs prisiekti, kad keturios figū
ros buvo tikri vaiduokliai. Jis pasakojo 
savo pergyvenimą vis iš naujo ir iš nau
jo, ir kitą naktį apie Vaiduoklų skiltį 
buvo kalbama prie šimto laužų.

Stuartui su draugais iki buklo buvo li
kę virš dvidešimt kilometrų kelio per 
miškus.

Dešimt kilometrų buvo nukeliauta be 
jokių nuotykių. Bet tuomet Juhani ašt
rios ausys sugavo garsą. Jis sustabdė 
skiltį, ir visi klausėsi. Po kelių sekun
džių šauksmas pasikartojo. Kažkas šau
kėsi pagalbos suomiškai.

“Sužeistas suomis”, Paavo tarė susi
jaudinęs, “greičiausiai biaurių Rusijos 
žiurkių paliktas mirčiai. Einam, pažiū
rėkim kuo mes galime padėti”.

Stuartas vis daugiau ir daugiau įsi
traukė į vadovavimą. Lygiai taip, kaip ir 
prieš karą. Dabar, kai padėtis kas kart 
daugiau ryškėjo ir kai jis žinojo, kad jo 
tėvas slaptame būkle yra palyginamai 
saugus, jis vis karščiau ėmėsi vadovavi
mo savo “vaiduokliams”.

“Palauk minutėlę”, perspėjo jis. “Mes 
Anglijoje turime priežodį: Kvailiai puo
la ten, kur angelai bijo žengti”.

“Kuris reiškia ką?” Paavo paklausė 
gana nekantriai. “Ar mes stovėsime čia, 
kai vienas mūsų vyras guli skausmuo
se?”

“Ne, visai ne”, Stuartas ramiai atsa
kė. “Tik būkime tikri, kad vyras, kuris 
šaukiasi pagalbos yra tikrai suomis. 
Žiūrėkite, jei jis būtų gulėjęs šiame šal
tyje ilgesnį laiką ... argi jis pajėgtų 
šaukti taip garsiai? Aš gal esu per daug 
įtarius ... Juhani, tu judi lengviausiai. 
Ar tu ...”

Juhani nelaukė kol Stuartas užbaigs, 
bet linktelėjimu parodė supratęs ko iš 
jo prašoma ir pajudėjo. Jis dingo, kaip 
šešėlis. Buvo beveik neįtikėtina, kaip 
tyliai jis galėjo šliuožti slidėmis.

Šauksmas dar kartą pasikartojo ir ne
ramumas užgulė Stuarto širdį. Bet, jei 
tai buvo spąstai, atsargumas gerai apsi
mokės.

“Kas gali laukti, kad mes prasimu- 
šime pro rusų linijas?” Paavo paklausė.
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ir jo balse girdėjosi priekaišto gaida. 
“Argi mes esame taip jau svarbūs, kad 
saugai būtų išdėstyti miške mums su
čiupti?”

Stuartas patraukė pečiais.
“Aš nežinau kiek svarbūs mes esame, 

Paavo. Ir, gal būt, aš ir manau, kad mū
sų laukia sužeistas žmogus. Tačiau, mes 
buvom užtektinai svarbūs, kad tas tipe
lis Kropotkinas išstatytų dvi sargybi
nių linijas. Be to, vienintelė rusų gali
mybė mus miškuose sugauti ir yra ap
gaulė”.

Mikko Kerasimof, kuris retai tekal
bėjo, prabilo.

“Ar elnias stovi vietoje ir laukia, kai 
išgirsta vilko staugimą? Ne, jis su elniu-* 
kais bėga pavėjui tolyn nuo garso”.

“Taip ir aš jaučiu, Mikko”, Stuartas 
tarė šiltai. “Mes turime pareigą atlikti 
uždavinį. Siųstuvas, kurį turime savo 
rankose gali reikšti daugelio Suomijos 
kareivių išgelbėjimą. Jei mes dabar 
įpulsime į spąstus... oh!”

Staiga revolverių šūviai pertraukė 
tylumą.

Beng... beng ... beng!... Po to dar 
vienas šūvis. Šį kartą palydimas skaus
mingo riksmo. Keli revolveriai iššovė 
beveik kartu.

Užstojo tyla, tyla tokia gili, kad Stu
artas galėjo girdėti greitą Mikko ir Paa
vo kvėpavimą. Jo pačio smilkiniai skam
bėjo, kaip būgnai.

“Yowooooooohowooooool!” Ilgas, iš
tęstas, virpantis vilko staugimas priver
tė tris skautus krūptelėti. Staugimas pa
sikartojo. Kraują šaldantis staugimas, 
gąsdinantis kaukimas vilko, užuodusio 
kraują.

“Vilkai!” Stuartas prašvokštė.
“Juhani!” Mikko šūktelėjo. “Tai Ju

hani mums praneša, kad jis nesužeistas. 
Skubėkim, mes turim iš čia pasišalinti. 
Tu buvai teisus, Stuartai. Tai buvo spąs
tai. Tie rusai tikrai pasiryžę mus su
gauti”.

“Perimk vadovavimą, Mikko”, įsakė 
Stuartas. “Tu pažįsti miškus geriau ne
gu aš ir Paavo”.

Mikko atsakė pasukdamas į vakarus ir 
jis skynėsi sau kelią tarp medžių tokiu 
apsukrumu ir greičiu, kad Stuartas ir 
Paavo norėjo prašytis poilsio. Po valan
dos Mikko sustojo. Abu jo draugai bu
vo visai uždusę, bet lapio kvėpavimas 
veik nebuvo pagreitėjęs. Jis buvo vienas 
iš tų, apie kuriuos sakoma: “Jis gimė
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jau su slidėmis ant kojų”.
“Mūsų buklas yra apie šimtas metrų 

nuo čia, Stuartai. Eiti man patkrinti, ar 
viskas tvarkoj?”

“Ne. Aš eisiu, Mikko”, Stuartas tarė 
tvirtai. “Atrodo, kad aš leidžiu kiekvie
nam jūsų eiti į pavojų ir tik laikausi už
nugaryje. Tu pasilik čia. Jei viskas tvar
koj ... aš sukosysiu kaip elnias, kai jam 
prilenda sniego į šnerves”.

Stuartas judėjo tarp medžių ir tik kai 
buvo visai arti buklo susiorientavo. Jis 
pažvelgė į viršų, ir išretėję medžiai lei
do jam pamatyti dangų ir jame spin
dinčias žvaigždes.

“Kaip Mikko surado kelią be žvaigž
džių, man visai nesuprantama”, jis mur
mėjo ir, įšliuožęs į aikštę, pradėjo ieško
ti pašlaitės. Radęs paslėptas duris, jis 
davė ženklą. Prabėgo trisdešimt sekun
džių, ir Matti atidarė duris,

“Ar Juhani jau atvyko?”
“Ne. Ar kas nors atsitiko?” Matti pa

klausė bandydamas įtraukti Stuartą 
vidun.

“Papasakosiu vėliau”, Stuartas tarė 
trumpai. Jis apsisuko uždengė burną 
abiem rankom ir davė sutartąjį signalą. 
Signalas skambėjo visai, kaip elnio 
purkštimas.

Pora minučių vėliau atsirado Mikko ir 
Paavo. Jie įėjo į buklą ir uždarė duris 
Matti uždegė lempą.

“Ach, ar jis ne šiltai kvepia?” Stuar
tas nusimetė baltą uniformą ir susmu
ko kėdėje. “Aš nežinau, kas atsitiko Ju
hani?”

“Kas įvyko?” Matti tiesiog meldė. 
“Nesėdėkit kaip iškimštos beždžionės. 
Pasakykit man! Ar jis sužestas? Ar jis 
pakliuvo nelaisvėn? Kur jūs jį matėt 

paskutinį kartą?“
“Taip, nelaikyki! mūsų nežinioje”. Vi

si keturi apsisuko išgirdę šiuos žodžius. 
Jie pasigirdo iš vienos lovų, ir balso 
stiprumas labai pradžiugino Stuartą. 
Jo tėvas buvo aiškiai atgaunąs savo 
sveikatą.

Naudodami kiek galima mažiau žo
džių, jie papasakojo apie savo kelionę 
per rusų linijas, apie vyrą, kuris šau
kėsi pagalbos, ir kas po to atsitiko.

“Padėtis bloga”, tarė ponas Aštonas, 
galvodamas. “Jūs sakot, kad Juhani da
vė vilko signalą, kad jūs žinotumėt, jog 
viskas yra su juo tvarkoj?”

“Taip, tamsta”. Mikko pagarbiai link
telėjo anglo pusėn. “Juhani ir aš dirb- 
davom kartu žiemą, saugodami kaime
nes. Jis visuomet pamėgdžiodavo vilko 
staugimą, kai mus užklupdavo koks pa
vojus ir mums pasisekdavo jo išvengti. 
Jūs žinot..

Mikko sustojo ir pasisuko į duris. Kiti 
ir gi. Kažkas lauke judino paslėptą vir
vę, kuri valdė užsklandą. Staiga durys 
atsidarė. Sunkus kūnas įvirto į vidų ir 
durys vėl užsidarė pirm negu kas nors 
galėjo pastebėti nepažįstamąjį.

Keturi skautai pasiliko stovėti tose 
pačiose vietose, spoksodami tyloje iš nu
stebimo į ant grindų sukritusį kūną. Vy
ras buvo suomių kario unformoje.

“Apverskite jį ir pažiūrėkit kas jam 
yra”, pono Aštono balsas pertraukė ty
lą. Paavo priėjo prie durų ir užkabino 
kablį taip, kad dabar net slaptoji už
sklanda negalėjo būti atidaryta iš lauko.

Stuartas ir Mikko apvertė sudribusį 
kūną veidu į viršų. Matti, šokinėdamas 
ant vienos kojos, uždegė lempą. Kamba
rys nušvito geltona šviesa.

Veriezuelos 
sės rajono 
1955. lapkritis;

broliai ir se- 
sąskrydyje,
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Apalpęs vyras neturėjo jokių sužeidi
mo žymių. Stuartas patikrino jo pulsą. 
Pulsas veik normalus, stiprus, bet šiek 
tiek lėtesnis negu turėtų būti.

“Nėra jokių žaizdų”, Paavo murmte
lėjo.

“Ne”, Stuartas pritarė ir palengva pri
dėjo: “Ar jūs susigriebiat, ką tas reiš- 
ka? Kažkas kitas žino mūsų buklo pa
slaptį. Mums gali prisieiti iš čia išsi
kraustyti”.

“Gal Juhani atnešė šį vyriškį”, įsi
terpė ponas Aštonas.

Stuartas papurtė galvą.
“Kodėl Juhani būtų tik įstūmęs šį vy

rą, o pats neįėjęs į vidų?”
“Na, jei tu žiūri į tai iš šio taško”, po

nas Aštonas ginčijosi palengva, “tai ko
dėl bet kas turėtų įstumti šį tipelį į vidų 
ir pats neįeitų?”

Stuartas pakrapštė galvą. Jis jautėsi 
nejaukiai. Jei šis slaptasis buklas jau 
žinomas, tada Vaiduoklių skilties visi 
planai apvirto. Jie turėtų ieškoti kitos 
vietos ir rasti slėptuvę, kur ponas Aš
tonas ir Matti galėtų būti tol, kol pa
sveiks, bet tai buvo beveik neįmano
ma. Ši Petsamo dalis buvo tiesiai ant 
kelio kariuomenės daliniams, judan
tiems iš šiaurės į fronto linijas.

Paslaptingasis vyriškis, kuris pateko 
į buklą tokiu keistu būdu, sudejavo ir 
bandė atsisėsti, bet vėl nuvirto ant nu
garos kažką murmėdamas.

“Kalba rusiškai”, Stuartas tarė. “Duok 
man vandens, Paavo. Pažiūrėkim, ką 
mes galim su juo padaryti”.

Suvilginę vyro veidą ir smilkinius 
šaltu vandeniu, jie su malonumu paste
bėjo jo akis sumirksint ir atsiveriant.

“Kur aš esu?”
Klausimas buvo suomių kalboje.
“Tai nesvarbu”, Stuartas tarė greitai, 

norėdamas užbėgti už akių Paavo, Mat
ti ar Mikko, kad jie nepradėtų aiškin
ti. “Ar esi sužeistas?”

“Sužeistas?” Vyro ranka automatiškai 
palietė žandikaulį ir Stuartas pastebėjo, 
kad ten buvo biaurus nubrozdinimas, 
lyg kas tai būtų smogęs galingą smūgį. 
Ištinimas atsirado po to, kai jis taip be 
jokių ceremonijų buvo įmestas į buklą.

“Ne, aš nesu sužeistas”, tarė vyras pa
tylėjęs. “Bet... ar tu ... yra čia Stuar
tas Aštonas?”

“Aš esu Stuartas Aštonas. Ko tau iš 
manęs reikia?”

“Aš atvykstu iš suomių štabo”, vyras 

tarė susijaudinęs. “Planai pakeisti. Jūs 
turite vykti tuojau su manimi susitikti 
su trimis kitais jaunais vyrais, kurie 
dirbs su jumis”.

“Ar jie skautai?” Paavo paklausė, ir jo 
akys sužibėjo iš džiaugsmo.

Pirm negu vyriškis galėjo atsakyti, 
įsikišo ponas Aštonas.

“Papasakok kaip atsitiko, kad tu bu
vai įstumtas čia, drauge. Kas tave įstū
mė?”

“Aš nežinau”, buvo greitas atsaky
mas. “Aš ieškojau šios vietos, kai kaž
kas, aš nežinau kas, iššoko iš už me
džio ... ir po to aš atsipeikėjau, kai jūs 
man davėte vandens. Padėkit man. Mes 
neturim gaišti”.

Stuartas padavė jam ranką, bet stai
ga pajuto jo plieninę ranką ant savo dir
žo. Jis buvo* pasuktas taip, kad virto 
priedanga svetimajam, ir šio vyriškio 
rankoje sublizgėjo automatas.

“Bent vienas judesys, ir aš šausiu”, ta
rė jis su pasitenkinimu. “Aš nežinau, 
kas mane parbloškė, bet jis man padarė 
didelį gerąjį darbelį. Mes niekad nebū
tume radę šios slėptuvės. Mūsų drau
gas Kropotkinas bus manimi labai pa
tenkintas ... labai patenkintas. Dabar, 
stokit prie šios sienos! Greičiau, aš ne
mėgstu kalbėti apie tai, ko nedarau. Bet 
koks pasipriešinimas, ir aš šausiu”.

Nenoromis keturi skautai pakluso. 
Jiems nieko kito neliko. Ponas Aštonas 
viską stebėjo iš savo lovos susirūpinu
siomis akimis. Jis buvo bejėgis. Ilgos 
skalos, kurios tvirtai laikė jo sulaužytą 
šlaunį, neleido jam judėti. (B.d.)

Verčia R. Mieželis.

Iliustruoja A. Muliolis.

Bostono Senieji Lapinai žiemos iškyloje.
Nuotr. T. Šležo
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

ŠIAURĖS JŪROJE

/tąsa/

Rolfui kamšiojant plyšius, bangos vėl 
užgulė jachtą. Mudu su Kaare, sėdėda
mi prie vairo, baimingai sekėme su 
triukšmu atūžiančią jūrą. Kolei spėjo
me nužiūrėti bangų kryptį, vanduo mus 
užpylė, ir kelias sekundes, atrodo, nė
rėme po bangomis. Pavojus būti ap
verstiems buvo čia pat. Bet ir tuo mūsų 
nesėkmė nesibaigė!

Kai jachta išnėrė iš bangos ir spėjo
me išpilti dalį vandens, kad pasiruošus 
sekančiam antpuoliui, abu su Kaare be
veik tuo pačiu laiku pastebėjome, kad 
mes laikome sulūžusio vairo rankeną. 
Čia jau nieko negalėjome padaryti. Dar 
viena didžiulė banga, ir mes žuvę.

“Uždėk pagalbinį vairą iš štirborto 
pusės” — šūktelėjau Rolfui po uždanga
lu. Tuo tarpu Kaare stengėsi vairuoti su 
likusia nenulaužta siaura vairo plokš
te. Nieko kito neliko daryti, kaip eiti su 
vėju.Įsakiau pakeisti kursą, nors žino
jau, ką tas reiškia: grįžti ten, iš kur at
vykome!

Nakčiai gerokai įpusėjus, oras dar la
biau subiuro ir vėjas pasiekė ribą, ku
rią meteorologai vadina — “audringas 
vėjas”. Dabar mes pakėlėme įstrižai ma
žą priekinę audros burę ir sterne* išlei
dome grandinę apie šešiasdešimt pėdų 
ilgio ir storą virvę su plokšte.

Galvojome, jog tas dalinai atstos aud
ros inkarą ir pristabdys greitį, kadangi 
turėdami užpakalinį vėją, bėgome geru 
greičiu.

Kai pradėjo aušti “Haabet” ir jo įgu
la išrodė gan liūdnai: maža geldelė, 
svaidoma bangų ir draskoma vėjo, ku
rioje mirtinai išvargę dirbo trys šešė
liai. Grįžome atgal! Keturių ir pusės die-
‘Sterhas — laivo užpakalis. 

nų vargas ir nueitas kelias buvo be
prasmis.

Audringas vėjas be pertraukos ketu
rias dienas ir keturias naktis. Be poilsio 
kovojome už savo gyvybių išlaikymą. 
Kovojome su aukšta jūra, kovojome ne
leisdami vandens lygiui pakilti aukščiau 
kajutės grindų.

Kiekvieną kartą, kai banga tam tikru 
kampu atsimušdavo į jachtos šonus, per 
neuždengtą vietą, kur stovėjo vairuoto
jas, vanduo pylėsi į vidų. Nesvarbu kas 
stovėjo prie siurblio, nes teko beveik be 
pertraukos dirbti.

Jeigu pirma buvome tik pavargę, tai 
dabar pasijutome visiškai išsisėmę, kaip 
tie vaikščiojantieji negyvėliai, kuriems 
jau nebesvarbu kas beatsitinka, išskyrus 
mirtinus atvejus. Viskas buvo kiaurai 
permerkta: ■— drabužiai, čiužiniai, mieg
maišiai; neturėjome jokio sauso skuduro 
pasikeisti.

Šalome ne tik naktį, bet ir dieną, taip, 
kad visą laiką kalenome dantimis. Bet 
ir to jau mes nebepastebėdavome. Lai
ke keturių parų negavome nė minutėlės 
numigti; mūsų rankos sutino nuo tam
pymo falų ir šotų, oda nuo pirštų nusi
movė. Naktimis buvo taip tamsu, kad 
nieko nesimatė. Turėjome pasikliauti 
savo klausa. Užeinanti jūra ūžė ir vaito
jo. Iš šniokštimo garsų stiprėjimo galė
jome nuspėti bangų kryptį.

Vairuojančio uždavinys ir buvo savo 
klausos pagalba sekti ateinančias aukš
tas bangas ir atitinkamai pasukti jachtą.

Ankstyvą rugsėjo mėnesio 23 dieną aš 
su Rolf prisirišome prie relingo, kad 
bangos neišblokštų mūsų už borto. Stai
ga užgirdome pažįstamą iš tamsos atei
nantį bangų gurgimą. Abu, lyg susita
rę, įspėjome Kaare:

“Tvirtai laikykis, banga ateina”.
Nei aš, nei Rolf neturėjome suprati-
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mo iš kur užėjo aukšta jūra. Mus užpylė 
masė vandens. Banga švariai nušlavė 
viską nuo denio, o tas kriokimas visus 
garsus viršijo. Pajutau, kad visi trys at
sidūrėme vėjo pusėje. Haabet iš lengvo 
išnėrė, bet trys ketvirčiai jo vidaus bu
vo pripildyti vandens. Ir prasidėjo van
dens sėmimas, taip kaip niekados. Bet, 
nespėjus vandens išpilti, kad nors grin
dys nebūtų apsemtos, sekanti didžiulė 
banga vėl mus užliejo. Dar atsimenu, 
kad koks tai kietas daiktas stipriai stuk
telėjo į kaktą. Kaip ir kas, aš neatsime
nu visų smulkmenų. Tiek pamenu, kad 
kviečiau Kaare kartu su manimi melstis.

Mes suklupome ant sulūžusio denio ir 
ėmėme nuoširdžiai melstis. O jūra ne
paliaudama mus puolė.

Kas atsitiko vėliau, sunku ir pamiršti. 
Bangos lyg padūkusios trankė mus iš 
visų pusių. Atrodė, kad visą laiką mes 
nėrėme po vandeniu. Banga po bangos 
mus daužė iš visų pusių. Net ir mažes
nės bangos pasisupdamos užšokdavo ant 
denio. Bet pačios didžiosios ir naikinan
čios vandens masės nebepasirodė.

Sekančią naktį Kaare sėdėdamas prie 
vairo, staiga sušuko:

“Šviesa iš priekio!”
Maža vilties kibirkštėlė nušvito mu

myse, bet po ilgesnio stebėjimo turėjo 
išblėsti, kadangi tai buvo švyturys. Pa
stovūs šviesos pluoštai perskrosdavo 
tamsą: vienas ilgas ir du trumpi. Kas ki
tas čia turėjo matytis, jei ne Danijos 
krantai!?

Dabar reikėjo apsispręsti. Saugi vieta 
radosi nepertolausia, net ir su audros 
burėmis einant, per kelias valandas tu
rėjome pasiekti krantą. Susėdę kokpite 
rimtai tarėmės ir ginčijomės. Bet koks 
gi mūsų laukė likimas išlipus vokiečių
18 

okupuotoje Danijoje? Nebuvo jokios 
abejonės, kad vokiečiai mus pagavę bū
tų persiuntę atgal į Norvegiją karo teis
mui. O tokio teismo sprendimą jau iš 
anksto galima buvo numatyti.

Iš kitos pusės imant, sunku buvo įsi
vaizduoti tolimesnę kelionę be miego, 
maisto ir vandens! Viską apsvarstę, pri
ėjome išvados, kad esame tarp dviejų 
blogybių: būti pristatytiems prie sienos 
ir sušaudytiems arba pasirinkti bendrą 
kapą Šiaurės jūros gelmėse. Vis tik dar 
radosi maža viltis, kad galėjome susi
tikti kokį britų laivą, ypač, jei pavyktų 
eiti kursu labiau į vakarus. Išnagrinėjo
me visas galimybes, už ir prieš, ir pada
rėme sprendimą: Anglija arba mirtis 
Šiaurės jūroje.

Vėjas truputį pasisuko į šiaurę, ir da
bar mums pasidarė lengviau laikyti kur
są į pietų vakarus. Jachtos greičiu nega
lėjome nusiskųsti. Vanduo tik burbu
liavo apie ragą ir žibanti vandens siena 
stovėjo iš abiejų šonų. Jūra truputį ap
rimo, bangos sumažėjo, vėjas ne taip 
draskėsi. Bet vis vien negalėjome bėg
ti tiesiai į vakarus.

Rugsėjo mėn. 24-25 naktį buvome iš
gąsdinti plaukiančių minų. Vienos šonu 
tik per kelias pėdas praplaukėme. Rolf 
iš persitempimo vos nesugriuvo. Pusiau 
be sąmonės jis murmėjo:

“Minos — visur aš matau minas — 
daugiau nebegaliu pakelti!”

Nuo dabar Rolf nieko daugiau neda
rė, tik vargo prie siurblio. Laike pasku
tiniųjų trijų dienų, kas dvidešimt minu
čių ir paskutinę dieną kas penkolika 
minučių, jis iš bilžės ištuštindavo van
denį. Tai nebuvo malonios, bet labai 
varginančios pareigos. Mes stebėjomės, 
kaip nuoširdžiai ir be murmėjimo jis sa
vo pareigą atliko.

Rugsėjo mėn. 28 dieną prieš pietus 
vėjas tiek aprimo, kad pirmą kartą as
tuonių dienų laikotarpyje, atsirado pro
ga taisyti bures.

Tuo laiku, kai Kaare stovėjo prie vai
ro ir su priekine bure varėsi pietvaka
rių link, aš ėmiausi siūti suplyšusias 
bures. Tai nebuvo lengvas darbas, nes 
bures reikėjo siūti dar šlapias, o sutinu
sios rankos ir žaizdoti pirštai sunkiai 
valdė adatą. Bet reikėjo padaryti, ir bu
vo padaryta. Vėl Haabet pilnomis bu
rėmis nardė po bangas, tolyn, tolyn va
karų link! Dar ne visiškai mus jėgos 
paliko ir tai turėjo nulemti mūsų likimą.
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Išaušo rugsėjo 29, saulėta ir šiltesnė 
diena. Gerokai įsidienojus, vėjas pasisu
ko truputį į rytus ir šiek tiek sustiprė
jo. Lengviau atsidusome. Kad ir sure- 
fuotomis burėmis, bet galėjome laikytis 
prie vėjo — kryptis vakarai!

Aš sėdėjau prie vairo, Rolf kaip visa
da vargo pre siurblio, o Kaare netoli ma
nęs išsitiesęs snaudė. Buvo pusė trijų 
po pietų, kai kažkoks ūžesys ore pasi
girdo. Keistas garsas — tai nebuvo ban
gos, nei iš takelažo judėjimas, nei nely
gus Kaare kvėpavimas. Garsas tolydžio 
stiprėjo ir aiškėjo. Atsistojau ir iš leng
vo apsidairiau.

“Lėktuvas!” sušukau garsiai, kaip iš
galėdamas. Iš karto visi pašoko ant ko
jų. Vairas ir vandens siurblys buvo už
miršti. Mažutėlis taškelis, artėjąs iš piet
vakarių, augo ir didėjo. Man ruošiantis 
ištiesti britų vėliavą, Kaare perėmė vai
ravimą.

Suplyšusi ir purvina Norvegijos vė
liava, kurią nuleidome prieš užgulant 
mus audringam vėjui, iškilo į stiebo vir
šūnę.

Dvimotorinis lėktuvas artėjo ir didė
jo. Jam prisiartinus aš žiebtuvėliu pade
giau paskutinę rakietą. Rakieta šovė 
aukštyn ir subiro: raudonos šviesos ki
birkštys palengva leidosi žemyn. Tuo 
pat laiku lėktuvas pasisuko ir motorams 
burzgiant artinosi jachtos link — reiš
kia mus pastebėjo.

Už valandos net trys lėktuvai skraidė 
virš Haabat stiebų. Dabar jau neberei
kėjo abejoti. Kaip ir pirma, davė tuos 
pačius nurodymus:

“Pranešime, sekite lėktuvus”.
Atsakiau: “Pabėgome iš Norvegijos”.
Mes vėl pasijutome drąsesni, ir jach

ta, pilnomis burėmis, skrido virš bangų. 
Ką gi, nepatogu tokiai jachtai,, kaip 
Haabet, įplaukti į uostą su pilnai sure- 
fuotomis burėmis. Atrodė, jog greitai 
varėmės pirmyn, nes jachtos rago skro
džiamas vanduo kunkuliavo ir putojo. 
Pagal lėktuvų nurodytą kursą bėgome 
žemiau negu prie vėjo. Ką reiškia dabar, 
kad vanduo vėl pylėsi į vidų, dabar, kai 
beveik viskas praeityje.

Buvo po keturių, kai Rolf, stovėdamas 
jachtos priekyje, sušuko:

“Dūmai priekyje, laivas!”
Maždaug be penkiolikos penktą mes 

radomės per ketvirtį mylios nuo britų 
naikintojo.

Kas per nuostabus vaizdas! Nesino
rėjo tikėti, kad tai tikrenybė. Man rodė
si, kad aš sapnuoju, ir kai norėjau savo 
džiaugsmą ir laimę pasidalinti su Kaare 
ir Rolf, atrodė, kad kažkas užspausdavo 
mano gerklę, ir aš negalėjau ištarti nė 
žodžio.

Nuo naikintojo komandos tiltelio per 
megafoną mums įsakė prieiti iš lee* pu
sės. Prisišliejus prie naikintojo, buvo iš
mestos priekyje ir užpakalyje prisiriši
mo virvės, o susirinkusi prie relingo įgu
la sušuko mums tris kart skardų valio.

Po to, kai mums nuleido vandens sta
tinaitę ir laikinai apmalšinome savo 
troškulį, naikintojo vadas pasakė, kad 
gavęs parėdymą mus paimti, bet, deja,

*Lee — užuovėjos pusė.

Š.m. sausio mėn. 20 dieną Čikagos 
jūrų skautų įgula atšventė savo 
penkerių metų sukaktį. Ta proga 
buvo paminėtas ir Klaipėdos kraš
to prijungimas prie Lietuvos. Kap. 
M. Kukučio laivą sveikino Lituani- 
cos tunto tuntininkos s. Nedzins
kas, Aušros tunto atstovės, Oro 
skautų draugovės vadovybė ir kt. 
Ta pačia proga Čikagos Stock- 
yards District "Flying Duchman" 
laivo vadas amerikietis J. Chatt 
įteikė Kap. M. Kukučio laivo plau
kikams 1955 m. laimėtą pereina
mą taurę už plaukimą. Plaukimuo
se dalyvavo trys laivai, iš kurių I 
vietą laimėjo mūsiškiai.
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turėjo palikti mūsų jachtą. Kaare, Rolf 
ir aš klausiamai žiūrėjome viens į kitą. 
Paleisti Haabet į dugną dabar? Kaare 
pakratė galvą, o jam pritarė Rolf. Aš tu
rėjau nuspręsti. Jeigu Haabet išlaikė 
1150 jūrmylių kelionę Šiaurės jūroje, 
skersai, atgal, išlgai ir dar kartą sker
sai, tai tikriausiai išlaikys dar likusias 
keturiasdešimt mylių. Maistu, vandeniu 
ir vaistais jau buvome aprūpinti ir pa
sekmes jau jautėme. Mūsų jėgos, atrodo, 
padidėjo ir vėl buvome pasiruošę visam 
kam.

Paskutiniai žodžiai, kuriuos naikinto
jo vadas šūktelėjo per megafoną buvo 
šie:

“Daug girdėjau apie padūkusius Nor
vegijos vikingus, bet jūs pranešate vi
sus. Sėkmės!”

Po dviejų valandų mus sulaikė kitas 
naikintojas ir įsakė prisišlieti iš lee pu
sės. Vienas po kito virvinėmis kopėčio
mis sulipome ant naikintojo H.M.S. “Be- 
doun” borto, kur karininkai, įgula ir 
pats vadas sutiko mus su išskėstomis 
rankomis. Tokio nuoširdaus sutikimo 
nesitikėjome!

Mums atsiradus ant naikintojo, keli 
jūrininkai nulipo ant Haabet denio. 
Stiebas su Norvegijos vėliava buvo už
keltas ant karo laivo, o vėliau ir Haa
bet pakibo ant stiprių virvių ore. Bet 
pasirodė, kad jachta per sunki kaboti 
denyje, kaip buvo numatyta. Taigi teko 
nuleisti žemyn ir pakabinti tvirtai priri
šus prie šono.

Mane nugabeno apačion į vyresniojo 
karininko kajutę, kurią perdavė mano 
žinion. Taip pat ir Kaare su Rolf atsidū
rė ištaigingų karininkų kajučų lovose. 
Gulėjau paklotas iš visų pusių šilto van
dens buteliais, o gavęs iš laivo gydyto
jo švirkštą miego vaistų, greitai nu
grimzdau į sapnų karalystę.

Pabudęs, po aštuoniolikos valandų 
miego, pasijutau kaip sumuštas vilkas 
iš vieno kaulo. Be to, man miegant gy
dytojas aprišo sutinusias rankas.

Po gaivinančios maudynės ir skanaus 
užkandžio pasirodžiau ant denio ir pa
taikiau tuo laiku, kai didelė banga, nu
traukus stiprias virves, nunešė prie nai
kintojo šono pririštą Haabet. Nieko dau
giau nebebuvo galima padaryti. Galų 
gale Šiaurės jūra atsiėmė savo duoklę, 
kurios ji ieškojo keturiolika ilgų dienų 
ir naktų. Vertė B. S.

RANKŲ DARBELIAI

Paruošė Miškinis

JAUNESNIAJAI SKAUTEI
Lėlė

Priemonės: stori vilnoniai siūlai, kartono gaba
liukas, apie trijų colių platumo, kitos spalvos siū
las.

Kad būtų aiškiau, sakykim, kad turi baltus 
vilnonius siūlus. Antras siūlas yra raudonas.

1. Paimk baltus siūlus ir vyniok apie kartonų 
apie 20 kartų. /A/

2. Numauk ir perrišk viršų raudonu siūlu. /B/
3. Aprišk raudonu siūlu kaklą, padalindama 

baltus siūlus į galvą ir kūną. /C/
4. Atskirai, vėl vyniok baltus siūlus apie karto

ną, šj kart 10 kartų. Nuimk ir aprišk galus rau
donu siūlu. /D/

5. Paėmus D, perverk per C vidurį, prie kak
lo. Raudonais siūlais aprišk juosmenį. Perkirpk siū
lus apačioje ir išpūsk "sijoną".
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

® Naujajai kadencijai PLSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininku perrinktas v.s. dr. V. Čepas /Boston, 
Mass./.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

® Skyriaus vadijai pristačius, TA Skyriaus 
bendradarbiais nuo sausio mėn. 26 d. patvirtinti: 
v.s. L. Čepienė, p. V. Čižiūnas ir p. J. Karvelis.

® Vadija išsiuntinėjo vienetų vadovams TA 
Skyriaus instrukciją Tautinio ir Valstybinio ženklo 
reikalu.

@ Patvirtinti laikinam naudojimui ženklai 
skirti atžymėjimui skautų, įsigijusių Tėvynės ir 
Valstybinį sk. ženklą.

@ Patvirtinta BVS leidžiamo leidinio apie nu
kankintus lietuvius skautus anglų kalba sekančios 
sudėties redakcinė komisija: ps. A. Banionis, 
pirm., s. VI. Pauža, jūrų s. L. Knopfmileris, ps. 
VI. Vijeikis ir sk. L. Sabaliūnas. Vadovai ir skau
tai prašomi medžiagą siųsti pirmininko adresu: 
8336 Logan St., Detroit 9, Mich.

® "Skautybė Berniukams" išeina balandžio 
mėn. gale. Kaina $2.50. Vadovai, rinkę prenume
ratas JAV, prašomi patikslinti savo adresus, jei 
yra pakeitimų, nes jų vardu siuntos bus nukrei
piamos. Knygos administraciją tvarko Brolijos 
Spaudos Fondo pirmininkas jūrų s. H. Stepaitis,

1956 M. GARBĖS PRENUMERATORIAI
2a. G. JUŠKĖNAS, CLEVELAND, USA

8. DR. M. BUDRIENĖ, CHICAGO, "
9. S. J. MINKUS, SO BOSTON "

10. P. LABANAUSKAS, WASHINGTON, USA
11. A. ANDRIUKAITIS, SO. BOSTON,
12. ST. BARAUSKAS, TORONTO, ONT.
13. S. BONČKUS
14. A. PAULAUSKAS,
15. J. TUMOSA
16. V. MEILUS
17. P. BUDREIKA
18. DR. S. URBAITIS 

111 High Park Ave., Toronto, Ont. Knyga užsi
sakoma šiuo adresu įmokant pinigus iš anksto. 
Skautai "S. B." užsisako per savo vienetus.

® BVS kovo mėn. 3-4 d. lankėsi Čikagoje ir 
dalyvavo vietinių tuntų iškilmingoje šv. Kazimiero 
Dienos sueigoje. Ta proga dalyvavo 5 atskiruose 
posėdžiuose su skautų tuntų vadijomis, korp! 
"Vytis" valdyba, Tarybos nariais. Seserijos Va- 
dijos Tarptautiniu skyriumi ir Brolijos Vadijos na
riais esančiais Čikagoje. Kalbėjo į Čikagos sk. tė
vus ir rėmėjus per "Margučio" radiją.

® "Sk. A." meninės dalies vedėju nuo š. m. 
kovo mėn. 1 d. pakviestas s.v.v.sl. A. Muliolis, 
Clevelande.

VILKIUKUI 
Kiaulė

Priemonės: cilinderio formos kartotinė dėžutė, 
pvz. nuo kruopų, popierinis puodukas, dvi sagos 
tamsios spalvos, klijai arba "Scotch Tape", lanks
čios vielos gabaliukai.

1. Jeigu kartoninė dėžutė marga aplenk ją ly
gios spalvos popierių. Priklijuok dangtelį. /A/

2. Su klijais arba "Scotch Tape" priklijuok po
pierinį puoduką prie vieno galo. /B/ Pro kitą 
perverk vielą ir užriesk "uodegytę". /C/ Taip 
pat perverk "kojas" ir užriesk, kad stovėtų, /D/

3. Priklijuok sogas — tai bus akys. /E/
4. Iš popieriaus iškirpk ausis ir priklijuok virš 

akių. /F/
5. Rezultatas turėtų būti panašus į piešinėlį.

Ką galima padaryti iš šakų?
/Driftwood/

Miškuose, o taip pat ir pajūryje ar paežerėje, 
galima rasti įdomiai suraizgytų šaknų ir šakotų 
šakų.
Tik pažiūrėk, ką iš jų galėtum pasidaryti.
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KANADOS RAJONAS

TORONTO, ONT.
© 38 -jų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi

mo metinių minėjime, suruoštame KLB Toronto 
Apylinkės Valdybos ir įvykusiame vasario 19 d., 
programai vadovavo ps. I. Šernaitė, turinti visus 
geros pranešėjos privalumus. Meninėje dalyje jū
ros skautė D. Meilutė padeklamavo B. Brazdžio
nio eilėraštį "Mano protėvių žemė". Su deklama
cijomis D. Meilutė jau ne pirmą kartą pasirodo To
ronto visuomenei. Ši jauna deklamatorė išgyvena 
kiekvieną poetinį žodį, kuris perduodamas visa 
širdimi. Aiškiai auga poezijos interpretacija nau
ja pajėga, kuriai linkime sėkmės. Taip pat Toron
to skautų-čių tautinių šokių grupė, vadovaujama 
A. Šadeikienės - Ličkūnaitės, meistriškai pašoko 
"Sadutę".

© Vasario 26 d. Prisikėlimo parapijos auditori
joje Šatrijos ir Rambyno tuntai suruošė Nepriklau
somybės paskelbimo šventės minėjimą jaunimui. 
Minėjimas pradėtas abiejų tuntų iškilminga suei
ga. Įnešus vėliavas, minutės susikaupimu prisimin
ti žuvusieji sesės ir broliai. Tuntai skaito savo įsa
kymus, kandidatai duoda įžodį. Pakviečiamas 
kalbėti Brolijos VS. Savo kalboje pasidžiaugė skau
tiškuoju gyvastingumu išeivijoj, ragino budėti sa
vų idealų sargyboj. Po VS trumpą nuoširdų žodį 
tarė parapijos klebonas Dr. B. Grausfys, O.F.M. 
Iškėlęs kai kuriuos vienuolių ir skautų panašumus, 
palinkėjo, kad gerųjų darbelių mazgeliai skautus 
nuolat skatintų daryti gera kitiems. Sueiga baig
ta Marijos giesme. Po trumpos pertraukos pašne
kesį apie Vasario 16-tqją skaitė Skautams Remti 
Dr-jos narė p. E. Senkuvienė. Pašnekesys parink
tais jautriais žodžiais jaunuosius nukėlė į Lietuvą. 
Minėjimas buvo baigtas pasirodymais scenoje, ku
rioje, kaip dažnai, pasigendama brolių. Beveik 
visą, gerai paruoštą programą, atliko sesės. Dai
navo, deklamavo, šoko. Pertraukėlių metu salėje 
buvo pravesta keletą dainų bei šūkių.

® Nepriklausomybės šventės paminėjimo suei
goje VS prisegė žymenius apdovanotiems Ramby
no tunto vadovams ir skautams — ps. J. Pažėrai 
"Ordinas už Nuopelnus", A. Dailydei, J. Karasie- 
jui ir V. Šernui — Pažangumo žymenis.

® DLK Mindaugo dr-vės draugininkui s.v.v.sl. 
J. Danaičiui iš pareigų pasitraukus, naujuoju drau
gininku paskirtas s.v. kand. psl. A. Doilydė.

® Kovo 4 d. Mindaugo draugovė turėjo iškil
mingą draugovės sueigą. Atsilankė buvęs drau
govės draugininkas, pravedė pašnekesį apie šv. 
Kazimierą. Po pašnekesio mūsų buvusiom drau
gininkui buvo įteikto maža dovanėlė visos drau
govės vardu. Vėliau buvo mokytasi naujų dainų 
ir rikiuotės. Daug juoko visiems sukėlė pasirody
mas "Žudystė". Teko visiems galvas pasukti per 
žaidimą su morze. Sueiga buvo baigta susikau
pimo minute. Trumpai mintimis buvo nuskrista j 
laisvą Lietuvą, prisimenant tas dienas, kada lais
voj Lietuvoj buvo švenčiamo ši iškilminga Lietu
vos skautų globėjo šv. Kazimiero šventė.

@ Nuo š. m. vasario 16 d. Mindaugo draugo
vės vadija persitvarkė sekančiai: naujuoju drau
govės draugininku paskirtas si. A. Doilydė, buvęs 
Vanagų skilties skiltininku. Nauju Vanagų skil- 
tininku topo psl. J. Korasiejus. Lapinų ir Žirgų 
skiltys tapo sujungtos į vieną, skiltininkas si. V. 
Šernas. Iš vilkiukų draugovės atėjo nauja Erelių 
skiltis, skiltininku paskirtas psl. A. Dvarionas.
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© Kovo 3 d. sk. vyčių Perkūno b-lis suruošė 
iškylą sk. v. kand. pulk. J. Šarausko būreliui. Iš
kyla vyko gražioje vietoje prie Orangeville. At
vykęs į numatytą vietą, kandidatų būrelis buvo 
padalintas į dvi grupes. Abi grupės gavo po topo
grafijos žemėlapį ir turėjome nueiti į nustatytą 
vietą. Davė dvi valandas laiko.

Pagal kompasą patraukėme tiesiai per laukus. 
Bet, kaip pasirodė, nekokį kelią buvome pasirin
kę, nes teko eiti per laukus ir griovius, o viskas 
uždengta sniegu, tai vietomis lindom į sniegą iki 
juosmens. Nors buvom ir gerai apsirengę, bet 
vistiek kelis sykius teko sustoti ir kratyti sniegą 
iš batų.

Teko kelis sykius ir į kalnus lipti. Kopėme vi
som keturiom. Blogiausia buvo pereiti upelį, ku
ris neturėjo tilto. Upeliui mes davėme naują vardą 
— "Betiltis". Neradę kitos išeities, turėjome bris
ti. Pasirodo, kad upelis buvo gan gilus, nes įėję 
iki pusės pamatėme, kad vanduo aukščiau kelių. 
Pagaliau liko pats aukščiausias kalnas, kurin bu
vo sunkiausia užlipti. Nors buvo visur gražūs vaiz
dai ir taip norėjosi kiek galint ilgiau pasižiūrėti, 
bet pamatę, kad iš kito šono eina antra grupė, 
nutarėme juos aplenkti. Pasileidome į kalną kiek 
tik neša kojas. Vienas brolis, taip skubėjo, kad nė 
nepajuto, kaip nusmuko jam batas. Tik užlipęs 
iki pusės kalno, pamatė, kad eina ant kojinės. 
Teko čiuožti žemyn ir pasiimti batą. Kai pasie
kėme tikslą, pasirodė, kad buvome pirmieji. Griū
vame į sniegą pailsėti. Netrukus išlindo ir kita 
grupė. Pasakodamiesi nuotykius, patraukėme j 
namus. Nors buvome nuvargę ir peršlapę, bet 
nuotaika buvo puiki, kad net dainuoti pradėjom. 
Ir nepasijutom, kaip atsidūrėm Toronte, pasiryžę 
dar labiau siekti savo tikslo — tapti vyčiais.

Brolis Juozas.

JAV RAJONAS

CHICAGO, ILL.
• Vasario mėn. 18 d. suėjo lygiai vieneri me

tai, kai Čikagoje įsikūrė pirmasis visoje lietuviš
koje skautiškoje išeivijoje jūrų skautų tuntas. Vie- 
nerių metu sukaktuvės buvo paminėtos iškilmingo 
tunto sueiga vasario 19 d., kuri įvyko 3 vai. pp. 
Vyčių salėje.

Sueigoje dalyvavo sesės jūrų skautės, visi keturi 
tunto laivai ir gražus būrelis tunto skautų tėvų 
bei bičiulių.

Darniai išrikiuotus vienetus pasveikino "Baltijos 
Jūros" tunto tuntininkas ps. Ed. Zabarskas. Suei
ga pradėta Lietuvos himnu. Įsakymais buvo pa
kelti keli tunto nariai į aukštesnį vyresniškumo 
laipsnį.

Tuntininkas ps. Ed. Zabarskas į susirinkusius 
svečius bei skautus tarė trumpą žodį, pranešdamas 
apie tunto nuveiktus darbus vienerių metų laiko
tarpyje. Pasirodo, kad tuntas jau per trumpą laiką 
spėjo gražiai pasirodyti tiek lietuvių tiek amerikie
čių tarpe. Visi prisimena šaunų tunto pasirodymą 
pereitų metų Dariaus ir Girėno šventės parade. 
Taip pat visi su pasigėrėjimu prisimena tunto pir
mąją stovyklą prie Peewaukee ežero.

Vienas iš tunto organizatorių v.s. Alg. Aglins
kas savo trumpoje kalboje iškėlė skautybės reikš
mę jaunimui ir paminėjo Vasario 16 d.

Tuntą sveikino raštu LSB Jūrų Skautų Skyriaus 
Vedėjas ps. L. Knopfmileris. Žodžiu — sesės jūrų 
skautės, įteikdamas tuntininkui gėlių.
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Labai nuoširdų sveikinimo žodi tarė tunto tėvų 
komiteto pirmininkas pulk. Tumas.

Baigiant sueigų, tuntininkas padėkojo visiems 
sveikinusiems ir šventėje dalyvavusiems.

Po trumpos pertraukėlės tuntininko pav. v.sl. K. 
Butkus sumaniai ir linksmai pravedė laužų. V.E.

© /sks/ Chicagiškiai "Wabash Railroad Co." 
dirbantieji lietuviai nuolatos pasireiškia duosnia 
lietuviška širdimi bei dažnai paremia skautiškus 
darbus. Štai, šiomis dienomis trys tos įmonės lie
tuviai — A. Olšauskas, E. Mackevičius ir K. Žu
kauskas užprenumeravo "Skautų Aidų" lietuvių 
skautų vienetams Vokietijoje—Muencheno, Mem- 
mingeno ir Salzgitter - Lebenstedte. Mieliesiems 
bičiuliams tariamas skautiškas ačiū.

Tegul jų pavyzdys paskatina ir kitus lietuvius 
panašiai paremti mūsų tremties skautiškųjį jauni
mų bei stiprinti skautiškųjų spaudų šiapus Atlanto.

CLEVELAND, OHIO
® /sks/ Vasario 19 d., Clevelando lietuviškas 

jaunimas Nepriklausomybės Šventės proga šv. Jur
gio bažnyčioje prašė iš Aukščiausiojo laisvės ir pa
laimos gimtajam kraštui. Prieš pamaldas buvo pa
šventinta naujoji kpt. Stp. Dariaus jūrų skautų lai
vo vėliava. Pamaldose dalyvavo Neringos skaučių 
bei Pilėnų skautų tuntai, ateitininkai —- su vė
liavomis ir gausūs clevelandiečiai. Šv. Mišias at
našavo ir prasmingų pamokslų pasakė kun. Goi- 
dikovskis. Pamaldų pabaigai visa bažnyčia sugie
dojo Marijos giesmę ir Tautos Himnų.

® /sks/ Vas. 19 d., po pamaldų Lietuvių Sa
lėje buvo Nepriklausomybės Šventei skirta Nerin
gos ir Pilėnų tuntų iškilminga sueiga.

Įnešus vėliavas, sueiga pradėta Tautos himnu. 
Neringos tuntininkės pakviesti sueigos dalyviai su
sikaupimu pagerbė žuvusius. Sueiga raštu sveikino 
LS Ramovės Clevelando vardu skyr. pirm. K. Bud
rys, kviesdamas nepalūžti dėl tautų ištikusių ne
laimių. Lietuvių Bendruomenės sveikinimus perda
vė s. J. Gulbinienė.

Skautes nudžiugino maloni žinia — perskaity
tas Seserijos VS įsakymas, kuriuo pranešta, kad 
Neringos tuntininkė Mirga Pažemienė tapo pa
kelta į paskautininkės laipsnį. O ir pilėniečiams te
ko smagi staigmena — jų tunto adjutantas Rim
vydas Minkūnas pakeltas į paskautininkius.

Įsakymais Neringos tuntui paskelbta, kad pa- 
skiltininkės A. Geležytė ir G. Kijauskaitė pakeltos 
į skiltininkės laipsnį. Paskiltininkės laipsnin pakel- 
ios skautės J. Gailiušytė ir Ir. Stasaitė. Neringos 
tunte įkurtos dvi jūrų skaučių kandidačių valtys: 
Vandenės — Živilės dr-vėje ir Žuvėdros — Biru
tės dr-vėje. 6 skautės išlaikė skalbėjos ir auklės 
specialybės egzaminus.

Pilėnų tuntininko įsakymas Nr. 1 1 /54/ buvo 
skirtas Vasario 16-sios prasmei pabrėžti. S. Dau
kanto sk. vyčių būrelio vadas si. Alg. Muliolis pa
keltas vyresniojo skiltininko laipsnin.

4 vilkiukai ir 3 skautai kandidatai davė įžodį. 
Skautininkų-kių rately įžodį davė naujai pakeltieji 
paskautininkiai. Įžodį davusiems vilkiukams ir 
skautams sk. tėvų k-to atstovai įteikė tautines vė
liavėles, o sk. vadovai knygas.

Po oficialiosios dalies buvo trumpa programa, 
kurių nuotaikingai pravedė v.sl. Vyt. Raulinaitis. 
Mielosios tėvynės dainos pynėsi su deklamacijo
mis, pasirodymus sekė tautiniai šokiai ir akordeo
nų muziko. Ačiū sk. tėvams ir bičiuliams už gausų 
atšilo,nkymų.

Po sueigos pas Dr. A. Juškėnienę buvo priešpie
čiai, kuriuose dalyvavo abi skaut.ininkių-kų ramo
vės bei sk. bičiuliai. Ten susirinkę visi praleido 
porų valandėlių besišnekučiuodami ir sveikino nau
jus skautininkų šeimos noriu.s

® Vas. 19 d. Nepriklausomybės Šventės suei
goje tuntininko įsakymu praneštas dar vienas Cle- 
velando Pilėnų tunto laimėjimas. Tunto Vytauto 
Didžiojo dr-vė, S. Daukanto skautų vyčių būrelis ir 
kpt. Stp. Dariaus jūrų sk. laivas vas. 6-12 d. buvo 
surengę skautiškas parodėles Dirvos ir Stapulionių 
valyklos languose. Mūsų skautai tarpe visų Cleve
lando skautų vienetų laimėjo pirmųsias vietas už 
parodėlių originalumų. Jie dar kartų gerai atsto
vavo lietuvius. Tuntininkas reiškia ypatingų pa
dėkų v.s. V. Kizlaičiui ir v.sl. Alg. Mulioliui už 
talkų ir priežiūrų, ruošiant vienetų parodėles.

Dirvos redaktoriui p. B. Goidžiūnui ir p. Stapu- 
lioniams Pilėnų tuntas reiškia nepaprastą padėką 
už parodėlėms užleistus jų įstaigų langus. Dėka 
šių mielų bičiulių mūsų skautai laimėjo pirmąsias 
vietas.

® /sks/ Vas. 19 d. prieš Nepriklausomybės 
Šventei skirtas pamaldas kun. Goldikovskis Šv. 
Jurgio bažnyčioje pašventino Clevelando Pilėnų 
tunto Stepono Dariaus jūrų skautų laivo vėliavų. 
Vėliavos mecenatas — nuoširdus skautų bičiulis 
p. Zigm. Jankus paaukojo jai įsigyti $21.00. Vė
liavų pasiuvo p. M. Kazlauskienė, o išsiuvinėjo 
G. Andrašiūnaitė. Krikšto tėvais buvo — ps. Juo
dikienė ir Dr. M. Vaitėnas. Stp. Dariaus jūrų sk. 
laivas šiems savo mieliesiems bičiuliams, kurie 
taip maloniai prisidėjo prie naujosios vėliavos įsi
gijimo, taria širdingą DĖKUI!

© Clevelando Pilėnų skautų tuntas reiškia pa
dėką Dirvai už maloniai paaukotas lietuviškas 
knygas, kurios vas. 19 d. iškilmingoje tunto suei
goje buvo įteiktos įžodį davusiems skautams ir 
vilkiukams.

Ačiū rūpestingam Pilėnų tunto Sk. Tėvų K-tui 
už tautines vėliavėles įžodį davusiems pilėnie
čiams. Jos mums visiems pabrėžė Vasario 16-sios 
prasmę ir paskatino tvirtai žygiuoti lietuvio skauto 
keliu.

BOSTON, MASS.
© /sks/ Vas. 12 d. So. Bostone buvo vietos 

skaučių vadovių pobūvis, skirtas Amerikos skau
čių įkūrėjos Juliette G. Low namų restauravimui 
paremti. Skaitlingam pobūviui vadovavo nepapras
ta lietuvių draugė s. Mary Doyle, kuri yra visų 
Bostono aukštesniųjų mokyklų vyr. inspektorė. 
Ji susirinkusioms viešnioms pristatė lietuvaites 
skautes — Birutės dr-vės vadoves — v.sl. B. Ba- 
naitytę ir psi. V. Mališauskaitę ir šios dr-vės glo
bėjų s. V. Barmienę. Anot s. M.Doyle mūsiškės 
prieš 6 m. atvyko į vieną amerikiečių skaučių va
dovių pobūvį ir jos jau tada turėjo su savimi iš 
Tėvynės atsivežtų nepalūžtančių skaūtybės dva
sią. Lietuvaitės praturtino Bostono skautes savo 
žiniomis, skautišku patyrimu, nuoširdumu bei 
draugiškumu. Miela amerikietėms savo tarpe tu
rėti lietuvaites skautes.

Pobūvio metu s. V. Barmienė, akompanuojant 
M. Doyle, padainavo kelias dainas. Tarp kitų 
buvo dainuota St. Šimkaus "Tyluma", kuriai žo
džius parašė Faustas Kirša, o anglų kalbon iš
vertė Vilija Čepaitė. Klausytojos apsidžiaugė, kad 
didis poetas gyvenąs Bostone ir šiuo metu atšven- 

/Nukelta į viršelį/
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SESE, ILSĖKIS RAMYBĖJE*

Š.m. vosario mėn. 10 d. automobilio katastro
foje užgeso jaunos skaučių vadovės, darbščiosios 
skautės, patriotės lietuvaitės ir mielos studentės 
LILĖS - JULIJOS PETRAUSKAITĖS gyvybė.

Mirtis, tas griežčiausias KŪRĖJO {statymas, 
pasitinka kiekvieną gyvenimo gale, bet dažnai 
netikėtai — pačiame gražiausiame ir brandžiau- 
siame žmogaus gyvenimo vidukely ar pradžioje. 
Mirtis, kaip ta piktoji dievaitė, dažnai iš nežinių 
pareikalauja gyvybės aukos, o auką ji pasirenka 
dažnai pačią brangiausią, pačią mylimiausią . . .

Štai, ta mirtis mums nuskynė pačią brangiau
sią gyvybę ir nutraukė jos jaunatve, energija ir 
noru gyventi perpildytą gyvenimo siūlą. Atėmė 
jaunutėms skautėms jų mylimą vadovę, vyresnio
sioms seserį ir energingą vadovę bei draugę, pla
čiajai skautijos šeimai šviesųjį skautybės žiburėlį, 
o tėveliams — brangiausiąjį turtą.

Apie šią didžiąją nelaimę skelbė tos dienos 
spauda ir radijo stotys. Dienraščių skiltyse tilpo 
jautrūs paguodos ir užuojautos žodžių pilni 
straipsniai. Sekmadienį prie lietuviškos bažnyčios 
lietuvių minioje riedėjo daugelio ašaros ir veiduo
se matėsi gilus liūdesys. Visa tai bylojo, kad atsi
tiko kažkas nepaprasto — skaudi nelaimė.

Iš tiesų, sesės Lilės mirtis buvo staigus, neti
kėtas ir skaudus pergyvenimas ne tik Detroito 
skaučių-tų šeimai, bet ir visai kolonijai. Šešta
dienį rinkosi skautės ir skautai, keliasdešimt gra
žiausių gėlių vainikų ir puokščių suplaukė į ko
plyčią prie sesės Lilės karsto. Skaučių-tų vėliavos 
ir garbės sargybos stojo budėti prie sesės. Rinkosi 
draugės, draugai, studentai ir visuomenė netikė
tai pašauktam paskutiniam atsisveikinimui, 
skausmo paliestos širdies maldai prie Aukščiau
siojo už skaisčią jaunutės gyvybės sielą.

Gausinga minia palydėjo sesę Lilę į amžinojo 
poilsio vietą. Ten skaučių, studentų, akademikų 
ir bendruomenės vadovai tarė trumpus ir pras
mingus atsisveikinimo žodžius . . . paskutinis se
sei Lilei didžiuoju saliutu gerbki. . . trumpa susi
kaupimo ir pagarbos minutėlė ... Ji liko tenai 
ilsėtis Ramybėje. Skirstėsi skautės-tai ir minia 
su mintimi pasakytais prie kapo vienos sesės žo
džiais: Sese Lile, kuo Tu buvai, tuo mes šian
dien esame, kuo tu dabar esi, tuo būsime ir mes!

Sesė Lilė - Julija Petrauskaitė, gimusi Taura
gėje 1936 metais vasario mėn. 21 d. Antano ir 
Ados Petrauskų šeimoje, žuvo automobilio ne
laimėje 1956 metų vasario mėn. 10 dieną, 3 vai. 
15 min. p.p. ant Express Highway Detroito mies
te. Paliko giliame liūdesyje tėvelius ir brolį Vik
torą. Nelaimė įvyko kaip tik pakelyje į namus 
iš Wayne universiteto, kur a.a. Lilė studijavo me
dicinos mokslus. Automobili vairavo skautas bro
lis Jonas Šostakas. Vairuotojui norint išvengti 
susidūrimo, automobilis prarado kontrolę ir at
sitrenkė į pakelės stulpą. Sesė Lilė po trijų va
landų neatgavusi sąmonės mirė, o brolis Jonas 
sunkiai sužeistas.

Sesė Lilė pasižymėjo dideliais gabumais moks
le, buvo visų mėgiama ir mylima studentijos tar
pe bei pažįstama, kaip aktyvi skautė ir vadovė 
skaučių tarpe. Ji buvo Birutės draugovės draugi
ninke, akademikių skaučių skyriaus sekretorė, 
sportininkė, tautinių šokių grupės šokėjo, kultū
rinio, tautinio ir akademinio jaunimo lietuviškojo 
gyvenimo gyvas žiburėlis.

Liūdesio valandoje prie naujai supilto sesės Li
lės kapo susikaupkime ir pamąstykime apie tai, 
kad Ji atsiskyrė iš mūsų tarpo amžinai, pradėjusi 
eiti kilniausiu ir brandžiausiu keliu, kuris veda j 
Gėrį, Grožį ir Laimę. Jos pasitraukimas yra di
džiulis nuostolis mūsų skoutijai ir lietuvybei. Šis 
naujai supiltas Lilės kapas tebūnie mums dor 
didesnio pasiaukojimo, energijos ir jėgų šaltinis 
mūsų skautiškame lietuviškame kelyje. Tu sese 
Lile, ilsėkis ramybėje. Tavo jaunatvė, troškimai 
ir darbia telydi mus ateitin.

ps. Antanas Banionis.

Sesei LILEI PETRAUSKAITEI tragiškai žu
vus, jos tėvelius ir brolį skautą Viktorą už
jaučia ir kartu liūdi

Baltijos Skautų Tuntas.

Tragiškai žuvus sesei LILEI PETRAUSKAI
TEI, didžio skausmo valandoje skautui Vik
torui Petrauskui ir tėveliams reiškiame gi
liausią užuojautą

Sakalų skiltis ir Mindaugo Dr-vė.
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tęs 65 m. sukaktį. Dainuojant muz. J. Gaubo 
harmonizuotą liaudies dainą "Piaun broliukai 
žalioj lankoj baltus dobilėlius", lietuviškos tekstas 
buvo atpasakotas klausytojoms. Čia M. Doyle pa
brėžė, "nors pilka jos sermėgėlė, bet meilūs žo
deliai", esą ne rūbas žmogų puošia, bet jo širdis, 
lyg ir taikydama lietuvaitėms.

Pabaigai s. Garmienė padainavo pasaulinę skau
čių dainą, suomių muz. Jono Sibelijaus kompo
nuotą 1922 m. Čia s. M. Doyle pareiškė, kad tai 
esanti skaučių draugystės daina ir ji skiriama Lie
tuvos Nepriklausomybės sukakčiai atžymėti, o lie
tuvaitės skaučių vadovės, parvešiančios savo skau
tes į laisvą ir nepirklausomą Lietuvą su šia daina.

Pobūvis baigėsi. Amerikietės skirstėsi, linkėda
mas lietuvaitėms laisvos tėvų žemės, o mūsų skau
tės dėkingos joms už draugiškumą. Pobūvyje pa
justos nuotaikos tik sutvirtino mūsiškių viltis — 
tiesa nemari, smurtas ir melas neišsilaikys, bus ir 
vėl mūsų Lietuva laisvųjų tarpe.

® "Senųjų Lapinų" būrelis padidėjo dviem na
riais: broliais Verneriu Mikaičiu ir Gediminu Juo- 
zapoičiu. Šiuo metu būrelis skaičiuoja turįs septy
niolika norių, iš kurių trys — psl. A. Vaitkus, psl. 
V. Savickas ir A. Jurkštas — tarnauja Dėdės Ša
mo tarnyboje.

® Š. m. vasario mėn. 3-5 d. lapinai iškylavo 
mažoje trobelėje, kurią supo gražus sniegu ap
dengtas miškas. Čia broliai įgijo daug skautiško 
patyrimo gamtoje, atliko įdomią kelionę ir su šyp
sena veide grįžo namo. Iškyloje pirmą kartą vio
letinį kaklaraištį užsirišo psl. Romas Venckus 
/jauniausias būrelio narys/. Č. K.

@ Po šešių metų kantraus ir produktingo dar
bo, jaun. skaučių Neringos draugovės drauginin
ke s. V. Karosaitė perdavė savo pareigas si. V. 
Čepaitei. Draugovės adjutante yra psl. I. Stroc- 
kytė.

© Išlydėjus ps. D. Bormutę mokytojauti į Či
kagą, Birutės draugovės drougtninkės pareigas 
perėmė si. B. Banaitytė. Draugovės adjutante yra 
psl. V. Mališauskaitė, o draugovės instruktorė s. 
V. Barmienė.

@ Sausio mėn. įsisteigė Vaivos kandidačių į 
vyr. skautes skiltis, kurios skiltininkė yra s. Aid. 
Labuckaitė. Mąstymo Dienos proga, vasario 22, 
Vaivos surengė minėjimą, į kurį pakvietė tunto 
štabą ir Lazdynų Pelėdos vyr. skaučių skiltį. V.

OMAHA, NEBR.
© Vasario 16-sios proga abi vietininkiįos su

ruošė minėjimą, kuris įvyko vasario 12 d. 9 jaun. 
skautės davė skautės įžodį. Vietininkijų įsakymuo
se nuskambėjo padrąsinanti linkėjimai ir įvyko šie 
pakėlimai: jaun. skaučių draugininke Z. Klovišky- 
tė pakelta į paskiltininkės laipsnį ir sk. vytis si. 
St. Radžiūnas, sk. vyčių Dariaus - Girėno būrelio 
vadovas, į vyr, skiltininko laipsnį. Po oficialiosios 
dalies vyko laužo programa. Čia si. F. Pabilionis, 
Šarūno dr-vės draugininkas, pravedė pašnekesį, ir 
laužo dalyviai uoliai darbavosi, rodydami savo su
gebėjimus. Atrodo, kad šį kartą visus pralenkė 
jaun. sk. Šarūno dr-vė savo sumanumu. Sueigoje 
dalyvavo skautų tėveliai ir bičiuliai.

® "Geležinė skautiška pareiga" paskelbta 
S-gos Pirmijos stengiamasi įvykdyti šimtu nuo
šimčių. Jau yra visiems skautams-ėms supranta
ma "Skautų Aido" prenumeravimo pareiga. Šiais 
metais "Skautų Aido" platinimo naštą tempia sk. 
vyčių Dariaus - Girėno būrelis. Tad, jei pasitaikytų 

kokių nors nesusipratimų "Skautų Aido" gavime, 
tai tuojau praneškite skautams vyčiams, jie su
tvarkys.

® Š. m. sausio 15 d. Skautų Rėmėjų Būrelis 
išrinko valdybą tokios sudėties: V. Kazlauskienę, 
V. Mackevičių ir P. Parulį. L.M.

HARTFORD, CONN.
® Hartfordo viet-jos "V. Krėvės" skautų vyčių 

būrelis, vadovaujamas si.vi. Plečkaičio, pirmasis 
100% užsiprenumeravo "Sk. Aidą" 1956 me
tams ir 1 prenumeratą užsakė Vokietijoj pasiliku- 
siems lietuviams skautams.

Tebūna šis sk. vyčių būrelis pavyzdžiu kiekvie
nom skautiškom vienetui šių metų "Sk. Aido" 
vajuje. ps. V. Pileika.

I-JAME JAV RAJONE
® /sks/ Elizabetho, N.J., LK Šarūno dr-vės 

draugininkas v.si. V. Klimas jo paties prašymu 
pasitraukė iš pareigų. Draugininko pareigas eiti 
paskirtas psl. J. Strimaitis, 307 Third St., Eliza
beth, N.J.

@ Worcesterio vietininkijoje pareigose patvir
tinti: DLK Gedimino dr-vės draugininku —■ psl. R. 
Žižiūnas, Vilkiukų dr-vės draugininku — psl. R. 
Jokubauskas. Waterbury Vilkiukų dr-vės draugi
ninku patvirtintas — si. Pr. Gaigalas.

® New Yorko skautų tėvų būr. k-tas š.m. ba
landžio 7 d. skautų būkle /1 95 Grand St. Brook
lyn, N.Y./, rengia dailiojo žodžio, dainos ir links
mybių šiupinį.

© Brooklyno Vienybė buvo paskelbusi 1955 
m. ryškiųjų asmenybių konkursą. Jaunimo orga
nizacijų tarpe šiame konkurse pirmavo skautai ir 
vytiečiai. Skautų grupėje populiariausiu buvo iš
rinktas New Yorko skautų Tauro tunto tuntinin- 
kas ps. R. Kezys. Studentų grupėje populiariausias 
buvo N.Y. Korp! Vytis skyriaus pirmininkas R. 
Šilbajoris. Sporto veikėjų grupėje pirmavo Tauro 
tunto sporto vadovas psl. J. Lapurka.

@ "Worcesterio Lietuvių Žinių" redaktoriaus 
V. Mačio malonaus dėmesio dėka Worcesterio 
Skautų Vietininkija tame laikraštyje gavo atskirą 
puslapį skautams. Skyrelis pavadintas "Skautiš
kuoju Kampeliu". Jį redaguoja s.v.v.sl. V. Blium- 
feldas ir užpildo skautiškas jaunimas. Pirmasis 
"Skautiškasis Kampelis" skaitytojus pasiekė vasa
rio 4 d. "WLŽ" Nr. 3/9/. Skautai per savo kam
pelį žada informuoti visuomenę apie savo darbus 
ir siekimus. Pradžiai duodama kiek istorijos iš 
Worcesterio skautų vietininkijos kūrimosi ir rašo
ma apie vietos skautų-čių tautinių šokių grupės 
puikius pasirodymus.

VENEZUELOS RAJONAS
® Gruodžio 26 — sausio 5 d. netoli Caracas 

įvyko Miško Ženklo kursai - stovykla, kuriuose 
dalyvavo 20 asmenų. Stovyklą vedė Meksikos ir 
Kubos skautininkai, padedant trims vietiniams. 
Lietuviai skautai šioje stovykloje buvo taip pat at
stovaujami. Štabe draugininko pavaduotojo pa
reigose buvo v.s. P. Neniškis. Kursantų tarpe ma
tėme s.v. R. Kuzavinį ir T. Neniškį.

® Sausio mėn. pabaigoje Venezueloje įvyko 
Maracoy skautų vadovų pasitarimas, kuriame da
lyvavo ps. G. Diržienė, ps. inž. VI. Venckus, si. M. 
Gorodeckaitė ir Rajono Vadas. Mirgos dr-vės drau- 
gininkei iš pareigų pasitraukus, draugovei laiki
nai vadovauti sutiko sesė G. Diržienė. "V.K."
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® Korp! VYTIS Valdyba patvirtino šias skyrių 
valdybas; Atlanto pakrantėje:

Bostono Skyrius: Irenėjus Kamantauskas pirm., 
senj. Rimvydas Tomošiūnas sekr., senj. Algirdas 
Banevičius — jun. Tev..

Hartfordo Skyrius: senj. R. Vildžius pirm., jun. 
S. Liaukus sekr., jun. S. Dragunevičius ižd.

New York'o Skyrius: fil. Rimvydas Šilbajoris 
pirm., senj. Vytautas Šventoraitis sekr., senj. Al
gimantas Šilbajoris ižd.

@ Urbanos ASS skyrius š.m. Vasario 16, turėjo 
iškilminga sueigą, minint Lietuvos Nepriklauso
mybės 38 m. sukaktį. Sueiga buvo atidaryta Lie
tuvos Himnu. Korp! VYTIS skyriaus pirmininkas 
Alb. Snarskis tarė šventės proga pritaikytą žodį 
ypatingai pabrėždamas mūsų įsipareigojimą Tė
vynei. Tylos minute buvo pagerbti broliai, žuvę 
kovoje dėl Lietuvos laisvės, jun. Tomas Remeikis, 
Nepriklausomybės šventės proga davė Senjoro 
pasižadėjimo ir gavo Korp! VYTIS spalvas.

K. A. M.

SEKTINAS PAVYZDYS
Londono Lituanikos būrelio skautai vyčiai da

rydami kas dvi savaites sueigas, nuo š.m. pradžios 
įvedė, gražų ir sektiną paprotį. Kiekvienas vytis, 
atėjus į sueigą, į tam tikrą dėžutę meta visus 
savo smulkius pinigus. Šiuo būdu bus surenka
mos' lėšos Džiamborė fondui, ir londoniškiai tai 
darys, kol bus sutelkti pinigai vykstantiems į di
džiąją 1957 m. Džiamborę Anglijoj mūsų bro
liams reprezentantams.

Užginant šį londoniškių vyčių puikų sumany
mą ir jo vykdymą, norėtųsi paprašyti ir kitų mūsų 
vyčių būrelių bei skautininkų ramovių pasekti 
šiuo gražiu pavyzdžiu. Broliai, meskime į skirtas 
dėžutes atliekamus centus. Juk tai nebus mums 
sunku, o visi tai darydami, tikrai sukelsime rei
kiamų lėšų Džiamborės Fondui. ps. L. E-tas.

DAR IŠ CLEVELAND©
@ /sks/ 1955 m. vasarą Clevelando Pilėnų sk. 

tunto .Žalgirio stovykla sulaukė ne tik malonaus 
dėmesio iš lietuviškos visuomenės bei sk. tėvų, bet 
buvo gražiai įvertinta ir Boy Scout of America or
ganizacijos. Teko patirti, kad Pilėnų tunto Vytau
to Didžiojo skautų draugovei už pavyzdingą sto
vyklavimą suteiktas National Camping Award at- 
žymėjimas. Už pavyzdingą skautišką veiklą vy- 
tautėnams taip pat suteiktas garbės vieneto /Ho
nor Unit/ vardas.

® Neringos tunte įkurtos dvi jūrų skaučių kan
didačių skiltys: Vandenių, kurių skiltininke pa
skirta Danutė Jurgutavičiūtė, ir Žuvėdrų, skilti
ninke yra Violeta Žilionytė.

© Meilė Leknickaitė sutiko būti Tarptautinio 
Skyriaus vedėja Cleveland'e.

@ Neringos tunto štabui buvo išdalyti aukų 
lapai Vasario 16 d. gimnazijos namų paramai 
sudaryti. L. J.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
® GAIRELĖ, neperiodinis P.L.S.S. Aušros tunto 

laikraštis, 1955 m. gruodžio mėn., Nr. 10, 28 
psl. ir viršeliai, redaguoja s.v. psl. Petras Cibitis, 
Huettenfeld bei Lamperheim, Schloss Renhof, 
Litauisches gymnasium. Iliustravo volt. V. Ka-

ALp(LKA)3083
1956, Nr

® Š. m. sausio mėr
Anglijoje, įvyko pirma— • j.xMuuiu ovjorx.r yuis " 
sueiga. Draugovės draugininke jau anksčiau ko- 
respondenciniu būdu buvo išrinkta vyr. skautė si. 
Rūta Kroliūtė.

Suskridusios skautės iš visų Anglijos kampų į 
pirmąją sueigą, pavadino savo draugovę "Puše
lės“ /partizanės/ vardu.

Suvažiavimo metu įvyko sueiga ir posėdis. Nu
tarto draugovėje darbą dirbti susirašinėjimo būdu. 
Skiltys darys sueigas dažniau, bet draugovės su
eigoje susitiksime visos tik . . . vasaros stovyk
loje. N. P.

® /sks/ Mūsų skaučių Anglijos rajono vadei- 
vė D. Fidlerienė Londone dalyvavo County Com
missioners /apskrities skaučių vadovių/ suvažia
vime. Jos žiniomis Anglijos skautės pripažįstan
čios lietuvaites, kaip atskirą tautinę grupę, o mū
sų skautėms der atik tvirčiau reprezentuotis ir pa
laikyti bičiuliškus santykius.

minskaitė ir valt. J. Masaitis. Žurnalo formato 
leidinys talpina daug straipsnių skautiškomis te
momis, beletristikos, turi sporto, juokų ir galvo
sūkių skyrius. Sveikintinas vargo mokykloje vei-. 
kiančių skautų pastangos.

© MŪSŲ VYTIS, 1956 m., Nr. 1, 44 psl. ir 
viršeliai. Rašo: Br. Kviklys, s. A. Šenbergienė, Al. 
Gimantas, v.s. A. Krausas, Raimunds Caks, v.s. 
Pr. Karalius, v.s. L. Čepienė ir kt. Gausiai iliust
ruotas su plačiu, įdomiu ir vadovams naudingu 
naujųjų redakcijos narių tvarkomu vadovų sky
riumi.

® Pirmasis Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
METRAŠTIS, 1954. IV. 1 - 1955. III. 31. Met
raštį leidžia PLB Vokietijos Krašto Valdyba, 
(17a) Weinheim / Bergstr. — Bergstrasse 28. 
Redakcinė komisija: dr. V. Literskis, A. Makars- 
kas, dr. A. Rukša. Gausiai iliustruotas rėmėjų ir 
gimnazijos gyvenimo nuotraukomis leidinys. 128 
psl. ir viršeliai.

Šio nr. viršelyje Kristaus Prisikėlimas 
Giovanni Antonio Bazzi (Sodoma) 1477-1549.
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