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"SK. A." BENDRADARBIŲ DĖMESIUI
Persitvarkius "Sk. A." redakciniam kolekty

vui, nuo šios žinutės paskelbimo prašome me
džiagą siųsti tokia tvarka:

Sesės siunčia Seserijos Redaktorei adresu: 
O. Gailiūnaitė, 23 Lumbervale Ave., Toronto, 
Ont., Canada.

Broliai — Brolijos Redaktoriui adresu: Č. 
Senkevičius, 17 Lumbervale Ave., Toronto, 
Ont.' Canada, arba tiesiog redakcijon: Stp. Kai
rys, 9 Sidford Court, Toronto 9, Ont., Canada.

ANTROJI "SKAUTYBĖ BERNIUKAMS" LAIDA 
JAU ATSPAUSDINTA. KNYGA TURI 312 PSL. 
PARDAVINĖJAMA PO $2.50, IŠ ANKSTO PINI
GUS SIUNČIANT ADRESU: MR. H. STEPAITIS, 
111 HIGH-PARK AVĖ., TORONTO, ONT., CA
NADA. TENELIEKA NĖ VIENO SKAUTO BE ŠIOS 
KNYGOS, KURI SUKĖLĖ SKAUTŲ SĄJŪDI VI
SAME PASAULYJE’

Pasaulio skautų globėjo šv. Jurgio Dienos proga, sveikiname visas seses ir brolius, lin
kėdami stiprėti kūnų ir dvasia, nuolat laikant prieš akis riterišką šv. Jurgio pavyzdį.

Motinos Dienoje'reiškiame nuoširdžią pagarbą ir padėką visoms mūsų Sąjungos skau- 
tų/skaučių motinoms ir skoutėms-motinoms už jų didelį pasišventimą, ugdant savo dukras 
ir sūnus gerais Dievo ir Lietuvos vaikais.

Tyliu susikaupimu mes pagerbiame mūsų mirusias ir už Lietuvos laisvę žuvusias motinas, 
prašydami Augščiausiojo joms amžiną otislį suteikti.

K
PLSS Pirmija, LSS/LSB Vadijos.

SKAITYTOJAI RAŠO:
» Brazilija, Santos, 20.111.56.

Gerb. p. Redaktoriau!
Vieną dieną laiškanešys įteikė man popierinį 

užlipintą maišiuką, aš paėmiau ir galvoju — kas 
čio galėtų būti. Atplėšia ir ištraukiu tokį gražų 
žurnaliuką, vardu "Skautų Aidas". Tai buvo di
delis siurpryzas, labai mane nustebino, o dar 
daugiau nudžiugino. Kaip buvo malonu matyti 
lietuviškus artimus veidus ir skaityti lietuviškai, 
ir dargi apie skautus. Juk ir aš buvau paukštytė 
Vokietijoj. Man viskas prisiminė, ir taip malonu 
pasidarė, jog rodės, kad ir aš ten su tais mielais 
skautais, skautėm drauge esu ir stovyklauju. Po 
kiek laiko ir vėl atėjo, ir taip vis mone džiugino 
ir jungė su lietuviais skautais, išblaškytais po pla
tų pasaulį, mane, taip vienišą čia, Santos mieste, 
kur aš esu vienintelė lietuvaitė. Taip mane lankė 
visus metus, lankė šitas mielas svečias; tik man 
buvo labai nuostabu, kas žinojo mano adresą. Bet 
vėliau, skaitydama "Skautų Aidą", nusprendžiau, 
kad tai gal buvo kokio pažįstamo skauto ar skau
tės patarnavimas.

Nuoširdžiai dėkoju tam, kas nurodė mano ad
resą ir dar daugiau Jums p. Redaktoriau ir vi
siems leidėjams, kurie atliekate didelį ir labai 
naudingą darbą — burti visus išblaškytus skau
tus — šituo gražiu laikraštėliu.

Prašau ir toliau siuntinėti man "Skautų Aidą", 
o prenumeratą už praeitus metus ir šiuos aš pa
siunčiau per banką.

Jūsų draugė skautė /skautė nors tik širdimi/
Rymantė Steponaitytė.

/Šitas nuoširdus laiškutis mums aiškiai parodo 

ir dar kartą patvirtina mintį, kad "Sk. Aidas" yra 
geriausia jungtis tarp išsiblaškiusių po platų pa
saulį lietuvių skautų ir skaučių. Jungia jis mūsų 
vienetus, dor labiau — visus vienišus brolius ir 
seses. Jų nepamiršdami, užprenumeruokime jiem; 
mieląjį "Skautų Aidą". Red./

REDAKCIJA — ADMINISTRACIJA? . . .

Dar vis pasitaiko tų dviejų atskirų įstaigų su
maišymo. Redakcija gauna prenumeratų, pašto 
perlaidų, čekių, pinigų, o administracijon ne 
kartą nusiunčiama "Sk. Aidui" medžiaga. Kai 
šiandien tos dvi įstaigos dirba nebe vienoje vieto
vėje, sumaišymas apsunkina patį darbą, nes rei
kia paštu laiškais atsidalyti. įsidėmėkime ■— vi
sokią medžiagą /rašinius, korespondencijas, nuo
traukas/ siųsti tik redakcijos arba atskirų redak
torių adresu. Užsakymus, pinigus bei vertybių 
popierius siųsti administracijos adresu. Uždavi
nys vadovams-ėms: sueigų metu paaiškinti jau
nesniems šių dviejų įstaigų skirtingumą. Ačiū.

"SA" administracija nuoširdžiai dėkoja čia 
išvardintiems asmenims, parėmusiems mus:

1. E. Vilkas, Chicago, USA — $1

2. Jūratė Elvikytė, Chicago, USA — $2

3. Elena Narbutaitė, Montreal,
Canada — $2
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LSB VYRIAUSIOJO SKAUTININKO ŽODIS 
ŠV. JURGIO/SKAUTŲ KANKINIŲ DIENOS SUEIGAI

Broliai vadovai ir skautai,

Pasaulio skautų globėjo Šv. Jurgio Dienoje sveikinu Jus visus linkėda
mas dar drąsiau iškėlus nešti mūsų Trispalvę ir Lelijos Vėliavą tolimuose 
kraštuose.

Tegu ta didelė skautiška pareiga — stengtis kasdieh būti geresniai — 
kasdien stropiai vykdoma, atneša laimės Jūsų vienetų ir asmeniškame gy
venime. To Jums iš širdies linkiu.

Šiandien, Šv. Jurgio Dienoje, prisimename mūsų Brolijos didvyrius, 
skautus ir skautininkus, nukankintus ir kritusius kovoje už Lietuvą. Mes 
lenkiame prieš juos galvas giliu padėkos jausmu ir nuoširdžia pagarba ryž- 
damiesi būti Jų darbų tęsėjais. Mirė jie kūnu, bet dvasia liko gyvi mūsų 
tarpe, savo aukos pavyzdžiu stiprindami mus ištęsėti kovoje už Motiną 
Lietuvą.

Darbų Tėvynei daug yra ir čia toli nuo jos gyvenant. Mes, skautai, 
tam turime ypatingai didelių galimybių. Viena iš jų — garsinti mūsų Tau
tos nelaimes pasaulio sk. jaunimo tarpe. Savo pasiryžimu ir užsidegimu 
galime labai daug gero savo Žemei padaryti, jei tik turėsime tos dvasios, 
kurios vedami mūsų didvyriai — kankiniai broliai nepabūgo nei kentėji
mų, nei mirties, tos dvasios, kuri šv. Jurgį nuvedė amžinon garbėn. Ši dva
sia yra beatodairinis siekimas tų idealų, kurie yra įrašyti mūsų skautiško
je Vėliavoje.

Tegu stiprina mus nemirtingieji mūsų brolių — kankinių pavyzdžiai 
ir įkvepia didesniems visos Brolijos žygiams.

Budėkime!
V.s. St. KAIRYS

LSB Vyriausiasis Skautininkas.

W—■WuH — mill— —.—Oi.ir*™ n..»—■—r.w<W——■ l m ■ i —

INVOKACI JA
Paruošta LSB Kat. dv. vadovo šv. Jurgio / Skautų Kankinių Dienai
Viešpatie Dieve, kurio nurodytu heroizmo keliu drąsiai ėjo pirmųjų 

amžių riteris šv. Jurgis, savo malonės liepsna apšviesk ir mūsų gyvenimo 
kelią, kad nuo jo nenuklystume, bet eitume tiesiai prie Tavęs, savo augš- 
čiausiojo idealo, nugalėdami visas kliūtis ir naikindami pikta pasaulyje, o 
pirmiausia savyje. Mes, naujųjų amžių riteriai, šiandien prisimename savo 
dangiškąjį globėją, kurs nesigailėjo net savo gyvybės, kad tik pasiliktų išti
kimas Tau ir nepasiduotų jį viliojančiam blogiui. Mes prisimename ir tuos 
savo brolius, kurie drąsiai paaukojo gyvybę, heroiškai kovodami su šių lai
kų blogiu ir norėdami savo širdyje išsaugoti tą trigubą meilės ugnį, kuri 
dega Tau, Dieve, mūsų brangiai Tėvynei ir kiekvienam Tavo sutvertam 
žmogui. Jų šviesus pavyzdys teuždega ir mus tvirto heroizmo ir karštos 
meilės dvasia, kad uoliai dirbtume Tavo garbei ir mūsų Tėvynės bei žmo
nijos naudai. Amen.
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Lietuvos motina
Alfa Sušinskas

/Iš "Jaunystės maršo" antrojo leidimo/

Motina yra tauraus vaiko širdyje lyg 
nenusileidžianti saulė, savo spinduliais 
visada surandanti kelią j jo širdį, ją 
šildanti ir gaivinanti.

Ar mes prisimename ją ar ne, ar tebe
turime ją, ar ji jau tik mūsų prisimini
muose tegyvena — mes vadiname ją 
Lietuvos motina ir laikome ją savąja ...

Kiekviena tauta turi teisę apgaubti 
savo motinas didvyriškumo šviesa. Ta
čiau mes, lietuviai, čia dar turime ir pa
reigą savo tautinę motiną laikyti didvy
re, nes ji ištikrųjų yra tokia.

Dėl gyvybinės laisvės' besigrumian
čioje, bekovojančioje ir jau net paverg
toje tautoje motina daugiausia kenčia. 
Tautinės kančios atsispindi motinoje vi
sa pilnybe ir tragiškumu. Žūtbūtinėse 
tautos kovose motina dažnai nebetenka 
to, kam ji gyvena: ji neretai nebetenka 
savo vaikų — savo žemiškojo gyvenimo 
tikslo.

Niekas taip labai nepergyvena ir nie
kas taip neatjaučia tautinės kančios, 
kaip motina; dėl laisvės kovojančiųjų ir 
krintančiųjų jos vaikų kančios yra jos 
pačios kančios, ir net didesnės, negu pa
čių kovojančiųjų didvyrių kančios; kas 
iš laisvės kovotojų žūsta, nebetenka tik 
savo1 gyvybės, o jo motina nebetenka 
daug daugiau: ji praranda savojo vaiko 
gyvybę ir pačią save ...

Dėl to motinų raudos, savo žuvusius 
vaikus apraudančios, tautosakoje esti 
graudžiausios ir jautriausios.

Lietuvos motina per visus buvusius 
amžius ant savo pečių nešė sunkiausią 
tautinę naštą; jai visada tekdavo sun
kiausia tautinė dalis. Savo meile ir pa
siaukojimu vaikams ji išugdė juose at
sparumą, heroizmo dvasią ir laisvės 
meilę. Tapusi krikščione, Lietuvos mo
tina žodžiu ir pavyzdžiu savo vaikuose 
įdiegė gilią ir nuoširdžią religinę sąmo
nę, kurios Lietuvos pavergėjai niekuo
met nesugebėjo sunaikinti.

Nors ir neragavusi daug mokslo ar iš 
viso jo negavusi iš didžiųjų knygų, sa
vo natūralia, lietuviška išmintimi ji yra 
toji, kuri sugebėjo savo vaikus išauginti 
sveikus kūnu bei dvasia ir kuri nurodė 

jiems lietuviškojo gyvenimo kelius, už 
kuriuos geresnių nė tautos filosofai ne
sugebėjo nurodyti.

Lietuvos motina — tikroji savo vaikų 
auklėtoja ir didvyriškumo įkvėpėja; ji 
yra jiems lyg kunigas ...

Nors ir daug kentėjo Lietuvos motina 
praeities, amžiuose, tačiau dabar jos 
kančios yra pačios didžiausios: dar nie
kuomet nebuvo jos vaikai tiek naikina
mi ir jos gimtieji namai tiek niekinami, 
kiek dabar, rusams komunistams Lietu
vą pavergus...

Lietuvos motina šiose baisiose raudo
nosios vergijos dienose yra kaikuriais 
atžvilgiais panaši į Skausmų Motiną 
Šventąją Mergelę Mariją, stovinčią prie 
Golgotos kryžiaus... Tiek praeityje, 
tiek ypač dabartyje Lietuvos motina 
yra meile suaugusi su Dangiškąja Dievo 
Motina, kuri yra jos didžioji paguoda, 
stiprintoja ir suraminto j a.

Lietuvos motina yra tylioji didvyrė, 
nes ji yra savo gyvenimą atidavusi bei 
paaukojusi vaikams tyliu ir pasaulio 
akimis dažniausiai nematomu heroizmu.

Metai vis augina skautiškas eiles . . . Toronto tunr. 
s. V. Kalendrienė riša kaklaraištį įžodį davusiai.

Nuotr. S. Dapkaus
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VYT. TAMULAITIS

Praėjo kiek laiko. Artinosi mamytės 
vardadienis. Poviliukas jam ruošėsi iš 
anksto, galvojo, mąstė, nuolat tarėsi su 
bobute, kaip gražiau, kaip iškilmingiau 
praleistų šią dieną. Pagaliau jis nutarė 
iš vakaro papuošti gėlėmis mamytės at
vaizdą ir kėdę, ant kurios paprastai 
ji prie stalo sėdėdavo. Nutarė padėti gė
lių ir ant spintelės prie mamytės lovos, 
kai ji vakare užmigs. O rytą, kai tik ma
mytė pabus ir žiūrės į laikrodėlį, pir
miausia pamatys gėles. Paskui, Poviliu
kas anksčiau atsikels, pasveikins mamy
tę ir pasakys pritaikytą šiai dienai eilė
raštį, kurį, bobutės patariamas ir pade
damas, jis mokėsi. O paskui... paskui, 
kai mamytė jam padėkos ir, jei paklaus, 
kaip pernai kad paklausė, ko jis norėtų 
iš mamytės, jis paprašys ... sesutės. Nie
ko nieko daugiau. Nei saldainių, nei ark
liuko, nei žaislų... Ir mamytė neatsi
sakys jam ją dovanoti, nes jis visą laiką 
buvo jai geras ir paklusnus. O juk geru
čiui savo vaikeliui mamytė niekad nie
ko neatsako.

Kai atėjo mamytės vardadienio išva
karės, Poviliukas pririnko visą glėbį gė
lių ir, niekeno nepastebėtas, paslėpė jas 
po savo lovele. Artinantis vakarui, jis 
priėjo prie mamytės ir tarė:

— Eik jau, mamyte, miegot. Šiandien 
tiek daug privargai...

Mamytė nusišypsojo ir atsakė:
— Dar anksti, Poviliuk ...
Bet Poviliukas prisispyręs prašė ir 

prašė, kad mamytė eitų anksčiau mie
goti. Tada tik jis galėjo papuošti kėdę ir 

atvaizdą. Jis nenorėjo, kad ji dabar ma
tytų. Juk daug gražiau, kai mamytė ry
tą atsikėlus viską ras.

Jau ir sutemo, jau visi pavalgė ir va
karienę, o mamytė vis dar nėjo miegoti. 
Nėjo gulti ir Poviliukas. Jis kantriai 
laukė, kol pirma atsiguls mamytė.

— Kodėl taip ilgai neini miegoti, Po
viliuk? — paklausė jį mamytė.

— Nenoriu dar, mamyte, — atsakė 
jis, nors jo akelės jau merkėsi, galvutė 
buvo sunki sunki, kad vos galėjo ją nu
laikyti nuo snaudulio.

Pagaliau Poviliukas nuėjo į savo kam
barėlį ir- atsisėdo ant lovelės krašto. Čia 
jis palauks, čia jis aiškiai girdės, kai ma
mytė išeis iš virtuvės ir įeis į miegamą
jį. O tada jis paims gėles ir tyliai viską 
padarys. Ak, kiek bus rytoj džiaugsmo 
mamytei, kiek nustebimo, kai ras gėles. 
Ji stebėsis, nežinos kada Poviliukas vis
ką taip gražiai papuošė.

Jis pasiėmė gėles, susidėjo jas visas 
ant lovos ir pradėjo laukti. Ilgai ilgai jis, 
rodos, laukė. Daug kartų nusviro jo gal
velė, — jau jau jis buvo beužmiegąs, — 
bet vis pabusdavo ir pasiklausydavo: 
mamytė dar tebebuvo virtuvėje. Tėvelis 
taip pat dar nemiegojo, skaitė laikraštį, 
ir aiškiai girdėjosi sklaidomo popierio 
šlamesys už sienos. O Poviliuko akelės 
vis labiau merkėsi, o kai jos užsimerk
davo, taip sunku sunku buvo jas pra
plėšti ir vėl atsimerkti...

Pagaliau nejučiomis jis užsikniaubė 
ant pagalvėlio ir su gėlėmis užmigo. Ma
mytė eidama gulti nuėjo pasižiūrėti, ar
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Omahos sesės su viet. ps. R. Parulyte Nuotr. K. L. Musteikio

Poviliukas jau miega ir rado taip jį už
sikniaubusį ant gėlių, saldžiai saldžiai 
bemiegantį, sapnuojantį, kad jis puošia 
kėdę, mamytės atvaizdą, puošia gražiau
siomis gėlėmis, kuriomis labai labai 
džiaugsis mamytė ...

Poviliukas nejuto, kai mamytė priėjo 
prie jo lovelės ir ilgai žiūrėjo į jį liūd
nai šypsodama. Ji prisiminė, kad jis ją 
prašė eiti anksti miegoti. Dabar ji viską 
suprato. Poviliukas nepajuto nė kai ma
mytė atsargiai jį pakėlė ant rankų, kai ji 
tyliai pabučiavo jo kaktą ir nuvilko 
švarkelį. Paskui pataisė jam patalėlį ir 
vėl atsargiai paguldė. Jis buvo kietai 
užmigęs saldžiu, ramiu ramiu miegu, 
kuriuo vaikai vakare užmiega per dieną 
prisibėgioję ir nuvargę. Poviliukas ne
juto nė kai mamytė išėjo, negirdėjo nei 
kai ji tėveliui pasakojo, kaip jį rado su 
gėlėmis.

Kai Poviliukas pabudo, aplink buvo 
tylu ir ramu. Jis staiga pašoko ir apsi
dairė. Kur gėlės? ... Melsvoj mėnulio 
šviesoj jis pamatė jas visas, neliestas 
šalia savęs. Kažkoks gilus ir tylus grau
dumas apėmė jį visą. Jis juk užmigo... 
Jis greit iššoko iš lovos ir sumišęs neži
nojo, kas dabar bepradėti. Bobutė jau 
miegojo. O ji žadėjo jam padėti. Jis try
nė rankutėmis akis ir vos vos susilaikė 
nepravirkęs. Jam buvo kažko neramu, 
gaila, graudu ... Jis juk užmigo.

Nieko nelaukęs jis griebė į glėbį gė
les, tyliai pravėrė duris ir nubėgo pas 

bobutę, kuri miegojo kitame trobos gale.
— Bobute, bobute, kelk!
Bobutė pabudo ir išsigandusi pakėlė 

galvą.
— Kas tau, Poviliuk? Kas atsitiko?
— Štai gėlės! Užmigau, bobute... Ir 

tu nepakėlei. Jau greit rytas išauš, tuoj 
atsikels mamytė... — beveik verkda
mas kalbėjo jis.

— A, tu mano vargeli, — kalbėjo bo
butė risdamos iš lovos, — tai tau šio, 
tai tau to ... Na, ką aš dabar padary
siu ...

— Padėk man, bobute, padėk!,...
Ir Poviliukas nusitempė bobutę į val

gomąjį kambarį puošti mamytei kėdės. 
Paskui jis atsiminė, kad ketino nunešti 
gėlių ir ant mamytės spintelės prie lo
vos. Jis paliko bobutę ir, puokštele gė
lių nešinas, tyliai įėjo į mamytės miega
mąjį. Padėjo gėles ir vėl greit grįžo. 
Kaip mokėjo, jis puošė kėdę. Bobutė 
pynė vainiką.

— Tik skubink, bobute, skubink ...
Jausdami ryto aušrą medžiuose su

čiulbo paukščiai. Žvirbliai čežėjo pa
kraigėse, be pertraukos giedojo višti
dėje gaidys.

“Ir gerklė to gaidžio, galvojo Povi
liukas, taip garsiai šaukia”. Poviliukas 
bijojo, kad tik jis nepribudintų mamy
tės. Gaidys vis garsiau, vis smarkiau 
giedojo. Kad būtų galėjęs, Poviliukas 
tikrai jam būtų gerklę kuo nors užkišęs.

Rytai pradėjo rausti. Dangaus aukš-
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tybėse pasigirdo vieversėlio čirenimas.
Bobutė nupynė vainiką aplink mamy

tės atvaizdą ir padėjo užbaigti kaišyti 
kėdę. Paskui ji liepė Poviilukui eit mie
goti ir pati nuėjo.

— Bobute, neužmiršk pakelti mane 
anksčiau, jei nepabusčiau, — dar kartą 
priminė jai Poviliukas.

— Gerai, jau gerai, — atsakė bobutė.
Poviliukas linksmas ir smagus nuėjo 

j savo kambarėlį. Bet jis dar negulė į 
lovą. Už lango taip linksmai čežėjo 
paukščiai, budo pasaulis. Kažkur toli 
gageno laukinės žąsys, prie kūdros so
de girdėjos liūdna avižės daina. Jis pa
žiūrėjo pro langą ir pamatė arti, darželio 
lysėj, pražydusią raudoną rožę.

— Aš ją nuskinsiu mamytei, — tarė 
sau tyliai.

Atsargiai jis išėjo pro duris. Greit grį
žo su rasota rože rankoje. Ilgai jis gal
vojo, kur ją padėti. “Nešti į mamytės 
miegamąjį ant spintelės. Ji pabus ras 
dar rasa kvepiančią rožę. Kaip pradžiug
tų. Mamytė taip myli rožes”, galvojo Po
viliukas. Bet ji gali pabusti. Staiga jam 
atėjo puiki mintis: prisegti rožę prie ma
mytės atvaizdo. Nieko nelaukęs jis nu
sinešė kėdę ir pasilypėjo prie paveiks
lo. Paskui ramiausiai jis apie jį triūsė. 
Pataisė dar vainiką, užkišo stipriau ke
letą nusvirusių žiedų, palygino. Paskui 
jis paėmė rožę ir taikė ją tai prie vieno 
paveikslo šono, tai prie antro. Pagaliau

16 Vasario Gimnazijos Baltijos jūrų sk. laivo se
sės ir broliai su savo vėliava

jis padėjo ją žemai, prie paveikslo ga
lo. Rožė kaip tik siekė mamytės lūpas.

— Gerai. Taip bus gerai, — kalbėjo 
sau vienas Poviliukas, — ją reikia čia 
prisegti.

Jis vėl atitraukė ją nuo paveikslo, 
pabučiavo ir įkišo į vainiką. Paskui pa
kreipęs galvutę pasigėrėjo, pasižiūrėjo. 
Rožė labai tiko. Palenkusi galvelę, ji 
meiliai buvo prisiglaudusi prie mamy
tės veido. Poviliukas atsargiai vėl ją 
palietė ir tarė:

— Tu pasakyk mamytei, gėlele, kad 
aš ją labai labai myliu. Pasakyk, kad ji 
gera gerutėlė, kad aš tave dėl jos nu
skyniau ...

Toronto jaun. sesutės su savo dr-ke ps. D. Kerševičiene. Nuotr. J. Dvilaičio
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Paskui Poviliukas nulipo nuo kėdės 
ir atsisuko eiti. Staiga išsigandęs krūp- 
telėj<\ Prieš jį stovėjo mamytė. Tuo tar
pu, kai jis triukšmingai traukėsi prie pa
veikslo kėdę, mamytė tyliai prasivėrė 
miegamojo kambario duris ir išėjo. Po
viliukas nieko negirdėjo. Jis nematė, 
kad mamytė stovėjo tarpduryje ir viską 
sekė, viską matė ir girdėjo.

Poviliukas valandėlę stovėjo sumišęs, 
staiga, lyg ką atsiminęs, jis priėjo arčiau 
mamytės ir nedrąsiai, nuolat suklysda
mas pradėjo:

— Brangi mano mamyte, sveikinu jus 
Vardo Dienoje ir linkiu jums daug lai
mės ... Linkiu sveikatos ir pasižadu būt 
geras...

Staiga Poviliukas atsiminė eilėraštį, 
kurį buvo išmokęs neturėjo padekla
muoti mamytę sveikindamas. Jis jį, taip 
staiga užkluptas, buvo pamiršęs. Dabar 
atsiminęs, nieko nelaukęs, jį pradėjo 
deklamuoti:

Išaušo dienelė graži,
O mylima mano mamyte, 
Sveikinu Jus Vardo Dieną ... 
Ir ... ir...

Ir jokiu būdu jis neatsiminė šios eilu
tės. Jis užkaito, susigėdo, stengėsi kaip 
nors atsiminti, bet niekaip negalėjo. Ta
da jis sumišęs užbaigė:

— Ir myliu tave, mamyte, myliu la
bai ...

Mamytė sužavėta ir nudžiugusi pakė
lė jį nuo žemės, stipriai stipriai priglau
dė prie savo krūtinės ir tarė:

— Aičū, Poviliuk, ačiū tau. Man vis
ką pasakys rožė, viską... Ji pasakys,

16 Vasario Gimnazijos Aušros tunto broliai užsi
ėmimuose. Dirba loivų modelius . . .

kaip tu mane labai myli, pasakys, ką no
ri pasakyti man tavo širdelė. Aš džiau
giuosi tavimi, labai džiaugiuosi, mano 
vaikeli...

Ir mamytė jį pabučiavo. Paskui ty
liai, lyg didelę paslaptį pasakydama, 
tarė:

— Klausyk, Poviliuk, būk linksmas ir 
smagus. Vėl susirikiuok savo kareivė
lius. Tu nebūsi vienas, ne. Bus kas tau 
išjojant į karą kardelį šveis, bus, kas ta
ve palydės ir vartelius atkels ... Aš tą 
tau kaip tik šiandien norėjau pasakyti, 
nors seniai viską žinojau, ko tu toks 
liūdnas buvai. Tu turėsi sesutę, turėsi ją 
netrukus... Aš tau ją dovanosiu, nes 
savo geručiui vaikeliui, kaip pats žinai, 
mamytė nieko negali atsakyti. Taip, ji 
nieko negali atsakyti ir niekados neat
sakys ... —ir mamytės akyse sužibėjo 
kažkokio tylaus, gilaus, vos pastebimo 
liūdesio liepsnelė, lyg tai didelio 
džiaugsmo atošvaistė, lyg tai koks pasi
aukojimas ir pasiryžimas, kurio Poviliu
kas nesuprato.

Poviliukas išplėtė iš nustebimo akis, 
apsikabino mamytės kaklą ir ją bučiavo, 
bučiavo ... Jis norėjo krykšti, dainuoti, 
šokinėti iš laimės ir džiaugsmo. Mamy
tės akyse vėl sužibo didelis džiaugsmas, 
tyras, gilus, kuris apima visą krūtinę, 
visą žmogų, kuris užlieja, paskandina 
visus skausmus, visus vargus, visą gy
venimą ...

Ir Poviliukas kalbėjo, kalbėjo mamy
tei kaip vedžiosis sesutę po sodą, kaip 
juodu susikabinę rankytėmis bėgios, 
kaip juodu žais ir rinks pievoje jai gra
žiausius žiedus.

— Gerai, — šypsodama kalbėjo ma
mytė, — tu ją labai labai turėsi mylė
ti, kaip mane, kaip tėvelį... Tu saugosi 
ją, niekados neskriausi, būsi didvyris ...

— Taip, mamyte, aš būsiu didvyris... 
Didvyriai visada užjaučia, padeda silp
niesiems, nieko neskriaudžia, drąsiai gi
na kitus, išgelbi nuo pavojų. Aš tokiu 
dabar turėsiu būti, nes turėsiu sesutę ...

Mamytė nunešė Poviliuką pas tėvelį, 
pabučiavo ir paguldė šalia jo. Paskui, 
atsisėdus ant lovos krašto, ji tyliai pa
sakojo, kaip Poviliukas segė rožę ir ką 
jai kalbėjo, prašydamas jos pasakyti 
meilius žodžius mamytei.

— Užmik dabar, Poviliuk, užmik! — 
kalbėjo mamytė. —■ Maža miegojai.

Jis apsikabino tėvelio' kaklą, prisiglau
dė prie jo ir greit laimingas užmigo.
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KAIP SUNKIAI DIRBA BITĖ?
Niekas negali tiksliai pasakyti kiek 

bitės įdeda darbo valandų arba kiek ap
lanko žiedų, kol surenka vieną svarą 
medaus, bet mokslininkai - bičių augin
tojai vis dėlto mums pateikia šiek-tiek 
nors apytikrių duomenų.

F. C. Pelletas su sūnumi 40 metų val
dė didelį bityną Atlantikoje (Iowa), į 
kurį jie buvo atsigabenę žiedinių auga
lų iš viso žemės rutulio dalių. Stebėda
mas bičių darbą įvairiose sąlygose, Pel
letas nustatė, kad kiekviena lauko bitė 
dirba kasdien astuonias valandas. Jis 
pastebėjo, kad bitė aplanko 20 žiedų 
per minutę; taigi, jei jos viena kelionė 
trunka 20 minučių, ji aplanko apie 400 
žiedų.

Dr. O. W. Parko, kito bičių žinovo 
nuomone, bitės dirba mažiau. Jo stebė
jimais, bitė dažnai aplanko nuo' 10 iki 
20 žiedų per minutę, tuo padarydama 
apie 10 kelionių per dieną. Jei pavienei 
bitei reikėtų surinkti visą reikalingą 
nektarą (augalų sultis) vienam medaus 
svarui, ji turėtų dirbti daugiau kaip 8 
metus, kiekvienais metais dirbdama po- 
365 dienas. Aišku, bičių įpročių ir dar
bo valandų stebėjimo duomenys gali 
labai skirtis, jei jie atliekami įvairiose 
vietose, kur klimato sąlygos skiriasi.

M. J. Deyellis mano, kad lauko bičių 

darbo diena yra ilgesnė. Birželio 22 die
ną vakare Medinoje (Ohio), jis paste
bėjo bites paliekančias dobilieną 9.22 
vai. vakare. Taip pat jis matęs jas lie
pyne prieš saulėtekį, nuo 4 iki 5 vai. 
ryto. Kiti vėl matę liepyne dirbančias 
bites mėnesienos naktimis. Atrodo, kad 
bičių darbo valandos priklauso nuo lai
ko, kada žiedai išskiria nektarą. Kai ku
rie žiedai skiria jį beveik ištisą dieną, 
kiti gi tik tam tikru dienos metu. Kai 
kurie žiedai užsiskleidžia anksti popiet 
ir atsiskleidžia tik ryte.

Nektare esančio cukraus kiekis yra 
skirtingas įvairiuose žieduose, ir net tos 
pačios rūšies žieduose svyruoja priklau
somai nuo metų laiko. Jis svyruoja die
na iš dienos net tame pačiame žiede. 
Todėl ir darbas, reikalingas surinkti 
vieno medaus svaro nektarui gali būti 
labai skirtingas.

Cukraus kiekis žiedų nektare daug 
daugiau svyruoja lyginant su kiekiu 
esančiu komercinių cukrinių augalų 
sultyse. Klevo sultyse cukraus kiekis 
svyruoja tarp 3 ir 7%. Cukrinių nend
rių ir cukrinių runkelių sultys gali jo 
turėti iki 16%, bet žiedų nektare gali 
būti nu O1 4% net iki 60% (vyšnių žie
dai).

Avilio nuotolis nuo žiedų taip pat tu
ri reikšmės į bičių darbą. Ir bitės kar
tais skrenda 8 mylias (12,8 km.) ieško
damos nektaro, jei jo negali rasti ar
čiau. Bet tokios ilgos kelionės nepelnin
gos. Čia prarandama daug laiko, o be 
to darbininkė bitė negali panešti didelio 
krovinio. Virš 4 mylių (6,4 km.) skri
dimai jau yra nenaudingi. Todėl bitės 
linkę rinkti mažiau saldų nektarą ar
čiau avilio, negu skristi į tolimesnį žie
dų lauką, kur nektaras saldesnis.

16 Vasario Gimnazijoje 
montažas "16 Vasario 
Lietuvoje"
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Bitės nedirba aklai, bet vienu metu 
renka nektarą tik iš vienos žiedų rū
šies. Tai naudinga žmogui, nes kiekvie
nas atskiros rūšies žiedų nektaras su
teikia medui ypatingą kvapą ir skonį.

Bitės, renkančios nektarą, tuo pačiu 
metu nerenka žiedadulkių. Žiedadulkės 
reikalingos jaunikliams maitinti ir jų 
pakankamai prisirinkti nėra sunku, nes 
visi žiedai turi žiedadulkių, įskaitant ir 
tuos, kurie negamina nektaro. Tačiau 
ta pati bitė, rinkusi priešpiet nektarą, 
gali pakeisti darbą ir popiet rinkti žie
dadulkes.

Mintis sekti bitės darbininkės veiklą 
atrodo neįmanomu uždaviniu. Jos yra 
mažytės (nuo 3 500 iki 5 000 bičių sve
ria vieną svarą), greit judančios ir pa
našios viena į kitą. Tačiau jos gali būti 
atžymėtos ir lengvai atskiriamos švie
sių dažų taškais. Toks žymėjimas reika
lauja kantrybės, pastabumo ir gerų 
rankų. Šiandien jau daug tūkstančių 
bičių darbininkių yra tokiu būdu atžy
mėtos.

Britų Rothamsteado bandymų stotis, 
turinti tyrinėjimo tikslams specialius 
avilius, yra išlavinusi visą eilę mergai
čių nagingomis bičių dažytojomis. Grą
žo universiteto profesorius Kari von 
Frischas naudojo penkias spalvas žy
mėti taškams trijose bičių kūno vietose.

Apie kovo pradžią eilinis bičių spie
čius turi maždaug 12 000 bičių darbi
ninkių, vieną bičių motinėlę, bet neturi 
trano. Vėliau bičių darbininkių skaičius 
padidėja iki 60 000 - 75 000, galbūt net 

iki 100 000, atsiranda keli šimtai tranų, 
o motinėlė vis pasilieka ta pati.

Tokio dydžio šeimai išauginti reikia 
nudirbti didžiausią pasaulyje vaikų 
priežiūros darbą. Bičių vaikai yra bejė
giai vikšreliai, kurie turi būti maitina
mi daug sykių per dieną. Pati bičių mo
tinėlė, nors ir aptarnaujama ir maitina
ma visos eilės tarnų, nėra linksma dy
kaduonė. Ji nuolat skuba perų koriais, 
dėdama kiaušinėlius — kartais per vie
ną dieną ji sudeda tiek kiaušinėlių, 
kiek ji pati sveria.

Bičių motinėlę vadinti “bičių karalie
ne” netikslu, nes ji jokiu būdu nėra bi
čių spiečiaus valdovė, o tik jo motina. 
Bičių motina paprastai gyvena nuo tri
jų iki penkerių metų, o viename švei
carų bityne net devynerius metus. Tu
rint mintyje, kad bitės darbininkės am
žius vasarą trunka apie 40 dienų, moti
nėlė gali būti milijonų bičių motina.

Jaunos bitės darbininkės praleidžia 
trečdalį savo gyvenimo avilyje. Jos per
dirba nektarą į medų, gamina vašką, 
medaus korių gaubtuvėlius, taip pat 
saugo ir slaugo bičių vaikus.

Kai kurie bitininkai mano, kad be
veik tiek pat bičių darbininkių yra avi
lyje gaminančių medų, kiek lauko dar
bininkių, renkančių žaliavą.

Atrodo yra visai pagrįstas apskaičia
vimas, kad vienam nektaro svarui su
rinkti yra reikalinga 20 000 bičių ke
lionių. Kadangi nektaras yra vandens, 
cukraus ir kitų sudedamųjų dalių miši
nys, tai vienam medaus svarui paga-

Noujosios jūrų sk. 
vėliavos pašventi
nimas Clevelande. 
Nuotr. V. Kizlaičio
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minti reikalinga keturių svarų nektaro. 
Reiškia, 80 000 bičių surenka vieną me
daus svarą, o kitos 80 000 jį perdirba 
ir sukrauna.

Kai 200 ar daugiau bičių kas minutę 
palieka ar grįžta į avilį, bitininkai laiko 
gero medaus derliaus ženklu. Naudo
jant avilio svarstykles, sužinoma kiek 
surinkta medaus. Bičių spiečiaus avilyš 
dedamas ant svarstyklių ir sveriamas 
kiekvieną dieną, o kai kuriose vietose 
net kiekvieną valandą.

Kanados tyrimų ūkyje Brandone, 
Manitobos provincijoje, kas valandą 
sveriant avilius, patirta, kad bičių spie
čius gali surinkti 33A svaro per valan
dą ir 26 svarus per 24 valandas, bet yra 

žinomos vietovės, kur surenkama net 40 
svarų per parą.

Medaus gamybos rėkordą, atrodo, te
belaiko E. A. Schnetlerio bičių avilys 
Westforte, Pretorijoje (Pietų Afrikoje). 
Nuo 1948 m. kovo 20 d. iki 1949 m. kovo 
19 d. šis avilys davė 2 112 svarų me
daus. Kadangi jis buvo 16 aukštų, jo 
priežiūrai reikėjo net kopėčių. Ameri
kos bičių spiečiaus rekordas siekia tik 
pusę šio medaus kiekio.

jAv per metus pagaminama daugiau 
kaip 200 milionų svarų medaus. Paban
dykite pakeisti šį skaičių į bičių atlik
tas mylias bei jų. darbo valandas ir gau
site tikrai astronominius dydžius.

Sulietuvino J. Strazdas.

SKAUTYBĖ IR AŠ
Skautų organizaciją įkūrė Anglijoje 

1907 metais Lordas Robert Baden Po- 
well’is. Jos įkūrėjas paskleidė labai pui
kią jaunimo auklėjimo idėją, kuri jau
nimą stengiasi padaryti savarankiškai 
aktyviu savęs auklėjime. Skautų sąjū
dis buvo labai sėkmingas ir perėjo į vi
sus kraštus. Kiek vėliau ir skautės įsi
kūrė. Už tai Baden Powell’is ir rašė: 
“Gal man prikiš, kad ir aš noriu mer
gaites padaryti panašias į berniukus, 
kurie mėgsta lakstyti ir grumtis. Toli 
gražu, bet mergaitės nenori būti lėlė
mis: jos siekia augštesnių idealų”.

Aš taip pat įstojau į skaučių organi

zaciją — jaunesne skautė, Suviliota gra
žios uniformos ir žaidimų, nes dar ma
ža buvau. Ir tik vėliau supratau tikrą 
skautybės tikslą, kurio ir noriu siekti.

Visą skautų gyvenimą sudaro obalsis 
ir įstatai, kurių reikia laikytis norint 
save tobulai išauklėti. Mergaitės trokšta 
pačios spręsti savo gyvenimo reikalus ir, 
kad geriau pasiruoštų, spiečiasi į skau
čių organizaciją. Skautybės darbas re
miasi supratimu ir įgyvendinimu skau
tybės ideologijos, jog skautės visapusiš
kai būtų išsilavinusios. Tam įgyvendinti 
yra geriausias būdas pasiskirstyti į ma
žus būrelius —• skiltis. Taip ir yra da
roma, nes mažoje grupėje yra lengviau

''Gražios gamtos ir 
viso pasaulio Kū
rėjau Dieve, stip
rink mūsų bran
gios Lietuvos skau 
tų dvasią . . ." 
Clevelandas.

Nuotr. V. Kizlaičio
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

SKRAJOJANTIS OLANDAS 
pagal Auguste Jai

Vieną kartą, jau prieš daugelį metų, 
gyveno laivo kapitonas, kuris nesibi
jojo nei Dievo, nei jo Šventųjų. Sako
ma, kad jis buvo olandas, bet aš to tik
rai nežinau, pagaliau tas ir nesvarbu iš 
kokio krašto jis buvo kilęs.

Kartą jis buriavo į tolimus pietus. 
Viskas ėjosi puikiai, kol jis- pasiekė Ge
rosios Vilties iškyšulį, kur laivą pasiti
ko vėjas tiesiai iš priekio ir buvo toks 
stiprus, kad galėjo jaučiui ragus nupūs
ti. Laivas radosi dideliame pavojuje, to
dėl visi ėmė maldauti kapitoną sakyda
mi!

— Kapitone;,, mes turime pasukti at
gal. Jeigu tu ir toliau spirsies ir bandy
si apeiti iškyšulį, mes žūsime. Mes ne
bepamatysime savo gimtųjų namų, o 
kadangi laive nėra kunigo, tai mirsime, 
negavę nuodėmių atleidimo.

Bet kapitonas tik pasijuokė iš savo 
įgulos ir ant borto esančių keleivių 
būgštavimų ir ėmė baisiausiai keiktis 
ir dainuoti tokias nepadorias daineles, 
kad tikrai į jo laivo didįjį stiebą perkū
nas turėjo trenkti bent šimtą kartų. 
Vėliau jis šalčiausiai užsirūkė pypkę ir 
ėmė gurkšnoti alų, lyg tarytumei jis 
būtų savo uosto karčiamoje.

Laive esantieji vėl ėmė jį prašyti pa
sukti atgal, bet juo daugiau jam šne
kėjo, juo labiau atkaklesnis jis darėsi. 
Jo laivo stiebai jau buvo aplaužyti, bu
rės sudraskytos, bet kapitonas tik kva
tojo, lyg kad kas būtų jam gerą žinią 
pranešęs. Ir toliau kapitonas baisiausiai 
keikdamasis stengėsi pergalėti audros 
šėlimą, jūrininkų nepasitenkinimą ir 
keleivių baimę. Ir kai įgulos vyrai su
tarė jėga jį priversti pasukti laivą į ar
timiausią įlanką ir ieškoti tenai užuo
vėjos nuo audros, tai jis išmetė maišti
ninkų vadą už borto. Kai jis tai padarė, 
prasivėrė debesys, laivą apšvietė keista 
šviesa, ir ant viršutinio denio pasirodė 
žmogaus pavidalo dvasia, sakoma jog 
tai buvęs pats Viešpats Dievas. Kelei
vius ir įgulą apėmė baimė, o kapitonas 
ir toliau ramiai rūkė sau pypkę ir kai 
dvasia į jį kreipėsi, nesiteikė net nusi
imti kepurės.

— Kapitone, — tarė dvasia, — tu esi 
labai užsispyręs ir išdidus.

— O Tu esi palaidūnas, — sušuko 
kapitonas. — Gal kas ir nori ramios ke
lionės — tik ne aš. Aš tavęs nieko ne
prašau ir nieko iš tavęs nenoriu, taigi 
skubiai palik laivą, nes kitaip aš tau

su mergaitėmis susigyventi ir geriau 
sekasi vienai kitą pažinti bei suprasti ir 
tobulintis. Bet nereikia galvoti, kad aš 
esu pakankamai tobula ar išsiauklėjusi, 
nes nėra žmogaus visapusiškai tobulo. 
Todėl reikia save vis nesustojant dau
giau ir daugiau lavinti ir tobulinti. Aiš
ku, skautė neturi perdaug dėmesio į sa
ve kreipti, o kitką užmiršti, nes ji turi 
būti naudinga ne tik sau, bet ir kitiems. 
Ypatingas dėmesys turi būti nukreiptas 
į jaunuosius: juos globoti ir žiūrėti, kad 
nepakryptų į blogąją pusę, ir kiek galint 
padėti jiems eiti geruoju keliu — skau- 

tybės keliu. Todėl skautybės tikslas ir 
yra lavinti jaunimą protiniai bei fizi
niai. Tam į pagalbą taip pat kviečiame 
gamtą, kuri žmogų grūdina ir pratina 
prie įvairaus gyvenimo. Užtai, skautė 
turi būti netik vidujiniai ištobulėjus, 
bet ir išoriniai — visapusiškai. Ji turi 
būti riteriškai pasišventus viskam: Die
vui, Tėvynei ir artimui. Tą atlikti ne
gali be gerų darbų, todėl skautybė rei
kalauja mažų kasdieninių gerų darbe
lių, iš kurių laikui bėgant,, išaugs ir di
deli. V. Ramanauskaitė.
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sprandą nusuksiu!
Dvasia nieko neatsakė, tik patraukė 

pečiais. Tada kapitonas pagriebė pisto
letą, jį užtaisė ir šovė į dvasią, bet kulka 
vietoje lėkusi į taikinį, perėjo kiaurai 
per kapitono ranką. Dabar jo padūki
mas nežinojo ribų. Jis pašoko prie dva
sios ir taikėsi smogti kumščiu jai į vei
dą, bet jo ranka lyg paralyžuota nusviro 
žemyn. Siusdamas jis begėdiškai keikė
si ir visaip Galybių Viešpatį pravar
džiavo. Tada dvasia tarė jam:

— Šiuo tu esi prakeikiamas ir pa
smerkiamas buriuoti per amžius be po
ilsio, nesustojant ant inkaro ir neužsu
kant j jokį uostą. Tu negausi nei alaus, 
nei tabako. Tulžis bus tavo gėrimas, o 
mėsą turės tau atstoti raudonai įkaitin
ta geležis. Iš visos įgulos su tavim paliks 
tik kajutės berniokas. Jo pakaušyje iš
augs ragai, burna pavirs į tigro žiotis, 
o oda taps kietesnė už šunžuvės žvynus.

Kapitonas tik urzgė, o dvasia tęsė to
liau:

— Tu visados būsi tarnyboje, nieka
da negalėsi sudėti akių, o jei užsimerksi, 
tavo kūnas bus badomas kardais. Ka
dangi tu mėgai kankinti jūrininkus, tai 
liksi jų baubu.

Kapitonas šypsojosi.
— Tu būsi jūrų nelaboji dvasia. Bu

riuosi visuose pasaulio vandenynuose 
šaltyje, rūkuose ir audroje. Ir tavo lai
vas atneš nelaimę visiems tiems, kurie 
jį tik pastebės.

— Jei baigei, tai sakyk amen, — at
siliepė sprogdamas iš juoko kapitonas.

— Ir paskutinio teismo dieną tu tek-

"Lietuviai skautai emigracijoje nepritruks nei 
aukos dvasios, nei pasišventimo išnaudoti kiekvie
ną tarptautinę progą lietuviškiems reikalams. Jų 
judrumas, išradingumas, gilus tautinis sąmonin
gumas, kovinga dvasia ir svetimų kalbų žinojimas, 
sujungti su Jūsų, mielieji bičiuliai, parama, ir atei
tyje atliks didelius darbus Lietuvai". /Iš LSB Va- 
dijos atsišaukimo sk. tėvams ir rėmėjams DF rei
kalu/.

si velniui.
— Fygų lapą gaus velnias, o ne mane! 

— atšovė kapitonas.
Staiga Visagalis prapuolė ir' kapito

nas pasijuto vienas su kajutės bernioku, 
kuris jau buvo pasikeitęs kaip Viešpats 
sakė. Įgula taip pat jau buvo iš laivo 
dingusi.

Nuo tos dienos Skrajojantis Olandas, 
buriuodamas visose pasaulio jūrose ke
lia jūrininkų siaubą. Jis užveda jų lai
vus ant seklumų, kurios nepažymėtos 
jūrlapiuose, nukreipia juos nuo kurso ir 
sudaužo jų laivus ant uolų. Jis paverčia 
jūrininkų vyną rūgštimi, o visą maistą 
į pupeles. Kartais susitikęs kokį laivą, 
pasiunčia jam laišką, ir jeigu kapitonas 
bando jį skaityti, tai žūsta. Jeigu tuščia 
valtis pasirodo šalia dvasių laivo ir pra
puola, tai yra nelaimės ženklas. Kad jo 
niekas neatpažintų, jis dažnai keičia sa
vo laivo išvaizdą. Sau įgulą jis susirinko 
iš visokių nusikaltėlių: piratų, žmogžu
džių ir išdavikų, kurie kadaise buvo 
prakeikti, kaip ir jų kapitonas.

Br.

Čikagos jūrų skau
tų tuntas atšventė 
savo vienerių metų 
darbo sukaktį.

Nuotr. R. Slėnio
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PIRMOJI VIZITINĖ KORTELĖ 
(tąsa)

“Dabar padėkite revolverius ant sta
lo”, sekė įsakymas. “Ir prisiminkite ... 
aš peršausiu poną Stuartą Aštoną, jei 
jūsų kuris bandys iškrėsti bet kokį špo
są”.

Jis bakstelėjo savo ginklu Stuartui į 
nugarą — jo veiksmas buvo užtektinai 
įtikinantis. Paavo ir Mikko išsiėmė iš 
makštų savo- automatus ir padėjo atsar
giai ant stalo.

“Gerai. Dabar uždekite lempą. Padi
dinkite liepsną. Atidarykite duris. Aš 
turiu nemažą skaičių draugų krečiančių 
miškus, ir šviesa juos čia atves užtekti
nai greitai”.

Vyriškis nusijuokė, kai lempa buvo 
pastatyta ant stalo ir knatas pasuktas 
aukštyn taip, kad visas kambarys pla
čiai nušvito.

“Jūs buvot labai gudrūs pralįsdami 
pro mūsų linijas, nes-šį kartą buvo im
tasi a specialių apsaugos priemonių. Bet 
jūs nebuvote užtektinai gudrūs apgauti 
OGPU (vert, pastaba: rusų slaptoji po
licija). O ne. Draugas. Kropotkinas pro
tingas. Jis niekuomet nerizikuoja. Na, 
eik, eik”, jis tarė staiga nekantriai, “ati
daryk duris... ir nebandyk pro jas iš
smukti. Aš tikrai negalėčiau nepataikyti 
iš tokio atstumo”.

Paavo sunkia širdimi nuėjo prie durų 
ir atkėlė medinį sląstį. Valdydamas 
slaptą užraktą, jis nenoromis, atidarė 
duris. Platus šviesos pluoštas apšvietė 
lauke sniegą, artimiausius beržo me
džius apdengtus sniegu ir jų besilupan- 
čią švelnią luobą.

Triobelėje buvo tylu. Virdulys pradė
jo “dainuoti”. Jo garsas atrodė užtekti
nai triukšmingas pritraukti kiekvieną 
rusą esantį šiame rajone. Sekundės vir
to valandomis. Stuartas laužė galvą 
stengdamasis rasti išeitį iš šios padėties. 
Juk viskas ėjo taip puikiai. Jei tik Ju- 
hani nebūtų buvęs nuo jų atskirtas ... 
jis pakratė nekantriai galvą. Kokia nau
da iš jo svajonių? Jie savo uždavinio 
neatliko. Dabar gi kiekvienu momentu 
turi atsirasti šio išsišiepusio tipelio 
draugai ir ... Vaiduoklių skiltis nustos 
gyvenusi. Jie bus sunaikinti ir galimy
bė padėti Suomijai bus nutraukta anks
čiau negu jie tikrai ką pradėjo.

“Bang!”

1 2

Kažkur miško tamsumoje pasigirdo 
šūvis. Beveik tuo pačiu metu jį sekė ki
tas šūvis ir skausmo riksmas. Antrasis 
šūvis buvo iš ginklo esančio rankose ru
so, stovėjusio užpakalyje Stuarto. Para
kas apdegino Stuarto švarko rankovę ir 
kulka įsmigo į lubas.

Paavo ir Mikko pašoko lyg tigrai, bet 
jiems įsikišti nebuvo jokio reikalo. Vy
ras, kuris tik prieš sekundę buvo visos 
padėties viešpats, gulėjo dejuodamas 
prie laužavietės.

“Kas šovė?” Stuartas paklausė.
“Juhani!” Balsas iš tarpdurio staiga 

pasuko kiekvieną galvą kambaryje. Jie 
dar spėjo pamatyti ramiaveidį lapį už
darantį duris. Jis laikė rankose rūkstan

tį šautuvą. Jo veidas buvo griežtas, bet 
akyse matėsi juoko šešėliai. “Šis vyras 
pamiršo vieną dalyką”.

“Pamiršo ... vieną dalyką”, Stuartas 
murmtelėjo, dar gana sumišęs. “Ką... 
ką...”

“Jis pamiršo, kad tai buvau aš, kuris 
jį įstūmė į mūsų buklą”. Juhani nusi
juokė. “Ir jeigu jis galvojo, kad aš jį čia 
įmečiau, o pats pasilikau lauke pasi
džiaugti grynu oru, tai žiauriai klydo. 
Štai kodėl jis gavo kulką”.

Juhani nusiėmė savo kuprinę ir ket
virtąją taip brangaus radio imtuvo dalį. 
Tuo laiku Stuartas atsiklaupė ir apžiū
rinėjo sužeistą vyrą. Jis atidengė žaizdą 
ir pradėjo ją tvarstyti norėdamas su
stabdyti kraujo bėgimą. Bet lapio akyse 
nebuvo jokio gailesčio. Jam vienintelis 
geras rusas buvo ... negyvas rusas.

“Gaila, kad aš jį tik sužeidžiau”, tarė 
jis; ir jo tamsios akys net žaibavo. ’’Mes 

dabar turėsime jį laikyti, kaip belaisvį. 
Tik papildomas vargas”.

Rusas, sukritęs ir išbalęs, buvo pagul
dytas ant artimiausios lovos, patogiau
sioje, kiek buvo įmanoma, padėtyje. Ju
hani norėjo surišti jo rankas, bet Stuar
tas sulaikė.

“Nebūk toks žiaurus, Juhani”, jis pra
šė. “Vargšas vyras tikriausiai neturi 
daugiau neapykantos suomiams negu aš 
eiliniam rusui. Jis tik vykdė įsakymus. 
Be to, jis juk negali sudaryti mums jo
kio pavojaus čia gulėdamas”.

Juhani patraukė pečiais ir pradėjo 
aiškinti kaip viskas atsitiko.

“Kai aš nuėjau pažiūrėti kas šaukiasi 
miške pagalbos”, Juhani pradėjo kieta 
šypsena veide, “radau ne sužeistą suo
mių karį, bet ginkluotą rusą. Tai buvo 

vius? Šis rusas daugiau nebebandys ap
gaudinėti suomių... Tada aš daviau 
jums suprasti vilko kaukimu, kad nesu 
sužeistas. Jūs girdėjote mano šauksmą?”

“Taip. Mikko pasiūlius, mes pasuko
me giliau į mišką ir palengva priartėjo
me iš kitos pusės prie buklo”, Stuartas 
atsakė.

“Mikko neveltui gyveno Laplandijo- 
je”, Juhani tarė švelniai. “Jis ir aš esa
me panaudoję vilko šauksmą daugelį 
kartų. Na, taigi, atsiradau tarp pusės tu
zino rusų bėgančių prie savo draugo. 
Tada pasistengiau, kiek galėdamas juos 
nuvesti tolyn nuo jūsų ir, kai galvojau 
jau nusikratęs persekiotojų, grįžau į 
buklą. Šis vyrukas, dabar lovoje, buvo 
gudresnis negu aš maniau. Aš į jį atsi- 
mušiau”.

LIETUVOS 
NACIONALINE 
M ”'.ŽVYDO

Juhani nusišypsojo.
“Aš tvojau jam šautuvo buože kaip 

tik laiku, kad sutrukdyčiau jam prisi
šaukti draugus, kurie gana greitai ar
tėjo. Tuomet nežinojau kaip smarkiai 
jam užvožiau ... todėl įstūmiau į buklą, 
kad jūs su juo susitvarkytumėte... po 
to nuskubėjau tolyn ir iššoviau vieną 
šūvį norėdamas prisivilioti rusus”.

Jis vėl nusišypsojo ir pasilenkęs pa
badė pagaliu smagiai degančią ugnį.

“Keletą kartų rusai, matyti, galvojo 
mane jau sugavę. Aš girdėjau juos al
suojančius, kaip elnius, kurie buvo my
liomis vilkų gaujos vejami. Užtektinai 
toli nusiviliojęs, aš iš jų išsprukau ir grį
žau atgal. Šios vietos durys buvo plačiai 
atdaros... šviesa krito ant sniego. Tai 
mane užpykdė ... tada aš pamačiau, ko
dėl durys buvo atdaros, ir likusią dalį 
žinote jau patys”.

“Ką mes darytume be tavęs, Juhani, 
aš tikrai nežinau”, tarė jausmingai Stu
artas.

“Tu turi puikių draugų, Stuartai”, 
šūktelėjo ponas Aštonas iš savo guolio. 
“Juhani yra nuostabus”.

Lapis susigėdęs nusišypsojo. Jis buvo 
nepratęs klausytis pagyrimų.

Tuojau virdulys buvo nuimtas nuo 
ugnies ir skautai paruošė pietus. Jie visi 
buvo susijaudinę ir su didžiausiu užsi
degimu pasakojosi savo nuotykius.

Po to jie sustatė radijo siųstuvą ir ty
lėdami stebėjo Stuartą, kai jis užsuko 
galingą, kaip laikrodžio mechanizmo, 
motorą, kuris turėjo teikti užtektinai 
elektros pranešimų siuntimui ir priėmi
mui iš skautų stovyklos.

Iš kodo knygos, gulinčios ant stalo, 
Stuartas išrašė trumpą pranešimą: jie 
atvykę laimingai ir laukią įsakymų.

Mikko ir Juhani išsižioję stebėjo ma
žutes kibirkštėles, kurios smarkiai šoki
nėjo kiekvieną kartą, kai Stuartas siun
tė tašką ar brūkšnį. Lapiai beveik nieko 
nežinojo apie bevielio radijo siųstuvo 
galimybes. Jiems atrodė lyg burtai, kad 
Stuartas gali susisiekti su suomių štabu, 
esančiu už tiek daug mylių.

Pasiuntęs kodo šaukimo signalą apie 
dešimtį kartų, Stuartas persuko aparatą 
į priimtuvą. Jam neteko ilgai laukti, nes 
suomiai labai norėjo susisiekti su Vai
duoklių skiltimi. Po pusvalandžio Stu
artas jau prakaitavo šifruodamas kodą.
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Iš Kanados r. va
dovų / vadovių są
skrydžio.

Nuotr.
J. Kibirkščio

Pagaliau jis užbaigė savo darbą. Mik- 
ko ir Juhani sėdėjo tylėdami prie ug
nies retkarčiais pasikeisdami pagarbos 
pilnais žvilgsniais.

Stuartas pradėjo skaityti:
“Rusai skubiai gabena milžiniškus 

žmonių ir amunicijos išteklius į Petsa- 
mo frontą Murmansko geležinkeliu. Ar 
jūs galėtumėte šią liniją nutraukti, jei 
iš mūsų gautumėte sprogstamosios me
džiagos? Jei rusų geležinkelio susisieki
mas gąlėtų būti išardytas, padėtis būtų 
išgelbėta. Tai duotų mums laiko prieš- 
puoliui. Laukiame jūsų atsakymo”.

“Mes galėtume tai padaryti”, tarė 
Paavo susijaudinęs. Pasisukęs į Juhani, 
jis tarė: “Ar tu galėtum mus nuvesti per 
rusų sieną ar ne? Ar tu esi buvęs anoje 
pusėje, kai prieš porą metų buvo su
rengta didžioji elnių paroda?

Juhani linktelėjo. Jo paprastai ramio
se akyse suspindėjo liepsnelės.

“Aš pažįstu tą kraštą. Žinau geležin
kelį. Ir tą tiltą per bedugnę ...”

“Na, tai kaip tik vieta mums”, Paavo 
pertraukė susijaudinęs. ’’Ach, mes gali
me smogti tokį smūgį, kad net senasis 
Stalinas pradės žliumbti krokodilo aša
romis”.

“Ką tu manai, Mikko?” Stuartas atsi
suko į Mikko Kerasimof.

Mikko patraukė pečiais.
“Jei Juhani sako taip, tada ir Mikko 

sako taip. Jis žino geriausiai”.
“Tada mes taip ir padarysime”, Stu

artas vėl įsigilino į kodo knygą. Paga
liau jis pasiuntė savo pranešimą sutin
kantį su pasiūlymu ir paklausė, kur bus 
galima gauti sprogstamosios medžiagos.

Atsakymas buvo:
“Lėktuvas numes dinamitą su nuro

dymais už Lohilinaa vienuolyno. Laikas 
— apie vidunaktį. Prie parašiutų bus 
pritvirtinta rakieta taip, kad jums ne
bus jokio vargo sprogstamąją medžiagą 
surasti. Suomių vyriausias vadas siun
čia jums savo padėką ir linki geriausios 
sėkmės”.

“Vidunaktį!” Stuartas tarė galvoda
mas. “Kuri dabar valanda?”

“Pusė antros ryto”, tarė ponas Ašto- 
nas, “ir, manau, kad jums reikėtų nu
migti. Jūs ir taip jau perdaug išvargo te 
be padoraus valgio ir miego. Jei galėtu
mėte man padėti atsikelti iš guolio, aš 
atsigulsiu prie ugnies, sutvarkysiu jūsų 
slides ir išdžiovinsiu batus”.

“Taip, jūs eikite miegoti”, tarė Matti, 
“aš daug negaliu pagelbėti, nors ir ati
duočiau savo dešinę ranką už tai, kad 
galėčiau vykti drauge su jumis. Na, bet 
kol aš esu atsakingas už šią vietą... ją 
tvarkysiu. Padėkite ponui Aštonui iš
lipti ... Aš paruošiu maisto ir parengsiu 
pirtį. Pirtis padarys jus tinkančiais bet 
kam”.

Stuartas nusišypsojo ir, kai ponas Aš- 
tonas buvo paguldytas ant kailių prie 
ugnies, jaunasis britas uždėjo draugišką 
ranką ant Matti peties. Jis suprato, kaip 
Matti jautėsi. Matti troško ką nors pada
rytį savo kraštui, tačiau jis buvo prira
kintas kulkos žaizdos, kuri jį padarė 
laikinai luošu prie triobelės.

“Mes turime Anglijoje priežodį, Mat
ti, kuris sako maždaug taip: ’Tie taif> pat 
tarnauja, kurie stovi ir laukia’. Tu at
lieki puikų darbą ... prižiūrėdamas ma
no tėtį ir laikydamas mums buklą sau
są ir šiltą. Tu žinai Morzės kodą?”

“Truputį”.
“Kodėl tau nepasilavinti? Juk tu ga-
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lėtum būti mūsų telegrafistu. Morzės 
kodą rasi dienoraštyje, kurį tau daviau. 
Truputį pailsėjęs parodysiu tau kaip 
vartoti siųstuvą”.

Matti nusišypsojo. Jis aiškiai pergy
veno savo padėtį, visa širdimi trokšda
mas ką nors atlikti kovoje, kuri buvo 
prieš jų akis. Palaikyti ryšį su suomių 
kariuomene ginančia Petsamo frontą 
buvo kažkas ypatingo. Jis buvo giliai 
dėkingas.

Stuartui, Paavo, Mikko ir Juhani mie
gant lokių miegu, ponas Aštonas išdžio
vino jų batuose esančius šiaudus, Šiau
dai, kurie yra įdedami į minkštus elnio 
odos batus, dėvimus tolimosios šiaurės 
suomių ir lapių, yra būtina jų apavo 
dalis. Jie sugeria drėgmę ir neleidžia 
kojoms nušalti.

Matti buvo bepradedąs tvarkyti sli
des, bet ponas Aštonas jį pertraukė.

“Leisk man tai padaryti”, jis sušnibž
dėjo. ”Tu mokykis Morzės kodo ir la
vinkis naudoti siųstuvą”.

Taip septynias valandas šie du vyrai, 
anglas su sulaužyta ir jaunas suomis 
peršauta koja, ruošėsi pavojingam už
daviniui laukusiam jų draugų.

Rusų belaisvis buvo pamirštas, bet 
vyras nemiegojo. Jis girdėjo gyvą pasi
kalbėjimą apie Murmansko geležinkelio 
išsprogdinimą ir laike šių tylių valandų 
planavo, kaip galima būtų sukliudyti šį 
drąsų planą. Jo žaizda nebuvo tokia pa
vojinga, kaip iš pradžių atrodė: Juhani 
kulka pervėrė jo šoną, bet nesulaužė 

jokio kaulo ir neperkirto jokios arte
rijos.

Pusę devynių Juhani pabudo. Jis išli
po iš guolio ir priėjo prie ugnies. Ant 
ugnies buvo keturi kieti akmenys pa
juodavę nuo karščio. Juhani juos pama
tęs nusišypsojo.

“Pirtis, a? Tai bus puiku. Ar vanduo 
jau viduje?“

“Viskas viduje”, Matti tarė patenkin
tas. “Kai jūs, vyrukai, savo knarkimu 
varinėjote kiaules po laukus, ponas Aš
tonas ir aš dirbome”.

Juhani prikėlė kitus. Greitai pirtis 
buvo parengta. Mažame prieškambary
je prie buklo pagrindinio kambario bu
vo akmeninė krosnis. Į tą krosnį buvo 
padėti nepaprastai karšti uolos gabalai. 
Skautai nusirengė, sulipo ant žemų suo
lų prie sienų ir tada Matti užpylė ant 
akmenų karšto vandens. Tai atlikęs jis 
pasitraukė į didįjį kambarį ir uždarė 
duris.

Pirties temperatūra greitai pakilo. 
Skautai pradėjo smarkiai prakaituoti, o 
karštis vis kilo. Karšti akmenys vertė 
vandenį į sausus garus. Po penkių mi
nučių Juhani paėmė beržo šakų vantą, 
stovėjusią karšto vandens kibire. Jis 
pradėjo vanoti savo tris draugus. Tai 
buvo suomiškas būdas kaip galima pla
čiau atidaryti odos poras.

Praėjus dešimčiai minučių, Juhani 
pabeldė į duris. Matti sumažino šviesą, 
atidarė lauko duris ir po to atvėrė pir
ties duris. Visi keturi šovė laukan, tvo- 
josi į sniego pusnį ir, kelis kartus apsi-

Montreoliškioi rajono są
skrydyje. Viduryje vieš
nia iš Bostono v.s. L. Če
pienė. ,

Nuotr. J. Kibirkščio
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Pon-Pacifiko džiamborėje Tėvynę garsinant. Ra
jono vadas v.s. A. Krausas ir sesė Rasa Žižytė

vertę, žaibo greitumu movė atgal į trio- 
belę.

Stuartas jau keletą kartų anksčiau tu
rėjo malonumą maudytis suomiškoje 
pirtyje. Pradžioje mintis išbėgti iš per- 
kaitinto kambario ir voliotis sniege jam 
atrodė, kaip beprotystė, bet po pirmo 
bandymo jis suprato, kaip šaltis yra ma
žai jaučiamas. Tokios vonios veikimas 
buvo nepaprastai puikus. Ji atgaivinda- 
vo nuvargusius raumenis. Pasimaudęs 
žmogus jautėsi lyg naujai atgimęs ir pa
siruošęs bet kam. Dėlto suomiai ir yra 
tokie užsigrūdinę ir geros sveikatos. 
Sakoma, jie yra švariausia pasaulio 
tauta.

Po pirties laikas bėgo labai greitai. 
Išaušo diena. Ugniakuro ugnis buvo lai
koma labai maža, ir iš medžio stuobrio 
kamino dūmų beveik nesimatė.

“Dėl to tu turi būti atsargus, Matti”, 
įspėjo Stuartas. ’’Rusai tikriausiai krės 
šiuos miškus, ir degančio medžio kva
pas juos gali čia atvesti. Nėra svarbu 
kiek tu deginsi nakties metu ... bet lai
ke tų trijų valandų, kai turime dienos 
šviesą, kūrenk kiek galima mažiau”.

“Išmokink savo bobutę virti vande
nį”, jis nusijuokė. “Tu man tai kartą sa
kei, kai aš norėjau tau parodyti tai, ką
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tu jau žinojai. Stuartai, prašau prisimin
ti, kad aš esu skautas”.

“Atsiprašau. Esu per daug susirūpi
nęs”. Stuarto atsiprašymas buvo priim
tas su šypsena.

Devintą valandą keturi skautai jau 
buvo pasiruošę pirmajai savo kelionės 
daliai. Jiems reikėjo būti prie Lohilinaa 
vienuolyno apie vidunaktį. Dviejų va
landų turėjo pakakti šiam nuotoliui.

Nešdamiesi kuprines, į kurias tikėjo
si sudėti sprogstamąją medžiagą, jie iš
judėjo. Matti buvo iškepęs jiems rugi
nės duonos. Jie taip pat turėjo džiovin
tos elnio mėsos. Maitinimas bus “gele
žinėmis porcijomis” tol, kol jie grįš 
atgal.

“Atlikite darbą gerai”, Matti šuktelė
jo jiems pranykstant tamsumoje. Jis 
stovėjo prie durų truputį drebėdamas 
žvarbiame šaltyje. Ir tik jis vienas teži
nojo savo nusivylimą, kad negalėjo būti 
kartu su draugais. Matti iš visos širdies 
norėjo kovoti už savo kraštą. Jam bu
vo liūdna pagalvojus, kad jis negali da
lyvauti žygyje, kuris, galimas dalykas, 
turės ypatingai didelės reikšmės Suo
mijai.

Grįždamas į vidų, jis uždarė duris ir 
sustojo lyg užburtas. Pasilenkęs virš 
pono Aštono buvo sužeistasis rusas. Vy
ras laikė savo rankoje peilį. Matti grie
bėsi pistoleto, bet susilaikė, kai ruso pei
lis pavojingai priartėjo prie anglo gerk
lės.

“Mesk savo pistoletą ant grindų, ma
no drauge”, tarė rusas kietai, “ir tada 
paspirk jį prie manęs. Vienas pavojin
gas judesys, ir tavo draugas mirs”.

Matti paklausė. Jis net sudrebėjo pa
galvojęs apie baisią klaidą: jie visi ma
nė, kad rusas yra taip sunkiai sužeistas, 
kad negalės judėti. Vyras juk gulėjo lyg 
numiręs viso skubaus pasiruošimo me
tu, ir jo gudrumas jam apsimokėjo. Jie 
jį pamiršo. Sužeistasis juos apgavo. Ir 
nors aiškiai matėsi, jog jis kenčia iš 
skausmo, vėl jo rankose buvo visa pa
dėtis.

“Eik į pirtį”, įsakė rusas. “Aš turiu 
darbo”.

Matti turėjo paklusti, nes rusas buvo 
atstatęs automatinį pistoletą. Skausmo 
iškreiptu veidu sužeistasis persivilko 
per kambarį, uždarė pirties duris ir pa
kišo po rankena kėdę. Po to priėjo prie 
radio siųstuvo. Užsukęs motorą, jis pa-
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.keitė bangų ilgį ir pradėjo šauktis rusų 
štabo.

Stuartui ir jo draugams esant pusiau
kelėje iki Lohilinaa vienuolyno, rusų 
štabas, jau žinojo du dalykus: suomių 
lėktuvas parašiutu numes sprogstamo
sios medžiagos prie vienuolyno ir bus 
bandoma sutrukdyti kariuomenės ir 
municijos siuntimą j Petsamo frontą.

Morzės raktas čiauškėjo pranešdamas 
visas smulkmenas, o paskutinis sakinys, 
kuris nuplaukė eterio bangomis iš slap
tosios skautų triobelės, reiškė Vaiduok
lių skilties žuvimą, net jeigu jiems ir 
pavyktų išsisukti iš kitų planų ruošiamų 
jų sunaikinimui.

“Aš prisuku Morzės raktą”, rusas iš
mušė, “taip, kad jūs galite paleisti į dar
bą radio siųstuvų bangų gaudytoją ir 
apskaičiuoti tiksliai, kur aš dabar esu. 
Siųskite pagalbos, nes esu sužeistas. Su 
manimi triobelėje yra suomis ir anglas”.

Užbaigęs pranešimą, rusas prisuko 
raktą ir stipriojo motoro spiruoklę. Iš
tisinis elektrinis impulsas sklido eterio 
bangomis — jo pagalba rusai galės tiks
liai susekti vietą, kur radosi siųstuvas.

“Na, mes galime dabar atsipūsti”, tarė 
rusas kreipdamasis į poną Aštoną, ”ir 
laukti savo draugų. Jie bus čia prieš 
aušrą”.

Verčia R. Mieželis.
Iliustruoja A. Muliolis.

/Sekančiame numeryje: "Staigmena . . . 
ir traukinio žuvimas"/

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS 
USA RYTINIO RAJONO VADOVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS BOSTONE
Suvažiavimas įvyko 1956 m. vasario mėn. 25- 

26 d., kuriame dalyvavo 35 atstovės, atstovau
jančios 384 skautes iš 1 1 atskirų vietovių Massa
chusetts, Connecticuto, New Yorko, New Jersey 
ir Pennsylvanios valstijų.

Prezidiumą sudarė: s. V. Garmienė, ps. B. Ber
notienė, v.s. L. Čepienė, s. E. Gimbutienė, v.sk. J. 
Janulevičienė, v.sk. D. Papievytė, v.sk. I Pesytė, 
v-.s. E. Putvytė.

Suvažiavimų atidaro Bostono Baltijos Tunto 
tuntininkė E. Gimbutienė, pasveikindama atstoves 
ir perduodamo suvažiavimo Seserijos Rytinio Ra
jono vadeivei v.s. E. Putvytei. Suvažiavimas pra
dėtas kun. J. Klimo sukalbėta malda ir Lietuvos 
Himnu.

Suvažiavimo sveikino Pirmijos pirmininkas v.s. 
V. Čepas asmeniškai ir raštu Seserijos Vyriausia 
Skautininke O Zailskienė, Brolijos Vyriausias 
Skautininkas S. Kairys, Seserijos Dvasios Vadovas 
kun. dr. sktn. S. Yla, Brolijos I rajono vadeiva v.s. 
A. Matonis ir asmeniškai Bostono skautų tunto 
tuntininkas A. Levinas.

Skautininkės sveikino naujo Clevelando tunt, ps.
M. Pažemėnienę. Nuotr. V. Bacevičiaus

Po pranešimo iš vietovių sekė Pirmijos pirminin
ko V. Čepo pranešimas "Užsienio santykių reika
lingumas" ir ps. A. Banevičiaus — "Brolijos Už
sienio Skyriaus veikla".

Po diskusijų buvo aptarti rajono einamieji rei
kalai:

Stovyklos reikalu —• visoms vietovėms pagei
daujant, buvo nutarta organizuoti dvi rajonines 
stovyklas: 1. vasaros viduryje Putnamo vienuoly
ne paukštytėms ir 2. skautėms ir vyr. skautėms 
vasaros atostogų pabaigoje, kviečiant ir brolius.

Konkursinis laužas — pasimokyti laužavedy- 
bos ir patobulinti laužų programą; numatyta or
ganizuoti konkursinį laužą, apie kurį smulkesnės 
žinios bus suteiktos vėliau. Laikas numatyta bir
želio mėn. 9 d.

Suvažiavimas priėmė sekančia rezoliucija:
"Mes pilnai pritariame Lietuvos Skaučių Sese

rijos, jos Vyriausios Skautininkės ir vadijos dar
bui ir vedamai linijai ir pareiškiame, kad jų. va
dovaujamos esame pasiryžusios ir toliau visomis 
legomis tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, puo
selėti seseriškumą ir nuoširdų sugyvenimą savo 
tarpe, bendradarbiauti su Brolija, ugdyti lietuviš
kumą savo ir jaunesniųjų širdyse, ieškoti Lietuvai 
draugų, jai palankiųjų tarpe ir kovoti su jos 
priešais, kiek jėgos leidžia, kad Lietuva vėl būtų 
laisva."

Pasirašė suvažiavimo prezidiumas.
Suvažiavimas vyko gražioje, lietuviškais orna

mentais išpuoštoje tautininkų namų salėje. Maistu 
ir nakvyne rūpinosi suvažiavimo šeimininkė s. V. 
Barmienė talkininkaujama Vaivų skilties su skil- 
tininke s. A. Labuckaite. Pelėdų skiltis su skilti- 
ninke I. Treiniene pravedė registraciją ir padarė 
suvažiavimui staigmeną apdovanodama visą su 
važiavimą suvažiavimo ženkleliu, padarytu iš 
plonų vytelių surištų tikruoju mazgu.

Suvažiavimas baigtas sekmadienį 3 vai. iškil
minga sueiga, kurioj sese I. Simulynoitė davė pa- 
skautininkės įžodį. D.
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SUEIGOS VILKIUKAMS 

v.s. L. Čepienė 
III SUEIGA

Uždavinys: "Žino Lietuvos sostinę. Moka pa
gerbti vėliavas".

Vilkiukų pasisveikinimas. Būrelių šūkiai.
Draugovės daina: "Žygis į Vilnių".
Darbas būreliuose: 1. būrelių galvos gauna 

po Lietuvos žemėlapį ir ant segtuko užsmeigtą 
mažytę, trispalvę. Būreliai stebi Lietuvos žemėlapį 
ir įsmeigia vėliavėles radę abi sostines Vilnių ir 
Kauną.

2. Būreliai daro sostinių knygas. Senas vilkas 
aprūpiną reikalinga medžiaga: popierium, žirk
lėm, klijais, spalvotais pieštukais ir senais žurna
lais ar laikraščiais, iš kurių berniukai galėtų iš
kirpti Vilniaus ir Kauno yaizdų. Knygos viršelį 
ir lapus vilkiukai gali papuošti ir savo piešiniais. 
Kuris būrelis padarys gražiau?

Pašnekesys: apie vėliavų pagerbimą. Čia pat 
pasimokoma pagerbti." Papasakojama pasaka De 
Amiči — "Mažasis didvyris".

Žaidimai: "Medžioklė". Senas vilkas paprašo 
būrelių galvas surinkti iš vilkiukų po vieną kokį 
daiktelį: pieštuką, peilį, gumą, nosinę ir tt. Daik
tus sudeda į krūvą. Sušvilpus visi bėga prie krūvos 
ir ieško savo daikto. Suradę grįžta į savo būrelio 
vietą ir pakelia ranką. Kuris būrelis pirmas? "Gy
vatė". Duodama 3 min. laiko. Kiekvienas ber
niukas /per būr. galvą/gauna po popierio lapx. 
Uždavinys: pagal duotą ženklą plėšti popierių 
pirštais, kad išeitų gyvatė /kaip kad obuolį lu
pom/. Kurio bus ilgesnė? Kas savo gyvatę perplė
šė, išeina iš žaidimo. Laimi, kas per duotą laiką 
išplėšė ilgiausią gyvatę.

Sueigos pabaiga: rikiuotė. Įnešama vėliava. Pa
gerbiama. Giedamas Himnas. Saliutas.

Prieš paleidžiant pranešama sekančiai sueigai- 
iškylai ateiti gražiai apsirengus, nes bus vyksta
ma aplankyti Lietuvos savanorį, pasveikinti jį 
16 Vasario proga.

IV SUEIGA - IŠKYLA
16 Vasario ar kitai kuriai tautinei šventei

Uždavinys: aplankyti Lietuvos savanorį, ar Ne
priklausomybės kovų didvyrį, ar žymų Amerikos 
lietuvių veikėją.

Pasiruošimas: 1. surasti adresus tų žmonių, 
kuriuos vilkiukų būreliai aplankys, 2. susitarti, 
kad jie būtų namie ir būtų pasiruošę papasakoti 
ką nors vaikams ar parodyti paveikslų, daiktų iš 
anų laikų, 3. būreliams palydėti surasti kelis 
skautus vyčius, 4. painformuoti apie tai tėvus, 
5. nupirkti gėlių ar lietuvišką knygą, kad kiek
vienas būrelis padovanotų nuvykęs, 6. pasikalbėti 
su berniukais apie mandagumą, kaip pasisveikinti, 
kalbėti ir tt. 7. pranešti kada turi grįžti.

Draugovė skirtu laiku susirenka. Įprastu būdu 
pasisveikina. Būrelių šūkiai. Draugovės daina: 
"Leiskit į tėvynę . . ."

Seno vilko pranešimas: 1. pristato būreliams 
skautus vyčius, 2. papasakoja kur kiekvienas bū
relis vyks, 3. duoda būrelio galvai gėles ar do
vanėlę, 4. skiria apsilankymui laiką /apie 1 vai./, 
5. visi būreliai turi vėliau grįžti į sueigos vietą.

Būreliai išvyksta. Būreliai grįžta.
Grįžę būreliai pasakoja savo įspūdžius. Padė

kos šūkis skautams vyčiams. Sueigos užbaigos ce
remonialas. Saliutas.

VILKIUKŲ SUEIGA — MAMYTEI 
Paruošė v.s. L. Čepienė

Uždavinys: pasveikinti ir pagerbti motinas.
Pasiruošimas: programai užpildyti bei mamy

tėms palinksminti kiekvienas berniukas išmoksta 
ką nors pasakyti, padainuoti ar pavaidinti. Jei vie
nam nedrąsu, tepamėgina dviese, trise ar visas 
būrelis. Pav. "geltonųjų" būrelis pasipuošia savo 
rankoms padarytomis geltonos spalvos kepurėmis 
ir visą programą parenka "geltoną". Dainuoja 
apie saulę, medų, eilėraščius ar pasakas apie gin
tarą ir smėlį Baltijos pajūryje.

Iškepa pyragą, papuošia jj geltonos spalvos 
marmelado saldainiais. Padovanoja mamytėms 
taip pat ką nors "geltono", k.a. geltonais virše
liais užrašų knygelę.

Tepogalvoja kiekvienas berniukas, kur ir ką ga
lima būtų pritaikinti Motinos Dieną švenčiant, 
kad būtų ir juoko ir gero džiaugsmo ir būrelis gra
žiai pasirodytų su savo spalvomis ir darbu.

Kiekvienas būrelis paruošia ir programos daly
kus ir vaišes ir pakvietimus.

Senas Vilkas pagalvoja apie staigmeną. Gai 
tai bus nematyta viešnia, kurio vilkiuko močiutė, 
ar vieniša senelė. Gal tai bus didelis pyragas — 
vilkiukų ženklas. Gal tai bus brolių vyčių orkes
tras. O gal ir šviesos paveikslai, ar filmą apie 
motiną.

Šventės programa vyksta mamytėms susėdus.
Pasveikinimas: draugovė sveikina dainele:

"Sveikinam Mamyte, šventą Tau dienelę 
Dėkojam Dievuliui už Tavo širdelę.

Pagarbą ir meilę reiškiam Tau brangioji 
Tau, kuri daugybę rūpesčių nešioji.

Jei vaikai neklauso, jiems atleisk šiandieną 
Tave visad mylim, Tu mamytė — viena. 
Dar palauk užaugsim patys užsidirbsim 
Tau tada, Mamyte, viso ko pripirksim."

/Gaida: "Pavasarėlio dienos ateina, žydi žiede
liai, čiulba paukšteliai"/.

Būrelių šūkiai: 1. Kas tėvo, motinos neklauso 
■— valgo duoną sausą! 2. Kas bus, močiute, tai 
bus, bet lietuviai nepražus! 3. Nameliai mano 
brangūs, man visur patogu, bet niekur nėr tiek 
laimės, kaip po jūsų stogu! 4. Myliu aš zuikutį, 
myliu aš katytę, bet visų labiausiai myliu aš 
Mamytę!

Dovanos Mamytei įteikiamos būreliais.
"Baltasis" būrelis sako: Tau, brangioji Moti

nėle — Aš nuskyniau lelijėlę — Ją prisegsiu prie 
krūtinės — Ženklui meilės nuolatinės! /po to bal
tojo būrelio vilkiukai įteikia savo mamytėms po 
baltą gėlę/. "Žaliasis" būrelis sako: Tavo rankos 
mane glostė — Joms įteiksiu visą puokštę — 
Kaip ugnis raudonų rožių — Stebuklingo, reto 
grožio! /įteikiamos rožės/. "Geltonasis" būrelis 
sako: Kur žibutės ir purienos — Ir kur daug 
gražių gėlių —- Teprimins jos Tau šiandieną •— 
Kaip Tave, mamyt, myliu!

Vaišės-arbatėlė: šiandien vilkiukai vaišina sa
vo Mamytes ir svečius, rūpestingai jiems patar
naudami.

Pramogos —■ laužas: laužą veda Senas Vilkas 
ar jo pakviestas brolis. Lauželį "uždega" ir pir-
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Ynuosius žodžius pasako viena iš Motinėlių. To
liau seka bendra laužo programa:

1. Daina: "Lauželis... Mamytės... Svete
liai . .

2. Būrelių pasirodymai.
Tarp pasirodymų pravedamos vėl dainos, šū

kiai, mįslės.
3. Laužo pabaigai parodomas gyvas paveiks

las — motutė prie ratelio /Vargo Mokykla/. Vai
kas loiko knygą rankose, jis skaito:

"Papuošiu žemę auksu — Žemčiūgais, ginta
rėliais, —• Žiedeliais iškaišysiu — Aš vardą mo
tinėlės. i

Visi vilkiukai: Aš meilę jai prisieksiu — Taip 
amžiną, kaip laikas — Ir dar pasižadėsiu — Būt 
geras, geras vaikas.

Vienas vilkiukas: Dėkosiu aš mamytei — kad 
mažą užaugino — Man daug laimužės lėmus —‘ 
Pati jos nepažino.

Visi vilkiukai: Trimitai di-di gauskit — Tegul 
kas gyvas girdi — Kad nėra brangesnio perlo — 
Už motinėlės širdį.

Būrelių galvos trimituoja, ar ant skudučių ar 
dūdelių pučia melodiją dainos: "O atsimenu na
melį, aš gimtinį savo . . ."

Saliutas. Visi skirstosi namo.

RANKŲ DARBELIAI 
Paruošė Miškinis

Nesunku yra surasti nedidelį gabaliu
ką lanksčios medžio tošies. Taip pat ne- 
sunku iš rastos tošies pačiam pasidaryti 
žaisliuką, knygai pažymėjimą ar papuo
šalą. Tik pažiūrėkite į pavyzdėlius:

Švilpukas
Siūlau vartoti beržo tošies gabaliuką. 

Iškirpk formą panašią į (A). Pažymėk 
pieštuku vietas, kurias reikia atlenkti. 
Sulenk per pusę ir iškirpk trikampį (B).

Laikyk tošį tarp nykščio ir rodomojo 
piršto,' neperstipriai, ir pūsk per (C).

SUEIGA — KAIP BŪT SVEIKIEMS IR ŠVARIEMS
Uždavinys: Moka paaiškinti, kodėl reikia kvė

puoti pro nosį, kaip valyti dantis, praustis veidą, 
kaklą ir ausis.

Vilkiukų pasisveikinimas.
Būrelių šūkiai: 1. Ak, vija pinavija, mes šva

ručiai kaip lelijoj 2. Nu būreli, nu greičiau, iš
valyk dantis balčiau! 3. Veidą, kaklą ir ausis 
prausiu muilu per naktis!

Pašnekesys: "Kodėl reikia kvėpuoti pro nosį, 
kaip valyti dantis, praustis veidą, kaklą ir ausis'.

Žaidimai: 1. Vilkiuko įpročiai. Kiekvienas būre
lis gouna po popierinį maišą, kuriame keletą 
daiktų švarai palaikyti. Būrelis turi įspėti ką su 
tais daiktais jie turi daryti, kokį švaros įprotį pa
vaizduoti. Pav. būrelis gavo maišą, kuriame yra 
muilas, mazgotė ir rankšluostis. Būrelis sugalvojo 
pavaizduoti vonią ir besimaudantį vilkiuką. Vonią 
"padaro" penki vilkiukai atsisėdę ant grindų iš
tiestom kojom ir susiėmę už rankų. Šeštas vilkiu
kas įsisėdo "vonion" ir prausiasi. Būrelis sugal
voja ir atitinkamą šūkį:

"Savaitėlėj du kartu — maudaus vonioj pliu, 
pliu, pliu!

2. Maišų lenktynės. Išpūsk popierinius maišus, 
užrišk virvele. Mesk į tolį. Kieno maišas nulėks 
toliausiai?

3. Plačiausia šypsena. Vilkiukai stengiasi kuo 
plačiausiai nusišypsoti. Būrelio galva matuoja, po- 
pierio juostelėm kiekvieno šypseną. Kurio pla
čiausia?

4. Vilkiuko šešėlis. Ištiesk dešinę ranką. Nykš
tį laikyk stačiai — tai vilko ausis. Lenk rodomą
jį pirštą ir nuleisk /praskėsk/ nykštį. Pažiūrėjęs 
į šešėlį pamatysi vilkiuko galvą.

Darbas: Švaros priemonių maišelis. Iš dengia
mos ar tamsiai mėlynos spalvos medžiagos, ar 
plastiko siuvami maišeliai susidėt švaros priemo
nėm, einant iškylon ar vykstant stovyklon.

Sueigos pabaiga: būrelių piramidės. Atsisvei
kinimo šūkiai. Saliutas.

Knygai pažymėjimas
Iškirpk iš tošies du vienodus trikam

pius. Su stora adata pradurk skylutes 
ties dviem kraštais. Trečiąjį lygiai arba 
raitytai nukirpk. Apsiuvinėk storu vil
noniu siūlu abu kraštus. Turėsi kepu
raite, kurią gali užmauti ant to pusla
pio knygoje, kur sustojai skaityti. (A), 
(B).

Pirmiausia surask riešuto kevalą ir 
perskelk per pusę. Siūlau graikiškus 
riešutus (walnuts), nes jie lengvai sky
la. Iš tošies iškirpk kokio nors gyvulio 
ar paukščio siluetą. Pavyzdėlyje yra
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vėžlys. Per. vidurį išdurk dvi skylutes. 
Čia įsek segtuką. Prie tošies, ant gražes
nės pusės, prisiūk keturiais dyksniais 

’riešuto kevalo pusę. Vietoj segtuko ga
lima praverti vielos žiedą, iškirpti 
skilties gyvulio ar paukščio siluetą. Tai 
būtų labai įdomūs žiedai prie unifor
mos.

DEGINIMAS ANT MEDŽIO
Tai labai įdomus užsiėmimas, nors, 

kaip ir visi kiti darbeliai, reikalauja 
kantrybės. Pats deginimo įrankis yra 
palyginus mažas — tai lyg pieštukas, 
tik kiek storesnis. Ant jo galo yra kei
čiamos viršūnės pagal reikalą — vie
nos yra bukesnės, kitos smailesnės. Pap
rastai deginant ant medžio tereikia tik 
vienos viršūnės (žiūr. brėž. Nr. 1). Su 
šia galima atlikti viską kas reikalinga 
laikant visą “pieštuką” įvairiu kampu 
(stačiai augštyn ar žemyn brėžiant, gau
si tiesią švarią liniją, laikant gulsčiai į 
dešinę pusę — gausi liniją su šešėliu iš 
dešinės). Tokia šešėliuota linija yra rei- 
kalinga ploto užpildymui, pav. obuolio 
vidaus ar pan. Pieštuką laikant stačiai 
pačiu smaigaliu, gausite taškelius, kurie 
gerai tinka duoti šešėliams iš išorinės 
rašto pusės. Kiti smaigaliai arba viršū
nės, kurias rasite drauge su visu komp
lektu, yra vartojamos paprastai kitiems 

reikalams, pav. deginimui ant kamščio, 
odos, metalo formavimui ir pan.

Geriausias ir tinkamiausias šiam tiks
lui aparatas yra Ungar-Craft Woodbur
ning Pencil, gaunamas kiekvienoj Arts 
& Crafts Supply krautuvėj ar kaikurio- 
se elektros reikmenų krautuvėse.

Gatavas neapdirbto (turiu mintyje, 
nedažyto, nevarnišuoto ar vaškuoto) 
medžio lėkštes, dubenius įvairaus dy
džio, dėžutes ar kitus medinius dalykė
lius tinkamus deginimui, galite gauti 
tose pačiose A & C Spp. krautuvėse.

Kada būsite jau pilnai išdeginę savo 
turimą daiktą, galite jį keletą kartų 
nuvarnišuoti, leisdami gerai įsigerti į 
medį ir išdžiūti prieš dedant sekantį 
varnišo sluoksnį. Kitas geras būdas iš
gauti medžio grožį yra ištrinti turimą 
daiktą bičių vaško trupiniais minerali
niam aliejuje.

Prieš pradedant darbą, duokite smai
galiui gerai įkaisti. Kuo lėčiau “pieštu
ku” brėšite liniją, tuo jis giliau tą lini
ją įdegins. Pirmai pradžiai paduosime 
keletą lengvų pavyzdėlių. Nr. 2 tinka 
išdeginti dėžutės viršui ir šonams. Tai 
lietuviškos klėties durų raštas. Nr. 3 —- 
papračio lapai įvairiai sudėti. Tiktų 
tam pačiam tikslui arba lėkštės kraš
tams papuošti. Mūsų stilizuotos tulpės 
labai tinka deginimui. Jas vėliau gali
ma padažyti. Daug panašių raštų, dar 
gražesnių, jūs patys bemėgindami su
rasite. Sėkmės! Sesė Ina.
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veda s. Č. Senkevičius

LS Seserijos VS pristačius, LSS Tarybos Pirmija šv. Kazimiero šventės proga pakelio/ap- 
dovonoja šias seserijos vadoves bei skaučių rėmėjus-as:

J skautininkės laipsnį: ps. S. Jurkynienę, Čik., ps. A. Kliorienę, Cik., ps. D. Zubrickaitę- 
Fidlerienę, Anglija, ps. T. Žukienę, Čik.;

1 paskautininkės laipsnį: p. J. Daudžvardienę, Čik., v.sl. D. Dulytę, Baltm., v.si. N. 
Jankutę, Čik., v.sl. J. Janulevičienę. New York, v.sl. A. Labanauskienę, Baltm., v.sl. S. Lau
kaitienę, Vokietija, v.sl. R. Mantautaitę-Molienę, Wore., v.sl. G. Prialgauskaitę, Čik.;

Ordinu "Už Nuopelnus": p. J. Janonį ir p. J. Čaplinską, abu Vokietijoj, p. Br. Jucėnienę, 
Harff., dr. A. Mačiukienę, Čik.;

Vėliavos Ženklu: valt. V. Kaminskaitę, Vokietija.

PIRMUOS PASTOGĖJE
© Skautų Aido Redakcija patvirtinta šios su

dėties: vyriausias redaktorius — v.s. Stepas Kai
rys, Seserijos redaktorė — s. Ona Gailiūnaitė, Bro
lijos redaktorius — s. Česlovas Senkevičius, visi 
trys Toronte.

Auganti Skautų Aido redagavimo našta iššau
kė reikalą plėsti redakcinį kolektyvą. Džiaugda
miesi Skautų Aido augimu, linkime sėkmės visiems 
trims.

© Priimti Skautų Skyrelių neskautų laikraš
čiuose nuostatai, trumpi, bet išsamūs. Jų projektą 
paruošė ps. A. Valatkaitis, buv. tokio skyrelio 
redaktorius "Drauge".

@ Prasidėjo Tarybos korespondencinis posėdis, 
kurio darbotvarkėje eina PirmijOs rinkimai ir Ta
rybos narių kooptavimas.

© II KSS Prezidijumas š.m. kovo mėn. 1 1 d. 
perdavė visą medžiagą naujai išrinktam Tarybos 
pirmininkui ir tuo baigė savo darbą.

Taryba išreiškė Prezidiumui ir jo nariams: pir
mininkui dr. Jurgiui Gimbutui, vice-pirmininkui 
kun. Jonui Klimui, sekretoriams s. A. Labuckaitei 
ir s. A. Treinui ir iždininkei ps. V. Karosaitei pa
dėką už ištvermingai pravestą darbą.

® Tarybos narėm M. Barniškaitei ir M. Žilins
kienei pasitraukus iš Tarybos, jų vieton įėjo Se
serijos Sueigos rinktos kandidatės s. N. Grigaliū
nienė iš Čikagos ir s. V. Kalendrienė iš Toronto.

® Statuto komisija, susidedanti iš s. A. Ag
linsko, s. M. Budrienės, ps. Jurkynienės, s. Kor- 
zono ir v.s. Vaišnio SJ, peržiūri Statutą ir ruošia 
naujo statuto projektą, priimdama dėmesin KSS 
pasisakymus tuo klausimu.

® Pakviestos komisijos skautininkų laipsnių 
teikimo ir ordinų teikimo nuostatams paruošti. 
Pirmojon įeina v.s. K. Grigaitis, s. O. Gailiūnaitė ir 
v.s. V. Skrinskas, visi iš Toronto, antrojon — v.s. 
V. Šenbergas, s. J. Gulbinienė ir v.s. P. Karalius, 
visi iš Clevelando.

@ Atspausdintas ribotas s kaičius dabartinio 
Statuto. Vadovai, suinteresuoti jį gauti, kreipiasi 
į Tarybos sekretorių v.s. K. Jonaitį, 858 Main St. 
Worcester 10, Mass, prisiųsdami 150 pašto ženk
lais.

LSB VADUOS PASTOGĖJE
® VS "Krivūlėje" iš 5.4.1956 pareiškė padė

ką LSB vardu "Sk. A." administratoriui ps. L. 
Eimantui už pasiaukojantį darbą iš pagrindų per
tvarkant "Sk. A." administraciją.

@ Iki Vadijos nustatyto termino nario mokes
čius už 1955 m. užmokėjo tik Kanados Žalgirio, 
JAV Worcesterio, Hartfordo, Waterburio, Oma- 
hos ir Los Angeles vietininkijos. Ačiū šiems vie
netams ir jų vadovams. Gaila, kad kiti vienetai 
yra taip netvarkingi šioje solidarumo pareigoje.

@ Taut./Valst. Ženklų programų ėjimas paju
dėjo pionieriškame I JAV rajone: Valstybinį 
Ženklą įsigijo 3, o Tautinį — 5 skautai. Šis ra
jonas statomas pavyzdžiu visiems kitiems. TAS 
instrukcija šių ženklų reikalu yra išsiuntinėta va
deivoms, tunt./viet.

® VS yra atkreipęs vadovų dėmesį, kad 
kaikuriose vietovėse nesilaikoma PLSS Pirmijos 
nustatytų religinio ugdymo taisyklių, kurios yra 
priimtos privalomam visų Sąjungos vienetų nau
dojimui. Vadovai paprašyti dėti visas pastangas, 
kad Sąjungos drausmė nebūtų laužoma.

® Paruoštos 6 religinių specialybių programos 
ir joms atitinkančių ženklelių projektai. LSB kat. 
dv. vadovas ruošia leidinėlį, kuris talpins medžia
gą surištą su Sąjungos kat-. sk. religiniu ir doriniu 
ugdymu.

® Artinantis vasaros stovykloms, vadeivos, o 
kur jų nėra tunt./viet., prašomi sudaryti savo 
rajonų stovyklų kalendorių ir pranešti Vodijai. 
Atkreiptos dėmesys į kai kur jau praktikuojamą 
dalyką ■—- kviesti kitų vietovių skautus į savo 
stovyklas. Tuo būdu duota proga skautams su
sipažinti, pažinti kitų vienetų darbo metodus. 
Kvietimas kitų vietovių skautų turėtų būti da
romas tik tunt./viet. susitarus, tas pat liečia ir 
pavienį skautų judėjimą.

® Vadeivos pristatymu, Hamiltono tunto tunt. 
s.v.v.sl. E. Mickūnas, jam pačiam prašant, iš pa
reigų atleistas nuo š.m. balandžio mėn. 23 d. 
Nuo tos pat dienos naujuoju tuntininku patvirtin
tas ps. J. Trečiokas.

• Š.m. sausio mėn. 15 d. išėjęs atostogų JAV 
II rajono vadeiva v.s. V. Šenbergas, jam pačiam
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prašant, iš pareigų atleistas nuo š.m. balandžio 
mėn. 23 d. Jį laikinai nuo sausio mėn. 15 d. pa
vadavęs v.s. Pr. Karalius iš pareigų atleidžiamas 
nuo š.m. balandžio mėn. 23 d. Abiems skautinin
kams reiškiame nuoširdžia padėką už įdėta darbą 
ugdant II-jį rajoną ir Clevelando Pilėnų tuntą. 
Iki naujo patvarkymo tunt./viet. palaiko tiesiogi
nį ryšį su LSB VS.

® Sk. vyčių skyr. vedėjas v.s. P. Karalius su 
savo bendradarbiais baigia ruošti skyr. veikimo 
planą.

@ Š.m. gegužės mėn. 19-20 d. pas mūsų bi
čiulį p. J. Bačiūną /Tabor Farm, Sodus, Mich.,/ 
LSS/LSB Vadi jos kviečia vadovų/vių sąskrydį. 
Programa rūpinasi LSS Vadija ir LSB Vadijos na
riai Čikagoje. Iš LSB kviečiami sk. vyčiai, sk. 
akad., jūrų būdžiai, vadovai nuo draugininkų į 
viršų ir skautininkai. Sąskrydis turės ideologinių 
studijų pobūdį. Daugiau žinių bus suteikta vs/vs 
pranešimais ir spaudoje.

® Kanados rajono Žalgirio viet-jos vietininkdi 
ps. P. Balsui iš pareigų pasitraukus, vadeivos 
pristatymu, naujuoju vietininku nuo š.m. vasario 
mėn. 25 d. patvirtintas v. valt. B. Simonaitis.

® N uo š.m. kovo mėn. 4 d. Korp. "Vytis" 
pirmininkas v.si. K. Mikėnas ptadėjo eiti LSB 
Akademinio Skyriaus Vedėjo pareigas.

1956 M. "S.A." 

GARBĖS PRENUMERATORIAI

19. S. L. HEININGAS, DETROIT, USA.

20. S. DR. K. AGLINSKAS, CHICAGO, USA.

PADĖKA

Per Kanados Rajono PLSS vadovių ir vadovų 
suvažiavimo metu įvykusią arbatėlę suvažiavi
mo dalyviai ir svečiai savo tarpe surinko $52,50 
ir paaukojo Brolijos Užsienio Skyriaus Džiam- 
borės Fondui. Tai gražus bei sektinas pavyzdys. 
DF vardu nuoširdžiai dėkoju visiems maloniems 
svečiams, sesėms ir broliams, parėmusiems sa
vo auka Džiomborės Fondą.

ps. O Gešventas

DF sekretorius.

II-SIS KANADOS RAJONO VADOVŲ-VIŲ

SĄSKRYDIS

/sks/ Ne dažnai tenka suskristi į rajoninius 
sąskrydžius ir visiems drauge juose pagyventi rū- 
pimiausiais klausimais, peržiūrėti kas daryta, pa
nagrinėti kas darytina. Juo rečiau jie būna, juo 
daugiau reikalų susikaupia, ir dviejų dienų pro
grama per trumpa pasidaro.

Kanados rajonas antrąjį savo vadovų-vių sąs
krydį turėjo balandžio 14-1.5 d. Toronte. Jį su
organizavo naujasis Rajono Vadeiva ps. St. Na- 
ginionis, savo pavaduotojo ps. J. Pažėros pade
damas. Sąskrydžio posėdžiai ir vaišės vyko Lie
tuvių Namuose.

Sąskrydžio organizatorius Rajono Vadeiva ps. St. 
Noginionis ir rajono Vyr. Dvasios Vadovas ps. kun. 
St. Kulbis, S.J. sveikinasi, gavę apdovanojimo žy- 
menius kavutės metu. Nuotr. St. Dabkaus.

Balandžio 14 d., 10 vai. ryto, užsiregistravę 
vadovoi-vės iš Toronto, Hamiltono, Montrealio, 
Wellando ir Londono, pavaišinti sesių torontiškių 
kavute, rinkosi į tautiškomis ir skautiškomis emb
lemomis papuoštą salę. Viso buvo matyti apie 50 
dalyvių. Rajono Vadeiva trumpu žodžiu pasveiki
nęs suskridusius vadovus-ves, pakvietė posėdžius 
pradėti Tautos Himnu. Sudarytas prezidiumas, 
pirmininkaujant ps. O. Gešventui. Iki pietų iš
klausyti pranešimai: Kanados rajono vadeivės 
pav. s. St. Draugelienės, PLSS Tarybos Pirmijos 
pirmininko v.s. dr. V. Čepo sveikinimas raštu, Ra
jono Vado v.s. J. Bulotos, Rajono Vadeivos ps. St. 
Naginionio, Brolijos VS ir Kanados Rajono Vy
riausio Dvasios vadovo ps. kun. St. Kulbio, S.J.

Sąskrydžio dalyviai bendrai papietavę "Tulpės" 
svetainėje, tęsė posėdžius atskirai sesės ir broliai. 
Iš viso, sesių sąskrydžio pobūdis buvo daugiau 
mokomasis. Brolių — diskusinis. Sesės vadovės 
savo tarpe turėjo viešnią iš JAV — v.s. L. Čepie
nę, kuri per dvi dienas jaunąsias vadoves daug 
ko pamokė.

Brolių popietiniuose posėdžiuose buvo du pa
šnekesiai: "Vasaros stovyklų organizavimas ir jų 
pravėdintas mūsų turimomis sąlygomis" —• s. Č. 
Senkevičiaus ir "Skautas ir vilkiukas" — ps. J. 
Pažėros. Po kiekvieno pašnekesio vyko gyvos dis
kusijos.

Vakare sąskrydžio dalyviams buvo suruošta 
kavutė. Šiome pobūvyje be skautų vadovų dar 
dalyvavo , konsulas Vyt. Gylys, inž. J. Strazdas, 
dr. A. Valadka su ponia, kun, B. Pacevičius, p. 
Kalendra, Skautams Remti Dr-jos nariai ir daug 
kitų svečių. Linksmoje skautiškoje nuotaikoje, 
vaišes dainomis perpinant, praleistas vakaras, 
laisvai pasišnekučiuota, naujų pažinčių užmegzta, 
senos sustiprintos. Pobūvio metu kalbas pasakė
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Konsulas Vyt. Gylys kalba sąskrydžio dalyviams.
Nuotr. St. Dabkaus.

52 doleriai ir 50 centų ... p. Kalendra skaičiuoja 
DF sumestus kavutės dalyvių pinigus. Salia vieš
nia iš JAV v.s. L. Čepienė. Nuotr. St. Dapkaus.

konsulas Vyt. Gylys, inž. J. Strazdas, p. Kalendra 
ir Brolijos VS. Svečiai savo kalbose pasidžiaugė 
gražiu skautų judėjimu ir. palinkėjo vienetams 
augti ir stiprėti. Džiamborės Fondui p. Kalendros 
pasiūlymu, pobūvio dalyviai suaukojo $52.50. 
Smagiu skautiško jaunimo pasišokimu baigta pir
moji sąskrydžio diena.

Balandžio 15 d., 9,30 vai. ryto šv. Jono Krikš
tytojo parapijos bažnyčioj sąskrydžio dalyviai iš
klausė šv. Mišių, kurias atnašavo ir pamokslą pa
sakė ps. kun. St. Kulbis, SJ.

Po pamaldų vyko toliau atskirieji posėdžiai. 
Brolių grupėje pašnekesius skaitė ps. L. Eimantas 
"Tautinis auklėjimas" ir jūr.s. H. Stepaitis "Tėvų 
ir rėmėjų būreliai". Trumpas priešpietis neleido 
kai kurių dalykų, susijusių su skaitytais refera
tais, plačiau išdiskutuoti.

Popietiniai posėdžiai vėl buvo sesių ir brolių 
bendri. Čia pranešimus padarė "Sk. A." adminis
tratorius ir vyr. redaktorius. Sąskrydis baigtas 
v.s. L. Čepienės pašnekėsiu "Sesių ir brolių ben
dradarbiavimas". Sąskrydis nutarė pasveikinti vi
so pasaulio lietuvius skautus-tes, Tarybos Pirmi
ninką v.s. dr. Čepą ir Seserijos VS v.s. O. Zails- 
kienę. Entuziastingai priimtas pasiūlymas rajo
ninius sąskrydžius ruošti kiekvienais metais.

Sąskrydis pasiuntė tokio turinio sveikinimą PLSS 
Tarybos Pirmininkui v.s. dr. V. Čepui:

"Antrasis PLSS Kanados Rajono vadovų-ių 
sąskrydis Toronte sveikina PLSS Tarybos Pirmi
ninką v.s. dr. Vytautą Čepą.

Šia proga sąskrydžio dalyviai linki Tau, mielas 
Skautininke, dar ilgai dirbti Lietuvių Skautų Są
jungos gerovei išeivijoje, kad laisvės valandai 
Tėvynėje išaušus, parvestumėte Sąjungą dar stip
resnę ir gajesnę naujo nepriklausomo laikotarpio 
gyvenimui, kuriuo mes tikėjimo niekada neprara
sime.

Budime!
Suvažiavimo Prezidiumas."

Sąskrydis pasveikino Seserijos VS v.s. O. Za- 
ilskienę:

"Antrasis PLSS Kanados Rajono vadovų-ių sąs
krydis Toronte sveikina PLSS Seserijos Vyriausią 
Skautininkę v.s. O. Zailskienę ir Seserijos Vadiją.

Šiame sąskrydyje dar labiau sustiprėjo Kanados 
Rajono vadovų-vių bendradarbiavimas. Mes tiki
me, kad viso pasaulio skautų ir skaučių gražiu su

gyvenimu ir bendradarbiavimu prisidėsime prie 
lietuvių vienybės stiprinimo išeivijoje. Linkime, 
mielai skautininkei, viso geriausio Jūsų skautiš
kame kelyje.

Budime!
Suvažiavimo Prezidiumas."

KANADOS RAJONAS

LONDON, ONT.
@ Londone ir apylinkėse Džiamborės akcijai- 

vajui vadovauja Lituanikos vyčių būrelio vad. 
v.si. A. Švilpa. Visų sesių ir brolių prašoma pa
dėti jam darbu ir aukomis.

© Mūsų jaunučiai — paukštytės ir vilkiukai 
dalyvavo šeštadieninės mokyklos paskelbtame Ve
lykų margučių konkurse ir laimėjo pirmąsias tris 
vietas bei gavo gražių dovanėlių. L. E-taS.

TRUMPAI IŠ ART! IR TOLI

® LSB Jūrų Skautų skyriaus vedėjas j.s. L. 
Knopfmileris išsiuntinėjo jūrų skautų laivams ir 
valtims ir jūrų budžių įguloms, ragindamas remti 
Džiamborės fondą, stovyklauti ir kito. Atrodo, kad 
planuojama pirmoji jūrų budžių jungtinė stovykla.

@ Toronto jūrų skautė valt. Aušra Liau- 
dinskoitė-Mašalienė buvo išrinkta Velykų pa
rado eisenos karaliene.

JŪRŲ SKAUTO KNYGYNĖLIS
® Thor Heyerdals. Kon-Tiki. Nuotykiai Ra

miajame vandenyne. Vertė žinomas žurnalistas 
St. Vainoras. 414 psl.

@ B. Stundžia . Buriavimas ir jūrininkystė. 
Vadovėlis jūrų skautams, buriuotojams ir šiaip 
vandens sporto mėgėjams.
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JAV RAJONAS
CHICAGO, III.

® Čikagos lietuviai skautai Šv. Kazimiero die
nos proga kovo mėn. 4 d., pravedė viena iš di
džiausiųjų savo sueigų. Dalyvaujant virš 400 lier 
tuvių skautų, reprezentuojančių Aušros Vartų 
skaučių tuntą, Lituanicos skautų tuntą, Baltijos 
Jūros jūrų skautų tuntą ir Akademini Skautų Są
jūdi, dar kartą aiškiai įrodė, kad lietuviškoji skau- 
tija žengia vis pirmyn ir vis augštyn ne vien tik 
savo skaičiumi, bet ir savo darbu bei dvasia.

Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnai ir atskai
tyta invokacija. Po to sekė išsamios kalbos. Kun. 
Patlaba nušvietė Šv. Kazimiero gyvenimą. Susi
rinkusius skautus sveikino J E vysk. V. Brizgys, 
VS v.s. O Zoilskiepė, skautų rėmėjų komiteto pir
mininkas dr. S. Biežis, ir visiems lietuviams gerai 
pažįstamas veikėjas J. Bačiūnas. Nuoširdžiai su
tiktas ir ilgai bus prisimintas mūsų svečio iš Ka
nados VS v.s. S. Kairio žodis. Raštu susilaukta 
svarbių linkėjimų iš Skautijos įkūrėjo žmonos Lady 
Baden Powell, Tarpt. Skūvčių Seserijos Biuro di
rektorės Mrs. Whately, Lietuvos diplomatijos Še
fo S. Lozoraičio, Lietuvos Ministerių B. Balučio 
ir P. Žadeikio, Vliko pirmininko J. Matulionio ir 
kitų asemnų.

Vienos iš maloniausių ir svarbiausių įvykių 
buvo mūsų skautiškosios šeimos padidėjimas. VS, 
kitiems mūsų vadovams padedant, užrišo apie 30 
kaklaraiščių vilkiukams ir apie 40 kaklaraiščių 
skautams. Tai tikrai puikus mūsų prieauglio skai
čius! Ir mūsų skautininkų šeima padidėjo net pen
kiais nariais: sesė A. Karnavičienė davė skauti- 
ninkės pasižadėjimą ir sesė t.n. I. Vilkienė kartu 
su broliais R. Račiūnu, R, Mieželiu, ir R. Mišausku 
tapo paskautininkiais.

Lituanicos skautų tuntas įteikė dovanas ketu
riems savo vienetams, kurie energingų drauginin
kų vedami, laimėjo tunte pravestąjį konkursą. 
Tunto pasižymėjimo ženkleliu tapo apdovanotas 
oro skautų d-vės adjutantas s.v., Korp. VYTIS jun- 
joras R. Penčyla. Tą pat dieną 7 Korp. VYTIS 
skyriaus kandidatai buvo pakelti į junjorus.

Oficialioji dalis baigta Amerikos ir Lietuvos 
tautinių vėliavų, Lituanicos ir Baltijos Jūros tun
tų vėliavų, bei Korp. VYTIS, Oro Skautų D-vės ir 
Skautų Vyčių D-vės vėliavų išnešimu.

Dalyvaujant skautams, jų tėvams ir svečiams 
Fil. Vyt. Černius pravedė laužą. Salėje pravesti 
įvairūs pasirodymai, skambėjo skautiškos dainos ir 
juokas, o lietuvių skautų padidėjusios gretas dar 
artimiau surišo skautiškoji dvasia, tėvynės meilė 
ir pasiryžimas nenuilstamai dirbti pavergtųjų bro
lių išlaisvinimo labui. Fil. Vyt. Šliūpas.

® Chicagos latviai skautai savo metinės šven
tės proga, kovo 3 d., buvo pakvietę lietuvius pas 
save atsilankyti ir bendrai broliškai praleisti va
karą. Per 30 lietuvių skautų, vadovaujami Z. 
Čarneckaitės ir Vyt. Šliūpo, nuvyko į šį vakarą, 
prisidėdami prie programos su dainomis ir tau
tiniais šokiais. Labai nuoširdžių ovacijų susilaukė 
Čikagos lietuvių skautų tautinių šokių grupė, ku
riems latviai smarkiai plojo ir net paleido šūkių: 
"Valio Lietuva".

Per trumpą laiką daugelis iš mūsų gražiai su
sibičiuliavo su broliais latviais, pasidalino skautiš
komis idėjomis ir pabaigoje net pramoko keletą 
latvių tautinių šokių. Skautininkai A. Osis ir P. 
Vilips gražiai lietuviams padėkojo už gausų at
silankymą ir palinkėjo mums dažniau susitikti bei 
artimiau susibičiuliauti. V. ŠI.

CLEVELAND, Ohio
@ /sks/ Med. gydytoja Anelė Kazlauskaitš- 

Juškienienė anksčiau išlaikiusi Ohio valstybės eg
zaminus praktikos teisėms, vasario pabaigoje bai
gė specializuotis anestezijos srityje. Nuo kovo 1 d. 
ji dirba kaip specialistė dr. N. G. De Piero vado
vaujamoje anestetistų grupėje Clevelande.

Dr. A. Juškienienė yra baigusi medicinos moks
lus Vytauto Didžiojo U-te Kaune 1942 m. Trem
tyje savo žiniomis ir pasišventimu guodė pabėgė
lių sunkų gyvenimą. Šiame krašte ji pasiryžo spe
cializuotis ir po ilgo bei įtempto darbo to atsiekė. 
Savo praktiką dr. Juškienienė riboja tik savo spe
cialybe, kuri šiame krašte yra labai nauja ir rei
kalaujanti daug naujų jėgų.

Nuo pirmųjų mokyklos dienų Dainavos Šaly, ji 
buvo aktyvi skautė. Gimnazijoje vadovavo skau
čių dr-vei, VDU-te priklausė Studenčių Skaučių 
Dr-vei ir vienerius metus buvo kandidačių vadė. 
Dar gimnazijos laikais /1936 m./ buvo apdova
nota skautišku ordinu "Už Nuopelnus", o U-te 
pakelta į paskautininkes 1938 m. Pažaislio Jubi
liejinėje Stovykloje davė Skautininkės įžodį. Šiame 
krašte dėl įtemptų studijų naujoje specialybėje ji 
negalėjo pasireikšti skaučių veikloje, tačiau dabar 
žadanti daugiau laiko tam skirti.

© Kovo 3 d. jaukiame p .Minkūnų name bu
vo Akad. Skautų Sąjūdžio Clevelando skyriaus 
sueiga. Sueigos pradžioje Stp. Matusevičius davė 
Korp! Vytis senjoro pasižadėjimą. Sueigą nuotai
kingai pravedė senj. Vyt. Kamantas. Jos metu 
Meilė Leknickaitė buvo priimto kandidate į ASD 
Clevelando "Šatrijos Raganos" draugovę. Vaka
rojimas baigtas kuklia kavute ir parodyti ASS 
žiemos stovyklos vaizdai.

® Kovo 4 d. Naujojoje Parapijoje Clevelando 
jaunimas atšventė Šv. Kazimiero dieną. Lietuvos 
Karalaičiui skirtas pamaldas išklausė Nėringos 
skaučių ir Pilėnų skautų tuntai, ateitininkai ir 
Lietuvos Vyčiai su svo organizacijų vėliavomis. 
Dienai skirtą pamokslą pasakė kun. Angelaitis. 
Po pamaldų parap. salėje buvo pusryčiai, kuriuos 
paruošė su talkininkėmis energingoji sk. bičiulė 
p. O. Jokubaitienė. Visus sveikino kleb. kun. An
gelaitis ir JAV LB p-kas St. Brazdukas. Jaunesn. 
skautės suvaidino šventei skirtą montažą.

® /sks/ Kovo 24 d. p. Malcanų name buvo 
ASS Clevelando skyriaus sueiga. Skyriaus valdy
bą šiuo metu sudaro — pirm. fil. A. Juodikis, 
Clevelando ASD p-kė B. Juodikienė ir Korp! Vy
tis Clevelando skyriaus p-kas — senj. V. Kaman
tas. Sueigos metu buv.o diskutuota gavėnios metui 
skirta tema — Religinis momentas skąutybėje. 
J. Šenbergaitė, davusi keletą originalių minčių 
šiai temai, sukėlė gyvas sueigos dalyvių diskusijas. 
Taip pasidalinta sumanymais dėl tolimesnės ASS 
veiklos, vakarojimas užbaigtas studentiškos nuo
taikos programa. . Nepaprasta padėka tenka p. 
Malcanų šeimai už tokį malonų sueigos priėmimą 
ir svetingą pastogę.

® /sks/ Kovo 25 d. s. J. Gulbinienės bute bu
vo abiejų Clevelando skautininkų ramovių sueiga. 
Šioje sueigoje skautiškon veiklon grįžtanti ps. dr. 
A. Juškienienė buvo jos dalyvių pasveikinta pasie
kusi laimėjimo savo profesijoje. Pati sueiga buvo 
skirta temai — Mūsų skautija emigracijoje. Dis
kusijas vedė v.s. Pr. Karalius, o sueigos dalyviai 
gyvai jose dalyvavo. Sueigai pirmininkavo ps. V. 
Kamantas, sekretoriavo s. A. Šenbergienė. Disku
sijose išsikristalizavo skautiškos veiklos momentai, 
kuriems šiuo metu skirtinas svarbiausias dėmesys.
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Sueigos dalyviai dėkingi s. J. Gulbinienei už 
skanią kavutę ir kepsnius.

® /sks/ Kovo 18 d. Clevelando Pilėnų tunto 
DLK Kęstučio vilkiukų dr-vė turėjo puikią iškylą 
žiemą palydinčion gomton. Vilkiukai skautų skil
ties talkinami Euclid Creek parke lipdė sniego 
senius, sukėlė smagų “karą" sniegais, stebėjo 
pėdsakus ir numalšinę ps. V. Bacevičiaus paruoš
tais priešpiečiais alkį raudonais veidais grįžo į 
namus.
DETROIT, Mich.

© Vasario mėn. 19 d. Gabijos ir Baltijos 
tuntai iškilmingoje sueigoje paminėjo Vasario 16- 
ją. Keturios mergaitės ir keturi berniukai davė 
jaun. skaučių ir vilkiukų įžodį.

Skiltininko laipsnin buvo pakeltas vytis C. 
Anužis, paskiltininko — A. Alantas, K. Balys, 
R. Plepys ir R. Rukštelė.

Po sueigos dalyvavome su vėliavomis pamal
dose.

@ Kovo mėn. 4 d. gražiai pagerbėme savo 
globėją Šv. Kazimierą. Iškilmingoje sueigoje dvi 
sesės ir vienas brolis davė skautų įžodį.

® Kovo mėn. 4 d. įsisteigė oro skautų vie
netas, kuriam vadovauja s.v.v.sl. D. Dulaitis. 
Netrukus žada atsikurti jūros skautai.

© Sausio mėnesį įsisteigė Skautų Rėmėjų 
Draugija.

Valdybos pirmininkas gen. Černius, vicepirmi
ninkai — p. Stokienė ir VI. Pauža, iždininkas 
K. Ambrozė, sekretorius VI. Mingėla. Pastebė
tina, kad daugumas steigėjų čiagimiai lietuviai, 
kurių skaičiuje buvo ilgametė skautų rėmėja 
med. dr. E. Gurskytė-Paužienė. J. Kirvelaitis.

NEW-YORK, N.Y.
© Skautų vyčių sąskrydis įvyko kovo 17-18 

d. New Yorke. Dėl blogo oro dalyvavo vos pusė 
užsiregistravvusių dalyvių. Nepaisant to, sąs
krydžio programa buvo atlikta. Pradžioje buvo 
išklausytas ps. R. Šilbojorio pašnekesys "Skautas 
vytis šeimoje ir bendruomenėje". Po to N.Y. 
skautų kapelionas kun. J. Pakalniškis savo pa
šnekesyje nuosekliai išdėstė priežastis, dėl ku
rių netikima į Dievą, s. dr. H, Lukoševičius nu
rodė konkrečius būdus, kaip skautas vytis, gy
vendamas nesavame krašte gali gerai atlikti 
savo pareigas tėvynei. Po kiekvieno pašnekesio 
sekė gyvos diskusijos. Po šių pašnekesių sąskry
džio dalyviai susirinko į Povilanskienės svetainę, 
kur N.Y. vyr. skautės kandidatės, vadovaujant 
vietininkei J. Janulevičienei buvo paruošusias už
kandžių. Susirinkus vėl į skautų būklą, LSB 1- 
ojo Rajono Vadeiva v.s. A. Matonis pravedė 
skautininkų įžodį, kurį davė N.Y. skautų Tauro 
tunto adjutantas ps. V. Mikalauskas. Po įžodžio 
diskutuota įvairiais vyčius liečiančiais klausimais. 
Nutarta sekantį vyčių sąskrydį šaukti šį rudenį. 
Painformuota, kad poros mėnesių laikotarpyje 
iš spaudos išeis ilgai laukta "Skautybė Berniu
kams". Ateityje drauge su vyčių sąskrydžiais vyks 
ir vyr. skaučių sąskrydžiai toje pačioje vietovėje. 
Tokių sąskrydžių gale bus rengiami bendri laužai.

Sąskrydžiui pirmininkavo šio rajono sk. vyčių 
skyriaus vedėjas ps. J. Raškys, o sekretoriavo vyr. 
si. A. Alksninis. Sąskrydį atidarė ir uždarė N.Y. 
Tauro tuątininkas ps. R. Kezys. Techniškai sąskry
džio rehgimo darbus atliko N.Y. skautų vyčių dr- 
vė, vadovaujant vyr.sl V. Gobužui, vyr.sl. V. Alks
niniai ir si. D. Gašlūnui.

@ Kovo 4 d. N.Y. skautų Tauro tuntas suren

gė viešą Šv. Kazimiero minėjimą Brooklyne, Ap
reiškimo parapijos salėje. Paskaitą apie mūsų 
šventąjį skaitė s. dr. H. Lukoševičius, o meninę 
dalį atliko Hartfordo skautų-skaučių dramos ra
telis, suvaidindamas p. Steikūnienės 3-jų veiksmų 
dramą "Starkiškių girioj".

® N.Y. skautų vadovų iniciatyva savaitraštyje 
"Vienybė" pradėtas vesti skautų skyrius "Skautų 
Gretos". Skyrelis pasirodo kiekvieną savaitę. Jį 
redaguoja paskoutininkioi R. Šilbajoris, V. Pilei- 
ka ir R. Kezys. Redakcijos adresas ps. R. Kezys, 
100 Cook St., Brooklyn 6. N.Y. Tel. EV 4-1621. 
Skyrelis yra informacinio pobūdžio ir daugiausia 
remiasi žiniomis iš Atlanto pakraščio skautų-skau
čių gyvenimo. R. K.

I JAV RAJONAS
© /sks/ Nepriklausomybės Šventės proga Wa- 

terburio v-jos skautai — si. A. Vaišnys, si. A. 
Saulaitis ir psl. A. Tonkūnas įgijo Valstybinį 
Ženklą. Jiems buvo įteikti atitinkami pažymėji
mai. Ji yra pirmieji JAV 1-jo rajono skautai įsi
gijusieji šį lituanistinio lavinimo spec, ženklą.

© Vietininkui tarpininkaujant, 1 -jo rajono va
deiva Šv. Kazimiero dienos proga, pakėlė į augš- 
tesnius vyresn. laipsniuos šiuos Worcesterio vieti- 
ninkijos skautus: į skiltininko — psl. Židžiūną ir 
psl. R. Jakubauską ir į paskiltininko — skautus 
K. Matonį ir V. Gailiūną.

© Bostono tunte ps. T. Noginionis yra pa
tvirtintas Perkūno jūrų skautų valties vadu.

I-jo rajono vadeiva per savo aplinkraštį Nr. 30 
pareiškė nuoširdžią padėką Waterburio Skautų 
Tėvų Būrelio v-bai už $20 paramą šio rajono va- 
dijos išlaidoms padengti.

@ /sks/ New Yorko skautų būkle skautų-čių 
tėvų ir rėmėjų surengtas bal. 7 d. jaunimo links- 
mavakaris grožiai praėjo. Programoje puikiai pa
sirodė Neringos skaučių vietininkijos tautinių šo
kių grupė, kuriai vadovauja p. Matulaitienė. Du
bysos dr-vės skautės pavaizdavo Kremliaus ma
das. Muz. M. Liuberskio vadovaujamas skautų 
vyčių oktetas ir vėl visus nustabiai žavėjo skam
bia daina. Vilkiukai, kuriems vadovauja v.sl. Alg. 
Alksninis ir sk. vytis V. Mickevičius, šį kartą pa
darė nepaprastą staigmeną, visiems pasirodydami 
su savo oktetu. Mažųjų oktetas buvo nepapras
tai šiltai klausytojų sutiktas. Jam vadovavo vil
kiukas G. Klivečka, kuris dar paskambino piani
nu. v.si. J. Ulėno vadovaujama Šarūno skautų 
dr-vė vaizdavo senovės laikų riterius. Linksmava- 
kario programą vedė Tauro tuntininkas ps. R. Ke
zys. Prie jos paruošimo daug prisidėjo Neringos 
skaučių vietininkė ps. J. Janulevičienė. Scenos 
vaizdelius paruošė akt. K. Vasiliauskas. Po prog
ramos žodį tarė sk. tėvų-rėmėjų k-to pirm. J. Au
dėnas. Dargana neatbaidė gausių svečių.

® /sks/ New Yorko Tauro skautų tunte ko
vo mėn. įkurtas jūrų skautų Audros laivas dabar 
stropiai lanko jūrininkystės kursus. Kursų instruk
toriai yra — v.vl. V. Želenkevičius, prof. A. Ben
derius, dr. Jasaitis, jūrų kar. M. Slapšys ir jūrų 
s. dr. M. Brokas. Kursų tikslas sustiprinti laivo 
narių žinias ir paruošti juos į aukštesnius paty
rimo laipsnius. Paskaitos ir darbai atliekami skau
tų būkle, 195 Grand St., Brooklyn, N.Y. Audros 
laivui vadovauja R. Penikos ir K, Remėza.

II-sis Kanados Rajono vadovų-vių sąskry
dis sveikina visus skautus-tes visame pasau
lyje. Tebūna viena mintis ir vienas bendras 
darbas.

26



ALp(LKA)3083

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
• /sks/ Bal. 22 d. Clevelando Neringos 

skaučių ir Pilėnų skautų tuntai susikaupę atšventė 
pasaulio skautų globėjo Šv. Jurgio ir skautų kan
kinių dieną.

Skautiškajai šventei nepaprastą įnašą davė 
Seserijos Dvasios Vadovas s. prof. St. Yla, kuris 
pats yra naciškojo kaceto kankinys. Jo atnašau
tos šv. Mišios pakėlė jaunatviškas sielas prie 
Augščiausiojo, į Kurį tądien skautija siuntė mal
das už kančios kelią baigusius arba juo tebe
žengiančius savo narius. Broliškas s. St. Ylos žo
dis iš sakyklos kvietė ne tik skautą ar skautę 
naikinti piktą savo širdyje ir pasaulyje, bet kartu 
kiekvieną lietuvį tokiu tiesos keliu eiti.

Malonus Clevelando skautų svečias buvo s. 
prof. Stp. Kolupaila, kuris kartu su jais meldėsi 
ir paskui dalyvavo sueigoje.

Po pamaldų abu tuntai išsirikiavo Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Įneštos vėliavos, sugiedotas Tau
tos himnas ir paskaityta malda. Perskaitytas Bro
lijos VS šiai sueigai atsiųstas žodis, s. prof. Stp. 
Kolupaila sueigai pristatė s. prof. St. Ylą, kuris 
tarė jaunimui žodį apie kančios prasmę. Jis ne
kalbėjo apie paskirus asmenis, bet kvietė visus 
pagerbti tą Nežinomąjį Skautą Kankinį — sim
bolį visų kankinių. Jiems pagerbti sueiga sugiedo
jo Marijos giesmę.

1956, Nr.4
. — — —- - ——- -j— 

pagerbti pietuose. Šeimi

Po sueigos skautės-t 
favo bažnyčios kieme, 
bei sk. tėvų ir bičiulių 
nink’u ramovės seniūni 
ruoštuose s. prof. Ylai
ninkei skaniai vaišinant, pasidalinta šventės įs
pūdžiais ir skautiškomis aktualijomis.

@ /sks/ Clevelando Pilėnų t. Vytauto Didžio
jo skautų dr-vės draugininko pavaduotojais pa
kviesti: ps. Rimv. Minkūnas, 1359 Elwood Rd., 
Cleveland 12, Ohio /tel. PO 1-2398/ ir v.si. Vyt. 
Muliolis, 1233 E. 87 St., Cleveland 8, Ohio /tel. 
SW 1-5287/.

Draugovėje kuriasi nauja skiltis, kuriai vado
vauti paskirtas Kęst. Gaidžiūnas. Skiltyje yra sk. 
R. Gulbinas ir sk. kandidatai — B. Grigaliūnas, 
Ed. Steponavičius, Alg. Šarauskos, K. Dučmanas ir 
R. Zylė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
® VYTIES KELIAIS, Venezuelos Rajono skau

tų laikraštis, kovas 1956 m. Nr. 27. 14 psl.
‘ @ BUDĖKIME, PLSS Anglijos Rajono leidi

nys, Nr. 16, 1956 m. balandžio mėn., 30 psl. ir 
viršeliai.

NIEKUOMET NEVĖLU UŽSIPRENUME
RUOTI "SK. AIDĄ''. GERIAU VĖLIAU NE
GU NIEKADA!

VOKIETIJOJ GYVENANTIEMS LIETUVIAMS SKAUTAMS UŽSAKYTAS 
IR APMOKĖTAS "S.A." 1956 METAMS

Eil. Pavardė ir vardas
Nr. arba vienetas

1 Nijolė Raišytė
2 A. Venclauskas
3 A. Venclauskas
4 Sk. Vyč. Margio b.
5 Vilkiukų draugovė
6 Vytauto D. d-vė
7 Aldona Gasnerienė
8 Jūrų skautų valtis
9 Mindaugo d-vė

10 Kęstučio d-vė
1 1 Gelež. Vilko d-vė
12 Trims sesėms
13 Penkioms sesėms
14 Sesei Vokietijoj
15 Ap. Skopas
16 K. Dikšaitis

17 Kun. V. Šarka

18 E. Polkis
19 E. Vasiliauskas
20 Jaun. skautų d-vė
21 Lituanikos d-vė
22 Vytauto D. d-vė
23 Vyčių kond. būr.
24 Tuntininkas
25 Gailius
26 — 8 egz.

Adresas

Vasario 16 Gimnazija — Rennhof

Diepholz am Flugplatz
Vasario 16 Gimnazija — Rennhof
Muenchen, Onyxplatz 3-1
Memmįngen, Postfach 201 
Salzgitter-Lebenstadte
Tunto sesių ved Motgabienei

9 egz.
Vasario 16 Gimnazija — Rennhof 
/23/ Diepholz am Flugplatz 
Godesberg b/Bonn, 
Annberger St. 400
Hamburg, Altona, 
Lagerfeld St. 1 03 
Vasario 16 Gimnazija —- Rennhof

27 Aušros tuntui
28 Vokietijos skautei

Kas užsakė ir apmokėjo

Clevelando sesių Živilės draugovė 
ps. O. Gešventas, London, Ont. Can. 
Br. Maurutis, Waterbury, Conn. USA 
Londono Lituanikos vyčių būrelis 
Londo vilkiukai ir paukštytės 
Londono skautų rėmėjų būrelis 
Londono skautų rėmėjų būrelis 
Sktn. A. Urbonas, Chicago, USA 
A. Olšauskas, Chicago, USA 
E. Mackevičius, Chicago, USA 
K. Žukauskas, Chicago, USA 
Toronto sesės Vandenės, Canada 
Toronto sesių Šatrijos tuntas, 
Omaha's sesių vietininkija, USA 
Clevelando Pilėnų tuntas, USA 
J. Karalius, Detroit, USA

s. L. Heiningas, Detroit, USA

s. L. Heiningas, Detroit, USA
s. L. Heiningas, Detroit, USA
E. Bulotienė, Detroit, USA 
E. Bulotienė, Detroit, USA 
V. Mikolajūnas, Detroit, USA 
V. Mikolajūnas, Detroit, USA 
P. J. Berzinas, London, Canada, New 
Britain vyčių būr., USA, K' Motušis, 
Toronto, Canada, Bliumfeldas, Wor
cester, USA, Omaha's vyčių būr. — 
2 pren. USA, Omaha's sk. vietininkija, 
USA, L. Laukaitis, Detroit, USA 
Hamiltono sk. vyčiai
per Motgabienę Vaivų skiltis Bostone

Pagal šį sąrašą siunčiama 38 "S.A." egz. Administracija nuoširdžiai dėkoja savo 
ir gavėjų — /skautų Vokietijoje/ vardu visiems: sesėms ir broliams ir duosnie- 
siems_tautiečiams, užsakiusiems "S.A." 1956 m. ir tuo porėmusiems lietuvišką 
spaudą ir mūsų vienminčius. Administratorius.
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