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s. VILIUI BRAŽĖNUI,
jo brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

LSB Vadija.

LSB Vokietijos Rajono Vadeivos Pava
duotojui ir Aušros Tunto Tuntininkui 

ps. TAUTVIDUI GAILIUI, 
jo brangiam tėveliui mirus, gilią užuo
jautą reiškia

LSB Vokietijos Rajonas ir 
Aušros Tuntas.

Sesei LIUDAI JARAŠŪNAITEI, 
jos brangiam tėveliui staiga mirus, nuo
širdžią užuojautą reiškia

Clevelando Živilės dr-vės 
skautės.

SVEIKINIMAS TARYBOS NARIAMS/REMS
Širdingai sveikiname mūsų Sąjungos Tarybos Nares ir Na

rius š.m. rugsėjo mėn. 1-3 d.d. susirenkančius Kanadoje į pir
mąjį savo sąskrydį užjūriuose, linkėdami skautiškos nuotaikos 
sprendžiant svarbius Sąjungos reikalus ir smeigiant gaires sėk
mingam visos mūsų lietuviškos skautiškos šeimos ateities darbui.

LSS/LSB Vadi jos.

KAIP PASIEKTI VYR. SKAUTŲ/ČIŲ STOVYKLĄ IR 
PLSS TARYBOS NARIŲ SĄSKRYDŽIO VIETĄ?

2



SRATHIAlDAS f
1956 m. rugpiūcio mėn. , Nr. 8

VILKAI, KURIE NIEKADA NEMIEGA
ps. A. Banionis

Lordas Baden Powell’is zulusų gimi
nės žmonių tarpe buvo vadinamas —• 
“M-hlala Panzi” — kas mūsiškai reiškia 
— “Vyras, kuris pasiruošęs šauti”. Ro- 
deziečiai jį pavadino “Impeesa” — “Vil
ku, kuris niekada nemiega”. Mes jį va
diname tik Skautybės Įkūrėju.

Giliau apžvelgus visą Lordo Baden - 
Powell’io pilną nuotykių, pergyveni
mų, pavojų ir daug didvyriškumo ro
dantį gyvenimą, pamatysime, kad visas 
gyvenimas praleistas: stovyklaujant, 
plaukiojant, besibastant su kariais, la
vinantis žvalgyboje, mokymasis įvairių 
laukinių tautelių papročių bei jų ste
bėjimas, pagaliau lavinimas karių bei 
patyrimai Mefekinge, yra ne kas kita, 
kaip gyvenimas žmogaus, kuriame buvo 
įsikūnijęs tikrasis skautas. Lordo Ba- 
den-Powell’io asmenybė išaugo žmo
gumi, kuris tapo viso pasaulio berniu
kams didvyriu, idealu ir sektinu pa
vyzdžiu.

Po sėkmingo Mefekingo miesto apgy
nimo daugybė nelauktų įvykių Lordo 
Baden-Powell’io mintis nukreipė į tai, 
kas iš tikrųjų buvo jo paties pribrandin
ta ir turėjo tik įvykti. Būtent, tūkstan
čiai berniukų jam ėmė rašyti laiškus 
klausdami įvairių patarimų, pergyven
tų įspūdžių ir susirašinėti. Štai, atsa
kydamas į vieno berniukų klubo laišką, 
jis rašė: “Jūs neturite tik sėdėti ir kovo
ti su savo blogais įpročiais, bet turite 
būti veiklūs, darydami gera. Daryti ge
ra, tai reiškia tapti pačiam geru ir ki
tiems žmonėms padėti”. Ši Lordo Ba
den-Powell’io pasakyta mintis buvo jo 
paties realizuota. Jai įgyvendinti bei 
joje berniukams bręsti jis sukūrė mums 
žinomą — Skautybę. Nors jau pats B-P. 
savo asmenybėje buvo subrendęs tik

ras skautas, bet kurdamas skautybės 
sistemą berniukams, jis šios idėjos tin
kamą būdą pritaikinti praktikoje dar 
išmėgino 1907 metais Brownsea saloje. 
Po to jis pradėjo rašyti “Skautybę Ber
niukams”, kurioje buvo aprašyta ne kas 
kita, kaip tik stovyklavimas įvykęs 
Brownsea saloje su kai kuriais papildy
mais ir to stovyklavimo išdavomis. Pir
moji “Skautybės Berniukams” knygos 
dalis buvo išspausdinta 1908 metų sau
sio mėn. ir kainavo keturis pensus. Tų 
pat metų gegužės mėn. išėjo pilnas 
“Skautybės Berniukams” tomas.

Ateinančiais metais minėsime ir mes 
dvi labai gražias ir ypatingas sukaktis:

100 metų nuo Lordo R. Baden-Powel
l’io gimimo ir 50 metų nuo skautybės 
įkūrimai. Šią garbingą dvigubą sukaktį 
ypatingu būdu ruošiasi paminėti anglai, 
ruošdami Sutton Parke Tarptautinę sto
vyklą.
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Ar mes galėsime ten pakliūti? Tai bū
tų sunku ir neįmanoma daugeliui. Bet 
turime stengtis, kad nors keletas mūsų 
brolių galėtų ten nuvykti ir parvežti 
mums, jei ne to viso šventės džiaugsmo 
bei iškilmingumo, tai bent įspūdžius, 
kurie atgaivintų mumyse skautybės 
Įkūrėjo dvasią.

O dar po metų švęsime 40-metį musų 
skautijos veiklos. Tais pat metais su
kaks 50 metų, kaip Lordas Baden-Po
well davė mums pagrindinį vadovą 
skautybėje — “Skautybę Berniukams”.

Sukruskime, M-hlala Panzi ir Impee- 
sa! Šiais vardais kreipiuosi į jus, broliai 
skautai vyčiai! Paimkime Koodoo ragą 
ir pažadinkime “miegančius vilkus”. 
Daug nuveikėme, bet daug ir dar dides
nių uždavinių mus laukia.

Štai su malonumu ir dideliu džiaugs
mu vartau gražiai išleistą naująją laidą 
“Skautybė Berniukams” lietuviškai. Iš
leista LSB Vadijos 1956 metais, Toron
te, Kanadoje. Ši knyga taip miela skau
tybės ištroškusiai jaunai skauto širdžiai, 
bet ji miela ir skautui vyčiui, o ypačiai 
ir dar dėl to, kai jis pagalvoja, kad ši 
laida pasirodė su jo pagalba ir nors kuk
laus darbelio prisidėjimu.

Broliai, vyras, kurio skautybėje už
grūdintas kūnas ilsisi Kenijoje, kurio 
idėjos prigijo mumyse, o jo M-hlala 
Panzi ir Impeesa vardai liko mums, ne
pamirškime, kad mes neturime tik sėdė
ti ir kovoti su savo blogais įpročiais, 
bet turime būti veiklūs. Ar parodę vie
ną kitą veiklos judesį vėl galime ramiai 
snausti? Ne!

Neturime pasitenkinti tik pavartymu 
“Skautybės Berniukams”, bet ją nuolat 

skaityti ir naudotis. Religingi žmonės 
dažnai skaito Šventą Raštą. Tas jiems 
padeda nuolatos laikytis religinėje nuo
taikoje. “Skautybė Berniukams” nėra 
šventraštis, bet joje glūdi tikroji skau
tybės dvasia, kurios mes laiks nuo laiko 
vis reikalingi papildyti. Ruoškime šios 
knygos studijų sueigas, pašnekesius 
ir t.t.

Antras ne mažiau svarbus uždavinys 
ir darbas mums priklausytų daugiau
sia, tai DŽIAMBORĖS FONDO reika
lai. Jei mes skautai vyčiai lengvai sutel
kėme lėšų “Skautybei Berniukams” iš
leisti, tai tikrai pajėgsime ir DF pasta
tyti taip, kad jis būtų pajėgus įgalinti 
mus atlikti visą eilę svarbių darbų. Bū
kime tie vilkai, kurie ištikrųjų niekada 
nemiega, ir vyrai, kurie visad yra pasi
ruošę atlikti pačius sunkiuosius užda
vinius.

Mūsų Džiamborės Fondas kaip tik 
laukia visų skautų vyčių talkos. Mes juk 
esame daugiausia išradingi ir sumanūs 
rasti keliams šio fondo išugdymui į 
nuolatinį mūsų materialinių išteklių re
zervą. Minėdami savo skautijos ketvir
tąjį dešimtmetį, tikrai galėsime pasi
džiaugti atlikę dar vieną iš didžiųjų 
darbų.

Artinantis didžiosioms sukaktims 
daugiau pastudijuokime skautybės Įkū
rėjo gyvenimą ir giliau įsijauskime į jo 
mums sukurtą sistemą. Tas padės mums 
atlikti visas užduotis ir likti tikrame 
kelyje.

Pradėkime jau ruoštis 40-ties metų 
mūsų skautijos Jubiliejinei Stovyklai, 
kuri turi įvykti 1958 metais. Su šia min
timi iki pasimatymo Jubiliejinėje!

SVS O. Zoilskienė su va
dovėmis Čikagos skautų- 
čių stovykloje.

Nuotr. L. Knopfmilerio
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Jaunystės švyturys

Alfa Sušinskas

Jaunojo žmogaus gyvenimas yra la
bai judrus. Jo vaizduotė visada be palio
vos gyvai veikia. Pasaulis jį traukia 
įvairiausiais būdais, ir jis visomis savo 
jaunystės jėgomis viskuo domisi, vis
kam skirdamas savo gražųjį laiką.

Tačiau neretai jaunojo žmogaus gy
venime kaip ir nebelieka laiko Viešpa
čiui ir savo sielai... Šūkis “Viskas gy
venimui ir nieko Viešpačiui” yra pra
žūtingas jaunojo žmogaus kelias.

Jaunasis žmogus be tikro ir pakanka
mo religinio gyvenimo yra lyg augalas 
be žiedų ir be saulės tamsoje; jis be re
liginės praktikos yra lyg žiedas, kurio 
viduje tūno įsisukusi graužianti kir
mėlė; jis be meilės savo Viešpačiui Kū
rėjui yra tarytum ledais apšalusi šir
dis, negalinti kaitriai suspinduliuoti ir 
prasiveržti skaidriu jaunystės gaivalin
gumu; jaunystė be Dievo yra lyg tam
sybės apgaubtas grožis...

Kai senatvė meldžiasi ir Viešpačiui 
nusilenkia, yra gražu. Betgi kai jaunys
tė meldžiasi pajunti nuostabųjį pirmų
jų žiedų kvapą ir žavesį, kuris traukia 
į save visa, kas yra aplinkui.

Jaunasis žmogus niekuomet nėra vie
nas su savo religija: jo nuoširdus, gy
vas ir gaivalingas religinis gyvenimas 
ir kitus nuteikia religine dvasia; reli
gingas jaunasis žmogus yra įtakingiau
sias apaštalas, veikiąs ne tuščiais, be
dvasiais žodžiais, bet savo žydinčiąja 
religine jaunyste.

Jaunasis žmogus be religinio gyveni
mo pakerta savo ateities laimės medį.

Jaunystė yra visada pilna naujų kū
rybinių polėkių, dažnai ir nesuvaldomų, 
net griaunančių jėgų. Jai reikia neklai
dinančio švyturio, nušviečiančio tikrą 
ir saugų kelią, kuriuo ji galėtų lėkti pa
ti nesudūždama ir kitų nesudaužydama. 
Gyvas religinis gyvenimas ir yra tas 
reikalingasis jaunystės švyturys, jai 
nurodąs saugų ir tikrą kelią, kuriuo ji 
gali neštis į priekį sveika, nepaklysda- 
ma, kūrybinga, teikianti laimę sau pa
čiai ir džiaugsmą kitiems.

Gyvas jauno žmogaus santykis su 
Viešpačiu, savo Kūrėju, įprasmina jau
nystę: ji tada žino savo tikrąjį tikslą ir 
išmano, kam ji yra skirta.

Jaunystė yra ugninga bei galinga ir 
norėdama sugriauna visas kliūtis, jos 
kelyje iškylančias. Ji norėdama taip pat 
suranda gražiausių būdų ir puikiausių 
progų bendrauti su savo Viešpačiu ir 
Atpirkėju.

Religingas jaunasis žmogus geriausiai 
supranta savo jaunystę ir tinkamai su 
ja elgiasi. Religinis gyvenimas jį įkvė
pia herojiškiems siekiams bei darbams; 
religinės tiesos apsaugo jį nuo skaudžių 
bei katastrofingų nuklydimų į tamsius 
ir klampius gyvenimo užkampius; reli
ginė šviesa pripildo tiesos trokštančią 
jo širdį tikros tiesos, grožio ir gėrio 
džaugsmu.

Jaunystė yra palaimingu, žydinčiu 
gyvenimo pavasariu tik tada, kada jau
nieji jos žiedai bręsta Viešpaties mei
lėje, kada vedamoji jos žvaigždė yra 
pats Visatos Kūrėjas.

Jaunasis žmogus norėdamas viskam 
turi laiko. Būdamas išmintingas, jis iš
teks jo ir Viešpačiui bei savo nemiršta
mai sielai, o taip pat ir savo dvasinei 
gyvybei palaikyti.

įžodis Sydney Aušros stovykloje, Australijoje.
Nuotr. J. Blioko
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a/ tį>y> 1956metu Liepos mėn.
JitruS f!L5.S. anglijąs Rajono Leidinys

“BUDĖKIME” — Į ŠEŠTUOSIUS 
METUS

Vienas iš stipriausių rotatoriumi spausdinamų 
skautiškos spaudos periodinių leidinių yra Ang
lijos rajone leidžiamasis "Budėkime", šių vasa
rų atšventęs savo darbo 5-rių metų sukaktį. "Sk. 
Aidas" sveikina sukaktuvininko iniciatorius, re
daktorių ir jo redakcinį kolektyvų, visus talki
ninkus, buvusius redaktorius bei bendradarbius. 
Kai dirbant pasidaro sunku, ateina palengvėjimas, 
jei pagalvoji, kod dirbi skautybei ir Lietuvai. Mes 
linkime, kad "Budėkime" kolektyvui visuomet 
būtų dirbti lengva.

Šia proga čia persispausdiname K. Lapkričio 
vaizdelį, pavadintų

Leg
Kartą mirė labai turtingas žmogus. Jo 

siela, atsiskyrusi nuo seno ir ligoto kū
no, kaip baltas debesėlis, pakilo virš jo 
gimtojo miesto ir, pažvelgusi žemyn, 
džiaugsmingai nusišypsojo. Mieste bu
vo sujudimas. Jo kūnas gražiame ir 
puošniame karste buvo vežamas baž
nyčion, lydimas didžiulės žmonių mi
nios. Laikraščiai mirgėjo jo pavarde ir 
fotografijomis. Jam buvo teikiama pas
kutinė pagarba, kaip vienam didžiausių 
labdarių ir vargšų geradariu. Bažnyčios 
varpai liūdnai skambėjo, ir daugelis 
žmonių verkė.

— Neabejotinai savo geraisiais dar
bais žemėje, aš nusipelniau Dangaus 
Karalystę, — linksmai tarė turtuolio 
siela ir, su pasidižiavimu pažvelgusi į 
tolimus tolius, nuskrido Dangaus link.

Prie Dangaus vartų, jis vėl patenkin
tas nusišypsojo ir garsiai pasibeldė. Va
landėlę buvo tylu. Jokio garso, jokio at
sako. Turtuolio siela nekantriai vėl pa
sibeldė, bet šį kartą daug garsiau. Ir vėl 
tyla. Siela nekantriai užsimojo dar kar
tą belsti, kai staiga vartų langelyje pa
sirodė malonus šv. Petro veidas.

e n d a
— Ko nori, vargše siela? — liūdnai 

paklausė jis.
— Atėjau atsiimti atpildo už savo ge

ruosius darbus, padarytus žemėje begy
venant, — išdidžiai atsakė jis.

— Atpildo? ... — nustebęs paklausė 
Šventasis Raktininkas, nežymiai žiūrė
damas į prieš jį esančią Žmonių Gyve
nimo Knygą. — Už kokius geruosius 
darbus?

— Žemėje aš buvau labai turtingas, 
— pradėjo pasakoti turtuolio siela, — ir 
mano durys visuomet buvo atdaros be
turčiams ir vargšams. Trečdalį savo tur
tų aš išleidau bešelpdamas juos, be
statydamas jiems prieglaudas ir išlai
kydamas jas —

— Tik trečdalį savo turtų... — nu
traukė jį šypsodamas šv. Petras. — Bet 
juk už tai tu buvai atlygintas žemėje.

— Kaip tai? — išplėtė akis turtuolio 
siela.

— Ar tu prisimeni, — su gailesčiu 
žiūrėdamas į jį, kalbėjo šv. Petras, — 
kad kiekviena tavo auka labdarai buvo 
aprašoma laikraščiuose, kuriuose bu
vai garbinamas ir liaupsinamas. Ar tu
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prisimeni, su kokiu pasididžiavimu 
tu skaitydavai stambiomis raidėmis at
spausdintą savo vardą ir apie savo duos- 
numą, savo gerumą ir savo meilę arti
mui. Tu širdyje didžiuodavaisi savimi 
ir vėl tam tikrą pinigų sumą skirdavai 
labdarai, net iš anksto apie tai paskelb
damas. Tavo savimyla buvo labai pa
tenkinta, kai tavo šelpiamieji tau nuo
lankiai dėkodavo ir tave garbindavo. 
Be to, tavo garsėjimas kaip labdario, 
tau buvo kaip reklama, kuri nešė naudą 
tavo prekyboje. Tavo pinigai išleisti 
vargšams šelpti, tau grįždavo kitais ke
liais su kaupu. Iš to tu turėjai tik nau
dą ir savo tuščios garbės troškimo pa
tenkinimą. Ir taip, už tai tu negali rei
kalauti atlyginimo Danguje, nes jį jau 
atsiėmei begyvendamas žemėje.

Valandėlę šv. Petras nutilo, ir jo ma
loniame veide spindėjo nuoširdi užuo
jauta nelaimingajam, kai šis suklupo 
ant kelių savo menkystėje.

— Kokių dar gerųjų darbų gyvas bū
damas padarei žemėje? — paklausė jis.

— Aš pastačiau gražiausią savo gim
tajame mieste bažnyčią, kurią išpuošiau 
auksu ir sidabru ir kurios gražumas 
garsėjo visame krašte, — su viltimi 
žiūrėdamas į šv. Petrą tyliai pasakė 
turtuolio siela.

— Ir už tai tu buvai atlygintas, — 
palingavo žil/a galva Dangaus Vartų 
Sargas. — Bažnyčios pamatuose tų auk
so raidėmis įrašei savo vardą. Bažny
čios viduje, netoli altoriaus, tau buvo 
įrengtas puošnūs suolas. Prisipažink, tu 
pastatei ją, norėdamas dar daugiau pa
garsėti ir tavo širdis alpo pasididžiavi
mu, kai tau buvo teikiama garbė ir or- 
denai. Ne Dievo garbei, bet savo garbei 
tu tai visa darei ir atlyginimą už tai jau 
ėsi gavęs. Gal dar prisimeni kokių ge
rųjų savo darbų?

— Buvau pamaldus, — tyliai vos gir
dimai sušnabždėjo turtuolio siela, — ir 
kiekvieną sekmadienį eidavau į bažny
čią ir melsdavausi.

— Tikrai, — liūdnai pasakė, linguo
damas galva šv. Petras. — Tu atvažiuo
davai liuksusiniu automobiliu. Per baž
nyčią eidavai išdidus, nes žinojai, kad 
tave lydi susirinkusiųjų žvilgsniai. Tu 
atsisėsdavai savo puošniame suole ir tik 
mėgindavai melstis. Bet tavo malda ne
buvo nuoširdi. Tiesa, tu kartojai maldos 
žodžius^ bet tavo mintys skrajojo kitur. 

Tu bažnyčion atvažiuodavai daugiau 
pasirodymui, negu maldai. Ne, tu nebu
vai pamaldus. Tu nežinojai ir žinot ne
norėjai, kas yra kilnus nusižeminimas, 
kuklumas. Tu taip pat nežinojai, kad 
tikrieji gerieji darbai, skiriami Dievo 
garbei tik tuomet, kai geradariai lieka 
nežinomi. Bet tu, savo geruosius darbus 
supynei su savo vardu, ieškodamas sau 
garbės ir sau naudos, ir tą visą tu gavai 
žemėje begyvendamas. Taigi, tai ir yra 
tavo atlyginimas. Gal dar kokių gerųjų 
darbų esi padaręs?

— Ne, — vos girdimai atsakė turtuo
lio siela.

— Gaila, — palingavo žila galva šv. 
Petras. — Gaila, kad savo visą gyveni
mą praleidai niekais. Gaila, bet aš nie
ko tau padėti negaliu ...

Ir jau buvo beuždarąs Dangaus vartų 
langelį, kai dar kartą žvilgtelėjęs į Žmo
nių Gyvenimo Knygą staiga prabilo:

— Palauk, čia yra užrašytas tavo vie
nas tikrai geras darbas, kuris tavo rei
kalą pataiso. Ar neprisimeni tu jo?

— Ne, — pro ašaras atsakė turtuolio 
siela.

— Aš tau jį priminsiu, — maloniai 
šypsodamas, šiltu žvilgsniu paglostė

TARP GRIUVĖSIŲ
(Iš partizanų kūrybos)

Kur pasukti, be kelio, be tako, 
Kietas gruodas, bežvaigždė naktis ... 
Čeža lapai, pageltę be kraujo, 
Iš visur žvelgia baimė, mirtis.

Ką ten sūpuoja vėjai įšėlę,
Ko ten švilpauja vėtros gūdžiai? ... 
Stūkso kartuvės juodos, pakrypę, 
Saugo kūnus jose žmogžudžiai...

Dar toliau klūpo kryžiai prie kelio, 
Klykia gervės bailiai prie vandens... 
Kas prikels, kas prikels iš po kryžiaus 
Tave, Lietuva, vėtroj rudens? ...

Ir kur eisi, kur žvelgsi aplinkui, 
Vien kapus ir griuvėsius matai, 
Rodos dienos pailsę sulinko 
Po našta svetimųjų nūnai.

O nešvinta saulėtekio rytas,
Nors juodoji naktis taip baisi,
Tik po. sodžius plėšikų išmintus
Skamba dainos: “Greit būsim laisvi”.

Vėl jėgų iš kažkur atsiranda,
Vėl tikėti imi viltimi,
Jei artojas kovot nepailso — 
Laimėsim. Pirmyn su viltim!
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verkiančią sielą šv. Petras. — Savo jau
nystėje tu buvai skautas vytis. Kartą, 
vyčiams įprastu būdu, tu keliavai. Ke
lionėje tau reikėjo pereiti dykumą. Ta
vo pečius slėgė sunki skautiška kupri
nė, o prie šono buvai prisikabinęs nedi
delį vandens butelį. Nors saulė kepino 
negailestingai, ir tavo veidas buvo api
piltas prakaitu, ir kojos linko nuo nuo
vargio ir gilaus dykumos smėlio, bet ta
vo lūpas puošė graži šypsena. Su kiek
vienu žingsniu dykumos karštis mažino 
tavo jėgas, ir kai tau atrodė, kad toliau 
jau paeiti negali, tu suklupai ant kelių 
ir pakėlęs savo akis dangun su giliu pa
sitikėjimu tarei: “Viešpatie, Tu esi ma
no Vadovas. Tave myliu, Tave garbinu 
ir Tavimi širdingai pasitikėdamas ži
nau, jei Tu panorėsi, aš lengvai pereisiu 
tą dykumą”.

Tu pakilai, nusišluostei nuo veido 
prakaitą ir smėlį, išgėrei kelius lašelius 
vandens ir linksmas nuėjai toliau. Ta
ve lydėjo dykumos saulės karštis ir ta
vo Viešpaties gailestinga ranka.

Savo kelyje, tu radai smėlio apipusty- 
tą, be sąmonės žmogų. Klupdamas pri
bėgai prie jo, savo menkais vandens iš
tekliais atgaivinai jį, bet jam esant per 
silpnam keliauti, tu numetei savo skau
tišką kuprinę, užsidėjai jį ant pečių ir 
kentėdamas karštį ir troškulį nunešei 
jį per dykumą. Tavo sudžiūvusios ir su
skilusios nuo karščio lūpos, trokšte troš
ko nors lašelio vandens, bet tu nugalėjai 
pagundą ir vandenį taupei nelaimin
gajam. Ta tavo kelionė buvo pasibaisėti
na. Tu netekdavai sąmonės ir parkris- 
davai su savo našta į smulkų įkaitusį

Stovyklos virš. ps. V. Deikus rišo gerojo darbelio 
mazgeli broliui Sydney Aušros stovykloje, Austra
lijoje Nuotr. J. Blioko

6

dykumos smėlį, bet ir vėl pakildavai ir 
vėl ėjai, klupdamas, keldamas ir kentė
damas.

Kai tavo jėgos visiškai išseko ir tu su
klupai su savo našta, galvodamas jau 
daugiau nepakilti, tu vėl pakėlei savo 
akis dangun ir tarei: “Mano gerasis 
Viešpatie, man nesvarbu kas su manim 
atsitiks, bet būk gailestingas ir išgel
bėk šį nelaimingąjį žmogų — mano ar
timą”.

Viešpats girdėjo tavo maldą ir sutei
kė tau jėgų ir ryžto tęsti tavo sunkiąją 
kelionę. Tu vėl pakilai, vėl klampojai 
dykumos smėliu, kepinamas iki nualpi
mo negailestingų saulės spindulių, tik 
kartais suklupdamas pailsėti ir įpilti 
gurkšnelį vandens į sudžiūvusias nelai
mingojo tavo artimo lūpas.

Pagaliau tu išėjai iš dykumos į mažą 
miestelį. Savo paskutinėmis jėgomis, 
tu nunešei nelaimingąjį į ligoninę ir 
iš jos išėjęs medžių paunksmėje sukri- 
tai. Iš nuovargio alpdamas, tu dar spė
jai savo mintyse nuoširdžiai padėkoti 
Visagaliui už suteiktas tau jėgas ir pro
gą išgelbėti iš mirties tavo broliui ar
timui.

Kai miestelyje visi sužinojo apie tą 
tavo kilnų žygį ir radę tave be sąmonės 
atgaivino, jie klausė tavo vardo. Bet tu, 
tik pakėlei tris pirštus, atsaliutavai 
skautišku saliutu ir tarei: “Tai buvo 
mano pareiga. Mano Visagalis Dievas, 
padėjo man padaryti tą gerąjį darbą ir 
tik Jam vienam aš ir tas nelaimingasis 
turime būti dėkingi”.

Ir lydimas nustebusių žmonių žvilgs
nių, tu, nežinomas, nuėjai savo keliu 
su malonia šypsena lūpose ir su kilniu 
gražiu tikėjimu savo širdyje. Tu virpė
jai iš džiaugsmo ir dvasinio pasitenki
nimo, kad tu padarei kilnų, gražų darbą 
ir jį širdingai paskyrei ne savo, bet sa
vo Visagalio Dievo garbei.

Už šį savo darbą, tu negavai jokio at
lyginimo žemėje ir tu jį gausi dabar. 
Visagalis neužmiršo to ir savo ranka at
žymėjo tai tavo Gyvenimo Knygoje.

Šv. Petras nutilo. Valandėlę dar žiū
rėjo į klūpančią ir verkiančią, apgailes
taujančią ir kenčiančią turtuolio sielą ir 
lėtai pakėlė ranką Dangaus vartų link, 
kurie tyliai atsidarė, ir staiga pasigirdo 
mielas tėviškas balsas:

— Įeik, ir tu rasi atlyginimą už tavo 
neatlygintą žemėje, gerąjį darbą.
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BERŽAS IR ŽVAIGŽDĖ
Z. Topelius

(Pasakojimas iš Suomijos)

Prieš du šimtu metų Suomiją išti
ko didi nelaimė. Karas sunaikino visą 
kraštą, miestai ir kaimai sudegė, der
lius buvo ištryptas laukuose, ir žmo
nės žuvo tūkstančiais kovose, badu ir 
epidemijomis. Šeimos buvo išsklaidy
tos: vienos buvo paimtos į nelaisvę ir iš
vežtos į priešo kraštą, kitos pabėgo į 
miškus ir tyrlaukius. Žmonos persisky
rė su savo vyrais, broliai su seserimis. 
Tėvai pametė savo vaikus ir nežinojo, 
ar jie gyvi, ar mirę. Grąžinus kraštui 
taiką, žmonės ėmė grįžti į savo gimtą
sias vietas, bet nebuvo nė vienos šei
mos, kuriai nebūtų tekę gedėti bent 
vieno žuvusio nario.

Karo metu du vaikai, brolis ir sesuo, 
buvo nublokšti j tolimą kraštą, kur 
draugiškos rankos ėmėsi juos globoti. 
Metai bėgo, ir vaikai augo gerai aprū
pinti ir prižiūrėti. Bet, nors jiems nieko 
nestigo, jie negalėjo pamiršti savo tė
vų ir savo gimtojo krašto.

Sužinoję, kad karas Suomijoje baig
tas, jie panorėjo grįžti namo. Svetimie
ji, kurie juos priglaudė, pasakė, šyp
sodamiesi:

— Jūs norite grįžti namo? Bet, varg
šai, ar žinote, kaip tai toli? Tikriausiai 
daugiau kaip tūkstantis varstų.

— Tai nieko nereiškia, —-atsakė vai
kai, — jei tik pagaliau pasieksime na
mus.

— Ar jūs nebuvote laimingi mūsų 
namuose? Ar neturėjote gražių drabu
žių, gero maisto, patogių namų ir nuo
širdžių draugų?

— Taip, — atsakė vaikai, — mes vi
sa tai turėjome ir esame dėkingi, bet 
mes norime grįžti namo.

— Namie gyvenimas bus vargingas. 
Miegosite ant samanų po lapų stogu ir 
misite medžių žieve, nes jūsų namiškiai 
ir draugai tikriausiai jau seniai nebe
gyvena.

— Viskas gali būti, kaip jūs sakote, 
— atsakė vaikai, — bet mes norime 
grįžti namo.

—■ Pagalvokite rimčiau apie savo su
manymą. Dešimt metų praėjo po to, 
kai jus išvežė iš jūsų krašto. Jūs bu
vote maži — berniukas penkerių ir mer
gaitė ketverių metų. Dabar jums pen
kiolika ir keturiolika metų, bet jūs pa
saulio nepažįstate. Jūs neatmenate ke
lio namo, neatmenate savo tėvų, ir jie 
jau seniai jus pamiršo.

— Gali taip būti, — atsakė vaikai, — 
bet mes norime grįžti namo.

— Kaip rasite kelią?
— Dievas mums padės, — atsakė ber

niukas. — Be to, aš atmenu, kad mūsų 
sode augo didelis beržas, kuriame, sau
lei patekėjus, čiulbėjo daugybė paukš
telių. . .

— Ir aš atmenu, — atsakė mergaite, 
— kad žvaigždė mirkčiojo tarp beržo 
šakų.

■—• Tai beprotystė, — pasakė sveti
mieji ir uždraudė vaikams galvoti apie 
tai.

Bet vaikai negalėjo pamiršti savo su
manymo. Noras grįžti į savo kraštą, ne
davė jiems ramybės. Pagaliau, vieną 
šviesią naktį, berniukas paklausė sesers 
pašnibždomis:

— Ar tu miegi?
— Ne, nemiegu: visą laiką galvoju 

apie mūsų namus.
— Aš galvoju tą patį, — atsakė ber-

Melburniškiai Kon-Tiki II kelionėje.
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niukas. — Suriškime savo drabužius į 
ryšulį ir išeikime iš čia. Kažkoks balsas, 
— man atrodo, kad tai Dievo balsas, — 
man nuolat kartoja: “Eik namo, eik na
mo!” Ir ką Dievas sako, yra teisinga.

— Taip, ir aš tai tikiu, — pasakė mer
gaitė, ir neužilgo jie tyliai iškeliavo.

Lauke mėnulis švietė į kelius ir ta
kelius, ir naktis buvo be galo graži. 
Kiek paėjėjus, mergaitė pasakė:

— Aš labai bijau, broli, kad nerasi
me kelio.

Bet berniukas atsakė:
— Eikime šiaurės vakarų kryptimi, 

kur matome saulę leidžiantis vidurvasa
rį, nes tenai turi būti mūsų namai.

Po kiek laiko jie priėjo kryžkelę ir 
nežinojo, kurion pusėn eiti. Bet, išgir
dęs du paukšteliu čiulbant kairiajame 
kelyje, berniukas pasakė:

—■ Eikime tuo keliu: paukšteliai 
mums kelią rodo.

— Taip, — atsakė mergaitė, — šie 
paukšteliai čiulba gražiau už visus ki
tus paukštelius: man atrodo, kad jie at
siusti mus lydėti.

Ir iš tiesų: paukšteliai skraidė nuo 
vieno- medžio ant kito, rodydami vai
kams, kuriuo keliu eiti.

Vaikai valgė miško uogas ir gėrė upe
lių vandenį, bet jie visuomet buvo so
tūs ir saugiai miegodavo samanų guo
lyje.

Krašto vaizdai ėmė kisti: lygumos pa
liko toli užpakalyje, užleisdamos vietą 
kalvoms ir kalnams, upėms ir dide
liems ežerams.

— Kaip pereisime tuos kalnus? — pa
klausė mergaitė.

— Aš pernešiu tave per blogiausias 
vietas, — atsakė berniukas.

— Kaip persikelsime per upes ir eže
rus?

— Mes persikelsime laiveliais, — at
sakė brolis. Taip ir buvo: kur tik jie pri
eidavo prie upės arba ežero, jie visuo
met rasdavo laivelį, kuriuo galėdavo 
persikelti.

Vieną dieną vaikščioję nuo ryto iki 
vakaro, jie priėjo vienišą namelį, pa
statytą ant pajuodusių nuo gaisro pa
matų. Sodelyje vaikas lupo kolį.

— Ar duosi mums savo kolio gabalė
lį? — paklausė berniukas.

— Taip, — atsakė vaikas, — įeikite: 
motina duos jums valgyti.

Tada berniukas apkabino vaikutį ir 
pabučiavo jį, juokdamasis iš džiaugs
mo.

— Kodėl tu toks laimingas, broli? — 
paklausė mergaitė.

— Aš laimingas, kad šis vaikas kalba 
mūsų tėvų kalba. Dabar galėsime ieško
ti beržo ir žvaigždės.

Jie įėjo į namelius ir buvo maloniai 
sutikti. Žmonės paklausė juos, iš kur 
jie keliauja. Berniukas atsakė:

— Mes keliaujame iš tolimo krašto ir 
ieškome savo namų, bet mes apie juos 
nieko kito nežinome, kaip kad sode au
ga beržas, kuriame paukšteliai, saulei 
patekėjus, čiulba ir pro kurio šakas 
žvaigždė spindi.

— O, jūs vargšeliai, — atsakė žmo-

Tinklinio rungty
nės pačiame įkarš
tyje ... Iš skautu 
sporto šventės 
Worcestery, Mass. 
Nuotr. G. Peniko
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nės, gailėdamies!. — Šiame krašte yra 
tūkstančių tūkstančiai beržų, ir dangu
je milijonų milijonai žvaigždžių. Kaip 
jūs tikitės rasti tą vieną beržą ir tą vie
ną žvaigždę?

— Suomijos kraštas didelis ,— sakė 
žmonės, linguodami galvomis.

— Bet Dievas dar didesnis, — atsa
kė berniukas.

Kitą rytą brolis ir sesuo keliavo to
liau, bet dabar viskas buvo daug leng
viau. Jiems nebereikėjo nakvoti miš
kuose ir misti uogomis: jie ėjo iš vieno 
ūkio į kitą ir, nors kraštas buvo netur
tingas, juos visur priglausdavo nakčiai 
ir aprūpindavo maistu, nes kiekvienas 
gailėjosi jų.

Bet niekur nebuvo nei beržo, nei 
žvaigždės.

— Vargas mums, — atsiduso mergai
tė. — Suomija tokia didelė, ir mes tokie 
maži. Kaip mes rasime savo namus.

—■ Ar nepasitiki Dievu? — paklausė 
brolis.

— Pasitikiu, — atsakė, ji.
— Tada žinai, kad kadaise įvyko dar 

didesnis stebuklas. Tai buvo tuomet, 
kai žvaigždė parodė piemenims kelią į 
Betliejų, žvaigždė ir mums parodys, 
kur eiti.

Pasitikėdami Dievu, jie ėjo toliau.
Pagaliau jie vieną vakarą atėjo į vie

nišą ūkį. Tai buvo per antruosius jų ke
lionės metus, gegužės gale, Sekminių iš
vakarėse, kada pirmieji medžiai sklei
džia.

Sode jie pamatė baltą beržą švelniais, 

žalsvais lapeliais, tarp kurių švietė va
karo žvaigždė.

— Štai, mūsų beržas! — sušuko ber
niukas.

— Štai, mūsų žvaigždė! — sušuko 
mergaitė.

— Antai arklidė, kur tėvelis laikė sa
vo arklius, — pasakė berniukas, pasi
dairęs.

— Antai tvenkinys, kur motinėlė 
girdydavo karves, — pasakė mergaitė. 
— Aš bijau eiti į namus. Gal, tėvelių 
nebėra, o, gal, jie mūsų nepažins.

— Paklausykime prie durų, — pasiū
lė berniukas plakančia širdimi.

Kambaryje kalbėjosi senelis ir senelė. 
Jie iš tiesų nebuvo jau tokie seni, bet 
rūpesčiai buvo palikę jų veiduose gilias 
vagas. Vyras sakė:

— Šiandien Sekminių išvakarės, ka
da Dievas atsiunčia Savo Šventą Dva
sią iš dangaus liūdinčioms širdims nura
minti. Mūsų keturių vaikų nebėra. Du- 
guli po beržu sode, du išvežti į svetimą 
kraštą ir niekuomet nebegrįš. Vieni
šumas sunkus pakelti senatvėje.

Jam bekalbant, berniukas ir mergaitė 
įėjo į kambarį. Jie sakėsi toli keliavę ir 
išalkę duonos plutelės.

— Įeikite, mieli vaikai, — pasakė tė
vas, — ir pernakvokit su mumis. Mū
sų vaikai būtų buvę jūsų amžiaus, jei 
būtų likę pas mus.

— Kokie dailūs vaikai, — pasakė 
žmona. — Mūsų vaikai būtų buvę tokie 
pat dailūs, jei būtų likę pas mus.

Sakydami tuos žodžius, abu seneliai

Sk. vyčiai prie lin
ksmo laužo čika- 
giškių stovykloje, 
rodo kaip senovės 
lietuviai su kry
žiuočiais kovoda
vo. . . 

Nuotr.
L. Knbpfmilerio

LIETUVOS 
NACIONALINE 
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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Sesė M. Lekniūtė, "Sk, Aido" bendradarbė, šiais 
metais laimėjusi "Ford Fund" stipendiją.

graudžiai apsiverkė. Matydami savo tė
vų ašaras, vaikai nebesusivaldė, puolė 
jiems ant kaklo ir šaukė:

— Ar nepažįstate mūsų? Mes jūsų 
vaikai. Dievas mus jums grąžino.

Tėvas apkabino savo vaikus neapsa
komu džiaugsmu. Paskui visi keturi at
siklaupę, kad padėkotų Dievui, palaimi
nusiam,juos Sekminių išvakarėse.

Vaikai turėjo papasakoti apie savo 
kelionę ir tėvai apie savo gyvenimą. Vi
si vargai ir bandymai buvo pamiršti ir 
užslopinti džiaugsmu. Tėvas paspaudė 
sūnaus ranką ir pajuto, kad ji stipri, 
kaip vyro ranka. Motina glostė savo 
dukters rudus plaukus ir, bučiuodama 
jos veidus, kalbėjo:

— Turėjau atspėti, kad kažkas nepa
prasto įvyks, tiems dviems paukšte
liams taip balsiai čiulbant berže.

— Mes juos gerai pažįstame, — atsa
kė mergaitė. — Jie mums visą laiką ro
dė kelią ir dabar džiaugiasi, atvedę mus 
namo.

— Eikime pasakyti beržui labanak
tis, — pasiūlė berniukas. — Juk tenai, 
po juo, miega mūsų sesuo ir broliukas. 
Įsivaizduok, kad mes gulėtume tenai, jų 
vietoje...

— Dabar aš viską suprantu, — atsa
kė mergaitė. — Paukšteliai, kurie mus 
vedė buvo mūsų brolis ir sesutė. Jie vi
są laiką čiulbėjo mūsų ausyse ir širdy
se: “Grįžkite ir paguoskite tėvelius!” 
Jie mums papasakojo apie beržą ir 
žvaigždę.

— Teisybė, — atsakė berniukas, •— 
žiūrėk, kaip šviesiai žvaigždė šviečia 
pro beržo lapus. Dabar mes radome sa
vo namus ir nebeturime klajoti.

— Brangūs vaikučiai, — tarė tėvas, 
— žmogaus gyvenimas žemėje tėra ke
lionė į amžinąjį tikslą. Turėdami Die
vą širdyje ir tikslą prieš savo akis, eiki
te drąsiai savo keliu. Angelai jus čia at
lydėjo. Telydi jie jus ir toliau. Jūs ieš
kojote beržo, mūsų krašto simbolio: te- 
skirkite jam visą savo amžių savo meilę 
ir pasiaukojimą. Jūs ieškojote žvaigž
dės, amžinojo gyvenimo simbolio: te
šviečia ji jums amžinai.

— Amen, tebūna taip! — pasakė mo
tina, ir vaikai pakartojo jos žodžius.

Taip Clevelando vilkiu
kų Kęstučio dr. pražygia
vo parodydami šienpio- 
vius ir grėbėjus pasirody
me, kuriame dalyvavo 
17.000 skautų ir 20.- 
000 žiūrovų . . . Pirmo
ji eina sesė O. Jokubai- 
tienė.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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SKj ITAI-
WASHINGTONE

ALTS mestas šūkis pademonstruoti 
JAV valdžios pareigūnams, visuomenei 
ir jos spaudai Lietuvių Tautos kultūri
nį lobyną — liaudies dainą, meną, paro
dyti mūsų tautiškai susipratusį jaunimą 
bei iškelti laisvajam pasauliui Lietuvių 
Tautai okupantų daromą skriaudą, su
rado skautuose gyvą pritarimą.

Lietuvių sąskrydin, birželio 16-17 d.d. 
iš įvairių JAV vietovių rinkosi skautai- 
ės pulkais. Mūsų grupės specialiais au
tobusais atvyko iš Bostono, Čikagos, 
Clevelando, Hartfordo, Waterburio, o 
dar kiti suplaukė su kitais tautiečiais. 
Jau penktadienį vakare galima buvo 
sutikti skautus-es prie Statler viešbu
čio sąskrydžio vietos, o taip pat pačiose 
sostinės gatvėse, šeštadienį nuo anks
tyvo ryto prasidėjo atvykstančiųjų bro
lių ir sesių antplūdis. Su daina ir lietu
višku skautišku džiaugsmu jie užkaria
vo Washingtoną. Visi su dideliu nekant
rumu kūrėsi jiems paskirtose patalpo
se, nes sąskrydžio vadovybė skautams- 
ėms buvo paskyrusi du puikius vieš
bučius. Pravesta registracija parodė, 
jog suskrido virš 200-tų vyresniųjų 
skautų-čių. Tai buvo tikrai nepaprastai 
didelis ir imponuojantis skaičius. Są
skrydžio iškilmingame atidaryme skau- 
tai-ės dalyvavo uniformuoti. Čia, pager
biant birželio įvykių kankinius, jie už
degė žvakutes ir sugiedojo Marija, Ma
rija ...

Iškilmingame posėdyje, dalyvaujant 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos Šefui 
Min. St. Lozoraįčįųį LSB/LŠS atstovas 
ps. Alg. Banevičius, BUS Vedėjas, per

davė sąskrydžiui skautų-čių sveikini
mus, kurie buvo sutikti gausingomis 
ovacijomis. Dr. St. Biežiui, ALTS Pir
mininkui, sąskrydžio šeimininkui ir 
nuoširdžiam mūsų bičiuliui, buvo įteik
ta Vytis. Gerb. daktaras, priimdamas 
Tautos simbolį, pareiškė, kad tai yra 
jam pati mieliausia dovana ir pasižadė
jo nenuilstamai darbuotis Lietuvos iš
laisvinimo bare bqi vesti jaunimą, 
skautus į nepriklausomą Lietuvą.

Šeštadienį po pietų specialiais eks
kursiniais autobusais sąskrydžio daly
viai buvo supažindinti su Washingtono 
istoriniais paminklais, pastatais bei 
vietovėmis. Vėliau Amerikos Tautinėse 
Kapinėse LDT Šefas Min. St. Lozorai
tis, lydimas skautų-čių garbės..sar'gy5
bų, padėjo vainiką ant Nežinomojo Ka
reivio kapo. Lietuviai skautai-ės pager
bė Amerikos karį lt. Harrį, padėdami 
ant jo kapo vainiką ir tuo išreikšdami 
Lietuvių Tautos pagarbą kariui, kuris 
atidavė savo gyvybę pirmaisiais Lietu
vos kūrimosi metais. Šeštadienio vaka
re po Jaunimo Posėdžio skautai-ės ir vi
si sąskrydžio dalyviai Statler viešbu
tyje pasišoko, susipažino ...

Sekmadienį sąskrydžio dalyviai Šv. 
Mato katedroje meldė Dievą laisvės 
šventajai Lietuvai. Po pietų LSS/LS 
BUžsienio Skyriai turėjo audienciją pas 
LDT Šefą Min. St. Lozoraitį ir Min. P. 
Žadeikį Lietuvos Pasiuntinybėje. Čia 
buvo pasidalinta mintimis apie įvairius 
tarptautinius reiškinius ir pramatyti 
keliai kaip lietuviai skautai-ės ir toliau 
galėtų propaguoti svetimųjų tarpe mu
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1. Pamaldose už Lietuva šv. Mato Katedroje. 2. Min. S. Lozoraitis pa
deda vainiką prie Nežinomojo Kareivio Kapo. Iš kairės min. V. Gylys.
3. Min. S. Lozoraitis sveikinasi su Clevelando Vytautėnais Lietuvos Pa
siuntinybės sodelyje. 4. Vytautėnai gerbia JAV Nežinomąjį Karį. 5. Sve
čiuose pas min. P. Žadeikį. 6. Vytautėnai prie Baltųjų Rūmų. 7. Skautai 
padeda vainiką prie Lt. Harris kapo Arlingtono kapuose. 8. Min. S. Lo
zoraitis, min. P. Žadeikis, v.s dr. Budrienė ir BUS nariai Lietuvos Pasiun
tinybėje. Viduryje stovi BUS ved. ps. A. Banevičius.

Nuotr. V. Kizlaičio, V. Bacevičiaus ir P. Labanausko
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BUS ved. ps. A. Banevičius įteikia LSB vardu "Sk. 
Berniukams" Lietuvos Ministerial JAV p. P. Ža
deikių). Iš kairės "Amerikos Balso" red. s. P. La
banauskas.

sų Tautos reikalus.
BUS vedėjas pareikšdamas LSS/LSB 

širdingiausią padėką Lietuvos Respub
likos atstovams Min. Lozoraičiui ir Po
vilui Žadeikiui už jų nuolatinę paramą 
mūsų Skautijai bei nenuilstamą darbą 
atstovaujant Lietuvos Valstybę ir kovą 
už jos išlaisvinimą, įteikė po SKAUTY- 
BĖS BERNIUKAMS egzempliorių su 
sesių išaustomis tautinėmis juostelėmis. 
Min. Lozoraitis savo kalboje iškėlė 
skautybės ' reikšmę, lietuvių skautų 
nuopelnus mūsų tarptautiniuose santy
kiuose bei darbą išlaikant jaunimą Lie
tuvai.

Visas pasikalbėjimas buvo s. P. Laba
nausko įrašytas juoston, skiriamon ra
dio Voice of America. Seseriją pasikal
bėjimuose atstovavo v.s. dr. Milda Bud
rienė.

Po to Min. St. Lozoraitis Lietuvos 
Pasiuntinybės sodelyje,* lietuviškoje 
laisvoje žemėje, inspektavo tvarkingus 
Clevelando skautus, vadovaujamus ps. 
V. Kamanto ir v.s. V. Kizlaičio. Jauni
mas buvo mielai ir nuoširdžiai priimtas 
bei pavaišintas ponios Žadeikienės. Čia 
skambėjo lietuviška daina ir nevienam 
riedėjo ašara prisimenant savo Tėvy
nę...

Sąskrydyje buvo gražiai sutvarkyta 
lietuviško meno paroda, kurioje radosi 
ir skautiškas skyrelis pasipuošęs įvai
ria lietuviška skautiška literatūra bei 
mūsų kankinių skautų nuotraukomis. 
Skautiška parodėlė sulaukė didelio su
sidomėjimo iš lankytojų pusės. Jai va
dovavo BUS bendradarbis ps. A. Banio
nis. Amerikos Lietuvių Jaunimo Petici
jos įteikime komitete Vice Prezidentui 
Nixonui LSB atstovavo ps. R. Mieželis.

Čiurlionio Ansamblio koncertu są
skrydis buvo baigtas. Lietuviai skautai- 
ės pakilusia dvasia ir sustiprėjusiu ryž
tu skirstėsi į savas vietoves irr toliau 
nenuilstamai dirbti Lietuvos išlaisvini
mui.

KOMUNIKATAS
1956 metais birželio mėn. 17 d. Lietuvos Pasiuntinybėje, Wa

shingtone, LSS/LSB Užsienio Skyriai turėjo pasitarimus su Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos Šefu Min. St. Lozoraičiu ir Nėpapr, 
Įgaliotu Min. P. Žadeikių.

LSS/LSB Užsienio Skyrių atstovai išreiškė padėką Lietuvos 
Diplomatinei Tarnybai už veiklą bei jos reprezentaciją tarptau
tinėje plotmėje.

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba ir LSS/LSB Užsienio Skyrių 
atstovai aptarė aktualiuosius tarptautinės skautų/skaučių veik
los klausimus.

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba džiaugiasi lietuvių skautų/ 
skaučių įnašu Lietuvos laisvinimo baran ir iš savo pusės teiks 
visokeriopą paramą, pagal esamas išgales, ją atitinkamai iš
vystyti.

Min. St. Lozoraitis 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos

Šefas.
v.s. Milda Budrienė ps. Algis Banevičius

LSS Užsienio Skyriaus LSB Užsienio Skyriaus
Vedėjos Pavaduotoja. Vedėjas.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

DĖDĖ HIJACINTAS
(Tąsa)

Triukšmingai susirinkusiems plojant, 
Neilsen baigė savo trumpą žodį. Ame
rikietei padarius rinkliavą, Neilsen tą 
vakarą buvo duosniausias auktojas. Vė
lyvesnę to vakaro programą sudarė cho
ro su solistu pasirodymas, eilėraščiai ir 
keletas pianino dalykėlių. Nemaloniai 
Krauss nuteikė choro pasirodymas, ku
riam talkininkavo kažkoks riebulis ba
ritonas, ispanų tautybės. Vienai dainai 
žodžius parašė Krauss nekenčiamas 
anglas iš Buenos Aires ir ne apie ką 
kitą, tik apie skendimą, artėjimą prie 
jūros dugno ir aplink nardančias žuve
les.

Nelaukęs pabaigos, prislėgtas grįžo 
į savo kajutę.

Sekantį rytą jis nusprendė veikti ir 
paprašė kapitoną paskirti laiką pasi
kalbėjimui.

Kapitonas Abbey labai nuoširdžiai jį 
sutiko ir Neilsen matė, jog nelengva 
bus prieiti prie reikalo.

— Ar matote šitą pone Neilsen — lai
kydamas didžiulį šampano butelį tarė 
kaptonas, — ar žinote ką aš čia turiu?

— Šampaną — atsakė Neilsen ir tam 
žodžiui stengėsi priduoti iškilmingumo.

Neilsen spėjo dar kartą, bet nepatai
kė. Čia kapitonas papasakojo, kad kas 
kart iš vidurio Atlanto pargabenąs sa
vo žmonai jūros vandens, kuris teigia
mai veikiąs jos skrandį. Kartą paėmęs 
vandens prie Ispanijos krantų, bet žmo
na pažinusi.

— Bet jūs atrodote pavargęs, pone 
Neilsen, ar turite patogų kambarį?

— Aš turiu pagrindo įtarti,, kad nard- 
laiviai bandys “Hispaniola” paskandin
ti — staiga pasakė Neilsen.

— Mano mielas, tai nesąmonė! Šis 

laivas priklauso nekariaujančiai vals
tybei ir mes plaukiame į neutralų kraš
tą, be to turime aiškią vokiečių valdžios 
neliečiamybės garantiją. Vien pramogai 
paskandinti persenusį anglų kapitoną, 
laivo neturėtų pulti!

Neilsen papasakojo, kad gavęs iš gero 
draugo, palaikančio ryšius su vokiečių 
pasiuntinybe Buenos-Aires įspėjimą, 
deja, pavėluotai, jog jis atidėtų kelio
nę.

Kapitonas dėjosi nustebintas ir lyg 
tai nenorėjo tikėti, kad vokiečiai drįstų 
paskandinti Argentinos laivą.

— Ar tai dėlto Jūs norėjote palikti 
laivą arba grįžti atgal — prispyrė Neil
sen kapitonas.

— Aš prisipažįstu, jog buvau išgąs
dintas, gal net perdaug. Bet aš per daug 
savimi nepasitikėjau, be to nenorėjau 
kitų keleivių bauginti — aiškinosi Neil
sen.

Į tai kapitonas atsakė, jog vertinąs 
Neilsen gerus norus, bet manąs, jog 
vokiečiai padarysią didelę klaidą, įeida
mi į konfliką su Pietų Amerikos res
publikomis.

— Bet, pagal gautą pranešimą, jie 
žada paskandinti laivą nepaliekant jo
kios žymės — pridūrė Neilsen.

— Jūs sakote — tęsė kapitonas, — 
kad jie nežiūrėdami laivo tautybės, ža
da paskandinti laivą su žmonėmis ir 
pelėmis nepaliekant nė vienos gyvos 
dvasios! Bet juk tai žmogžudystė! Juk 
taip negalima! Aš manau, pone Neilsen, 
jog jūs esate pervargęs. Jums reikėtų 
truputį išsiblaškyti. Šiandien vakare, 
savo kajutėje aš rengiu mažą pramogą. 
Mes tikimės gauti pranešimą iš ano pa
saulio. Man atrodo, jog jūs domitės
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Torontiškiai pakė
lė bures . . .
Nuotr. S. Dapkaus

moksliniais klausimais. Be jūsų bus dar 
keletas kitų. Nepamirškite pusiau aš
tuntą!

Sutartu laiku Neilsen atsirado kapito
no kajutėje, kur jau laukė viliojančiai 
besišypsanti jauna amerikietė ir ta ne
pakenčiama anglų pora. Tie taip spok
sojo į Neilsen, kad tas ėmė nerimauti, 
manydamas, jog kas nors su jo apsiren
gimu netvarkoje. O jis tą vakarą kaip 
tik stengėsi be priekaištų apsirengti. 
Jieškodamas kojinių sujaukė net di
džiojo lagamino vidų. Bet savo kajutės 
duris paliko nėrakintas. Matyt, pasiti
kėjo bendrakeleiviais ir pasidarė nebe- 
atsargus. Jeigu jis žinotų, kad tuo metu 
iždininkas rausiasi jo kambaryje, tik
rai ramiai nesijaustų. O jeigu būtų dar 
pamatęs, kad iždininkas atsinešė į jo 
kambarį kažką panašaus į rakietą, na- 
našią į tas kurios laivų naudojamos 
šaukiantis pagalbos. Bet viso to jis ne
matė, nes turėjo stebėti savo kaimynus, 
kurie tą vakarą kažkaip keistai atrodė.

Seansas gana ilgai užtruko, nes jie 
bandė visus asmenis, įvairius būdus. 
Amerikietei su Neilsen kartojant ban
dymą, ant popierio gavosi rašto žymės. 
Priėjęs anglas pakėlė popierį ir nusi
juokė:

— Atrodo, kad dvasios šiąnakt nela
bai rimtos! Spėju, jog bus galima įskai
tyti, atrodo lyg kažkokia nesąmonė.

Čia jis garsiai perskaitė:
— Išimtinai džiugu! Dėdės Hijacinto 

mažas apendicitas.

Šiuo metu jis buvo pertrauktas. Neil
son, tarytumei kokios nežinomos jėgos 
tempiamas už galvos pašoko ant kojų. 
Visi į jį sužiuro. Bet jis atgavo lygsvarą, 
išsitraukė nosinę, lyg dėl jos būtų at
sistojęs ir vėl atsisėdo.

— Atsiprašau, maniau jog reikės nu
sičiaudėti, kas ten toliau seka?

Anglas ėmė skaityti iš naujo:
— Išimtinai džiugu! Dėdės Hijacinto 

mažas apendicitas išplautas. Gerklė pa
didėjusi. Suvartoja didelius kiekius 
kiaulienos dešrų, taip pat urmu svogū
nus. Geriausi linkėjimai, tikrai mylin
tis. Bučiuoju.

Anglas bandė juokauti sakydamas, 
kad tai turi būti kelių neaiškių praneši
mų kratinys.

— Palaukite, — pertraukė visus ka
pitonas, — ar jūs, pone Neilsen, tik ne- 
siuntėte kam nors pranešimo kaž ko
kiam Hijacintui?

— Matyti nesąmoningai aš vedžiojau 
savo ranką po popierį. Apie tą asmenį 
aš nemažai galvojau. Jis kaip tik sun
kiai serga — abejingai pasiaiškino Neil
sen.

— Ar iš tikro jūs turite tuo vardu 
dėdę? Tikrai gražus vardas! Ar tie žo
džiai jums nieko daugiau nesako? — 
kamantinėjo jį senoji anglė.

Neilsen spoksojo į ją ir iš lengvo 
kramtė lūpas. Trumpai žvilgterėjo į 
amerikietę ir į kapitoną, bet jų veiduo
se matė tik lengvus šypsnius. Tie svo
gūnai, atrodė užšaldė jam kraują, nes
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Aoie pastato triū- 
siant . . . Toronto 
Nuotr. S. Dapkaus

buvo tikras, kad priklausė kodui. Ki
tiems pakreipus kalbą kita linkme, 
Neilsen išspruko iš kajutės.

Nors jo ir stipraus būdo vyro būta, 
bet apėmė siaubas; šaltas prakaitas bė- 
go per kaktą. Nesąmonė, tie žodžiai tu
rėjo būti beprasmiai.. Bet vis dėlto pa
ėmė kodą ir išvertė:

“Po išdavikiško grąsinimo Hispanio
la skandinimas neatšaukiamas. Protin
giau paaukoti gyvybę. Kitu atveju mir
ties bausmė neišvengiama. Pabėgimas 
į užsienį bevertis. Pavydėtina padėtis. 
Šauni proga didvyriui”.

Dabar jis negalėjo suprasti, kaip tai 
galėjo atsitikti? Negi įmanoma, kad di
delio įtempimo metu susikaupusi min
ties jėga, esanti už dviejų tūkstančių 
mylių, paveikė kito mintis, kurios rū
pinosi tuo pačiu klausimu? O gal tie žo
džiai susiformavo jo pasąmonėje? Ga- 
ėjo būti ir apgavystė! Bet jo bendrake
leiviai buvo žemesnio intelekto negu jis.

Kodo jis nebuvo praradęs! Bet jau
tė, jog yra stebimas.

Kritęs į guolį negreitai užmigo. Sap
navo nardlaivius, torpedas, pasirodan
čius periskopus. Staiga iš visų kompaso 
krypčių į Hispaniolą ėmė slinkti torpe
dos. Jis norėjo šaukti, bet jo burna bu
vo laku užantspauduota. Netrukus spro
gimas užėmė jo kvapą, jis stengėsi pa
likti guolį. Bet tai jau nebuvo sapnas. 
Jo kambarys buvo pilnas parako dūmų. 
Griebęs liemenę Neilson išdūmė. Atvy

kę į jo kambarį iždininkas su patarnau
toju, pašalino raketos likučius, o didįjį 
lagaminą išsigabeno.

— Pasakysime, kad prasidėjus gais
rui, visą jo mantą turėjome išmesti už 
borto. Duosime jam kitus drabužius ir 
naują kambarį. Reikia manyti, kad jis 
neiššoks už borto. Gerai, kad kitus įspė
jome, nes triukšmas buvo nemažas.

Susitvarkius, iždininkas pasiuntė pa
tarnautoją surasti Neilsen. Buvo leng
viau pasakyti, negu padaryti. Nors nak
tis ir buvo šviesi, žvaigždėta, bet Neil
sen niekur nesimatė. Tik pašaukus po 
kurio laiko jis atsiliepė iš gelbėjimosi 
valties numerio šešto. Užsidėjęs ant pi
žamos gelbėjimosi liemenę, drebėda
mas nuo nakties vėsos, jis tūnojo val
ties dugne. Išaiškinus, jog laivas nebuvo 
torpeduotas, tik matomai palaikytas 
anglų laivu ir apšaudytas, Neilson kiek 
nusiramino.

Kapitonas jį paguodė, pažadėdamas 
duoti kitą kambarį, kur jis jaustųsi sau
gesnis. Taip pat apgailestavo, kad dėl 
kilusio gaisro pavojaus, jo daiktai liko 
išmesti į jūrą.

Dar pridūrė, kad laivo vėliavą ir var
dą įsakė geriau apšviesti. Išsivedė Neil
sen ant viršutinio denio ir jam tai paro
dė.

— Matote kapitone, tai tik pradžia! 
Aš manau, kad imsitės visų atsargumo 
priemonių. Taip gerai apšviesti laivo 
vardą yra gryna savižudystė. Sakiau,
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kad Hispaniola pasmerkta visiškam su
naikinimui.

Visiškai sugniuždytas Neilsen nusekė 
paskui patarnautoją. Kapitonui lyg ir 
pagailo jo, bet prisiminęs vaikus ir mo
teris, jo širdis vėl užkietėjo. Neilsen 
nuėjus žemyn, laivas liko aptemdytas 
ir lyg šešėlis slinko pirmyn.

Kapitonas pasiuntė per radio du pra
nešimus. Po pusvalandžio atėjo atsaky
mas ir laivas pakeitė kursą.

Keistu sutapimu niekas ant borto ne
turėjo rūbų, kurie būtų tikę Nielsen. 
Gauta iš anglo eilutė, kurią jis vilkėjo 
darbo valandomis banke, ant Nielsen 
atrodė lyg ant sūnaus, kuris vilkėjo tė
vo drabužius.

Ketvirtą valandą po pietų, kapitonas 
jį pakvietė ant komandos tiltelio.

— Pone, Neilsen, — jis tarė, — jūs tu
rėjote nelemtą kelionę. Keista, kad taip 
aplikybės susidėjo. Jeigu, jūs norite, 
šį vakarą bus proga pakeisti laivą. Ma
tote, toli akiratyje vos įžiūrimas dūmų 
juosteles? Tai anglų sargybiniai laivai. 
Jeigu jūs norite, aš galiu pranešti ir 
galėsite netrukus išlipti Plymouth.

Neilsen žiūrėjo į kapitoną, ir dvi di
delės ašaros nuriedėjo jo skruostais.

— Aš būsiu jums dėkingas — jis su

murmėjo.
— Tie sargybiniai laivai yra nuosta

būs maži valkatos, — tęsė kapitonas, — 
kaip tie angelai sargai, anot jūsų žodžių 
pasakytų koncerto metu. Tai tikra jūrų 
policija. Jie veda ir saugo visus, net ir 
neutraliuosius. Gaudo minas, įspėja 
apie pavojus, veda laivus, išgriebia 
skęstančius, pavalgydina ir globoja.

Pusiau šeštą vakare du sargybiniai 
laivai “Auld Robin Gray” ir “Ruth” su
posi iš lengvo netoli Hispaniola.

Lipant į apatinį denį, Neilsen pasi
rodė, jog kažkas panašaus į jo didžiulį 
lagaminą nusileido į ““Auld Robin 
Gray” liuką. Įtartinas jam atrodė jauno 
jūrų leitenanto, vadovaujančio sargy
biniams laivams ir amerikietės gyvai 
vedamas pasikalbėjimas.

Atsisveikinimas neilgai truko. Bet ir 
čia Neilsen laukė staigmena, nes ameri
kietė atsisveikindama pavadino jį 
Krauss. Bet jis greitai atsigavo ir nu
sekė jūrų leitenantą.

Laivams atsitolinant, jį priėmęs kari
ninkas tarė:

— Ar nenorėtumėte arbatos? Tas jū
sų dėdė Hijacintas padarė jums daug 
nemalonumų!

Pagal Alfred Noyes.

Aušros Tunto stovykloje, Vokietija.
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Liliana Cox.

Afrikos laužo pasakojimas
(Mr. Minu),

Labai seniai plynakraštės Afrikos da
lyje gyveno ūkininkas vardu Kwa. 
Kwa ir jo žmona apkaupė daržą, iška
sė žemės riešutus ir nupjovė kukurūzus 
kaip tik laiku; iš tikrųjų jie turėtų būti 
patenkinti, laimingi ir linksmi. Ir tokie 
jie buvo tol, kol kartą Kwa sugalvojo, 
kad kaimo gyvenimas yra pilkas ir tik
tai puskvailiai gali ten gyventi, o jis 
nebuvo toks kvailas, kad pasiliktų kai
me, kai mieste taip daug galima būtų 
uždirbti pinigų.

— Žiūrėk, — pasakė jis žmonai, — tu 
esi sveika, galėsi ir be manęs ravėti 
daržus, kasti riešutus, piauti kukurū
zus. Aš noriu išvykti keliu, kuriuo va
žiuoja dideli autobusai į pajūrio miestą. 
Ten aš praturtėsiu ir tau atsiųsiu pi
nigų!

— Gerai, — pasakė žmona abejotinai, 
— jeigu esi įsitikinęs, kad taip bus, tai 
gerai sugalvojai!

Ir Kwa iškeliavo, eidamas dulkėtu 
keliu, kuriuo važiavo sunkvežimiai, 
svajodamas apie stebuklingą likimą, 
kurį jis tikėjosi rasti, pasiekęs miestą. 
Teisybė, jis net nežinojo kur turėjo būti 
miestas, bet manė jį esant labai puikų. 
Artindamasis prie miesto, jis sutikdavo 
daug daugiau praeivių, sunkvežimių ir 
galvijų bandų. Pagaliau jis sutiko tokią 
didelę galvijų bandą, kokios jis dar nie
kad nebuvo matęs.

— Atleiskit man, drauge, — pasakė 
Kwa piemeniui. — Kam priklauso tie 
galvijai?

Piemuo pažiūrėjo į jį nesuprasdamas. 
Mat, Kwa kalbėjo kalnų krašto kalba, 
kuri labai skyrėsi nuo pajūrio gyvento
jų kalbos.

— Minu, — pasakė piemuo, tai reiš
kia “nesuprantu”.

Kwa pagalvojo, kad piemuo atsakė- į 
jo klausimą.

— Jos priklauso Mr. Minu ar ne? — 
pasakė Kwa. — Gerai, Mr. Minu turė
tų būti palankus žmogus.

Kelias, kuris ėjo į miestą per rūgiu 
laukus, darėsi vis gražesnis ir gražesnis, 
kad Kwa nežinojo kur žiūrėti. Jis susto
jo ir, pamatęs einantį per laukus žmo

gų, prakalbino jį.
— Sveikas, drauge, — pasakė Kwa,

— ar galite man pasakyti, kam priklau
so šie laukai?

— Minu, — atsakė žmogus, kratyda
mas galvą.

— Vėl ponui Minu, — pasakė Kwa, 
eidamas toliau. — Jis turėtų būti labai 
turtingas.

Pagaliau kaimietis Kwa pasiekė mies
tą. Jis išsižiojęs žiūrėjo į didelius pa
status centrinėje aikštėje.

— Kas čia gyvena? — paklausė jis 
bedarbio.

—• Minu, — pasakė žmogus.
Kwa išplėtė akis taip plačiai, kaip 

burną.
— Tas ponas Minu kaip tik man tik

tų. Ką jis gali daryti, aš manau, kiti tik 
galėtų daryti. Tikrai, aš gerai padariau, 
ateidamas į miestą, čia tikrai yra vieta 
laimėti likimą.

Tada Kwa keliavo toliau per miestą, 
kol jis priėjo doką. Daugelis suprakai
tavusių žmonių buvo apsunkinti dide
liais ryšuliais prekių ir skubėjo į gar
laivį, didesnį už daugelį namų; Kwa dar 
niekad nebuvo ko nors panašaus savo 
gyvenime matęs.

— Kam priklauso tas didelis laivas?
— paklausė jis darbininko, — ir kam 
priklauso šios prekės ?

— Minu, — buvo atsakyta.
— Aš žinojau tai, — džiūgavo Kwa.

— Aš apsigyvensiu mieste ir pasidary
siu toks, kaip ponas Minu. Tada aš gy
vensiu visą amžių laimingas.

Bet kai ūkininkas Kwa grįžo į miesto 
centrą, jis sutiko liūdną procesiją, Priė-

Bostono Voverės laimėję II-ja vieta ”Sk. Aido” 
1955-56 metų vajuje. Ryšininkė v.si. B. Banai- 
tytė. |g

20



S IK III 11 IT III IE S IP A\ Il A\ IP II IN HE JI IE

SUEIGOS VILKIUKAMS 
v.s. L. Čepienė

VII. SUEIGA
Uždavinys: "Moka tris pasakas, tris mįsles".
Vilkiukų pasisveikinimas. Būrelių šūkiai.
Draugovės daina: "Mes išėjom į giraitę riešu

tų priskinti . . ."
Pasaka: "Eglė žaičių karalienė".
Darbas būreliuose: būreliai pasiruošia šią pa

saka dramatizuoti. Toliau kiekvienas būrelis pa
rodo pasakos gabalėlį. Kuris būrelis gražiausiai 
pavaizduos pasaka?

Šviesos paveikslai: kai kur galima gauti išnuo- 
muoti šviesos paveikslams filmus. O gal galima 
gauti kur pasiskolinti prožektorių /nejudomų pa
veikslų lempą/?

Žaidimai: "Obuolių lenktynės". Kiekvienas žai
dėjas gauna virvę ir obuolį. Eidamas atbulas, vir
vutės galus laikydamas traukia obuolį iki nusta
tytos linijos. Kuris būrelis bus pirmas?

"Bitės neša medų". Žaidimų vadovas pasakoja 
apie bitę. Jei sako teisingai žaidėjai sako: "Bzzz". 
Jei pasakotojas sako ką nors neteisingai, žaidėjai 
gelia ir šaukia: "Cvak". Pav. — "Bitės neša me
dų" — visi: "Bzzz", "Bitė čiulba" —visi šaukia: 
"Cvak".

Mįslių minimas: vienas būrelis susitaria ir mi
na, kiti — spėlioja.

Sueigos pabaiga: Pranešimai. Atsisveikinimas. 
Saliutas.

VIII. SUEIGA
Uždavinys: "Moka įsiūti sagą"
Vilkiukų pasisveikinimas. Būrelių šūkiai, gali 

būti mįslės or patarlės.
Draugovės daina: "Aš mačiau girdėjau . . ." 
Pašnekesys: Ar reikalingos sagos rūbuose? 
Darbas būreliuose: siūti sagas.
Žaidimai: "Sagų medžioklė". Iš sagų krūvos 

atrinkti tris sagų rūšis: baltinių, palto ir skautiškos 
bliuzės sagas. Kas išrinks teisingai?

"Sagos siuvimo lenktynės". Kiekvienas vil
kiukas gauna po gabalėlį medžiagos ir sagą. Kuris 
būrelis per 5 min prisųs baltinių ir palto sagas?

"Rasti sogą". Parodoma saga. Visi užsimerkia. 
Saga paslepiama matomoje vietoje. Davus ženklą 
— ieško. Radęs vilkiukas nieko nesakydamas atsi
sėda ant grindų. Pirmas pamatęs gauna teisę 
slėpti sagą žaidžiant toliau.

"Piratų kautynės". Du berniukai atsistoję ant 
kaladėlių vienas priešais kitą, mėgina su susuktu 
laikraščiu numesti vienas kitam popierines kepu
res. Pamėginkit su visais berniukais!

Sueigos užbaiga: Pranešimai dėl Motinos Die
nos šventės. Atsisveikinimo ceremonija. Saliutas.

SUEIGOS JAUN. SKAUTĖMS

II Sueiga
Vedamoji mintis: jaunesnioji skautė stengiasi 

būti gera.
II įst. žiūr. Skautybė Mergaitėms 31 psl.
Prakt.: — piemenų ir gerasis mazgas.

Sueigos pradžia kaip ir pirmojoj sueigoj. Suei
gų pradžios ir pabaigos apeigas nereikėtų per daž
nai keisti. Tegul mergaitės įsigyvena, įsijaučia, 
pamilsta savas tradicijas. Tik po ilgesnio laiko, 
pav. metų laikams pasikeitus, ar ypatingai šventei 
besiruošiant tuos dalykus galima pakeisti.

Tad seka:
1. būrelių susitvarkymas,
2. būrelių šūkiai, draugovės šūkis,
3. saliutas, tradicinė draugovės daina,
4. atvykusiųjų patikrinimas,
5. būrelių galvų pranešimai,
6. užsiėmimai:

Pasaka "Mieliausioji ožkelė" /II sk. Auš
relė/.

šakyje ėjo 4 žmonės, nešdami karstą; 
užpakaly ėjo kiti verkdami.

— Kas mirė? — paklausė Kwa, kai 
jis sustojo pažiūrėti pro šalį einančios 
procesijos.

— Minu, — išgirdo atsakymą.
Procesija praėjo, bet ūkininkas Kwa 

stovėjo dar kaip kelmas kelyje, žiūrė
damas į tolstančią procesiją ir galvoda
mas. “Vargšas ponas Minu”, pasakė jis 
sau. “Mažai kam laimės dabar suteikia 
jo gyvuliai ir laukai, jo dideli namai ir 
avys. Tapti turtingu yra, aišku, pavo
jinga ir tas tiktai veda prie laidotuvių. 
Gal būt, po viso ko ...”

Taip tą popietį, kai nusileido saulė, 
pavargęs ir išvargusiomis kojomis pali-
20

ko Kwa didįjį kelią ir pasuko į arčiausią 
kelią į savo kaimą kalnų dalyje.

— Tu grįžai, vyre? — sušuko žmona, 
labai nustebusi. — Ar mes neiname pa
sidaryti turtingi į miestą?

—Ne, — pasakė Kwa nuvargusiai, 
bet neabejojamai. Jis papasakojo žmo
nai apie poną Minu.

— Taigi, tu matai, — baigė jis, — 
tapti turtingu yra labai pavojingas da
lykas.

— Kaip gerai, kad tu pasprukai, — 
pasakė žmona. — Mes esam daug lai
mingesni čia.

— Iš tikrųjų, — pasakė Kwa.
Taip abu pasiliko kaime ir buvo lai

mingi.
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Draminimas
įspūdingai papasakojus pasaką, vaikams kyla 

noras ją sudraminti. Čia jie rodo nepaprastų suge
bėjimų atkurti vaizdus. Vadovė leidžia pasireikšti 
skaučių kūrybai pati padėdama sudaryti visas są
lygas, kad būtų ir nuotaika ir reikalinga vieta, 
daiktai bei rūbai.

Pašnekesys: "Jaunesnioji skautė stengiasi būti 
gera".

Dainos:
Plaukė žąselė per ežerėlį / 2 k.
gir gir gir gir, gar gar gar gar / 2 k.
Per ežerėlį, per ežerėlį plauk, plauk, plauk.
Ne viena plaukė ir žąsinėlis
gir gir . . .
Ir žąsinėlis, ir žąsinėlis, plauk, plauk, plauk.
Ėjo skautelės motulei padėt / 2 k.
O čia čia, o pa pa! O čia čia, o pa pa!
Padėt motulei, padėt motulei
O pa pa!
2. Mano tėvelis buvo kalvelis,
3. Žiūrėk j tolį laužas liepsnoja . . .
Sueigos pabaigs: Šūkis, saliutas ir tradicinė 

daina.
III sueiga

Vedamoji mintis: "Moka Lietuvos Himną. Ži
no Vasario 16 d. ir rugsėjo 8 d. šventes ir jų reikš
mę. Moka Lietuvos sostines ir miestus. Moka pa
gerbti vėliavas". /III pat. 1. 1, 2/.

Pasiruošimas. 1. Jei sueiga vyksta kambaryje, 
ant grindų kreida nubrėžiamos Lietuvos žemė
lapio ribos. Pažymint Nemuną, Vilnių ir kt. svar
besnius miestus. Jei lauke — ribos nubrėžiamos 
ant žemės.

2. Vėliavėlėmis daryt medžiagą ir priemones
— sudedam ant stalelio. Ateinančios į sueigą 
skautės tuoj tas vėliavėles ir pasidaro. Į klausimą 
kam jos reikalingos, vadovė trumpai atsako: "Ke
liausim į Lietuvą".

3. Paruošiamos kortelės ir spilkutės. Ant kor
telių užrašom svarbiausių Lietuvos miestų vardus; 
Vasario 16 šventės, rugsėjo 8 d. šventės.

Sueiga pradedama įprasta tvarka:
1. susitvarkymas,
2. šūkiai, draugovės šūkis,
3. saliutas, tradicinė — draugovės daina,
4. pranešimai — raportai,
5. užsiėmimai:
Žaidimai. "Kas ant kortelės". Sustojama ratu. 

Pirmais - antrais išsiskaičiuojama. Poros sustoja 
viena priešais kitą. Vadovė duoda kiekvienai 
traukti po kortelę ant kurių užrašyti Lietuvos 
miestų vardai /mes jas paruošėm prieš sueigą/. 
Poros pasisuka nugaromis. Ir viena kitai neatsa
kydamas nieko, prisega prie nugaros kortelę. At
sisuka vėl veidais viena prieš kitą ir mėgina įspė
ti savo kortelę prie krūtinės. Kuri pora greičiau?

/Taip galima žaisti užrašant upių vardus, gy
vių, paukščių ir kt./.

Skautė keliauja. Dainuodamos, su vėliavėlėmis 
rankose /kurias jos pasidarė prieš sueigą/, skau
tės žygiuoja aplink Lietuvos nubrėžtas ribas. Su
šukus vadovei "Vilnius", skautė turinti kortelę
— Vilnius — atsistoja ten, kur Vilnius žemėla
pyje pažymėtas ir tt., kolei visos užims savo vie
tas. Šūkis: "Tai - tai - Lietuvos miestai!" /ar kt./.

Pašnekesys: Kodėl mes švenčiam Vasario 16?
Kodėl švenčiam rugsėjo 8?
Kuo tos šventės panašios, kuo skiriasi?
Kaip galėtų švęsti jas skautės?
Daina: "Atgimė Tėvynė, atgimėm ir mes,

RANKŲ DARBELIAI 
Miškinis

Nebežinai ką daryti? Viskas atsibodo? Ateik, 
turiu pasiūlymą. Purkšk. Nejuokauju. Reikia la
bai nedaug. Ant stalo padėk spalvotą popierį, 
vandeninius dažus, gerą stiklinę vandens, purkš
tuvą nuo vabzdžių /C/ ir medžių lopų. Padėk 
vieną ar daugiau lapų ant popierio. Gali net su 
smeigtukais prisegti, j purkštuvą įpilk stiklinę 
vandens, kurioj ištirpdinai dažų tabletę. Na, ir 
purkšk tiesiai ont lapo. Duok dažams išdžiūti ir 
tada medžio lapą nuimk. Visai neblogai. Dabar 
pamėgink nupiešti lapo formą ont kito popierio. 
Atsargiai iškirpk ir tą lapą su "skyle" uždėk ant 
kito. Vėl purkšk. Turėtų būti panašu į /A/. Ne 
vien ant popierio galima purkšti. Skiltis savo in
ventoriui gali pasidaryti staltiesę ir servetėles, iš
purkštas skilties motyvu. Pav. /B/ Žuvėdros iš- 
purškė debesėlius ir žuvėdrų siluetus. Tik čia 
dažai yra komerciniai medžiagos dažai /Tintex/. 
Nesunku, bet gražu, (r tik pažiūrėk, kiek laiko 
prabėgo.

Metai išaugino skautiškas eiles".
Darbeliai: 1. Trispalviai kaspinėliai, vadovė pa

rodo kaip iš geltono, žalio, raudono kaspinėlio 
surišti Vasario 16 prisisegti tautinį ženklelį.

2. Darome auksines karūnėles, kurios bus rei
kalingos rugsėjo 8 šventei, Vytauto Didžiojo ka
rūnacijai paminėti.

Sueigos užbaiga, susitvarkome. 1. Skiltys išsi
rikiuoja. Dainuoja skaučių tradicines dainas. At
sisveikinimo saliutas. 2. Draugininke lieka su skil- 
tininkėmis pasitarti dėl sekančios sueigos.
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Skyrių veda s. C . Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
Vyriausiam Skautininkui pristačius PLSS Tarybos Pirmija pakėlė į skautininkų laipsnius 

ar apdovanojo pasižymėjimo ženklais nuo š.m. rugpjūčio mėn. 7 d. sekančius Brolijos vadovus: 
Į VYRESNIO SKAUTININKO LAIPSNĮ:

1) jūrų s. A. Aglinską (Cik.) ir s. C. Senkevičių (Tor.).
Į SKAUTININKO LAIPSNĮ:

1) ps. L. Eimantą (Lond., Ont.), 2) ps. V. Kamantą (Cl.) ir 3) ps. R. Šilbajorį /NY/, 
Į PASKAUTININKIO LAIPSNĮ:

1) v.sl. J. Alki (Angį.), 2) v.sl. V. Bliumfeldą (Worcest.), 3) v.sl. V. Deikų /Sid
ney/, 4) v.sl. T. Gailių (Vok.), 5) v.sl. R. Jaselskį (Australija), 6) v.sl. K, Mikėną 
/Cik./, 7) v.sl. V. Opulskį (Australija), 8) kun. J. Pakalniškį (N.Y.), 9) v.valt. P. 
Petraitį (C!.), 10) v.sl. V. Šliupą (Cik.) ir 11) v.sl. B. Žalį (Australija).

LELIJOS ORDINU:
1) p. Kazimierą Tarvainienę (Detr.) ir 2) ps. dr. J. Gimbutą.

TĖVYNĖS SŪNAUS ŽYMENIU:
1) v.sl. A. Dūdaitį, 2) v.sl. J. Mikolajūną, 3) sl. E. Nogulevičių, 4) psl. N. Rama
nauską ir 5) ps. A. Pluką (visus Australijoje).

VĖLIAVOS ŽYMENIU:
1) v.sl. R. Blinstrubą, 2) v.sl. R. Povilaitį, 3) sl. G. Gedvilą ir 4) sl. K. Zapkų (visus 
Čikagoje).

PAŽANGUMO ŽYMENIU:
1) sl. A. Saulaitį (Waterbury), 2) sl. A. Ališauską (Cik.), 3) valt. J. Butkevičių 

(Cik.) ir 4) valt. T. Markvaldą (Cik.).

★

Vyriausiai Skautininke! pristačius, PLSS Tarybos Pirmija nuo š.m.. rugpiūčio 
mėn. 7 d. pakėlė į vyresnės skautininkės laipsnį s. Zuzaną Juškevičienę /Cik./.

★

Vyriausiam Skautininkui pristačius, PLSS Tarybos Pirmija savo posėdyje š.m. 
rugpiūčio mėn. 7 d., įvertindama ir iškeldama didelius Brolijos vadovų s. Vaidie- 
vučio Mantauto S.J., s. Igno Serapino ir ps. Alfo Valatkaičio nuopelnus orga
nizuojant ir sėkmingai pravedant didžiąją "Skautybės Berniukams" talką JAV, 
apdovanojo visus tris LELIJOS ORDINU.

PIRMUOS PASTOGĖJE

• Tarybos nariams perbalsavus po lygiai bal
sų surinkusius kandidatus /žiūr. "Sk.A." Nr.6-7/, 
į Tarybą išrinktas v.s. P. Karalius /Cl./ ir į Pir- 
miją — ps. kun. J. Klimas /Bost./.

• v.s. J. Vaičiūnienei iš Tarybos dėl susidėju
sių gyvenimo sąlygų pasitraukus, jos vieton iš kan
didačių sąrašo įėjo s. B. Lesevičiūtė /Cik./.

• Galutinai sudarytas Pirmijos sąstatas yra: 
pirmininkas — v.s. dr. Vytautas Čepas, pirm, pa- 
vad. Pirmijos reikalams — s. Elena Gimbutienė, 
pirm, pavad. Tarybos reikalams — v.s. Kazys Jo
naitis, ižd. — v.s. Faustas Kirša, sekr. Pirmijos 
reikalams — ps. kun. Jonas Klimas, sekr. Tary
bos reikalams — ps. Raminta Molienė. Ex officio
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nariai: SVS O. Zailskienė, BVS St. Kairys ir Vyr. 
Dv. vadovas v.s. dr. kun. J. Vaišnora MIC.

® Australijos Rajono naujuoju kat. dvasios 
vadovu paskirtas kun. Petras Butkus.

• Pirmija patvirtino sekančius Sąjungos rajo
nų vadus: Anglijos -—- s. K. Vaitkevičių, JAV At
lanto — s. V. Nenortą, Australijos — v.s. A. 
Krausą, Kanados — v.s. J. Bulotą, Venezuelos ■—■ 
vs. dr. P. Neniškj, Vokietijos rajono vadui s. A. 
Giedraičiui iš pareigų pasitraukus, nauju vadu 
paskyrė s A. Venclauską.

"Skautų Aido" reaakcija patvirtinta sekančios 
sudėties: v.s. St. Kairys, s. O. Gailiūnaitė ir v.s. 
C. Senkevičius "Mūsų Vyčio", kaip sąjunginio va- 
dovų/vių laikraščio — v.s. B. Kviklys, v.s. L. Ce-
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pienė ir v.s. B. Kliorė
® TN Sąskrydžio rugs. mėn. 1-3 dd. darbo

tvarkėje numatyti 6 pagrindiniai klausimai: Są
jungos statutas, Pirmijos ir VS/VS kadencijų ter
mino suvienodinimas, skautininkų nuostatai, gar
bės ženklu nuostatai, registracijos svet. associoci- 
jose klausimas ir skautiškos spaudos reikalai.

® I TN Sąskrydi Pirmija kviečia, be Tarybos 
Narių, Seserijos ir Brolijos Vadijų narius ir Garbės 
Gynėjus. Be to, Sąjungos Garbės Teismo ir Kont
rolės Komisijos narius bei "Sk. Aido"/"Mūsų Vy
čio" redakcinius trejetus ir SKS s. G. Juškėną.

• Seserijos/Brolijos vadiju ruošiamos vyr. 
amžiaus skautų stovyklos prie Windsoro rugp. 25 
— rugs. 3 d.d. viršininku yra s. prof. S. Kolupai
la, programų vedėju — v.s. kun. J. Vaišnys S.J. 
Stovyklos ūkio virš. ps. A. Banionis, ūkio virš, 
pavad. si. Č. Anužis, komisijos nariai — Korp! 
"Vytis" senj. A. Augūnas, valt. A. Žalkauskas ir 
v.si. A. Rastenytė.

LSB VADUOS PASTOGĖJE
• LSB buvo sėkmingai atstovauta lietuvių są

skrydyje Washingtone birželio mėn. 16-17 d. 
Žygį koordinavo ir BVS atstovavo BUS vedėjas 
ps. A. Banevičius, skautišką parodėlę paruošė ps. 
A. Banionis, repr. Clevelando Pilėnų Tunto Vytau
to Didžiojo dr-vei vadovavo draug. v.s. V. Kizlai- 
tis. Visiems šio žygio vadovams ir skautams reiš
kiama padėka.

• Tarp kitų organizacijų ir LSB buvo ko-spon- 
soriumi Jaunimo Peticijos JAV Prezidentui Lietu
vos Laisvės reikalu. Parašų rinkimo akcijoje ir 
Peticijos įteikime LSB atstovavo ps. R. Mieželis. 
Jam ir visiems JAV vienetų vadovams, prisidėju- 
siems prie šios akcijos pasisekimo, reiškiama pa
dėka.

• BVS buvo Lietuvių Kultūros Kongreso, įvy
kusio Čikagoje š.m. birželio mėn. gale, Garbės 
Komiteto nariu. Jį atstovavo v.s. kun. J. Vaišnys 
S.J.

® Seserijos ir Brolijos vadovų/vių sąskrydžio 
gegužės mėn. 19-20 d. v.s. kun. J. Vaišniui S.J. 
ir visiems vadovams, vienu ar kitu būdu prisidė- 
jusiems prie sąskrydžio pasisekimo, reiškiama pa
dėka

• Kanados Tarptautinėje Džiamboretėje prie 
Hamiltono gegužės mėn. 18-21 d. LSB atstovavo 
Toronto, Niagaros ir Hamiltono broliai, laimėda
mi eilę varžybų ir dovanų. Didelė padėka pri
klauso Hamiltono tunt. ps. J. Trečiokui, ps. Z. 
Laugaliui, repr. dr-vės vadovui si. A. Dailydei 
/Tor./ ir visiems jų šauniems skautams.

AUSTRALIJOS RAJONAS
• /SKS/ Glaudesniems ryšiams su vadijomis 

sutvirtinti VS paskyrė ps. A. Bakaitį Australijos 
Rajono Brolijos vadeiva ir Vyriausioji Skautininke 
paskyrė ps. I. Laisvėnoitę Seserijos vadeive. Bro
lijos ir Seserijos santykiams derinti Pirmijos Pir
mininkas naujai kadencijai pasikvietė rajono vadu 
v.s. A. Krausą, ir anksčiau ėjusį tas pareigas. 
Vyriausias Skautininkas Melbourne tunto tunti- 
hinku patvirtino v.s. B. Dainutj. Ventos vieti- 
ninkijos vietininkas ps. J. Urbonas, jam prašant, 
iš vietininko pareigų atleistos; naujuoju vietinin
ku Brisbanėje paskirtas s.v.v.sl. P. Stelmokas. 
Vyriausias Katalikų Dvasios Vadovas paskyrė Aus
tralijos Rajono dvasios vadovu kun. P. Butkų. Visi 

naujieji pareigūnai pradėjo eiti pavestas pareigas.
® Prieš porą metų vos gyvavusi vietininkija 

Adelaidėje, V. Stasiškio vadovaujama išaugo į 
tuntą. Šiuo metu Vilniaus tuntas Adelaidėje tiek 
savų tautiečių, tiek australų laikomas tvirtu vie
netu ir augšto skautavimo lygio. Jis yra suruo- 
šęs paskutiniaisiais metais dvi augšto lygio sto
vyklas. Ir Sydnėjuje s. V. Kišono vadovaujama 
vietininkija išaugo j tuntą, kuris pasiekė šimtinės 
narių skaičiaus. Aušros tuntas Sydnėjuje savo 
stovyklomis, tarptautinės sporto šventės laimėji
mais, geraisiais darbeliais susilaukė mūsų bend
ruomenės didelio jvertinimo bei skoutų vadovy
bės pripažinimo. Pasikeitus Melbourne tunto va
dovybei, reikia tikėtis vėl sustiprės skautavimas, 
kuris dėl kaikurių priežasčių buvo paskutiniuoju 
laiku susilpnėjęs. Laukiamas ir mažesnėse Austra
lijos vietovėse skautiškos veiklos pagyvėjimas: 
Geelonge, Brisbanėje ir kitur.

• Prie Rajono vadijos steigiamas Rajono Vado 
rūpesčiu skautiškos literatūros knygynas, kuriuo 
galės pasinaudoti visi Australijoje gyveną skautų 
vadovai. Jau užmegzti ryšiai su Šveicarija, Ame
rika. Įsigyjami pagrindiniai anglų, australų skau
tiški leidiniai. Jau gauta iš Amerikos Skautų Są
jungos knygų siunta. Įsigydami ir skaitydami kitų 
kraštų pagrindinius veikalus, manome praplėsti 
skautavimo akiratį ir pakelti skautavimo lygį.

© Melbourne tunto 15 skautų ir skaučių įsi
gijo tautinį ženklą. To ženklo programą jie išėjo 
s. A. Zubro vadovaujamuose ir p. V. Šalkūno 
įsteigtuose Lituanistikos kursuose trijų metų bė
gyje. Iškilmingoje sueigoje buvo įteikti baigu
siems tuos kursus tautiniai ženklai pagol VS nu
rodytus nuostatus. Ir ne Melbourne gyvenantieji 
broliai ir sesės gali lengvai išeiti tautinio ženklo 
programą užsirašydami ir mokydamiesi Korespon- 
denciniuose Lituanistikos Kursuose, kuriems vado
vauja taip pat s. A. Zubras.

• Š.m. liepos mėn. 6 d. Melbourne Skautinin
kų Ramovė suruošė savo nariui, Skautų Globos 
K-to primininkui, Židinio tėvūnui s. V. Civinskui 
ramovės pirmininko v.s. A. Krauso namuose iš
leistuves. Jose dalyvavo ir Skautų Globos K-to na
riai. Nuoširdžioje nuotaikoje praleista keletas 
valandų, kurių metu pasakyta nemaža kalbų. 
Ramovės vardu įteikta išvykstančiam tautinių 
raštų takelis, Globos Komiteto vardu p. VI. Jakutis 
įteikė Australijai būdingą dovaną, aboridžinų sti
liuje atmeną - peleninę ir rašomosioms priemo
nėms sudėti indelį bei tarė atsisveikinimo žodį. 
Išvykstančiam s. V. Civinskui palinkėta neuž
miršti skautiškos veiklos nuvykus Amerikon bei 
prisiminti mus, pasiliekančius kengūrų žemėje. 
Išvykstantysis su šeima išplaukė liepos mėn. 13 d. 
iš Sydnėjaus "Oransay" laivu Amerikon, kur ma
no apsigyventi Clevelande. Melbourno tuntas ne
teko vilkiuko Kęstučio ir sesės Eglės Civinskų.

® Liepos mėn. 41d. Melbourno tunto vyres
nių skaučių draugovė suruošė šokių vakarą, kurio 
metu veikė loterija. Skautiškos jaunimas pralei
do jaukiai vakarą, o ruošėjos susilaukė keletą 
svarų pelno.

® v.s. B. Doinutis įkalbėjo juoston Australijos 
Rajono vadovybės vardu žodį pasilikusiems bro
liams ir sesėms Tėvynėje, trumpai nušviesdamas 
apie lietuvių skautų skautavimo Australijoje ir 
sveikino sunkią dalią nešančius Lietuvoje palin
kėdamas, kad netrukus ateitų dieno ir galėtume 
bendrai stovyklauti išlaisvintos Tėvynės pušynuo
se. Juosta buvo įkalbėta Melbourno radiofone.
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Skyrių veda si. Ir. Komontouskos, 646 7th St., So boston 27, Moss.

© ŠV. Jurgio-Skautų Kankinių Dienos minė
jime Bostone dalyvavo gausus skaičius lietuvių, 
latvių ir ukrainiečių skautų. Svečių tarpe buvo 
matyti ir augšti amerikiečių skautų pareigūnai.

• Egzilų Skautų Asocijacijų Tarybos posėdis 
įvyko gegužės 30 d. New Yorke.

® Švedų Skautų Sąjunga perduoda geriausius 
linkėjimus Brolijai Šv. Jurgio dienos proga.

• Tarptautinio Skautų Biuro Direktorius mums 
rašo:

"Aš jaučiu, kad ir be mano pasakymo jūs ži
note mus ir visus jūsų brolius skautus giliai at
jaučiant jus, kurie be jokios savo kaltės negalite 
ilgiau gyventi ir skautauti savo gimtajame kraš
te. Jūsų tragiška būklė yra mūsų gerai supranta
ma, ir mes pilnai dalinamės su jumis jūsų jaus
mais dėl daugelio tų, kurie žuvo kovoje už laisvę. 
Tikėkimės, kad dar mūsų amžiaus bėgyje šita 
padėtis bus atitaisyta".

• 1951 metais Jugoslavijos valdžia leido 
skautams susiorganizuoti tuo pačiu vardu, kuris 
buvo vartotas prieš 1935 metus — Zaver Izvid- 
nika I Ploninki. Keletas žmonių iš senųjų skau
tų eilių yra naujajame vyriausiame štabe. Ženk
las yra pakeistas į klevo lopą su žvaigžde. Kol 
kas mums trūksta žinių apie organizacijos veiklą 
ir programas.

ŠIS TAS APIE UKRAINIEČIU SKAUTUS
Pirmieji skautai Ukrainoje įsikūrė 1911 m. 

Užėjęs I Pasaulinis Koras neleido skautų orga
nizacijai suklestėti. Po karo, 1922 m. vakarinėje 
Ukrainoje, priklausančioje Lenkijai, skautai vėl 
atgijo, bet rytinėje dalyje, kuri atiteko bolševi
kams, bet koks skautiškos judėjimas buvo pavo
jingas. Vėliau ir lenkų valdžia suvaržė ukrainiečių 
skautų judėjimą, uždarydama organizaciją jos 
valdomoje dalyje. Tik Karpatų Ukrainoje skautų 
organizacija išsilaikė neuždaryta, bet ir ten buvo 
lenkų šovinistų persekiojama ir visur skautai per
ėjo daugiausia į pogrindinę veiklą. Po paskuti
niojo karo šimtai tūkstančių ukrainiečių atsidūrė 
tremtyje ir čia vėl ėmė organizuotis ir veikti jų 
skautai PLAST jaunimo organizacijos vardu, ku
rios veikla, programa ir idėjos rėmėsi Lordo 
Baden-Powell'io skautybės principais ir metodais.

Vyriausią PLAST organizacijos vadovybę sudaro 
devynių asmenų Taryba /Chief Advisory Council/ 
su pirmininku /Chief Plastun/ ir penkių narių 
vykdomoji valdyba /Chief Executive Board/. Pas
taroji oficialiai atstovauja ukrainiečių skautų or
ganizaciją tarptautiniame skautų judėjime.

Berniukų ir mergaičių PLAST vienetai turi sn 
vo atskiras vadovybes, bet vyriausioji vadovybė 
yra bendra. PLAST organizacijos bendras narių 
skaičius yra apie 5900.

Iš vyriausios PLAST vadovybės tenka patirti 
daug nuoširdaus noro bendradarbiauti bendruose 
mūsų uždaviniuose ir siekimuose. Būtų labai gra
žu ir naudinga, kad paskirose vietovėse mūsų 
skautų vadovai rastų progos užmegzti glaudesnius 
ryšius su PLAST ir retkarčiais pabendrautų prie 
laužų, iškylavime ir vizituose.

ARGENTINOJE
• /sks/ Mus pasiekė žinios, kad Argentinoje 

kartu su vietos lietuviais skautai gražiai repre
zentuoja Lietuvą. Gegužės 27 d. Buenos Aires 
mieste buvo Imigrantų Komiteto suorganizuota 
tame krašte gyvenančių tautų eisena. Lietuviai 
joje puikiai pasireiškė savo organizuotumu ir gau
siais dalyviais. Mūsiškių eisenos priekyje skautai 
nešė abiejų kraštų tautines vėliavas. Lietuviško
sios eisenos dėmesio centre buvo s. gen. T. Dau
kantas, kuris žygiavo persijuosęs trispalve juosta 
paskui skautą su plakatu: "Lietuvoje 1941 m. ko
munistų kankintas generolas T. Daukantas, Lietu
vos ex-ministras Argentinoje". Jis buvęs griaus
mingai palydimas vietinių žiūrovų aplodismentais. 
Eisenoje taip pat buvo nešamas Aušros Vartų Die
vo Motinos paveikslas, kurį lydėjo tėvai marijonai 
ir seselės kazimierietės. Eiseną nepaprastai puošė 
lietuvaičių tautiniai rūbai. Eisenos dalyviai nužy
giavo katedron, kurioje buvo atnašautos šv. Mi
šios už imigrantus bei jų pavergtąsias tėvynes.

® /sks/ Lietuviai skautai Argentinoje užmezgė 
ryšius su latvių ir estų skautais. Glaudesniam ben
dradarbiavimui išplėsti tarp broliškų tautų skautų 
norima įkurti Pabaltės skautų santarvę.

Skautų vyčių Šarūno būrelis ruošia paskaitas 
įvairiomis Lietuvą liečiančiomis temomis. Paskaitų 
tikslas — duoti mūsų jaunimui pilnesnį Tėvynės 
gyvenimo vaizdą, nes daugelis ją labai anksti pa
liko arba teturi nepilnus vaikystės įspūdžius.

Su susikaupimu paminėta Motinos Diena. Pa
simelsta bažnyčioje, išklausyta pašnekesiai ir me-
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ninė programa sueigoje.
• /sks/ Geg. 25 d. Buenos Aires skautai vyčiai 

buvo suruošę s. gen. T. Daukanto paskaitą apie 
1926-jų m. perversmą Lietuvoje. Prelegentas — 
tų įvykių dalyvis vaizdžiai perdavė klausytojams 
juos, kartu panaudodamas schemas, diagramas ir 
vietovių planus. Paskaita buvo įdomi ir kitiems, 
išgyvenusiems tą perversmą.

Skautai vyčiai ir ateityje numato tęsti paskaitų 
ciklą, kviesdami prelegentus iš Argentinoje gy
venančių mūsų intelektualinių pajėgų.

ČIKAGOS SKAUTŲ STOVYKLAVIETĖ
Kaip žinia Pr. Rokas skautams pavedė savo 80 

akrų ūkį. Didesnis skautų vadovų būrys gavo su
sipažinti su naujuoju mecenatu perdavimo iškil
mėse.

Jisai mūsų skautais domėtis pradėjo dėka Či
kagos sk. veikėjų daktarų Budrių. Sužinojęs, kad 
skautiškasis jaunimas nuolatos kampininkauja 
su vasaros stovyklomis, jis nutarė jam pavesti sa
vo ūkį. Vieta nepaprastai patogi stovyklavietei — 
medžiai, krūmai, du puikūs ežerėliai, o ir apylin
kės ūkininkai lietuviai. Gretimame miestelyje — 
lietuviška parapija.

Kad žemė nepatektų į nelietuvių rankas, savi
ninkas ją išnuomavo lietuviams skautams penkias
dešimčiai metų už $1. Sutartis vėliau galinti būti 
pratęsta dar ilgesniam laikui. Skautai privalo to
je vietoje stovyklauti bent kas antri metai.

Čikagos skautų tėvų k-tas sudarė stovyklavie
tės vadovybę, kuri rūpinsis gautosios žemės pri-
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taikymu stovyklavimui. Pirmininku išrinktas inž. 
V. Pavilčius, finansų vedėjas p. Sakalauskas ir 
propagandos vedėjas v.s. K. Palčiauskas. Anot p. 
Sakalausko sąmata sieks $8.000, iš kurių tektų— 
pastatams /virtuvėms, šuliniams, išvietėms, lauža
vietei/ — $6.800, kelių taisymui — $200, sto
vyklinio inventoriaus papildymas /palapinės ir 
kt./ — $400, dujinės virykles — $200, meta
liniai indai $350. Lėšas numatoma sutelkti kele- 
rių metų bėgyje. Puikią pradžią davė Dr. M. Bud
rienė ir Dr. S. Biežis, paaukodami po $100.

Dr. S. Biežis paragino skautus atkreipti dėmesį 
į anksčiau atvykusius lietuvius, kurių ne vienas 
mielai prisidėtų prie lietuviško jaunimo paramos. 
Esą tereikia surasti gerus vadovus vajui praves
ti, o lėšų atsiras. P. Rokas davęs pradžią, o kiti 
jj paseks. Reikia įtraukti senuosius lietuvius at
eivius, kurių kai kuris ir mažai lietuviškai bekal
ba, tačiau ir jų širdyse plaka lietuviškas kraujas. 
O jų ir kišenės netuščios . . .

Už vis mieliausias skautams žodis perdavimo iš
kilmėse buvo paties mecenato. Jis tarp kitko pa
brėžė: . duodu šią žemę, kad jąja galėtu nau
dotis visas lietuviškas jaunimas, kur jie galėtų 
stovyklauti ir linksmintis, nes nei aš nei mano vai
kai savo jaunystėje to nesame matę . . . Noriu 
nors šiąja dovana pasitarnauti lietuvybei".

“SKAUTŲ AIDO” FOTO 
KONKURSAS

“Sk. Aidas” šių metų stovyklų/iš- 
kylų laikotarpiui skelbia visiems 
skautams/ėms foto mėgėjams/joms 
foto konkursą.

Konkurso tema “Po atviru dan
gum skautaujant”. Kiekvieno daly
vio nuotraukų skaičius neriboja
mas. Nuotraukos pereina “Sk. Ai
do” nuosavybėn.

Siunčiant nuotraukas suteikia
mos sekančios žinios: autoriaus var
das ir pavardė, vietovė ir vieneto 
vardas, foto aparato rūšis. Spalvi
nės nuotraukos nelaikomos konkur
sinėmis.

Trys geriausios nuotraukos pre
mijuojamos.

I dovana — $10.00 /skiria “Sk. A.” 
spausdinanti Foto-“Lith”/,

II dovana — $5.00 /skiria LSB 
Vadija/,

III dovana — “Sk. Berniukams” 
/skiria LSB Vadija/.

Paskutinė diena nuotraukoms 
prisiųsti — lapkričio 1 d.

Įvertinimo komisiją sudaro “Sk. 
A.” redakcija.

Geros saulės!
“S k. A.” Redakcija.

1956 M. "SKAUTŲ AIDO" VAJUS

1956 m. "Sk. A." vajus oficialiai pasibaigė ba
landžio 23 d., tačiau galutinis atsiskaitymas už
sitęsė iki birželio pradžios. Vajaus konkurse ke
liolika dalyvavusių vienetų ar atskirų platintojų 
/laimėjusių atitinkamas vajaus - konkurso vietas 
ir dovanas/, pasiekė gražių rezultatų ir todėl kon
kurso komisija, administracija ir Brolijos Vadija, 
kuri tvarko "Sk. A." leidimą, nuoširdžiai jiems 
dėkoja. Taigi sunkus ir pasiaukojantis darbas di
džia dalimi baigtas. Tačiau administracija malo
niai prašo šių darbščiųjų talkininkų "Sk. A." 
platinimo darbo nenutraukti ir toliau jį sėkmingai 
varyti. Tatai įgalins mūsų troškimą, kad "Sk. A." 
finansinė padėtis nesmuktų. Tada "Sk. A." savo 
išvaizda bei turiniu nuolat vis tobulės ir bus mū
sų visų mielas ir laukiamas svečias.

Administracija ne tik vajaus metu, bet ištisai 
gaudavo ir gauna įvairių nusiskundimų ir net 
priekaištų. Visa tai, jei tai buvo pagrįsta, taisė, 
lygino ir pagal išgales visus tenkino. Todėl tebū
nie leisto ir administracijai, vajui pasibaigus, pa
reikšti savo pastebėjimus. Labai prašoma ateityje 
kiek galint pastebėtų nesklandumų vengti. Štai 
kas, atrodo, yra taisytina:

1. Gal kai kurie vienetų vadovai, ypač vajaus 
metu, "Sk. A." turėtų skirti didesnį dėmesį. Buvo 
atsitikimų, kad vadovai administracijos jiems nu
siųstą vajaus medžiagą platintojams atidavė tik 
po mėnesio ar vėliau. Reikėtų, kad vadovai ne tik 
paskirtų ar vienetuose išrinktų platintojus, bet ir 
patys domėtųsi platinimo eiga ir pirmieji užsisa
kytų "Sk. A.". Didesnio dėmesio lauktina ir iš 
skautininkių-kų. Yra tikra, kad keliolika labai 
aktyvių ir nusipelniusių skautininkių-kų iki šiol 
dar šiems metams "S. A." neužsisakė.

2. Administracija palaiko gerus ryšius su visais 
užjūrio kraštuose gyvenančiais broliais ir sesėmis; 
iš tolimosios Australijos reguliariai plaukia užsa
kymai ir pren. mokesčiai.

3. Dėl daugelyje vietų nepilnai išvystyto plati
nimo, šiųmetinis prenumeratorių skaičius yra visu 
trečdaliu mažesnis. Administracijai teks dar dau
giau susispausti. Todėl visų platintojų ir pavienių 
skaitytojų maloniai prašoma visas skolas kaip gali
ma greičiau išlyginti. Ypač prašoma paskubinti 
atsiteisti už 1955 metus. Administracija labai 
orašė visų platintojų skolų išieškojimą taip pat 
laikyti labai aktualiu dalyku. Deja, iki šiol tas 
išieškojimas davė visai nežymius rezultatus. Gal 
dabar, vajui praėjus, galima būtų tai suakty
vinti?

4. įgyta patirtis rodo, kad "Sk. A." vajų reiktų 
skelbti daug anksčiau ir jį užbaigti iki Naujų 
Metų. Todėl visų mielųjų bendradarbių ir vienetų 
vadovų maloniai prašoma tuo reikalu atsiųsti savo 
pageidavimų, sugestijų bei planų. Prašoma pada
ryti tai netrukus. Delsimas gali suvėlinti. Kai liks 
maža loiko, jau nebus galima. Todėl ruoškimės 
dabar naujajam "Sk. A." vajui.

Priimkite mano geriausius linkėjimus ir nuošir
džią - brolišką padėką.

ps. L. Eimantas,
Administratorius.

"Sk. A." administracija nuoširdžiai dėkoja bro
liui R. Bliudnikui Rochesteryje už auką $1.00.
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LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE 
49-to SEIMO REZOLIUCIJA JAUNIMO REIKALU

ALp(LKA)3083
1956, Nr.8

Yra nesugriaunama tiesa, kad tautiniam lietu
vių išsilaikymui Amerikoje, o lygiai ir mūsų or
ganizacijos tolimesnei veiklai pagrindinė sąlyga 
yra vyresnųjų bendravimas su jaunesniaisiais ir 
atvirkščiai.-

Priaugantis jaunimas nuolatos ir nepertraukia
mai papildo vyresniųjų eiles.

Visa tai imdamas dėmesin SLA keturiasdešimt 
devintasis Seimas, susirinkęs 1 956 metais liepos 
mėn. 2-6 dienomis Detroit, Michigan, minėdamas 
savo 70-ties metų veiklos sukaktį, išklausęs Jau
nimo Komisijos pranešimą, tuo klausimu diskusi
jas ir Skautų Brolijos atstovo kolbą, rado:

kad tarp Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ir 
lietuvių skautų yra visiškai artimas dvasinis ir 
ideologinis bendrumas,

a/ Susivienijmas Lietuvių Amerikoje, kaip fra- 
ternitalinė organizacija remiasi tėvynės meilės, 
žmoniškumo ir artimo pagalbos principais,, o ly
giai tais pačiais principais vadovaujasi ir skautai.

b/ SLA nariai vieni kitus vadina broliais ir se
sėmis; tais pat vardais tarp savęs vadinasi ir 
skautai.

Suprasdamas lietuvybės reikalo ir mūsų orga
nizacijos uždavinių svarbumą. Seimas nutarė:

1. Pavesti Pildomajai SI
ir kuopų valdyboms suteikt. —-------- r - ----------
linę paramą lietuviams skautams ir skautėms; o 
kur reikia juos ir globoti.

2. jporeigoti Jaunimo Komisiją išdirbti SLA 
ir jaunimo platesnio bendradarbiavimo formas, 
peržiūrėti ir pločiau pritaikyti Moksleivių ir Jau
nimo Fondus.

3. Kviesti skautų-čių ir kitų artimų lietuvių 
jaunimo organizacijų narius susidomėti SLA tau
tiniais ir fraternitaliniais uždaviniais ir savų or
ganizacijų vienetuose sudaryti SLA jauriimd 
kuopas.

4. Savaitraštyje "Tėvynė" duoti bent dvi skil
tis skautų reikalams.

5. Iš jaunimo Fondo lėšų paskirti 500.00 do
lerių pirmą vienkartinę auką Lietuvių Skautų Bro
lijos Džiomborės Fondui.

Ši rezoliucija priimta visuotina balsų daugumo 
~šū pastaba prie penkto punkto:

Pirmoji auka $500.00 rekomendoujama skirti, 
pavedant tai atlikti Tautinių Centų Fondo Ko
misijai. Prašymas $500.00 aukos perduotas Tau
tiškų Centų Kom.

HARTFORDO SESES JUDA
Šatrijos v-kija bal. 22 d. dalyvavo mišiose už 

skautus kankinius. Kovo 18 d. įvyko abiejų vie- 
tininkijų šv. Kazimiero minėjimas ir įžodis.

Kovo 4 d. New Yorke, gegužės 6 d. Putname 
vyr. skautės ir sk. vyčiai vaidino "Starkiškių Gi
ria", režisavo ps. V. Zdanavičius.

Vyr. skautės turi savo chorelį, kuriam vado
vauja p. J. Petkaitis. Chorelis sėkmingai koncer
tuoja, talkininkaudamas kitiems chorams. Sesės 
yra dėkingos p. J. Petkaičiui už darbą ir auko
jamą laiką. si. L. Jucėnaitė.

• Gegužės pradžioje 7 skautės baigė vadovių 
kursus.

® P. Br. Jucėnienei buvo įteiktas medalis "Už 
nuopelnus".

® I skiltininkės laipsnį pakeltos vyr. skautės 
N. Užpurvienė ir M. Plečkaitytė ir vyr. skiltinin- 
ke I. vyr. skautė L. Jucėnaitė.

® Velykinį konkurso rašinį "Velykos" laimėjo 
T. Griškevičiūtė.

® Birželio 9 d. Hartfordo skautės dalyvavo 
skautų lauže pp. Devenių ūkyje ir laimėjo dovaną 
už pasirodymą — lietuviškų dainų, eilėraščių ir 
tautinių šokių pynę. Sesė Liūdo.

IŠ JŪRŲ SKAUTŲ GYVENIMO
© Toronto jūrų skoutės-tai ir jūrų budžiai š.m. 

birželio mėn. 24 d. iškilmingoj pradėjo buriavimo 
sezoną. Pakėlus vimpilus ir vėliavą, žodį tarė VS 
pa v. s. P. Čeponis. Ta proga nuleistos į van
denį jūrų budžių P. Butėno ir M. Empakerio pa
statytas prielaivis /beibotas/.

® Los Angeles jūrų skautų laivas vadovauja
mas psknt. St. Makaravičiaus vienbalsiai nutarė 
atsisakyti nuo šiais metais planuotos kelionės į 
Kanadą, kad 1957 metais su visa savo įgula pa
jėgtų dalyvauti Jūrų Skautų Skyriaus ruošiamoje 
jubiliejinėje stovykloje. Tai tikrai gražus ir sek
tinas pavyzdys.

TRUMPAI
• Birželio 23 d. Toronto sk. vyčiai ir kandida

tai su vyr. skautėm iškylavo apie 50 mylių nuo 
Toronto. Dalyvavo 35 broliai ir sesės.

• Čikagos sk. vyčių dr-vė iškylavo Cedar Lake, 
Ind., Tėvų Saleziečių ūkyje.

• Birželio 30 — liepos 1 d. Worcesteryje, 
Mass., įvyko pirmoji tokios apimties šiame konti
nente lietuvių skautų-čių sporto šventė, kur da
lyvavo 8 krepšinio ir 4 tinklinio komandos. Abie
jose sporto šakose laurai atiteko šeimininkams — 
Worcester skautams, kurie turi energingą vado
vą ps. V. Bliumfeldą.

• Skoutės-tai Kanadoje, Windsoro apylinkėje, 
suruošė įspūdingą Joninių laužą. Prieš uždegant 
laužą, glaudų žodį tarė s. VI. Pauža. Skautės-tai 
atliko atitinkamą Joninių programą. Laužui gęs
tant buvo paleistas vainikas.

® Vyr. skautė v.sl. A. Dulaitienė vadovauja 
vyr. skaučių kandidačių vienetui, ps. M. Švobaitė 
perėmė vadovauti Birutės jaun. skaučių draugovei, 
kuriai anksčiau vadovavo žuvusioji sesė a.a. L. 
Petrauskaitė.

® Brolijos VS lankėsi Detroite ir turėjo pasi
tarimą organizaciniais reikalais su vietos vado
vais. JK

Birželio 16 ir 17 dienomis vyr. skaučių Vai
vą draugovė iškylavo Golden Loke apylinkėje. Iš
kylos metu sekančios sesės davė vyr. skaučių įžo
dį: M. Bilevičiūtė, S. Pakulytė, A. Petrauskaitė ir 
L Šipelytė.

Ar jau turi Įsigijęs "SKAUTYBĘ BERNIUKAMS"? 

Jei dar ne, tai tuč tuojau kreipkis į savo vieneto 

vadovą, kuris knygas užsako adresu: s. H. Stepąi- 

tis. 111 High Park Ave., Toronto, Ont., Canada.
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