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Vienetų vadovai, broliai skauti
ninkai ar skautų bičiuliai, norį BUS 
talkininkauti "White Badge" platini
me, prašomi kreiptis į "White Bad
ge" ekspeditorių s. v. si. KAZĮ MA
JAUSKĄ adresu: Mr. K. Majaus
kas, 122 Rectori St., Lon
don, Ont.

"White Badge" - anglų kalba 
išleisto leidinio apie LSB - vieno 
egzemplioriaus kaina $ 1.25, Vie
netai sau pasilieka 25ę, o 1.00 per
siunčia DF Iždininkui. Supažindin
kime svetimtaučius su "White Bad
ge", kalbančiu apie LSB, apie di
džiąją kankinės Lietuvos nelaimų .

KSS Prezidiumas praneša, kad KSSP Balsų Skaičiavimo Komisija, atplesu- 
si Tarybos narių balsavimo vokus rado:

už v. s. Vytautą Čepą - 23 balsai,
už ps.Eugenijų Vilką - 9 balsai.

Tuo būdu LSS Tarybos Pirmininku išrinktas v.s. dr. VYT. ČEPAS.

PRANEŠIMAS

"Sk.Aido" 1957-58 metų vajaus Konkurso Komisija, atsižvelgdama į tai, 
kad jūrų skautų Baltijos Jūros tuntas Čikagoje, savo iniciatyva pravedęs labai 
sėkmingų "Skautų Aido" platinimą (surinko 88 papr. ir 3 garbės prenumeratas) 
ir tuo pasiekęs savo narių ir artimų bičiulių tarpe visą 100% užsisakiusių, di
džiai džiaugdamasi ir nuoširdžiausiai dėkodama, skelbia šį tuntą 1958 - Mū
sų Sąjungos Jubiliejinių metų "Sk.Aido" garbės leidėju.

Tebūnie ši puikiai organizuota, sėkminga ir didelė "Sk. Aidui" parama 
sektinu pavyzdžiu kitiems. Siam Baltijos Jūros tunto "Sk.Aido" platinimui va
dovavo s. Bronius GURĖNAS.

Konkurso Komisija

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

* MŪSŲ VYTIS, NR. 1 (1958). Rašo: 
prof. M.Biržiška, fil. S. Jurkynienė, fil. 
J.Damauskas, v.s.K.Kodatienė, v.s. A. 
Krausas, s.v.si. A.Saulaitis, Jr., v.s. 
Juozas Vaišnys, S. J., fil.A. Avižienis ir 
kt. Apstu akademinio skautavimo nuot
raukų.

* VYTIES KELIAIS, 1958, NR.1/36, Ve- 
nezuelos skautų laikraštis.

* BUDŽIU, NR. 2, informacinis lapelis 
jaunesniems skautų vadovams, LSB At
lanto rajono skautų skyriaus leidinys.

* MŪSŲ LAPINĖ, NR. 22, NR.23, D.L.
K. Šarūno dr-vės laikraštis.

it it it

* Šio nr. viršelis J.Špokevičiaus. Ant- 
galvėlės ir iliustracijos V.Girniaus.
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v.s. St. Kairys, LSB VS

Švenčiant Pasaulio Skautų Globėjo 
Dieną, dera su ypatingu dėmesiu įsigi
linti j mūsų 6-tojo įsakymo prasmę. Šis 
įsakymas mini prieš šimtmečius gyve
nusį Pirmąjį Skautą ir skamba: “Sek 
skautų Patroną Šv. Jurgį: naikink pikta 
pasaulyje, o pirmiausia pačiam savyje.” 
Trumpesniais žodžiais gilesnės minties 
išreikšti ir geresnio kelio į pikto sunai
kinimą ir Gerosios Valios Karalystės 
išplėtimą žmonių širdyse, kas yra skau
tų tikslas, niekas negalėtų pasiūlyti, 
bet... reikia pradėti nuo savęs.

Pasakojama, kad vieno išminčiaus 
mokiniai, susirūpinę blogio plitimu pa
saulyje, atėjo pas jį klausti patarimo, 
kaip sutramdyti tamsiąsias jėgas.

Išminčius patarė jiems leistis į namo 
rūsį ir šluotomis iššluoti tamsą. Šiek 
tiek nustebę mokiniai griebėsi darbo, 
bet po keletos valandų nusiminę grįžo 
pas išminčių skųsdamiesi nesekme.

Tada išminčius patarė paimti į rankas 
po gerą lazdą ir bandyti išmušti jomis 

tamsą iš rūsio. Po kurio laiko mokiniai 
vėl grįžo nieko neatsiekę.

Išminčius nusišypsojęs davė jiems ga
lutinį patarimą: “Vaikai, geriausiai, tur
būt, padarysite, jei nusileidę rūsin kiek
vienas įžiebsite po žvakutę. Gal tas pa
dės. ..”

Mokiniai nusileido atgal į rūsį ir kiek
vienas įžiebė po žvakutę, kaip buvo sa
kyta. Ir tamsa bematant dingo.

Išminčius gerai žinojo, kaip kovoti su 
blogio jėgomis. Dėl to ir patarė kiekvie
nam savo mokiniui nušvisti pirmiausia 
savo viduje, išraunant tai, kas pikta iš 
savo širdies, pirmiausia nugalėti save.

Šis kelias į šviesą kitiems ir sau yra 
sunkus, bet ir vienintelis tikrasis. Juo 
mes, skautai, pasiryžome eiti savo Įžo
džio Dienoje. Juo turime stengtis eiti 
kiek mūsų jėgos leidžia, nežiūrint pra
eitos dienos nesėkmių, vis su kiekvienu 
saulėtu rytu pradėdami geresnį, kilnes
nį asmenišką gyvenimą. Turime kiek
vienas stengtis augti savąja šviesa, plėš-

3



Alfa Sušinskas

Ne vien vabalai zirzia: tuo pačiu tonu 
vienodai, įkyriai zvimbia, birbia... Ir 
kai kurie žmonės ne kartą esti tikri zir
zekliai: jie apie viską dejuoja, kitus sa
vo rūpesčiais kvaršina ligi įkyrumo ir 
dėl kiekvieno menkniekio ar net dėl 
tuščio nieko nuolat zirzia... Tokie kan
kina kitus ir save pačius, apkartindami 
visų gyvenimą.

Kartą viena moteriškė važiavo tram
vajumi. Norėdama jaustis saugesnė, ji 
atsisėdo prie pat vairuotojo. Tramvajus, 
greitai riedėdamas, ėmė leistis gana 
staigion pakalnėn.

— Atsiprašau, ar sugebėsite sulaikyti 
mašiną, kad ji nenušoktų nuo bėgių? — 
moteris tyliai kreipėsi į vairuotoją.

— Aišku, kad sulaikysiu, nes tramva
jus turi tvirtus elektrinius stabdžius, — 
atsakė jis.

— O kas atsitiks, jei stabdžiai suges? 
— ji toliau klausė nerimaudama.

— Nesirūpinkite: tramvajus dar turi 
atsarginius, rankinius stabdžius betku- 
riam nenumatytam pavojui, — vėl pa

aiškino vairuotojas.
— Puiku! Bet jei ir tie stabdžiai ne

beveiks? Kas tada? — nesiliovė klausi
nėjusi moteriškė.

— Tuo atveju išjungsiu elektros sro
vę, ir tramvajus pats sustos pakalnėje, 
— kantriai pridėjo vairuotojas.

Kiek patylėjusi, ji ir vėl kreipėsi į 
vairuotoją sakydama:

— O ką tamsta darysi, jei kas nors 
pasimaišytų ant bėgių, prieš tramvajui 
pačiam sustojant? Juk tada negalėsit 
sustabdyti?

— Tada tamstos liežuvį pakločiau ant 
kelio, ir tramvajus tikrai sustotų, — 
drėbtelėjo jau įerzintas vairuotojas.

Moteriškė nieko daugiau nebeklausė 
ir pirmame sustojime išlipo.

Gal šitoks jos nerimavimas kilo dėl 
nervingumo. Tačiau argi žmogus neturi 
stengtis nervus valdyti? Argi jis nesu
pranta, kad savo zirzlumu jis ne tik sa
ve be reikalo kamuoja, bet ir kitus er
zina? Visur ir visada gali atsitikti ne
laimių, ne vien tramvajumi važiuojant:

darai savanaudiškumo, pavydo, puiky
bės, gobšumo ir neapykantos varžtus, 
kuriais mus mūsų pačių žemiškoji pusė 
apkala.

Skundai nesekme, kad esame nesu
prasti, ar tai, kad “gimėme po bloga 
žvaigžde”, nieko nepadės, jei neįtempsi
me visų savo pastangų savo pačių kam
puotumams — dygliams aplyginti. Į 
juos gi daugiausia artimas užsigauna, 
jie daugiausia įskaudina ir išplečia tam
są tiek visuomenės, tiek mūsų broliškos 
/ seseriškos organizacijos ribose.

Per dažnai mūsų akys, savimeiliško
mis ašaromis aptemdytos, neįstengia 
įžiūrėti, kas mes patys pirmiausia esa
me. Dėl to, vietoje tapę šviesos didvy
riais, save sudrausminusiais, tampame 
teviltėmis aukomis pakirptais dvasios 
sparnais ir skundžiamės, lyg “pasėdę” 
rankas, likimu ir kitais.

Jei, vietoje veltui leidę laiką, kovoje 
su vėjo malūnais (“kaltas visuomet ki
tas, tik ne aš”), griebtume pirmiausia 
save j rankas, jei mažiau kritikuotume 
tuos, kurie su mumis nesutinka, jei ma
žiau apie kitų tariamus blogus darbus 
neatsakingai kalbėtume, jei kiekvienas 
daugiau laiko skirtume savojo charak
terio tvardymui, drąsa, kilusi iš vidinės 
šviesos, padėtų mums išspręsti tą pa
grindine ir sunkiausią problemą, kuri 
vadinasi: “Savasis, geriausias, kilniau
sias ir autoritetų autoritetas — AŠ”.

Šv. Jurgio, save nugalėjusio ir viską 
laimėjusio, pavyzdys tegul būna mums 
visuomet prieš akis asmeniškame ir vie
netų gyvenime.

Jo įžiebta šviesa spindi ir spindės am
žiais, rodydama tikrąjį kelią į pikto nu
galėjimą — PIRMIAUSIA NUGALĖK 
JT SAVO ŠIRDYJE!
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Bostono vilkiuku dr-vė gavo vėliavas. Iš kairės 
dr-ves povod. si. -G. Čepas, adj. sk. S. Gavelis 

Nuotr. Federavičiaus 

nelaimės nevaikščioja medžių viršūnė
mis — jos mėgsta žmones. Betgi nerei
kia jomis, dar nežinomomis, savęs iš 
anksto graužti; protingai besirūpinant 
nelaimių išvengti, nei savo, nei kitų gy
venimo nereikia kartinti tuo, kas gali 
neatsitikti arba ir visai neatsitiks, ko 
mes nežinome.

Štai kad ir šis atsarguolis. Jis labai 
susirūpinęs sveikata ir nuolat dejuoja 
dėl visur tykančių apkrečiamų ligų ba
cilų. Ir ne tamsuolis jis, o ne: jis yra 
baigęs augštesniąja mokyklą ir tarnau
ja ištaigoje. Ką jis daro apsisaugoti nuo 
apkrečiamų ligų? Kai tik koks žmogus 
iš jo kambario išeina, jis tuojau dezin
fekuoja jo sėdėtą kėdę, vartotus daiktus 
ir būtinai durų rankeną: mat, čia gali 
būti nutūpusios apkrečiamųjų ligų ba
cilos, su atsilankiusiuoju čion patekę... 
Ir taip šis žmogelis dejuodamas nuolat 
kankina save perdėta susirgimo baime.

Didelių ar mažų nereikalingų, perdė
tų ir išpūstų susirūpinimų, dejavimų

AR YRA SLIBINŲ? 
v.s. L. Čepienė

Daugel pasakų prirašyta apie devyn
galvius ir šimtagalvius slibinus; 
apie drąsuolius vyrus riterius, kurie nu
galėjo juos, nukapodami jų piktas gro
buoniškas galvas; apie gražuoles kara
laites, slibinų pagrobtas, riterių išgel
bėtas.

Skaitydami tokias pasakas, vilkiukas 
ir paukštytė iš baimės riečia kojas po 
savim ir džiaugiasi, kad tie baisūs sli
binai tik pasakų šaly gyvena...

Skaitydami tokias pasakas, skautė ir 
skautas džiaugiasi, kad slibinų laikai 
praėjo kartu su riterių luomu, kad gali
ma ramiai gyventi, nereikia kovoti, au
kotis, gelbėti...

Skaitydami tokias pasakas, Vyčiai ir 
Vyresnės skautės giliai susimąsto ir 
abejoja ar ištikrųjų slibinų era pasibai
gė, ar ištikrųjų nebėra progų žygdar
biams?

Skautavimo metai neša dideles šven
tes. Pagerbiami didvyriai, iškeliamos 
drąsuolių rankos, parodoma riteriška 
širdis, taurumas ir šventumo aureolės 
grožis. Metai gaivina ir puošia Lietuvos 
skautus šv. Kazimiero, šv. Jurgio pat
riotišku pavyzdžiu, jų didybe ir meile.

Šv. Jurgio šventės džiaugsmingas 
triukšmas ir Kankinių Dienos gedulin
goji tyla, žiūrint į v.s. J. Šarausko, L. 
Tarvainio, V. Lapo ir kitų Rainių miš
kelyje žuvusius Brolius, neleidžia tikė
ti ir džiaugtis, kad baisiųjų slibinų nėra. 
Užgęsusios Brolių akys liepia ir įparei
goja dairytis, pamatyti pasislėpusį gro
buonį, persirengusį dvidešimtojo am
žiaus mados rūbais ir jį atpažinus — da
ryti tą patį ką darė Didysis Patronas.

Velykų Rytą siunčiu sveikinimus šeš
tuoju įsakymu: “Sek Skautų Patroną 
šv. Jurgį: naikink pikta pasaulyje, o 
pirmiausia pačiam savy.”

DALYVAUK UUBILIE01N1LĮ
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ps. D. Keršienė, Toronto Šatrijos tunto tuntininkė, 
š.m. "Sk. A." vajuje pavienių platintojų grupėje 
laimėjusi I vietą.
dažnai pasitaiko gyvenime. Ko jais žmo
gus pasiekia? Ką tuo laimi? Nieko!

Nuolatiniai zirzeklių dejavimai suda
ro jų gyvenimo turinį. Patys zirzekliai 
yra savo dejonių kankiniai ir kitų kan
kintojai.

Kai kas įkyriais dejavimais siekia su
laukti užuojautos, dėmesio ar kurios 
nors kitokios naudos. Tačiau to jis ne
sulaukia: dažni dejavimai žmonėms 
įgrysta, ir jie nelinkę tikėti nuolatiniu 
dejuotoju; žmonės vengia zirzeklių ir 
stengiasi jais kuo greičiausiai nusikra
tyti. Zirzeklio draugystė yra nuobodi ir 
varginanti, ir niekas jos nepageidauja.

Dejavimas kaikuriems žmonėms pa

ps. VI. Bacevičius, nuolatinis "Sk. A." foto kores
pondentas, "Sk. A." vajuje laimėjęs III vietą

tampa lyg kokiu verslu, kuriam jie ski
ria visą laika ir energija.

Susitikusi su žmogumi, pažįstamu ar 
net svetimu, ji tuojau pradeda dejuoti. 
Jai vis kas nors skauda: jei ne galva, 
tai kojos, jei ne šonas, tai nugara; joks 
gydytojas jai nepadeda, nes gydytojai 
nesugeba jos ligos surasti. Oras jai visa
da negeras: čia peršilta, čia peršalta, 
drėgna. Kaimynai irgi negeri ir nemo
ka gyventi: jų vaikai pergarsiai žaidžia, 
kaimynės jos nelanko, perdaug pinigų 
išleidžia... Nenuostabu, kad kaimynai, 
pro langa pamatę ją ateinant, jos ne
įsileidžia. ..

Jis save laiko visuomenės veikėju.

Omahos skaučių vietininkija, 100% užsiprenumeravusi "Sk. Aidą". Vietininkijos vyr. skaučių 
būrelis Sk. A. vajuje vienetų grupėje surinko daugiausia taškų. Nuotr. K. L. Musteikio
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Šios Cleveland© skautų 
padovanotos kanklės 
skambės Punsko jauni
mui . . .

Nuotr. V. Kizlaičio

Vadinasi, jis visur ir visada veikia. Ge
rai, kad jis veikia, bet negerai, kad di
džioji jo veikimo dalis yra dejavimai, 
nusiskundimai ir kaltinimai visiems ir 
už viską. Jo visuomeniniai dejavimai 
yra pavirtę įkyriu zirzimu. Žmonės ne- 
sijungia į organizacinį darbą, o įsijungę 
neatlieka savo pareigų; jie užsidarę savo 
egoistiniame kiaute ir vien savimi tesi
rūpina; jie neduosnūs visuomeniniams 
reikalams, o perkasi namus ir automo
bilius; jie perdaug išleidžia pokyliams 
ir prabangai. Taigi žmonės šiokie ir to
kie — vis negeri.

Betgi jis, veikimo vargšas kankinys, 
pamiršta, jog dejavimais ir nusiskundi
mais visuomeninis vežimėlis nerieda į 
priekį: čia reikia mažiau dejuoti ir kal
tinti, o daugiau dirbti ir bendradar
biauti.

Kas dejavimais ir perdėtų susirūpini
mu jieško iš kitų suraminimo, užuojau
tos ar pagalbos, jų dažniausiai nesulau
kia, o tik apsijuokia ir pagarbos neten
ka. Juk svetimi dejavimai niekam ne
rūpi: kiekvienam pakanka savų rūpes
čių. Niekas negali dejavimais sau padė
ti, savo likimo jais palengvinti.

Zirzeklių. įvairių dejuotojų gana daž
nai pasitaiko įvairiuose visuomenės 
sluogsniuose. Jie visi pasižymi viena, 
bendra savybe: charakterio menkumu.

Tvirto charakterio žmogus nemėgsta 
dejuoti, nors jam ir labai spaustų širdį. 
O jei jam ir tenka padejuoti, tai tik 
tada, kada jo širdis yra persipildžiusi 
nedalios tulžimi.

Nuolatiniai dejavimai nuvertina de
juotoje.

Vasario 16-tosios sueiga 
Toronte. Pašnekesį skai
to skautų-čiu rėmėja O. 
Indreliene

Nuotr. St. Dabkaus
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fnūgėje

Didmiestis. Visi skubam, dirbam, 
skęstam kasdienybės padaže. Bet ir čia 
turim prošvaisčių, ateina Viešpaties 
skirtoji poilsio diena — sekmadienis. 
Susitinkam mielus bičiulius bažnyčios 
šventoriuje. Girdim raginimus — ne
skubėk namo, šiandien mūsų skaučių 
Kaziuko mugė. O kur gi skubėsi, jei ten 
jau dvi šeimos skautukės baigia ruošti 
savo stalus ir laukia namiškių ir svečių. 
Mugė — lyg tas mažas gimtojo krašto 
sostinės kampelis. Gražūs sesių darbe
liai. Čia tautinės lėlės akį traukia, ana 
medauninkai - širdys seiles burnoje gau
sina, tai žiūrėk — tautinėm juostom 
Siuvinėti albumai masina. O virš visko 
stiepiasi Vilniaus verbos, lyg deiman
čiukai ant stalų pūpso margučiai... Tai 
vėl laimės ratas kviečia išoandyti savo 
dešimtukus. Ir tie tradiciniai riestainiai 
ne vieną kakton stuktelna, artyn prie 
stalo priėjus. Vienoje iš salių skautukės 
su mamytėm ir vadovėm visus valgydi
na sočiais lietuviškais valgiais. O užsi- 
gardžiavimui — tortai, vaisių sultys, iš- 
troškusiems — kava ir vaisvandeniai. 
Sesių įdėtas darbas, jų gaivi nuotaika 
visus užkeri. Pasijunti kažkur tarp pra
eities ir dabarties.

Dar prieš mugę buvom susitarę su 
v.s. V. Šenbergu joje susitikti, šnektelėti 
žodelį kitą apie dienas, kada kėlės Lie
tuva, kada gimė lietuviškoji skautija. 
Jis, mano paprašytas, atsinešė pluoštą 
ano meto nuotraukų. Jas vartome, ran
dame bendrus pažįstamus. Kiekvieną 
nuotrauką mano bendrakalbis palydi 
gražiais prisiminimais. Taip nejučiomis 
išsikalbame apie tą praeitį: v.s. Valde
maras Šenbergas gimė 1898 m. rugpiūčio 
25 d. Gardine, vėliau persikėlė į Kauną, 
kur taip pat lankė ir gimnaziją. I-jo 
Pas. Karo metu teko keltis Rusijos gilu
mom Maskvoje 1915 m. rudenį jis įstojo 
į skautų eiles. 1916 m. persikėlė Petra- 
pilin, kur tęsė skautavimą, kildamas 
pareigose. 1917 m. tapo paskautininkiu,

"Truputiukas ilgesio, senų žodžių keletas, 
Ir kodais matytų keletas veidų". . .

J . Aistis

v.s. V. šenbergas — pirmasis LSB Vyriausiasis 
Skautininkas 1919 metais

perėmė vadovauti 3-ją dr-vę. Karo nu
alintoje Rusijoje trūko darbo rankų že
mės ūkyje. Tuo laiku skautai vyko į 
kaimus ir ten stovyklaudami padėjo 
ūkininkams laukų darbuose. Tokiai Pet
rapilio skautų grupei visą vasarą prie 
Dniepro, Ukrainoje, vadovavo ir skauti
ninkas V. Šenbergas.

Petrapily gyveno iki 1918 m., kur 
prieš išvykdamas buvo Viborgo srities 
sk. vadas. Ten jam buvo suteiktas vy
resniojo skautininko vardas. Jo tėvas 
buvo gydytojas ir didelis Dr. Jurgio 
Aleknos bičiulis. Dr. J. Alekna tuo me
tu buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
atstovas ir padėjo grįžti Lietuvon. Jau 
tada Dr. J. Alekna labai domėjosi skau- 
tybe ir rūpinosi jos išplėtimu Lietuvo
je. Taip Vilniuje 1919 m., prisidedant 
žymiems visuomenės veikėjams, tapo 
įkurta “Skautų Paspirties Draugija”, 
kuriai įstatų projektą surašė v.s. V. Šen
bergas. Anos dienos yra aprašytos “Vy
čio Taku” knygoje (prad. 24 pusi.).
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Kaziuko mugė
Clevelande

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Sakoma, kad skautui leidžiama dviem 
degtukais kurti laužą. Pirmąją kibirkštį 
lietuviškajai skautijai davė v.s. P. Jur- 
gėla, o antrąją — v.s. V. Šenbergas.

“Skautų Paspirties Dr-ja” tuometi
niam Kauno tuntininkui v.s. V. Šenber- 
gui pavedė eiti Vyriausiojo Skautininko 
pareigas, o Kauno tunto štabas buvo 
kartu ir Skautų Vyr. Štabu. Šias parei
gas ėjo nuo 1919 iki 1925 metų.

V.s. V. Šenbergas dalyvavo žymes
niuose Lietuvos skautų žygiuose — 1924 
m. Kopenhagos (Danijoje) ir 1950 m. 
Bad Ischl (Austrijoje) džiamborėse. 
Lietuvoje buvo pirmosios (1928) ir ant
rosios (1938) Tautinės Stovyklos A. Pa
nemunėje viršininkas. 1933 m. Palangos 
sąskrydyje vadovavo skautų stovyklai. 
Dalyvavo 3-je TS Alpėse 1948 m. Emi
gracinei bangai išbloškus skautus ir va
dovus iš Vokietijos anapus vandenynų, 
1949-51 m. buvo LSB Vokietijos rajono 
vadeiva. Atvykęs Dėdės Šamo kraštan, 
šalia kasdienybės darbų ir rūpesčių šei
ma, jis randa laiko ir savo mylimai 
skautybei.

Miela būtų daugiau ir plačiau para
šyti apie asmenį, kuriam Koresponden- 
cinė Brolijos Vadovų Sueiga 1952 m. su
teikė Pirmojo LSB Garbės Skautininko 
vardą, tačiau jis nesipasakoja daug apie 
save. Štai ir toje Clevelando skaučių 
Kaziuko mugėje, rodydamas senus vaiz
dus, jis vis apie kitus kalbėjo.

Kartą skautas — visados skautas, bus 
tas kelias, kuriuo v.s. V. Šenbergas ke
liauja nuo 1915 m. spalių 17 d. Dar ne 

kartą matysim jį mielą besišypsantį Ka
ziuko mugėje, stovykloje ar mūsų su
eigoje. O tada ir vėl, kaip Aistis rašo — 

“Ir mes kalbėsim, lyg tik prieš dieną 
Likimas būt išskyręs mus, 
Draugus minėsim visus, kaip vieną, 
Ir pilnus sąmojaus, linksmus, — 
Nes širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina pasiliks jauna.”

J. Gerkėnas

v.s. V. Šenbergas Kanados žemėje susitiko ps.
O. Gešventę ... Nuotr. VI. Bacevičiaus
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■. =^y> r t sim t n imat
APIE II-JĄ T.S. 1938 M.

sktn. Vilius Bražėnas

ŠVIESA P APATINĖJE ...

Tautinėje Stovykloje praradau lenk
tinį peilį, plunksnakotį ir apie 8 kg. svo
rio, o parsivežiau daugiau kaip pusę ne
išnaudotų maisto kortelių. Kadangi 
miego kortelių T.S. nebuvo, sunku bū
tų nustatyti neprimiegotų valandų skai
čių, tačiau net gerokai po vidurnakčio 
virš Aukštosios Panemunės miško be- 
šnipinėjąs mėnulis ne kartą užtikdavo 
šviesą apvalioje, vigvamo stiliaus pa
lapinėje su naktį, deja, neišskaitomu 
užrašu “Programų Dalis”. Tiesą sakant, 
tai nebuvo vienintelė vėlai apšviesta 
palapinė T.S-je.

Atvažiavau stovyklon vadovauti sto
vyklos vidaus radijo programos ir diri
guoti laužų dainoms bei šūkiams, o čia 
man priedu primetė Programų Dalies 
Vadovo padėjėjo pareigas, kadangi nu
matytas ps. V. stovyklon neatvyko. Aš 
sutikau, žinote, ir už tai, kaip sakiau, 
nuosavais astuoniais kilogramais užmo
kėjau. Blogai, žinote, kai sunkias parei
gas ir nepatyrimą į vieną palapinę su
kiša. Visa laimė, jog Programų Dalies 
vedėjas sktn. N. buvo labai gabus ir 
šioje srityje patyręs vadovas: po darbo 
valandų iš Kauno stovyklon atvykęs, 
(jam atostogų T.S. metu nepavyko gau
ti) jis taip dailiai visus programos ra
telius patepdavo ir užsukdavo, jog vis
kas, palyginti, slidžiai ėjosi. (Jeigu, ži
noma, jo padėjėjas, vienas likęs, per
daug iniciatyvos rodyti nesistengdavo!) 

“ATGIMĖ TĖVYNĖ”...
T.S. daina, kaip ir dažnai tokiais at

vejais pasitaiko, nebuvo daugumos 
skautų išmokta, nors daugelį sekmadie
nių buvo grojama iš plokštelių per 
skautų radijo valandėlę, ir gaidos at
spausdintos “Skautų Aide”. Pats ją ga
lutinai išmokau irgi tik T.S., besiklau
sydamas iš pakrūmės, kaip muz. P. Ar- 
monas savo akordeono pagalba mokė 
dainuoti stovyklaujantį (berods Pane
vėžio) Tuntą. Tačiau niekas, manau,
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neturėjo tiek daug vargo su ja, kaip aš. 
Kad ir prie laužų, pav.: lyg burtais man 
galvon įsikalė trečios dalies žodžiai 
“Tautinė Stovykla sušaukė visus..ir 
tais žodžiais aš bandydavau pradėti dai
ną. Padavus toną, arčiau sėdį skautukai 
pataisydavo: “Aaat-gi-mė Tė-vy-nė...” 
Tačiau ne perbalsiai. Turbūt, kad ne
stačius į keblią padėtį (“tariamąjį”?...) 
žodžių autorių. Ką bemanė apie autorių, 
jie turėjo smagaus juoko, ir aš juos re
tai nuvildavau...

Berods, jau per antrąjį laužą estų 
skautai, kurių buvo apie trisdešimt, pa
darė staigmeną ir sukėlė didžiules ova
cijas, padainuodami T.S. dainą, kurią ne 
visi mūsų Tuntai mokėjo, ir bisui “pri
metė” dainą apie puodą. Slaptai besimo
kydami T.S. dainą estai labiausiai rū
pinosi. kad latvių skautai nesužinotų ir 
jiems už akių neužbėgtų... Po šio laužo 
ir mūsiškiai dainą išmoko.

Laužavietė buvo dauboje prie pat Ne
muno kranto. Upė su kalnu kitame 
krante sudarė foną estradai. T.S. vy
riausiu laužavedžiu buvo dramos akto
rius - režisorius ps. K. Jurašūnas. Jam 
be manęs talkininkavo ps. A. Zauka. 
ps. Jurašūno režisoriaus gabumai ir pa-

LSS Setas a.a. A. Smetona ll-sios Tautinės Sto
vyklos atidarymo iškilmėse. Prie mikrofono s. V. 
Bražėnas.
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Il-sios Tautinės Stovyklos virš. v.s. V. Senbergas 

tyrimas daug padėjo T.S laužų didingu
mui atsiekti. Daug pridėjo, žinoma, ir 
Nepriklausomos Lietuvos skautavimo 
sąlygos bei 10.000 minia prie laužų. 
Ypatingo įspūdžio iš laužų programos 
man paliko “Pasikalbėjimas su Nemu
nu” (patriotinis vaizdelis), kai iš nak
ties tamsos laužavedžiui Nemunas atsa
kinėjo deklamacinio choro balsu iš kito 
kranto, nuo Tunelio kalno papėdės. 
Gražus buvo Jubiliejinio laužo finalas 
su anapus Nemuno liepsnojančia skait- 
menimi XX. Tai, kaip tradiciją, tęsėme 
ir tremtyje: 1948 metais BJS degė XXX, 
o Alpėse trys laužai tolumoje. Reikia 
pasakyti, jog daugumas vienetų jiems 
iš anksto numatytus uždavinius ir pasi
rodymus laužuose paruošė laiku ir ge
rai. Vos kelis teko atmesti dėl nepakan
kamo paruošimo.

IŠKILMINGOS BĖDOS ...
Stovyklos atidarymo iškilmės, manau, 

ne man vienam paliko neišdildomą 
įspūdį. Po skaidriu lietuviškos vasaros 
dangumi, Nemuno kilpos lygumoje iš
sirikiavo skautai ir vėliavos didžiuliame 
keturkampyje, kurio vieną kraštinę su
darė nežinia kiek tūkstančių svečių, su
sėdusių paruoštuose suoluose ir į Pa
nemunės mišką iš lygumos lipančioje 
atkrantėje. Priešais publiką buvo įreng
tas puošnus paaukštinimas-tribūna žy
miesiems svečiams. Iškilmės ištisai bu
vo transliuojamos per radiją. Kaip pra
nešėjas turėjau laimės ir garbės iš tos 
tribūnos stebėti ir visai Lietuvai papa- 

tariosi su vadovais — A. Panemunė 1938 m.

šakoti parado eigą. Ir šita dalis man 
neapsiėjo be nuotykių, nelaimių ir šiaip 
nusidavimų. Kadangi tokio svarbaus 
įvykio pranešinėjimas per radiją man 
buvo naujiena, vos atradau gerklėje 
balsą ir ant liežuvio žodžius, kai Kauno 
radijo pranešėjas p. Stonys perdavė 
man mikrofoną. Štai tau košė ir žinokis, 
reiškia! Kai pagaliau išgirdau save ką 
tai kalbant, pasidarė drąsiau. Pradėjau 
pasakoti apie išsirikiavimą veik 2.000 
skautų, T.S. svečių — estų, latvių, suo
mių, prancūzų, vengrų, anglų skautų 
margus vienetus ir net vieną amerikietį 
skautą. (Lietuvis iš Baltimore, Md. gal 
kas žino jo pavardę? Pakviestume jį 
i ketvirtąją T.S.) Tačiau Lietuvos pre
zidentas ir palydovai, kurių visi laukė
me, dar nesirodė. Teko kurti ir kalbėti 
toliau. Bandžiau nupiešti, kaip tą margą 
skautų ir svečių pripildytą vėliavų aikš
tę lyg rėmai supa iš užpakalio žavus 
šlaitas ir pušynas, iš priekio platus, 
pilkšvai mėlynas Nemunas pamažu, di
deliu lanku apjuosdamas aikštę ir kai
rėje, kaip ir dešinėje, pasislėpdamas už 
balto smėlio paplūdymio ir pušyno kam
po. Ypač puikus vaizdas priešais tribū
ną: tuojau už šaunių skautų gretų — 
Nemunas, šia proga pasipuošęs jūros 
skautų valčių stiebais, vimpilais ir vė
liavėlėmis ir persijuosęs dailiu pludu- 
riuojančiu tiltu, specialiai skautams pa
statytu kariuomenės pionierių (1928 m. 
ten buvo tik keltas...). Kitame krante 
tiesiog iš vandens kylantis mišku ap-
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augęs kalnas, užstoja gerą gabalą dan
gaus. Dešiniau tas kalnas, lyg kirviu nu
kirstas užlūžta, parodydamas geležinke
lio tunelio angą ir patiesdamas plieni
nius bėgius Šiaulių ir tuo metu nepri
einamo Vilniaus link. Staiga iš tunelio, 
dundėdamas ir drebindamas kalną, iš
neria traukinys. Atsisukęs vis dar ne
matau aukštųjų svečių, o aš vienas pats 
su mikrofonu tribūnoje, jaučiuosi bai
siai vienišas ir apleistas. Man verkiant 
reikia veiksmo, nes kiek ilgai gali pa
sakoti radijo klausytojams apie gražius 
vaizdus ir vietoje stovinčius skautus, 
tad džiaugiuosi iš Šiaulių ateinantį ir į 
tunelį lendantį Rygos-Berlyno ekspresą 
pamatęs, kurio garvežio dūmai dar ilgai 
veržiasi iš tunelio (Meldžiuosi, kad trau
kiniai nenustotų ėję). Kaip aš tuos trau
kinius ir dūmus surišau, (jei iš viso apie 
tai pagalvojau) su T.S., nežinau, tik su
judimas ir orkestro garsai man pasakė, 
iog vėl laikas apsidairyti.

Jei pirmiau trūko veiksmo, tai dabar 
jo man buvo perdaug. LSS Šefas, Res
publikos Prezidentas A. Smetona buvo 
visai netoli tribūnos, apie ką aš spring
damas savo žodžiais ir skubėjau praneš
ti. Su juo ateina ... ponia (?...). Ateina 
Kariuomenės Vadas gen. St. Raštikis, 
LSS Šefo Pavaduotojas Dr. J. Alekna, 
(“kas ta ponia?” — suku sau galvą — 
“Smetonienė ar Tubelienė...? abi sese
rys ir panašios...”) Švietimo Ministeris 
prof. Tonkūnas... Svečius lydi LSB VS 
vs J. Šarauskas ir T.S. Viršininkas vs 
V. Šenbergas. Apie ponią bandau tei
rautis prie tribūnos bestovinčius s. K. 
Palčiauską ir s. Pr. Karalių. Nė tiedu 
šių žymių seserų pakankamai nepažįsta, 
kad vieną nuo kitos atskirtų. Negavęs 
pagalbos ir bijodamas suklysti, ponią 
pavadinu “ponia”... (tai buvo p. Tube
lienė, pasirodė.).

Suskardi trimitas, skautų gretos nu
ščiūva ir, didžiuliam Gusarų Pulko or
kestrui užgrojus trenksmingą ir ugnin
gą maršą, link tribūnos pajuda skautiš
kų ir tautinių vėliavų jūra. Bet kasgi 
tas nepažįstamas ir lig šiol negirdėtas 
maršas? Skautams lyg ne visai naujas?.. 
Tai “Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes” 
dainos kompozitoriaus muz. Br. Jonušo 
šiai progai parašyta pilnam orkestrui! 
II-ji T.S. prasidėjo!... Apie vėliavas su
sispietė atbėgę jaun. skautai, skautai, 
jūrų skautai, vyčiai ir vadovai išgirsti
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LSS Šefo žodžio ir užsienio skautų at
stovų pasveikinimų. Kitą dieną aš ga
vau vėjo iš Kauno radijo vadovybės už 
neleistiną nusikaltimą: dėmesiui ir nuo
taikai palaikyti pasakiau ką tai links
mesnio, prieš skaitydamas vengrų skau
tininko kalbos vertimą... Nors Prezi
dentas ir kiti tribūnoje gan skaniai nu
sijuokė, pono B. vedamas Kauno Ra
diofonas į gyvenimą žiūrėjo labai rim
tai. Skaitė, jog radijas nėra vieta ir prie
monė gerai nuotaikai skleisti...

NEPAVYKĘ IR PAVYKĘ ...
Kūno Kultūros Rūmų direktorius K. 

Dineika kai kurių buvo smarkiai puola
mas už tai, kad neleido naudotis Sporto 
Stadijonu T.S. sporto šventei. Buvo no
rima parodyti viešumai kai kurias spor
to ir skautiškas varžybas, o svarbiau
sia — masinius gimnastikos numerius 
t ei vaizdus su lankeliais, vėliavėlėmis 
ir pan. Programų daliai greit paaiškėjo, 
kad užplanuoti masiniai mankštos nu
meriai vienetų nebuvo namuose paruoš
ti, ir visi bandymai atitaisyti trūkumus 
vietoje pasirodė nesėkmingi. Buvo ban
doma įtikinti LSB vadovybę, kad ge
riau bus viešąją sporto šventę atšaukus 
ar bent atsisakius masinių pasirodymų. 
Programų dalies pastangom nuėjus nie
kais ir gavus įsakymą prieš pusę metų 
užplanuotą šventę vykdyti, s. N. ir jo 
pavaduotojas j stadijoną ėjo lyg į kar
tuves. Tą dieną visa stovykla pajudėjo 
į didžią iškylą Kaunan su sporto švente 
ir Karo Muziejaus iškilmėmis progra
moje. Per skautų tiltą, virš tunelio ir 
Mickevičiaus slėniu visa stovykla atžy
giavo prie Kūno Kultūros rūmų. Tai 
buvo geros valandos žygis. Ir čia pro
gramų dalies vadovus laukė maloni 
staigmena: dėl naktį lijusio lietaus 
mums neleidžiama pasinaudoti stadijo- 
no aikšte, kad nesugadinus pažliugusios 
pievos. Neįsivaizduoju, kaip ta sporto 
šventė būtų praėjusi... Tai mane pamo
kė ateičiai nepasitikėti perdaug masi
niams pasiruošimams, ir ypač bereika
lingai neperkrauti programų.

Sporto šventės atšaukimas davė pro
gos skautams pailsėti, susitvarkyti ir 
gerai pasiruošti paradui per Kauną ir 
iškilmėms prie Nežinomojo Kareivio 
Kapo. Visam šiam reikalui vadovavo ir 
jam planą kruopščiai paruošė Korp! 
Vytis atsargos karininkų būrelis su ki
tų vytiečių talka, vadovaujant ps. Nau-
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jokaičiui. Lig šiol nebuvo tekę Kaune 
matyti taip darniai be užgaišimu bei 
užsikimšimų praėjusių iškilmių, kaip 

,šios. Kiekviena vėliava ir kiekvienas 
vienetas iš anksto turėjo savo paskirtą 
vietą ir savo vartus įeiti bei išeiti iš 
Karo Muziejaus sodelio. Po iškilmių 
skautai pražygiavo su dainomis pro 
kauniečių minias Laisvės Alėja.

POLITIKA, MEILĖ IR FIZIKA...
Šalia didingų bei triukšmingų įvykių 

stebėtinu būdu labai ryškiai iškyla ir 
patys tylieji, kaip pav. tylūs, ramūs Vy
čio Korp! stovyklavietės lauželiai, kai 
po visų dienos darbų “namo” susirenka 
didelę stovyklos darbų naštą nešę kor- 
porantai, ir jau visiems sugulus patylom 
aptaria dienos įvykius ir rimtai ar juo
kais diskutuoja įvairius studentiškon 
galvon ateinančius klausimus, per savo 
prizmę perleisdami politiką, meilę, fizi
ką, meną, džazą ir kas nepapuola. Ir 
žinoma — LSSeserijos Tautinę Stovyklą 
Pažaislyje... Aktyviais diskusijų daly
viais dažnai buvo profesoriai S. Kolu
paila ir I. Končius.

LAUŽAS PAŽAISLYJE...
Sesės, kurios savo stovyklą Pažaislio 

pušyne suskirstė ir puošė rajonais, kaip 
tai Suvalkijos. Žemaitijos ir pan., turė
jo dar daugiau ir tolimesnių viešnių, 
negu skautai svečių. Pas jas stovyklavo 
net Australijos skautės. Vieną dieną 
skaučių stovykla svečiavosi pas brolius 
A. Panemunėje ir taipogi, kurią tai die
ną, skautai žygiavo į Pažaislį. Sunku 
buvo rasti savanorių sargyboms Pane
munėje eiti. Skaučių laužavietė buvo 
labai gražioje, gilioje dauboje ir turėjo 
iš trijų pusių pakopomis prieinamą est
radą. Prisimena įdomus sutapimas iš 
skaučių laužo, kai buvo kurioje tai pa
sakoje vaizduojami gyvuliai. Kai vs S. 

Čiurlionienė, norėdama ką tai pasakyti 
laužavedei ps. Arminaitei, prisigūžusi 
lipo pakopom pas ją į estradą (kad ne
užstotų publikai vaizdo), iš dešinės į 
estradą laiptais ropojo žalia varlė. Tuo 
momentu ps. Arminaitė iškilmingai 
pranešė: “Dabar į estradą įropoja var
lė. ..” Bet publika pirmiau pamatė vs 
Čiurlionienę...

Pievoje šalia manęs gulėjo Pažaislio 
ar Petrašiūnų pilietis, kuris, atrodo, 
skaučių ir skautų jubiliejum džiaugėsi 
labiau negu jie patys, ir to visiškai ne
slėpė nuo aplinkos, kai estradoje pasi
rodė australų skautė vaizduojanti ken
gūrą, tas mano kaimyną visai sujaudi
no. Staiga atsisėdęs jis suriko (balsiau 
negu laužo artistai) “Po šimts kalakutų, 
žiūrėkit, tai zuuuiiikis!!!”

LAUŽAMS UŽGESUS...
Užgeso laužai, nutilo dainos, pasibaigė 

žaidimai ir varžybos, užsidarė stovyklos 
ligoninė ir paštas, nugriuvo palapinės 
ir puošnūs vartai ir liko tik skautiškų 
dainų aidas Panemunės ir Pažaislio ši
luose ir Jubiliejinio laužo kibirkštys 
skautų ir skaučių širdyse. Po Jubilieji
nių stovyklų Alpėse ir prie Baltijos ir 
besiruošiant IV-jai T.S. Highland Parke 
bei kitose vietovėse įvairiuose konti
nentuose dar labiau paryškėja nenu
maldomas troškimas, kuris, tikiu, yra 
kiekvieno lietuvio skauto, kad ir nesto
vyklavusio Lietuvoje, širdyje: dar su
grįžti prie Nemuno kranto.

Kai ištiesim palapinę 
Po pušim savų šilų, 
Vėl klausysim ką byloja 
Dvasios krašto milžinų.

Nes mūsų skautų ir vadovų darbas 
sustiprina viltį, jog

Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio, 
Nemuno slėniuos skambės jų daina!
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LAUMIŲ PUOTA

- Sveikas, Jurgi, atvažiavom, 
Greitai rodyk ūkį savo!..
Kudlius džiaugias, šokinėja, 
Kad vaikų daugiau suėjo ...

Vytas skina obuolių,
Simas bijosi varlių, 
O Jurgiukas atsistojęs 
Iš miestiečių tik kvatojas ...

Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Piešiniai V. Girniaus

Tai žmogysta nematyta!
Šoko bėgti Simas, Vytas, 
O ta ragana baisioji 
Lenkia zuikį greitakojį ...

Žemėj urvą susirado
Ir sugriuvo ten be žado ... 
Apsidairė ... ir pamatė, 
Kad šalia pikta gyvatė ...

- Ne, mes čia ilgiau nebūsim, 
Mes keliausim - nepražūsim ... 
Ir draugai basi abu 
Traukia vieškeliu nauju.

Nėrė, lindo dar giliau, 
Gal tenai gi bus saugiau?.. 
Ir į duobę nuriedėjo, 
Kur platus akmuo gulėjo.

Riebių, didelių kukulių 
Prisivalgę šiene guli - 
Ir užmiega, ir sapnuoja. 
Kad jais lipa šimtakojai ...

Senas, neteptas vežimas 
Pasivijo Vytų, Simą -

- Kurgi einat, jūs, vaikai. 
Saulė jau nebeaukštai ? !

Nuvažiavo, nudardėjo 
Ir sustojo pamiškėje 
Kur trobelė ... Ir baisi 
Pasirodė moteris ...

Tuoj tą akmenį atrito 
Ir pamatė vaizdą kitą: 
Laiptai leidosi žemyn 
Kažkokion slapton pilin ...

Lipa Vytas, lipa Simas, 
Plaukai šiaušias, baimė ima ...

- Grįžkim, lėkim mes iš čia, 
Kol nesirita galva!..

Bet gyvatė ta piktoji 
Urvo angą juk pastojo!.. 
Ir staiga duris paliečia, 
Atsidaro - lempos šviečia ...3'

( bus daugiau) 13
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(tąso)
— Labas vakaras, — nedrąsiai ištarė 

Jonukas, uždaręs duris.
— Labas, — atsakė vyras ir užspaudė 

cigaretę peleninėje.
— Esu Jonas Arelis...
— Taip, taip... laukiau tavęs, — vy

ras atsistojo, priėjo prie berniuko ir 
padavė ranką.

— Amerikoje mane vadino Carliu. 
Taip pripratau, taip gali ir tu mane va
dinti. ..

Abu susėdo už stalo: mokinys — vy
ras ir mokytojas — vaikas. Kalbėti ėmė 
mokinys. Papasakojo apie Čikagą, kur 
gyvenęs vienuolika metų, apie New - 
Yorką, jo dangoraižius, puikų susisie
kimą, gražius, turtingus ūkius, įdomias 
iškylas ežerais ir upėmis bemeškerio- 
jant...

— Puiki šalis, ta Amerika, Jonai. Bet 
sumaniau grįžti, mat, mano seseriai pa
galbos prireikė. Sensta, o turtas auga... 
Na, bet eikime jau prie darbo. Vėl ką 
nors papasakosiu kitą kartą.

Jonukas atskleidė lietuvių kalbos gra
matiką ir paprašė, kad mokinys pasi
imtų sąsiuvinį.

Po pamokos jiedu susitarė: Jonukas 
ateisiąs keturis kartus per savaitę, pas
kutinė pamoka būsianti penktadieniais, 
ir tą dieną Jonukas gausiąs iš ponios 
Bukauskienės aštuonis litus.

* * *
Paleido Velykų atostogų.
Eina Jonukas laukų keleliu namo. 

Švelnaus pietų vėjelio pučiamas, sau
lės kaitinamas, keliukas garuoja, džiūs
ta. Keleiviui tik kur ne kur bereikia 
peršokti balaitę, aplenkti purvo plotelį. 
Taip — Jonukas eina, o su juo eina pa
vasaris. Pamiškėje raistas nubertas 
auksinėm purienom, iš sušilusių dirvo
nų vis pasikelia vyturėlis, skelbdamas 
žemės atbudimą. Bet sniego patalai nu- 

čiurleno upeliais, nuskrido debesimis, 
ir žemė iš naujo atsikvepia, žadanti vėl 
būti graži ir vaisinga. Nuostabus pa
saulis, ir Jonukas kiekvieną pavasarį 
apie tai galvoja ir ta nuostaba džiau
giasi.

Jonuko ranką traukia nelengvas ry
šulys. Jame ir knygų, ir baltinių, ir kai
linukai, dabar niekam nebereikalingi. 
Jame ir tėvukui dovana — graži pypkė 
su paauksuotu žiedeliu. Širdis smarkiai 
plaka — ir džiaugsmas, ir skubėjimas, 
ir našta tai daro.

Jis jau mato savo trobelę ir girdi Sar
gi lojant. Jau visai čia pat malkinė ir 
kiaulės tvartukas. Kas begali būti mie- 
lesnio kaip sugrįžti į savo seną tėviškę! 
Draugų klegesys, traukinio ratų dundė
jimas nyksta ausyse, kai sušniokščia at
gijusių beržų šakos, tarytum sveikinda
mos pareinant. O grįžta jis dabar kitoks, 
negu iki šiolei grįždavo. Jo kišenėje če
ža dvylika litų, kurie atliko jam apmo
kėjus šeimininkei už kambarį ir pietus, 
pasikaldinus naujus puspadžius, nusi
pirkus kelias knygas ir atidavus du li
tus už pypkę. Kad jis dabar kitoks, kad 
užsidirbo pinigų ir savo gyvenimą pa
taisė — tos minties nusikratyti negali 
ir su ja praveria trobelės duris...

* * *
Tėvukas buvo laimingas, gavęs pyp

kę ir išklausęs sūnaus pasakojimų.
— Taigi, aš tau ir sakau, kad pinigas 

malonus, jei jis darbu įgijamas... Na, 
o tavo mokslai, mat, jau ir naudos neša, 
— savo žodžiais pasigardžiuodamas, tarė 
tėvas.

Bet po valandėlės jis prisikimšo pyp
kę, kažko susimąstė ir atsistojo veidu 
j langą.

— Matai, Jonai, — kalbėjo jis, žiūrė
damas į bundančius laukus, — kad ir 
ne mano tie žemės plotai, bet jie tokie 
savi... Ta pati vieta taip akį traukia, ir
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gana. Tavo senelis neturėjo nieko, aš 
jau turiu nuosavą kampą, na, o tu dar 
daugiau turėsi... Tik, žinai, Jonai, man 
gaila tos vietos... Tu išeisi mokslus, aš 
numirsiu... o kas tada bežiūrės tą vie
telę? Juk čia ne dvaras...

Jonukas matė sudrėkusias tėvo akis 
ir viską suprato. Tėvo problemos aiškios 
ir klausimas skaudus, klausimas pirmą 
kartą ištartas. Dar skaudesnis turėjo 
būti Jonuko atsakymas:

“Taip, tėveli, mokslus ne tam einu, 
kad sėdėčiau šitoje trobelėie”... Bet 
Jonukas nieko nesakė.

— Bus viskas gerai, tėvuk, — kiek 
patylėjęs tarė Jonukas, nors nats ne., 
nojo, ką tai turėjo reikšti.

— Taip, taip... — palingavo tėvas, 
pasitraukė nuo lango ir išėjo laukan.

Didįjį Ketvirtadienį Jonukas nuėjo į 
Lygumus velykinės. Šventoriuje ir prie 
bažnyčios durų stoviniavo būreliai Ka.- 
miečių vyrų, kurie buvo jam daug kar
tų matyti panašiose povyzose, kurie bu
vo vienodi kaip broliai — ir kalba, ir 
išvaizda, ir judesiais. Tačiau šį kartą įo 
dėmesį patraukė nuošaliai stovįs vyras, 
visai kitokio apsirengimo ir laikysenos. 
O kas jam buvo įdomiausia, kad šis vy
ras rankoje laikė rudą, didelį portfelį ir, 
atrodė, kažko laukia.

Jonukas, pravėręs bažnyčios duris, 
kaip ir tikėjosi, išvydo ilgiausias vyrų 
ir moterų eiles prie klausyklų. Sakytu
me, apsidžiaugė, nes dar gali palaukti 
lauke, kol eilės sumažės.

Nuėjo prie šventoriaus vartų ir žiū
rėjo į nepažįstamąjį su portfeliu. Nie
kur nematytas žmogus. Dar jaunas, gra
žiai apsirengęs. Gal laukia kunigo? Po 
minutės kitos nepažįstamasis, lyg Jo
nuko akių pastumtas, ėmė vaikštinėti ir 
pagaliau išėjo į gatvę. Kai ir čia Jonu
kas nenuleido nuo jo savo akių, nepa
žįstamasis perėjo į kitą gatvės pusę ir 
įsmuko į arbatinę.

Įdomu ir keista pasidarė berniukui. 
Negi tas vyras vengia jo žvilgsnio! Jei 
taip — kažkas yra. Ir Jonukas prisimi
nė ne vieną skaitytą knygą apie gar
siuosius seklius. Staiga jis sugalvojo to
kiu pabūti. Ką reikės veikti — jis ži
nojo. Pravėrė bažnyčios duris, pasuko į 
šoną, pravėrė kitas ir lipo laiptais į 
bokštą. Šis jo apylinkės bažnyčios bokš
tas jam buvo lygiai taip gerai žinomas, 
kaip ir tėviškės kiemas. Bokšte jis at

sisėdo prie langelio, žiūrinčio į gatvę. 
Iš čia jis matė ne tik gatvę, bet ir visą 
miestelį. Kad išgąsdinti balandžiai pasi
pylė iš bokšto ir kažkur nuskrido, dėl 
to niekas negalėjo pagalvoti, kad paukš
čių pastogę kažkas užėmė.

Jonukas žiūrėjo pro langelį ir buvo 
tikras, kad jo niekas nemato. Slinko 
minutės, darėsi nuobodu, bet kažkoks 
keistas nujautimas jį vertė ten būti ir 
laukti. Ir nujautimas jo neapvylė.

Po keliolikos minučių nepažįstamasis 
vyras išėjo iš arbatinės ir vėl atsistojo 
beveik toje pačioje vietoje šventoriuje. 
Dabar Jonukas turėjo daug laiko gerai 
jsižiūrėti nepažįstamojo veidą. Vyras 
galėjo būti trisdešimties metų — įdubę 
skruostai, didelis smakras, kaulinga, 
plona, žemyn nukarusi nosis, tamsi oda 
ir plaukai tamsūs. Ir akys turėtų būti 
tamsios, bet iš tolo dabar sunku būtų 
nustatyti jų spalvą. Tas veidas Jonukui 
kiek priminė pora kartų matytą poną 
Giedrį, bet ponas Giedrys žymiai senes
nis ir ūgiu aukštesnis.

Žmonės vis ėjo į bažnyčią ir iš jos. Ir 
Jonukas gal jau būtų galėjęs ramus sau 
eiti namo, jei ne tas keistas sumanymas. 
Didįjį Ketvirtadienį glūdėti bažnyčios 
bokšte, žiūrėti į kažkokį vyrą ir vaidinti 
seklį — argi tai ne kvaila? Bet Jonukas 
laikėsi tvirtai, varydamas šalin visus 
abejojimus. Ir po kelių akimirkų paaiš
kėjo, kad jo pasiryžimas nebuvo be rei
kalo. Jis matė------

Iš gatvės atėjo kažkoks miestietiškai 
apsirengęs senyvas storulis ir, praeida
mas palei sekamąjį, traukė iš kišenės 
baltą nosinaitę, kai su tuo pačiu judesiu 
žemėn nukrito vokas. Storulis įsimaišė 
kaimiečių tarpe ir laiptais lipo bažny
čion, o vyras su portfeliu ramiai pakė
lė nuo žemės voką, įsidėjo kišenėn ir 
ėjo į gatvę...

Jonukas pasileido laiptais žemyn ir, 
kai jis jau buvo šventoriuje, sekamasis 
vyras lėtai slinko gatve į vakarus. Pri
ėjęs prie vartų, Jonukas matė plačią 
tolstančią vyro nugarą ir rankoje švy
tuojantį portfelį.

Kas jis yra? Kur jis eina? Kodėl jis 
tam storuliui neatidavė pamesto voko? 
Tie klausimai berniuką stumte stūmė 
nuo šventoriaus, ir pačios kojos ėmė 
žingsniuoti paskui nueinantį. Bet taip 
sekdamas jis tik išsiduos. Juk gatvė 
tuščia. Niekas jo nedengia. Jei vyras jį
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pastebės, bus viskas baigta. Tokios ga
limybės išgąsdintas, Jonukas metėsi į 
pirmą pasitaikiusią krautuvėlę. Įėjęs 
nusiėmė uniforminę kepurę, nusivilko 
švarką ir nustebusiai krautuvininkei, 
kuri jam buvo pažįstama, tarė:

— Pavasaris... šilta, Sneiderien, ar 
ne? Pasaugok mano švarką, kol aš su
grisiu, — ir spruko pro duris.

Dabar jis dar spėjo pamatyti, kai vy
ras įėjo j Ūkininku Klubą. Jonukui 
dingtelėjo į galvą klubo užpakalinės du
rys, virtuvė ir joje dirbanti jo krikšto 
mamos duktė Onutė.

—Seniai besimatėm. Onut, — pravė
ręs duris tarė Jonukas.

Mergina, keleriais metais už jį vyres
nė. plovusi kampe indus, net aiktelėjo, 
pamačiusi svečią.

— Jonelis!... Iš kur gi?
— Atėjau aplankyti... atostogos...
— Na, ir kaip gi?... Ir. žiūrėk, koks 

sustambėjęs... Tikras kavalierius! Bet 
ar ne per anksti be švarko, a?

— Et, pas mus, mieste, jau seniai 
žmonės vienmarškiniai vaikšto...

— Tai tokia mada, ar ne?
— Tu pabūtum mieste, pamatytum, 

kaip rengiasi tavo amžiaus panelės...
Onutė atsiduso.
— Tai sėsk kur, pasišnekėsim.
— Nesirūpink... aš pasivaikštinėsiu.
— Pavaišinti neturiu kuo, nes čia vis

kas ne mano...
— Ačiū, nesirūpink. — ir pasidairęs 

pridėjo, — na, o kur šeimininkas?
— Čia yra, čia vėl jo nėra, žinai, mai

šosi kur patinka...
Iš virtuvės siauros, praviros durys 

vedė į trumpą koridoriuką, kurio gale, 
tris laiptelius nužengęs, atsirastum sve
tainėje. Šie dalykai Jonukui buvo jau 
žinomi, nes ne vieną kartą jis čia lan
kėsi Onutės kviečiamas ar šiaip be rei
kalo užeidamas. Bet šiandien reikalas 
buvo. Ir dar toks nepaprastas, toks įdo
mus. ..

— Pažiūrėsiu, gal svetainėj? — tarė 
Jonukas ir išėjo į koridorių.

— Pažiūrėk, jei reikia, — šaltai bumb
telėjo mergaitė, kai Jonukas nuo laip
telių jau spėjo kyštelėti galvą į svetai
nę. Pamatė. Nepažįstamasis vyras sė
dėjo vienas prie kampinio staliuko ir 
gėrė alų. Jis sėdėjo veidu į gatvę ir, tur 
būt, žiūrėjo pro langą. Iš viso svetainė
je tebuvo trys žmonės: padavėjas, susi-
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traukęs už bufeto su laikraščiu rankose, 
kaž koks ūkininkas, pasitiesęs ant sta
liuko dešros ir riestainių, ir sekamasis 
ponas. Trumpai akimis apmetęs klubo 
klijentus, Jonukas grįžo virtuvėn.

— Neradai? — pasitiko jį Onutės 
klausimas.

— Ne.
— Tur būt, kur lauke ar pas kai

mynus.
— Nesvarbu... Bet pas jus svečių ir 

iš toliau kai kada užklysta...
— Kokių svečių?
— Na, gi ten prie lango sėdi visai ne

matytas ponas.
— Jaunas?
— Žinai, ne senas ir gražiai atrodo.
Onutė pasitaisė ant kaktos nudribu

sius plaukus ir išėjo pasižiūrėti.
Grįžo.
— Nusisukęs...
— Man atrodo gražus...
— Gal?...
— Susipažink...
Onutė paraudo.
— Ką tu. čia, Jonai...
— Kodėl gi ne? Tokiose užeigose tik 

ir vieta susipažinimams.
— Nesijuok.
— Aš rimtai... Pamatytum mieste 

tokios panelės kaip tu... oho...
— Ką gi jos?
—Jos drąsesnės, ir joms dėl to ge

riau sekasi...
— Čia ne miestas.
—Juo geriau... Labiau patiksi, jei 

miestietiškai mokėsi elgtis.
— Kas gi tau! Ko čia pristojai?
— Noriu tau tik gero.
— Atsirado, mat, piršlys...
— Na, kaip sau nori. Bet žinok, kad 

kartais žmogus kitam laimę gali įkal
bėti. Aš taip nujaučiu, kad... negali ži
noti, kur žmonių keliai sueina...

Laipteliais kažkas lipo.
— Onut, — šūktelėjo koridoriuje pa

davėjas, — paruošk silkę su svogūnais 
ir grietine... be bulvių...

Mergaitė kaip iššauta nulėkė prie 
spintos ir ėmė vykdyti įsakymą.

Jonukas atsigėrė vandens.
— Gal padėti? — pasisiūlė.
— Paduok tą ilgąjį peilį... Ten puo

dynėje grietinė... Ti®' svogūnai tai tik 
akis ėda!...

— Duok, aš supiaustysiu.
Po minutės supjaustyta silkė gulėjo
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LAIŠKAS SKILTININKUI
Mielos Kęstuti,
šiome "Sk. Aide" rosi LSB sukaktuvinių lietu

viškojo skautavimo varžybų taisykles. Vyr. Var
žybų Komisija nori, kad žinia apie šias varžybas 
pasklistų kaip galint plačiau. Kaip matai, daly
vavimas varžybose yra privalomas kiekvienai Bro
lijos skilčiai, draugovei ir pavieniam skautui. Šios 
taisyklės ir jose išvardinto medžiaga yra pogrin
diniu veikimo planu visiems mūsų vienetams nuo 
Australijos iki Kanados rajonų.

Varžybų tikslas yra paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 40 metų sukaktį ir mū
sų bkautijos 40 metų jubiliejų.

Man neatrodo, kad galėtume rasti kitų geresnį 
būdg šioms reikšmingoms sukaktims atžymėti už 
šį — plačiai ir visuotinai pajudinti mūsų vienetų 
veiklų, šūkių ir minėjimų minutės greitai praeina, 
o ką skiltis, dr-vė ar pavienis skautas atsieks il
gesnėse varžybose, apimančiose visas mūsų darbo 
sritis, liks jau plačiu patyrimu, liks visų Brolijos 
narių dvasiniu turtu.

Vyresnieji vadovai ugdė lietuviškę Skautiją 
Nepr. Lietuvoje, atkūrė jg Vokietijoje ir vėliau 
plačiuose pasaulio kraštuose. Jums, jauniesiems, 
teks Brolijos vėliavą nešti tolyn, kad ją, kaip 
brangią dovaną, perduotumėt tiems, kurie ateis po 
jūsų. Tą turi pats, kaip skiltininkas, mielas Kęs
tuti, įsisąmoninti. Apie tai turi kalbėti ir savo 
Sakalams. Nesuskaitomos darbo valandos buvo 
įdėtos į Skautybės ugdymą jūsų vyresniųjų brolių 
Lietuvoje ir čia, toli nuo Tėvynės, kai darbo są
lygos žymiai pasunkėjo ir uždaviniai padidėjo. 

Buvo ir yra siekiama, kad Brolija eitų, kaip ir 
Lietuvoje, tuo pačiu lietuvišku Tėvynės keliu. Tam 
ir šiose Varžybose ypatingai iškeliamas lietuvii- 
kas-tautiškas momentas. Mes norime, kad visi 
mūsų jaunieji augtų lietuviais-patriotais, kad my
lėtų ir gerbtų, kas yra lietuviška — žodį, raštą, 
dainą ir meną. Mes norime, kad jūs, skiltininkai, 
su noru tą meilę skiepytumėt ir tiems jauniesiems 
broliams, kurie yra jūsų skiltyse.

Šiame "Sk. A." yra taip pat skelbiami "Sk. A." 
vajaus duomenys. Neabejoju, kad tavo Sakalai 
visi prenumeruojasi šį mūsų laikraštį. Bet, man 
atrodo, kad mes, jaunieji Lietuvoje jo daugiau 
laukdavome. Gal jis buvo anuo metu turininges- 
nis, spalvingesnis, o gal ir mes buvome kitokį. . . 
Kokia bebūtų priežastis jo pamėgimo ar nemėgi
mo, jis šiandien yra tikras veidrodis, kuriame at
sispindi visos mūsų vienetų gyvenimas. Ar para
šėte į "Sk. A" ką nors iš jūsų veiklos? Kur tos 
paskutinės jūsų iškylos nuotraukos? Ar parašėte 
pagaliau br. redaktoriui, kokios medžiagos dau
giau "Sk. A" norėtumėte? Gal daugiau nuotykių, 
piešinių, žaidimų, galvosūkių?. . . Viską parašy
kite. Br. redaktorius — labai sukalbamas brolis, 
ir gali daug visokių staigmenų iš savo redokto- 
riškos skrynios ištraukti.

Atėjęs pavasaris, tikiu, ištemps jus bematant j 
laukus ir miškus. Ir visi, kas tik gyvas, į vėją ir 
saulę! Toks yra tikrasis skautiškas gyvenimas, 
taip lobai skirtingas nuo kitų jaunimo organizaci
jų veiklos ir pasireiškimų.

Išjudink, Kęstuti, savo Sakalus į pirmąją pava
sario stebėjimo iškylą. Tiek daug dabar paslap-

plačioje lėkštėje, jsiraususi grietinėje ir 
apdėta svogūno riekutėmis.

— Nešk, — tarė Jonukas.
Onutė prišoko prie mažo ant sienos 

kabojusio veidroduko, kyštelėjo ten no- 
sj, nusiėmė prijuostę, numetė ant kė
dės. pasiėmė lėkšte ir smilgos tiesumu 
iškaukšėjo i svetainę. Jonukas katės 
žingsniais nuslinko į koridorių, atsišlie
jo j sieną prie laiptelių taip, kad viskas 
buvo aiškiai girdima, kas svetainėje ką 
darė ar kalbėjo.

— Prašau, — girdėjo Onutės balsą.
— Ačiū, — sakė vyras, subildėjo pa

stumta kėdė, — greičiau negu tikėjausi 
jūs numalšinsite mano alkį.

— Neužteks vienos silkės, jei esate 
labai alkanas.

— Daugiau vargu ar galėsiu, nes bi
jau išgerti visą jūsų alų.

— To gero čia netrūksta.
— Aš manau, kad čia jūs visko pa

kankamai turite? — tarškėjo lėkštėje 
šakutė ir peilis.

— Kai ko gal ir trūksta...
— Būtent?...
Tyla. Vyras juokėsi pro nosį. Tur būt, 

jis dabar kramtė kąsnį.
— Jūs, be abejo, vietinė?
— Čia gimusi ir augusi.
— Man patinka jūsų miestelis.
— Manau, kad ponas gražesnių matęs.
— Gal būt. bet čia taip ramu, ko esu 

labai pasiilgęs.
— Iš toli, tur būt, atkeliavęs?
— Taip, iš toli... iš Klaipėdos.
— Iš Klaipėdos?! Mano teta gyvena 

Klaipėdoj.
— Kaip pavardė?
— Juodugienė.
— Nepažįstu...
— Liepojos gatvėj gyvena.
— Žinau, žinau tą gatvę...
Staiga trinktelėjo durys iš kiemo į 

virtuvę. Jonukas atšoko nuo sienos ir, 
valdydamas žingsnius, ramiai grįžo.

(Bus daugiau) , 7
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tingų dalykų dedasi gamtoje. Tik žiūrėk ir ste
bėkis! Stebuklas kiekviename žingsnyje — nuo 
besikalančio daigelio iki pirmojo saulėn galvutę 
keliančio žiedelio. Didysis darbas Visagalio, kuris, 
kaip MEILĖS ŠALTINIS, leidžia mums džiaugtis 
pavasario diena. Tik plačiau akis atverkime!

Jūsų Vyriausiasis Skautininkas

LSB VARŽYBOSE DALYVAVIMO PATARIMAI 
s.v. Antanas Saulaitis, Jr.

Čia bus imami visi varžybų dalykai atskirai iš 
eilės su tam tikrais patarimais, kurie gali būti 
naudingi geresniam bei taškais gausesniam da
lyvavimui varžybose.

I — Patyrimas
Kiekvienas skautas galėtų išlaikyti egzaminus 

per tg metų laikotarpį bent į vienų patyrimo 
laipsnį. Jei jis jau išlaikė visus tris, tai dėmesys 
gali būti nukreiptas j specialybes ir įypatingus 
ženklus. Patyrimo laipsnių įgijimas skaitomas nuo 
pripažinimo datos.

Lietuviai skautai gali įsigyti apie 80 specialy
bių. Yra labai lengvų, yra pusiau lengvų ir yra 
sunkių specialybių. Tinkamiausia išeiti specialybių 
piogromas iš įvairių sričių vietoj, kad visas iš 
vienos srities, pvz. signalizuotojo, pirmos pagalbos 
teikėjo, plaukiko, ministranto, pionieriaus, sto
vyklautojo ir pan. Vienai specialybei neturėtų 
tiukti daugiau kaip mėnuo, nes dauguma pro
gramų trumpos, gan aiškios ir konkrečios. Patar
tinos specialybės yra sanitaro, pasakų sekėjo, pėd
sekio, gamtininko, pionieriaus ir pan. Taip pat 
luCmi yra visadirbio specialybė.

Specialybių programos galimo rasti "Tau, Sk.il- 
tininke".

II — Ypatingieji Ženklai
Yra jų trys, pagal sunkumą: tautinis, valsty

binis ir tarptautinis. Jiems ruoštis reikia pradėti 
dabar, nes užtrunka bent šeši mėnesiai vienam 
įsigyti. Kai kurie tautinio ir valstybinio ženklo 
dalykai kartojasi, yra ir šiek tiek gilesnių klau
simų. Tautiniui reikia mokėti bent keletą tautinių 
šokių. Tarptoutiniui reikalingas Šešių mėnesių su
sirašinėjimas su kitos šalies skautais.

Tuos sunkumus galima iš anksto numatyti ir 
laiką paskirti, kol dar nepervėlu. Sitų ženklų pro
gramos buvo kiek pataisytos, bet vadovas gali 
jos surasti. Tremtyje visiems skautams pridera 
bent po vieną iš šių turėti.

III — Stovyklavimas ir iškylavimas
Šią vasarą beveik visi skautai stovyklaus ar 

tautinėje, ar vietinėje, ar skilties stovykloje. Kiek
vienai skilčiai būtų gerai numatyti vasaros sto
vyklą pasiruošti tautinei, jei kas važiuos iš_skil- 
ties, arba taip pastovyklouti kartu. Tai skilčiai 
duotų gan daug taškų ir patyrimo.

Per vasaros atostogas gali būti daug iškylų. 
Svarbu žiūrėti, kad būtų išpildytos numatytos 
varžybose valandos — dieninė iškyla 6 vai., o 
naktinė bent 18 vai. Kitaip taškai skaitomi kaip 
už sueigą. Taisyklėse nenumatyta, kad būtinai 
reikia dalyvauti skilties ar draugovės iškyloje, 
gali ir keli pažįstami, kad ir kitų skilčių skautai 
eiti iškylauti, bet turi turėti šiokią tokią programą, 
nes kitaip taškai nepriskiriami.

IV — Sueigų lankymas
Skauto pareiga yra lankyti sueigas kada tik 

jos įvyksta. Taškų skiriama po 1 už sueigą, du 
kart per mėnesį.

Jeigu skautai ar kokia visuomeninė organiza
cija ruošia tautinių švenčių minėjimus, visi skau-
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tai gali ir turėtų dalyvauti. Tai gali būti įvairio
mis progomis, nes šiemet yra daug sukakčių — 
Lietuvos Nepriklausomybes, Sv. Kazimieras, Šilu
vos Marija, Darius ir Girėnas, Vincas Kudirka, 
sol.a kitų — Birželio 13-15, Kariuomenės šven
tes, Rugsėjo 8 ir pan. Taip pat gaunami taškai 
už dalyvavimą lietuviškame koncerte, vaidinime 
ar pan. Apie visus šiuos minėjimus ir parengimus 
galima sužinoti laikraščiuose ar per skelbimus, 
uoli keli skautai susitarti ir kartu nueiti.

V — Vaizdų rinkinių sudarymas
Tautinių raštų rinkinys yra gražus ir malonus 

darbas, nes tautinių raštų yra labai daug. Reika- 
l.nga yra koks sąsiuvinys ar albumas, į kurį būtų 
galima įdėti perpieštus ant languoto ar pan. po- 
pierio raštus. Piešti galima spalvotais pieštukais. 
Apie raštus galima sužinoti daugybėje knygų apie 
tautinius drabužius, perpiešti tiesiog iš juostų ar 
tautinių drabužių ir pan. Tokių gal reikėtų apie 
20-40, kad būtų gerai taškų užskaityta. Reikia 
surinkti juos tvarkingai ir nupiešti tvarkingai. 
Aišku, galima ir surinkti laikraščių or žurnalų 
iškarpas ir gražiai suklijuoti.

Lietuvos vaizdų visada galima rasti lietuviškuo
se laikraščiuose ir žurnaluose.. Juos galima ke
letą mėnesių iškirpti, o tada gražiai į albumą su
lipinti su užrašais. Kiekis gali būti įvairus, gal 
apie 50.

Lietuvių dailininkų piešinių rinkinys sunkesnis 
sudaryti, bet nėra neįmanomas. Kai kurie lietu
viški žurnalai bei laikraščiai periodiškai talpina 
lietuvių dailininkų kūrinių fotografijas, kurias ga
lima iškirpti ir albuman įlipinti.

VI — Rašinių rinkinių sudarymas
Lietuvių poezijos dalykų nesunku rasti. Juos 

galima iškirpti iŠ laikraščių ar žurnalų, nurašyti 
iš knygų ir sulipinti į kokį sąsiuvinį, tvarkingai 
pažymint pavadinimą, ir autorių. Jame galėtų 
būti Maironio, Brazdžionio, Žitkevičiaus ir daug 
kitų vėlesnių laikų poetų eilėraščiai ir taip pat 
ištraukos, pvz., iš Baranausko, Vaičaičio ir kitų 
eilėraščių. Daug kas priklauso nuo kiekvieno 
skauto.

Tautosakos rinkinys gali būti labai įdomus, 
nes lietuvių tautosaka yra turtinga. Jame gali 
būti nurašytos trumpos pasakos, tikėjimai, pada
vimai; mįslės, minklės, patarlės, priežodžiai ir
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pan. Jas galima sugrupuoti pagal turinį ar pan. 
Rasti jų galima ''Lietuvių Tautosakos Skaitymuo
se", "Lietuvos Keliu", "Istoriniai Padavimai", 
"Mįslės", ir pan.

Lobai naudingos ir įdomios lietuviškos medžia
gos galima susidaryti, renkant įvairių autorių 
rašinius: nusirašyti, iškirpti iš laikraščio ar žur
nalo ir pan. Tuos rašinius sudėjus pagal turinį, 
pasidaro geras rinkinys, tiesiog vadovėlis. Nura
šant ar iškirpus, reikia parašyti autorių, iš kur tas 
rašinys paimtas, data, laikraščio nr. ir pan. Iš
kirptus rašinius geriausia prilipinti prie lapų ir 
sudėti į viršelius — išeina gera knygutė.

VII — Rankdarbiai
Lietuvių tautodailės dirbinių piešinius galima 

rasti Povilo Galaunės "Lietuvių Liaudies Menas" 
ir kitose knygose. Galima padirbti lietuviškg kry
želį, koplytėlę, prieverpstę, rankšluosčiams paka
binti prietaisų, kokį kitę išpjaustinėjimų.

Skautiškiems modeliams taip pat nėra galo — 
galima surišti pionerijos dalykus, padaryti stovyk
lų modelius, įrengimų modelius ir pan. Taip pat 
galima padaryti kokį rankdarbį — numegzti kų 
nors, išpjaustinėti kg nors, nuausti kg.

VIII — Spaudos platinimas
čia viena iŠ svarbiausių dalių, nes kiekvienas 

skautas turi užsisakyti "SKAUTŲ AIDĄ", kiek
vienas turi turėti "Skoutybę Berniukams". Savo 
sutaupytais pinigais gali užsakyti kokį lietuviškg 
laikraštėlį ar žurnolg, kaip "Eglutę" ar "Tėviškė
lę" ar pan. Taip pat jis, jei nori, gali įgyti kokig 
pasiskaitymui knygg.

IX — Spaudos pažinimas
Šita dalis susideda iš dviejų dalykų — knygų 

skaitymo ir eilėraščių išmokimo. Pirma, reikia 
perskaityti bent vieng lietuviškg knygg, kad būtų 
galima turinį atpasakoti, padaryti santraukų ar 
recenzijų. Tai galima padaryti vienai knygai, bet 
geriau kelioms. Tėveliai gali padėti surasti įdo
mių ir lengvai skaitomų knygų. Antra dalis yra 
eilėraščių ir dainų išmokimas. Eilėraščiai gali 
būti paimti iš VI dalies surinktų rinkinių ar taip 
sau iš kokių knygų. Yra labai gražių eilėraščių 
apie Lietuvų, kuriuos nesunku išmokti. Dainas 
galima išmokti per sueigas, bet ir namuose, kada 
yra šiek tiek laisvo laiko. Gerai išmokti visus žo
džius, kad būtų galima dainuoti visų dainų nuo 
pradžios iki galo.

X — Rašiniai
Čia reikia mokėti lietuviškai rašyti. Galima pa

rašyti rašinį apie Lietuvų, apie lietuvius, apie 
skautus, apie kų nors kitų, turintį bendro su tais 
dalykais ir paprašyti, kad vietos skautų laikraš
tis, jei toks yra, arba "Skautų Aidas" atspausdin
tų. Žinoma, prieš prašant atspausdinti, reikia pa
tikrinti, kad rašinys būtų įdomus ir gerai para
šytas.

Bet kada galima parašyti mažų žinutę apie 
vietos skautų veiklų "Skautų Aidui" ar kokiam 
kitam laikraščiui. Reikia tik trumpai ir aiškiai 
parašyti. Taip pat čia įskaitomi rašiniai arba re
feratai kokia nors viena tema.

Taip pat galima parašyti rašinį apie kų nors 
turinčio bendro su Lietuva ar lietuviais — rašyti 
apie Lietuvos istorijų paskaičius kokioj knygoj, 
parašyti apie lietuvio pareigas tremtyje, apie šv. 
Kazimierų ir pan. Rašiniai turi būti nei per ilgi, 
nei per trumpi. Koks suaugęs mielai padės rašyti.

XI — Piešiniai
Su piešiniai tas pats kaip su rašiniais — reikia 

mokėti juos nupiešti gan žmoniškai ir jie turi 
būti įdomūs, jeigu bus kur nors atspausdinami. 
"Skautų Aidas" priima skautų fotografijas, jei 
jos aiškios ir įdomios. Jeigu kas turi foto aparatų, 
jam čia gera proga keletu taškų įsigyti.

Jeigu kas labai mėgsta piešti, jis gali piešti 
taip sau piešinius sgsiuvinyje ar pan. Už kiek
vienų gauna po 2 taškus.

XII — Skautiški užrašai
Kiekvienas skautas turi vesti savo užrašus — 

tai nesunku ir įdomu, nes bet kada gali surasti 
praktiškų žinių bei davinius apie kokius įvykius. 
Užrašuose gali būti per sueigas nurašytos žinios, 
sueigų plonai ir aprašymai, taip sau skautiški ar 
lietuviški piešiniai, aprašymai ir pan. Skautiški 
užrašai yra labai vertinami.

XIII — Kiti dalykai
Čia įeina lituanist. pamokų lankymas, priklau

symas Liet. Bendruomenei (jeigu virš 18 m.), o 
ypač kito berniuko įtraukimas į lietuvių skautų 
organizacijų ir paruošimas patyrimo laipsniams. 
Čia gan sunkus darbelis, bet labai naudingas. 
Reikia pirma su skiltininku ar su kitu vadovu 
pasitarti, kaip pritraukti lietuvį prie organizacijos.

Smulkiau — žiūrėk varžybų taisykles.

DARBELIAI 
Paruošė Miškinis

Sesutės! Nustebinkit mamytę — pasiūkit jai 
stebuklingų prijuostėlę. Kuo ji stebuklinga? Nėra 
blogosios pusės. Abidvi gražios. Reikalinga vie
nos jardas margos ir vienas tinkamos lygios spal
vos medžiagos. Siūlių nebus matyti, nes paslėptos 
tarp abiejų prijuostės dalių. Ant margos pusės 
tebūna lygios spalvos kišenaitė. Ir atvirkščiai. 
Mamytei bus labai patogu apversti tų pačių pri
juostėlę, kai viena pusė susiteps.

Broliukai! Jums siūlau padaryt kelnaites iš 
indams plauti mazgotėlių. Reikalingi šie daiktai: 

dvi mazgotėlės — paprastai tinklinės apie dvi 

pėdos kaspino, siūlas, adata.
Neraukykit nosies sakydami, kad mergaičių dar
bas. Jeigu mano brolis Laukinis galėjo jas pada
ryti, galite ir jūs. Ir jam labai gražiai išėjo. Tad 
pats darbas yra toks:

1. sulenk per pusę abi mazgotes (a) ir sudėk 
kaip parodyta;

2. dideliais diksniais sukabink abi dalis ligi 
pusės; kaspinu perverk kelnių viršų; surauk 
ir surišk bantukų (b);

3. perverk kiekvienų "kojų" atskirai ir surišk 
bantukų (c).
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LS BROLIJOS LIETUVIŠKO SKAUTAVIMO 
VARŽYBŲ DALYKAI IR JŲ VERTINIMAS TAŠKAIS :

1. ASMENIMS vienete:

Eil
Nr. Dalykai:

Duodama taškų:
vilk. kaut. sk.vč 

ir ps.
L Patyrimai:

a) patyrimo laipsniai 18 18 18
b) specialybės - amatai 12 12 20

n. Ypatingieji ženklai: 
a) tautinis _ - 75 50
b) valstybinis 50 35
c) tarptautinis -* 50 35

ni. Stovyklavimas - iškylavimas:
a) už kiekvieną stovyklavimo parą (ne mažiau kaip 3 paros iš 

karto) 2 2 2
b) už naktinę iškylą (ne trump, kaip 18 valandų) 3 4 4
c) už dieninę iškylą (ne trump, kaip 6 valandos) 3 2 2

IV. Sueigos, minėjimai, suvažiavimai: 
a) už sueigą (ne daugiau kaip dvi per mėnesį) 2 1 1
b) už kiekvieną dalyvavimą visuomeniniame minėjime: II. 16, 

III. 4, motinos dienos, VI. 13-15, IX. 8 ir pan. 1 2 2
c), už dalyvavimą kultūriniame ar religiniame lietuvių pa

rengime, koncerte, vaidinime, šventėje 1 1 1
d) už dalyvavimą oficialiame Br. rajono ar p. vadovų suva

žiavime, sk. vyčių sąskrydyje, vadovų kursuose ir p. (už 
kiekvieną dieną po) 1 1 1

v. Vaizdų rinkinių sudarymas:
a) už tautinių raštų rinkinį (jei juostos, audiniai ar p., turi 

būti ne mažiau kaip 10 egz.; jei iliustracijų iškarpos ar 
paties piešinėliai, ne mažiau, kaip vilk, 20, skautui 30 ir 
sk.vyčiui 40 egz.) ligi 25 20 15

b) už Lietuvos vaizdų rinkini, (paties sudarytas rinkinys, ne 
mažiau, kaip 20 - 40 - 60 vaizdų) ligi 25 20 15

c) už lietuvių dailininkų kūriniu reprodukcijų rinkinį (paties 
sudarytas iškarpų rinkinys ne mažiau kaip 16 - 32 - 50 
iškarpų;jei paveikslėliai ar fotografijos,tai dvigubai mažiau 25 25 25

VI. Rašinių rinkinių sudarymas:
a) už lietuvių poezijos rinkini, (paties perrašytų ar iškirptų 

rašinių rinkinys ne mažiau, kaip 20 - 50 - 100 lapų) ligi 10 10 10
b) už smulkiosios tautosakos rinkinį (paties perrašytų ar iš- 

kirptų dalykų rinkinys ne mažiau, kaip 10-16-20 lapų) jei 
užsirašyti individualiai ligi 1 iš pasakojimų, tai dvigubai 
mažiau lapų) ligi 15 15 10

c) už lituanistiniu raštų rinkinį (nurašytų, iškirptų ar kitaip 
nukopijuotų rašinių skaičius ne mažiau, kaip 15-25 -50, 
kiekvieno ilgumas maždaug 200-350-500 žodžiųjkeli smul
kesni gali būti užskaityti kaip vienas, sudėti pagal žodžių 
skaičių) ligi 10 15 15

VII. Rankdarbiai:
a) už lietuvių tautodailės dirbinį ligi
b) už skautiškų įrengimų modelį "

8 9 9
6 5 4

c) už rankdarbį " 5 5 5
VIII. Spaudos platinimas:

a) už ’’Skautų Aido” 1958 prenumeratą 6 5 4
b) už "Mūsų Vyčio" 1958 m. prenumeratą 5 4 4
c) už kito lietuvių žurnalo 1958 m. prenumeratą 3 3
d) už kito lietuvių laikraščio 1958 m. prenumeratą
e) už nuosavą knygą "Skautybė Berniukams” (liet.laidą)

2 2 2
5 7 (i

f) už kitą nuosavą liet, skaut. knygą 2 2 2
Paaiškinimai: a-d taškus gauna užsiprenumeravęs, e-f 
knygos gali būti įgytos bet kada, tik jos turi būti paties 
nuosavybėjužskaitomas vienas tos pačios knygos egz.a-f: 
taškai užskaitomi kiekvienam vienos šeimos nariui, jei te
turima ir tik 1 pren, ar l knygos egz. šeimoje.
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IX.

X.

XI.

XII.

xn:

b)

c)
d)

e)

ligi

Spaudos pažinimas:
a) už lietuvių knygos turinio papasakojimą

už lietuvių knygos turinio santrauką (kiekviena santrauka 
ne mažiau kaip žodžių - 500 - 1000)
už lietuvių knygos recenziją (ne mažiau, kaip 600 žodžių) 
už mintinai mokamą lietuv. eilėraštį (kiekvienas eilėraštis 
bent 8 eilučių)
už mintinai mokamą liet, dainos tekstą (pagal turinį dai
nos turi būti tinkamos skautams dainuoti)

Rašiniai:
a) vietos skautų laikraštėlyje (kiekvienas rašinėlis apie 150 

žodžių, varžybų laikotarpyje)
b) "Skautų Aide" ar "Mūsų Vytyje" (kiekvienas rašinėlis apie 

250 žodžių, varžybų laikotarpyje)
c) kitame lietuvių laikraštyje ar žurnale (apie 250 žodžių)
d) už kronikos žinutę ar informaciją (apie 75 žodžius, vis- 

vien kokiame laikraštyje)
e) už paruoštą rašinį ar referatą (paties parašyti, bet ne

spausdinti lituanistiniu, skautišku ar lietuviškojo gyveni
mo klausimu; ne mažiau kaip 700 žodžių kiekvienas; skai
čius neribotas; sudėti į rinkinėlį) ligi

f) už skaut. periodinio leidinėlio redagavimą (leidinėlis var
žybų laikotarpyje turi išeiti bent 5 kartus bent po 6 psl. 
kiekvienas, bent 25 egz.kiekvieną kartą;u žkiekv. 4 psl. po 
Jei leidinėlį, be redaktoriaus, redaguoja ir kiti kolektyvo 
nariai, jiems papildomai užskaitoma tiek taškų, kiek kiek
vienas iš jų suredagavęs kartų po 4 puslapius).

Piešiniai ir iliustracijos:
a) už piešinį vietos skaut. laikraštėlyje
b) už piešinį "Skautų Aide" ar "Mūsų Vytyje"
c) už piešinį kitame liet, laikraštyje ar žurnale
d) už skautišką fotografiją laikraštyje
e) už nespausdintą piešinį
Skautiški užrašai:
a) už skautiškus užrašus 1957 m. (gali būti paruošti ir varž.

laikotarpyje) ligi
b) už skautiškus užrašus 1958 m. ligi

Turi būti 50-100-150 lapų su tekstu, iliustracijomis, brė
žiniais, iškarpomis ir p.įeina skautamokslis,lituanistiniai 
dalykai, įvairūs patarimai irkt.Ta medžiaga tuo pačiu ne
gali būti pakartotinai naudojama varžybų kategorijose.

Kiti dalykai:
a) už berniuko įtraukimą į skautų organizaciją (visvien į ko

kią Brolijos šaką įtraukiamas, nebūtinai į savo vienetą)
b) už berniuko paruošimą į patyrimo laipsnį (gauna tas, kuris 

faktinai paruošė)
c) už priklausymą Lietuvių Bendruomenei (dalyvauti B-nės 

padalinyje-apylinkėje ar seniūnijoje, užsimokėti tautinio 
solidarumo įnašus už 1958 m., dalyvauti padalinio veikime 
ir balsuoti centrinių Krašto organų rinkimuose, jei jie į- 
vyksta šią instrukciją paskelbus ligi varžybų galo.Jei gyve
namajame krašte nėra LB, tai dalyvauti ją atstojančioje 
kitoje bendrinėje lietuvių organizacijoje),

d) už lituanistinių pamokų lankymą (pamokų turi būti maž
daug po 3 per mėn. maždaug 6 mėn. laikotarpyje. Nelan
kant atitinkamos mokyklos, galima mokytis privačiai, to
kių pamokų turi būti apie 20.Galima ir jokių pamokų ne
lankius laikyti lituanistinių dalykų egzaminus iš atitinka
mos Krašte naudojamos programos).

e) už aktingą dalyvavimą lietuvių chore, liet, tautinių šokių 
šok. grupėje ar lietuvių teatro grupėje (jei tas dalyvavimas 
tęsiasi kelis mėn. ir dirbama maždaug kas savaitę bent po 2v.) 
Iš vieno skyriaus (I-XII) asmeniui

jo užskaitomų taškų.
25%

6 4 - —

6 5
- 5 6

4 3 1

4 3 2

4 3 2

6 5 4
5 4 3

2 1 1

6 5 4

2 1 1

2 2 1
5 5 5
4 4 4
2 1 1
3 2 2

50 50 50
75 75 75

20 20 20

9 8 7

20 20 25
daugiau kaipgali būti užskaityta ne

visų
2. Paskiriems ASMENIMS, ne vienete:

Dalykų eilės numeriai I
Dalykai I
Taškai ir I
visos sąlygos I

kaif> asmeninis vienete 
(Žiūr. aukščiau)

(bus daugiau)
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1 A(našu didžioji seimi

1958 M. "SKAUTU AIDO" 
GARBĖS PRENUMERATORIAI:

13. Dr. A.Kaveckas, London, Ont.
14. Kun J.Tadarauskas>Hamilton,Ont.
15. R.Skrinska, Willoghby, Ohio
16. Pr.Daukša, Chicago, Ill.
17. M.P.Kiela, " "
18. Alb.Mileška, " "

Kanados Rajonas
Toronto, Ont.

Kovo 1-2 d. savaitgalis čia buvo 
ypač darbingas. Vyr. skautės Šv.Jono 
Krikštytojo parapijos salėje pirmą kar
tą Toronte suorganizavo Kaziuko mugę. 
Skoningai išdekoruotoj salėj, ant ilgų 
stalų buvo išdėliota daugybė mugės gėry
bių: riestainių, pyragaičių, visokių pačių 
skaučių keptų skanumynų, mezginių, au - 
dinių, tautiniais drabužiais aprengtų lė - 
lių ir dar daug daug viso ko. Svečiams 
lankantis, bematant stalai tuštėjo, o šei
mininkių gera nuotaika kilo-nes apsimo
ka. Ateinantiems metams mugė žada būti 
dar didesnė. Kai vyr. skautės džiaugėsi 
savo pirmąja muge, s kautai-vyčiai jau 
buvo toli nuo Toronto. Jie iškylavo Wa - 
saga apylinkėse. Jūrų skautai ir skautės, 
mieste taip pat nepanorėję likti, savo 
iškylai pasirinko "Akmenę" - ponų Meilų 
ir Valių ūkį.
Hamilton, Ont.
* 1957 m. spalio 27 d. v.vi. A. Pily - 
paičio iniciatyva atsteigti jūrų skautai 
Hamiltone. Šiuo laiku šis vienetas, pa
sivadinęs Banginio valtitn,turi 11 narių. 
Jų iniciatyva buvo suruoštas viešas Klai
pėdos atvadavimo minėjimas Hamiltone. 
Vieneto veikla eina sparčiai pirmyn, da
romos reguliarios sueigos, einamos pa
tyrimo laipsnių programos ir telkiami 
pinigai savo pastato įsigijimui dar šią 
vasarą.

Atgijus jūrų skautams, sujudo ir vi
sas Nemuno tuntas. Pradėtos ir vėl re

guliariai daryti vienetų sueigos, tunto 
štabo posėdžiai ir tunto sueigos. Vasa
rio 23 d. bendra Nemuno ir Širvintos 
tuntų sueiga lyg ir atidaryta šių metų 
veikla. Gražiai paminėta sueigoje Vasa
rio 16 d. Kovo 16 d. antra abiejų tuntų 
sueiga paminėta Šv. Kazimiero šventė.

Nemuno tuntui vadovauja ps. J. Tre
čiokas, adjutantas si. St. Verbickas, ūkio 
sk. vedėjas Vincas Verbickas, sk. drau
govės draug. psl.A. Liškauskas, j. skau
tų vadovas psl. J. Stankevičius. Jūrų sk. 
valties vadas v.vl.A.Pilypaitis.

Tuntui priklauso 40 skautų ir kand. 
Hamiltone. "Skautų Aidą" prenumeruo
ja virš 50. Daugumas jų sutelkta ps. J. 
Trečioko rūpesčiu. Brolis Algis.

JAV Rajonas

Cleveland, Ohio

* Pilėnų skautų tunto skautai ir vadovai 
Clevelande, minėdami Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 40 metų sukaktį, 
savo aukas šiais metais skyrė Punsko 
lietuvių jaunimui.

Tam tikslui rinkliava buvo pravesta 
visuose vienetuose ir vasar. 14 d.tunto 
sueigos metu. Aukojo: - Vytauto Didžio
jo skautų draugovė - $8,50, S.Daukanto 
skautų vyčių būrelis-$ 2, 25, S. Dariaus 
jūrų skautų laivas - $6, 70, 5 skautinin
kai per skautininkų ramovę - $23. Gauta 
aukų iš tėvų ir bičiulių - 19 doL Viso 
gauta aukų 67,45 dol. Tame skaičiuje 
aukojo po 10 dolerių - V. Stankauskas ir 
V.Kizlaitis, po 5 dolerius - inž. R, Bajo
raitis, G. Juškėnas ir Pr. Karalius, 3 
dolerius - O. Jokubaitienė, po 2 dole
rius - inž. St. Matas, VI. Petukauskas ir 
Pr.Petraitis; po 1 dol. - V.Apanius, A. 
Andrašiūnas, St. Lazdinis, V. Kamantas, 
V. Muliolis, V. Pašakarnienė, A. Ruk
šėnas, O.Žygienė, V.Šenbergas, Dr.M. 
Vaitėnas ir R. Vizgirdas. Skautai auko
jo pagal savo išgales.

Pilėnų skautų tuntas nupirko kankles 
ir jas pasiuntė( per Punsko lietuvių kul - 
tūros draugiją) Punsko lietuvių jaunimui, 
kad jas panaudotų savo pasirodymų metu
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lietuviškos dainos ir muzikos palaikymui 
ir garsinimui vietos jaunimo ir visuome
nės tarpe.

* (sks) Kovo 2 d. Lietuvių Klubo salėje 
buvo Clevelando Neringos skaučių tunto 
surengta Kaziuko mugė. Buvo apstu vi
sokių rankdarbių, kepsnių ir sočių lie
tuviškų valgių. Daugiausia pirkėjų sulau
kė lėlės tautiniais rūbais ir skoningai pa
ruošti siuvinėtais viršeliais albumai. 
Didelį susidomėjimą kėlė ir p. O.Joku- 
baitienės sukamas laimės ratas, kuris 
daugeliui išviliojo dešimtukus, tačiau 
kai kam skyrė puikias dovanas.

Pavakare buvo pasirodymai sceno
je. Šį kartą suvaidinta "Piršlybos", kurį 
parašė Z. Pečkus. Po vaizdelio sekė 
trumpi skaučių pasirodymai. Sumani 
pranešėja buvo v. si. Aid. Malcanaitė.

Boston, Mass.

* Dar s. A. Banevičiui vadovaujant Bos
tono skautų tuntui, buvo įsteigtas tėvų 
komitetas. Pirmajam vadovavo p.I.Ma- 
nomaitienė. Toliau pirmininkai kasmet 
rinkimų keliu keitėsi: p. Andriulionis, 
p.inž. A.Klemas ir dabartinis p.E.Sin
kys.Šis paskutinis, p.E.Sinkio vadovau - 
jamas, komitetas nupirko vilkiukų ir 
jaun. skaučių draugovėms vėliavas, 7 nau
jas palapines ir yra labai judrus. Komi
tetą sudaro: p. E.Sinkys - pirm., p. Gal
dikienė - vice-pirm., p. H. Lendraitie- 
nė - iždininke, p.Petruitis - sekretorius 
ir p.Baika - narys. Bostono skautai 
džiaugiasi, turėdami tokį savo tėvelių 
komitetą. Stebėtojas.

* Š. m. pradžioje Žalgirio tunto Vyties 
vilkiukų ir Neringos jaun. skaučių dr- 
vėms sukako 7 veiklos metai. Ta proga 
buvo suruošta didelė šventė. Niekam ji 
nebuvo staigmena, nes ruoštųsi stropiai: 
ir įžodžiui, ir specialybių egzaminams. 
Iki šventės kai kurie veržlesni vilkiukai 
spėjo įsigyti net po 10 specialybių! I 
šventę buvo pakviesti Brocktono ir Wor- 
cesterio vilkiukai ir skautai. Buvo įteik
tos 6 naujos vėliavos: 3 vilkiukams ir 
kitos 3 jaun. skautėms. Naujų vėliavų 
krikšto tėvais buvo: p.Nemaksy, p.Va- 
kauzienė, p. Sinkys ir p. Lembertas. 
Šventėje dalyvavo pakviesti ir amerikie
čių skautų vadovai, geri lietuvių bičiu
liai, Mr. T. Knowles ir Mr. Van Osdol, 
pasakė sveikinimo žodžius ir pasidžiau
gė, kad.gerbiame ir mylime savo spal
vas ir kraštą.Taip pat sveikino p.E.Sin
kys, p.Nemaksy, p. Lembertas, Rajono 
Vadeivas.A.Banevičius ir tuntininkasps. 
Treinys. Brolis G.Čepas pravedė links
mą žaidimą, A.Antanavičius - mažasis 
laužavedys. Sueigos pabaigoje Vyties dr- 
vės draugininkas s. M.Manomaitis pasakė 
kalbą, primindamas Lietuvą. Brolis A. 
Sinkys pagiedojo "Avė Maria" ir tradi

cine "Ateina Naktis" šventė baigta.Šven
tę nufilmavo p. Federavičius.

Dr-vės laužavedys.

Detroit, Mich.

* Detroito skautai akademikai ir skau
tai, kartu su ateitininkais ir vyčiais pa
minėjo Šv. Kazimiero 500 metų gimimo 
sukaktį.

Su vėliavomis organizuotai jie da
lyvavo bažnyčioje. Vėliau įvyko viešas 
minėjimas: p. V. Liulevičiaus paskaita ir 
meninė dalis. Joje dalyvavo skautės aka- 
demikės: t.n.D. Bulgarauskaitė - prane
šėja; t. n. M. Lekniūtė pianinu akom po- 
navo smuikui; kand. B. Račkaitė - melo
deklamacija. Skautė. L. Mingėlaitė pia
ninu akomponavo deklamatorei. Skautas 
K. Leknius meistriškai pagrojo smuiku.

Šis uniformuotų skautų būrelis tikrai 
gražiai reprezentavo Gabijos ir Baltijos 
tuntus Detroito visuomenei.

* Detroito Gabijos ir Baltijos skautų 
tuntai iškilmingai paminėjo Nepriklauso
mybės šventę.

Organizuotai su vėliavomis, kartu 
su kitomis organizacijomis, jie dalyva
vo Šv. Antano bažnyčioje, kur pamaldas 
laikė ir pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
K. Simanavičius.

Po Šv. Mišių skautai turėjo šventės 
minėjimą. Sueigą pravedė ir į susirinku
sius kalbėjo rajono vadas ps. A. Banio
nis, taip pat sveikino tuntininkė J. Pečiū
rienė. įsakymus skaitė ps. A. Rastenytė.

Šešioliktos Vasario kalbą pasakė 
skautė akademike M. Lekniūtė. Eilėraštį 
deklamavo skautė G. Šileikaitė.

Buvęs tuntininkas D.Dulaitis per
davė pareigas naujam tuntininkui ps. A. 
Manvydui. Sueiga baigta Tautos Himnu.

m. 1.
Hartford, Conn.

* Tėviškės ir Šatrijos vietininkijų skau
tės ir skautai naujai sudarė tautinių šo
kių grupę, kuriai vadovauja v. si. Br. 
Zdancevičienė. Labai gražiai ši grupė 
reprezentavo lietuvių vardą per Hartford 
įvykusią tautų šventę š.m. sausio 17 d. 
Vietinėj spaudoj tai buvo labai šiltai ir 
palankiai aprašyta ir įdėtos nuotraukos. 
Taip pat grupė turėjo didelį pasisekimą, 
šokant per surengtą šeštadieninės mo
kyklos Kalėdų eglutę, per Skautų Vadovų 
suvažiavimą ir ypač gražiai pasirodė per 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą.

* Vasario 22 d. įvyko visų Hartfordo ir 
New Britain skaučių ir skautų iškilmingą 
sueigą Lietuvos Nepriklausomybės Šven
tei paminėti. Žodį tarti buvo pakviesta 
s. D. Ruseckienė. Jos kalba paįiko vi
siems gilų, jaudinantį įspūdį. Šventės 
proga į aukštesnius patyrimo laipsnius
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buvo pakeltos šios skautės: į II-jį T.Griš- 
kevičiūtė, Gr. Marijošiūtė, R. Stributė, 
R. Dlugauskaitė ir A. Dalangauskaitė; Į 
I-jį M.Jucėnaitė. Skaučių įžodį davė - 
E. Detrickaitė, N.Draugelytė, O,Krikš- 
čiokaitytė. Skautų įžodį davė - G. Ne
nortas, A. Bernotas, A.Jucėnas, St.Kul- 
vinskas, G. Mockus. Vilkiukų įžodį davė- 
A. Mockus, V. Mikalauskas, J. Zdance- 
vičius, P. Lukša, E. Juzokas, G. Matu
lis. Į paskiltininko laipsnį pakeltas 
V.Šnypas.

Šatrijos Viet. koresp. 
"Sesė Audronė ".

New-York, N.Y.

* (sks) New Yorko sk. Tauro tunte Vas. 
16-tosios progai skirtoje sueigoje pas
kelbtas tuntininko šventei skirtas įsaky
mas, o taip pat ir pareigūnų pasikeitimai 
tunte. Jūrų skautų Audros laivo vadu pa
skirtas vi. L. Karmazinas, jo pavaduoto
ju - Vyt.Ramanauskas. Vilkiukų dr-vės 
draugininku paskirtas psi. V. Kirkyla, 
kuris taip pat pakeltas į skiltininko laips
nį. Šarūno dr-vės adjutantu patvirtintas 
si. Rim. Klivečka.

Omaha, Nebr.

* Prisilaikant įprastų tradicijų, ir šiais 
metais Omahos Skaučių Vietininkija su
ruošė pobūvį, kuriame dalyvavo apie 
70 skautų-čių. Jų tarpe turėjome svečią 
Adomą Mickevičių, seną Omahiškį, at
vykusį iš Čikagos.

Skautai įdomiai praleido vakarą, bu
vo pasivaišinta ir pašokta. Taip pat iš
rinktas geriausias skautas. Geriausio 
skauto titulas teko R. Povilaičiui. Šo
kiams muziką parūpino p.Pacevičius. Jis 
visuomet mielai padeda skautams. I.L.

ps. REGINĄ PARULYTĘ 
ir

VIKTORĄ KUČIAUSKĄ, 

sukūrus šeimos židinį, sveikina — i

Omahos Skaučių Vietininkija

"SK. AIDUI" PAREMTI AUKOJO:

v.s. V.Kizlaitis, Cleveland, Ohio $1.00
A. Damijonaitytė, Omaha, Nebr . 0.80
A.Norkutė, Ozone Park, N.Y. 0.59 
J. Čeponkaitė, Toronto, Ont. 1. 85

Administracija nuoširdžiai dėkoja
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LSB Užsienio Skyrius; Veda s.v.k.Alo- 
yzas MUČINSKAS, 155 N Street, So. 
Boston 27, Mass.

* Philadelphijoje vienos amerikiečių 
draugovės iniciatyva yra leidžiamas laik
raštėlis "Tarptautinė Pantera", kuria
me patiekiama daug medžiagos iš tarp
tautinio skautų gyvenimo bei puoselėja
ma tarptautinė brolybės dvasia.

* LS Broliją dar sveikino N. Metų proga 
Bolivijos ir Austrijos Skautų Sąjungos. 
Taipgi gautas pasveikinimas iš Austri
joje surengtų slidinėjimo tarptautinių 
varžybų, vasario 15-16 d. d., Insbrucke .

* Škotų Skautų Štabas pakvietė LSB pa
siųsti šią vasarą vieną lietuvių skiltį į 
Škotijoje rengiamą Tarptautinę Skilčių 
Džiamboretę.

* Kinijos (Formozos) skautai leidžia 
anglų kalba informacinį biuletenį. Iš biu
letenio matyti, jog Kinijos skautų veikla 
plati. Bendraujama artimai su Amerikos 
skautais.

* Tremtyje pradeda atsikurti čekų skau
tai, kurie buvo nustoję veikti. Dabar 
dedamos pastangos vėl sudaryti Čekų 
Skautų Sąjungą tremtyje.

* LSB Venezuelos Rajono Vadeiva v. s. 
dr. P. Neniškis yra pakviestas šį pava - 
sarį dalyvauti Gilwelio instruktorių - ve
dėjų kursuose, Jamaikoje.

Australijos Rajonas
* (sks) Kaip ir pernai, Adelaidės Vil
niaus tuntas (Australijoje) 10 dienų sto
vyklavo Mt.Crawford pušyne. Giedras 
oras, maudyklės, kvapnus pušynas sto
vyklą darė nepaprastai patrauklia. Sto
vyklavo 42 skautai-tės ir 14 jaunuolių 
neskautų. Du kandidatai ir 5 kandidatės 
davė sk. įžodį.

Stovyklai vadovavo; Vilniaus tunti- 
ninkas s. V. Neverauskasj ps. M.Andriu- 
šienė, v. si. Maželienė, ps. V. Opulskis 
ir si. R. Urmonas. Stovyklos ūkį pavyz
dingai tvarkė si.P.Alkevičius.

* (sks) Kun. dr. P.Jatuliui išvykus Eu
ropon, LSS Australijos rajono dvasios 
vadas kun. P. Butkus paskyrė kun.J.Kun- 
gį Vilniaus tunto Adelaidėje dvasios va
dovu. Kun. J. Kungis, pradėdamas savo 
pareigas, atnašavo Šv. Mišias tunto sto
vykloje.
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1957/58 METU "SKAUTU AIDO" VAJAUS-KONKURSO
REZULTATAI;

VIENETAI :
III v. - Vyr. skaučių būrelis Omahoje, Nebr. - 210 taškų.

Kiti vienetai mažiau.

PAVIENIAI PLATINTOJAI :
Iv. - ps. D.Keršienė, Toronto, Ont. - 370 taškų.
II v. - vyr.sk. M. Grigaravičiūtė, Chicago, Ill. - 225 tašk.
III v. - ps. V.Bacevičius, Cleveland, Ohio - 211 tašk.
IV v. - s. v. si. R. Marcinkevičius, Worcester, Mass. - 138 tašk.
V v. - ps. J.Trečiokas, Hamilton, Ont. - 110 tašk.

Laimėtojams bus išsiuntinėtos vajaus taisyklėse numatytos premijos (žiūr. 
"Sk.Ą". Nr. 10, 1957 m.).

Šiose varžybose dalyvavo graži eilė pavienių platintojų ir labai mažai vie
netų. Omahos vyr. skaučių būrelis vėl iškyla puikiu pavyzdžiu visiems kitiems 
vienetams, esantiems didelėse lietuvių kolonijose. Ypatingas skautiškas ačiū 
omahiškėms! Ačiū visiems ir visoms už talkų savosios spaudos platinime.

Konkurso Komisija

Artėja Šv. Jurgio/Skautų Kankinių 
Diena. Kartu artėja ir šiai mums vi
siems taip reikšmingai, atmintinai die
nai skirtas Gerasis Darbelis Lie
tuviškajam Džiamborės Fondui. Pažvel
gus į aukotinas sumas - dirbantieji skau
tai ir vadovai aukoja ne mažiau 25 ę, ne
dirbantieji ne mažiau 10ę - tai visų mūsų 
simbolinė auka. Nežiūrint į tai, kad visi 
mes daugiau kaip dveji metai apie tai ži
nome (ar bent turime žinoti, prisiminti 
ir vykdyti), labai mažai vienetų 1956 
metais jų prisiuntė Džiamborės Fondui. 
O jau 1957 metais vos keli vienetai tų 
būtinų pareigų atliko. Vos keli visoje 
LSB! Gal, visgi, tokiais reiškiniais mums 
reikėtų kiek daugiau, rimčiau susirūpinti. 
Tai nėra menkniekis - tai vėl spraga mū
sų pareigingume. Šv. Jurgio/Skautų Kan
kinių Dienos Gerasis Darbelis yra VS pa
tvirtinto Džiamborės Fondo statuto da
lis, bet šios pareigos vykdymas menkas. 
Skaičiai kalba patys už save labai vaiz
džiai ir nuo tikrovės mes šiuo atveju pa
bėgti negalime, ir - reikia tikėtis - ne
norime. Aišku, kad Gerojo Darbelio ne
vykdyme blogos valios nėra, bet pasi
stenkime šiais Jubiliejiniais Metais 
visi tvarkingai ir laiku atlikti Šv.Jur
gio/Skautų Kankinių Dienos Genųjį Darbe

lį ! Atlikdami savo įsipareigojimų, mes 
turėsime daugiau pasitikėjimo savimi, 
daugiau save tikra prasme galėsime įver
tinti. Vienetuose šio įsipareigojimo vyk
dymas mūsų jaunesniuosius mokys pa
reigų gerbimo, o ar mes nenorime mūsų 
vilkiukams ir skautams duoti gilių, pras
mingų skautiškų mokyklų ?

Džiamborės Fondo Talkos bare be
veik jokių naujų laimėjimų nebeturime.

Nuo š.m. vasario mėn. 10 d. iki š. m. 
kovo mėn. 10 d. DF-ui aukojo:

2. Dr.A.Kaveckas, London,
Ont.., per p.K.Kudukį - $10.00

Iki 1958 m. vasario
10 d. buvo surinkta ------ $10.00

Viso iki š.m. kovo mėn.
10 d. surinkta------------------ $20.00

DF GERADARIAI :

2. Dr.A.Kaveckas,London,Ont. $10,00

Gerbiamam Dr. A.K a v e c kui, vi
sad mielai padedančiam lietuviams skau
tams ir iš viso nenuilstamai remian
čiam lietuviškus reikalus. Lietuviškasis 
Džiamborės Fondas labai labai nuošir
džiai dėkoja.

DF dar kartų prašo ypatingai kreip
damasis į mielus brolius skautininkus 
vėl stipriau įsijungti į DF Talkų. Mūsų 
laimėjimai priklauso nuo mūsų visų, 
bet už mūsų nesekmes esame taip pat 
visi atsakingi.

ps. O. Gešventas
DF Sekretorius
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MŪSŲ LAPINEI DVEJI METAI

1956 m. balandžio mėn. išėjo pir
masis MŪSŲ. LAPINES Nr. Laikraštėli 
leidžia L,K.Šarūno draugovė, Waterbu
ry, Gonn, Per dvejis metus ir 24 nume
rius atspausdinta 159 puslapiai, ir laik
raštėlis dabar pasiekia apie šimtą žmo
nių.

Redakciją sudaro šeši asmenys, ku
rie kas kelis mėnesius susirenka ir ap
svarsto ML reikalus. Kiekvienas redak
cijos narys kas mėnesį parašo rašinį 
ar kelis iš vienos ar kitos šių sričių: 
skautamokslio, lituanistinių dalykų, Lie
tuvos istorijos, gamtamokslio, ideolo
gijos, sudaro galvosūkius, piešinius ir 
surenka juokų

Mėnesio pabaigoj rašiniai surenka
mi ir suskirstomi pagal puslapius, ir 
viskas mašinėle matricoje atspaudžiama. 
Paprastai būna apie 6-10 puslapių. Laik
raštėlis tada atspausdinamas rotatorium, 
surenkamas, susegamas, sulipinamas ar 
įdedamas į vokus ir išsiunčiamas. Vie
nas numeris atsieina apie 5 dol., tai 
atskiras egz. apie 5 centai. Metinė pre
numerata 1 dol.

ML susirašinėja su 19 laikraštėlių 
Anglijoj, Olandijoj, Meksikoj ir kituose 
kraštuose. I laiškus šių šalių skautams 
įdedama ML egz., su anglišku paaiški
nimu, kartais kokia liet, skaut. litera
tūra ar leidinėlis.

Laikraštėlis leidžiamas tikslu teikti 
žinių, teikti papildomos medžiagos apie 
skautybę ir apie Lietuvą ir duoti progą 
skautams lietuviškai rašyti, skaityti ir 
piešti.

Per dvejis metus buvo apie 190 raši
nių - 7 apie mazgus, 20 apie stov. ir 
iškylavimą, 13 apie gamtą, 12 ideolo
giniai rašiniai, 12 apie skautybės isto
riją, 20 dainų ir 1.1.

Išsibarstė mįslės raidės ! Pabandyk 
jas surankioti ir sudėstyti, kad gautum 
mįslę. į dešinėj pusėj esančius lange
lius mėgink įrašyti atatinkamas raides, 
paimtas iš kairėj pusėj esančio kvadra
to. Mįslė keturių žodžių ir prasideda 
raide "M". Jei ją atspėtum, žinotum, 
kad atspėto žodžio pirmoji raidė yra 
"L". Kantrybės ir sėkmės!

J J

'%,

Bcdomdži©
pirmosios pastogėje.

* Šių metų "Skautų Aido" platinimo va
juje dalyvavo visi Seserijos ir Brolijos 
vienetai. Administratorius kiekvienam 
vienetui siuntinėja meniškus padėkos 
lakštus ...

* Korp! Gintaras siūlo keisti skautų šū
kį į "Dievui, Tėvynei ir jūrai",..

* "Skautų Aido" paskelbtas rašinio kon
kursas išjudino daugelį Sąjungos narių. 
Jau gauta 13 įdomių rašinių...

* Antrąją "Skautybė Berniukams" laidą 
jau baigia išpirkti. Kas dar norėtų šių 
knygų įsigyti, užsakymus siųskite oro 
paštu ...

ASi
J zS ___ —
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