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Gale žinia Vilkas Rxnorysukauks!
(dr-ves sukis)

; ... Kadaise sapno D .L.K. Gediminas girdėjo galinga Gele
žinio Vilko balsą ir, kaip legenda pasakoja; tas sapnas buvo 
priežastimi mūsų.'sostinės Vilniaus įkūrimui. •• '■>

•ISlaisdami “Geležinio Vilko Balsą” mes nesitikime, kai 
jis pilnai galėtu, būti akstinu., atgaivinančiu, kasdienybės 
užkraunamų, sunkumų, slopinimą, brolių ir sesių, skautiškąjį 
voikima. Tačiau gi laikysimo mūsų uždavinį esantį atliktu, 
jei šis kaklus leidinėlis mus tarpusavyje'labiau suartins ir 
sujungs, joi jis padės išsiaiškinti vioną, kita klausimą, 
duos progos Čia pasireikšti mums patiems ir, nore kartkartėmis 
nukels mus tenai, kur yra likusi bovingiuo junti Bomuno juosta, 
kur dunkso kenčianti Goložinio Vilko tėviškė, ką mums dabar 
nore vai pridengia užmaršties šydas, besistengiant gyvenimo 
pilkumą paįvairinti monkavortemis linksmybėmis. ” .

Eradžia yra sunki ir viena ranka nedaug ką tenuveiks. 
Tįk daug rankų didesnę naštą pakelia.

Šį pirmąjį numerį išleidžiamo draugovės 400 dionų gyva
vimo proga.

Kiek ilgai laikraštėlis mus lankys, — priklausys nuo 
mūsų pačių. Tad ir kviečiamo■visų draugovių ir tuntų sosos 
ir brolius bendradarbiauti laikraštėlyje su skautiškais 
straipsniais, poezija, beletristika ar piešiniais.

Bers ir sunki šiandien rašomosios medžiagos problema, 
bot kol turėsimo šiokias tokias sąlygas, tol laikraštėlis 
mus lankys.

Redakcija.
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SKAŪTYBĖS SKLIDIMAS MŪSŲ LEKDKJCMENĖJE

Kiekvienas organizacinis ar visuomeninis vienetas, jau 
nebekalbant apie paskira asmeny, stengiasi turėti kuo dau
giau bendraminčių., kuo daugiau bendradarbių., kuo daugiau 
vienokios ar kitokios idėjos pasekėją.

Ir bet kokia problema yra daug lengviau sprendžiama tarp 
Įsitikinimais vienodos ir vienokio tikslo siekiančios bendruo
menės, didęsniame ar mažesniame vienete.

Ne karta ir mes stengiamės turėti kuo daugiau bendraminčiu, 
kuo daugiau mūsų idėjos brolių ir sesių, To rezultato griebia
mas “skautybės skleidimo” darbo, visai nepasvarstydumi ar nuo 
to galo mes tų darbų pradedame ir ar mūsų pasirinktas metodas 
duos teigiamas darbo išdavas. Dažniausiai mos not nepastatomo 
sau klausima, ar jau pakankamai turimo supratimo apio tai, kų 
norimo kitam duoti boi aiškinti.

Gal nevienam toko matyti nuo bogių nuvirtusius traukinius, 
į griovį nuriedėjusias mašinas, neprįvažiavusias kelionės fini
šo. Aišku, traukinys nebūtų nuvirtęs, jei jo konduktorius butų 
gorai pažinęs ta kolia, kuriuo jis važiavo. Toji mašina butų 
pasiekusi savo keliones finišų, joi šoferis, pastebėjos kelio 
kliūtis, butų tvirčiau suspaudęs vairų.

r Skautas yra žvalgas. Jis turi geriau, kaip kas kitas, pažin
ti kelių, kuriuo jis oina, kad kolionos tikslas neabejotinai 
butų pasiektas. Musų tikslas yra aiškus ir kilnus. Belieka tik 
pilnai stebėti ir pažinti skautiškųjų kolių, kuriuo einamo ir 
kuriuo'keliauti kartu kviečiamo ne viona savo artimų. Yra Sako
ma, kad nenorėk kitų Įtikinti tuo, kuo dar pats tikrai netiki, 
kitaip tarįant, nogirk ir nesiūlyk daikta kitam, kurio verto 
pats abejoji.

Mos, norėdami būti tikrais skautais -ir stongdamiosį susi
laukti kuo daugiau bendraminčių Į savo eiles, turimo gerai pa
žinti skautybės auklėjimosi kelių, kad kartais katastrofiškai 
nesukluptumo nuo kiekvieno netikėtumo ir išlaikytume pusiausvy
rų tų, kurio mums patiki kelio stebėjimų ir jo pažinimų. Tų 
skautybės pažinimų mums duoda nenutrūks tarnas skautiškosios spau
dos sekimas, vis aukštesnio patyrimo laipsnio boi specialybių 
siekimas, įvairūs skautiški kursai, Bųskrydžiai ir stovyklos.

Šiandien turimo gorų progų stebėti mūsų bendruomenę ir su
sitikti su visokiausių charakterių žmonėmis. ‘ -

Šįandion goriau,negu kada nors, galimo st bėti ir patys 
pajusti įvairias gyvenimo intrygas ir jų pasekmes.

Ir apio artimo minusus ar noigianybos tikras, skautas niekad 
nodarb išvadų, noišaiškines priežasčių, kurios padėjo jam pas
lysti ar parpulti.

Mos n?galimo apvaginti asmenį.hot pamatę ji svetimų duo
nų imant, neišaiškinę aplinkybių, kurių verčiamas jis taip 
elgėsi.

Nekartų tonka mums sutikti dar jaunų veidų prislėgtų ir iš
vargintų. Nb vienų artimų sutinkamo, slegiamų dvasinės be-i fizi
nės vienatvės. Liūnų pareiga stengtis ji pažinti, suprasti ir 
parodyti tikrų’skautiškų nuoširdumą, kurio dabar taip trūksta 
mūsų aplinkoje.. •

Gyvenimas mums rod.o, kad žmogus gali surasti tikrųjų laimę, 
tik siekdamas laimės kitiems, ir tik tada toji laimė nebus blan
ki.
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Skautiškoji ideologija moko ieškoti sau džiaugsmo per ki
tų. džiaugsmą, uos tik tokiu b&du galima surasti tikrąjį dva
sios pasitenkinimą. Mūsą uždavinys yra išaugti žmogumi, tikru 
Žmogumi, kuris., reikalui stojus, moka užmirštį save ir aukotis 
tėvynės ir artimo gerovei.

Sakoka yra, kad miniai idealistas yra svetimas žmogus,nes 
egoistiniam materializmo paskendusi minia jo kolio nenori pažinti ir suprasti. Bot idealisto išsižadėjimas saves ir vulga- 
riškiausią minią nenoromis sužavi,"kurio nejučiomis pradeda sek
ti paskui jos apjuoktąjį idealistą.

Dažnai mos sutinkame žmonių visiškai mums skirtingos pa
saulėžiūros ar kitu keliu einančių, nois ir prio panašaus tiks
lo. Tikras skautas negali būti subjektyvus kito įsitikinimams, 
nors jie ir nesutinka su jo galvosena.

Hors ir klaidingus musų, požiūriu kito įsitikinimus mos ne
turime ignoruoti ar niekinti, bot mūsų, pareiga stengtis įrody
ti jam jo nuomonės netikslumą ir klaidos šaknis. Mos nieko no— 
pasieksimo, stengdamiesi kitiems, mus mažai paŽįstantioms, žodžiu 
įpiršti tuos pamatus, ant kurių stovimų ir tą kelią, kuriuo ei
namo. - . '

Tik savo nesvyruojančiu žingsniu, tik pavyzdžiais galine 
parodyti kitiems, kad mūsa kelias veda į aukštumas, kurių šia- " 
kimas laidžia jaunuoliui išaugti žmogumi pilna to žodžio prasme.

Mūsų Tautos dvasios reiškėjas Vydūnas sako, kad priešus 
galina nugalėti no metalinių ginklų pranašam, bot savo aukš
tesne dvasino kultūra, kuri vienintelė gali suteikti tikrąją 
pergalę.

Mums tas tonka gerai įsidomėti. Kova gėrio su blogiu pa
saulyje niekad nonutruksta ir kuo toliau, vis labiau aštrėja.

Jau pats mūsų šūkis ’’Budėk!” reikalauja būti visad gorai 
pasiruošus prieš bot kokį priešą, kuris Šiandien, daugiau kaip 
kada nors, įvairiuose pavidaluose bei formose pasireiškia mu- 
nyso ir artinoje aplinkoje.

Savikritika yra goriausias būdas pažinti'tuos "priešus” 
pas save pirmiausia, o tik paskiau pas artimą. Taigi kartais 
norėdami būti artino teisėjais, pažiūrėkime patys į savo, kaip 
mes atrodytumo ir kaip pcsiclgturio tokioje situacijoje tojo ar 
kitoje vietoje, ir tuo pačiu pažinsimo savąjį "neklaidingumą" 
ir mūsų pagrindinį priešą - blogį. Yra žinoma, kad priešą ge
rai pažinus?nesunku ir nugalėti. . .

Nenutrūks tanas savęs rengimas tai dvasinei kovai, bei sa
vyje tikro skauto auklėjimas neliks be vaisių.

Čia skautiškas elgesys ir darbai daug goriau kalbės negu 
žodžiai apie mus mūsų bendruomenėje ir tada netoks ieškoti 
progų laimėjimams pasiekti, bot tokias pergales kasdienybėje ~ 
pripažins fiih-įr kiekvienas, nors ir no su mumis einąs, artimas.

Gyvenamasis momentas ir reikalauja iš musų artimo tole
rancijos supratimo, bedirbant skautiškąjį darbą, kad musų oi— 
lėms nes5darytų pavojus išretėti, bot jos vis labiau ir labiau 
taokėtų.
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taisos bboliui
(Is vienos sesės dienoraščio)

Kai pavasario oras korępia obelų ir alyvų žiedais, kai 
vaivorykšte mirgėdamas varnėnas traukia arijas prieš saulę, 
aš"džiaugiuosi obelų veido margumu ir vartau savo dienoras— 
tį . y - ■,»f“*■■ Q,£?2CW12 šKiek daug praėjusiu dieną, kaip rudens padangėje virti- 
nenis nuplaukusiu gervių, ir visos jos tokios pilkos, tokios ~ 
netikros, dingstančios kasdienybėje be šviesesnio atosšvaisčio.

Akys netyčia užkliūna metalinės lelijėles, baltuojančios 
greta skautiškosios rūtelės mano apsiausto atlape, Tai~ta pati 
lelijėlė, kurią yna, dieną radau gulinčią kelio purvyne. Tada 
as ją pakėliau, nuvaliau ir pagalvojau,, matyt; "permcnkai buvo 
ji prisegta prie brolio krūtinės ir nukrito...

Matant, man tą pačią lelijėlę, ateina mintis parašyti tau, 
broli, laišką. Tau, kurio lelijėlė apnešta dulkią sluoksniu, 
ar net palaidota kelio purvyno...

Gal ir keista bus tau jei mano mintyse užliuvo tavasis 
vardas, bet, matydama tave nopasigendantį pamestosios lelijė
lės, matydama dažnai besiblaškantį po įvairius užkampius, 
giydėdama iš tavęs ironijos ir dviprasmiškumo pilnus žodžius 
ir sarkastišką juoką, norėčiau paklausti;ar tikrai visa tas 
pakeičia tau žydinčio pavasario teikiamą laimę, ar gi jaunat
ves pilnos tavo akys nebenori pažinti to, kas tau primintą liku
sią gimtinės laūką vaizdą bei gyvenimo sukurią išplėštas, Ne
muno pakrantėse likusias, gražiausias klienas, kurios jau no— 

_ bagyĮs,
Žinau aš.Tu,broli,juoksies!, kad aš tokia pesimistė. Ne

visai aš tokia buvau. No. Buvo dienos, kai kūdikio akinis nema
čiau gyvenimo kelią kietumo, kai nepagalvojau, kad tėviškės 
žvaigždelė gali taip tolima, taip nepasiekiamu pasidaryti. 
Šiandien gi visa tai paliko neįsivaizduojamai toli... Ir tik 
toks pat žiedą kvapas, varnėno dainelė ir apglamžyti pirmieji 
dienoraščio lapai nejučiomis nuneša mano į tas saulėje laku
sias dienas, į Panemunės šilą, prie sesią laužo, bcliopsnojan- 
čio lietuviškojo pušyno prieglobstyje.

Čia gi. aplinkui"dažniausiai nerūpestingi, kašdienyboje pas
kendę draugią veidai. Norėčiau ir as tokia būti. Juk kojoms daug 
lengviau, eiti pavojui, negu žengti prieš vėją. Keleiviui daug 
lengviau nešti kelionės naštą leidžiantis i pakalnę, negu ko
piant i kalną. .

Bet, dar anose dionoso, manyto tiek daug pasakojo man apie 
t įkyri j i Grožį, apie paslaptinguosius Dangaus tolius, apie tik
rąjį žmonių laimės žiburį, nors ir sunkaus kolio reikalaujantį 
iš norinčią jį "pamatyti ar net pasiekti.
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Tad sakyk, ‘brolis Ar galina pasilikti kloniuose ir 
niekad nematyti tekančios saulės? Ar verta pasilikti pakal
nę ja, kai kiti senes piligrimai, įkopę į sukstunas, gali 
džiaugtis tikruoju grožiu, kurį aš taip tyliu, kai jie kūno 
nuovargį gali pakeisti į dvasios džiaugsimo šventę? Taip bro
lio Tik galutinai"nuvargęs Keleivis gali atsisakyti nuo to
limesnės kelionėso

r <-o Didelę dovana Kūrėjas davė žmogui, Tai sapną. Kaip 
ašarą tyrą ir gražu sapną, dano ir senelis gali kūdikiu kla
joti vaikystės pievą žieduose, jame ir tolinas Sibiro trem
tinys gali sugrįžti pasišildyti prie gimtines židinio, jame 
ir tamsiausio karcerio. kalinys gali džiaugtis laisvos valan
domis, dangaus mėlyne ir švelniu motinos rankos paglostymu, 
Tikėk brolil Kartais trūkstamos valios pasiimu aš iš saldaus 
sapno ir tikiu, kad neretai ir tau jis padės nuklysti ton, 
kur rastum stiprumo savo žingsniais, kas palaikytų ’tavo valią 
ir ištvermę ateityje,

Ir kai šiandien pavasario saulelės spinduliuose maudosi, 
balti vyšnią, žiedai, kai obelys nedrąsiai skleidžia ruž avus 
pumpurus ir lengvas pavasario vėjelis kvepia alyvomis, linkiu 
aš tau.idėjos broli, palikti siaurą kasdienybės narvą ir, iš
klydus į laukus, pasiklausti kuklią gėlytę, kur randasi tik
roji laime ir kur ieškoti dingusio gyvenimo džiaugsmo,

Jiinkiu tau, broli, pajusti savyje pavasarį ir. nebeleis— 
ti.gyvenimo'kelio dulkėms graužti tavo baltąją leliją,.o

Budėkime!
Idėjos sesė.
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Papartis

PABTIZANAI

Jau pavasaris tėvynėj, 
Skleidžias jau žiedai laukuos, 
Tik be džiaugsmo jos padangė, 
Be lietuviškos dainos.

Girioj broliai stovyklauja
Kg su skautiška daina, 
Žingsnius jų palydi-kraujas — 
Zeno ckaustio kupina.

Liūdesys sodyboms žengia ' ~ 
It šiurpi, klaiki naktis... 
Tik nukritęs lapas dongia 
Brolių gęstančius akis.

j ; 000O000 „
Br. Juodelis

GIUZltJJSIAS DEIMANTAS

Dangaus soduose buvo didžiausias sąjūdis. Šviosiarubiui ange
lai ir Dangaus palaimintieji vaikščiojo po visus sodų takus ir 
kažko ieškojo.

Angolų kunigaikštis Mykolas stovėjo prie nuliudusios Dangaus 
Karalienes sosto ir iš: jo susirūpinūsio voido buvo matyt, kad 
Dangujo atsitiko kaž kas nopaprasto. Kažkas buvo dingę labai bran
gaus, dėl ko visad maloniai besišypsantis Dangaus karalienės vei
das buvo pridengtas rūpesčio šešėliu. Nuostabu buvo ir tai, kad 
Karalienes karūna, spindinti ir šviečianti gražiausiais deimantais, 
buvo pudotq. šalia sosto’ ir jau nebešvietė taip ir nebežibėjo kaip 
visada. * .

Kai Dangaus Karalienė pakelo'‘liūdnas akis ir klausiamu žvilg
sniu pažiurėjo į Mykolu Arkangolą? Angolų Kunigaikštis pakele tri
mitą ir sutrimitavo į visas keturias šalis, kviesdamos susirinkti 
Dangaus gyventojus. ~

Iš visų Dangaus kraštų suėjo Angolai ir šventieji.. Lyg balčiau
sių balandžių būrys apsupo karalienės sostų, nusilenkė, valdovai ir 
lankė, kas bus jiems pasakyta.

— Šviesieji Dangaus gyventojai, — prabilo ant sosto papėdės 
atsistojęs Angolų kunigaikštis,’ — didis nuliūdinąs slegia musų ka
ralienę. Ši karūna, kuri taip dangiškai spindėjo, jau nebepuošia ’ 
Karalienes galvos. Iš karūnos yru iškritęs gražiausios ir didžiau
sias deimantus. Jūsų pareiga surasti pamestąjį deimantą.

Ieškokite jo Dangaus soduose kur Karaliene vaikščiojo ir grą
žinkite Karalienei džiaugsmą.

— Kunigaikšti, — prabilo angelų chorai, — apio tai mes jau 
girdėjome iš šventojo Petro ir nuo ankstaus ryto ieškojome. Tačiau 
niekur nesuradome.
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liūdnai nusišypsojusi, Dangaus Karalienė pakito sosto.
-—Gorioji Dangaus tarnai, deimanto čia nerasite. Jis nukrito 

žemyn, kai aš, stovėdama prio Dangaus krašto žiurėjau į noteisy— 
bos ir keršto suardytą žemes veidą.

— Skaisčioji Karaliene, - atšiliopb Angolą Kunigaikštis,
— mos siusimo pasiuntinį į Žemę, kad jis surastų, nukritusį 
deimantą ir paruoštų į Dangų.

Pasitikėjimo pilnu žvilgsniu Dangaus Karalienė pažvelgė į 
Šviasiarūbių angelų pulką ir galvos linktels j irai pareiškė tam 
sutikimą.

— Sakykit angelai, - kreipėsi į visus Mykolas Arkangelas,
— kas iš jūsų gorai pažįstate žemę, kad ton nusileidę galėtumėt
surasti deimantą? ,

- Tačiau angelų pulke tokių neatsirado.' Vieni iš jų visai 
nebuvo buvę žemėje, kiti buvo ten taip senai, kai žemos veidas 
dar visai kitaip atrodė, troti daug blogo apie žemę buvo girdė
ję ir taip, iš viso augalų pulko y ne vieno neatsirado, kuris 
pats būtų norėjęs leistis į žonę.

— Kunigaikšti, —'prabilo vienus iš angelų, — dar negrįžo iš 
šomos Angelas Sargas. Jis goriausiai jų pažįsta. Siųsk jį,kuni
gaikšti, jis tikrai suras nukritusį deimantą.

Tuo pat motu nusileido prio Karalienes sosto atvykęs iŠ že
mos Angolas Sargas. Nors ir toli nuo Dangaus būdamas, jis girdėjo 
trimito garsą ir tik tolimas kalias jam neleido atvykti laiku. 
Nusilenkęs Karalienei, jis pasitraukė į angelų būtį.

— Dangaus pasiuntiny, - kreipėsi į jį Mykolas Arkangelas,'
— gražiausias deimantas iš Karalienes Karūnos nukrito į žemę. Tu 
goriausiai pažįsti kiekvieną žemos kampelį. Lėk tonai surask 
pamestąjį brangakmenį Ir atnešk jį musų Karalienei, kad liūdesys 
pranyktų nuo Jos veido.

Palietęs lūpomis Dangaus Karalienės rūbo kraštą, Angelas 
Sargas pakėlė sparnus ir nulėko į žemę.

Ilgai ieškojo angolas žemoje dangiškojo deimanto. Aplėkė vi
sus žemos kraštus, visus miškus, kalnus ir dykumos išžiūrėjo. Ap
lanko no tik didelius miestus, bot ir kiekvieną atsiskyrėlę pa
miškės sodybą, tačiau deimanto niekur nesimato.

Nesuradęs deimanto grįžo atgal į Dangų nuliūdęs pasiatinys 
ir nuskubėjo pas savo Kunigaikštį, prio Karalienes sosto belau
kiantį pernešant deimantą.

Maloniai ji sutiko ir Dangaus Karalienė, tik jos akys dar 
labiau prisipildo liūdnumu, kai sužinojo, kad iš jos Karūnos 
iškritusio deimanto nepavyko surasti.

Vėl Angelų Kunigaikštis pūtė trimitą į keturias šalis,vėl 
šaukė visus Dangaus gyventojas pasitarimui.

— Šviesioji Dangaus tarnai, - kreipėsi Mykolas į angelus ir 
šventuosius, - Angelui Sargui nepavyko surasti žemėjo nukritusio 
deimanto, nes jis bus įkritęs į jūrų gelmes. Sakykit dabar, kur 
gauti tokį pat deimantą, kuris būtų panašus į aną pamestąjį?

Tačiau no vionas nepasiūlė naujo patarimo, ir visi Dangaus 
tarnai tylėjo.

Tada šventas Petras Iriojo prie Dangaus Karalienės ir tarė:
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— Skaisčioji Karaliene s gyvendamas žemojo rimčiau kai ku
riu saliu -turtingus valdovus, kuriu vainikuose žibėjo Įvai
riaspalviai brangakmeniai. Visi is jų jau paliko, zonos sestus 
ir jų didingi vainikai jiems jau nebereikalingi ir guli senu 
muziejų spintose o Jų deimantai gulėtu puošti Tavo amžinąja ka
rūna. . - “į "T ’ '‘i t ■

Leisk, Bangaus Karaliene, dar korta pasiųsti i žemą Ban-’ 
■įfecus pasiuntinĮ., kad jis surastų deimantą, panašu i pamostajĮ.

— Gerai, — tarė Dangaus Karaliene, — jis gali vykti.

■ Kai angelus pasiekė žemų ir ant debesėlio 'krašto atsisėdo 
pailsėti, jau buvo visai sutems ir tik Dangaus žiburiai blankiai.., 
apšvietė žemos vaidą-

Pasiuntinys pasuko i buvusias didingas; pilis, apsuptas dide
lių miestu, aplanko visus valdovų ramus, apžiūrėjo j u brangias . ~ 
karūnas, vienas prie sostų paliktas, kitas muziejuose begulinčias. 
Kiek daug Įvairiausiųjbrangaknenių žibėjo joęe. Kiek daug deiman
tų ir rubinu, paslėptu geležinėse spintose jau ilga laika nemato 
.dionos šviesos. Tačiau'juo toliau skrido angelas, juo labiau niau
kėsi jo šviesus veidas.

Taip puikiai žiba brangakmeniai, angelo paimti i rankas ir 
apšviesti Dangaus žiburių šviesa, begalo šiurpiai atrodo„ Vieni 
iš j ų buvo apteko, nekaltu žmonių krauju, kuri liejo garsus karo 
vadai, siekdami valdovo karūnos. Kiti buvo aplaistyti kruvinu 
vergu'prakaitu, kuri išspaudė pasigailėjimo nežinančiu valdovu 
valia. Trati buvo pilni apgaules ir niekšiškumo domių. Kuo kitų 
gi lašėjo našlaičių ir skriaudžiamu motinų ašaros, ir no vienas" 
brangakmenis neturėjo nė daleles tos šviesos, kuria žibėjo net 
pats mažiausias Dangaus Karalienes Karūnos deimantas.
Labai nusiminė Dangaus pasiuntinys ir, palikęs valdovų brangakmeniu, 
rengėsi gristi i Dangų, tikrai nedrįs darios greitai parodyti Kara- 
lionoĮ nusivylimą žemo, .-palengva skrido virš miegančios žemos.

Zeno buvo pasipuošusi ku tik išskleisk žaliu kilimu, tik’ 
kai kurio jos"plotai ir aukštų kalnų viršūnes baltavo sniego ir- 
ledo dangomis. Tik išsprogę pavasario žiedai kkloido malonų kva
pą. ir snaudė supami lengvo vėjelio, Angolas norėdamas praskaidrin
ti savo nuliūdima, grožėjosi gamtos puošnumu ir nakties ramybe.

Beskris damas per griuvėsiuose paskendus Į miestą,, jis pamatė 
šviesa, besiveržiančia pro Įauga medinio barake, kuris stovėjo 
netoli sugriuvusio fabrikų rajono- Visas miestas jau buvo pasken
dęs tamsoje ir tik to barako langas rodė, knd to kambario gyven
tojai dar nemiegojo.

— Toks vėlyvas laikas. - galvojo Dangaus pasiuntinys, paž
velgdamas i bebrokštančių žarą rytuose, — o čia dar yra nsmio— 
gančiu žmonių. ' •, .

Palikęs šokiau beplaukiančius lengvus par niuo debesėlius, ’ 
angelas nusileido žemyn norėdamas pamatyti kas buvo tas žmogus, 
kurio dar iki tol neužmigdė nakties ramybe ir kasdieninių rū
pesčių nenutraukė sapnu karalija. v ; b

Sazano barako kambarėlyje, prieš Aasros Vartų Marijos pa
veikslą klūpėjo sena moteris ir, rankoje laikydama rožančių, 
meldėsi Į Dievo Motinų.

Kuo pairusio pečiaus aprūkę kambario sionos, apibraižyta 
spintelė, senas stalas, sukrypę kėdės ir geležinė lova liudi
jo apie čia bujojanti vargą.
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Bauksliu išvagotame motors veido matosi rūpesčių ir 
sunkiu, praeities išgyvonimu žymos, kurios bylojo apie trem
tinio‘kol i o kietumą, apie dvynos y ir artimųjų, ilgėsi. /

Tai buvo motina, visai vieniša svetimame krašto, ir jau z 
senai nebogirdinti taip širdžiai artimo žodžio: "Motinėlo”.

Išvargusios akys bavo įsmeigtos į paveikslą, tačiau joso 
jau nebesimato skausmo» Tik ilgesys ir pasitikėjimas kaž kuo 
aukštesniu svieto žilagalves motinos akyse. ' „

Ji noverkb, nes jau buvo pritrūkę ašarų. Jas jinai išver
kė dar tada, kai rymojo prio budelių nukankintų savo dviejų 
sūnų. Tada kartu su jais įi palaidojo pušų savo sveikatos ir 
galva pasidaro labiau panaši Į žydinčių vyšnia. Liko jai dar 
trecias sūnus į tačiau šiandien jiųbuvo kažkur toli, nepasie
kiamai toli..* tėviškės žaliojo miško vglobojo, kur su ginklu 
rankoje, visa jėga laikosi gintosios senės.

Neprašė benamė motina Dangaus palengvinti jos gyvenimo ke
lią, .nesibijojo dėl svetimos žemos sunkumo jos anžinųjamo poil
syje, neliūdėjo dėl gręsiančio pavojaus jos paskutiniam sūnui, 
bot tik karštai prašė Dievo Motinų^duoti ištvermės jaunajam, sūnui 
ištesėti iki galo. Ji meldėsi ir už tuos sūnaus ginklo draugus, 
kurio gal nebeturėjo motinų, besimeldžiančių už juoą. v j

Nepajuto besimeldžianti motina, kai^su maldos žodžiais^is 
jos akių išriedėjo stambi ašara, kuri tačiau žemos ncpasiekc. 
Veido raukšles sulaiko ją ir ant suvytusio motinos skruosto su
žibėjo ji šimtais varsų- w • •

• — 0 Dangau, — sušuko iš nustebino Angelas, matydamos nepapras
tai žėrinčią motinos ašara, — ji žiba gražiau negu pamestasis 
Dangaus Karalienes deimantasS

Ir ašara nuo motinos veido angelas atsargiai nukėlė sau 
ant delno. v .

— Nejaugi ir Dangaus šviesoje taip puikiai ji žėrės? - virs 
debesėlių pakilęs Angelas stebėjosi ašara. Ir Čia angelo^nuste
bimas tuoj pat pavirto i didelį’džiaugsmą, kai motinos ašara dar 
gražiau sužibo Dangaus šviesoje. Džiugiai tada pakele sparnus 
pasiuntinys ir nuskubėjo prio Dangaus Karalienės.

Maloniu žvilgsniu pasitiko Angola Karaliene ir visi Dangaus 
gyventojai, kurio susirūpinusiais veidais nekantriai lauko is 
žemės grįžtančio Dangaus pasiuntinio.

- Skaisčioji Dangaus Karaliene,e— nusilenkė prie sosto ango
las su motinos ašara delno, — apžiurėjau visos ‘žemes valdovų 
karūnas, visus didikų turtus mačiau, tačiau ne vieno brangakme
nio neradau, kurį būčiau galėjos Tau atnešti.

Visi jie buvo sutepti klastos ir neteisingumo dėmėmis, v 
visi jie buvo aptaškyti nekaltu žmonių ašaromis ir krauju. Tačiau 
aš atnešiau benamės motinos ašarą, kuri spindi daug gražiau ne
gu pamestasis deimantas. y „

Ir angelas atidavė motinos ašara Dangaus Karalienei. Nušvi
to Karalienės veidas ir net visuose Dangaus skliautuose šviesiau 
pasidaro. Ji pakėlė prie sosto priklaupusį tarną, švelniai pag
lostė ir tarė: . y

~ - Gerasis Dangaus pasiuntiny, šiandien aš esu labai laimin
ga. Tu man padarei^ didelį džiaugsmą, atnešdamas gražiausi žemes 
deimantą, kuris amžinai puoš mono karūną.

oooOooo
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TATTTTKTO AXEUBjiW MOMENTAS' SHAUTYBEJE

Skautu, organizacija yra tarptautinė jaunimo sąjunga, 
kuri yra laikoma tinkamiausia jaunimui auklėti. Atrodytu, 
kad tautinio atspalvio jojo neturėtu būti. Tačiau jaunuolio 
tarnavimą Tėvynei skautybe yrą Įrašiusi pagrindiniame or
ganizacijos ideologijos išreiškimo — obalsyje.

Skautybė stengiasi išauklėti jaunuolius no tiktai 
religingus ir naudingus žmones visuomenei, bot stengiasi pa
daryti ir gerais savo krašto piliečiais?sąmoningais savo gim
tojo krašto mylėtojais — patriotais. Tačiau skautai niekados 
nenukrypsta Į kraštutini savo "tautos aukštinimą bei garbini
mą, tuo pacįū žemindami'kitus. Jio^yrą objektyvus ir žiūri i 
kiekvieną dora kitos tautos ar rasos žmogų, kaip sau lygu, 
gerbtina ^artimą. TqS ypatingai yra pabrėžiama, per jamboree, 
kur susirenką įvairiu tautu ir not skirtingą rasiu skautai.

- Skautybo skatina* jaunuoli gerai pažinti savo gimtoj Į kr:..?— 
— Tėvynę. Skautui yra brangūs ‘gimtosios salios papročiai, kai— 
bą, praeitis, ateities siekimai.

.Tam tikslui skautai skatinami daug keliauti ir stovyklau-r 
ti tėvynes gamtoje. Skautus, dalyvaudamas iškylose savame^ kraš
to, stovyklaudamas prio istoriniu vietų, labiau supranta ir gor— 
niautai, kas rodo jo prosenoliu vargą, ‘padota^erinant gintojo 
krašto būvį. ■ ' . t/

Kūrėjo yra ir gautojo taip sutvarkyta, kad net gyviai už
stoja ir gina visa savo bendruomonož kurioje jie randasi. Mums 
pavyzdžių gali būti bičių ir skruzdžių šeimos. Jų gimtuosius " 
lizdus užpuolus^prieš ui, 'jos ginasi ir'aukoj a not savo gyvybes. 
Lygiai taip ir žmogus., turi- fer augiausi o. , v

Skautybe skatina jaunuoli būti darbščiu, tvirto budo, va— 
lingu, sumaniu, užgrūdintos sielos įr kūno žmogumi, tam, kad toks 
būdamas galės ir Tovynoi goriausiai pasitarnauti. Kai kas gali 
sakyti,’ kad vienas žmogus mažai ką gali padaryti, tačiau goriausiu 
pavyzdžiu čia gali būtį skruzdės darbštumas. Mažos skruzdėlytės,. 
nešdamos po viena šapoli pastato labai didelius skruzdėlynus, ka
dangi visos dirba ir tas darbas yrą vieningas. Taip ir skrutybę 
reikalauja^ iš jaunuolio ar jaunuoles pašvęsti savo jogas tezynos 
gerbūvio kėlimui. Skautybe, isroikšdama žmogaus luino tarnavimo 
artimui, reikalauja is jaunuolio sąmoningos meiles tėvynei, supra
timo būti naudinga savos tautos sūnumi, dirbančiu jos"ir visų 
tautiečiu labui «ir, tuo. pačiu, visos žmonijos gerovei.
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VUKCĮVHKO SkPHAS
Soniai, labai seniai, kada dar vyno upės tekėjo, bulvi

niais blynais snigo, lygiai pries keturis Sietus dienų utsi—v 
gulė į kietą- dviaukštę lovą žmogus. Pasidėjęs po galva minkš
tesne lentą end jis ir užmigo. Išmušus laikrodžiui lygiai 12 
valandą susapnavo baisu sapną:

' w Štai, tarp koturių lagerio sienų pasirodo baisus žvė
ris. Jo, širdį, veriąs, kauką.ras buvo jei nemažesnis, tai bent '. 
toks, koks dabar yęa.por draugoves sueigas. Iš nasrų ėjo 
ugnis su dūmais ir žiežirbomis. Išlindusios iltys grasino 
kiekvienam, kuris išdrįstu per arti prisiartinti. O uodega, 
lyg švino pripilta, sunkiai vilkosi žemo. Priešakyje ant... 
kaktos, turėjo nemažą ragą. Šonai buvo apkalti geležini. Žodžiu, 
šiek tiek panašus i tą, kuri pagavo Mėnulyje "Geležinio Vilko” 
dr-vės skautukai. Vargšą sapnuotoją išmušė pirmiau saitas, pas
kiau šiltas, po to vėl šaltas prakaitąs. Širdis, ilgai nelauk
dama, iš tos baimės pasislėpė aklojo žarnoje. Gal ir ilgai jis 
taip būtų prakaitavęs ir drebėjęs iš baimės, kad ne baisus to 
žvėries riksmas, nuo kuriuo pabudo. Byte iš .to susijaudinimo' “ 
atsikėlė ant kairės kojos ir visą dieną buvo piktas ir neramus. 
Ka galėjo reikšti šis baisus sapnas? Kitą rytą nusprendė, eiti _ 
pas tunto, Krivių Krivaitį. išaiškinti šio sapno reikšmę. Sįs uty— 
džiai isklausė, atsisuko i rytų pusę, tris kurtus gerai nūs i— 

čiaudėjo ir kiek pagalvojęs pakeltu tonu tarė: "Tu sukursi-drau
govę, kurios Vardas ir garsas skambės i keturias pasaulio šalis 
taip, kaip šio švarios kaukimas". ;

Tai buvo trumpi, bot reikšmingi žodžiai. Kaip pasakyta, 
taip ir padalyta: ėmė ir iš vienos didelės draugovės padarė dvi: 
vieną liko ir toliau senuoju'vardu, kitai gi,-pagal pranašystę 
paėmė vadovauti šio baisaus sapno sapnuotojas. Dabar atsirado 
naujas galvosūkis, kaip ją pavadinti? Galvojo, galvojo ir nuta
rė, kad tas žvėris, kurį jis sapnavo, buvo lyg ir vilkas,visas 
apkaustytas geležimis, todėl ir nusprendė pavadinti "Geležinio 
Vilko” vardu. Štai kokiu būdu atsirado nauja "Geležinio Vilko" 
dr.vė. Toliau reikalai klojosi įvairiai: kartais jos garsas 
skambėjo stipriau, kartais kiek~silpniau, žodžiu, buvo visokių 
dienų: apsiniaukusių ir giedrių. Pagaliau atėjo laikas, kada pir
masis Vilkų Vilkas paseno ir jo kauksmas susilpnėjo, tačiau, iš 
toliau atvykusio vieno vilku brolio puikiai išlavinta klausa . 
pagavo šiuos, nors ir silpnus garsus ir "pilkąjį Vilkų Vilką" pa
keitė naujas "žaliasis Vilkas".

Dabar jau ir vyno upės nebeteka, ir bulviniai "blynai iš dan
gaus nekrenta, bet draugove kaip buvo, taip ir yra. Seikiu tiko— ~ 
tis, kad dar ilgai ji garsins no tik savo, , bot ir visų kitų vardą. 
Ir dabar, kai skautukai prisimena Vilkų Vilko pasakojimą apie 
baisųjį sapną ir sueigos motu ateina noras pamėgdžioti to baisaus 
žvėries balsą, neretai dabartinis Vilkų Vilkas norėtų kreiptis į 
tunto Krivių Krivaitį, kad tos paaiškintų ką visa- tai reiškia: ar 
tik taip sau, ar įgimtas dalykas? Tačiau tunto Krivių Krivaičiui 
į tai yra por.sunku atsakyti, o surasti tą Krivių Krivaitį, kuris 
aiškina Gediminui sapną, šiandien yra neįmanoma, nes Krivių Kri
vaičio mindžioti “takai ir Geležinio Vilko tėviškė Paneriuose yra 
yra- nepasiekiama.. .

Tad, nors ir toli yra likusi Geležinio Vilko tėviško, bet mos 
visi vilkai, pradedant didžiuos iu_ ir baigiant mažiausiu tikime, 
kad netrukus “ateis laikas, kada vėl galingai Geležinis Vilkas Pu— 
nery sukauks. ___~000O000
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IS "GELEŽINIO VILKO” DB-VES VEIKLOS

Komptono lietuvių kolonijoje įsisteigus 1945.XII.22. 
"Tėviškės" tuntui, buvo įkurta viena skautų draugovė, 
kuri pasivadino "D.L.K.Kęstučio" vardu.

Kadangi skautų ir kandidatų skaičius buvo perdidelis 
vienai draugovei, tunto štabas, nutarė iš vienos draugovės 
padaryti dvi;1 ' " ~

1946. TV. 4. tunto įsakymu Kr.11 § 8 "D^L.K.Kęstučio" 
dr—vė buvo perskirta į dvi mažesnes dr—ves. Viena iš jų 
-ir pasiliko tuo pačiu, buvusiu vardu, antroji buvo pava
dinta "Geležinio^Vilko" dr-ve, “su'draugininku psktn. E. 
Vengiėnsku ir adjutantu pskltn. V. MuOhlia. Draugove tu
rėjo 21 skautų ir buvo padalinta į tris skiltis. Per di
deles pastangas buvo įsigyta dr—ves vėliava ir Šv.Jurgio 
šventės metu pašventinta.

Iškilus tam tikrai krizei skautų tarpo, draugovė 
perorganizuojama ir, pasitraukus pirmajam draugininku^ 
tunto įsakymu draugovės draugininku nuo 1946.VIII.'21 ski
riamas s k. vyt; pskltn. Br. Juodelis ir adjutantu L. Pabe
dinskas. 1946.IK-J. įvyksta dr—vos pertvarkymas ir iš * 
dr—vėjo esančiu 20 skautų sudaromos "Žirgų", "Katinų“ ir 
"Lapinų" skiltys. -

I946.IX.I3—15 d.. įvyksta "Tėviškės" tunto skiltinin— 
kų sąskrydis l^mmingeno, kariame dalyvauja ir "Geležinio 
Vilko" dr—vės skiltininkai. Vėlinių diena dr—vės iniciatyva suorganizuojamas pagerbimas Žuvusių už Tjvynę ir Kemp
ten*© kapinėse palaidotų lietuvių. Organizuotai, visam tun
tui dalyvaujant, aplankomos kapinės, uždegamos žvakutės ant 
tautiečių’“kapų’ir padedamas vainikas žuvusioms. už Tėvynę.

I946EKI.5. surengiamas dr—vės "laužas" salėje, kuris 
visai gerai'pavyksta. . \

1946-X-23. pertvarkoma dr—vės vadija ir nauju dr—vės 
adjutantu skiriamas pskltn. L. Klimas.

Paskelbus tunto tarpskiltinį skautiškos, stovyklos mo
deliu konkursų, dr—va aktyviai dalyvauja ir laimi I ir II 
vietas ("Žirgų" ir "Katinų" skiltys). ,.

' Atėjus pavasariui, pasinaudojant atostogomis gimnazijoje, 
IV.I9. dr—vė suorganizuoja iškylų į Ittsscn'a, kurioje be jos 
dalyvauja dar trys draugovės.

Bato dr—vės skautai padaro špokams-inkilų, kuriuos įke
lia į stovyklos rajono esančius medžius.vGorai sušilus orui, draugovė dalyvauja keturių draugovių, 
iškyloje i Obcrdorf’o ežerus.

Kadangi visi dr—vės skautai yra gimnazijos mokiniai, tai 
'laikas skautiškam veikimui yra tiktai Veličkas nuo mokslo,~ 
nes geležinis skauto įstatas tenkrf laikyti parmoję vietojo.

R. M.

000O000
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SKAUTIŠKOS KUPRINĖS PABIROS

DĖMESIOi
Skautų, vyčių būrelis ieško pirkti lovų su minkštais matra

cais., kad. galėtų ateityje dar geriau miegoti.,
NE SKAUTO ŽINIAI!

. Ieškome berniukų, kurie sutiktų su mumis šokti per mūsų 
rengiama pobūvi,., Pageidaujami ne skautai* „

Gabijietės*.

Ieškome, kas mūsų šauniausiai draugovei~galėtu parūpinti
- vėliavą. Atlyginimas - suskaldyto atomo šukė.

Kreiptis i „Kęstučio” dr-ve,

STMUDAW DĖMESIUI! ' ' .
Ieškome paklydusių sesių, kurios neatvyko i prieš metus 

'įvykusią sueigą.
Badus pristatyti "Živilės” dr-vei.

Ieškau gero knygrišio sutvarkyti pairusiai tunto"įsakymų 
knygai. Honoraras — atatinkama specialybė be egzaminų.

Adjutantas.

Mainau foto aparatą į filmavimo kamera. Priedo noriu gauti 
švilpuką ir taisykles laipiojimui kalnuose.

Prityręs fotografas.
■ lt ■ Mainau trompotę i katarinką.

Nolaimingas-muzikantas^

Parduodu nesutvarkytas tunto bylas. _
Tunto adjutantas.

Super kame senus ir naujus, didelius lietsargius.
’ ’. Busimieji oro skautai.

PADĖKA
P—lei Bronei Telksnytei, už nuoširdų bendradarbiavimą, 

paruošiant laikraštėlį techniškai; J. Penikui ir H. Macijauskui 
už laikraštėlio atspausdinimą, ir visiems kitiems, "prisidėjusioms 
prie laikraštėlio išleidimo .tariamo skautišką ačiū.

- ’ Bedakcija.
Skaitytoju žiniai

Del techniškų sunkumų, šis numeris išeina su korektūros 
klaidomis, dėl ko redakcija malonius skaitytojus atsiprašo.
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IŠKYLA. I ekluus

1. UW’ os sunkvežimiss gavom 
Ir i Fiisseną važiavom,

p. Bet kai kojos kalia streiką 
Pailsėt truputį, reikia...

5. K^i pasiekė kalno viršų 
k > ir mašinas užmiršo.

2. Sesės ,broliai daugiau vėlios, 
Nes status i kalną kalias.

4. Keli broliai . tsiskyrą ~ 
Pohorėjo tapt didvyriais.

6. Grįžus pailsėti noris 
i’ik tos pamokos nedoros...

Pieš įniai ir žodž iai S - Ingelevič iau.3.

^Geležinio Vilko .Balsas” $r.l
Redaguoja skovyt.skltn»Br.Juodelis
leidžia ^Geležinio Vilko” skautą, draugovė.

Laikraščio viršelis ir iliustracijos pieštos pskltn. L.KLioo.

000O000
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