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MOTINOS DIENAI.

Močiute, motinėle, 
Močiute sengalvėle, 
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Kasmet ateina pavasaris su geltonom purie
nom ir mėlynom žibutėm. Kasmet gegužis pa
sipuošia įvairiais margaspalviais žiedais. Per pa
saulį žengia Meilė, pripildydama visų širdis. 
Meilė švelni, kaip žiedų kvapai, Meilė stipri ir 
galinga, kuriai visas pasaulis duoda kelią, žiau
riausi valdovai pagarbiai lenkia galvas ... Meilė, 
kuri aplanko turtuolio rūmus, bet ir neaplenkia 
mažos vargdienio lūšnelės . . . Meilė, kurią gieda 
iškilęs į dangų pirmasis vyturėlis, apie kurią 
šneka sprogstantieji pumpurai ir vėjelis' šnera 
vilnijančių rugių varpose . ..

Ir vieną to žydinčio gegužio dieną mes šven
čiame tos Meilės Nešėjos — Motinos Dieną. Iš 
pavasario žiedų į mus žiūri jos geros, gilios 
akys,- vėjelio dvelkime girdime jos tylius žings
nius ir švelnią raminančią kalbą. Kai jau seniai 
visa žemė ilsis, ji budi prie mūsų lopšelio ištisas 
naktis kaip angelas sargas ir saugo mūsų neramų 
sapną. Ir jei likimas tiesia ranką išplėšti jos 
mylimą kūdikį, nesigaili paaukoti net savo 
gyvybę, kad tik galėtų jį išgelbėti. Ji visą amžių 
saugo mus gyvenimo kely, kad sukilusios audros 
neperblokštų ir tvirtina mus savo neapsakoma 
meile.

Jos geros švelnios rankos laimina kiekvieną 
mūsų žygį, jos širdis gyvena mūsų skausmais ir 
džiaugsmais.

O dainos lopšinės gražesnės už visas pasaulio 
dainas!

O pasakos, prisiglaudus prie brangios ma
mytės krūtinės, ar padėjus galvą ant minkštų jos 
kelių, sekamos vakaro prieblandoj, tokios pas
laptingos ir'žavios!

Nors dažnai mūsų brangiai motutei sužei
džiame širdį, jį nesirūpina savimi, tik paklausia: 
„Vaikeli, ar tau nesunku, ar nepavargai?" O ji 
ar nepavargsta per naktis rymodama prie lopše
lio, per dienas bėgdama kaip ta darbščioji skruz
dėlytė? Ar jnatai, kada ji ilsis? Seniai jau ma
lonus sapnas užmerkė tau blakstienas, o ji dar 
paskendusi visokiuose rūpesčiuose sėdi prie 
tavo lovytės ir pina ateities vaizdus. Rytą pir
miausia sutinki jos gerų, rūpestingų akių žvilgsnį. 
Ir nežinai, kada ji ilsėjos ta brangioji namytė.

Taip visą amžių jos rūpestingas žvilgsnis mus 
lydi ir saugo. Jos rankos laimina mus. Gyvenimo' 
kely suklupus, kada visi nusigrįžta ir net geriau
sieji draugai apleidžia, ji vienintelė ištiesia pa- 
gelbos ranką ir paguodos žodžiais išgydo sielos 
žaizdas.

O kas nudažė jos plaukus baltai? Tai rūpestė
liai mus beauginant. Kas išmargino veidą įvai
riais raštais? Tai mūsų skaudieji žodeliai. Kaip
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dažnai atsimokame už meilę aštriais žodžiais, 
kaip dažnai nesuprantame jos gerų linkėjimų 
mums, jos gerų norų. Kol dar nevėlu atsidėko- 
kim Jai už vargus ir rūpestėlius, palengvinkim 
sunkią gyvenimo naštą. Nes nežinia kada, ne- 
pasijusim, kad turime išlydėti ją paskutinėn 
kelionėn. Ir veltui tada šauksim gegutės balsu:

Eičiau ant kapelių, klausčiau motinėlės:
Pamokyk motinėle pasauly gyventi.

Ji jau ramiai ilsėsis po sunkios ilgos gyvenimo 
kelionės. Jau neateis, nenušluostys skausmo 
ašarų, nepaglostys savo švelnia ranka pavar
gusios galvos, nepriglaus, nepaguos, nenura
mins . . . Miegos ji ten amžiams, gal būt ir per 
anksti nepakeliamų skausmų ir vargų pakirsta. 
Juk mokė ir tarė, bet mes jos patarimų neklau
som, negirdėjom jos širdingų prašymų.

Tačiau nenusiminkim. Jei nebeturime savo 
močiutės, pareiškim meilę ir suteikim paramą 
toms, kurios vienišos ir neturi čia nieko artimo. 
Tuo būdu atsidėkosim savo mamytėms už jų 
vargelius. Tai mūsų motinėlės šypsosis iš tenai, 
su- meile žvelgdamos į mus ir laimins mūsų 
žygius.

. Štai mūsų tremtinės močiutės sengalvėlės. Nors 
daug skausmo ir vargų teko pakelti kietam 
tremties kely, o vis tik jos nepalūžo, veiduose 
šviečia meilė, kuri suteikia joms tiek daug 
•stiprybės. Linkime joms dar ilgus, metus skleisti 
tos kilnios meilės ir pasiaukojimo spindulius, 
kurie net ir kiečiausius širdies ledus tirpdo.

Kurie galim, pasižadėkim šiandien atitaisyti 
padarytas skriaudas. Ji vėl mus priglaus, vėl 
būsim geri jos vaikai, nes motinos meilė nesi
keičia, ji amžina.

Deja, ne visi turime, kartu čia savo mamytes. 
Ne viena liko ten, raudančioj tėviškėj. Ji rymo 
prie vartelių, žvelgdama į vieškelį, ar nepamatys 
tolumoj dulkių debesio, ar neišgirs ratų bildesio. 
Ji seka akimis traukinių vagonus, ieškodama jų 
languose pažįstamų ir taip brangių veidų ... Ji 
žiūri ir laukia tol, kol tolumoj tik taškas besi
mato, kol išnyksta paskutinis, dūmų debesėlis ... 
Tada grįžta tyli seklyčion ir suklumpa po kry
žium. Nuvargusi galva palinksta ir paskęsta 
maldoje. Nors

Piemens išdraskė mano lizdelį,
Vanags išgaudė mažus vaikelius,

Ji, ta Meilės Nešėja, nekeršija, net ir savo 
priešams. Tik tyliai lūpos šnabžda: „Atleisk 
jiems, Viešpatie, nes nežino, ką daro."

Nors galva žydi, kaip pavasarį obelis, nors . 
jau svyruoja, kaip vėjo blaškoma smilga prie 
kelio, bet Meilė stebuklingai stiprina ją. Ji lau
kia mūsų ir saugo paskutines namų židinio 

kibirkštėles, kad šiaurės vėjai nebaigtų jų 
išpustyti. Laukia ir tiki, kad vieną žydintį pa- - 
vasarį grįšim į gimtą lizdelį, ir žydinčiam gegužy 
papuošim jos sidabrinę galvą gražiausiais 
tėviškės laukų žiedais . .. Apkabinsim jos kojas, 
išverksim savo ilgesį ir skausmą ir atsiprašysim- 
už padarytas skriaudas ir skausmus . . .

O kas pasveikins šiandieną tas motules, kurios 
žiauraus likimo nublokštos tolymuose Rytuose 
kenčia? Kurios ištremtos iš savo brangios 
tėviškės už tai, kad ją taip mylėjo, kad dėl jos 
aukojo visą savo gyvenimą? Kas atneš bent 
gėlių puokštę, tars meilų žodelį? Gal tik pava
sario vėjas atneš tėviškės sveikinimą ir žaliuo
jančių berželių kvapą . . . Tik baltas dangaus 
debesėlis primins tėviškės padangę, auksinius 
javų laukus . . . Negailestingas likimas sunkia 
ranka spaus ją prie žemės ir sunku bus jai be 
malonaus žodžio, be meilės. Taip ji ir nyks viena 
skausmuose . . .

Kiek daug sengalvėlių ilsis jau kapuose. Kas 
ateis, bent gėlelę pasodins? Kas aplankys ap
leistą vienišą kapą? Apaugs jis niekeno nelan
komas smilgomis ir žolėmis. Tik šiaurus vėjas , 
negailestingai jas .draskys ir pustys smėlį, kad 
ilgainiui nė žymės nebeliks, ir dainuos jis gražią 
pasaką apie motinos nemirštamą meilę . . .

Ji nerims kape. Ji eis aplankyti brangios 
tėviškės. Eis tūkstančius mylių, nebodama nei 
audros, eis per tolimiausias tundras ... Aplankys 
bent sapne brangius vaikučius, išbučiuos jų 
veidelius, paglostys savo švelnia ranka. Aplan
kys javų laukus, palaimins auksines varpas . . . 
Žengs ji seklyčion, sės staklėsna, kur audė 
savo jaunystės svajones, mergautines godas, 
širdies skausmus ir džiaugsmus . . .

Savo meile sužadins viltį kovojantiems už 
tėviškės laisvę ...

Ir vėl tyliai žengs atgal kapan, ir lauks bran
gios valandos, kada išblaškyti vaikai vėl galės 
grįžti į gimtąjį kraštą . . .

Pašvęskime šią dieną mūsų brangioms mamy
tėms. Surinkime gražiausius mūsų širdies žiedus, 
sukaupkime kilniausius jausmus ir paaukokim 
jai, tai mūsų Rūpintojėlei. Palengvinkim jos 
rūpestėlius. Atlyginkim meile už meilę . . . 
Pradėkim nuo šiandien ir pasižadėkim būti gerais 
jos vaikais.

Niekas jos negali pavaduoti, niekas negali 
pakeisti jos meilės ...

Motina tik viena pasauly . . .
Nukris lapeliai, 
Išaugs vėl kiti. 
Numirs močiutė, 
Nebus jau kitos ... N.

| lieTŪVos

M. MAŽVtT.’.
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Skin. Jean Monnet, Tarptautinio Biuro atstovas.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ BIURAS. 
D. P. Skyrius.

1. Mano brangusis Kr.,

Kaip buvau pažadėjęs, štai su malonumu siunčiu 
„Skautų Aidui" trumpą straipsnelį.

Šia proga aš taip pat noriu paminėti apie tai, kad 
esu gavęs iš p. Emile J. Collet, Tarptautinio Švei
carų Skautų Federacijos sekretoriaus šį pasvei
kinimą:

„1948 metų Švento Jurgio dienos proga leiskite 
perduoti broliškąjį pasveikinimą ir geriausius 
linkėjimus D. P. skautams iš Šveicarų Skautų."

Jūsų tikrai Monnet,
D. P. Skautų keliaujantis Atstovas 

Vokietijai ir Austrijai.

2. Aš labai džiaugiuosi, kad Tarptautinis Skautų 
Biuras siuntė mane ištirti, kokią pagelbą DP 
Skyrius galėtų suteikti visiems DP skautams.

Aš esu pilnas gražiausių atsiminimų apie anas 
dvi savaites, kurias praeitais metais praleidau 
drauge su Baltų Skautais Šeštoje Pasaulinėje Jam
boree, Moissone. Ir dabar jau galvoju apie ateinantį 
susitikimą ne tiktai su tais iš jūsų, kurie buvote 
atvykę į Prancūziją, bet su visais lietuvių skautais 
iš Vokietijos ir Austrijos.

1948 metai yra labai svarbūs visai skautybei, 
kadangi sukako 40 metų nuo tos dienos, kada 
B.-P. šią organizaciją sukūrė.

Te Dievas mums padeda likti tikrais B. P. pasekė
jais, taip kad per ateinančius 40 metų skautybė 

stipriau ir plačiau paplistų po visą pasaulį, skleis
dama taiką, susiklausymą ir tikrą broliškumą visose 
tautose.

Mes visi galime labai prisidėti prie plitimo ir 
stiprinimo skautybės, jeigu visada ir visur darysime 
viską kuo geriausiai, taip kaip esame iškilmingai 
pasižadėję tapdami skautais ir tai patvirtinę šią 
šventą šv. Jurgio dieną.

J. R. Monnet
Sen: Representative B. S. L. B.
P. C. I. R. O. Admin: Sub-Unit 
Munchen-Pasing 
Bismarckstrasse 20.
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L S S Brolijos Vadija ir L T B Augustdorfo Komitetas ruošia š. m. kovo mėn. 21 d., 

VERBŲ SEKMADIENĮ, 16 yal. Augustdorfo stovykloje, Y M C A salėje garbingiausiam 

TAUTOS ŽADINTOJUI DR. VYDŪNUI, jo 80 metų sukakties proga, akademiją.

Programoj dalyvauja Valstybinės Operos solistai Juzė Augaitytė ir VI. Baltrušaitis 

bei dramos aktorius J . G u č i u s.

Be meninės dalies bus šios paskaitos:

1/Pr. Naujokaičio Žmoniškumo idėja Vydūno dramose ir 

2/Ant. Krauso Dr. Vydūno gyvenimas bei veikla.

Akademijoje dalyvauja ir pats Jubiliejatas. Maloniai kviečiame visus tautiečius i šį iškilmingą 

Tautos Patriarcho minėjimą atsilankyti.

Rengėjai

DIDŽIAJAM LIETUVIUI TAUTOS 
' PATRIJARCHUI 
Filosofui VYDŪNUI, Detmold.

Iš širdies gelmių kylančios ir skaistaus proto apipa
vidalinamos didžiosios Tamstos kūrybos genijaus 
mintys yra gilus neįkainojamų vertybių šaltinis ne tik 
subrendusiajai lietuvių Tautos daliai, bet ypatingai 
jos jaunuomenei. Skautiškosios jaunuomenės vardu 
aš sveikinu Tamstą didį amžių sulaukusį ir linkiu dar 

daugelį metų nepąvargstant ugdyti musų Tautoje 
GĖRIO, GROŽIO ir MEILES supratimą.

Budime!
K. Palčiauskas,

Lietuvių Skautų Sąjungos
Tarybos Pirmijos Pirmininkas.

Ragainės laužavedžių ir vadų pasitobulinimo kursų dalyviai su vyriausiuoju skautininku V. Čepu, Ragai
nės YMCAos vadovais p. Treier, ir p. dr. Kiis ir kt. lektoriais.
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BE MOTINOS./PirmasisBuvo gražus pavasario rytas. Saulutė meiliai šildė žemę, o ji jau buvo apsivilkusi savo gražiu žaliu rūbu. Paukšteliai čiulbėjo įvairiais balsais, gėlytės kėlė į viršų galvutes, medeliai skleidė savo mažus žalius lapelius, o visa gamta buvo tokia graži, tokia maloni, kad atrodė, jog čia vien džiaugsmo ir meilės karalystė. .Tą puikų rytą ir mažoji tremtinė Kristutė kartu su savo draugėmis skynė laukų gėlytes sodrioje pievoje, alsavo tuo pačiu tyru pavasario oru, tačiau nekrykštavo linksmai kaip kitos. Menku, pablankusiu veideliu kas kartą prabėgdavo tamsus šešėlis. Neturėjo ji nei tėvelio, nei mamytės, nei vieno artimo žmogaus. Nebuvo čia stovykloje tokių, kurie ją paguostų, nuramintų. Kristutė niekam nesiskųsdavo, žinojo, kad niekas jos nesupras, niekas jos veide skausmo neiš- skaitys.Ir štai, tą gražią Motinos Dieną džiaugėsi Kristutės draugės, rinko gėles, sveikino savo mamytės, o Kristutė nebeturi kam surinktos puokštės dovanoti ir iš ko saldų padėkos žodį išgirsti.. Liko visų apleista, viena. niekam nereikalinga ...Neiškentė mergytė. Vogčiomis palikusi drauges, ji nunešė gėles stovyklos koplytėlėn; prie Dievo Motinos paveikslo, tyliai, bet nuoširdžiai pasimeldė ir palaiminta širdim sugrįžo sayo kambarėlin. Sėdi Kristutė viena savo, kamputyje, jai skaudu, norisi verkti, eiti kur nors, toli, kad nematytų tų pilkų stovyklos sienų. Ji prisimena dienas tėvynėje,, praleistas su mylima mamyte ir broliu... Mamytė mirė, o brolis pasiliko ginti tėvynės laisvės. Kristutė čia atvyko su skaute, bet jau antri metai kaip ji mirė.' Liko Kristutė viena -tarp svetimų . žmonių. Nuolat, ją traukė į tėvynę, aplankyti motutės kapą, pamatyti mylimą brolį. Šiandien ji apsisprendė. Ilgesio kankinama Kristutė pasiėmė savo menką turtą ir iškeliavo. Atėjusios draugės jos jau neberado. Niekas jos neieškojo, nes ji nebuvo niekam reikalinga.Vos Kristutė įžengė į'plačiąsias svetimos žemės lankas, jos širdį suspaudė didelis skausmas, ir ji pati nepajuto, kaip jos lūpos sušnabždėjo: „Dieve, kodėl aš negaliu gyventi su motute, kaip kitos gyvena, kodėl aš tiek daug turiu kentėti, kodėl? . .. Dieve, Tu 

bandymas/atėmei iš manęs motutę, atsiimk ir mane. Man jau per sunku pakelti sunkią tremtinės našlaitės- nedalią. „Taip šnabždėdama Kristutė dideliais žingsniais ėjo tėvynės link. „Pas motutę,- pas brolį", vis smarkiau stuksėjo Kristutės širdis. Ji keliavo ilgai ilgai ir yis girdėjo, kaip visos gėlytės ir vabalėliai kalbėjo: „Ji našlaitė — tremtinė, ji be motinos." Tas šnabždesys Kristutės krūtinėje sukėlė dar didesnį skausmą ir tėvynės ilgesį.Ir štai,, po ilgos ir vargingos kelionės, Kristutė stovėjo prie kukliai gėlėmis papuošto kapo. Tai buvo jos motinos kapas, bet Kristutei. buvo labai keista, kodėl kiti kapai apleisti, apaugę žolėmis, o motutės kapas pauostas. Tokia tyli ir susimąsčiusi Kristutė stovėjo keletą minučių, o gamta, tarsi bijodama sudrumsti tą šventą kapų tylą, buvo lyg apmirusi. Ir staiga, toje klaikioje kapų tyloje pasigirsta skardus Kristutės balselis: „Mama, mamyte, aš atėjau pas Tave, pas Vytą!" Ir ji sukniubo prie kapo, Ji mirė iš džiaugsmo, kad galėjo aplankyti motutę.Po keletos dienų, jaunas tėvynės gynėjas Vytas, atėjo aplankyti motinos kapo. Ir rado jis Kristutę, savo mažąją seserį Kristutę, bet ji jau buvo negyva. Ji mirė savo mylimoje tėvynėje, savo gimtinėje. Skausmas suspaudė, jaunojo Vyto širdį, netekus savo mylimos sesulės, kurią tikėjosi pamatyti laisvoje tėvynėje. Dabar ji mirė toje ašarų pakalnėje nepamačius savo gimtųjų namų ir brolio. Tą pačią dieną apleistame kapinyne išaugo dar vienas naujas kapas.
Valda Kubickaitė.

„Lietuva". Foto: V. Augustinas.
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Taip B. P., vilkiuko lydimas, žengė arenon Jamboreej 
Olandijoj 1937 m.

RŪKYMAS.
Skautas nerūko. Bet kuris berniukas gali, rūkyti. 

Tai ne toks jau puikus dalykas. Bet skautas nerūko 
todėl, kad nėra kvailys. Jis žino, kad jei berniukas 
rūko prieš suaugdamas, tai greičiausiai susilpnina 
širdį, o širdis svarbiausias organas berniuko kūne. Ji 
išvarinėja kraują po visą kūną, kad augtų mėsa, 
kaulai, raumenys. Jei širdis neatlieka savo darbo,- 
kūnas negali augti sveikas. Kiekvienas skautas žino, 
kad rūkymas gadina akis ir uoslę, kuri yra didžiausios 
svarbos žvalgui einant veikliąją tarnybą.

Didysis gydytojas Sir Williamas Broadbentas, ir 
profesorius Simsas Woodheadas yra nurodę, kaip 
blogai atsiliepia rūkymas berniukų sveikatai. Daugybė 
geriausių sportininkų, karių, jūrininkų ir kitų visai 
nerūko, — nes įsitikino, kad jiems geriau nerūkant..

Geležinkelių ir paštų vadybos Amerikoje nesamdo 
rūkančių berniukų. Aš pažinau vieną didelį darbdavį, 
kuris ne tik nerūko, bet ir nepriima tarnauti rūkan
čių berniukų. Taip daro daugybė darbdavių Didžiojo — 
je Britanijoje. Japonijoje dvidešimties metų nesu
kakusiam berniukui nevalia rūkyti, o jei kuris rūko, 
jo tėvus suima ir nubaudžia.

Profesorius Osleris, kalbėdamas apie tabako žalin
gumą, pasakė, kad l^ptų puikus dalykas, jei visą alų 
ir degtinę Anglijoje būtų galima vieną dieną supilti 
į jūrą, o kitą dieną dar pavyktų ten suversti ir visą 

tabaką. Tai išeitų į sveikatą. Tai išeitų į sveikatą 
kiekvienam Anglijos gyventojui — nors žuvys ir 
galėtų nukentėti.

Nė vienas berniukas nėra pradėjęs rūkyti todėl, 
kad jam patiko, bet paprastai todėl, kad bijojo, kad 
kiti'berniukai neimtų tyčiotis, kad bijo rūkyti, arba 
todėl, kad tarės rūkydamas būsiąs panašus į suaugusį 
vyrą — kai visą laiką yra panašus į mažą asiliuką.

Todėl nesiduokite įbauginami, priešingai, pasiry
žkite, kad nerūkysite, kol neišaugsite, ir tiek: ir 
tesėkite. Tuo parodysite, kad esate vyrai daugiau, 
kaip laikydami įsikandę dantyse apseilintą papirosą. 
Galų-gale ir kiti berniukai ims jus juo labiau gerbti. 
Nevienas ims slapta jūsų' pavyzdžiu sekti. Jei jie ims 
tai daryti, jūs jau būsite gerą dalyką padarę, kad ir 
esate berniukai. Nuo tos mažos pradžios jūs, greičiau
siai, suaugę, pereisite į didelius žygius. .

R. Baden-Powellis.

• i

„Ištiža". Berniukas, kuris beždžionuoja vyrą rūky
damas; jis bus amžinas netikša.

Stiprus ir sveikas berniukas prie kojų laiko sviedinį.
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LAIVŲ ISTORIJA.
Seniausios

I.
Prabėgo jau daug tūkstančių metų, kol žmogus iš 

gilaus barbarizmo priėjo prie civilizacijos —• kultūros 
pradžios. Taip sena kaip ir žmonijos istorija yra ir 
jūrininkystės istorija..

Progresuojančioms tautoms, vanduo jau iš senų 
laikų buvo kaip jungiantis ir kartu skiriantis elemen- 

- tas. Joks dokumentas mums nebyloja kaip pirmasis 
laivas pradėjo plaukioti. Kodėl, kaip, kada ir kur 
pirmasis žmogus išrado pirmąjį laivą, mes ■ tiksliai 
nežinome. Ir atrodo, kad mes niekad to nesužinosime.

Jūrininkystė priklauso prie tų išradimų, kurie 
keliose pasaulio vietose buvo tuo pačiu metu atrasta. 
Todėl apie laivo „išradimą" mes negalime priskirti 
kuriam nors paskiram žmogui arba kuriai nors tautai 
ir, suteikti jam arba jai tą garbų, kad būtent jis o ne 
kitas buvo pirmasis laivo kūrėjas — išradėjas.

Yra daug priežasčių, kurios nurodo kodėl laivai 
buvo išrasti: gal būt troškimas persekioti ar pagauti 
ruonį arba banginį, gal būt ir noras pamatyti, kas 
yra anapus horizonto, o gal būt ir koks paprasčiausias 
atsitikimas prie to privedė.

Ką mes privalome įsisąmoninti yra tai, kad laivai 
buvo išrasti labai labai seniai. Yra žinoma; kad jau 
prieš 8000 metų Tigro upėj /Mesopotamijoj/ vyko 
jau susisiekimas ir prekių pervežimas laivais.

Vandens transportas vyko žymiai anksčiau negu 
sausumos kelių transportai.

Mes galime patirti dar ir šiandieną pas primityvios ■ 
padermės tauteles, kurių laivų pasaulis, ypatingai 
Polinezijos salynų ir Afrikos gyventojų yra turtin
gumas ir duoda mums šiokį tokį nujautimą apie buvu
sius pirmykščių žmonių labai senais laikais naudo
jamų laivų tipų formas.

Žmonių išradingumas senovėje kaip ir šiandieną 
nestovi vietoje visą laiką, stengiasi patobulinti bet 
kokį įrankį arba priemonę.

Dažniausiai tenka patirti, kad pirmykščiai laivai 
yra išsivystę iš medžio kamieno. Pasinaudojant akmens 
kirviu arba ugnimi jie tokiu būdu buvo statomi.

Galimas daiktas, kad pirmasis „laivas" buvo pa
prasčiausias medis arba rąstas, iš kurio vėliau išsi
vystė irklais varomas paprasčiausias laivas „piroga".

Geografiškai platūs kraštai kalba apie šių laivų 
teoriją.

žinios. «•
Kita iššivystimo linija yra tokia, kad keli sujungti 

medžio rąstai davė naują plaukiojančią priemonę —• 
plaustą.

Vėliau pastatė stiebą ir prie jo pririšo kokio nors 
gyvulio odą, taip atsirado pirmoji burė. Kiti vėl prie 
paprasto rąsto iš šalių pritvirtino aptašytus plonesnius 
rąstus: priešaky ir užpakaly sujungdami lynais ir 
tokiu būdu davė pradžią laivams, kokius mes dar ir 
šiandien užtinkame kai kur plaukiojančius.

Pietų jūros salynų gyventojai, čiabuviai sugalvojo 
šalia pagrindinio laivo už trijų keturių metrų šalimais 
pritvirtinti kitą rąstą, taip buvo gautas garsusis, taip 
vadinamas /anglų k./ outrigger, /vok. k.Z ausleger, 
plaukiojantis „balansinis" pastatas, kuris pasirodė 
vandeny labai šlovingas ir gerai perneša aukštąją jūrą.

Pasižiūrėkime kaip gi vyko laivų statyba mūsų 
žemės pusrutuly, arčiau speigračio, kur gamta ir pati, 
jūra žmogui statė kietesnius gyvenimo reikalavimus.

Bet ir čia žmogaus išradingumas rado kelią ir būdą 
pastatyti sau reikalingą plaukiojimui priemonę. Ir čia 
laivų statybos istorija ėjo savo keliu.

Pavyzdžiui Šiaurės Amerikos indėnų padermės 
kiltys, statė laivus iš medžio žievės, o eskimai iš 
susiūtų kailių, taip vadinamus'„kajakai" ir „unka- 
jakai".

Šių laivų prototipas vėliau davė pradžią medinėms 
plaukoms pačio laivo griaučiams apsiūti /apkalti/. Šių 
dienų vandens sporte naudojamos baidarės yra tuo 
principu statomos.

Naujosios Gvinėjos gyventojų laivas.
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Kiekviena jūrinė tauta domėjosi, ieškojo laivų statybos pradžios, bet tik mytai ir padavimai teduoda mums į tai atsakymą.Pvz., pas kiniečius imperatorius — Yū, pas babiloniečius — Gilgameshas, pas graikus — Palias, o Atnena, pas šiaurės germanus— Odinas.
Jie visi pagal senovės padavimus yra iš Dievų gavę nurodymus kaip laivus statyti.Tai tokia maždaug trumpai suglaudus yra seniausiųjų laikų laivų istorija.

jūr. psktn. Ig. Petniūnas.

SIS TAS APIE JŪROS SKAUTES.Jūros skautės kaip ir visas kitos skautybės šakos įsisteigė Anglijoje. Pats pirmasis jūros skaučių Laivas buvo įregistruotas 1920 metais liepos mėnesio 26 dieną Londone ir pasivadino „Golden Hind’ vardu. Jam, o kartu ir jūros skautėms, vadovavo Miss Veronica Erskine. Kiek vėliau, 1927 metais, jūros skautės buvo inkorporuotos į vyr. skaučių šaką ir sudarė atskirą jūros skaučių sekciją.Lietuvoje pirmoji jūros skaučių valtis įsisteigė 1937 metais Kaune. Pralaužus pirmuosius ledus tuoj pat atsirado jūros skaučių ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių. Tremtyje jūros skautės irgi nesėdi rankas sudėjusios. Pirma jūros skaučių valtis tremtyje įsikūrė Nūrtingene, deja jos narėms išemigravus į užjūrius, „Vandenių" valtis palikusi gilius pėdsakus jūros skaučių istorijoje nustojo veikti. Kiek vėliau Frei- burge įsisteigė antra jūros skaučių valtis — „Ūdros", kurios ir dabar dar gražiai veikia skautybės ir jūrininkystės bare. Kiek teko nugirsti — greitu laiku rengiasi iškelti savo vimpilus jūros skautės ir Hanau bei Schweinfurte — joms tik lieka palinkėti gero vėjo ir, kad ir jos kuo greičiau pasirodytų viešumoje.Jūros skautės priklauso vyr. skaučių skyriui. Jos pirmoje eilėje yra ir turi būti geros vyresniosios skautės, o tik paskiau jūros idėjos propaguotojos. Galima būtų pasakyti, kad pagrindinis skirtumas tarp vyr. skaučių ir jūros skaučių yra tas, kad iš jūros skaučių daugiau reikalaujama ir tikimasi. Būtina, kad visos skautės kurios nori tapti jūros skautėmis tą įsidėmėtų ir turėtų be to dar ir patraukimą prie vandens, jūreivybės ir visų kitų jūrininkystės atributų. Taip pat būtina, kad jos atsimintų, jog į jas bus nukreiptos visų akys ir kad jos susilauks daug daugiau kritikos, dažnai visai nepamatuotos ir tai gal būt ir iš rimtų žmonių ir net skautų. Taip pat reikia žiūrėti, kad patraukimas prie vandens nesibaigtų posakiu: „Myliu jūrą, vakarais Palangoj ant tilto su simpatija pasivaikščioti, į sidabrinį mėnulio ant vandens patiestą taką bežiūrint pasvajoti". Ne, to neužtenka. Ir kas ieškos vandens sporte romantikos, tai bent iš pradžių nusivils ir jos neras. Kokia gali būti romantika, kai per pastato denį traukia purslai, o kokia nors „gražuolė" laivo vadės pasodinta prie foko sotų turi ten sėdėti ir nei pajudėt negali, nežiūrint to, kad vanduo ir vėjas baigia sutaršyti rūpestingai sudėtą 

pusmetinį ir negailestingai plauna žemyn visą „tinką" ir kitas kosmetines mandrybes „būtinai" reikalingas grožiui palaikyti ar pabrėžti. Vėliau, kai jūs paprasite vietoj nagų lako naudoti dažus ir špaklių, o' retkarčiais ir smalą, rasite ir romantikos, žinoma kiek kitokios negu ant 'Palangos tilto ar suoliuko ežero pakrantėje, bet vis dėl to romantikos vėjui švilpiant takelaže ir bangoms driekiantis per denį: tai bus kovos, amžinos kovos su vėju ir vandeniu, tai bus pergalės prieš gamtos elementus romantika.Jūros skautės visada traukė į save neramios sielos ir įdomesnio gyvenimo ištroškusias skautes. Irklavimas ir buriavimas išvysto inciatyvą ir atsakingumo jausmą, kadangi bet koks susidūrimas su daiktais susijusiais su vandeniu yra pavojingas ir turi būti atliekamas tik apie tai nusimanant, dėl to ir reikalinga tiek daug teorijos kuri esmėje nėra baisi, bet nugąsdiną ne vieną. Jūros skautės prisiėmusios tradicinę jūros meilę neturi užmiršti ir kitų tipingų jūreivio savybių: sugebėjimo prisitaikyti prie aplinkybių, linksmumo ir tylaus nesiafišuojančio sugebėjimo, tikslo ir charakterio tiesumo, o visų svarbiausia tai gilaus pareigos jausmo. Visa šita būtinai turi būti sujungta su vyresniųjų skaučių programa. Jūros skautėms taip pat uždedama ir dviguba atsakomybė: tai išlaikyti savyje ir perduoti visuomenei jūros idėją ir įnešti skaučių įžodį ir įstatus į praktišką gyvenimą.Aš tikiuosi, kad šios kelios palaidos mintys paskatins esančias jūros skautes dar tvirčiau žengti užsibrėžtu keliu, o taip pat ir padės apsigalvoti, ir būsin- čioms jūros skautėms. Algis R.

Musų „Slapieji" skautai pakeliui į Australiją.
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/KiETier pflLfiPinėje
SKILTIES DIENORAŠTIS.Kas mokosi, tam mokykloje užtenka vargo su rašomaisiais — ypatingai namų — darbais. Ir čia, skautuose, vėl šneka apie rašymą! Ne: baisu pasidaro skautui, kai jis pagalvoja apie tai. Dienoraštis! Fi, kaip neįdomu! Ot, romanas, filmą — štai, kas patinka sesei. Antra vertus, daug čia rašinėsi gyvenime? Sperą — ferą, laiškutį — gužutį, na, skelbimą, kad mainai batus į švarką ■— ir viskas. Tad kam sukti galvą apie dienoraštį?Kai skautas mato automobilio pravėžas, jis žino, kokio tipo mašina važiavo, kuria kryptimi, pasako, ar šoferis buvo patyręs, ar ne. Kai skautas pamato žvėrelį, gali visa nusakyti apie jį, jo gyvenimo būdą o apie žmogų iš išvaizdos kiekvienas skautas pripasakos tomus. Gi paėmęs skilties, /draugovės/ dienoraštį, žmogus tau pasakys visa apie skiltį, jos dvasią, net apie kiekvieną, skautuką. Ir štai čia atsakymas į aną klausimą: skilties dienoraštis svarbus todėl, kad jis yra skilties veidrodis. Ruošiamės Jubiliejinei stovyklai. Kiekvienas įdomus įvykis, iškyla, užsiėmimas ir pratimas, žaidimas ir gamta, laužo pasirodymas skilčių dienoraščiuose bus paminėtas. O jeigu po šitos stovyklos kas nors surinktų visus skilčių dienoraščius ir išleistų viena knyga... Visa, kas vyko, net visi dalyviai ir jų galvojimas — mintys būtų prieš mus kaip ant delno.Bet ir veidrodžiai skirtingi. Žiūrėk, vienas gaubtas, kitas padidina, vienas veidą rodo iškreiptą, kad juokas ima, kitas tokį, kad žmogus verki iš liūdesio žiūrėdamas. Taip yra ir su skilties dienoraščiu. Jie gali būti įvairūs, net labai besiskirią vienas nuo kito, bet apie visus galima pasakyti, jog jie yra tartum konservų dėžutė, kurioje negendamai užkonservuoti skilties gyvenimo įvykiai tokia forma, kuri net ir daug, laiko praslinkus mums bus maloni ir patraukli skaityti. Taigi, dienoraščiai yra įvairūs kaip veidrodžiai, todėl, kad skiltys skiriasi savo charakteriu — būdu. Vienoje yra daugiau skautų linkusių į matematiką, kitoje į chemiją, literatūrą, sportą. Viena skiltis labiau mėgsta dainą,, kita — judrius lauko žaidimus. Tai atsispindi ir dienoraščiuose. Bet visi jie gali būti geresni ar blogesni dėl skautų sugebėjimo rašyti.Ar visi sugebame dienoraščius rašyti? Ar nepasakome kartais: „Tegul kitas rašo. Aš toks negabus! Ot, jis tai moka juokingai papasakoti!" Kodėl būtinai juokingai, kodėl skautas ten, kur plunksna atsisako 

tarnauti, negali nupiešti? Prisimink, skiltininke, savo skautus. Juk dažnas taip išsisukinėja, kai ateina eilė paimti dienoraštį į rankas, juk dažnam, kurs geba paišyti, ir tu pasiūlei tokią išeitį.Tačiau šitą trūkumą skautukas ir tai kiekvienas, gali pašalinti, nes ir rašyti yra menas, kurio reikia ir galima pramokti. Tik pabandykime! Dažnai klasėse ir savo malonumui rašome, bet dažnai nepagalvojame, kad prieš rašant svarbu atminti trys dalykai: kas rašo — autorius, apie ką rašo — tema ir medžiaga, kaip rašo — apipavidalinimas.Nenorėk rašyti, kaip senis, nes toks nesi, nei kaip mažas vaikas, nes esi vyresnis už jį. Tačiau, jeigu tu gerai žinosi, kaip galvoja ir apie ką galvoja senis ar vaikas, jeigu tu įsijausi į jį, tu kiek pasilavinęs ir tai sugebėsį. Taigi, pirma įsigyvenk į pasakotoją, į. patį save ir tada rašyk. Kiekvienas rašytojas yra tam tikra dalimi aktorius •—■ vaidila, nes rašydamas apie Joną, stengiasi pats juo būti, o apie genį — įsismelkti i to paukščio gyvenimo būdą ir galvoseną. Skautui ir tai nesunku, nes jis tiek daug žino apie paukščius, žvėris ir žmones!Tu negali pradėti rašyti apie šios dienos sueigą ir nukrypti nuo to pradėti pasakoti apie matytą filmą, tartum ji, o ne sueigos įvykiai būtų svarbiausias dalykas. Sako: „niekam vertas daiktas: pradėjo apie kuolą, baigė apie suolą." Arba kitu atveju: „Na, kad parašė, tai parašė! Nei kuolas, nei mietas — visai, kaip žalias nedegąs!" Taigi, nepamiršk apie ką rašysi — nepamiršk temos. Tačiau svarbu gerai pažinti ir dalyką arba įvykį, apie kurį rašysi. Čia skautas turi 
stebėti. Jis ir taip jau yra pastabus, bet čia jis stengiasi įtempti visas savo jėgas. Jis moka susidaryti 
branduolį ir paskui apie jį visa sumaniai sudėstyti. Taigi skautas susidaro planą su įžanga, dėstymu ir išvada, žiūri, kad nė viena dalis nebūtų perilga ar pertrumpa, įžanga maždaug aštuntadalis viso rašinio, o išvada dar trumpesnė. — Besilaviną rašyti mėgsta paimti bet kokią laikraščio žinutę ir paskui sugalvoti kaip visa įvyko, ką kalbėjo, kaip elgėsi paminėti asmenys, ką jie galvojo — mokosi charakterizuoti 
veikėjus. Jie pasakoja kas įvyko prieš tai ir po to ir kodėl visa atsitiko. Jie ieško priežastingumo ryšių.Taigi, norėdami pramokti rašyti, nedarykime to aklai. Stenkimės plačiai praverti akis į tai, kas vyksta aplink mus, po trupinėlį, po žiupsnelį, susirinkti 
medžiagą, ją sujungti priežastingumo ryšiu ir tada
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Musų broliai prie gražaus Bonegillos ežero.

perkelti visa, kas mūsų mintyse, ant popieriaus lakšto pagal tam tikrą nusistatytą planą. 'Pradėkime nuo mažo. Kaip ir nuo kurio galo pradėti yra daug būdų, tartum receptų iš bulvių patiekalus ruošti. Tačiau tai, kas paruošta, visuomet galima valgyti, jei stovyklos virėjas neužsižiopso.Pabandykime štai šitaip:Skiltininkas paskaito trumpą pasakėčią. Skautai ją atpasakoja raštu. Tai puikus žaidimas, jei vertinama pagal laiką ir atpasakojimo tikslumą. Kai skautai šita moka, skiltininkas paskaito pasakėčią, o skautai turi ją atpasakoti keisdami veikėjus, jų žodžius, veiksmus bei vietą. Svarbu, kad galima būtų išvesti tą patį pamokymą, sakysim, kito akyje ir krislą mato, savoje nė rąsto nepastebi. Dabar jau skautai gauna vien pamokymą. Jie patys turi parašyti pasakėčią. Čia galima prasimanyti puikių žaidimų! Nuo pasakėčios eikime prie pasakos, nuo pasakos prie aprašymo, prie dienoraščio, apysakos.Yra ir kitas kelias, kuris toks pat būtinas kaip ir pirmasis. Paimkime patarlę. Išnagrinėkime ją pažodžiui ir pagal mintį, ką ji sako, ko ji siekia, paieškokime jai pavyzdžių gyvenime. Mokėdami tai, panagrinėkime panašiai pavienį žodį, pav., /medžio/ lapas, menas ir t. t. Kimo žaidimas, kur reikalaujama trumpai nusakyti, kiekvieną daiktą, yra puiki pradžia.Dabar bandykime nagrinėti žmogų — mokykimės jį charakterizuoti. Pradėkime nuo savęs, savo artimųjų ir pažįstamų, o paskui šnekėkime apie tokius žmones, apie kuriuos žinome tiktai truputį, bet visa papildome tuo, ką patys sugalvojame, sukuriame savo vaizduotėje. Eikime prie gamtos. Bandykime ir ją nupasakoti. Mes patys nepastebime, kad tai jau darome mokydamiesi I pat. laipsnio egzaminams.. Juk geriausias dalykas yra iš fotografijos atpažinti vietą arba keliauti krąštaženkliais. Mokėdami suglaustai 

nupasakoti vietą, imkimės vaizdingojo aprašymo. Pradedame vėl nuo mažo: nuo lapo, jo likimo; nuo kelio, kurs veda pro triobą į tolį, nuo vakaro, kai saulė leidžiasi; nuo ryto. Eikime vis prie platesnės apimties dalykų.Tas pats ir su gyvulių pasauliu.Tačiau atminkime, kad vienaip, sakysime, kalną ir pilį ant jo aprašys tas, kurs gerai piešia, kitaip tas, kurs gerai matematiką ar fiziką — chemiją moka arba kuriam sekasi kalbos ir literatūros mokytis. Visi tie aprašymai bus geri, bet jie skirsis, nes rašėjai turi kitokius palinkimus. Tačiau rašyti ir aprašyti, kad būtų suprantama ir malonu skaityti, stenkimės mokėti visi. Tai yra išsilavinusio žmogaus pažymys.Prakutę rašyti tokius dalykus, jau galėsime galvoti apie tai, kaip jungti atskirus įvykius į vieną grandinę. Atsiminsime planą, branduolį, grupuosime apie jį visa, kas ne taip svarbu ir jungsime priežastingumo ryšiu.Skiltininke, nejau visa tai nė trupučio nepanašu į virtuvę, kurioje verdami geri-geri pietūs dideliame stovyklos virtuvės katile? Pagalvokime skautukai, ir mum,s bus linksma, kas išmokti rašyti yra visai ne taip jau sunku, turint pradžią skautų žaidimuose. Tiktai vėl turime nugalėti kliūtį: išspręsti klausimą kaip rašyti: liūdnai, juokingai, rimtai, pašaipiai, atšakiai, išdidžiai ar visai vaizduojant Jonelį — durnelį. Nuo to, kaip mes rašysime, priklausys ar tai bus feljetonas, satyra, protavimas, mokslinis darbas, apsakymas, nuotaikingas rašinėlis ir 1.1.Na, tad koks turi būti skilties dienoraštis? Atsakymas: visoks! Visoks jis bus geras, jei atitiks pradžioje iškeltus reikalavimus: stebėjimą, planingumą, cha- rakzerizavimą, priežastingumą. Nepamirškime tačiau ir savo vaizduotės. Leiskime ir jai pasireikšti, tik valdykime ją, kaip geras vežikas arklius — tampriai įtempę vadeles. Neperkraukime viso darbo palyginimais, saldžiais posakiais ir mažybiniais žodeliais ar epitetais, bet nepasakokime sausai, tartum biskvitus krimsdami. Juk skilties dienoraštis yra skilties veidrodis, veidrodis, kurs rodo truputį juokingai ir truputį rimtai; kai liūdni įvykiai — liūdna pasakotojui, nors skautas ir tada šypsosi gera skaidria, nuoširdžia šypsena; jei veidrodis gaubtas, jis rodo perkreip damas truputį skilties veidą, jos darbus, Įvykius, nuotykius, bet visa tai daro gražiai, kad skaitančiam būtų malonu ir naudinga.Tad sėsdami prie skilties dienoraščio nesikratykime, nepulkime į blogą nuotaiką, kai nesiseka. Susikaupkime, apgalvokime ir atminkime, kad skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties. O jeigu taip bus, tai pasaulis nustebs kurią dieną,- išvydęs didelę knygą, kurioje iš skilčių dienoraščių matys visą L. S. S. veidą. S. v. vyr. sklt. A. G.
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„TAU, S KIL TIN IN K E !" PASIRODYMO PROGA.Kam tenka dirbti vienetuose tą gyvą skautiškąjį darbą ir betarpiai vadovauti jaunų vadų — skilti- ninkų ruošimui, tas be abejo pasigenda rankvedėlio — knygutės, 'kuri trumpai apimtų viską su kuo skil- tininkui tenka susidurti, kurioj būtų suglaustai paliestos visos skautavimo šakos. O daugiausia, tur būt, pasigenda patys skiltininkai, kai jiems tenka vykdyti jaunojo vado atsakingą uždavinį, laukia to ištikimo vadovo pasirodant.Skiltininkui statomi dideli reikalavimai. Skilčių sueigos bus įdomesnės, turiningesnės, noriai lankomos, jei skiltininkas turės prie savęs tą nuolatinį draugą — patarėją, kame galės save patikrinti, kai ką prisiminti ir tuo būdu išeis į sueigą daugiau pasiruošęs. Skiltininkui patinka, jei jam patikima didesnis savarankiškumas.. Ir tai reikia daryti, bet kartu ir tenka jį ■ vado pareigoms nuolat ruošti. Skiltininkų kurseliuose, parodomose sueigose, pasikalbant su jaunaisiais vadais, tekdavo išgirsti nusiskundimų — o kur gauti medžiagos. Šiandien, kad ir tremties sąlygose, turime jau nemaža skautiškos literatūros vadų ruošimo klausimais, bet praktiškos knygutės tuo reikalu dar ne. Norėdamas tą spragą bent dalimi užpildyti, ėmiausi ant greitųjų ruošti konspektėliui medžiagą., Kadangi reikalas buvo skubus, buvo norima knygutę atspausdinti Gintaro tunto jėgomis rotatoriumi. Bet tuo būdu išleista knygutė galėjo patarnauti labai apribotam skautų 

skaičiui. Be to, knygutės formatas išeitų gana didelis ir nukentėtų jos išvaizda. Tad Brolijos Vadų lavinimo Skyriui, pritariant ir kitiems skautų vienetams pageidaujant, buvo nutarta kreiptis į L. S. S. Brolijos Spaudos Skyrių, kad išleistų didesnį egzempliorių skaičių, nors tai ir kiek ilgiau užtruktų.Kad knygutė būtų pilnesnė, tobulesnė beldžiaus į kai kuriuos mūsų žinomus skautų vadus — plunksnos darbininkus, turinčuis geroką ^prityrimą vadų ruošimo darbe, prašydamas tiekiamą medžiagą peržiūrėti, ją patikslinti bei papildyti; bet mūsų gyvenamosiose sąlygose šito pasiekt nebuvo galima. Ir vėl teko kalbėtis su „Skautų Aido" redaktorium vyr. sktn. A. Krausu, visada jautriu spaudos reikalui. Ir šį kartą jis neapvylė. „Mes padarysime" — buvo jo tvirti žodžiai. Taigi ne tik techniškosios knygutės pusės tvarkymas, bet ir turinio atžvilgiu brolis Krausas prisidėjo prie seniai laukto konspektėlio paruošimo.Šis skiltininkų rankvedėlis reprezentuoja-į užbaigtą darbą, jame bus spragų ir anaiptol nepavaduos skiltininkų vadovėlio. Tai būtų atskiras išsamus veikalas, reikalaująs ramesnių darbui sąlygų.Šiuo darbeliu buvo norima padaryti mažą įnašą į taip svarbų jaunų vadų ruošimo sritį.Knygutė netrukus bus atspausdinta.
Sktn. Ev. Reikenis.

Vyriausiasis Skautininkas su savo talkininkais vadovų kursuose.
«•
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MANO SKILTININKAS.

Mano sklitininkas yra taip pat ir mano geriausias 
draugas. Juk taip dažniausiai ir būna. Tačiau jis 
anksčiau buvo mano aršiausias priešas. Aš čia noriu 
papasakoti, kaip jis tapo mano geriausiu draugu.

Mudu vieną pavasario dieną įstojome į skautus. 
Teisingiau pasakius tą dieną ir mūsų skiltis susiorga
nizavo. Aš labai norėjau būti skiltininku, bet berniu
kai manęs nemėgo dėl mano išdidumo. Juk aš buvau 
klasėje geriausias mokinys, bet kai manęs draugai 
prašydavo kokį nors dėstomą dalyką išaiškinti, aš 
išsisukinėdavau pats gerai nesuprantąs.

Kaip gi galiu aš jiems aiškinti, galvodavau aš. Juk 
dabar, kol jie gerai visko nesupranta, aš žibu kaip 
žvaigždė visoje klasėje. Dabar jie su manim negali 
susilyginti ar konkuruoti moksle.

Taigi tik todėl draugai manęs neapkentė.
Brolis draugininkas žinojo šią mano ydą ir manęs 

skiltininku neskyrė. Paskyrė Vladą, kurio vienintelė 
yda buvo ta, kad jis buvo silpnas matematikas. Šio 
jo paskyrimo negalėjau pakęsti. Aš niekinau Vladą 
visokiomis progomis, kurios tik pasitaikydavo. Aš 
stengiausi visiems parodyti, kad aš tinku skiltininko 
pareigoms, o jis ne . . .

Pagaliau kartą pasitaikė man tikra pranašumo 
įrodymo proga. Prieš matematikos rašomąjį moky
tojas Vladą pasodino į mano suolą ir mudviem davė 
skirtingus Uždavinius. Vladas savojo uždavinio jokiu 
būdu negalėjo įveikti. Aš jau džiaugiausi, kad Vladas 
gaus dvejetuką, kai staiga užpakaly sėdįs berniukas 
padavė man raštelį adresuotą Vladui. „Špargalka"! 
dingtelėjo man mintis. Iš tikro tai buvo špargalka. 
Vladas ją pamatęs, ištiesė ranką, bet aš ją numečiau 
po suolu ir primyniau koja. Turėjau progą pasirodyti 
pranašesniu ir aš ją išnaudojau . . .

Į kitą sueigą nuėjau kiek anksčiau. Mat, norėjau 
iš Vlado pasityčioti . . . Kiek iš jo juokiaus, bet 
berniukų pritarimo neradau. Visi jau žinojo mano 
niekšišką darbą . . . Nors Vladas dar į sueigą nebuvo 
atėjęs, aš pradėjau įvairiais, žodžiais koliotis. Berniu
kams to buvo per daug ir jie mane iš sueigos jėga 
pašalino . . .

Aš ieškojau progos Vladui keršyti. Kur beeidavau, 
vis galvojau apie kerštą. Ir staiga vieną dieną 
nelauktai atsirado tam proga . . .

Aš ėjau per Juodupės tilkuką, kai staiga pamačiau 
jį -mano priešą. Jis stovėjo atsirėmęs į tiltelio atramą.

— Dabar, — galvojau — aš tave, paukšteli išmau- 
dysiu! Čia nėra taip gilu, kad tu galėtum prigerti, bet 
tu sušlapsi! Žinosi, kaip mane pašalinti iš skilties.

Ir aš eidamas pro jį, staiga šokau ant jo visu svoriu 
ir- norėjau jį įstumti į vandenį. Bet jis atšoko į šalį 
ir, aš pats, praradęs lygsvarą. įkritau ten, kur aš 
, w .............. ...buvau norėjęs jį įstumti.

Mano akys patvino ašaromis. Jos buvo jokiu būdu 
ne atgailos, bet pykčio. Juk aš norėjau jį į upę 
įstumti, bet ne pats įkristi. Jis — sausas ir tikriausiai 
dabar iš manęs juokiasi . . .

Bet koks buvo mano nustebimas, kai jis — mano 
priešas — be mažiausios šypsenos, nekalbant jau 
apie juoką, padavė man ranką ir padėjo išlipti iš 
vandens. Jis net pasiūlė man savo švarkelį, nes • 
manasis buvo šlapias . . .

i
Ką aš turėjau daryti? Atsiprašiau jį ir mudu, kaip 

geri draugai parėjome namo. Aš sugrįžau į skiltį, o 
jis niekam nepasakojo šio nuotykio ir nuo to laiko • - 
mes tapome geriausiais draugais.

Erelis.
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BAIGIAMOJI SKAUTŲ VADOVŲ IR LAUŽAVEDZIŲ STOVYKLA.

1/ Slinkimas su kliūtimis Ragainės stovykloje. 2/ Ėjimas su kliūtimis. 3/Mėtymas Ragainės stovykloje. 
4/Lipimas su kliūtimis Ragainės stovykloje. 57 Balsingieji laužavedžiai su skautiškųjų dainų kūrėjais Vilium 
ir Stepu. 6/ Vadovų stovyklos viršininkas sktn. V. Pauža išlydi Jūsų laikraščio redaktorių. 77Vyr. Skau
tininkas pasiruošęs robinzoniškam žygiui. 8/ Vyriausiasis Skautininkas taria žodį jaun. vadams.

Foto: I. Petniūnas.
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L. S. S. JUBILIEJINE PARODA SCHW. GMUNDE.
Foto: V. Bacevičius.
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JUBILEE EXHIBITION AT SCHWAEBISCH GMUEND TO COMMEMORATE THE 30 TH ANNIVERSARY 
OF LITHUANIAN SCOUTS ASSOCIATION.
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NAŠLAITIS.
Pabodo man šis tuščias namas 
Ir ilgos rūsčios dienos.
Nepalik manęs vieno, mama,
Nepalik manęs vieno!

Nes kaip be ratelio sutemus!
O dieną — dieną be staklių!
Kas užriš, kas užriš tad, mama, 
Man skarelę ant kaklo? I

Kas budės mano miegą neramų, 
Kas paseks karalaitę?
Juk aš būsiu pasauly, mama, 
Vienų vienas — našlaitis.

Nes sesutė apleis, pažemins . . .
Tu žinai, kaip man gaila . . .
Ką aš veiksiu pasauly, mama, 
Be tavęs, jos ir meilės?

Nežydės pavasarį žemėj
Žibutės ir purienos . . .
Nepalik, manęs vieno, mama, 
Nepalik manęs vieno!

Jonas Aistis.

■ MOTINAI.
Girdi tu, motin, mūsų žemės raudą
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų — 
Ir tau šaltam kape gal širdį skauda, 
Ir tau šaltam kape gal neramu.

Girdi — praeina tremtinių kolonos, 
Ir krinta ašara ant vieškelio akmens, — 
Kai jie basi jau bus anapus Dono, 
Jų skausmo ašara dar vis ugnim rusens. 
Nukritus ant vagos,.kur mirė duona, 
Sumindžiota kazokų, ne rudens.

Ir niekad ten nedygs žolė, ir niekad 
Nei rugio žiedas, nei kūkalio nežydės, 
Ir žemė džius tuščia, nuo jos sudrėkus, 
Ir tau, o motin, namuose mirties, 
Ir tau, o motin, ašara pasiekus 
Išplėš ramybę amžiams iš širdies.

Ir tu girdėsi mūsų žemės raudą
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų 
Ir tartum gyvai tavo širdžiai skaudant 
Tau ir šaltam kape bus neramu.

B. Brazdžionis.

SAPNAS PRIE LAUŽO.

Vieno veiksmo scenos vaizdelis. (Tinka vaidinti 
scenoje ir miške) Paruošė Vytis-sl. A. Valatkaitis. 
(Naudotasi Maironio „Pavasario Balsais")
Vieta: Skautų stovykla miško aikštėje, Vokie

tijoje. Palapinės, laužas.
Veikėjai: Draugininkas

Skautų sargybos viršininkas
Skautukas
Vaidila
Kunigaikštis 
Šv. Kazimieras 
Sargybinis 1 
Sargybinis 2 
Šnipas 
Skautai. 

1-mas paveikslas.

(Skautų draugovė sutojusi apie laužą gieda vaka
rinę maldą „Ateina naktis". Sugiedoję išsiskirsto į 

" palapines'miegoti. Prie laužo palieka draugininkas ir 
dar vienas skautukas. Prie draugininko pribėga 
sargybos viršininkas ir raportuoja.)
Sarg. Viršin.: — Broli draugininke, pirma sargybos 

pamainą išskirščiau. Slaptažodį ir pa
role sargybiniams pranešiau. .Naktį 
sargybą aš dar patikrinsiu.

Draugininkas: Tu šiandien daug dirbai puošdamas 
stovyklos rajoną, esi pavargęs ir eik 
miegoti! Sargybą aš pats patikrinsiu. 

Sarg. Viršinin: — Kad aš, broli draugininke visai nesu 
pavargęs. Prašau leisti pasilikti dar 
bent kiek čia, prie laužo!

Skautukas: — Broli draugininke, leiskite jam pa-
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silikti, juk naktis tokia graži, beveik, 
kaip Lietuvoje!

Draugininkas: — Na, gerai! Tik neilgai (pasižiūri į 
laikroduką ir sušvilpęs švilpuku, 
sušunka: „Visiems miegoti")!

Skautukas: — Kažin kur kitą vasarą stovyklau
sime? Gal jau Lietuvoje?

Sarg. Viršin. Aš netikiu, kad taip greitai grįšime 
į Lietuvą.

Draugininkas: — Iš kur pats tatai taip gerai žinai?
Sarg. Viršin: .— Man tėvelis sakė, kad karo greitai 

nebus, o be karo negalėsime į Liętuvą 
grįžti.

Skautukas: Kad čia gal ir karo nereiks! Kaip dės
amerikiečiai atominę bombą, kur nors 
į priešų centrą, tai tie ir subyrės į 
smulkias šukes! Štai mes ir grįšime 

. namo!
Draugininkas: — Suprantu jus broliai! Nėra tos 

nakties, kad ir aš nesapnuočiau gimtojo 
sodžiaus. O ir pabudus tokie sapnai 
visai manęs nedžiugina, tik dar labiau 
skauda širdį ir ilgesys kamuoja. Bet 
mums, skautams, nusiminti netenka. 
Mes juk tarnaujame Dievui, Tėvynei 

' ' - ir Artimui. Tad negi Dievas, pamirš
mus, Jo tarnus ir mūsų Tėvynę? Kaip 
ir kada mes grįšime namo aš nežinau. 
Bet pačiu. grįžimu tvirtai tikiu ir to 
tikėjimo man niekas nepalauš!

Sarg. Viršin: — (pradeda snausti)

Skautukas: — Ak, broli draugininke, visi tuo 
tikime! Bet kas iš to? Kada tas viskas 
bus? O čia tas ilgėsys graužia širdį 
kaip rūdys geležį! Kad nors sapne 
galėčiau pamatyti namelį, kuriame taip 
gražiai su tėveliais gyvenau!

Draugininkas: — Taip, čia viskas mums svetima ir 
nemiela. Niekur svetimoje šalyje mes 
neprigysime. Bet išauš vieną kartą 
dienelė, kad mes visi iš visų pasaulio 
kraštų, kaip paukščiai pavasarį sugrį
šime į tėviškę. Laužas prigęsta. Scenoje 
temsta. Visi užmiega.

2-as paveikslas

Gongo garsas. Scena nušvinta. Įeina senas vaidila, 
su kanklėmis rankose Žiūri į sumigusius prie laužo 
skautus. Paima porą akordų kanklėmis ir dainuoja 
(jei negali, tai bent deklamuoja).

„Miškas ūžia, verkia, gaudžia, 
Vėjas žalią medį laužo

^Juliūdimas širdį spaudžia,, 
lyg kad replėmis ją gniaužia.

— Girios tamsios, jūs galingos,

Kur išnykote plačiausios? 
Dienos praeities garsingos 
Kur pradingote, brangiausios?

— Miškas verkia didžiagirių: 
Baisūs kirviai jas išskynė, 
Verkia Lietuva didvyrių: 
Jų neprikelia tėvynė.

— Kas mums praeitį grąžintų, 
Ir jos garsą ir jos galią? 
Kas tuos kaulus atgaivintų, 
Kur po žemėmis išbalę?"

Pasirodo kunigaikštis, puošniu apsiaustu, su kardu 
rankose.

Kunigaikštis: Tu, vaidila, vis senas dūmas durnoji, 
senomis raudomis Lietuvišką širdį 
graudini.

Vaidila: — Garbė tebūnie tau šviesusis valdove 
(lenkiasi kunigaikščiui(! Juo graudžiau 
šiandien rauda virpina mano kanklių 
stygas, nes Lietuvos vaikai po visą 
pasaulį išblaškyti, o tėvynėje siaučia 
Maskvos budeliai , . .

Kunigaikštis: — Tavo tiesa, garbingas vaidila! 
kiekvienas paukštelis turi savo lizdęlį. 
bet Lietuvos vaikai neturi savo pasto
gės, neturi kur galvos priglausti . . .

Vaidila:----Jų duona pelenais barstyta, ašaromis
laistyta . . .

Kunigaikštis: — Tačiau jų dvasia, tokia pat tvirta, 
tebėra, kaip ir senovės Lietuvių didvy- 

o rių laikais. Jie ilgisi tėvynei laisvės, 
bet jie nėra nusiminę, išvys dar, vaikai 
Lietuvos, tėvynės laisvės dienas!

Vaidila: — Šį kartą taviems žodžiams, šviesusis 
kunigaikšti, šventoji tiesa tebus pri
pažinti . . (Vaidila užgavęs kanklių
stygas, arba kanklėmis pritardamas, 
deklamuoja)

Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs! 
Jie silpnina dvasią paikai.
Ar mums, kaip mergaitei, raudoti 
nuraudus,
Nors spaudžia nelaimės vargai?

Kunigaikštis: — (tęsia toliau)
Ne taip senaisiais laikais didvyriai 
kariavo
Kai gindami brangiąją Lietuvą savo 
Jų ėjo į kovą pulkai.

Vaidila: — Kam trokšti pradengti tą uždangą-girią" 
Kur slepia kelius ateities?
Juk Dievas teisingas ir valdo ir skiria 
Laikus iš aukštos paslapties!
Kas bijo šešėlio-šęšėlius temato,
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Tas Dievo galybės tikrai nesuprato: 
Naktis jam visur be vilties!

Kunigaikštis: — Kaip vyrai be baimės stos jie į kovą, 
Kaip milžinas amžių baisus, 
O meilė tėvynės bus jiems vadovu

Vaidila: — Ir Dievas, kurs valdo visus!

Kunigaikštis: — Dąrbuosis ir eis jie kur šaukia 
tėvynė!
Mylės jie ir gerbs, ką proseniai gyiiė! 
Tėvynė iš miego pabus.

.Ne kardui abišaliam bus kalamas
■ Bet meilė- teisybė, šviesa!

Ne kardui abišaliam bus kalamas plienas;
Jo apmaudo galia-maža. [plienas;
Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva,
Ar maža po milžinkapius kaulų jų pūva? * 

y
Kita ateitis artima!

Kunigaikštis: — I darbą, o skautai, kaip Dievas įsakė, 
Su tekančia saule vilties!

Vaidila: — O Tėvas Aukščiausias, kurs amžiais
, mus plakę,

Paguodžiančią ranką išties.
Su Dievo pagalba, skautybe šarvuoti 
Stos jie į darbą už laisvę kovoti, 
Išnyks palydovai nakties!

3-as paveikslas.

Gongo garsas. Du senovės Lietuvos kariai-sargy- 
biniai, prisijuosę trumpus' kardus, su ietimis rankose, 
atsiveda surištomis rankomis suimtą šnipą. Pastarasis 
turi driskio-girtuoklio išvaizdą, susivėlusiais plaukais 
ir . barzda, apsiavęs vyžomis. Čia veidmainiškai, 
nusižeminęs, čia vėl juokingai pasipūtęs?
1 Sargybinis: —- (pagerbdamas kunigaikštį) Štai vėl,

šviesusis valdove, pagavome Maskvos 
šnipą!

2 Sargybinis: — Tai tas pats šnipas, kunigaikšti, kurį
anąsyk pagavom, kai tau viešpataujant 
Jonas Žiaurusis Lietuvą buvo užpuolęs. 
Tik dabar kiek.kitaip apsirengęs.

Vaidila: — Ar nevistiek kuriuo pavidalu pragaro
J ' dvasia pasireiškia? Šėtonas siunčia 

nakties tamsoj savo tarnus' juodąjį 
darbą dirbti ne pirma tūkstantį ir ne

< paskutinį šimtmetį.
1 Sargybinis (šnipui) Nusilenk mūsų valdovui!
Šnipas: (Įžūliai) — Cto tam jūsų valdovas! Mūsų car 

-batiuška, mūsų tėvas ir mokytojas 
yra daug galingesnis už jūsų valdovą!

2 Sargybinis: (piktai) —• Nusilenk, judošiau-šnipapa-
laike, jeigu tau teisėtai įsakoma (baks
teli belaisviui ietimi)! Kiaurai per- 
dursiu!

Šnipas: (parpuldamas ant kelių •— Slava tiebie, drau
gas kunigaikšti!

Iš „Rambyno" Vietininkijos suvaidinto vaizdelio

1 Sargybinis: (įniršęs užsimoja ietimi į šnipą — Šuva 
tau draugas! . . .

Kunigaikštis: (rankos mostu stabdydamas sargybinį) 
— Kelkis, driski!

Šnipas: (keldamasis) — Aš ne driskis! U nas vsio jest!
Vaidila: — Jei ten pas jus vsio jest' tai ko čia* 

bastaisi naktį prie lietuvių skautų 
stovyklos?

Kunigaikštis: — Nepamiršk, kad mano budrių sargy
binių ietys į tave tebėra atkreiptos. 
Todėl greitai Sakyk, ko atšlinkai kaip 
šliužas prie skautų palapinių, ar jaunų 
Lietuvos sūnų ramaus poilsio trukdyti?

Vaidila: — Atsakyk skubiai mūsų valdovui ir 
dėkok Dievui, .kad dabar ne pagoniški 
laikai, nes tuoj tave gyvą paspirgintų 
ant laužo su visais tavo užlopytais 
skarmalais drauge.

Šnipas: (išsigandęs) — Aš... aš.... atėjau iš... va
duoti . . .

1 ir 2 Sargybiniai: (nustebę) — Išvaduoti?!. . . .
Kunigaikštis: — Nuo ko gi tu norėjai mano žemės 

vaikus išvaduoti? Juk jau „išvadavote“ 
juos nuo tėviškės pastogės, nuo sotaus 
lietuviško valgio, nuo. teisės laisvai 
gyventi gimtajame krašte. Jiems-beliko 
tiktai laisvė grynu oru pakvėpuoti ir 
tai dar svetimu.

Vaidila: — Taip! Ir tos paskutinės laisvės mūsų 
vaikučiams raudonoji pragaro galia 
pavydi.

1 ir 2 sargybiniai: — Šnipinėti . .-. vogti, . . . kaip 
gyvatė atslinko . . . atšliaužė . . .

Šnipas: — Tovarišči! Paleiskite mane! Paleiskite 
į namus ir jūsų skautus Juk ten, v 
sovietskoj Litvie, Nemunas dabar 
medum ir pienu teka!

Kunigaikštis: (rūsčiai) — Užteks! Gana tau skur
džiau meluoti! Juk jau visas pasaulis 
žino, kad anapus - geležinės uždangos
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„Sapnas prie laužo" Foto: V.'Augustinas.nekalto kraujo ir ašarų nemunai teka!
Vaidila: — Jūsų pragariški darbai dangaus keršto šaukiasi! Ir keršto dienos aušta jau švinta!
Šnipas: — Paleiskite mane, jūs, fašistai! Jūs nežinote matyt, kad aš esu baisus ir mano ranka visur jus pasieks!
Kunigaikštis: (paniekinamai) — Nebaisus, bet. baisiai juokingas esi, driskiau! Ir nebepavojingas! Nešdinkis iš čia!
Vaidila: — Spruk atgal savo tamsiais keliais ten, iš kur atkeliavai! Ant tavo valdovo rūmų jau užrašyti žodžiai „mane, tekel, fares"! Nukris ant jūsų miestų ugnis iš dangaus ir nepaliks akmens ant akmens ! ! !(Sargybiniai nusivaro belaisvį miško gilumon) 4—as paveikslas.
Vaidila: — Vargu varguos paskendus žemė Tuščia kančių belaukia galo Ir prakeikimo tulžį vemia, Ar į krūtinę peilį remia, - Kai ji sunyko ir sušalo ...
Kunigaikštis: — Nemaž priviso geradėjų: Lygybę, laisvę begarsina; Bet vietoj vargšo apgynėjų Vardan aukštų šventų idėjų Jie nekaltuosius kalėjimuos kankina. Bet tokie jų darbai suvys! Ne jie pasaulį atgaivins! Ne jiems Tu, Viešpatie, tarnausi!
Vaidila: — Nuleisk bent spindulį malonės į jų užmirusią krūtinę! Tegul raminas jų dejonės! Tegul supranta rūstūs žmonės Malonę Tavo, begalinę! Tegul jų širdys atsigaus!Nušvisk pasauliui iš dangaus!Prašnek, pratark, Aukščiausi!(Gongo garsas)

Už scenos pasigirsta tyli bažnytinė vargonėlių muzika,' kuri darosi palaipsniui garsesnė, paskui vėl nutyla. Gilumoje pasigirsta balsas: „Omni die die Maria" . . . (garsiau) „Omni die die Maria" . . . Ryškiai nušvinta scena. Pasirodo Šv. Kazimieras, rau: donaų apsiaustu, karališku vainiku ant galvos. Lelija rankoje. Kunigaikštis ir vaidila žemai lenkiasi.
Šv. Kazimieras: Dangaus malonė tebešviečia visam pasauliui, o labiausiai tiems, kurie jos nuoširdžiai šventam reikalui šaukiasi. Ko nerimstate mano žemiškosios tėvy- ' nės praeities šešėliai?
Kunigaikštis: — Lietuvos ištremtų vaikų nemarus ilgesys tėvynei neduoda mums nurimti anapus žemiškojo pasaulio ribos.
Vaidila:.— Jau kelinti metąi, kaip šis gražusisLietuvos atžalynas tremtyje kasdien, kas valandą, kas minutę mini Lietuvą motutę ir skausmingai dejuoja del jos / kenčiamos žiaurios vergijos.
Šv. Kazimieras: —-Jie tarnauja Dievui, Tėvynei, Artimui. Dievas nepamirš jų, savo tarnų ir jų tėvynės! (toliau, iš Maironio . . .) Kad širdį jiems skausmas, kaip peiliais suspaus,Kad žmonės pabėgs, Lietuvos neužstos, Tepakelia širdį nuo žemės aukščiaus, O bus jiems be žodžių kentėti lengviaus. Te.bėg prie galingos maldos: Ramiau jiems krūtinė alsuos!Kaip balzamas sopulį kūne ramina, Ir ugnį gesina, ir gydo žaizdas, Taip širdį lietuvio malda atgaivina, Ir gydo kančias paslapčiausias visas! . .. Bet tas josios galią tiktai tesupras, Kas širdį turės teisią ir gryną.
Kunigaikštis: (priklaupęs) — Šventasis Kazimierai, mūsų Tautos1 gobėjau, Globok mūsų Tėvynę ir vargstančius jos išeivius!
Vaidila: (pasilenkęs) •— Išmelsk mūsų išeiviams malonę laimingai grįžti į savo mylimąją nuo amžių jų apgyventą, krauju ir prakaitu aplaistytą žemę!(Vėl pasigirsta tylūs vargonėlių garsai)
Šv. Kazimieras: —■ (pakėlęs į dangų akis ir rankas, meldžiasi)’Dieve, kuris leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troškimą, gražink, prašau Tavęs ir mūsų Tėvynei laisvės dienas. Tegu tie bandymai, kuriuos Tu leidai mūsų Tėvynei ir Tautai, tenebūnie jos pražūčiai, bet greitesniam prisikėlimui ir didesnei dvasinei gerovei.(laimina miegančius prie laužo skautus).Laimink; Viešpatie, juos, kurie pri-i
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versti buvo palikti savo gimtąją žemę ir savo pastogę. Duok jiems jėgų pakelti sunkią tremtinio dalią. Padaryk, kad visi jie liktų ištikimi savo Tėvynei ir grįžtų į ją, nešdami naują atgimimo dvasią!
kunigaikštis ir Vaidila: — Amen . . .(abudu keliasi)
Vaidila: — Miegokite vaikai ... ir sapnuokit, Kad po tėviškės dangumi, Tarp medžių ošiančių, Kur buvote žmogum, Kur tiek nėra kančių....
Kunigaikštis: Ne miegoti, bet budėti reikia! Kančių didumas ir nelaimių našta tenesu- mažina jūsų budrumo. Budėti . . .
§v. Kazimieras: —Ir mylėti! Kančia prisikėlimą žada, 

o meilė daro stebuklus.Paskui mus žygiuokit vaikai!(visi trys pranyksta) Scenoje šviesa pri- temsta.5—as paveikslas.Gongo garsas. Scena ryškiai nušviečiama. Draugininkas: — (pašokęs staigiai) Einam . . . Sarg. Viršin.: — (keldamasis) Koks sapnas! ... Skautukas: (labai nustebęs Aš šventą Kazimierą mačiau! . .Draugininkas: (pakilusia dvasia) — Viešpatie ir kanklių balsas . . .Sarg. Viršin: — Tai lyg koks įspėjimas ir tautos prisikėlimo ženklas . . .(atsisukęs į publiką) Budėkime! ....
- UŽDANGA NUSILEIDŽIA.

Iš „Rambyno" Vietininkijos suvaidinto vaizdelio „Sapnas prie laužo" Foto: V. Augustinas.

BUD E K!Vienas mano pažįstamas dažnai mėgdavo sakyti:— Jei Dievas būtų davęs 11 įsakymų, vienuoliktasis būtų — Nežiopsok! — Be prepared, — sako anglų skautai: — būk pasiruošęs! — Budėk! saliutuojame mes ir besišypsančiomis lūpomis atsakome: — Vis budžiu!Kiek rūpesčio, kiek galvosūkio jaunoms širdims tas vienas žodis sukėlė: „Budėk!" — Tai buvo kažkas naujo, negirdėta. Skautiškas geras darbelis ..., paslaptinga grožybė, viliojantieji laužai po žvaigždėtu dangumi... Ir visur: „Budėk!" —Sakytum, atvėrė kas į naują šalį vartus, išėjai plačiu vieškeliu pro juos, ir prieš akis tau neregėtos platybės...

Stovi kryžkelėje ir lyg nuo kalno viršūnės regi sau po kojų klonyje mažyčius namelius raudonais stogais, ‘ iš sutemusių šešėlių aukštyn besileidžiančios saulės spindulių rausvinamus ...Iš už storų vienuolyno sienų pasigirsta giesmė, susikaupimo, rimties pilna. Juodi vienuoliai, davę įžodį visą savo gyvenimą nekalbėti tarpu savęs, tesako:— Memento moril Atmink mirsiąs . . .Ir nueina palenkęs galvas, tamsiais skliautais, giliais šešėliais...Skautai — irgi kaip tie vienuoliai — vadina vieni kitus broliais. Tik tavo šrdis negali tylėti, tavo jaunystė netilptų ankštuose mūruose, visa siela tu veržiesi laisvėn — lyg aras, plačiai modamas sparnais,
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nori tu kilti į šviesą, į saulę, — tu nori gyventi, džiaugtis...Ir staiga krūpteli tu, pažadintas iš savo minčių. Kažkas, lyg tau už nugaros štovėdamas vėl sako:— Budėk!— Dan ... dan ... dan ... — Duslūs varpo dūžiai nutraukia vakaro tylą.Lyg iš gelmės atliūliuojančios bangos atsiūbuoja į tave ir kyla skaidri varpų giesmė, lyg žemės šventa vakarinė malda dangaus ir žemės Kūrėjui. Nejunti tada pats, kaip lūpos kartoja iš širdies plaukiančius žodžius:— Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve, .. . ačiū Tau už tas dienas, kurias man skyrei, už tą rūpestį ir šviesą, kuri lydi mane, už tą begalinę meilę... Ir aš noriu būti šviesesnis, ir aš noriu būti skaistesnis, kaip skaistesnė ryto aušra uz vakarinės žarą... Padėk man, Visagalis Dieve, rytoj būti geresniam, negu šiandien ir vakar buvau!Ateina naktis. Saulė jau nuslinko nuo kalnų, nuo miškų, nuo laukų... Ir virš galvos tau sužimba pirmosios žvaigždelės.Apsidairai: tebestovi vienas po plačiuoju dangum, vienas kryžkelėje. Kuriuo keliu? — Tik pasakose būna keliai rožėmis nukloti, tik pasakose į Laimės žiburį keleliai veda. O čia keliai per žemę eina, — ir akmenim grįsti, ir purvini, ir pilkos vieškelio dulkės ... Ir laimę žmonės žemėje patys sau kuria.Ar abipus gatvės puošnūs rūmai, ar aplūžusio’s lūšnelės, ar tik griuvėsiai pražuvusios didybės, — visur rasi žmones pilkus, vargo naštos prislėgtus. Rasi išblyškusius basus vaikus, duonos kąsnio verkiančius, matysi rūpesčio raukšlėmis vagotą motinos veidą, pūslėtą ir grubų tėvo delną. Gal susitiksi šį vakarą su ramentais šlubuojantį kareivį, kuriam granata nutraukė koją. O ant kampo — aklas elgeta sustingusiais. pirštais virkdo smuiką. Rudens vėjas blaško jo žilus plaukus, ir jis negyvom akim seka praeinančius žmones ..,Tavo akys šį vakarą plačiai atvertos. Tu mataį, ir besilinksminančias šokyje besisukančias poras iš didelių langų šviesioje salėje, girdi muziką, bet nuo tavo žvilgsnio nepabėga girtų iškraipyti veidai, ne tie. vaikėzai, paleidę gatvėn katiną su pririšta skardine prie uodegos, elgetos skardinėlėn įmeta dvi sagas vietoj pinigų ir pirštais berodą į šlubuojantį kareivį. Jų juokas ir palaidos dainos ilgai dar skamba...Šį vakarą tu daug matai. .. Visi keliai per žemę veda, visų keliai kryžiuojasi... O tu kuriuo eisi, kur nueisi, klausi pats save, — kur savo laimę rasi?Šiandie davei tu skauto įžodį, šiandie pasižadi eiti jaunuolių pramintu keleliu: tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui.Balta trilapė lelija — tai tavo idealų simbolis, tavo 

tų idealų, kurių siekti pažadėjai, nes brangini savo garbę.Tu žinai: jeigu nori būti laimingas, laimę nešk kitiems, o tuomet ji paslaptingai grįžta mums patiems ...Tu nori būti vienas iš tų gerųjų dvasių, kurios nepastebimos lydi žmones. Pirmoji tavo mintis bus apie kitus, o tik antroji apie save. Tu, nelaukdamas nieko iš kitų, pats duosi kitiems visą, ką gali. Tu su šypsena eisi vargo mažinti ir skausmo raminti, tu seksi skautų patroną šventą Jurgį: naikinsi piktą pasaulyje, o pirmiausia — pačiam savyje!Štai kodėl tu šiandien taip susikaupęs, kodėl tavo akys plačiai atvertos! Nuo šios dienos —, tu esi skautas.Dabar tu jau nebeklausi, ką reiškia tas „Budėk!". Tu šypsaisi, kaip šypsosi laiminga jaunystė, o tavo lūpose tartum žiedas žydi: „Vis budžiu!"Tu ieškai progos — kiekviename žingsnyje — padaryti gerą darbelį: nuo menkiausio patarnavimo - artimui ligi didžiausio, ligi kito gyvybės išgelbėjimo, aukojant savąją...Šiandie tu paguodi nuliūdusį, ryt padėsi vargstančiam. Tu su skiltimi Kūčių Vakarą nueisi aplankyti neturtingos, vargingai gyvenančios šeimos, vaikams nunešite eglutę, žaislelių, stengsitės nudžiuginti juos. Jau šiandien ruošiate dovanėles ...Tu stengiesi išmokti pirmos pagelbos teikimo būdų, žinai, kaip prireikus išnešti apalpusį iš degančio namo, kaip gelbėti ir gaivinti skenduolį, slaugyti ' ligonį... Tu pažįsti gyvenamąją aplinką, būtinai reikalingiausius adresus ir svetimam kelią moki nusakyti. O stovykla, stovykla .. . Prie laužo juk visos apylinkės gyventojai susirinkę užmiršta savo kasdieninius rūpesčius ...Artimui tarnyba — tai plačiausia dirva tavo kasdieniam „geram darbeliui" atlikti. Tu šypsodamasis darai visa tai: ne ūž pinigą, ne kieno verčiamas, bet todėl, kad myli artimą? Juk didžiausias ir Dievo įsakymas yra meilės įsakymas: „Mylėk savo artimą, kaip pats save!"Tu myli Dievą ir atvira širdimi garbini jį, nuoširdžia malda, tyliu susikaupimu. Juk esi lietuvis, o Lietuva šventa žemelė, Rūpintojėlio kryžkelėse ir prie sodybų saugoma. Tu nedaug tekalbi apie tą meilę, bet (yloje ji rusena, kaip tas negestus žiburėlis, rodąs . kelią per žemės klystkelius.Ir tėvynėn — ton, kurios dabar taip ilgu — parsineši tu šitos gyvos meilės kibirkštėlę. Dabar tiktai gal geriau suprantame, kas yra toji tėvynė, ką ji mums reiškia, kada esame toli nuo jos, svetimoje žemėje. Dabar tu stengiesi būti geru skautu, skaisčiu jaunuoliu, tikru lietuviu. Nepamesk savo pasiryžimo, nepamesk savo įžodžio ir grįžk Lietuvon toks, koks
23

23



šiandien esi. Mūsų tėvynė bus reikalinga gerų ir garbingų žmonių: tai tu būk toks, ir tai tebus tavo mažas gerasis darbelis tėvynei. «Šit ir visa paslaptis, ką reiškia tas šūkis . . . Budėk:
Dievą, tėvynę mylėk —ir artimui savo padėk!Šit ir visa paslaptis, kodėl tu šypsaisi, atsakydamas: „Vis budžiu!"Iš „Tolko Skautas". - K. Bėkšta.

Skardinis palėpės stogas, įkaitintas saulės, nebeleido berniukui išsimiegoti ir, išprakaitavęs, ( žiovaudamas iki skausmo, iškišo galvą 'į kiemą. Saulė jau buvo pakilusi beveik pačioje viršūnėje. Tuščias, gurgiantis pilvas vertė lipti žemyn, bet pirma atydžiai apžiūrėjo savo ragatkę, apvyniojo ją skuduru ir įsikišo į kišefię, patapnojęs iš šono, kad neatkreiptų į save dėmesio. Po' paskutinio įvykio tėvai turėjo įstiklinti jo ragatkės išmuštą langą, pasidarė didžiausi jos priešai ir jau dvi dingo pečiuje, tad dabar ta trečiąją, geriausia nenorėjo rizikuoti.Nusileidęs išgirdo besibarančios motinos balsą, bet, . visai nepaveiktas, koja stumtelėjo duris ir įslinko į apytamsį, žemą, drėgnom sienom kambarį. Tėvas kaip dažnai po linksmos nakties su butelitt, tartum nusikaltėlis pasilenkęs sėdėjo prie batsiuvio įrankiais apkrauto stalo ir, neturėdamas darbo, tyčiom krapštėsi tarp vinių tartum kažko ieškodamas. Kitame kampe, tarp pajuodusių puodų ir krepšių sukinėjosi dar nesena moteris, belaužydama sausas šakeles kurui. Pamačiusi įslinkusį vaiką, su nauja energija puolė vyrą:— Ką gi, girtuokli, duosi šitam, gal irgi degtine - pavaišinsi. Žiūrėk, vaikas vien oda ir kaulai. Grobui taupyk, girtuokli, nesuspėsi, kai džiova nuneš vaiką.—• Pieno nori, kiaušinių, o gal sviesto, te visą šitą, matai, tėvas gerai uždirba ir. nelaka degtinės. Se, — stumtelėjo puoduką vandens, — ir, — nebeištverdama apmaudu, susmuko kampe ir pravirko.Tėvas dar žemiau palinko prie savo įrankių, nedrįsdamas nė dirstelėti į šoną. Berniukas perdaug buvo įpratęs prie tokių scenų, kad ypatingai jį paveiktų, tad kritiškai dirstelėjęs į vandens puoduką, priėjo prie spintelės, kurią atidaręs, pradėjo ieškoti duonos ar bulvių. Deja, šį kartą apsiriko. Tuščia, tik trupiniai ant laikraštinio popieriaus, kuriuos, tingiai . mėgino rankioti, kišdamas į burną.

Moteris su drėgnu nuo ašarų veidu vėl šbko prie vyro, griebdama už peties. z— Žiūrėk, žiūrėk, pyragą tavo vaikas- valgo, žiūrėk . . .' Tuo tarpu atsivėrė durys ir įėjo moteriškė nešina susuktą pundą.— Ko gi nuo pat ryto triukšmauji, Vaitiene?— Et, koks ten triukšmas, — užklaustoji tik numojo ranka nusisukdama, kad viešnia nepastebėtų ašarų ir, priėjusi prie puodų, nudavė dirbanti.— Ar užsiusi čia tokį tarpelį, — kišdama batus kalbėjo atėjusi — tik man reikia greit, už valandos žentas turi į darbą išeiti.Batsiuvys apžiūrėjo batus, prakišo pirštą į tarpą, pamėgino net kumšti praspau-sti, bet kai tas nepasisekė, sunkiai pamuturiavo galva ir pačepsėjo lūpomis, tartum spręsdamas sunkiausi uždavinį.— Tu čia nečėpsėk, skylė vienas juokas, galėčiau ir pati užsiūti, geriau sakyk kiek nori.— Neužsiūsi, ponia, nes čia reikalingas visas lopas dėti. Kaip jums tai dykai. Litas, ponia.—Litas? Nuo kurio la’iko toks brangininkas pasidarei? Argi mūrą nori statyti? 50 centų nori, taisyk, ne, tai, kitam nunešiu, — ir moteris pradėjo vėl sukti batus į laikraštį.— Čia, ponia, reikia lopą dėti ir tai minkštos geros odos, be to padą reikia prikalti, mat, kaip žiojasi, darbo begalės,-bet kaip jums 80 centų.— 65 centai ir tai per brangu, nori imk, neturiu laiko ir greit sakyk.— Ką su jumis darysi, duokite.— Klausyk, meisteri, atsiųsk, kai tik pataisysi per. berniuką, visai neturiu laiko, baltinius džiovinu. Gerai?— Atsiųsiu, ponia.Moterėlė išskubėjo. Batsiuvys patenkintas, gavęs, darbą, pradėjo kaukšėti plaktuku, žmona prie puodo
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mintimis jau skaičiavo, ką galėsianti už tuos centus nupirkti. Tik berniukas raukėsi, nes žinojo, jam teks gabenti batus, bet, prisiminęs ridikų daržą, kiek aprimo.— Kelinta dabar valanda? — paklausė.Nustebę tėvai dirstelėjo į sūnų.— Gal į karčiamą rengiesi, — murmtelėjo motina Išnešdama į kiemą kibirą, kur susitiko kaimynę Ir abi pradėjo dalytis dienos rūpesčiais.Jonas, neturėdamas kas veikti, siurbtelėjo vieną kitą gurkšnį šalto vandens, bet dar labiau sužadinęs apetitą, dirstelėjo ar tėvas greit baigsiąs darbą. Tuo tarpu šis tartum pajutęs sūnaus žvilgsnį, pakreipė į sūnų galvą. Žmonos priekaištas netikėtai giliai šį kartą sužeidė jo širdį.— Tu, Jonuk, taip smarkiai nelakstyk, matai, sublogęs.Berniukas .nieko neatsakė, tik, pastebėjęs prie durų kabantį tėvo švarką, atsargiai, kad tas nepastebėtų, apgraibė kišenes, ieškodamas tabako. Deja, kišenės buvo tuščios.Kiek patylėjęs tėvas vėl prašneko:— Tu manai, aš pragėriau savo pinigus. Tikėk tik du litu, o daugjau draugai statė, ypač tas nąujas, Akulis. Ne todėl neturim pinigų, kad aš geriu, motina perdeda, bet todėl, kad darbo neturiu. Vieta netikusi. Bėdni žmonės aplink, patys taisosi, o ir čia neturiu visų įrankių. Matai, kas.— Kai neši batus, pasidairyk, gal kokį kancarą kur rasi, velniškai rūkyti norisi, atnešk.Prisiminė vaikas, kad dar turi kiek ant aukšto, bet nutarė nesakyti prikibs paskui notina. Iš kur, kaip, ką darai su tabaku, tai tik burtelėjo:— Paieškosiu.— Paieškok, Jonuk, štai ir batai gatavi.Įėjo motina.— Jonuk, pirma tegu sumoka, kitaip neduok batų, tegu čia ateina svilinti akių. Žinau aš ją, tuoj užgiedos, kitą kartą balandėgi, smulkių neturiu. — Bėgdamas pro krautuvę, paimk kg. duonos ir pinigų nepamesk, geriau tad į namus nesirodyk, — pagrąsė motina.— Palauk, — dar šūktelėjo, bet buvo per vėlu. Vaikas jau dūmė gatve, o. ten, jei ir girdėjo, tai nebegrįžo.Moteris tik subarė vyrą:— Vaikas juodas kaip velnias, tur būt, jau mėnesį nesiprausė, bent diržu kartais nupraustum, žiūrėk, ropės ant kojų pradės dygti. Tėvas reiškia. Dieve, Dieve!Tuo tarpu berniukas, pilvo raginamas, bėgo negrįstom gatvėm, kur pagaliau pasukęs į visai siaurutį užkampį, atsidūrė prieš tikslą, bet, pamatęs moterį džiovinančią baltinius, prisiglaudė prie tvoros, kad 

ši jo nepastebėtų ir tik kai, ištuštinusi baltinių krepšį, pasuko į namus, berniukas įslinko kieman, striktelėjo Į šoną, daržų pusėn, kur žaliavo gražūs svogūnai, Saločiai, ridikai. Šį kartą nukentėjo ridikai, kurie vienas po kito susislėpė didelėje.Jono kišenėje. Buvo pavojus ir svogūnams, bet kaip kulka iš namų išnėrė nedidelis šuva, triukšmingai puldamas įsibrovėlį.— Velnias, — nusikeikė berniukas, išmaudamas iš daržo į takelį, vedantį į namus.— Velnias, — kartojo besigindamas nuo puolančio šuns, -— kad užspringtum gyvatė.Tuo tarpu išlėkė ir šeimininkė, nutvėrė šunį, įbruko atgal į namą, kur tas plėšdamasis lojo, rodydamas savo narsumą.— Atnešei?— Taigų— Duok.— Pinigus klok, teta.Moterėlė užsigavo:—- Ne iš tavo giminės, snargly, duokš greičiau.Berniukas atidavė ir paslinko žingsnį į žalių agrastų krūmą. Nuo akilios savininkės nedingo šis pavojingais žygis ir ji greit ištraukė piniginę.—- Te 50 centų — skaičiavo į ištiestą Jonuko delną Pradėjo ieškoti dar 15-kos, bet, deja, kaip tyčia, visi buvo po 20 centų. Nusiminusi patapnojo po vieną kišenę po kitą, nors puikiai žinojo, kad ten pinigų nėra. Grįžtelėjo galvą į namus, bet ar paliksi tokį razbaininką kieme, per minutę jis už litą išneš.— Balandėli, gal už valandėlės užbėgsi, — mėgino dar beviltiškai derėtis.Balandėlis pasikasė pilvą, visą laiką stengdamasis stovėti šonu, kad moterėlė nepastebėtų jo išsipūtusių kišenių ir staiga atsisėdo prie agrastų krūmo.— Aš palauksiu, teta, gali eiti, pas kaimyną išmainyti.Paskutinė viltis žlugo ir piktai atkišo jam 20 centų.— Te, žiūrėk, kad man atneštam grąžos.— Būtinai. Kaip Dievą myliu atnešiu. Tuojaus, — kartojo visom jėgom slėpdamas pasitenkinimą.Moterėlė tik sunkiai atsiduso, akimis nesijudindama palydėjo išeinantį iki pai' vartų ir tuoj išleido šunį, kuris kaukdamas nusivijo berniuką.— Gera kartais ir šunį turėti, — pagalvojo grįždama į kambarį, kur už minutės cypdamas ir šokinėdamas jau tik ant trijų kojų atšlubavo ir šuo.Tuo tarpu herojus, slėpdamas ragatkę, skubėjo į krautuvę. Pakeliui pamatė prieš einantį su papirosu dantyse gražiai apsivilkusį vyrą.— Ponas, kelinta valanda?Užklaustasis nustebęs žvilgterėjo į berniuką, bet pakreipė savo kairę ranką.— Be penkių minučių dvylikta.— Gal ponas papirosą paskolinsit?
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— Lazdų, — ir vyras nužingsniavo tolyn.
— Velnias.
Vėl- bėgo. Pagaliau krautuvė. Pro langą žvilgterėjo 

į vidų. Tuščia. Mėgino atsargiai daryti, kad nešauktų 
varpeliai, bet kur tau, tie padarė tokį triukšmą, kad 
krautuvininkė tuoj iškišo galvą, nesuspėjus Jonukui 
ir apsidairyti.

— Duonos kilogramą.
* Kol pardavėja svėrė, berniukas akimis apmetė 
visą krautuvės turtą ir sustojo prie lango kur gulėjo 
kiaušiniai. Proga jam buvo gera. Gavęs duonos 
paprašė:

•— Už 5 centus irisų.
Kai tik pardavėja nusisuko, žaibo greitumu ištiesė 

ranką ir kiaušinis vikriai vieno piršto stumtelėtas 
atsidūrė rankovėje, bet rankos jau nespėjo atitraukti, 
nes štai moteris suspėjo dirstelėti; tačiau berniukas 
nė virptelėjęs jau rodė pirštu į saldainius:

— Kiek šitas vienas.
— 10 centų.
— Velnias, brangu, nereikia.
Ramiai su kiaušiniu atitraukė ranką, paėmė porą 

irisų, sumokėjo ir lišėjo.
Gatvėje vėl sustabdė keletą žmonių patikrino va

landą, pagavo nuo žemės keletą nuorūkų ir su visais 
tais turtais atsidūrė prie namų, bet pirma užlipęs ant 
aukšto, paslėpė kiaušinį, ridikus ir tik paskui įslinko 
į tėvų rūsį.

Kol motina tvarkė duoną, atsargiai, kad ji nepaste
bėtų, pakišo tėvui surinktas nuorūkas, kuris atsidėko
damas draugiškai patapnojo sūnui per petį.

— Tu jam kartą, liepk nusiplauti — pastebėjo 
motina.

Tai buvo tiek pavojinga vaikui tema, kad griebęs 
jam skirtą duonos šmotą, kaip vėjas išdūmė prie pas
lėptų savo gėrybių.

Nuraminęs alkį, iš savo aukšto posto žvilgterėjo į 
vieną kitą pusę, kur vienur pamatė savo draugus 
bespardančius futbolą, kitur darbininkai kasė šulinį, 
bet šį kartą nei vienas nei kitas dalykas jo nepa
traukė, tik žvilgterėjo pro stogo skylę į sodą, paskui 
į saulę. Velniškai ilgai ji šandien nebenusileidžia, 
bet kaip užsikabinus stovi vienoje vietoje, kad taip 
galėtų su ragatke ją paraginti!

Pradėjo spėlioti laiką. Gal jau trys, o gal ir penkios, 
gal žmonių laikrodžiai blogai eina.

Nusileido žemyn, priėjo prie sodo, žvilgterėjo pro 
vieną kitą tarpą, bet tarp medžių ir krūmų nesimatė 
nei studento nei palapinės.

— Ar į sodą nori?, — paklausė balsas užpakaly.
Berniukas žaibo geitumu apsisuko,. Prieš jį stovėjo 

naujasis tėvo draugas Akulis. Kaip jis galėjo taip 
tykiai greta, atsidurti, berniukas nesuprato, bet tik 
sekė neatsakydamas. Nemėgo jis to naujo žmogaus, 

gal persidavė jam motinos neapykanta, kuri piktai 
bambėdavo, matydama jį ateinantį. Visad neblogai 
apsivilkęs, visad pilnas pinigų, bet kur jis dirbo ir 
kaip gyveno, berniukas nežinojo.

— Apžiūrinėj! sodą. Jonai, a?
— Taigi.
— Tu atrodo vikrus berniukas, bus dar iš tavęs 

nauda. Gali laipioti stogais?
— Galiu.
— Tu ir pro siaurą langelį galėtum pralįsti, nes 

koks tu liesas. Nesisuka aukštai tau galva?
— Ne.
—• Žiūrėk tu man. Še tau, — išsiimdamas iš kišenės 

pakišo baronką su saldainiais.
— Sakai nesisuka, a?
—• Taigi.
— Rūkai.
— Taigi.
■— Matai, tikras vyras, matau, kad neboba. Na 

pažiūrėsim, pažiūrėsim. Tik tavo motina labai bobiška. 
Te papirosą. Degtukų turi?

— Turiu.
— Na gerai, gerai. Tikras vyras. Nori pinigų 

turėti?
— Taigi.
— Pažiūrėsim, pažiūrėsim. Tai sakai, pažįsti šitą 

namą, buvai viduje? — parodė ranka į sode pasislė
pusį namuką.

— Ne.
— Pažiūrėsim, pažiūrėsim.
— Tėvas namie?
Norėjo berniukas sumeluoti, bet pajutęs rankoje 

dovanas, linktelėjo galvą.
— Na, tai, iki . . . *
— Kelinta valanda? — sustabdė dar jį berniukas.
Akutis išėmė didelį auksinį laikrodį.
— Be dvidešimties minučių dvi.
Jonas beviltiškai žvilgterėjo į saulę, apsidairė 

aplink, ar nesimato žmonių ir kaip kalė šoko į tvorą. 
Po akimirkos buvo jau kitoje pusėje ir, slinkdamas 
pažeme, atsidūrė prie palapinės Tuščia. Atidaryta. 
Smaguriaudamas įslinko. Kas jam ką gali padaryti! 
Jam liepta ateiti devintą valandą. Jis laikrodžio 
neturi, gal jau ir devynios!

Žvilgterėjo į čiužinį. Kaip būtų gera išsitiesti! Pa
mėgino. Puiku. Akys savaime užsimerkė. Medžiai 
užstojo saulės spindulius ir palapinėje buvo vėsu, 
malonu. Lengvutis vėjas tyliai liūliavo lapais ir ber
niukas nepajuto, kaip užmigo. Slinko valandos. Ne
girdėjo kaip jį šaukė motina, negirdėjo netoliese 
draugiĮ keliamo triukšmo ir tik jau išsimiegojusi 
prikėlė keistas tratėjimas. Nesusigaudydamas pra
trynė akis. Saulė jau buvo arti laidos, ir ilgiausi 
šešėliai raibino sodą.

— Gal jau devynios? — viltingai pagalvojo. Tik
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vėl kažkas bamptelėjo. Kas tai galėtų būti? Atsargiai iškišo iš palapinės galvą, bet, nieko nepastebėjęs, paslinko porą žingsnių į garso pusę. Vėl kažkas bumptelėjo. Dar žingsnis ir viską suprato. Anapus tvoros trys jo draugai: Arklys, Pumpa ir vokietukas Knopas pro tvoros tarpus kaišiojo ant pagalio ilgą vielą ir stengėsi numušti dar žalius obuolius, kuriuos paskui traukdavo prie tvoros, kur jau pasiekdavo ranka.Instinktyviai nutarė ginti sodo neliečiamybę ir pajuto didelį tarpą, kuris tuo metu skyrė jį nuo draugų: jis pakviestas šeimininko, o jie įsibrovėliai. O kas į svetimą lenda, tą ir tvoja, jau toks gyvenimo įstatymas.. Pradžioje norėjo šūktelėti, pasididžiuoti draugams ir geruoju sudrausti, jau net buvo pakilęs, bet susimąstęs vėl pasislėpė tarp krūmų. O kas jei jį faraonu pramins! Tada nors į gatvę nesirodyk. Visų neprilupsi, akmenų neužteks, o vardas bus visai sugadintas. Tegu juos velnias, bet nubaidyti reikia, o tam puikiausiai tiks ragatkė. Užslinko už tankesnių krūmų ir apsidairė. Nors sodas, bet akmenų užtiko — iškrapštė ir vieną ir kitą. Po to ištraukė iš kišenės rūpestingai surinktą pasididžiavimo įrankį bei akmenuką. Ranka.momentaliai dingo, pasigirdo čepsėjimas ir pūtimas, bet po minutės pertraukos ir po trijų porų akių atidaus ieškojimo, darbas vėl prasidėjo. Pirma pralindo viela, paskui pagalys, ir pagaliau ranka. Virptelėjo gumos paspirtas oras, minkštas susidūrimo garsas, trumpas aiktelėjimas, išmesto iš rankos įrankio plumptelėjimas, išgąsdintų basų kojų sukeltos dulkės ir tyla.Jonui pagailo taip trumpai užsitęsusios kovos. Kad taip ilgiau nors valandėlę!— Bailiai, — nusprendė dairydamasis naujos pramogos. Pasilsėjęs organizmas reikalavo maisto ir nuotykių. Numušti obuoliai čia pat kvietė, užteko ir iš medžio didesnių, bet nuotykiui nebuvo tartum vilties. Tik nusileidžiančios saulės spindulys, atsimušęs nuo lango, taip akinančiai tvistelėjo į Joną, 

kad tas net užsimerkė trindamas akis, bet kartu nauja emocija suplakė krūtinėje širdis. Gi čia pat už sodo per galvą stovėjo nemėgstamo senio Knopo namas, kurio antro aukšto langas taip ir viliojo besimaudydamas šviesoje.Kas gelėtų patikėti, kad išmuštas iš padoraus sodo pusės! O kaip .tyčia pabėgę vaikai, ten dabar stumdosi, keldami didžiausį triukšmą. Kiekvienas galės patvirtinti, kad jo, Jono, arba Pamidoro, kaip draugai jį vadindavo, nebuvo. Tad drąsiai į darbą.Jonas surado atatinkamo svorio akmenį, kad pajėgtų nugalėti nemažą atstumą ir, gerai nutaikęs, paleido. Po sekundės pasigirdo gerai pažįstamas aštrus stiklo skambesys, mirė vaikų keliamas triukšmas, kuris po sekundės virto ponišku bėgimu. Kiekvienas spruko į artimiausią gatvę. Pro Joną kaip kiškiai pralėkė Kanopa su Knopu, kuris kaip ugnies bijojo stiprios savo tėvo rankos, kuri dažnai pradžioje aptūpdavo, o paskui leisdavo pasiteisinti. Taigi dabar toliau nuo nelaimės, tegu kitas pirma patenka į tėvo nagą!Dar po valandėlės trinktelėjo durys ir prabilo piktas bosas, bekeikdamas visus pasaulio vaikus ir tėvus, kurie nesugeba laiku atsegt diržą.— Ei, tu, — staiga į kažką kreipėsi Knopas, — ar nematei, kas tvojo į langą?—• Tik dabar iš kampo užsukau.— E, Dinda Petras, —- pagalvojo berniukas, geisdamas, kad jam išvanotų Knopas kailį, bet Knopas matyt nedrįso vanoti aštuoniolikos metų paaugliui ir tik piktai suraumojo:— Kad aš žinočiau . . .— Kas gi kitas, žinoma, Pamidoras.—: Ot, velnias, — užsigavo Jonas, palauk tu man, — ir su plakančia širdimi laukė Knopo sprendimo.— Pamidoro čia nebuvo, bet grįš Osvald, aš jam, sužinosiu.Jonas, tartum, atlikęs savo pareigą ramiai įslinko į palapinę ir kramtydamas obuolius, visai išnyko tirštėjančioje tamsoje. (b. d.)

Mūsų Reprezentacinė Draugovė Estijoj, Hapsalu 1936 mt. prie savo stalo.
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ĮSPŪDŽIAI IS KELIONĖS AUSTRALIJON.

1. Stovykla traukiny.Mūsų ešalonas gali kiekvienu momentu pajudėti, bet aš, prisiminęs mūsų 8 -tąjį įstatą, imu plunksną į rankas ir turiu viltį, kad spėsiu aprašyti mūsų gyvenimą „traukinio stovykloje".Prieš tris dienas pereinamoje Ambergo stovykloje užsegėme savo lagaminus, užrišome kuprines ir susėdome Į traukinį, kuris mus turėjo vežti pro Mūn- cheną, Insbruką į Veneciją o iš ten laivu j Australiją. Pereinamosios stovyklos gerovės karininkė mums pareiškė, kad mes turėsime nepaprastą laimę — dar kartą pamatysime Alpes, išgirsime Italijos dainas/rin- kimų metu . . ./, pamatysime Venecijos gondolas.O šiandien mūsų traukinys jau 48 valandos kaip stovi prie Muncheno ir „Sul mare Liučika" bei „O sugrįžk, sugrįžk, Sorento", kurias dainuojame tur būt ir sapnuodami, mums vietoj malonių- vaidinių sukelia kažką panašaus į nugarkaulio slankstelio uždegimą.Jeigu mūsų, tai yra mano, ir dar vieno brolio vyčio, nuotaikos nėra kritusios tai esame dėkingi ne kam kitam, kaip savo skautiškajam patyrimui. Nepagalvokite. sesės ir broliai, kad mes sugalvojome pasigirti, ne. Aš tiktai noriu paaiškinti, kodėl šį straipsnelį pavadinau taip, kaip jis vadinasi.Viename skyriuje / du suolai / esame septyni žmonės: trys lietuviai, latvis, čekas, ukrainietis ir jugoslavas. Ant dviejų suolų išsimiegoti septyniems yra neįmanoma ir skauteliai sumanė pastovyklauti. Sustojus prie Muncheno tuč tuojau pradėjome medžioti amerikoniškus kabelius ir cinkuotą vielą. Prisirinkę reikiamą kiekį ir įžiebę balaną,/jau buvo tamsu/ išpynėme palubėje tinklą tarp lentynų daiktams susidėti. Pridėjus vienos lentynos plotą ir paklojus vatinę antklodę, užteko, vietos puikiai miegoti trims žmonėms. Apačioje du išsitiesė ant suolų, vienas ant grindų, o čekas išėjo,pas draugus į kitą vagoną. Mūsų pavyzdžiu kitą dieną pasekė ir kai kurie kiti, bet jie prisirinko ir surūdijusių vielų, kurios apdraskė ant jų paklotas antklodes.Teigiamai sutvarkius nakvynės klausimą / stovyklon atvykus juk visų pirma statomos palapinės! / susirūpinome pilvo reikalais, nes visą laiką maitintis „sausai", užgeriant tik šiltu vandeniu, duodamu iš traukinio viartuvės / teisingiaų-vandens iš vagono / yra nesveika. Ir skrandis gali sugesti ir neskalsu. O traukinys stovi. Patikriname savo maisto atsargas: duona, riebalai, cukrus, kakao, pienas, kiaušiniai, biskvitai, marmeladas, svogūnai, miltai, monų kruopos, mėsa. Dalis gėrybių iš namų, o dalis iš kariškų pakietų, kuriuos gavome kelionei. Tiesa, užmiršau dar paminėti visokius pudingus ir „haferflokus". Už cigaretes gauname iš virtuvės bulvių, iš vaizbūnų nusipetkame obuolių ir pasijuntame ponais esą. Iš 

geležies laužo pagal visas taisykles įsitaisome sau virtuvę, iš kuprinės ištraukiame amerikonišką keptuvę, iš tuščių konservų dėžučių pasidarome patogius įvairaus dydžio puodus ir pradedame rodyti skautiškosios kulinarijos stebuklus. Blynai, košė, kepsniai, kompotas kakao, visada visokiems reikalams karštas vanduo ir 1.1.Prie mūsų virtuvės prieina vedusiųjų pora. „Matai, Jurgeli, kaip tie viengungiai moka susitvarkyti" — sako žmona savo vyrui, su pavydu į mus bežiūrinčiam. „Mes skautai — mums tai yra vieni juokai", aiškiname. „Aha, skautai. Na, tai suprantama." „Gera organizacija", prideda dar kažkas iš šalies. Ir tokių komplimentų skautų adresu sulaukiame daugiau.Kelios moterys ateina už kiek laiko pas mus skolintis ugnies. Girdi, ir jos norinčios ką nors pasišildyti. Pasiūlėm degtukų, bet jos sakosi pačios turinčios. Nueiname prie jų laužų. Be jokių prakurų sukrauti stambūs pagaliai. Aišku, čia ne tik su degtuku, bet ir su nuodėguliu nieko nepadarysi. Greit viską perkrauname ir mums užtenka vieno vienintelio degtuko. „Bravo,' skautai" — šie žodžiai yra mums daug malonesni už šimtą, „besten Dank".Ir taip mes „stovyklaujame". Šį vakarą, jei dar nevažiuosime, tai gal suorganizuosime ir laužą. Bus visiškai ,,okey“< . .Jau temsta ir man reikia eiti į savo postą. Brolis Alfredas turi laisvalaikį, o aš eisiu kepti blynus, nes laikas vakarieniauti.Kadangi prieš įvažiuodami Italijon išmokom truputį itališkai, tai taip ir atsisveikinsiu tardamas: „In bocca lupo", o jūs turite atsakyti „Crepa", tada viskas gerai klosis ir jums ir mums. O tai reiškia: „Vilkui į nasrus" ir „Gedulas". Arividerla!
Sk. v. Aitvaras.

Tasmanijos džiunglės žiemą.
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2. Jau laive.

Pirmoji vykstančių į Australiją lietuvių skautų 
vyčių draugovės vadijos sueiga įvyko 1947 m. lap
kričio 9 d., mūsų laivui ,,Gen. Stuart Heinzelman" 
praplaukiant Sues'b kanalą. Pirmijos įgaliotas rūpintis 
Australijon atvykstančiais lietuviais skautais psktn. 
B. Dainutis pasiėmė draugovės vado pareigas, 
pasirinkdamas pavaduotoju psktn. Alg. Liubinską. 
Čia buvo supažindinta su draugovės paskirstymo į 
būrelius projektu ir apsispręsta griežtai sekti skautų 
elgseną ir, esant reikalui, neatidėliojant šalinti iš 
draugovės, nes mūsų kaip pirmųjų lietuvių skautų, 
uždavinys galimai gražiau reprezentuoti savąją tėvynę 
ir jos kultūrą.

— 1947. XI. 10d. vakare laivo denyje įvyko pirmoji 
draugovės sueiga. Perskaičius įsakymus draugovei, 
draugovės vadas karštais žodžiais priminė visiems 
lietuvių skautų uždavinius Australijoje, iškeldamas 
geros elgsenos ir skautiško laikymosi pasėkas mūsų 
tautos ir krašto ateičiai. Skautiškos ir liaudies dainos, 
aidėdamos laivu ir Raudonosios Jūros bangomis, su
jungė artimon bičiulystėn naujosios draugovės skau
tus. Pasiūlyta pagalvoti apie draugovės vardą ir 
pasiruošti laužui.

’— XI. 14 d. vakare denyje, laivui plaukiant Arabų 
jūra, buvo bendra skautų vyčių draugovės ir vyres
niųjų skaučių sueiga. Oficialioje dalyje — įsakymas 
nr. 3, po to himno „Lietuviais esame mes gimę" skai
tymas. Draugovės vadas perskaitė ilgą lordo Baden — 
Powellio rašinį apie skautų vyčių uždavinius ir pa
reigas. Protarpiais buvo dainuojama. Šia proga drau
govės vadas dar kartą aštriais žodžiais ragino gerai 
apsigalvoti, pasiliekant skautų eilėse, nes uždaviniai 
dideli ir pareigos sunkios. Aiškintasi dėl tautinių 
šokių grupės, įpareigota parengti būreliuose pasiro
dymų kitai draugovės sueigai ir pabaigta vyčių daina.

— XI. 15. d. draugoves vadijos pasitarimas, daly
vaujant ir vyr. skaučių vadovei —- K. Brundzaitei. 
Kalbėtasi aktualiais draugovės reikalais. Būrelių 
vadai įpareigoti surinkti skautų asmens ir skautiškas 
žinias, būreliuose pakartoti visą skautiškąjį žinojimą 
ir galutinai pasirengti bendram viešam laužui eita su 
latviais ir estais. Po diskusijų prieita išvados, kad vyčių 
ženkliukas privalo būt nešiojamas apačioje Sąjungos 
ženkliuko prie kairiosios kišenėlės. Draugovės vardas 
turėtų išreikšti mūsų nenumaldomą’ norą grįžti į 
tėvynę. Sueiga baigta susikaupimo minutė, prisime
nant gimtąją žemę ir vyčių pareigas jai.

— XI. 19. d. vakare bendra skautų vyčių ir vyres
niųjų skaučių sueiga. Daug nedalyvaujančių. Dainuo
tos dainos, kurios norima sudainuoti bendrame lauže.

XI. 22 d. 19 vai. paruoštas ilgai lauktasis bendras 
lietuvių — latvių — estų laužas viršutiniame laivo 
denyje- Visos laisvos vietos buvo užimtos laužu be
sidominčių keleivių. IRO atstovas, lietuvis kpt. Žibąs 

ir komendantas su svita nuo tiltelio nuotaikingai 
stebėjo pasirodymus. Ypač gražiai pasirodė neskait
lingi estai. Lietuviai buvo silpnoki, ypač dainavime, 
nors du trečdaliai dalyvaujančiųjų buvo mūsiškiai. 
Permaža pastangų ir darbo padėta! /Negaliu smulkiau 
išminėti laužo programos, nes vėjas pačiupo mano 
užrašų lapą, pakėlė jį iki stiebo viršūnės ir nusviedė 
į vandenyną. /Laužą pravedė lietuviai — psktn. A. 
Liubinskas ir vyr.’valt. A. Gabecas./

— XI. 30 d. į Swanbourne stovyklą, kurioje dalis 
mūsų transporto vyrų praleido kelias poilsio dienas 
po 10. 231 jūrmylės kelionės, atvyko australų jūrų, 
skautų tuntininkas brolis Jack, norėdamas susipažinti 
su atvykusiais skautais. Jis pakvietė kelis vyresniuo
sius skautus vykti apžiūrėti jurų skautu būstinę. Buvo 
tuoj pat susitarta surengti vakare bendrą laužą.

— Australams taip patikusi mūsų atliktoji pro
grama vakarykščiam lauže, jog jie pakvietė pakartoti 
ją skautų valandėlės metu per radiją, gruodžio 1 d. 
vakare. Skubomis surinkti lietuviai ir estai nuvyko 
traukiniu į radiofoną. Sesė Liubinskienė pasikalbėjime 

•angliškai paaiškino apie mūsų kilmę ir atvykimą. 
Sudainuotas jūreivių maršas, ir brolis Songaila pa
grojo tautinių meliodijų pynę. Estai sudainavo keletą 
dainų. Visur mums rodomas didelis nuoširdumas.

— XIL 18 d. į Bonegillos stovyklą atvyko vizi
tuojąs skautų padalinius ir vyr. skautininkas iš Mel- 
bourneo su viena skautininke. Maloniais žodžiais 
pasveikinęs drauge susirinkusius visų trijų tautybių 

’^skautus, pasidžiaugė, kad Australija gavo daug 
naujų skautų vadų, kurių čia ypač trūksta. Jiems 
sudainuota po keletą dainų.

—'XII. 18 d. į Bonegilllos stovyklą atvyko vizi- 
dras laužas drauge su Albury miesto skautais. Deja, 
dėl ilgos sausros laukų gaisro pavojus buvo toks 
didelis, kad teko pasitenkinti žibaline lempa. /Šia 
proga noriu pastebėti, kad Australijoje laukų ir miškų 
gaisrai yra gana dažni ir padaro labai didelių 
nuostolių, nes sudega ištisos javų farmos, avių bei 
galvijų bandos, o kovoti su ugnim, kai viskas . be 
qalo išdžiuvę, yra labai sunku. Vėl buvo pakaitomis 
dainuojama. Puikiai pasirodė brolis Gabecas skam
binimu ant karties sukabintų ir vandens pripiltų 
butelių eilės. Australų vadams įteikta mūsų skau
tiškų leidinėlių, o jie apdovanojo mus vaisiais.

— 1948. I. 4 d. įvyko draugovės sueiga, kurios 
metu pravestas sekimo pratimas.

Sk. J. Motiejūnas.

3. Taip vykdavo sueigos.

Trečioji vyčių sueiga.
Sueigą pradedam vėlai vakare prie liepsnojančio 

laužo, ežero pakrantėje.
Susirenka 12 skautų vyčių. Sueigą pradedame 

įsakymais būreliui. Nuskambėjus liūdniems, bet 
kupiniems pasiryžimo ir Tėvynės meilės įsakymams,

29

29



psktn. Dainutis skaito referatą, kuriame nušviečia lietuvių tautos auklėjimo pagrindus ir mūsų vyčių uždavinius tolimoje Australijoje. Įkyrūs laužo dūmai neišblaško mūsų minčių ir čia pat išrišime' keletą klausimų ateities reikalais.Būrelio vadas kviečia pakartoti vyčio įžodį prie lauželio Australijoje. Nuskambėjus prislėgtiems įžodžio pakartojimo balsams, būrelio vadas kviečia, pradedant didįjį įsikūrimo žygį ir jį įamžinant užsirišti antrąjį kaklaraiščio mazgelį, kaipo simbolį mūsų Tėvynės meilės ir priminimą aukotis tik jai. Ir šis mazgelis bus atrištas tik tada, kai sukrovę didžiausias Tėvynei aukas grįšime į savo brangią tėviškėlę.Jau ryt iš mūsų tarpo išskrenda pirmoji kregždutė į nežinomą ateitį. Tai brolis Kunčiūnas. Prie degančio laužo atsisveikinam, su juo ir kitais besiruošiančiais apleisti šią emigrantų stovyklą broliais.Gilaus nuoširdumo kupini brolio Kunčiūno žodžiai įsminga kiekvieno skauto širdin. Prisimena jis paskutines praleistas valandėles Tėvynėje, išsiskyrimą su tėveliais, ir jo skruostais riedančios ašaros neleido užbaigti atsisveikinimo kalbos.Ir tuomet mes visi skyrėmės ir apleidome Tėvynės sodžius, tikėdamiesi nutilus karo audros dūžiams vėl pusaviais pasižadėjimais esame tampriai surišti, nors neskamba karo ginklai ir nesame persekiojami okm pantų ir mūsų tikslai jau pasikeitė, bet jungiami bendrų idėjų, ryžtamės susitikti stovyklose, suvažiavimuose. Nors ir didžiuliai nuotoliai mus skirs ir įvairios kliūtys, spaudžiame kairiąsias, linkėdami broliui Vytui geros sėkmės ir bendro suskridimo Paci- fiko jamboree. Nuskambėjus tradiciniams žodžiams, apleidžiame laužavietę.Neabejoju, kad kiekvienas pajuto šį vakarą mūsų šeimos susigyvenimą. Pajuto tą ryšį, kuriuo tar- pusaviais pasižadėjimais esame tampriai surišti, nors prie šio lauželio prabėgo vos kelios sueigos, Bet jos taps simbolinės j šie trys laužai rusens mumyse ir primins didįjį pasižadėjimą: Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tat, į darbą, broliai, dar mus laužia Tėvynės . , . . . 9uždaviniai. Budėkime!
Sk. vyt. J. Urbonas.1948 m. sausio 6 d.Bonegilla.

4. „Pažadėtoj Žemėj“ Australijoj.Kelionė ir jos įspūdžiai buvo nums gana įdomūs, tačiau tai dar nebuvo patsai gyvenimas Australijoje. Šiandie, štai jau yra du su puse mėnesio, kaip gyvenam AusĮralijoje, bet dirbti pradėjom tik nuo sausio 17 dienos. Iki to laiko gyvenome Victorijos provincijoje, Bonegilloje / 600 mylių į šiaurę nuo Melbourne I, vienoje australų karių stovykloje, kuri savo išvaizda mažai kuo skyrėsi nuo DP stovyklų Vokietijoje. Tik
30

Mūsų brolių stovyklos vartai Tasmanijoj.gamta kiek kitokia. Auga čia vadinami ,,Gum-trees" ir dar kokie tai medžiai, panašūs į gluosnius. Nei eglių, nei pušų, beržų, klevų ir kitokių Europos medžių čia nėra. Gal būt, kur nors soduose, parkuose ir prie namų juos augina kaip dekoratyvinius medžius.Šioje stovykloje mus nuolat lankė įvairūs žurnalistai, vyskupai fotografai, filmuotojai, ministras ir šiaip visokie asmenys. Per visą tą laiką mes mokėmės anglų kalbos, maudėmės, ruošėm laužus, krepšio, plaukimo rungtynes, buriavom, koncertavom, surengėm trijų tautybių parodėlę ir, kas svarbiausia, gerai atsivalgėm ir apsirengėm.Sausio mėnesio pradžioje pradėjo mus skirstyti darbams — grupėmis. Aš su kitais šešiais lietuviais ir penkiais latviais pakliuvau į Tasmanijos Cinko Kasyklų bendrovę / Electrolytic Zinc Coy /.Sausio 17 dieną mus 12-ka lėktuvų atgabeno į Tas- maniją/ mat jūrininkai tomis dienomis streikavo/. Apgyvendino mus šiaurės vakarų Tasmanijoje, netoli/ apie 12 mylių/ Rosebery Cinko kasyklų miestelio, vidury miškų ir laukinių kalnų. Vienintelis kelias čia tėra geležinkelis/ Rosebery yra vienas tik toks miestelis, kuris neturi kito susisiekimo, kaip geležim, kelį ir kuris taip pat yra privačios bendrovės/ Šiuo metu laikraščiuose čia daug- rašo apie emigrantų, panaudojimą naujiems kelių tiesimo darbams. Kaip minėjau, gyvename kalnuose ir nepereinamuose miškuose. Mūsų stovykla yra vieno kalno pašlaitėje ir susideda iš 8 namukų ir dviejų palapinių. Namukuose/ blėkiniuose, nes čia nėra šalta; žiemą vos tik iškrenta sniegas, tuoj ir ištirpsta/, gyvename po du.
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Man kaip tik tenka gyventi su Romualdu Krausu, kuris Jus taip pat sveikina ir eina virėjo pareigas. Šiuo metu kepa lietuviškus blynus ir siūlo man paragauti. All right!Kasdieną iš savo stovyklos keliaujame į kalnus nuo 2-jų iki 4- mylių iki savo darbovietės. Čia vedame, kertame, kasame, kirkuojame, sprogdiname/ deginame mišką/, naują kelią iki būsimų didelių cinko kasyklų. Dirbame po 40 valandų savaitėje. Kas antrą savaitę/ penktadienį/ galime nemokamai vykti į Rosebery apsipirkti. Už tą dieną taip pat užmoka. Šeštadieniai ir sekmadieniai laisvi. Su visais atskaitymais Į rankas gaunam po penkis svarus ir 15 šil. savaitei. Palyginus su kitais, nes esam gana gerai aprūpinti. Maistas geras, tuo labiau, kad verda vienas iš mūsų pagal mūsų nurodymus europietiškai, nes australai, turėdami daug gerų dalykų nenusimano, ką su jais daryti. Jie, iš viso, daug kur atsilikę, tiek muzikoj, tiek mene, apsirengime ir kituose dalykuose. Viskas, kas modernu ir nauja, ateina iš Amerikos arba Anglijos. Iš viso Australija didelių kraštutinumų ir naujos ateities kraštas. Laukinėse stepėse, miškuose ir kalnuose galima matyti modernius traukinius, autobusus, mašinas ir kt.Maistas čia gana pigus. Už svarą galima pragyventi savaitę. Rūbai, vyriškas kostiumas nuo 4 iki 10 svarų gatavi. Pasiūti pas siuvėją nuo 10 iki 20 svarų. Brangūs čia yra tik tie dalykai, kuriuos įveža iš užjūrio. Pav., muzikos instrumentai: akordeonas nuo 20 iki 100 svarų, radio 20 — 30 svarų. Laikrodžiai 20—100 svarų./ auksiniai, žinoma/ Paprasti tekainuoja nuo 10 iki 30 svarų.Bėda čia tik su butais. Mes ir daugelis kalnų darbininkų gyvena blokuose/ skardiniuose barakėliuose/, nes valdžia bet kokių lūšnų neleidžia statyti, o mo-

Australės skautininkės išlydi lietuvių skautus 
į Melbourną.dernių- namų nespėja visiems parengti. Tačiau čia klimatas šiltas ir daugelis australų mielai gyvena palapinėse vasaros metu.Jei mane sutiktumėt, nelabai pažintumėt. Gyvendamas toli nuo miesto užsiauginau'barzdą, įsigijau net dvi gitaras, radio ir laisvalaikiais paišau, groju arba rašau laiškus.Rytoj, „16 Vasario". Už tos dienos uždarbį pasiųsim po siuntinėlį į Vokietiją dypukams ir prisiminsim tėviškę ir joje vargstančius.Žadėjo atvykti ir patys vyriausieji iš cinko bendrovės ir pasiklausyti mūsų dainų, bei muzikos. Šį vakarą parepetuosim.Baigdamas linkiu visiems Broliams ir Sesėms gero .vėjo ir pranešu, kad išsisklaidę 12-ka vyčių po Australiją neužmirš tęsėti duoto įžodžio kokioje vietoje bebūtų. Vis budžiu!

Aleksandras Gabecas.
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MYLIMI VAIKUČIAI, NEGAUDYKITE NEVIENO DRUGELIO, VABALĖLIO IR KITOKIO GYVULĖLIO!Ir mažiausieji gyvulėliai saugoja savo gyvybę ir jaučia skaudėjimą, kada juos sužeidžia arba užmuša.. Nė vienas žmogus nėra įgaliotas gyvulėlį be reikalo nužudyti. Ir pačius kenksmingiausius gyvius turi užmušti ne vaikai.Kuo įžeidė jus tie gyvulėliai, kad drugelius, vabalėlius ir kt. perspaudžiate, suplėšote ar užmušate, žuveles, salamandras ar kt. į akvari- jumą uždarote, kur jų daugybė skursta ir miršta?Ar jūsų nedžiugina gyvulėliai laisvėje matomi, kada pukiaspalviai drugeliai nuo gėlės prie gėlės plevėsuoja, išmarginti vabalėliai uolienoje ir krūme aplink rėplinėja, vandens gyvulėliai upėse ir ežeruose sau linksmai žaidžia?Ar yra kas pasauly dar biauresnio, kaip matyti gyvulėliai pasmaigstyti dėžėje bepelėją arba savo trumpą gyvenimą nelaisvėje bekalį?Jei jums patinka kas rinkti, rinkite akmenis, straigiakiaučius ir kitokius negyvus, bet tiek pat gražius daiktus. Gyviai, tie Dievo padarai nėra juk žaislas.
SKAUTŲ VADOVŲ BAIGIAMOJIt Šiandieną, kai meilei širdingumui ir sugyvenimui plačiame jūrų ir chaoso pasaulyje liko mikroskopinė vietą, lietuviai skautai, eidami dinamikos keliu, liko tvirti ir nepalaužiami savo žygiuose ir darbuose. Džiugu pastebėti, kad savo veikimą rutuliodami ir pasakodami neatsilieka ir naujų vadų paruošime. Per trejus veikimo metus buvo padaryta visa eilė stovyklų, kursų, kur skautų vadai įgijo ne tik teoretinių ir praktinių žinių, bet ir labiau sutvirtėjo skautiškoje dvasioje, savarankiškume ir vadovavime.L. S. S. Vyriausiojo Skautininko rūpesčiu, Horne- burge, nuo III. 30 iki IV. 5 įvyko skautų vadovų baigiamoji ir laužavedžių stovykla, kuri savo darbą rutuliojo dviem kryptimis — vadovų ir laužavedžių.Vyriausias Skautininkas Dr. V. Čepas atidarymo žodyje pabrėžė, kad dalyvaujančiųjų pagrindinis uždavinys yra papildyti savo žinias, įgyti daugiau patyrimo, kad galėtume veikime pasirodyti gražesni ir turtingesni.Dalyvavo iš visų trijų zonų daugiau 40 skautų vadovų ir laužavedžių. Dalis jų buvo baigę Offen- bach'e, „Aušros" pirmosios ir antrosios Ragainės stovyklas.Buvo skaityta visa eilė pašnekėsiu: v. s. Dr. V. Če- p&š: „Savo laiku ir savo vietoje", v. s. A. Krausas:

PAUKŠČIŲ ŽODIS Į ŽMONES PAVASARĮ.Visi paukščiai šiais metais mums, žmonėms, išleido tokį raštą:„Grįžę iš tolimų svetimų kraštų į savo seną mylimą tėvynę, miškuose ir laukuose, miestuose ir visame krašte savo senuose butuose sustoję, rengiamės čia taikiai kurti laimingą šeimos gyvenimą. Mes su savo vaikais pereiname į žmonių globą ir viliamės, kad jūs, žmonės, mums nieko pikta nedarysite, mus laisvus paliksite, mūsų neliesite. Svarbiausia, mes labai prašome, kad mūsų sunkiai sukrautų lizdų neardytumėt ir kiaušinių nevogtumėt. Mūsų vaikus palikit mums patiems saugoti, o jūs patys su mumis, gyvenkit ir elkitės, kaip su gerais draugais.Už tai mes norime savo linksmu šokinėjimu, plazdenimu, skraidymu, švilpimu ir dainavimu jums padaryti didelį džiaugsmą, nuo medžių ir krūmų, žolių ir gyvulių pragaištingus vabalus nurinkti, taip, kad miškai ir laukai, sodai ir daržai gerą derlių duotų ir kad žmonės iš Dievo padarų džiaugsmą ir naudą turėtų.“Susirinkimo vardu įgalioti:Vėversys, varnėnas ir lakštingala.
IR LAUŽAVEDŽIŲ STOVYKLA.„Pasiruošimas stovyklai ir jos pravedimas", „Stovyklos laikraštėlis,,, v. s. Step. Kairys: „Dainų atranka", s. V. Bražėnas: „Laužai, jų paskirtis ir estetika", „Laužų medžiaga ir programos"? „Laužų vedimo technika", s. VI. Pauža: „Draugovės darbo planas" ir kt.Buvo pravesta apmąstymo, aktualijų ir skautiškas stovyklinis laužas.Be to Vyriausiam Skautininkui vadovaujant, buvo padaryta visa eilė dieninių ir naktinių žaidimų — iš Robinzono gyvenimo ir tt. Reikia pastebėti, kad daugis mūsų žaidimuose nėra įgudę, trūksta patyrimo, ir praktikos. Dėl ko skautų vadai turėtų atkreipti tinkamą dėmesį ir daugiau šioje srityje padirbėti.Vakarais, skautininkui V. Bražėnui vadovaujant, būdavo įdomūs laužai, kur gražiai ir orginaliai pasirodydavo kiekvieną stovyklautojų skiltis.Skautų vadai, kurie atliko draugovėse praktiką ir parašė jiems skirtus darbus, baigę stovyklą gaus atatinkamą skauto vado pažymėjimą.Stovykla praėjo darbingoje skautiškoje nuotaikoje. Linkėtina vadams ir laužavedžiams, grįžus namo, įgytas žinias kuo plačiau paskleisti jaunesniųjų skautų tarpe, ugdant juose tvirtesnį skautiškąjį charakterį. Stovyklai vadovavo sktn. VI. Pauža, laužavedžiams — sktn. V. Bražėnas. Sktn. VI. Pauža.32
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Vyriausiasis Skautininkas inspektuoja „Gedimino 
Pilies" Tuntą. Foto: V> Bacevičius.

MES SUSITIKOME RAGAINĖJE...
Viena kregždė — ne pavasaris! Bet kai suskrenda 

geras pusšimtis skautų — žinok brolau: pavasaris jau 
čia ir greit atslinks vasara su skautiškomis stovy
klomis Alpių atšlaitėse bei Holšteino paežerėse ar 
Baltijos pajūryje.

Toks suskridimas' buvo tuoj po Velykų Ragainės 
YMCos pilyje. Suvažiavo čia žaliukai iš visos Vokie
tijos ilgumo — nuo Liubeck'o iki Kempteno. Vos porai 
dienų aprimusi pilis /joje vieni kursai- seka kitus/ ir 
vėl skambėjo nuo linksmaus juoko bei dainų. Čia 
mus pasitiko Vyriausias Skautininkas ir pavedė skau
tininkų Viliaus Bražėno bei VI. Paužos globai. Mat 
kursai buvo dvejopi — laužavedžių ir vadų pasitobu
linimo. Teko, rinktis — pas ką registruotis? Su Vilium 
bus įdomu, nes reik papildyti išsemtą laužų programų 
aruodą, bet ir vadų rekolekcijos aktualios! Laužave
džių susidarė dvi—„Trubadurų" ir „Skalikų" skiltys, 
o vadovų net trys — „Lapinų", „Katinų" ir „Stum
brų". Į pabaigą sąskrydžio išaiškėjo, kad skilčių 
vardai visai atitiko jų dvasią bei sugebėjimus. „Tru

badūrai" ir „Skalikai" buvo tikrai balsingi bet ir . .. 
Tačiau, ką čia aiškinti, trumpai pasakysiu: balandžio 
1 dienos rytą pabudęs neradau palaidinės. Mat „Ska
likai" suuostė, kad 11-jo kambario durys tą naktį 
/IV. 1 skautų nešvenčiamą, bet šį kartą tapo pa
minėta!/ liko neužrakintos. To užteko. „Trubadūrai" 
/jie juk nelinkę naktimis miegoti/ atsekė paskui 
„Skalikus" ir iškrėtė pokštą — išnešė seniams rūbus. 
Na, užsigeidė broliukai rytinio maskarado . ..

„Lapinai" buvo gudresni ir turėjo laimės Ragainės 
apylinkių šiluose. „Katinai" — tylūs baukštūs —■ ne
susekę Robinzono maisto, grįžo alkani namo. O Lietu
vos girių milžinai „Stumbrai" galingai verždamies 
pirmyn, nuklydo nuo bukų miško į tankiuosius egly
nus. Visi tie atsitikimai buvo gražiai paminėti va
karais prie ugniakure rusenančio laužo. x

Kursų vadovai dalinosi su mumis savo patyrimu 
bei žiniomis.
Gaila, kad ne visą laiką su mumis praleido mūsų 
vyriausias brolis — vyriausias skautininkas. Tačiau, 
kada jis atvykdavo — vadovų grupei būdavo įdo
miausios, nors ir nelengvos praktinio skautavimo, 
valandos. Per tas valandas paaiškėjo, kad mums dar 
daug daug reik lavintis gamtoje per skautiškus 
žaidimus.

Tos kelios dienos prabėgo kaip akimirka. Per jas 
pavargome, bet ir pasimokėme.

Skirstydamės žadėjome vėl susitikti III-je tautinėje 
stovykloje. Joje susėdę prie laužo -jau dainuosime 
naują Viliaus dainą /projektą juk jau girdėjome prie 
Ragainės laužo!/

Tad, broliai, iki pasimatymo šią, vasarą III-je tau
tinėje stovykloje, kur mes ir vėl paspausime viens 
kitam broliškai rankas! ' J- Gerkėnas.

Brėž. Nr. 2.

MŪSŲ

Kampučiai nuotraukoms priklijuoti.
Imti 1 cm. platumo ir 4—5 cm. ilgumo balto po

pieriaus /geriausia vaškinio/ juostelę. Ją pridėti prie 
nuotraukos, kaip nurodyta brėž. nr. 1. ir atsikišusius 
galiukus nulenkti, kad gautųsi makštelė, kaip brėž. 
nr. 2. Į tą makštelę įkišti nuotraukos kampą, kitą 
makštelės pusę patepti klijais' ir priklijuoti. Prikli
juota nuotrauka atrodys kaip brėž. nr. 3. Labai patogu 
ir naudinga, nes galima nuotrauką išimti, o be to 
negelsta nuo klijų. D. P.
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IŠVYKSTANČIAI SESEI IR BROLIUI.Dienos slenka pirmyn ir pirmyn, kartu su jomis žengiame ir mes į nežinomą ir miglotą ateitį. Gal ir greit užtekės laisvės saulė mūsų brangiai žemei, tuo mes šventai tikime, kad laikas artėja, bet jei Aukščiausiojo bus lemta dar pavargti metus ar kitus, tai diena po dienos apleisime nesvetingą Vokietijos žemę ir ieškosime prieglaudos ir laimės užjūryje.Prieš išvykstant noriu, kad Tu miela sese-broli gerai apgalvotum ir pasirįžtum visiems netikėtumams, kurie Tave ištiks svetimoje žemėje. Išvykdamas padaryk savo širdyje skautišką pasižadėjimą, kad visur ir visūomet būsi savos žemės duktė —sūnus ir kuomet tėvynė pašauks jos ginti ar grįžti į ją, nors joje ir vargas' lauktų. Tik tuomet būsime tikri savųjų prosenių-karžygių vaikai, kurie nesibijo baisiųjų audrų ir už savo žaliuojantį kraštą ir namus gyvybę aukoja. Tada atliksime sąžiningai visas savo’ pareigas.Padaręs tokį pasižadėjimą gali drąsiai vykti į naują kontinentą — sau laimės kurti. Atvykęs čia, Tu nustebsi. Krautuvės viliote vilioja, o kąip ateis naktis, milijonai šviesų kils į padanges ir gatvėmis riedės vorų voros mašinų. Tau iš karto atrodys taip 

keistai, kad netikėsi tuo, o vėliau įsigyvensi į tos šalies papročius bei gyvenimą.Tu kurį laiką pamirši viską, draugus, artimuosius palikusius vargti Vokietijoje, o gal namuose, gražius lietuviškus papročius, o kas svarbiausia lietuvišką kuklumą. Ir taip diena po dienos galėsi vis giliau ir giliau nertis šauniojo gyvenimo bangose, pagaliau pamirši net ir kas Tu buvai!.Dar taip neseniai pradėjome birti po pasaulį, o ir šiandieną jau galima rasti seserų bei brolių — lietuvių, kurie amžiams rengėsi įsikurti naujoje žemėje visai negalvodami grįžti į gimtuosius namus. . Ir jei užkalbintume ir primintume grįžimą, gautume atsakymą: „Man ir čia gera gyventi." O kaip skaudu tai girdėti, kuomet tas brolis — sesuo vykdami į šį kraštą visiems kalbėjo, grįšime, kuomet tik bus galima grįžti, o dabar . . .?Mano sesuo, broli, laikyk pasižadėjimą savo širdyje ir atmink savo pareigą Dievui ir Tėvynei Lietuvai.
Vladas. ,

Jūsų brolis „Senas Gaidys“■ Canada, 1948. balandžio 15 d.
SARGYBINIS.Naktis. Girią gaubė tamsa. Tik aukštai virš galingųjų medžių, tamsiai mėlyname dangaus skliaute, mirgėjo milijonai sidabrinių įžvaigžduoių senojo mėnulio globoje. Vietomis pro medžių viršūnes prasiskverbdavo išblyškę jo spinduliai ir švelniai atsimušdavo minkštas samanas. Girioj buvo girdimas paslaptingas medžių šlamesys ir, gerai -įsiklausęs, galėjai išgirsti lyg girios dejavimą, lyg fiiedžių lapuose gailų verksmą ...Vos girdimai braškėjo mažas lauželis. Gelsvos ir rausvos liepsnelės tingiai šokinėjo ir suposi lyg suvargusios. Lauželis skleidė jaukią šilumą, kartu stebuklingai rauva šviesa apšviesdamas nedidelę palapinę, artimesnius' medžius, jų šakas ir lapus.Prie lauželio susirietęs tupėjo skautukas. Vienoje rankoje laikė jis lazdą, kita pakurinėjo lauželį sausais žabeliais. Pakūrus atsisėdo ant samanų ir atsirėmė į aukštą išpuvusį kelmą. Sėdėjo ir klausėsi. Tyliai, tyliai šlamėjo medžių lapai, tarsi kažką paslaptingai pasakodami. Kažkur toli sutratėjo koks nors miško gyventojas. Iš palapinės veržėsi kažinkieno suvargęs alsavimas. Skautukas žvilgsnį nukreipė į šoną: tamsu, nepermatoma. Atsisuko į laužą ir ėmė stebėti rausvai melsvas ir gelsvas liepsneles, kurios liūdnai suposi šen ir ten. Sekė rausvus, vėjelio nešamus dūmus, kurie, kildami aukštyn, susisukdavo į sūkurius, tai vėl išsileisdavo ir pakilę susiveldavo su medžių lapais, sudrebindavo žvaigždes ir dingdavo aukštybėse. Skautukas nuleido galvą, skaniai nusižiovavo 

ir žvilgterėjo į dešinę. Pro medžius pamatė žiburėlį. Lūpose pasirodė šypsnis: tai jo namai. „Kaip gera būtų man dabar namuose • . . - Miegočiau sau" — bandė pasvajoti jis, bet greit susigriebė: juk jis sargyboje. Atsistojo, pasiraivė, pasiraivė, nusižiovavo ir klausydamas apsidairė, bet nieko ypatingo neišgirdo, aplink buvo ramu, išskyrus medžių šlamesį. Atsisėdo.Tik staiga trakšt- trakšt, triokšt! Skautukas taip ir nutirpo Pamažu, visas drebėdamas, atsistojo ir, atydžiai pasiklausęs, išgirdo lyg atsargiai sėlinančio žmogaus žingsnius. Širdis ėmė smarkiau plakti. Kaip jis dabar panoro nors ir į žemę įlįsti, kad tik šiuo laiku čia nereikėtų būti. Šlamesys ėjo vis artyn, artyn ir . . . staiga sustojo. Skautukas net kvapą sulaikė. Kojom ėmė nebejausti žemės. Bet staiga atsikvošėjo, lyg jam kas būtų ko tai drąsinančio pašnibždėjęs, ir, netrukus visiškai atsipeikėjęs, žengė ton pusėn.— Kas čia?! — sušuko jis prieidamas. Vietoj atsakymo pasigirdo trakšt, triokšt- kibiriokšt, ir neprašytas svečias parodė savo, kulnis.Naktis. Girioj dar tamsu. Tik pro galingų medžių viršūnes skverbėsi išblyškę mėnulio spinduliai. Šilto vėjelio judinami gailiai verkė medžių lapai. Kažkur sodyboje 'sulojo šuo. Ir vėl tas pats nejaukus miško šnabždesys.Prie lauželio tupėjo susirietęs skautukas ...
Br. P. J. Miškinis.
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UNRINIS PALTAS.

/Tikras atsitikimas. dar UNRRA, os laikais/.
Stovykloje tamsu. Ilgo koridoriaus pasieniu retkar

čiais praslenka tautiečio DP šešėlis, nuaidi žingsniai, 
ir vėl viskas paskęsta tyloje. »

Atkišusi rankas i priekį, kad neprasidaužtų kaktos, ■ 
grabinėdama drėgnas sienas koridorium slenka 
aukšta, kiek sulinkusi septintoko Jurgio, figūra. „Kad 
ją kur, tą „Štromšperę"! nusikeikia Jurgis. „Be 
devynių aišku, nebus dar šviesos. Slampinėk čia žmo
gau, kaip maiše. Kiek pripratusios prie tamsos Jurgio 
akys pradeda pamažu skirti koridoriuje išgriozdytų 
daiktų šešėlius.' ' .

Ūž pasisukimo nuaidi moteriškų kulniukų taukšė
jimas. Priešais Jurgį ateina baraškiniu paltu susi
supusi žmogysta. Jurgis sustoja ir jo akys palydi 
nueinančiąją. „A, Irena," pagaliau pažįsta Jurgis ir 
keliais dideliais žingsniais atsiduria šalia mergaitės.

~ Geras Patarnavimas.
— Ar pašėrei arklį?
■— Pašėriau.
— Ar apvalei jį?
—■ Taip..
— Tai pakinkyk?!
■— Gerai, pone, bet pasakyk, kur jis yra.

Blogas Profesorius.
Tėvas:

— Na, Mikai, kaip tau patinka tavo profesorius?
Sūnus: i

— Visai jis man nepatinka: jis nieko nemoka.

Imdamas ją už parankės, pradeda švelniai kalbinti: 
„Irut, nepyk! Aš žinau, tu tikrai pyksti. Man ta Al
dona nei šilta nei šalta. Tik taip ot kartais užeina 
noras paišdykauti. Nepyk, brangute, tu man vienin
telė." Jurgis eina šalia glostydamas baraškinio palto 
rankovę, ir vis atsiprašinėja. '

Ūmai koridoriuje sužimba visos lempos ir akinanti 
šviesa apžlibina Jurgį. Kai jis atmerkia akis, jos 
išsiplečia iš nustebimo. Priešais jį šypsosi jo kaimynės 
ponios Motekaitienės veidas. Jurgis skubiai paleidžia 
rankovę ir, murmėdamas kažką panašaus į atsiprašy-. 
mą, ar apsirikimą, mauna už kampo. Braukdamas nuo 
kaktos prakaito lašus, piktai, nusispiauna: „Ot 
nudegiau! Ir kokiam galui ta UNRRA visas moteriškas 
viennodais paltais apdovanojo."

Skiit. Z. Sadauskaitė.

— Dėlko?
Sūnus: _

— Jei jis ką nors žinotų, manęs nuolat neklausi
nėtų.

Gudrus Sūnus.
— Tėveli, esu tiek išmintingas, kad žemėlapyje 

galiu atrasti visus miestus, kalnus, upes.
—; Labai gerai, sūneli, •—tarė tėvas, -r- atrask 

man tą miestą, kuriame gyvena Mikas, kuris yra man 
skolingas šimtą dolerių.

—: O kaip tas miestas vadinasi?
— Kvaily, jei žinočiau, tavęs neklausčiau.

Kai du stos-visados daugiau padarys! . .
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Mylėk gyvulėlius!

Vagis Neturtingojo bute.
Vagis naktį įslinko į neturtingo žmogaus butą ir 

graibydamasis aplink sienas ieškojo grobio.
Neturtingasis, kuris tuo metu dar nebuvo užmigęs, 

tarė isšigandusiam vagiui:
— Prieteliau, negerą vietą išsirinkai. Nakčia čia 

ieškai to, ko aš ir dieną negaliu rasti.

Nežino Vardo.
■Ponas klausia naujo tarno:
— Kaip tai nežinai? Kaip tave vadino senieji
— O ar aš žinau, — atsakė tarnas.
— Kaip tai nežinai? Kaip tave vadino senieji 

ponai, pas kuriuos tarnavai? .
— Ponas mane vadino kvailiu, o ponia — asilu, 

gi ponaitis, kai būdavo gerame ūpe, vadindavo 
rakaliu, gi būdamas piktas, niekuo nevadindavo, tik 
kumštimis apskaldydavo man galvą.

Dievas Mišių klauso.
— Joneli, — klausia tikybos mokytojas, — ką darė 

Dievas per šešias dienas..
— Tvėrė pasaulį, — rimtai atsakė Jonukas.
.— O ką Dievas darė septintą dieną?
— Ėjo Mišių klausyti, — nemirkčiodamas atšovė 

Jonukas.

Neverta jaudintis.
Sena ir nervinga keleivė šiaurės Atlantu plaukian

čiame laive į Europą, priėjo prie kapitono ir paklausė:
— Kas atsitiktų, jei mes atsimuštume į ledo kalną?
— Nesijaudink ponia, — tarė kapitonas: — ledo 

kalnas plauks savo keliu, .visai to. atsimušimo nė 
nejausdamas.

Nervingoji keleivė daugiau nebesijaudino.

Jungtinėse Valstybėse.
Worcesterio mieste susiorganizavo ŠALPOS STO

TIS, kurioje sktn. Kazys Janavičius yra vyriausiasis 
kalbėtojas/speakeris/. Šitoji stotis per nepilnus tris 
mėnesius išsiuntė į Vokietiją, į tremtinių stovyklas 
jau per 1.500 svarų daugiausia maisto siuntinių už 
1000 dolerių vertės.
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Trečioji jubiliejinė stovykla.
Šiais metais LSS pasiryžusi įvairiu būdu atžymėti 

30 metų skautystės sukaktį. Taip pat Pasaulio Skautų 
Sąjunga švenčia 40 metų nuo skautystės įsikūrimo 
jubiliejų. Tai dvigubai sukakčiai atžymėti bene'didži
ausias LSS darbas bus jubiliejinė stovykla. Iš kari
nės valdžios leidimas jau gautas. Stovykla numatoma 
Hanoverio ar Garmischo apylinkėje tarp liepos 1 ir 
rugpjūčio 10 dienos. Brolija ir Seserija jau ruošiasi 
tai didžiulei stovyklai. Numatoma apie 1500—2000 
dalyvių.

Atstovas DP skautams.
Tarptautinio Skautų Biuro atstovas DP Skautams 

Vokietijoj ir Austrijoj sktn. Jean Monnet įsikūrė 
Mūnchene ir pradėjo eiti savo pareigas. Jis šv. 
Jurgio proga atsiuntė gražų sveikinimą Brolijos 
Vadijai ir pažadėjo visokeriopą pagalbą mūsų atsikū
rusiai skautijai tremty.

Pan-Pacifiko Jamboree.
Skautų Sąjunga Australijoje ruošia didžiulę jam

boree Yarra Brae, Wonga Parke prie upės Yarra, 
septynias mylias nuo Ringwoodo. Ta didžioji sto
vykla įvyks gruodžio mėn. 29 — sausio 9 dienomis. 
Mūsų skautai, nuvykusieji Australijon, ton jamboree 
jau pakviesti. Sktn. Dainutis kreipėsi į Broliją 
prašydamas eksponatų lietuvių skautų parodėlei. 
Lietuviai skautai toj jamboree dalyvaus kaip atskiras 
vienetas. Bus graži proga ir toliausiame pasaulio 
krašte supažindinti kitų tautų brolius su lietuviška 
daina, tautiniais šokiais ir mūsų tautos menu.

Sukaktuvinė skautiško gyvenimo ir darbo paroda.
Per Sekmines Schw. Gmūnd stovykloje LSS ruošia 

visos sąjungos tremty skautiško gyvenimo ir darbo 
parodą. Eksponatus siunčia visi Brolijos ir Seserijos 
tuntai. Vyriausiu parodos tvarkytoju paskirtas sktn. 
dail. K. Žilinskas. Gegužės 30 d. įvyks parodos ati
darymas, kuriame dalyvaus daug svečių ir iš kitur, 
nes ta proga šaukiamas LSS Tarybos suvažiavimas.

Radio telegrafistų kursai.

Džiugo Vietininkija suorganizavo radio telegra
fistų kursus, kurie tęsėsi per du mėnesius. Per šv. 
Jurgį įvyko kursų užbaigtuvės, įteikta baigimo 
pažymėjimai ir dovanos tiems, kurie ištvėrė iki galo 
sunkoką programą išeiti ir išlaikė egzaminus. Kursams 
vadovavo sktn. M. Manomaitis.

Norvegijoje.
IV pasaulinis vyčių sąskrydis įvyks 1949 metų 

1—12 rugpjūčio dienomis. Oficialus sąskrydžio atida
rymas įvyks 2 rugpiūčio ir oficialus uždarymas 11 
rugpjūčio. Sąskrydžiui parinkta vieta 160 km į šiaurės 
vakarus nuo Oslo OTTADALENO apylinkėj. Dalyvirj 
amžius — nuo 17 ligi 25 metų 1949 m. sausio 1 dienai. 
Vieneto sudėty galės būti 10 vyčių 1 skautininkas, 
be to 3 skautininkai keturių būrelių draugovei ir 6 
atstovai į Tarptautinę Skautininkų Konferenciją, kuri 
įvyks, taip pat ten ir tuo pačiu laiku.

Tarptautiniame Biure.
Tarptautinio Skautų Biuro leidžiamas mėnesinis 

žurnalas JAMBOREE įsidėjo savo paskutiniame nu
meryje gana plačią žinutę iš DP skautų gyvenimo, 
jų tarpe paminėta ir baigiamoji vadovų stovykla 
Ragainėje/Horneburg/Taip pat yra įdėta labai vykusi 
nuotrauka iš lietuvių skautų dalyvavimo Jamboreej.

Būtų labai gera, jei mūsų išvykę Broliai galėtų 
užsakyti JAMBOREE žurnalą vienam kitam vadovui, 
likusiam ir dirbančiam Vokietijoj ir Austrijoj.

Prancūzijoj .
VI pasaulinės JAMBOREES komitetas išleido 72 

puslapių tos Jamborees albumą, kuriame įdėta 230 
parinktų nuotraukų, atspaustų kreidiniame popieriuje. 
Pavartotos trys spalvos, tekstai anglų ir prancūzų 
kalbomis. Kaina 170 frankų.

Čekoslovakijoj.
Paskutinės Vyriausybės krizės Čekoslovakijoj vie

nas iš padarinių yra tai, kad jų skautų Brolija, vad. 
JUNAK, paimta valstybės žinion, pašalinus ar pri
vertus pasišalinti visai eilei iki šiol dirbusių vadovų. 
Dabar Junak padarytas privaloma organizacija vi
siems iki 15 m. jaunuoliams ir įtraukta į „Liaudies 
Fronto Akcijos Komitetą", kuris yra vyriausybės 
kontroliuojamas ir finansuojamas. Dėl to Junak 
nebelaikomas Tarptautinio Skautų Biuro nariu. Kr.

Didelė Padėka.
L. S. B. Spaudos Skyrius nuoširdžiai dėkoja mūsų 

broliams vyr. skltn. J. Matulaičiui ir vyr. skltn. A. 
Vasiliauskui Kanadoje už paramą „Skautybė Berniu
kams" išleisti bei gražius linkėjimus mūsų broliams 
ir sesėms Vokietijoje, siųstus prie degančio lauželio 
šv. Jurgio dieną. Taip pat dėkojame visiems broliams 
Tuntininkams, iš anksto atsiuntusiems pinigus už 
„Skautybė Berniukams", ir tuo parėmusiems knygos 
leidimą. L. S. B. Spaudos Skyrius.
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Pirmasis skautų pasirodymas Rotenburge.

Viso pasaulio skautų globėjo šv. Jurgio diena 
neliko nepaminėta ir pas jauniausios tremtyje vieti- 
ninkijos skautus, Rotenburgo stovykloje. Negalint 
švęsti savo šventę balandžio 23 d. teko ją nukelti 
į sekmadienį. Po vėliavos pakėlimo vyko pamaldos 
R. Katalikų ir evang. bažnyčiose. Po pietų pertraukos 
17 vai. mokyklos salėje buvo pradėta iškilminga vie- 
tininkijos sueiga, kurios metu 10 mergaičių ir 4 ber
niukai davė jaunesniojo skauto ir 9 skautų įžodi. 
Turiningą referatą skaitė sk. vytis, stud. A. Gavelis. 
Skautus nuoširdžiai sveikino stovyklos komendantas 
p. S. Bumblys, skautų katalikų kapelionas kun. J. 
Čeponis, skautų evangelikų kapelionas kun. Keleris ir 
prad. mokyklos vedėjas mok. J. Smieliauskas. Po 
sueigos 21 vai. vietininkijos skautai surengė viešą 
laužą, kuriame dalyvavo beveik visa stovyklos lietu
viškoji visuomenė. Stovyklos komendantui uždegus 
laužą, buvo pradėta skautiškoji laužo programa, į 
kurią sumanių laužavedžių dėka buvo įtraukti ir visi 
žiūrovai, o A. Masevičiaus vedamas vyrų choras pa
dainavo net keletą skautiškų dainelių. Laužui vado 
vavo jūrų sk. vyr. valt. F. Ročius ir sk. vytis, stud. 
A. Gavelis. Alb. Pocius.

Rebdorfas.

Š. m. balandžio 25 d. „Vilnelės" Tuntas suruošė Pir
mąjį Tremtyje Moterų Rašytojų Literatūros Vakarą, 
kuriame dalyvavo ir savo kūrinius skaitė šios mūsų 
moterys rašytojos: Augustaitytė —■ Vaičiūnienė, Gr. 
Tulauskaitė, VI. Proščiūnaitė, Mg. Mykolaitytė, K. 
Grigaitytė — Graudušienė ir K. Pažėraitė. /Be to, buvo 
paskaityta dėl ligos negalėjusios atvykti P. Orintaitės 
novelė./ 1

Atidarius vakarą, „Vilnelės" Tunto tuntininkė 
psktn. T. Reizgienė perskaitė sveikinimus, gautus iš 
buvusio Lietuvos prezidento p. dr. K. Griniaus/iš 
Čikagos', Alės Nakaitės—Arbačiauskienės/iš Detroi
to/, V. Vydūno, Alanto, Vykinto ir kt.

Rašytojos skaučių buvo apdovanotos kukliu šios 
didžios dienos prisiminimu —» tautinėmis juostelė
mis, o vakare jų garbei buvo suruošta kukli arbatėlė, 
kurios metu programą išpildė „Vilnelės" Tunto 
skautės.

Reikia paminėti, kad didžiausią šio vakaro rengi
mo darbą atliko „Vilnelės" tuntininkė psktn. T. Reiz
gienė. Taip pat prisidėjo ir skaučių tėvai, kurie 
globojo ir maitino mielas viešnias ir svečius.

Balandžio 24 d. buvo taip pat literatūros vakaras, 
tačiau jame dalyvavo dar tik „augančios" skautės 
literatės, kurios skaitė savo kūrinius.

Šį literatūros vakarą pravedė vyr. sk. D. Toliušytė. 
Kad žiūrovams nenusibostų, vyr. sk. D. Zubrickaitė,

Musų broliai tolimoje Indokinijoje.
Foto: Sk. Grigonis.

pagrojo akordeonu, o keletas „Vilnelės" Tunto skaučių 
padainavo dainelių.

y Savo kūrinius skaitė šios skautės: „Dainavos Tunto 
sk. Dalia Ivanauskaitė ir Vilmantą Karečkaitė; „Ga
bijos" Tunto sk. Vida Butėnaitė ir Laimutė Zujutė; 
„Šešupės" Tunto sk. Žibutė Sadauskaitė ir „Vilnelės" 
Tunto sk. Danutė Toliušytė.

Vakare svečiuose dalyvavo ir keletas rašytojų, 
kurie apgailestavo kad tiek mažai skaučių literačių 
tesusirinko. Tikrai gaila, kad į mūsų kvietimą tiek 
mažai tuntų atsiliepė — kvietėme visus!

Jaunosioms literatėms trumpą žodį tarė Tremtinių 
Rašyt. Sąjungos pirmininkas S. Santvaras. T.

AA Romualdas Ūselis.

Skaudus Įvykis.

Balandžio 7 dieną „Aušros" Tuntą, kaip ir visą 
mūsų stovyklos bendruomenę, ištiko skaudus smūgis. 
Netekome vieno geriausiųjų iš savo tarpo — skil- 
tininko Romualdo Ūselio. Negailestingoji mirtis nu
laužė šį trapų, dar nespėjusį išsiskleisti pumpurą.

A, A. Romualdas, gimęs Kėdainiuose 1931 m. V. 17 
d., kaip ir daugelis likimo brolių, bolševikiniam 
terorui besiartinant, kartu su savo tėvais ir seserimi 
apleido gimtąjį kraštą. Sąjungininkams okupavus
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Vokietiją, apsigyveno Dorverdeno stovykloje, kur ir 
davė skauto įžodi. Čia ir prasidėjo skautiškasis vei
kimas. Visada, buvo punktualus, tylus, drausmingas 
ir buvo pavyzdžiu savo draugams. Seedorfe baigė 
skiltininkų kursus, dalyvavo skaitlingose stovyklose 
ir iškylose. Visur buvo jo pilna.

Stadėje buvo pakeltas į paskiltininkio, o vėliau ir 
į skiltininko laipsnius ir jam buvo pavesta vadovauti 
,,Margio" dr-vės skautų vyčių kandidatų II-jam būre
liui. Čia jis dirbo iki savo gyvenimo pabaigos.

Staigi mirtis išplėšė jį iš savųjų glėbio. O jis dar 
taip norėjo gyventi mokytis, dirbti. Netekome dar 
vieno brolio, dar vieno lietuvio.

Telieka A. A. Romualdas mums skauto pavyzdžiu 
sunkiame tremties kelyje. A. N.

Belgija.
Į 'Belgiją anglių kasti yra nuvykę apie 1000 lietu

vių, o su šeimomis susidaro dvigubai. Be to kelios 
dešimtys lietuvių čia gyvena iš senų laikų.

Mokyklinio amžiaus jaunimo labai nedaug, tačiau 
.atvykus vienam kitam skautui pereitą rudenį Char
leroi apylinkėj — Chatolet buvo įsteigta „Šarūno" 
draugovė. Dėl sunkių sąlygų žiemą veikimas buvo 
labai ribotas, bet su pavasariu visi skautai atgijo ir 
baigia įsigyti uniformas. Sueigos daromos kiekvieną 
sekmadienį, per kurias tarp kitko mokomasi skautiškų 
ir liaudies dainų. Kai kada surengiami laužai su pro
grama. Daug dėmesio kreipiama į sportą. Draugovei 
vadovauja psklt. J. Skimbirauskas, o dvasios vadu 
yra Tėvas Jėzuitas J. Aranauękas.

Laukiame, kur yra buv. lietuvių skautų, įsisteigiant 
dalinėlių ir kitose Belgijos vietose.

Stepas Paulauskas.

MES DAR GYVUOJAME.
Skaitai, neskaitai žmogus „Skautų -Aidą", o apie 

„Aušros' Tuntą kaip'nėra, taip nėra jokios žinelės. 
Atrodo, kad mes esame nušluoti nuo žemės paviršiaus 
arba išemigravę kur į Aliaską. Tačiau taip nėra, o kad 
apie mus nieko nesigirdi, tai kaltas propagandos šefas.

Mūsų tuntas pakliuvo į tų nelaimingųjų skaičių, 
kurie negali ramiai ir netrukdomai vienoje vietoje 
pabūti. Diirverdenas — Seedorfas — Stadė —■ Dedels- 
dorfas — tai „Aušros" Tunto kelionės maršrutas pas
kutiniųjų metų 'laikotarpy.

Tik atvykę į naująją, miškais apsuptą, Dedelsdorfo 
stovyklą, čiupom už kastuvų, piūklų ir kirvių ir įren
gėme vėliavos aikštelę. Tiesa, ji ne tokia graži, kaip 
buvusioje stovykloje, bet mums, miškų gyventojams, 
pakankamai impozantiška.

Skautavimui čia atsivėrė platūs akiračiai. Aplinkui 
miškai ir miškeliai, arti nė vieno didelio miesto. Kas 
gi begali būti geresnio skautui — gamtos draugui. 
Blogi orai trukdo iškylavimą. Skautai vyčiai ir kandi

datai „kombinuoja" stovyklauti, bet kol kas planais 
ir lieka.

Aktyviausių yra sesės, nes broliai žiūri į skautiškąjį 
darbą kiek abejingai ir šaltai. Tačiau šiltoji pavasario 
saulutė sutirpdys ledus ir vėl atbusime ir dirbsime, 
nes, čia veikimui sąlygos yra tikrai palankios.

A. N.

1. Lordas Robertas Baden — Powellis.
Skautybė Mergaitėms III — oji laida.
1947/1948 Lietuviškosios knygos metai ir L. S. S. 
Jubiliejiniai metai, 348 pusi., parduodama po 15 RM.

L. S. S. Seserija šios knygos išleidimu atliko 
didelį ir svarbų darbą. Knyga atspausdinta be 
pataisų, kokia ji buvo išleista Lietuvoje. Tik gale 
pridėta Seserijos naujai priimtos patyrimo laipsnių 
ir valstybinio, tautinio ir pasaulinio skaučių ženklų 
programos.

Šio didelio veikalo, išversto iš anglų kalbos, 
sulietuvinto ir papildyto sktn. O. M. Saulaitienės, 
pasirodymas pakels visų skaučių patyrimą ir 
suteiks žinių paukštytėms, skautėms, vyresnėms 
skautėms, ir vadovėms. Todėl patartina kiekvienai 
sesei „Skautybė Mergaitėms" įsigyti, skaityti ir 
įgytas žinias taikyti pačiame gyvenime,

Joje ras medžiagos apie namų ruošą, šeiminin
kavimą, rankdarbius, juostų audimą, sportą, hi
gienos klausimus, žaidimus, pirmąją pagelbą, 
skalbimą ir glaistymą, ligonių priežiūrą, vaikų 
auklėjimą ir kt.
Daili Saulutė.

Albumėlis vaikams. Dailininko Zenono Kolbos.
Kaina 20 RM.

Patikslinimas.
Vietoj „S. A.“ nr. 4,9 pusi, rflš skltn. Vilčinskaitės 
tautinių raštų rinkinio" turi būti „Iš vyr. sk. psklt. 

E. Masiulytės tautinių raštų rinkinio".

MALONI SESUTE!
AR JAU ĮSIGIJAI IR PERSKAITEI „SKAUTYBĖ 

MERGAITĖMS"? 
f
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3. Tėvelių Pasakos. Iš lietuvių liaudies pasakų lo
byno. Mažiems vaikams parinko ir skaityti paruošė 
A. Giedrius. Iliustravo J. Steponavičius. 58 pusi.
Kaina astuonios markėj.

A-GIEDRJUS

4. Stovykla. „Nevėžio" Tunto D. L. K. „Kęstučio" 
skautų vyčių būrelio laikraštis. Redaguoja Bene
diktas Viesulas, iliustruoja vyr. valt. Alg. Francas. 
Išeina kartą mėnesyje, Seligenstadte.

5. Bale Voveraitė. ŽIRGONĖ IR GAILĖ. Trijų dalių 
scenos pasaka. Iliustravo J. Tričys. 1948 m. L. S. S. 
Brolijos Vadija Detmold. Pusi. 38 Kaina šešios 
markės. Patartina kiekvienam vaikui įsigyti šią 
gražią knygelę su septyniais spalvuotais pa
veikslais. Įdomus turinys. Tinka vaikų teatrui. 
Užsisakyti: . Tiekimo Skyrius, 21a/ Augustdorf 
b. Detmold, DP Camp.

’l. S. S. JUBILIEJINE PARODA SCHW. GMUNDE.
Vėliavos pakėlimas ir paradas. Gegužės mėn. 30 d. 

įvyko Schw. Gmūnde nepaprastos iškilmės, prasidė
jusios įspūdingu vėliavos pakėlimu. Susirinko didžiulė 
minia stovyklos gyventojų, LSS Tarybos nariai, 
senieji sąjungos veteranai ,ir kiti svečiai. Po vėliavos 
pakėlimo pražygiavo „Gabijos" ir „Gedimino Pilies" 
tuntai gražiomis gretomis su atskirų draugovių ir 
įvairių skautų šakų bei Jamboree vėliavomis pro 
aukštuosius svečius.

Pamaldos. Po parado nužygiavo organizuotai skau
tai bažnyčion. Šv. mišių metu LSS vyriausias dvasios 
vadovas sktn. kun. dr. Vaišnora pasakė skautaškoms 
iškilmėms pritaikintą pamokslą iškeldadmas kilniuo
sius skautybės idealus ir ragindamas juos išgyventi 
pačiame gyvenime. >

Jubiliejinės parodos atidarymas. Sąjungos vete
ranė, Skautų Paspirties Dr-jos steigėja p. B. No- 
vickienė atidarė parodą perkirpdama kaspiną. Atida
romą žodį tarė parodos vyriausias organizatorius 
sktn. dail. K. Žilinskas, nušviesdamas organizavimo 
eigą, jos skryrius ir tikslą bei pabrėždamas skau

tiškosios ideologijos nedalomumą. Vykdomosios 
Tarybos ir Švietimo bei Kultūros Tarybos vardu 
sveikino p. Novickas pasidžiaugdamas atsikūrusiu 
skautiškuoju sąjūdžiu tremty. Labai vertindamas 
sąjungos darbus palinkėjo nepalaužiamai ir sėkmingai 
tęsti pradėtąjį kilnų darbą. Apygardos dir. Maingeot 
iškėlė sukakties svarbą Lietuvos egzistencijai ir 
pasidžiaugė lietuvių skautų atsparumu šiose sunkiose 
DP sąlygose. Ši jaunimo šventė yra gražaus darbo 
šventė, kurią sukūrė jaunimas be tėvų, be tėvynės ir 
bei išlaiko per skautų organizaciją savo krašto ir 
tautos tradicijas. Ši skautiškoji paroda gražiai charak
terizuoja lietuvių tautą. Aš didžiuojuos, kad mane 
vadina lietuvių direktorium, taip baigė p. Maingeot 
savo žodį. Piranijos Permininkas vyr, sktn. K. Palčiau- 
skas' nurodė jubiliejinių metų prasmę ir uždavinius, 
kvietė visus sąjungos narius aktingai prisidėti prie 
visų jub. metų parengimų, kad iš praeities sendamiesi 
stiprybės pagalėtume visas kliūtis ir aukotume savo 
brangiausias jėgas tautos laisvei. Seserijos Vadė vyr. 
sktn. J. Vaičiūnienė savo jausmingu žodžiu apžvelgė 
sąjungos kelią per 30 m ir pasidžiaugė jaunimo 
darbais, paaukotais savo tėvynei. Vyr. sktn. dr. !</?- 
siūnaitė įteikė parodos organizatoriui sktn. dail. K. 
Žilinskui „Neringos" Tunto juostą. Skautės padainavo 
keletą liaudies dainelių.

■ Po atidaromų kalbų bei sveikinimų svečiai ir skau
tiškasis jaunimas apžiūrėjo parodą. Šv. Sosto dele
gatas kan. Kapočius ir daug kitų garbingų svečių 
aplankė šią jubiliejinę parodą. Apie jos skyrius ir 
darbelius parašysime kitą kartą. K.

154-sis VYTENIO laivas įsigijo savomis lėšomis 
15 žmonių talpos motorinę valtį, kurią patys jūros 
skautai atsiremontavo ir nuleido į Mainą. Laivui 
vadovauja v. valt. M. Grinevičius.

263-sis atskiras vyčių EIMUČIO būrelis, nors ir 
išsisklaidęs po įvairias vietoves, iškėlus Offenbacho 
stovyklą, pasiryžęs Jubliėjinėj Stovykloj dalyvauti 
in corpore. Jei nesusiorganizuos iki to laiko pala
pinės, tai stovyklaus pasidaręs lapinę.

VISU NUOŠIRDUMU RUOŠKIMĖS III-AJAI 
JUBILIEJINEI STOVYKLAI!

Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical 
Editor A. Krausas

21a/Augustdorf b. Detmold D. P. Camp, Bl. 33
Viršelis Ferdinando Georg Waldmiiller „Vaikai prie lango". Kaina penkios markės.
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