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* Šiuo metu administracijoje ben - 
dradarbiauja: Ant. Alonderis, Alg. 
Valiūnas, Vyt. Kairys, L Ųleckaitė, 
P. Seibutis, F. Mockus ir Ant.Zio- 
bakas.
* Ketvirtojo ir šio numerio straips
nių antgalvėliai yra paruosti naujojo 
administracijos bendradarbio vyr. 
skilt; V. Brickaus.
* Korespondencinė ir šiaip medžiaga 
mūs gausiai aprūpina Brolijos Spau
dos Skyriaus vedėjas sktn. G.Juskė- 
nas (Boston) ir Montrealio tuntinin- 
kas. vyr. skilt. S. Naginionis. Aciu, 
broliai, kad redaktoriaus vieno ne- 
paliekate . . .
* Detroito Baltijos vietininkija, vado
vaujama sktn. VI. Paužos, /parėmė 
mus 25doleriais. Nuoširdus ačiū!
* Pakilus visoms kainoms ir pašto 
tarifui, "Sk. Aidas" atsidūrė gana 
sunkioje padėtyje. Tikimės, kad di
desnių vienetų pasaulyje vadovai su
pras mūsų rūpesčius ir ras priemonių 
mus skubiai paremti pinigais. Negal 
vokime, kad "Sk. Aidas" yra vien To
ronto skautų rūpestis. Tik bendromis 
visų pastangomis galėsime jį išlaikyti. 
Miela-s vadove neatidėliok rytdienai 
to, ką gali šiandien padaryti. Iškelk 
šį klausimą artimiausiame savo tunto 
ar dr-vės vadijos posėdyje ir parašyk 
mums, ką apie tai galvojate.

* Kanados Rajono Brolijos vadeiva 
"Sk.A." platinimo vajų pratęsė iki 
birželio mėn. 1 dienos.

* Yra gauta iš sesės B. Michalkytės 
prenurheratos mokestis, bet nenuro
dytas . . . adresas. Pašto antspaudas 
Watertorn/USA. Jei kas žino šios 
sesės tikslų antrašą, prašome pra
nešti administracijai.

* Skautininkai-kės rasą kituose laik
raščiuose skautiskais klausimais, ne
pamirškite ir . . . "Sk.Aido".

* Malonus skautininke, laukiu is Ta
vęs atsakymo į mano laiskąskautiskos 
spaudos reikalais jau lygiai keturi 
mėnesiai.Atrodo, abu esame kantrūs...

Red.
* Montrealiskė "Nepriklausoma Lie
tuva" dažnai deda žinių is skautų 
veiklos ir visuomet labai.šiltai pami
ni kiekvieną naujai išėjusi "Sk.Aido" 
numerį. Uz visą tai redaktoriui 
p. J. Kardeliui esame labai dėkingi. 
"N,Lietuvos"adresasyra 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal 32, P.Q. 
C anada.

* Atsiųsta paminėti naujai išleista 
Vinco Pietario "Lapės pasaką", 98 
pusi., kaina 1.20 dbl. Dail. P.Os- 
molskis. Išleido Lietuvių Spaudos 
Centras Amerikoje "Gabija", 340 
Union Ave., Brooklyn 11, N.Y.

Viršelis: Dail. Telesforo Valiaus 

Spaudė AR JAU SURADAI "SK. AIDUI" BENT
VIENĄ PRENUMERATORIŲ? !

»7O OUttH STB. lAtr TOaOHTO. OMT. CAHACA
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MŪSŲ MOTINŲ DIENA

Įjraziausiame žiedų laike mes dieną skiriam motinai. Gražiau
siame žiedų laike brangiausiam asmeniui šioj žemėje . . . Prisi
menam šiltu jausmu motiną akis užmerkusią be laiko, motiną 
likusią Tėvynėj e,motiną žiauriame ištrėmime, motiną čia kasdieny
bėje su mumis dirbanciątriūsiancią savo vaikams ir visai seimai.

Žodis motina toks, rodos, trumpas ir paprastas, bet kiek savy
je pasiaukojimo, meilės ir kančios slepia. Kas suskaitys jos 
žingsnius, kas įvertins jos darbus nuo to laiko, kai su pirmu že
miškuoju atodūsiu tave, sesė, broli, pasitiko jos mielos akys ! 
Kiek daug ji atsižadėjo, kiek aukojosi . . . Kaip ji tave suprato ir 
tavimi rūpinosi . . .

Nepaprasti yra motinos nuopelnai tautų istorijoje. Moteris - 
- motina nesukūrė pasaulį stebinančių kūrinių, nepadarė svaigi
nančių išradimų, neatliko akinančių žygių, o visdėlto ant jos, ant 
jos vienos rankų ilsėjosi ir išaugo meno genijai, žymieji moksli
ninkai, valstybės galvos ir narsieji karo vadai ... Ji įkvėpė savo 
vaikų sielose grožio ir gėrio meilę, ji įdiegė juose tautinius ir reli
ginius jausmus. Motina davė pasauliui didvyrius pati likdama 
nuošalyje, kartais net visiškai nežinoma. Šioje aukoje ir glūdi jos 
spindinti didybė.

Lietuvei motinai esame dėkingi uz mūsų Tautos gyvybę. Ji užau
gino praeities karžygius, knygnešius, savanorius 
siuosius dabarties partizanus. 
Jos dėka sunkiausiais sutemos 
laikais Lietuvos vaikai išliko 
lietuviais. Motina - didvyrė ir 
šiandien, stovėdama tvirta kaip 
uola, skausmo gniaužoma šir
dim išleidžia sūnų, vyrą mirt, 
kad tauta gyventi galėtų. Moti
na čia, laisvame pasaulyje, iš
laiko ir ugdo savo vaikų širdyse 
meilė viskam, kas lietuviška . . .

Sesės ir broliai, tesitęsia 
Motinos Dienos nuotaika istisus 
metus. Supraskim, atjauskim , 
mylėkim ! Ir tai bus jai gražin
ta tik maža dalelė to, ką esame 
skolingi.

ir nar-

___________
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TAU, SESE I
Jei truks šviesos sutikti Motinos Dieną, prisimink Rafaelio sikstinę Ma

doną ir jos nežemišką šypsnį. Tai motina. Ar yra tokių moterų tikrenybėje? 
Aišku, ne. Bet kaip tada Rafaėlis galėjo sukurti tokį atvaizdą, jei tokios 
moters tikrenybėje nėra. Jis pats yra pasakęs, kad kurdamas savo Madonas, 
jis stebėjęs daugybę motinų ir kiekvienoj ką nors gražaus radęs, kaip bitė 
medų, viską surinkęs ir įkūnijęs savo Madonose. Mokėkime ir mes taip 
matyti, mokėkim toj pilkoj kasdieninėj savo motulėj įžiūrėti dangišką šyps
nį, kuris švyti kiekvienos palinkusios prie lopšio motinos veide.

Rimšos "Vargo mokyklos" motina, Šatrijos Raganos "Senojo dvaro" sva
jotoja mamatė, judri Vaižganto "Pragiedrulių" motulė, visos jos mums ar
timos ir kartu didžios lietuvės motinos, mes matom jas taip giliai suaugu
sias su kasdienybe ir kartu didžias dėl to, kad jų kūrėjai surado jas ir paro
dė mums. Būkime ir mes menininkės savo sielose suprasti ir įsijausti, 
ką slepia savy trumpas ir taip dažnai be minties tartas žodis - motina.

A. Maceinos žodžiais:"Motinos diena, tai motiniskosios asmenybės diena. 
Pasaulis šiandien saukiasi vienijančios ir globojančios moteriškos dvasios. 
Jis saukiasi moters, kuri savo meile apvaldytų jsisiūbavusią laukinę jėgą, 
kuri savo globa ir rūpesčiu išgelbėtų saitą ir beširdį heroizmą, kuris savo 
kūryba statytų naują žmogų ir naują gyvenimą". Mums pavestas uždavinys 
kurti ir sviesti, nesti gyvybę ir kartu mūsų tautos pulsą. Būkime tomis mū
sų liaudies pasakos Eglėmis, kurios ir puikiuose jūros dugno rūmuose neri
mo ir namų ilgesio vedamos sužaliavo savo žemės krašte. Būkime tomis 
vaidilutėmis, kurios nors ir kukliuose savo rūbuose, saugoja taip svarbią 
amžiną ugnį. Jei mums nelemta suliepsnoti didvyrėmis, kaip istorinė Gra
žina, legendų Živilė, žibėkime mažomis liepsnelėmis, žibėkime ir neuž- 
geskime.

vyr. skilt. A. Š.

JO MOTUTĖ
Didžioji pusė motutės gausiosios kalbos buvo į sūnelįjkai didieji buvo išsi

skirstę-tai ir visa kalba.Vos tik jo atmintis sutvirtėjo,jau žinojo is jos griež
tai visą tėvelio ir jos pačios giminės kroniką,visų genčių priepuolius jielaimes 
ir džiaugsmus, visus būtus jos pačios vargus, esamus rūpesčius, sielvartus, 
jausmus ir viltis.

Ir ėmė sūnelis is pat pradžios manyti,jogvisąnamų tvarkąsavo kalbamotu- 
tė tepalaiko.Tesustojie,rodės, ji kalbėjusi, rikiavusi, raginusi-tą pat valandą 
visą suirs, sugrius, ir vienas Dievas bežino, kur visiems reiks is namų išeiti. 
Na, ir meldė Dievulį, kad rūpestingiausią.darbsčiausią motutę visų gerovei 
teiktųs ilgiausiai laikyti.

Motutės atsidavimas savo namams,savo vaikams,jos sielojimasis nuolat,kad 
bent visiems būtų gera, tikrai buvo be galo, be krašto. O mažasis tikras buvo 
jos meilės kankinys. Mylavimams, ūkavimams,šokinėjimams nebuvo galo,-mei
lės kankinėlis turėjo jpo daug kartų išklausyti kas dieną ilgą litaniją gražių gra- 
ziausiųmalonėjamų žodelių. Tai argi begalėjo būti kame pasaulyje dar geresnė, 
dar meilesnė motutė uz jo motutę ? ? ?

(Is Vaižganto "Aukštaičių vaizdelių")
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MANO BROLI !

Qavau Tavo laišką iš tolimo tolimo krašto ir prisiminiau aną vasaros rytmetį, 
kai Tautinei Stovyklai baigiantis padavei man ranką ir paėmęs kuprinę nuėjai 
prie sunkvežimio turėjusio vežti Tave į stotį. Kurį laiką dar mačiau Tavo besi
šypsantį, saulėje įdegusį veidą, bet netrukus suburzgė motorai, sumojavo pasi
liekantiems nosinės, mašinos viena po kitos ėmė tolti plentu ir drauge su įvai- 
riaslipsiais skautais dingo kelio dulkėse.Tai buvo paskutinis mūsų pasimatymas. 
Po kelių savaičių Tu buvai pakeliui į užjūrį, o uz manęs vieną ramų vakarą už
sidarė vienuolyno vartai.

Nuo to laiko prabėgo du pavasariai, o dabar ir treciasis žengia kalnais ir pie
vomis, tirpdydamas sniegą ir puošdamas žemę pirmomis gėlėmis. Neužilgo pa
sibaigs daugeliui iš mūsų ir septintieji tremties metai. Mūsų kelionei tačiau vis 
dar nėra galo - vis dar supa mus svetima padangė, svetimi veidai, gi kartais 
ir tie lietuviškieji be idealizmo, be dvasios, dėl trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto užmiršę pareigą Tautai. Tuo tarpu Lietuvos kančia auga diena iš dienos 
ir nuo žinių is tenai ne tik mums patiems, bet ir kiekvienam padoriam žmogui 
šiaušiasi plaukai.

Viso to akyvaizdoje nelengva išlikti dvasiškai nepalūzus-, ir ne vienas pagal
voja gal kai kada giliausiam savo sielos kamputyje, ar visos mūsų viltys nėra 
tiktai betikslis savęs apgaudinėjimas gražiomis iliuzijomis, kurios subyrės kaip 
stiklo šukelės, susidūrusios su žiauria tikrove.

Tokios abejonės suprantamos, nes mes visi - silpni žmonės, o bandymų ugnis 
yra labai kaitri. Bet vis dėlto ir pačiuose didžiausiuose sunkumuose turime joms 
aiškiai ir griežtai susukti: Ne !

Argi tai iš viso galima? - Taip! TAI YRA GALIMA, JEI į TĖVYNĖS KANČIĄ 
PAŽVELGSIM TIKINČIOJO AKIMIS.

Mes esame krikscionys. Broli, ir, stebėdami pasaulio istoriją, matome joje 
ne vien sios žemės purvą ir dulkes, bet ir aukštesnę valią ir malonę, kuri vis
kam suteikia gilų prasmingumą, per miglas ir debesis kreipdama mūsų žings
nius dangaus kryptimi. Kur kitiems vien tik juoda naktis, ten mums tikėjimo 
šviesoje atsiveria naujos perspektyvos, nauji toliai, ima ryškėti kruvini išgany
tojo pėdsakai.

Ir ne vien pėdsakai, bet ir Jo veidas ! Tiesa, tylus ir kenčiantis, kaip ir tada, 
kai Jis visu paliktas ir mirštantis kybojo Kalvarijos kalne ant kryžiaus, bet 
kartu spindintis nepaprastu gerumu ir duodantis dieviškų jėgų bei stiprybės vi
siems, kurie varge Jo nepamiršta.

Jis žvelgia į mus is mūsų artimo kančios ir skausmo, ir kiekvienas patarnavi
mas vargstančiam broliui yra patarnavimas Jam pačiam, Jei kas tuo netiki, te
gul atsiverčia Evangeliją ir tepasiskaito Jo žodžius: "AŠ buvau išalkęs, ir jūs 
mane pavalgydinote; buvau ištroškęs, ir jūs mane pagirdėte; buvau svečias, ir 
jūs mane priėmėte; buvau nuogas, ir jūs mane pridengėte; ligonis, ir jūs mane 
aplankėte; buvau kalėjime, ir jūs atėjote pas mane . .. ištikrųjų, sakau jums, 
kiek kartų jūs tai padarėte vienam šitų mano mažiausiųjų brolių, man pada
rėte " ( Mt. 25, 35 ir 1.1. ).
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Svečių priėmimas lordui Baden Powell pagerbti stovykloje (Palanga 1933)

Didžiausias Dievo mums duotas uždavinys artimo meilės tarnyboje yra tauta. 
Jį gavome ateidami į sį pasaulį ir liks jis mums tas pats ligi mirties (tai turėtų 
būti aišku kiekvienam lietuviui). Tad, jeigu randame Išganytoją artimo varge ir 
nelaimėje, tuo labiau privalome Jį matyti bei rasti visos Tautos tragedijoje. 
Kitais žodžiais tariant, TĖVYNĖS KANČIĄ TURIME SUJUNGTI SU KRISTAUS 
KANČIA. Tuomet jos kalvarijos staiga įgys mums visai kitos prasmės. Pro jas 
pradės sviesti mums kryžius, o su juo ir skaisti naujos ausros, naujo pavasario 
viltis . . .

Tad tebūna mums Lietuvos žaizdos ne papiktinimas, bet paskatinimas dar di
desniam pasiryžimui, energijai ir ištvermei! Nesvyruokime ir nedrebėkime 
akmenuotam tremties kely, bet būkime tikri, kad, ištiesdami ranką nušluostyti 
Tėvynės skausmo ašarai, ištiesiame ją kartu ir Kristui, kaip anuomet Šventoji 
Veronika. Ir kaip tada jos drobėje atsispaudė šventieji bruožai, taip jie atsi- 
spaus dabar mūsų širdyje. O tai duos mums jėgų išlaikyti nepalūžus net ir tuo
met, kai ant mūsų Tautos ims leistis Didžiojo Penktadienio Sutemos.

Broli, kai bus Tau sunku, kai jėgos ims tirpti ir jausiesi vienas, nueik ten, 
kur dieną ir naktį žiba raudona lempelė pries altorių ir su pasitikėjimu ištiesk į 
Išganytoją savo rankas. Paprašyk Jo, Tavo Didžiojo Brolio, kad Jis savo meilės 
ugnimi uždegtų Tavo mažąjį žiburėlį ir padėtųTau nesustojus pusiaukelėje ir ne- 
pardavus savo idealų uz svetimus blizgučius (Dievo akyse jie būtų ne kas kita, 
kaip trisdešimt Judo sidarbrinių), su tikrai LIETUVIŠKU atkaklumu kovoti už 
Lietuvą, kruviną ir kryžiuojamą, jei to reikia ir iki gyvybės aukos. Ir taip pat 
pasakyk Jam, kad savo Tėvynės kančioje Tu matai Jo erškėčių vainiko dyglius 
ir todėl tiki, kad su Juo nešdama kryžių jinai su Juo ir prisikels!Matysi: pasi
darys Tau lengva ir sviesu - Tu pajusi savyje kalbant aną dvasią, kuri mūsų 
gimtąją žemę padarė DIDVYRIŲ žeme.----

Budėkime I

Tavo Brolis Vaidievutis

Tremtyje, prisikėlimo belaukiant.
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% G£^flry»!n'!^HIFAsuV£Ni M£
V. Matis

Sveikina mane žmogus gatvėje. 
Sveikinimu atsakau, bet aš jo prisi
minti negaliu. Jis truputi suabejoja 
ir tvirtai sako:

- Argi, jau pamiršai, kai aš tavo 
sviestainius suvalgiau N. geležinke
lio stotyje pakeliui iš Lietuvos?

Paminėtas Vokietijos geležinkelio 
stoties vardas priminė man ir jį. Po 
trumpų pokalbių apie dabartį prisi
minėm tą mudviejų susitikimą.

Baigėsi vėlyvo rudens diena. Lau
kiamajame pilna žmonių. Sekantis 
traukinys į vakarus turėjo eiti tik už 
2-3 valandų. Sėdėjau nuošaliai. Pra
einantis pro mane pilietis, lyg pats 
sau, tarė:

- Laba diena! Ar ne lietuvis ?
As atsakiau, ir pradėjome pokalbį. 

Dviems vis smagiau. Kartais ir as 
pirmiau taip buvau užkalbinęs keletą 
savo tautiečių, spręsdamas vien tik 
is veido bruozų.Nesupranta -neatsako.

Po ilgesnio pokalbio paaiškėjo, kad 
jis Žemaitijoj kovojęs, bet mūsiškiai 
buvę apgauti vokiečių, ir jis vos spė
jęs ištrūkti. Dabar bėgąs kaip civilis 
nuo artėjančio siaubo. Viskas likę. 
Pasiūliau užkąsti savo turimų kelių 
sviestainių. Maciau, kad jis išalkęs, 
bet :

- As negaliu patį nuskriausti. As 
užmokėsiu !

buvau dvi dienas nieko nevalgęs. Argi 
tada ką nupirksi? Viskas pagal kor
teles.

Toliau jis prisiminė, kad visą lai
ką turėjęs mintyje mano žodžius;

- Atiduosi kitam lietuviui reikalin
gam pagalbos.

Ilgokai jis gyvenęs Berlyne. Deja 
smarkus bombardavimas privertė 
bėgti iš ten. Kelyje iš Berlyno jis su
tikęs moterį su dviem vaikais. Anks
tyvas pavasaris - salta. Nakvynė ge
ležinkelio stotyje. Jis atidavęs vieną 
is dviejų kariškų antklodžių vaikams 
užkloti ir pridėjęs tą pačią pastabą:

- Kai daugiau turėsi, atiduosi ar 
pagelbėsi kitam lietuviui reikalingam 
pagalbos.

Jie išsiskyrė,nes skirtingų krypčių 
traukiniai nudundėję savais keliais. 
Ir tik tada jis pasijuto gražinęs man 
skolą. Vėliau, kai tik kam pagelbėda- 
vęs, visuomet primindavęs, kad visa 
tai ne veltui, kad tai turi būti grąžin
ta kitam lietuviui, kuris kada nors ir 
kur nors bus reikalingas pagelbos.

Štai, kaip mažas darbelis duoda di
delę bangą!Manau, kad jis dar ir da
bar nėra žuvęs, dar ir šiandien yra 
eigoje.

Sis gyvenimo pavyzdys rodo, kaip 
net ir ne skautus galima įtraukti į

Man nesutikus priimti pinigų, jis 
nevaldo. Tada as jam pasiūliau:

- As neparduodu. As tau paskolinu.
- Mudu nesusitiksim ir as tau ne

galėsiu atiduoti.
- Tu atiduosi man bet kada, kai,tu

rėdamas ko nors daugiau^pasidalinsi 
su bet kuriuo sutiktu lietuviu reika
lingu pagalbos. Tada tu būsi man 
skolą grąžinęs.

Jis dar paprieštaravo, pagalvojo: 
imti ar ne. Pagaliau tarė:

- Gerai, sutinku.
Abu pavalgėm. Ta pati vakarą is- 

siskyrėme savais keliais.
Praėjo septyni metai.
- Tik dabar galiu pasakyti, kad tada Kaitri diena . . .
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skautiškų tradicijų ratelį, įnešant ir 
paraginant broliškumo jausmą tarp 
visiškai nepažįstamų žmonių, kuriuos 
jungia tik vargo ir pagalbos reikalin
gumo ryšiai.

As noriu paklausti tavęs, broli, se
se, ar tu jauti pareigą atsilyginti 
kam nors uz visą tai, ka tu iš nepa
žįstamų, draugų ar net giminių esi 
gavęs, gavusi? Kiek siuntinių esi ga
vęs, būdamas Vokietijoje ir kiek tu į 
ten kitiems pasiuntei?

Tiesa, kas tau siuntė, jis - ji yra 
čia Kanadoje ar JAV. Jis nereikalingas 
tavo siuntinių.. Tau yra nepatogu jam 
ką nors siūlyti. O vis dėlto tavo tie
sioginė pareiga yra nebūti žemesniu 
uz jį. Tu gavai is jo, nes tave su juo 
rišo vargo ir pagalbos reikalingumo 
ryšiai. Tas pats rysis tegul ir tave 
sujungia su kitais tautiečiais, kurių 
tu gal net nepažįsti. Daug tokių pa
gelbės reikalingų dar vargsta Vokie
tijoje.

Ar tu pagelbėja! kam nors atvykti 
čia is Europos, pats tokia paslauga 
pasitarnavęs? Kas nors nurodė tau 
gerą darbą fabrike ar net to darbo iš
mokė, o uz tai nieko sau nepaėmė. Tu 
esi skolingas, morališkai kitam lietu
viui tol, kol jam panašios paslaugos 
nepadarai. Dar šiandien pamąstyk kiek 
gavai pagelbos is kitų ir kiek esi pats 
kitiem padėjęs. Tenebūna tavo mora
lė žemesnė uz kitų. As tikiu, kad tu

Saulėtos stovyklos 
dienos čia pat

nenorėsi būti savanaudžiu,tu tai pada
rysi ne atidėliodamas rytojui.

Būtų džiugu, kad ši mintis būtų 
plačiau diskutuojama brolių ir sesių 
sueigose, ir kad jūsų pastangos "kas
dien padaryti gerą darbelį" nežūtų be 
ženklo. Padaręs gerą darbelį, įpa
reigok ir kitų tuo pačiu atsilyginti bet 
kuriam nepažįstamam tautiečiui. Tuo 
paskleisi skautišką tarnavimo idėją 
labai plačiai ir būsi padaręs ne vieną 
gerą darbeli, bet davęs akstiną visai 
gerųjų darbų pynei. Tavo padarytas 
darbelis bus tęsiamas toliau net tuo
met, kai tu apie jį jau būsi ir pamir
šęs.

Ne geri norai, bet geri darbai rodo 
tavo vidaus gyvenimo tvirtumą.

į: *****^********5):***^:*******^^*** ***************** ************ , -.****

Didžiausias mūsų laikų nusikalti
mas yra puikybė. Mes didžiuojamės 
turėdami atominę bombą, nors jos 
drauge ir bijome. Mes didžiuojamės 
galėdami skristi greičiau uz garsą, 
mes didžiuojamės tūkstančiais dalykų 
kuriais naudojamės kasdieniniame 
gyvenime, didžiuojamės įvairiomis 
dirbtinėmis medžiagomis, radaru, 
televizijos įtaisais, skaičiavimo ma
šinomis. Gi baimė stebint paskuti
niuosius pasaulio įvykius siek tiek 
aplamdė šią puikybę ir sunku jau pa
sidarė besijuokti girdint įspėjimus . 
Tada psichologų, ekonomistų, socio
logų ir politikų chorai prabilo siūly

dami ir užtikrindami lengvą išeitį. 
Mes turime save pažinti; mes turime 
priversti ekonomikos dėsnius mums 
patiems tarnauti; mes turime kontro
liuoti socialinį gyvenimą; mes turime 
klausyti valstybės; ir tada, jie saukę 
turėsime ramų ir tvarkingą pasaulį.

Nesuklyskime - paskutiniai 50 me
tų nesulaužė mūsų puikybės! Su 
skausmu širdyje mes matome, kad 
civilizacija klystkeliais nuėjo ir viso 
to priežastys yra visai aiškios. Lieka 
tikėti ir bandyti visą sį žemyn rie
dantį vyksmą nukreipti teigiama 
kryptimi. Pasaulio taikos ir gerovės 
paslaptis slypi grįžime prie Tiesos 
ir Gėrio.
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skaistykloje, 
ko geresnio.

kad

-^Nieko nepadarysi, - pasakė dai
lininkas pasijutęs 
- Argi galėjau tikėtis 
Ties^pasakius,man labai keistą,
as isviso atsidūriau čia, kur yra pa
likta viltis; pagal visus savo darbus - 
kaip dabar matau - turėjau pakliūti į 
aną vieta,kur dažai sudžiūsta iš karščio.

Jis buvo teisus, ištikrųjų. Jis gy
veno žemėje nei vienai dienai neatsi
mindamas, kad turi sielą, kuri dė
lei savo nemirtingumo yra atsakinga. 
Viskas jam buvo gražu ir lengva kaip 
spalvos, ir jo valandos skambėjo 
tarsi linksmas garsas, jo širdis ir 
rankos ir akys buvo visada girtos 
žiūrėjimu ir lūpų varsomis, gėrimą 
skoniu, medžiagos ir kūnų linijomis . 
Jis niekuomet negalvojo, kad kas 
nors gali verkti jo paliktas, ar jaus
tis nuskriaustas, jeigu buvo jo mylė
tas trumpam. Jis taipgi niekada ne
svarstė gera ar bloga nesą jo pirštą 
padaryti paveikslai, ir kokiais ke
liais nueina jo uždirbtas pinigas: jis 
taip pat lengvai sušelpdavo elgetą, 
nevadindamas tai artimo meile, kaip 
ir prakortuodavo, nelaikydamas jog 
tai išmintinga. Ir šitaip, nepajusda- 
mas,jis buvo per greitai išmėtęs sa
vo gyvenimą, ir dar ne senuose me
tuose pajuto 
štai, pasakė: - Nieko nepadarysi.

Taip, kaip visą amžių žemėje, jis 
ir čia, be galvojimų ir lengvabūdiš
kai pradėjo savo paskyrimo kančią, 
tačiau netrukus pajuto, kad tai nėra 
taip sau paprasta. Ir keisčiausia bu
vo tai, kad visos tos lengvos mintys , 
visi buvę toki linksmi sumanymai, 
šioje vietoje buvo virtę ugnimi ir kan
čia. Šičia nebuvo nieko pasalinio kas 
baustų, ko galėtum 
kankintojo - tiktai tai 
padaręs. O tai atrodė 
sias dalykas. Ir taip 
tikrai perdaug laiko, 
galvoti: - O, kad as to nebūčiau! Juk 

kad numirė, ir dabar,

neapkęsti kaip 
ką pats sau esi 
pats sunkiau- 
pamazu, turint 
pradedi įprasti

buvo taip lengva to issizadėti ten, 
žemėje, kas dabar mane žudo. - Ir 
visai nedaug buvo praėję laiko, tenka 
manyti, tiktai valandos, kai jis pra
dėjo dejuoti ir skųstis, kaip ir kiek
viena vėlė, kuri gal ir žemėje turėjo 
paniurusį būdą, jokios ambicijos ir, 
galbūt, net beraštė.

Kartais jį vėl suimdavo džiaugs
mas, kad yra tik taip, ir baimė, jog 
galėjo taip gerai nebūti,nes šio regė
jimo akimis jis pažino, kad nelabai 
daug didesni nusidėjėliai yra pataikę 
į pragarą. Kartais jis net pasijus
davo kuklus ir nusižeminęs, nes, kiek 
ieškojo savo atmintyje, negalėjo su
rasti kokių nors paminėtinų savo gerų 
darbų bei užslėptų nuopelnų. - Ar 
as kada meldžiausi padoriai? - galvo
ja jis - ir turi atsakyti: - Mano akys 
visuomet tiktai žvalgėsi į moterų pu
sę, ir isviso, tuo metu, kai taurūs 
krikscionys šventadienio rytą eidavo 
į bažnyčią - as pradėdavau savo nak
ties miegą. Kas galėtų būti daugiau? 
As maniau, kad esu buvęs nekartą 
alkanas, tačiau tada, kai turėjau at
liekamų pinigų, neatsimenu, ar kada 
galvojau, jog yra nevalgiusių. Ne, aš 
nieko negalvojau - as tiktai gyvenau, 
as buvau. Ir dabar, kai aš kenčiu, 
niekas apie mane negalvoja.

Ištikrųjų, kas galėjo apie jį galvo
ti? Jeigu jo vaikai kur nors klydinė
ja, tai buvo tokie vaikai, kurių jam 
neatėjo į galvą prisipažinti savais. 
Kas galėjo galvoti, jeigu jis pats yra 
užmiršęs savo gimines, kas galvos, 
jeigu^jo tėvas ir motina buvp numirę 
anksčiau jo, ir jis niekuomet nesi
krimto, kad jie yra reikalingi atmi - 
nimo. Dabar jie gyvena palaiminimo 
vietoje ir vargiai žino, kas čia su 
manimi^dedasi. Bet jeigu tik mama 
galėtųjšgirsti apie mane----Jis da
bar užmiršo savo kentėjimus, taip 
švelniai įsigalvojo apie motiną ir jo 
atsiminimai kartais vėsino jį, kartais

7

9



degino labiau negu kitos nuodėmės. 
Na, taip, jis nebuvo geras sūnus. Bet, 
argi, ištikrųjųtoks blogas ?Jis nerašė 
laiškų, jis tingėjo atvažiuoti į namus, 
jis negirdomis nuleisdavo jos prašy
mus pagelbėti namams - bet kartą,

Mes su daina sau linksmai 
žygiuojam .. .

kai ji maldavo nutapyti Dievo Motinos 
paveikslą, ar jis to nepaklausė? Is 
pradžių tai atrodė jam truputį juokin
ga, paskui jis ėmė galvoti, kur galė
tų matyti tokį veidą, kuris tiktų mo
deliu Madonai - pagaliau, mintis apie 
tai pasidarė jo rūpesčiu ir ieškoji
mu. Ir kai jam atrodė, jog štai, toji 
moteris savo veidu yra verta būti gra
žiausio Madonos atvaizdo įkūnijimu - 
- staiga apimdavo nerimas, nes jos 
elgesyje stigo taurumo, ji buvo tiktai 
gražus nuodėmingas molis. Ir taip 
per ilgą šitasai nesukuriamas pa
veikslas tapo jo ilgesiu ir sapnu - jis 
stovėjo pries saulę ir liūdnoje mėne
sienoje, miško gelmėse, prie jūrų 
ir kalnų aukštumose - visur, kur 
siela nemiegodama sapnuoja grožį -jis 
ieškojo. Ir nerado. Ir tuomet, po il
gų nesilankymo metų, jis nuvažiavo 
į tėviškę, ir pačią pirmąją dieną, po 
klevais pamate Ją - savo minties re
gėjimu: Motina Marija buvo paprasta 
ir gera ir todėl nuostabiai graži. Pas
kui jis yra tapęs Jos paveikslus be
gales kartų - tai jam pasidarė tary
tum aukso ieškotojų įprotis - jie ne
begali nurimti. Tai nebuvo nei paro
doms, nei bažnyčioms,-tai tiktai 
sau, - kai jis regėjo Ją su Mažuoju 

Kūdikiu ir Kalvarijos kelyje ir Naza
reto menkoje troboje - taip Ji liko jo 
namuose, jo škicuose - Mergelė ir 
Sopulių Motina, su grakščiu nuometu 
ir su kasom, kaip dėvi jo tautos mer
gaitės. Dabar jis atsimena, kad ši
tos kūrybos valandos buvo jam pa
čiam nesuprantamai geros ir Šviesios 
- jose nebuvo jokio šešėlio, nei pini
go, nei garbės ir nieko žemiško. Ir 
jis Jare visą tai prisiminęs: - Argi 
ne šitai mane išgelbėjo, kad aš buvau 
Tavo rūmų dailininkas? - Jis staigiai 
vėl buvo pralinksmėjęs, tačiau tuojau 
pagalvojo: - Bet, argi tai padidino 
Tavo garbę, kad as tik vienas ir ne
jučiomis garbinau Tave ir nebuvo tai 
skirta jokiam altoriui?

Dėkingumas gaivino jam širdį, ir 
kad dėl šito jis yra išgelbėtas nuo am
žinojo žuvimo. Prasidžiugo suradęs 
savyje kažką, ko pats nežinojo, ir, 
issitraukęs is pirmo laužo degantį 
pagalį, ant aprūkusios skaistyklos 
sienos jis pradėjo braižyti paveikslą. 
Pagal savo sios valandos jausmą, jis 
negalėjo kitaip regėti ir atvaizduoti 
Mariją, kaip tiktai taip, kad Ji savo 
rankose nešė pilnus gaivinančio lie
taus debesius, po Jos kojomis prasi
vėrė sraunus upelis, o ant Jos galvos 
sviro didelio, pavėsingo medžio ra
sotos sakos.

Jis ūmai pajuto, kad nuojo kaktos 
nudžiūvo čia niekuomet neišnykstan
tis ugnies prakaitas, ir ant jo pirštų 
uzlasėjokeli dideli lasai vandens, to
kio salto, tokio skaidraus. Ir, žino
ma, tuojaus prie sitos vietos ėmė 
grūstis ir stumdytis vargšės vėlės , 
kad nors valandėlę pastovėtų po tuo 
šešėliu, kuris krito nuo paveikslo. O 
viena kita buvo tokia laiminga, kad 
galėjo suvilgyti savo burną dangiško
sios upės vandeniu. Dailininkui buvo 
gera tai matyti - jį taip stipriai apė - 
m ė gailesčio jausmas savo nelaimin
giesiems kentėjimų broliams, kad 
jis pasitraukė į salį, užleisdamas 
savo vietą kitoms vėlėms, nors ži
nojo, kad, atsitolinus nuo paveikslo, 
vėl karščio jėga vargins jį pati.

Tačiau nuo šito momento sustiprė
jo jo viltis .Net tam tikra dalis jo ne-
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Toronto vaidotieciai su 
R a j ono vadovyb e.

( foto A. Alonderio) 

rūpestingumo buvo sugrįžę į jo dva
sią, tačiau mes žinome, kad viltis ne 
tik padeda, bet ir vargina, nes jos 
keliai yra nežinomi ir tolimi. Ir 
jis vis daugiau ir daugiau kentėjo nuo 
sitos jo paties gyvenimo sukurtos ir 
jo paties ranką kurstomos liepsnos.
- Kaip baisu, - galvojo jis - baisu, 
kad čia negalima susirgti ir netekti 
jutimo, baisu, kad numirti yra neįma
noma. O, kas geistų čia ilgo gyveni
mo, šito neišsenkamo troškimo žemė
je . . •

- Ir sitos kančios neturi permainos
- štai kodėl negalima pasakyti, kaip 
toliau jis būtų jautusi. Tik, štai, kar
tą jis pamatė, kad skaistyklos stogas 
prasiveria ir pro jį, lyg mėlyniausi 
vandenys, matyti debesys. Ir per ši
tuos vandenis plaukia laivelis - jis 
sukaltas iš žvaigždinių lentų, o aps
kritas mėnulis pritaisytas vairo vie
toje. Du nepaprastai skaistūs balti 
irklai iria arba tai yra prie vandens 
prigludę burės. O, ne! Kai laivelis 
sustojo, jis mato - tai nei irklai ir 
nei burės: du angelai sparnais lietė 
vandeninius debesis - ir dabar jau jie 
atrodė kaip vandens lelijos melsvame 
stikle. Ak, kokios spalvos E Jis net 
aiktelėjo, kai pamatė, jog is laivelio 
pakilo Moteris ir pradėjo leistis že
myn. Šitaip dailiai niekas nėra dėvė
jęs baltų drabužių, šitaip niekas ne
moka laikyti nuometo ant galvos — 
galvojo jis. Koks grožis ir koks tau
rumas, ir koks kuklumas ir didybė!

Bet kaip gi Ji ateis į šitą baisią vietą
- išsigąsta jis ir nori šaukti, kad Ji 
sustotų: toks lengvas apdaras tučtuo
jau suliepsnos vien tiktai nuo oro, o 
Jos kojos apautos gėlių kurpelėmis.

-Tu nudegsi kojas, - sušunka ir ma
to, kad Ji vistiek žengia. Ir mato, 
kad tenai, kur Ji užmina savo kurpe
le - ugnis išnyksta ir štai, visa skais
tykla atrodo, kaip pieva saulei tekant.
- O, Dievo Motina, - sako jis dar la
biau nusigandęs Jos priartėjimo - 
atleisk, kad as drįsau tapyti Tavo at
vaizdą mano paveiksluose. Kokie jie 
buvo menki - as tik dabar matau. Kad 
dailininkai galėtų Tave regėti! - Ir 
dėlei šito neišsakomo grožio jis visai 
buvo užmiršęs kur yra ir kokia jo da
lia - rankas sudėjęs jis žiūrėjo ir 
kartojo: - O, kad as būčiau žemėje 
Tave regėjus gyvomis akimis!

- Argi tu niekada neregėjai manęs 
savo kelyje, mano vaike ?-pasakė Ji . 
išgirdęs Jos balsą galvojo: - Dabar 
turėčiau sukurti giesmę. Mano Dievą 
koks Tu geras, kad nenuvarei manęs 
i pragarą - ką ten darytų menininkai 
be grožio?

Ir geroji Motina, kuri pažino sį sa
vo lengvamintį kūdikį, atlaidžiai ir 
švelniai pasakė:

- Taip, ką darytų menininkai be 
dangaus? Mano laivelyje yra vietos 
vienai vėlei ir danguje rasime vieną 
tuščią sieną, kurią reikia papuošti

Pasiruošę sutartinei .. .
III—ji Tautinė Stovykla 
(foto R. Sauliaus)
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Jamboree žodis yra kilęs is indų 
kalbos. Padalinę jį į dvi dalis, ne
sunkiai suvoksime, kad JAM reiškia 
susirinkimų, sąskrydį, žmonių būrį, 
ir BOREE kilusi iš POREE, kuri 
reiškia siaurės vėjų. Taigi, drauge 
imant, sis žodis reikštų susibūrimų 
žmonių mišinį ir . . . vėliau pamaty
sime kokią jis turi prasmę.Ja parin
ko pats B. -P.

Laikas nuo laiko papildydamas savo 
skautybės paveikslą vis naujomis 
varsomis, norėdamas kuo labiau pri
sitaikyti tai dvasiai,kuriąskleidė į pa
saulio jaunimą, trokšdamas visuotino 
broliškumo, kurio jis pats siekė ir 
kitus mokė, Baden- - Powell'isvisa 
skautybės judėjimą suprato kaip dide
lį tarptautinį jaunimo sąskrydį.

Savo mintyse jis vis matė didelį 
iŠ visų pasaulio kampų susirinkusi 
jaunuomenės būrį, kuriame rasės ir 
tautos, gentys ir religijos, papročiai 
ir tūkstantmetės tradicijos galėjo 
drauge sugyventi. Štai skautiskasis 
jaunimo sąskrydis! Jūs puikiausiai 
suprantate: ar gali būti geresnė pro
ga skautiskosios brolybės pasireiški
mui ?

Tam pačiam krašte, tarp to pat 
tikėjimo ir rasės individų, su tokių 
pačių savybių berniukais nėra sunku 
broliautis. Bet pagalvokite, kai kal
bos ir papročiai susitinka lyg kirvis 
su akmeniu, kai viena kitos neapken- 
ciancios rasės sėdi prie vieno sto
vyklos stalo ir kai visi gyvena drauge 
viens kitam stengdamiesi patarnauti 
tyra širdimi ir šypsena lūpose, kai 
ištirpsta simtmeciųneapykantos suak
menėję pančiai, vos tik paliesti tų 
pačių istatų ir to pat idealo spindulių, 
kaip kilnus tampa tada skautiskosios 
jamborės tikslas 1

Taip tada mąstė B.-P. saukdamas 
pirmąją jamborę. Pasaulyje tada dar 
smilko karo degėsiai, vis dar temdy
dami valstybių vyrų santykius ir dė

dami tarpusavę apmaudos sėkla. Ir 
štai tokiame pokariniame chaose pa
sigirsta jaunų širdžių broliškumo 
sauksmas. Pati sveikiausioji, bet 
kartu ir labiausiai nuo karo nukentėju
sioji pasaulio dalis, savo prieglobs
tyje sutelkė draugus ir priešus.

Štai, jamborė ir jos vaisiai! Kiek 
naujų pažinčių užsimezgė, kiek kilo 
naujų idėjų, suskridus skautams is 
visų pasaulio kampų . . . As niekados 
neužmiršiu vieno pavasario, kai Mois- 
son jamborėje susitiko indų skautas , 
pasipuosęs puikiu turbanu, su sijo
nuotu škotu. Pirmą vakarą toje jam
borėje as jaučiausi gyvenąs lyg kokio
je pasakų karalystėje. Tūkstančiai 
laužų nušvietė tamsiąją nakties pa
dangę ir įvairiausios kalbos su daino
mis pripildė Moisson miskus. Čia 
liejosi svajingos prancūzų šokių dai
nos ir derinosi su Alžyro raudomis. 
Ten vėl škotų tautinių šokių žingsnių 
ritmą lydėjo zelandiecių gaivalingi 
karo šokių tam-tam muzikos aidai. 
Vėliau įdidziuosius pasirodymus susi
rinkdavo tūkstančiai skautų prie 
didžiojo broliškumo laužo. Jie neuz- 
gęsdavo nei rytui brėkštant, jo lieps
nos siekdavo visus stovyklos įvykius 
ir nuotykius. Prisimenu tą dieną, kai 
prie mūsų stalo sėdėjo penkių kon
tinentų skautai. Ar tai nenuostabu ? 
Kaip mes susikalbėjome - vienas 
Dievas težino. Gal būt is Jo mes ga
vome kalbų dovaną? iš dalies taip! 
Mūsų jausmai, džiaugsmu ir broliš
kumu švytinčios akys, viena sirdis - 
visus mus tampriai jungė.

LONDONAS. 1920 metai. Pirmie
ji 8.000 skautų.,atstovaują dvidešimt 
tautų, suskrido Londonan į Baden -Po
well 'io saukiamą pirmąją skautų jam
borę. Stovyklaujama buvo Richmond'© 
parke prie pat Londono vartų. Tai 
buvo pats pirmasis skautiškojo nagin
gumo pasirodymas pasauliui. Atrodė, 
lyg ištiš as palapinių miskas yra apau-
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PRIMINIMAI M VARDO
Hiilė metų prabėgo nuo to nuosta

baus vakaro, o jis vis gyvas mano 
prisiminimuose. Tiesa - nieko svar
baus pažymėtino neįvyko, jis tik pil
nas anų dienų lietuviškos vasaros 
nakties vėsumo, dainų skardenimo, 
linksmai traškančios laužo ugnies ir 
paslaptingo girios ošimo.

Nebuvau skautu, bet mielai domė
jausi skautiškų gyvenimu. Jau buvau, 
rods, "šeštoku". Vienų vasaros pa
vakarę mano draugas M., skautas 
vytis, pakvietė svečiu dalyvauti skau
tų įžodyje prie laužo. Saulei leidžian
tis iškeliavome būrelis Ventos pa
krantėmis, besiruošiančiam mieste
liui į miega palikdami pluošta dainų. 
Mano draugai buvo apsikrovę kupri
nėmis, apsiginklavę didžiulėmis laz
domis ir ėjo tai žąsele, tai vėl kito
kia rikiuote, tai dingdami uz krūmų 
ir kalniukų - taip rodė elgtis, anks
čiau praėjusių draugų palikti ženklai. 
Gi "svečiai" skubėjome įkandin Ven
tos pakrante, plysdami is dainų, juo - 
ko ir anų dienų linksmumo.

gęs Didžiosios Britanijos sostinę. Ją 
lankė karalius ir vyriausybės atsto
vai. Pasigėrėtina buvo specialybių 
paroda, kurią skautai suruošė olim
piados stadione. Čia didelėje uždeng
toje arenoje vyko ir stovyklos po - 
sėdžiai. Kai įvairių tautų vėliavos 
iškilmingai buvo nesamos parado 
metu užtvenktomis metropolio gatvė
mis, žiūrovai galbūt tik pirmą kartą 
tada suprato jaunosios sąjungos 
reikšmę. Pats sąskrydis tęsėsi 16 
dienų. J am baigiantis Baden-Powell'i s 
išleido į visus geros valios jaunuolius 
atsišaukimą. Po savo kalbos, kurioje 
nurodė skautijai gaires (tada gi skau- 
tizmo sąjūdis žengė beveik pirmuo
sius savo žingsnius), įvairių tautų 
atstovų buvo perrinktas pasaulio skau 
tų šefų, o į visą pasaulį issiskirstę 
skautai išsinešė savo širdyse skau- 
tybės sėklą. (B. d.)

Paruošė A.Sv-lys

Virš upės kėlėsi rūkas .Mama sar
davo - tai zuikiai pirtį kūrena. Sis 
tvirtinimas giliai liko prisiminimuo
se - ir aną vakarą, ir dar šiandien 
man dar vis norisi pamatyti, kaip 
linksmi ir malonūs lauko žvėreliai 
puskenasi upėje ir, kad niekas nema
tytų, dangstosi migla. Visa pakrantė 
buvo pilna vasaros vakaro - uz kalne
lių skardėjo žmonių kalbos, tai kur 
šuo suvampsėdavo.tai arklys sužveng
davo, tai karvė - ir danguje tilo dau
gybė nematomų giesmininkų. Saulė 
jau buvo nusileidusi, nusinešdama 
dieną ir palikdama saulėlydžio ilgesį. 
Bet tą vakarą ilgesio nejautėme, mes 
buvome pilni džiaugsmo ir tik šian
dien ano vakaro saulėlydis sukelia be
galinę ilgesio bangą!

Jau temo, kai pasiekėme piliakalnį, 
kur anksčiau atvykę jau buvo įrengę 
stovyklą, ruošė "stalą" ir aikštelės 
gale garavo vakarienė. Netrukus pra
sidėjo iškilmės, kurios man paliko gi
lų įspūdį, ypač savo nuoširdumu ir 
savotiškų paslaptingumu, kurs is jų 
dvelkė. Iškilmėms baigiantis - skau
tai vienas kitą sveikino ir bučiavo ir 
tai buvo, tarytum, didelė broliškumo 
šventė. Mes, svečiai, šitą nuotaika 
taip pat įgyvenome ir, linksmai traš
kant laužo liepsnai, kartu dainavome 
pilnas jaunatvės nuotaikos dainas, čia 
pat užkandžiaudami ir gerdami kars- 
tąkavą. Protarpiais vienas vyresnių
jų pasakodavo senovės pasakas apie 
laumes ir raganius ir tada jausdavome, 
kaip mus šiurpas nukrečia, pažiūrė
ję į tamsią miško gelmę, kur dingda
vo laužo liepsnos ir net aidas.

Jau buvo gerokai po vidurnakčio, 
kai buvo sudainuota paskutinė vakaro 
daina ir būrelis pasipylė į palapines. 
Mano tėviškė buvo tik keletą kilometrų 
nuo piliakalnio, tad, atsisveikinęs su 
draugais, pasileidau namo, nors dar 
taip norėjosi pasigerėti blėstančiu 
laužu.

Atsargiai ėjau per mišką vis pasi
klausydamas, ar neslypi kur nors koks 
pavojus ... Bet miskas ramiai ošė, 
toli toli girdėjau malūno tvenkinio
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LAPĖS VAIKAI

Kontaučių parapija, Vilkacių soda. 
Gurskienės Keturakių dvaro miškai - 
Vilkos. Pati Žemaičių aukštuma. 
Čia ir tas didysis akmuo - Dievakrės- 
lis, - ant to akmens, Žemaičius lan
kydamas, Dievas sėdėjęs.

Miškai dideli. Augalotos pusys. 
išbėginės eglės. Čia šernų buveinė. 
Daug stirnų.Stibrakojų elnių pasitaiko. 
Danieliai su savo šakotais ragais čia 
drąsiai Švaistosi.

Aukšti kalnai. Gilios daubos. Tie
siog nepereinamos prarajos upalių is- 
griauztos. Yra klampynių su vistkojo- 
mis, su spanguolėmis, su vaivorais, 
gailiais.

Čia pat po retai augančiomis šimta
metėmis plaskanuotomis eglėmis 
aukštai sunešti skruzdėlynai. Nuo 
skruzdėlynų į visas puses vingiuojąs! 
darbščiųjų skruzdėlių kruvinai išmin
ti takai. Ir eina skruzdelės ir velka 
viską į savo rūmus, į savo sandėlius 
ilgai - saitai žiemai.

Pakapsto skruzdėlynus žaliasis ge
nys. Neduoda skruzdėlėms ramybės 

ierubė su savo švelnučiais ierubiukais, 
ypač kai skruzdėlių namai apaugę 
aukštaisiais paparčiais ar kadugių 
kerėb lomis.

Kurmiškai nuo kalvų leidžiasi į sa
vo pakraščius, kur jau beržas, dre
bulė, uosis ar ąžuolas pasirodo, 
mėgsta tetervinai laikytis, ypač su 
paaugliais rudeniop ar žiemos pra
džioj, ėmus smarkiai salti, medžiams 
apšarmojus.

Atkalnėse, šeimomis įsikūrusios 
lapės drąsiai elgiasi. Smiltėtuose 
šlaituose jų urvų-urvai sukeliais įėji
mais, ir viešais ir paslėptais.

Kliudo joms obsrai, kurie ar greta 
jų, ar net jų urvuose mėgsta apsigy
venti. Grybauja sau obsrai, riešu
tauja, ir uogynojus išmina - islamdo.

Be tetervinų į gretimus pamiškės 
bei palaukės krūmus mėgsta išvykti 
lapės. į žyrą lapės eina ne į miško 
gilumą, bet į laukus. Čia paukščių 
lizdai, pelės jas vilioja. Ir varlių 
neaplenkia.

Bet, kur baigiasi mis kas, kur birst- 
vos praretėja, prasideda pievos. Pie
vos pinasi su laukais - dirvomis, at
seit, nebetoli ir žmonių sodybos. Ga
gena žąsys, kvarkia antys, kata viš
tos, gieda gaidžiai. Gardusis tai la
pių kąsnis, ir didelis kąsnis.

Tad, vieną viduvasario ūkanotą pa
vakarę viena lapė išsivedė savo pen- 
kius vaikus.

Dūliuoja, - smulkūs smulkūs lytaus

*********************************************************************
šniokštimą. Dangus buvo sviesus ir 
spėjau mėnulį jau patekėjus. Is tiesų -
- is miško ant lygaus kelio isėjęs, 
pamačiau visą tėviškę vasaros mėne
sienoje paskendusią, laukai plaukė 
banguojančiuose vasaros rūkų pūke
liuose, kuriuos skrodė sidabrinė Ven
tos juosta. O tylu, o ramu! Sustojau 
ir ilgai ilgai gėrėjausi . . .

Prabėgo keletą metų. Vieną vasarą 
atėjo maskoliai ir išardė piliakalnį -
- įrengė jame parako sandėlį ir kartą 
tyčia ar netyčia susprogdino. Dingo 
linksmos jaunimo dainos ir nusiaub
tuos laukuos girdėjau grūmojimą ir 
pyktį. Po to prasidėjo karas ir pasi

baigė, bet į tėviškę ano vakaro nuo
taika nebesugrįžo. Išaugom, issiblas- 
kėme visuos pasauliuose, tapome ne 
sau žmonėmis.

Regis ir jaunimas kitur ne toks, 
kaip aną vakarą pas mus. Tai vienur 
jis su maršais ir durtuvais, tai kitur 
su pykčiu ir pagieža, tai dar kitur 
boksu ir cow-boys'ų "narsumu" per
siėmęs. Nei to nuoširdaus draugišku
mo, nei dainų, nei giedrumo . ..

O kaip slegia svetur beprasmių 
dienų versmė ! Ir nuostabiausia - su 
gyvais ano vakaro prisiminimais ne
begrįžta kadaise išgyventa giedruma.

Uz.
12

14



lašeliai visą orą listinai vandens pri- 
sūdė.Visur slapia,bettiknuo alksniukų 
lapų tekrinta stambesni lasai. Tarsi 
šnypščia tie vandens lašeliai,, slūg- 
dami nuo pat medžių viršūnių žemyn 
ir vis augdami, kolei, pagaliau, nuo 
apatinių medžio lapų gaurelių, jei ne 
per stiebelį kamienu, tai nuo lapo 
viršūnės rieda žemyn.

Tinka lapei toks oras. Pėdsakų ne
lieka, - vanduo nuplauna. Nebijo to
kiu oru ir vaikus issivedus pamokinti, 
kaip reik gyvenimą vargti, kaip sau 
gardesnį kąsnelį pelnyti.

Eina lapė, pasiklausydama - prisi- 
mesdama, po krūmų lytaus lasų nu
svertomis sakelėmis pastoviniuodama. 
Paskui motiną po kits kito virtine pen
ki jos vaikai. Gražu, jei tau kur pasi- 
sektųlapės nepastebimam tos eisenos 
pasižiūrėti.

* * *

Dargano oro nuo vasaros darbų su
kliudyti žmonės eina pono miškan, 
kas grėbliakočio, kas ąžuoliuko grėb- 
liadanciams, kas ienos, kas apynovar- 
tės. Mat, eigulio šuo pėdomis ne - 
parseks.

* * *

Dėlto ir eigulys tokiu oru vis slan
kioja gyventojų laukų miško palaukė
se, vienas pats, šunį namie pririšęs. 
Juk vasarą daug mažų paukščiukų, - 
kurapkiukai, ierubiukai, tetervinukai, 
slankiukai, o kiškiukai, skersteliai...

Tankūs alksnynukai. Gyvulių išmin
ti takai spyksi vandens sidabru. 
Purvina tako žemė darosi gliti. Reik 
eiti pasilenkus, kad slapi lapai į vei
dą netėkstų, kad nuo pajudintų viršū
nių vandens lasų uz apykaklės ne
puri intų.

Eina, tad,eigulys, dairosi kaimyną 
su nešmene pamatyti.

Staiga lapė.Šūvis ILapė virsta,it stabo 
ištikta, ant samanotos tarp alksniųke- 
rų progumos.

Nespėjo eigulys atsipeikėti nuo to
kio greito įvykio, kaip takeliu, moti
nos pėdomis, atsargiai atkisnoja la
putis su didelėm gaurotom zandinom , 
plačiom ausim. Pamatęs gulinčią 
motiną, jis glausdamasis atsigulė 
greta motinos. Tuoj kitas gluosniuo- 

jasiprie motinos. Kikyšt trečias, ket
virtas. Ir visi penki gražiai is įvairių 
pusių apgulė savo motiną,stengdamies 
kuo patogiau, kuo arčiau galvos, mo
tinos širdies prisiglausti. Žvilgteri 
jie ir Į eigulį. Bet jo nebijo. Juk mo
tina rami, neduoda pavojaus ženklo. 
O gal jie ir pirmą sykį, kaip atakę, 
tematė žmogų! Gal pirmą sykį tebuvo 
motinos išvesti gyvenimo mokyklos 
mokslams eiti . ..

Ramu. Niekas nejuda. Tik laiks 
nuo laiko kuris vienas baltalyks į 
žmogų. Ir vėl merkiasi ir vėl taiko 
savo snukutį prie motinos dar neuz- 
salusio kūno.

Ilgai nelaukdamas, eigulys ramiai 
nusivelka švarką, patiesia jį ant že
mės, pastato šautuvą į alksnio dvi
šakį.

Be staigių judesių eigulys ima nu
šautą dar nesustingusią lapę uz pry- 
sakinių kojų ir atsargiai ją traukia 
ant švarko. Užvilko, ištiesė, kaip 
pirma kad buvo. Paskui motiną, neat
silikdami nuo jos ir nuo kits kito, 
slenka lapės vaikai ant švarko. Vėl 
sugulė, susiglaudė dar arčiau.

Eigulys pakėlė švarko žambus, 
rankoves, apykaklę, užspaudė ranka, 
užsimetė ant pečių šautuvą ir, at
sargiai prie savo krūtinės spausda
mas, nešė namo penkias jaunytelaites 
baimingai plakančias lapės vaikų 
širdeles . ..

* * *

Maciau tuos lapiukus rudeniop jau 
didelius, labai prisirisusius prie eigulio.

Kazin, ar lapės vaikai suprato, ką 
eigulys buvo padaręs su jų motina?

Ig. K.

Venecuelos skautai-tės su 
vadais ir bičiuliais 

sąskrydyje Šv. Kazimiero dienoje 195lm.
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(Tąsa)

Ij^r štai ^vienintelis sutvėrimas, ku
riam leidžiama kartu su vilkais daly
vauti Būrio Taryboje - mieguistas 
rudasis lokys Balu, kuris moko vil
kiukus Džiunglių Įstatymų - senis 
Balu, kuris gali vaikščioti, kur 
jam patinka, nes jis ėda tik riešutus, 
saknis ir medų - atsikėlė iš savo vie
tos užpakalinėse eilėse ir suniurnėjo:

"Žmogaus vaikas, - Žmogaus vai
kas", tarė jis - "aš pasisakau už 
Žmogaus vaiką. Nėra jokio pavojaus 
is Žmogaus vaiko. Mano iškalba 
menka, bet as sakau teisybę. Leiskit 
jam bėgioti drauge su Būriu ir būti 
priimtam kartu su kitais. AŠ pats jį 
mokysiu".

"Mums dar trūksta antro", tarė 
Akela. "Balu pasisakė uz vaikų, o jis 
yra jaunų vilkiukų mokytojas. Kas 
dar pasisako be Balu?"

Juodas šešėlis įšoko į ratą. Tai bu
vo Bagyra - juodoji pantera, visa 
juoda, lyg rašalas, tik panteros žy
mės, lyg šilko rastas pasirodydavo 
mirgant šviesai. Kiekvienas žinojo 
Bagyra ir saugojosi nepasipinti jai po 
kojom,-nes ji buvo klastinga kaip Ta- 
baki, stipri kaip laukinis buivolas ir 
atkakli kaip sužeistas dramblys. Bet 
jos balsas buvo švelnus, kaip is me- 
džiųvarvąs laukiniųbičių medus ir kai
lis Švelnesnis uz aušrą.

"O, Akela,ir jūs Laisvieji Vilkai", 
pradėjo ji švelniai. "As neturiu teisės 
čia dalyvauti, bet Džiunglių Įstatymas 
sako, kad iškilus dėl naujo vilkiuko ne
sutarimui, jo teisė gali būti išpirkta 
tam tikra kaina. Ir Įstatymas nesako 
nieko apie tai, kas gali tą kainą su

mokėti. Ar as teisingai kalbu?"
"Teisingai!Teisingai 1 "atsakė nuo

lat alkani jaunieji vilkai. "Klausykit 
Bagyros. Vaikas gali būti išpirktas 
tam tikra kaina. Taip sako Įstatymas".

"Žinodama, kad neturiu teisės 
čia kalbėti, as klausiu jūsų sutikimo".

"Tad kalbėk ".susuko bent dvidešimt 
balsų.

"Nužudyt pliką vaiką būtų gėda. Be 
to jis būtųdidesnis grobis jums užaugęs. 
Balu kalbėjo jo naudai. Dabar prie 
Balu žodžių as pridėsiu jautį ir netgi 
riebų, šviežiai papiautą, uz nepilno 
pusmylio nuo čia, jei jūs pagal Įsta
tymą priimsite Žmogaus vaiką. Ar 
tai sunku?"

Čia kilo visa balsų maišatis, kurie 
saukė: "Kas čia tokio? Jis žus nuo 
žiemos liūčių. Jis sunyks saulės 
kaitroje. Ką gali pakenkti mums pli
kas varliūkštis? Leiskit jam bėgiot 
su Būriu. Kur tas jautis, Bagyra? 
Tegul jis bus priimtas". Ir vėl pa
sigirdo Akeles gilus staugimas: "Žiū
rėkit gerai - žiūrėkit gerai, Vilkai!"

Mauglis dar vis buvo giliai susido
mėjęs akmenukais, ir jis nė nepaste
bėjo, kad vilkai vienas po kito ėjo 
prie jo pasižiūrėti. Galu gale, jie vi
si patraukė pakalnėn prie papiauto 
jaučio ir tik Akela, Bagyra, Balu ir 
Mauglio saviškiai vilkai pasiliko. Šir 
Kanas vis dar riaumojo tamsumoje, 
nes jis buvo įsiutęs, kad Mauglis ne
buvo jam atiduotas.

"Stauk, stauk", tarė Bagyra is po 
ūsų; "nes ateis laikas, kada sis pli
kas sutvėrimas privers tave staugti 
kitokiu balsu, jei as dar sį tą žinau
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apie žmogų."
"Gerai padaryta", tarė Akela. "Žmo

nės ir jų vaikai yra labai išmintingi. 
Laikui atėjus jis gali daug padėti".

"Tikra pagalba bėdoje; nes niekas 
negali tikėtis vadovauti Būriui amži
nai", pridūrė Bagyra.

Akela nieko neatsakė. Jis galvojo 
apie laiką, kuris prieina kiekvienam 
Būrio Vadovui, kai jo jėga sunyksta, 
jis darosi silpnesnis ir silpnesnis ir 
pagaliau esti nužudomas vilkų, ir iš
kyla naujas vadovas - kad vėl savo 
laikui priėjus būtų nužudytas,

"Pasiimk jį", jis tarė Tėvui, "ir 
mokyk jį, kaip pridera Laisvajam 
Vilkui".

Ir taip Mauglis įžengė į Syony vil
kų būrį, atpirktas jaučiu ir Balu geru 
žodžiu.

Dabar mums tenka persikelti de
šimt ar vienuolika ilgų metų pirmyn ir 
tik spėlioti, koki puikų gyvenimą tu
rėjo Mauglis tarp vilkų, nes jį apra
šyti reiktų perdaug knygų. Jis augo 
su vilkiukais, nors jie, aišku, buvo 
suaugę vilkai pirm, negu jis tapo 
berniuku, ir Senis Vilkas mokė jį visų 
dalykų ir jų prasmės džiunglėse, kol 
kiekvienas krustelėjimas žolėje, kiek
vienas šilto nakties oro dvelktelėji
mas, kiekvienas virs jo galvos pasi
girdęs pelėdos riksmas, kiekvienas 
siksnosparnio kojos krepštelėjimas
sustojus jam valandėlei medyje ir 
kiekvienas mažos žuvelės pliaukšte
lėjimas vandenyje, reiškė jam tiek 
pat, kiek ir darbas kontoroje reikštų 
prekybininkui. Kada jis nesimokydavo, 
jis sėdėdavo saulės atokaitoje ir mie
godavo, pavalgydavo ir vėl užmigdavo. 
Jei jis jausdavosi nesvarus arba per
daug susilęs,jis maudėsi miškų tvenki
niuose, ir,jei norėdavo medaus ( Balu 
jam pasakė, kad medus ir riešutai 
buvo taip pat skanūs, kaip ir žalia 
mėsa), jis kopdavo į medį, o to jį 
buvo išmokiusi Bagyra. Bagyra gulė
davo ant šakos ir saukdavo: "Eik sen. 
Mažasis Broli, " ir is pradžių Maug
lis kopdavo kaip tinginys, bet netru
kus jis jau pralysdavo tarp sakųbeveik 
taip .tvirtai, kaip pilkoji beždžionė.

Tolimoje Venecueloje . ..

Dalyvaudamas Tarybos Uoloje 
jis pastebėjo, kad jam įdėmiai 
žiūrint kuriam vilkui į akis, 
sis būdavo priverstas nuleisti 
žvilgsnį žemyn. Jis pradėjo 
vien juokais tai daryti. Kitžį 
kart jis traukydavo ilgus dyglius is 
savo draugų letenų, nes vilkai labai 
daug gauna iškęsti dėl dyglių ir kito
kių odos sužalojimų. Naktį nusileisda
vo pakalnėn į dirbamus laukus ir su
sidomėjęs stebėdavo gyventojus 
savo būdose, bet jais nepasitikėjo, 
nes Bagyra jam sykį parodė sta
čiakampę dėžę su nukrentan - 
ciomis durimis taip puikiai pa
slėptą džiunglėse, kad jis jon vos ne
pakliuvo, ir paaiškino,kad tai spąstai. 
Labiau uz visa jis mėgo keliauti su 
Bagyra į tamsią šiltą miškų gilumą, 
pramiegoti visą snaudulingą dieną ir 
naktį stebėti ją medžiojant. Bagyra 
plaudavo is dešines ir kairės, jei ji 
būdavo alkana; taip pat elgėsi 
Mauglis, isskyrus vieną atvejį. Vos 
tik jis tiek paaugo, kad galėjo suprasti 
kas jam aiškinama, Bagyra jį įspėjo 
niekuomet neliesti galvijų, nes jis 
buvo išpirktas Būryje jaučio gyvybės 
kaina. "Visos džiunglės yra tavo", ta
rė Bagyra, ir tu gali medžioti 
visa ką tu pajėgi įveikti;bet atminimui 
jaučio, kurs tave atpirko, tu niekad 
neturėtum žudyt ar valgyt jokio jauno 
ar seno galvijo. Tai Džiunglių įstaty
mas". Ir Mauglis jį ištikimai pildė.

Jis augo ir stiprėjo, kaip ber
niukas, kuris nežino, kad jis mokosi 
daugybės dalykų, ir kuriam pasauly
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nerūpi niekas kita, isskyrus maistą.
Motina Vilkė jam sykį ir antrą pri

minė, kad Sir Kanas buvo žvėris, 
kuriuo negalima pasitikėti ir jam tek - 
siąŠir Kaną anksčiau ar vėliau nužudy
ti. Jaunas vilkas būtųsį patarimąvisuo- 
met laikęs atmintyje, bet Mauglis jį 
pamiršo, nes juk jis tebuvo jaunas 
berniukas . ..

Sir Kanas nuolat perbėgdavo jo ke
lius džiunglėse, nes, Akelai senstant 
ir silpnėjant, slubis tigras pradėjo 
draugautis su jaunesniaisiais Būrio 
vilkais, kurie sekiojo jį ieškodami 
liekanų, ko Akela niekuomet nebūtų 
daleidęs,jei būtą isdrįsęs pastatyti sa
vo įsakymątinkamonaukštumon. Arba 
vėl,Sir Kanas išjuokdavo juos ir ste
bėdavosi, kad tokie puikūs jauni 
medžiotojai sutikdavo būti vadovaujami 
paliegusio vilko ir Žmogaus vaiko; 
"as girdėjau, kad Susirinkime jūs 
nedrįstate pažvelgti jam į akis"; ir 
jaunieji vilkai siausdavosi ir urgzdavo.

Bagy r a, kurios akys ir ausys bū
davo visur, apie tai siek tiek žinojo 
ir keletąkartųpati ilgai Maugliui aiš
kino, kad jį Sir Kanas kada nors nužu
dysiąs ;bet Mauglis is to vis juokdavosi 
ir atsakydavo: "As turiu Būrį ir tave; o 
Balu, nors ir didelis tinginys, tikiuos 
sudrožtų porą sykių mano labui. Tad 
ko man bijoti?"

Ir vieną karstą dieną Bagyrai gal
von atėjo nauja mintis. Gal būt Ihi 
- spygliuotoji kiaulė jai kažką pasa
kė. . . Kai vieną kartą džiunglių gilu
moje besiilsint berniukas padėjo savo 
galva, ant jos puikaus juodo kailio, ji ta- 
rė:"Mazasis Broli, kiek kartų aš tau 
sakiau, kad Šir Kanas yra tavo prie
šas?" (B. d.) Verte A. P.
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Ir atėjo saitas rudenėlis - 
Ims mus jaunus bernužėlius. . .

prisimenu, kaip Kauno tunto sto
vykloje prie Vaitiskių (Birštono apyl. ) 
kaimo jaunimas dainavo šią dainą 
mūsų lauže. Ten buvo skundžiamasi, 
kad jauniesiems bernužėliams nu
kirpo trumpai plaukus ir vežė į Su
valkus .. . betarnaujant svetimojo 
kariuomenėje, soblelė šoną spaudė ir 
1.1. Taip buvo minimi laikai, kada 
lietuviai buvo verčiami tarnauti caro 
armijoje.

Tą dainą girdėjau 1933 m. vasarą. 
Ir štai dabar po 18 metų skaitau vie
no tokio mūsų kareivėlio laišką. Tik
riau du atvirukus, nes jaunasis ka
reivėlis, tarnaudamas dėdės Šamo 
kariuomenėje, neturi daug laisvo lai
ko ilgiems laiškams rašyti. O tasai 
kareivėlis yra nenuorama Vytautas 
Strolia (kas jo neprisimena is Balti
jos Jubiliejinės St ovyklos 1948m.!? !)

Paskaitykim, kaip jis ten gyvena;
"Mielas broli! Nepeik mano rasto, 

nes rašau prie mėnulio šviesos. Jau 
antra savaitė manievruojam; išeina
me pirmadienį is ryto, o grįžtame 
šeštadienį vakare. Miegame palapi
nėse, valgome atvirame ore. Dar nė 
vienos pamokos neturėjome kur nors 
po stogu. Viskas pievoje, smėlyje ar 
dilgėlyne. Aną dieną buvo juoko, kai 
ant kaktuso sėstelėjau. Sako ir gyva
čių esama, bet nieko - tik pusė įkan
dimų būna mirtini. Sugrįžus į karei
vines sekmadienį tenka viskas valyti, 
sutvarkyti, kad sekančią savaitę vėl 
galima būtų "kariauti". Laimei sį 
kartą nors atvirukų pasiėmiau. (Tuo 
ir baigiamas I-sis atvirukas).

"Taigi,va, mėnulis šviečia, kažkas 
dešiniajame sparne kosti, o as sė
džiu šalmu iškastoje duobėje ir laukiu 
"priešo". Kol puskarininkis aplinkui 
sukaliojasi - valiau šautuvą skutimosi 
šepetėliu (!). Kai nuėjo, štai, Tau 
užsimaniau parašyti.

Broliuk, kaip Tu buvai teisus.. .
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Pirmas mums žinomas nardlaivis. 
jei tokiu jį galėtume pavadinti, buvo 
pastatytas olando Cornelius Van Dreb- 
bel 1620 m. Londone. Jis buvo pa
našus į kiaušinį, varomas irklais, 
įgula 12-15 vyrų, panerdavo 12-15 
pėdų. įdomu tai, kad konstruktorius 
turėjo pasigaminęs nežinomos sudė
ties cheminį junginį oro regeneravi- 
mui, nors tada dar nežinota apie de
guonį. Sakoma jog ir Anglijos kara
lius Jokūbas I jonardlaiviu plaukęs.

Po C. Van Drebbelio mirties buvo 
siūloma daug įvairių projektų, kurie 
buvo tinkami tik popieryje. Pažymė
tinas amerikietis David Bushnell, ku - 
ris visą savo gyvenimą paskyrė nard- 
laivių studijavimui, ir 1795 m. pa-

# 5jc # Jjc j{c # j}c 5}c 5{c # Jįc 3}c 2įc # Ą. jjc aje sjc s}c sĮc j{c s{c # * *

Niekaip neįstengiu dažniau rašyti. 
Tiesiog nerandu kada. Nei dienoraš
čiui, nei įspūdžių fragmentams sura- 
sytinėra laiko.(Buvom susitarę, kad 
br. Vytautas rasys dienoraštį ir savo 
įspūdžius siųs spaudai. J. G.) Spaudą 
gaunu, nors ir nereguliariai. Toliau 
nė neklibink. Pasiųsk "Skautų Aidą" . 
Sveikink visus, o ypač mano mažųjų 
draugovę (Br. V. buvo Bostono jaun. 
skautų-cių Balio Sruogos dr-vės 
adjutantas). Vytas."

Mūsųbroliai dėdės Šamo kariuome
nėje daug dirba ir yra labai vertinami 
vyresnybės. Apie tai ne kartą buvo 
rašyta lietuviškoje JAV spaudoje. Ta
čiau ir mes skautai mielai lauktume 
jųįspūdžių "Skautų Aide". Neužmirš
kite mūsų broliai - jaunieji kareivė
liai. Tada ir mes galėsime Jums 
dažniau parašyti, o tuo pačiu Jūs ne
sijausite tokie vieniši svetimųjų tarpe. 
Tad rašykite ir pranešinėkite mums 
savo adresus per "Skautų Aidą".

J. Gerkėnas

IŠ NARDLAIVIU PRAEITIES
Br. St-džia

statė kažką panašaus į vėžlį, kuri ir 
pavadino "The Turtle". Jo nardlaivis 
buvo ginkluotas mina ir galėdavo išbūti 
apie valandą laiko pasinėręs. Laivas 
viduje apšvietimo neturėjo: reikalingi 
prietaisai buvo nudažyti švytinčiu 
fosforu. Jonardlaivis turėjo nepaste
bėtas priplaukti prie priešo laivo, 
pragręžti dugną ir pritaisyti miną su 
laikrodiniu mechanizmu. Mina turėjo 
nemažą sprogstamąja jėgą, nes už
taisas svėrė apie 150 svarų.

Anglų-amerikiečių kare JAV ser
žantas Lee nutarė išbandyti Bushnell 
nardlaivio veikimą. Tamsią naktį jis 
prisiartino prie anglų laivo, bet iš
gręžti dugne skylės jam nepavyko, 
nes laivo dugnas buvo apkaustytas 
varinėmis plokštelėmis. Pradėjus 
austi jis buvo anglų pastebėtas . Atro
dė, kad bus riestai, bet jis greitai 
susiorientavo - paleido miną į van
dens paviršių, kuri po kelių minučių 
sprogo. Lee pasinaudojęs sąmyšiu 
pabėgo.

Vėl ilgesnį laiką nieko naujesnio ir 
geresnio nebuvo pastatyta tol, kol 
1797 m. žinomas, išradėjas Fultonas 
pasiūlė Prancūzijos admiralitetui sa
vo nardlaivio projektą.Nardlaivio ap
rašymas ir brėžiniai buvo admirali
teto patvirtinti ir 1800 m. liepos mėn. 
"Nautilus" (toks nardlaivio vardas) 
buvo La Havre uoste nuleistas į van
denį. Nardlaivio įgula - 3 vyrai, 
ginkluotas mina panašia į Bushnell 
vartotą, greitis apie 12 metrų per 
minutę. Sakoma, bandymas pasisekė. 
1801 m. buvo nuleistas į vandenį dar 
tobulesnis nardlaivis. Jo įguloje jau 
buvo 4 vyrai, greitis apie 40 m. per 
minutę, pasinėręs išbūdavo iki 3 va
landų. Bet čia galų gale, deja, jau
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buvo pareikšta, kad nardlaiviai vien 
tik piratams tinka, ir net už darbą 
nesumokėta. Tada Fultonas patraukė 
Anglijon. Jau 1805 m. jo nardlaiviai 
dalyvavo kautynėse prie Trafalgaro. 
Anglai, deja, nemokėjo vykusiai ją 
išnaudoti. Dėlto nardlaivią padaryti 
nuostoliai prancūzams buvo nežymūs. 
Tada Fultonas nutarė pats vyriausy
bės atstovams pademonstruoti nard- 
laivių veiksmingumą. Jam buvo leis
ta paskandinti atimtą priešo laivą 
"Dorothea". Fultonui tai puikiai pasi
sekė - laivas skilo pusiau ir greitai nu
skendo.

Anglai pabijojo, kad Fultonas savo 
išradimą neparduotų kitoms valsty
bėms ir paprašė jo parduot visus nau
jus patobulinimus. Bet Fultonui jau 
pakako darbo ir jis išvažiavo į Jung
tines Amerikos Valstybes.

Bauer 1855 m. pastatė 3 nardlaivius, 
bet visi paskendo pilnai jų neišban
džius.

Amerikos pilietiniame kare nardlai
viai gavo gerą krikštą. Vienas iš 
sėkmingesnių žygių buvo,kai "David" 
klasės nardlaivis paskandino 1200 to
nų federalinį laivą "Hausatonic".

Vienas svarbesnių nardlaivių trū
kumų yra jų ginklavimas. 1864 m. 
austrų laivyno kapitonas Lapuis, 
bendradarbiaudamas su inžinieriumi 
Whitehead, pradėjo konstruoti torpe
dą ir 1866 m. jau turėjo pirmą proto
tipą 35 cm. diametro su 18 svarų už
taisu. Torpeda buvo varoma suspaus
tu oru, plaukimo tolis apie 250 m., 
greitis 6 mazgai. Porą metų vėliau, 
sukonstravęs prietaisą gyliui regu
liuoti, 1870 Whithead išvyko į Angli
ją ir tobulino torpedą toliau. Jau 
1889 m. greitis siekė 29 mazgus, už
taisas pakilo iki 200 svarą.

Tikroji nardlaivių era prasidėjo 
apie 1900 m. Anglų pirmieji laivai 
buvo "Holland" tipo, vokiečių "Nor - 
denfeld", prancūzų "Gymnote".

Dar daugiau nardlaiviai buvo pato
bulinti dviejuose pasauliniuose ka
ruose. Tobulinami ir dabar, nes dar 
neatitinka visą jiems statomų rei
kalavimų.

s. v. vyr. skilt. S. Naginionis

Gal nė viena kita salis tiek negali 
pasigirti techniškomis įvairenybėmis, 
kaip Jungtinės Amerikos Valstybės. Į 
debesis besistiebiu dangoraižiai, siū
buoją plieniniai tiltai, didžiulės sta
tybos mašinos stebina ne vien užjū
ryje, bet ir čia pat begyvenančius. 
Vienok vienas iš didžiausių stebuklų, 
taip toli nuskambėjęs po visus konti
nentus, buvo ne didžiulės masinos 
išradimas ir ne įdomiausio tilto pa
statymas, bet Alaskos kelio prave- 
dimas.

Praeito karo metu,japonų invazijos 
grėsmei nuolat artėjant, Amerikos 
kariuomenės vadovybė nutarė griebtis 
efektyvių priemonių savo ir Kanados 
krašto apgynimui. Buvo nuspręsta iš
vesti kelią - plentą, kuris įgalintų 
kariuomenės dalinius pasiekti pačioje 
šiaurėje esančius Alaskos aerodromus. 
Gal būt ir nėra tiesa, kad didžiulės 
masinos, raunančios kelmus ir ver
čiančios žemes, sekė siaurės elnio 
pėdsakais, vienok faktas liko faktu, 
jog kariuomenės vadovybė įstengė pra
vesti virs 1500 mylių ilgio plentą per 
neįžengiamus miskus, per pelkes ir 
kalnus, beveik devynių mėnesių lai
kotarpyje. Sis didžiulis tempas nu
stebino visa pasaulį. Ir, is tikro, ko-

Ant marių krantelio 
statysiu laivelį ...
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kia turėjo būti organizacija ir kapi
talas, pajėgęs per vieną dieną išties
ti apie 9 kilometrus plento?

Aišku, technišku atžvilgiu jis nie
kuomet nebuvo garsus, netgi nebuvo 
ypatingai geras. Kai 1946 m. civilinė 
Kanados ir Amerikos valdžia perėmė 
si kelią, ji perėmė ir naujus vargus: 
taisyti ir prižiūrėti sį laukinį 1500 
mylių kelią. Kiekvieną pavasarį ke
lias turi būti naujai perzvyruotas ir 
po to kas mėnuo per lepintas ir pertai
sytas. Potvyniai kiekvieną pavasarį 
išnešaistisas mylias grindinio. Kiek
vienas tiltas ar tiltelis, nutiestas per 
gausybes upių bei klonių, privalo būti 
saugomas ir lopomas, nes visi jų yra 
pastatyti vien iš medžio.

Kas bent karta keliavo šiuo plentu, 
tas niekuomet nepamirs ano didingo 
gamtos vaizdo - sako Ronald Schiller, 
savo kelionę pavadinęs įdomiausia 
kelione visame Amerikos kontinente. 
Pavasarį ir vasarą kelio pakraščiai yra 
nuklostyti gėlių kilimais. Didžiulės 
vandens leliįos užkloja ežerus. Tam
sios eglės išdidžiai rikiuojasi eilėse, 
tarsi jos būtų susodintos darbščios 
sodininko rankos. Pravažiuojant upę 
bebrai nenoriai pasineria vandenin. 
Ereliai sminga dangaus mėlynėn. Ke
liautojas dažnai mato 30 mylių per 
valandą greičiu prabėgančius lokį ar 
kalnų ožį, tarsi tas pat kelias tiktų 
tiek civilizuotiems, tiek laukiniams. 
Dažnai autobuso šoferis staiga su
stabdo mašiną, griebiasi šautuvo ir , 
issokęs is masinos, sauna Į priekyje 
bestaugiancią vilkų gaują.

Alaskos plentas prasideda siaurės 
vakarų Kanadoje, Britų Kolumbijoje , 
ties Dawson Creek miesteliu, ir kal
nų pašlaitėmis nusitęsia net iki Fair
banks, Alaskoje. Esant taip toli 
šiaurėje netenka ilgai džiaugtis vasa
ros grožybėmis. Čia žiema tęsiasi 
nuo spalio iki gegužės mėnesio. Nor
maliai temperatūra nukrinta iki 60° F 
zemiaunulio.gi tiesSnag 1947 metais 
temperatūra buvo nukritusi net iki 
83°F. Saulė tepasirodo vos keturioms 
valandoms dienoje ir vien siaurės 
pašvaistė nušviečia sį vienišą kelią.

Sakoma, kad šiuo metu Alaskos

V£N£CU£LO/ 
LI£T/KAUTAI 

sktn.dr. Petras Neniškis
Padrika tremtinių emigracija nu

bloškė kelioliką šimtų tautiečių į tro
pinius kraštus. Venecuelon atplaukė 
ar lėktuvais atskrido gražaus lietu
viško jaunimo. Jo tarpe kelioliką skau
tų vyčių ir skautų bei vyresniųjų 
skaučių. Skautininkų, deja, vos trys.

Pirmiausia pradėjo burtis skautės- 
paukštytės: suorganizuoti du būreliai: 
vienas Maracay, kitas Valencijoje. 
Praeitų metų gruodžio 9 d. įsteigta 
mišri skaučių ir skautų draugovė 
"Lietuva" Valencijoje. Š. m. vasario 
25 d. įsteigta skautų draugovė Carace. 
Ten taip pat veikia skaučių "Kregž
džių" skiltis.

Visoje Venecuelos teritorijoje šiuo 
metu yra 40 skautų ir 47 skautės, 
įskaitant kandidatus. Jų tarpe 6 skau
tai vyčiai ir 3 vyresniosios skautės.

Organizaciniu požiūriu lietuviai 
skautai-ės Venecueloje yra suburti į 
seserijos rajoną ir brolijos rajoną. 
Kiekvienoje vietovėje, kur skautiškas 
judėjimas ima reikštis, yra kviečia
mi vietininkai draugininko teisėmis. 
Venecueloje skautų organizacija dar 
nėra tvirtai įsigyvenusi jaunimo tar
pe. Trūksta vadovų, silpnoka skautų 
vyčių institucija. Skautės veikia tik 
valstybės sostinėje Carace. Atrodo, 
kad skautiškam darbui labai trukdo 
vadovų nesutarimas. Yra trys skautų 
-cių organizacijos, kurių viena net 
nėra registruota Tarptaut • Skautų 
Biure.

Brolijos Vadijai pageidaujant, skau- 
tu-cių draugovė "Lietuva" Valencijo
je yra padavusi pareiškimą priėmi
mo reikalu registruotai skautų organi
zacijai "Boy-scouts de Venezuela".

plentas yra reikalingas vien keliauto
jams, norintiems pamatyti Siaurės 
Amerikos grožybes. Vietiniai gyven
tojai jo reikšmę supranta kitaip: dabar 
jie gauna laikraštį 3 kartus savaitėj ę, 
vietoj vienąkartąper tris metus, kaip 
tai yra buvę anksčiau.
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Formalaus atsakymo dar nėra, tačiau 
praktiškai draugovė jau yra priimta 
į Carabobo tuntą kaip 8-ji skautų 
draugovė. Draugovės oficialus pavadi
nimas yra "Boy-Scouts de Venezuela, 
tropą Lituana 8-a de Carabobo". Šioje 
organizacijoje registruojami vienetai, 
jeigu jie turi pakankamą narių skai
čių - 32, vadovą, rėmėjų, būrelį (ma
žiausiai 5) ir atitinka kitus reikala
vimus.

Programos kiek skiriasi. Gal la
biau paskirstymo atžvilgiu, negu tu
rinio. Vilkiukai veikia pagal origina
lią B. -P. sistemą pritaikantMauglio 
istorijos metodą. Obalsio "Dievui, 
Tėvynei, Artimui" - nėra. Yra trys 
principai: religingumas, tėvynės
meilė ir "skauto* pareiga prasideda 
namuose". Šūkis - skautams-siempre 
listo! - visad pasiruošęs, vadovams- 
- servir - tarnauti!

Įstatai kiek kitaip suformuluoti ir 
gal giliau nusako skautišką dvasią. 
Pavyzdžiui,6-sis skamba taip: "Skau
tas įžiūri Dievo Apvaizdą gamtoje ir 
yra jos draugas".

Uniforma: skautai dėvi chaki bliuzę 
ir tokios pat spalvos trumpas kelnai
tes, fetrą. Vadovai turi "gala" uni
formą. Nėra didžiojo saliuto ir pus- 
saliucio. Su fetru ar be jo sveikina
masi pridedant tris pirštus prie 
smilkinio.

Slaptasis skautų pasisveikinimas: 
kaire ranka, atskiriant mažąjį pirš
tuką.

Nėraskautininkų institucijos, taip
gi nėra vyresniškumo laipsnių.

Kaklaraiščio spalvą pasirenka pati 
draugovė. Tos pačios spalvos turi 
būti ir vėliava.

Kokiu būdu siuos visus klausimus 
sprendžia draugovė "Lietuva"? Kaip 
eina prisitaikymas ir kaip galime 
toliau tęsti lietuviškosios skautybės 
tradicijas ?

Istoriniu atžvilgiu dėvime tuos pa
čius kaklaraiščius kaip Lietuvoje. 
Dėl to betgi turime keisti vėliavos 
spalvą. Visi ženklai yra pagal vietinę 
tvarką. Lietuvių skautų atzymėjimui 
dėvime Vyties ženklą ant desinibsios 
rankovės. Vyresniškumo laipsnius 

atžymime kaklaraiščio žiedo spalvo
mis: paskilt. - raudona, skilt. - ža
lia, vyr. skilt. - balta.

Skautai patyrimo laipsniams ruo
šiasi pagal venecuelietiskas progra
mas, skautės - pagal lietuviškas. 
Įžodį duodame ispaniškai prie savo 
vėliavos. Kokia .gi įžodžio prasmė? 
Kai skautas taria žodį "Tėvyne", jis 
turi mintyje, savo Tėvynę LietuvąKar- 
tu betgi skautas pareiškia lojalumą 
savo antrajai tėvynei Venecuelai. To
dėl įžodis duodamas ispaniškai ir 
kartojamas lietuviškai.

Norėdami neatsilikti nuo vietinių 
ir pramokti programinių dalykų ir is
paniškai, pakvietėme vieną is vietinių 
skautų vadovų įstoti mūsų draugovėn 
kaip draugininko pavaduotoją - ins
truktorių. Šio skautų vadovo asmeny
je radome lietuvių skautų prietelių, 
kuris daug laiko aukoja mūsų reika
lams. Dalyvauja sueigose ir mūsų 
skaitlingose iškylose į dar mažai pa- 
zįstamąbet gražią Venecuelos gamtą.

Tačiau kiekvienų atveju, mūsų nau
dai ar nenaudai, nesame traktuojami 
lygiai kaip kitos draugovės, - lieka
me užsieniečiai. Dėl to nepretenduo
jame į valdžios teikiamas subsidijas 
aprėžtai dalyvaujame viešoje tarny
boje. Is kitos pusės betgi sutinkame 
labai daug nuoširdumo bendradarbiau
dami skautybės darbe.

Venecuelos gamta teikia daug 
medžiagos ir įvairumų skautavimui. 
Nėra žiemos pertraukos. Atvirkščiai, 
tuo metu,kai Kanadoje salta ir sninga, 
pas mus mažai lyja ir yra labiausiai 
tinkamas laikas stovykloms bei išky
loms. Didžiausios stovyklos vyksta 
Kalėdų ir Didžiosios Savaitės laiko
tarpiais.

Banka-rankon,koja-kojonpo skauty
bės vėliava žygiuoja lietuviai skautai 
svetingos Venecuelos paslaptingais 
keliais.

# # zfc sjc # 3{c 5}c }{c J{c
Pasaulis yra labai įkibęs į sąvokas 

"dešinė" ir "kairė" ir pamiršęs, kad 
dar yra "virsus" ir "apačia1.

F. Werfel
Savo padarytą klaidą mėgstame va

dinti "patyrimo ieškojimu" q Wilde
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LSB VADUOS PASTOGĖJE.

* Balandžio mėn. Krivūlėje VS rašo: 
"Kad SKAUTĘ AIDE, kaip veidrody 
atsispindėtų visokeriopas mūsų skau
tų gyvenimas ir mūsų vienetų veikla-
- be skirtumo, kur tas vienetas ir kur 
kuris vienišas skautas alsuoja, - nuo 
poliarinių ledynų iki ekvatorinių 
džiunglių, visų rajonų vienetai ragi
nami turėti korespondentus, o rajonai
- rajoninius redaktorius. Jie turėtų 
siųsti korespondencijas ir kt. medžia
gų taip, kad Skautų Aido redakcija jų 
gautų pries kiekvieno mėnesio 10 d.

Tik bendrom jėgom padarysim ir 
islaikysim Skautų Aidą vispusiskai 
įdomų!"
* Jamborės Fondas turi tiek pinigų, 
kad gali sumokėti uz 18 skautų kon
tingento išlaikymą per visą jamborės 
laikų. Lieka rūpestis surinkti pinigus 
dar kelionei apmokėti, is dalies ap
rangai bei pasiruošimui.
* Jamborės vadovybė (Austrijos skau
tų brolija), lygiai kaip ir LSB Vadija, 
yra paprašiusi Tarptautinį Skautų 
Biurą Londone nustatyti papildomą 
kontingentą Vokietijoje gyvenantiems 
tremtiniams skautams dalyvauti jam- 
borėje. Vokietijos kontingentas - 600 
skautų, į kurį yra sunkoka įtalpinti 
dar 70-80tremtiniųskautų. Laukiama 
palankaus atsakymo.
* Jau atspausdinti ir išsiuntinėti va
dovams Jamborės Fondo Rėmėjų la
pai. Vadeivos ir vietininkai yra ragi
nami rasti būdų paieškoti naujų JF 
Rėmėjų. Grąžinti lapai bus įrašyti į 
J F Rėmėjų knygų, o aukotojai gaus 
padėkos laiškus is pačios Jamborės.
* VS paskelbė 1951 m. gegužės mė
nesio registraciją visų LSB vienetų 
ir aktyvių bei pasyvių skautininkų. 
Smūikesniųinstrukcijųvienetų vadovai 

ras balandžio mėn. Krivūlėje. Šių va
sarą Pasaulinės Jamborės Austrijoje 
metu įvyks Tarptautinė Skautų Vadų 
Konferencija. Labai svarbu, kad mū
sų brolija galėtų tenai įteikti kuo vė
lesnius ir pilnesnius statistinius da
vinius. Kviečiami registruotis pas 
Rajonų Vadeivas ir visi pavieniai 
skautai.
* Krivūlėje skelbiama Jamborės Fon
do loterijos apyskaita. Pagal ją - 
gauta pajamų uz išplatintas bilietų 
knygeles - $ 193,44. Is sios sumos 
išleista:
ajlaimėjimųdovanoms pirkti - $ 34,70 

(jų tarpe 5 Sk. A. prenumeratos)
b) loter. bilietų atspausdinimas$ 17, 50
c) susirasinėjimas ---- $ 4,57
d) dovanų issiuntimas----  $ 4, 80

Viso $ 61, 57 
Gryno pelno gauta $ 131, 87. Ši suma 
yra pervesta Jamborės Fondan.
* į Vyriausiojo Skautininko Krivūlėje 
paskelbtą žinią apie 1951 m. Jambo
rės Fondo pagalvės įvedimų pirmieji 
atsiliepė: vyr.sktn. E.Reikenis is 
Allentown, Pa., bal. 3d. atsiųsda
mas $ 2 ir 52-ji DLK Kęstučio drau
govė is Bostono, Mass. bal. 7d.« 
įmokėdama uz 28 skautus, 1 sk. vytį 
ir 1 skautininką, viso $ 17.

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.
* Savo trijų metų veikimo^sukakciai 
paminėti Toronto skautų-cių tuntai 
ruošė viešų vakarą, kuris įvyko ba
landžio mėn. 20 d. Jarvis Collegiate 
salėje.
* Neseniai is Anglijos su seimą atvyko 
Med.dr. Jonas Yčas, korp. "Vytis" 
filisteris ir buvęs ASS įgaliotinis 
Anglijoje. Dr.Ycas medicinos moks
lus baigęs Vokietijoje, bet Anglijoje 
neturėjo jokios galimybės dirbti savo 
profesijoje. Toronte gavo darbą vie-
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noje ligoninių, kurioje ir rengiasi at
likti stažą, reikalingą papildomiems 
egzaminams praktikos teisėms įgyti. 
Vos atvykęs jis aktyviai įsijungė į 
akademikų skautų veiklą. Paskutinė
je sueigoje jis laikė pasnekesį apie 
siu dienų Didz. Britanijos socialinius 
reikalus. Gerb. daktarui ir jo seimai 
linkime sėkmės naujose sąlygose.
* Skaučių Šatrijos tunte veikia se
kantieji vienetai: vyr. skaučių Kun. 
Birutės dr-vė, draugininke v. skilt. 
E. Lorencienė.Skaučių Živilės drau
govė, draugininke pasktn. B.Jasine- 
viciūtė. Atskira jaun. skaučių skiltis, 
skiltininkė - skltn. S. Vabalaitė. Jūr. 
skaučių Vandenių laivas, vadė - 
B. Grabauskaitė.
* Po Naujų Metų pradėti Toronto jur. 
skautams - ėms buriavimo ir apžval
ginės laivininkystės kursai eina prie 
galo,Neužilgo, atremontavus abu pas
tatus (motorinę ir būrinę valtį), bus 
einama nuo teorijos prie praktikos. 
Kursuose užsiėmimus praveda vyres
nieji ir jaunesnieji jūros skautų-cių 
vadai. Darbas yra sunkokas, nes trūks
ta priemonių: modelių, įrankių, jūr
lapių ir kt. Kovo mėn. 18 d. labai 
įdomia paskaitą apie tautinio laivyno 
kūrimasį skaitė inžinierius J.Sližys.

Šiuo metu tik nekantriai laukiama 
oro atšylant. Tada vėl mėlynuose eže
ro plotuose jūrų skautai-ės būriuos 
drauge su žuvėdromis, tampys sotus, 
falus, plazdens burės, o vakarais 
skambės daina. . . "likit sveikos kran
tų gėlės, jūroj mums laisviau" . . .

B.

Montreal, Que.
* Montrealio jūros skautai, Kana
dos Katalikų Skautų Federacijai tarpi
ninkaujant, gavo is laivų kompanijos 
Canadian Vickers Ltd. puikią dovaną- 
laivą apie 600 dol. vertės 9 talpinan
tį 22 asmenis.
* Si rudenį rugpiūcio mėn. Kanados 
Katalikų Skautų Federacija švenčia 
savo 30 metų gyvenimo jubiliejų. Ta 
proga rengiama tarptautinio mąsto 
jamborė . Jamborėn pakviestas daly

vauti ir Montrealio lietuvių skautų tun
tas. Montrealio tuntininkas s.v. vyr. 
skltn. St. Naginionis atlieka visus pa
siruošimus, kad šioje jamborėje 
lietuviai skautai būtų kuo tinkamiausiai 
atstovaujami. Jamborės metu bus 
pašventintas ir naujasis jūros skautų 
laivas.

Sėkmės montrealieciams !

JAV RAJONAS

Bostonas, Mass.
* 52—ji DLK Kęstučio dr-vės vadija 
paskelbė pavasarinį popieriaus rin
kimo vajų. Talkon pasikvietė per bosto- 
niškius laikraščius "Darbininką" ir 
Keleivį" visus vietos lietuvius. Sėk
mės kęstutėnams apvalyti So.Bostoną 
nuo senų laikraščių ir kartu papildyti 
savo iždą!
* Balandžio men. suėjo metai, kai 
Bostono kęstutėnai įsiregistravo BSA 
organizacijoje. Draugovės carteris 
turi būti kasmet atnaujinamas. Tą jau 
padarė ir kęstutėnai. Šiemet BSA 
centre registruojamą dr-vės komite
tą sudaro LSB ir Bostono vietininki- 
jos vadijųnariaibeivietos liet, skau
tai vyčiai. Draugininku yra pasktn. 
T. Naginionis.
* Balandžio 14 d. Bostono kęstutė
nai dalyvavo iškyloje į Lexington, kur 
tą dieną buvo suskridę 4000 vietos 
skautų ir vadovų. Ši istorinė vieta 
yra vadinama Amerikos Laisvės gim
tine.
* Bostono Baltijos skaučių vieti- 
ninkijos skautės ir jaunesniosios 
skautės gegužės mėn. registruojasi 
Girl Scouts of Amerika organizacijos 
vietos tunte. Tiek mūsų sesių tiek ir 
jų vadovių yra uzmegsti labai nuošir
dūs santykiai su amerikietėmis skau
tėmis.
* Kun. J.Klimo, Bostono lietuvių 
skaučių ir skautų dvasios vadovo, 
vedamame spaudos kioske sėkmingai 
platinamos visos lietuviškos knygos.
* Keli kęstutėnai balandžio 8 d. daly
vavo visuomeniniame lietuvio emig-
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ranto teisme. Ten jie kartu su sesė
mis talkininkavo Bostono Kultūros 
Rėmėjams rinkdami aukas šeštadie
nio lituanistinei mokyklai. Kultūros 
Rėmėjų, Rateliui pirmininkauja vyr. 
sktn. dr. V.Čepas, o tos organizaci
jos valdybon įeina pasktn. inz. dr. 
J. Gimbutas.

J. Gerkėnas

Chicago
* Chicagos Skautininku Ramovės su
eigoje LSS Tarybos Pirmininkas vyr. 
sktn. K. Palciauskas laikė pasnekesį 
apie LSS statuto pakeitimo reikalą. 
Statuto projektas esąs rūpestingai 
paruostas ir taikomas dabartinėms 
mūsų gyvenimo ir veikimo sąlygoms. 
Naujajame statuto projekte norima 
suprastinti kolegijalinių organų( LSS 
Taryba ir T.Pirmija) rinkimą bei 
veikimą, drauge suteikiant daugiau 
teisių ir laisvės Vyriausiesiems 
Skautininkams ir Rajonų Vadijoms. 
Sueigos dalyviai gyvose diskusijose pri 
tarė šiam projektui, kurio įvedimas 
gyveniman norima pravesti korespon- 
denciniu būdu. Pageidautina, kad ir 
toliau nuo Chicagos gyveną vadovai 
gautų susipažinti su šiuo projektu.
* Darbštusis Chicagos Lituanikos 
skautų tuntas siekia,kad visi jo nariai 
šiemet prenumeruotų "Sk.Aidą".
* Skautininkų Ramovė pasisakė už 
skautiskosios spaudos ir mūsų repre
zentacinio vieneto pasaulinėn Jambo- 
rėn Austrijoje parėmimą. O taip pat 
ir skautų vienetams žadama talka jų 
veikime. Tai džiugios žinios ! O, kad 
jų sulauktume daugiau ir iš kitų vie
tovių bei rajonų .. .
* Chicagos Lituanikos tunto Geležinio 
Vilko draugovė įsiregistravo BSA 
Chicagos skautų taryboje. Draugovei 
vadovauja vyr. skilt. A. Valatkaitis.
* Kovo 31d. Chicagos skautų ir skau
čių tuntai buvo surengę nuotaikinga 
vakarą, kuriame skaitlingai dalyvavo 
skautų-cių tėvai bei bičiuliai.

C leveland, Ohio
Čia, be vyr. skautų būrelio sktn. 

Žilinsko įsteigto 1949 metais, stip
riai veikia ID. L. K. Vytauto dr-vė. 
Dr-vei, kurią įsteigė vyr. sktn. V.Kiz- 
laitis, nuo s. m. kovo mėn. 18 d. va
dovauja ps. Z.Ducmanas. Šiuo metu 
yra steigiama jūrųskautųvaltis. Skau
tininkai yra susibūrę savo ramovėn, 
kurios seniūnu yra sktn. Žilinskas. 
Neseniai mus aplankė JAV katalikų 
skautų dvasios vadovas sktn. kun. 
J.Vaisnys S. J. Gerb.dvasios vadovas 
turėjo ilgesnį pasnekesį su vietos 
skaučių-tų vadais. Buvo paliesti dva
siniai skautų reikalai. Jo atvykimas 
suteikė daugiau energijos ideologi
niam darbui.Su salia veikiančiu skau
čių tuntu bendradarbiavimas labai 
gražus. Yra numatytas bendras vie
šas Motinos Dienos minėjimas.

Tikimasi, kad artimoje ateityje 
skautiškas veikimas dar daugiau 
pagyvės.

Clevelandietis skautas.

ARGENTINOS RAJONAS

Buenos Aires
* Lietuviųtremtinių būreliams atvy
kus į Argentiną ir susibūrus Buenos 
Aires mieste, 1949 m. balandžiomėn. 
23 d. įsikūrė Pirmoji Lietuvių Skautų 
Mišrioji Draugovė Argentinoje, va
dovaujama sktn. Viktoro Lesniausko.

Pirmieji žingsniai buvo sunkoki, 
nes į Argentina atvažiavo vien nedi
delis skautų skaičius. Nenustojome 
vilties. Lankėme jau anksčiau Argen
tinoje įsikūrusius tautiečius, aiškino
me jiems skautų ideologiją ir kvietė
me jų vaikučius pas save. Neilgai 
trūkus, susidarius didokam skautų 
kandidatų būreliui pasiekėme pirmo 
laimėjimo: 25 į. skautai-ės ir 6 skau- 
tai-ės davė įžodi. Mūsų draugovė 
padidėjo daugiau kaip trečdaliu savo 
narių.

Kas sekmadienį po mišių rinkdavo
mės į sueigas, kur mokėmės skau -
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tiškų dalykų, ruošdavomės organi
zuotoms Sv. Komunijoms skautų ir 
tautos švenčių proga, rengdavome 
dainų bei scenos vaizdelių repetici
jas. Viso to pasėkoje jau turėjome 
kelis viesus skautų vakarus ir dvi va
saras skautiškai stovyklavome.

* Paskutinė stovykla įvyko s. m. va
sario mėn. 6 - 12 d. tarp Buenos 
Aires ir La Platos. Trumpi įspūdžiai 
seka.

8 vai. ryto - švilpukas - "Stovykla 
kelt!" girdisi aiskus nakties budėtojo 
balsas. Nustūmę paskutinį snaudulį 
į miego karalystę, rikiuojamės skil
timis prie palapinių ir nekantriai lau
kiame švilpuko rytmetinei mankštai. 
Po jos - prausiamės, tvarkome pala
pines, o 9-tą vai. ryto, stovyklos 
aikštėje, išsirikiuojame rytmetinei 
maldai ir vėliavos pakėlimui. Vėliau 
seka stovyklos "maisto ministerio" 
paruosti pusryčiai, po kurių - suei
gos, pratimai, žaidimai ir maudyma
sis. 13 vai. pietus, po jų visiskos 
tylos valandėlė, kuriai pasibaigus 
vėl seka pratimai, žaidimai, maudy
masis. 15,30 pavakariai. Po jų kiek
viena skiltis ruošiasi artėjančio lau
žo pasirodymams. 19 vai. vakarienė. 
Vėliau seka vakarinė malda, vėlia
vos nuleidimas ir įdomiausioji dienos 
dalis - laužas. 22-rą vai. švilpukas. 
Stovykloje tyla.

Taip slenka visos, be galo įdomios 
ir daug patyrimo mums davusios sto
vyklavimo dienos. Atėjus sekmadie
niui svečiai is Buenos Aires masiškai 
aplanko mus. Gauti leidimui įeiti 
į stovykla, jie turi prie vartų sudai
nuoti dainelę . . ., - tokia jau stovyk
los tradicija . . .
Paskutinis laužas stovykloje

Pasibaigus iškilmingam vėliavos 
nuleidimui, vienas is mylimiausių 
stovyklos svečių, sktn. generolas 
T. Daukantas uždega paskutinį stovyk
los laužą.

Laužo programą išpildo-Pirmoji 
Lietuvių Skautų-cių Mišrioji Draugo
vė Argentinoje ir mūsų mielieji sve
čiai is Buenos Aires. Sudainuojamos
kelios skautiškos dainelės, "šlubo

sios skruzdelės teta" paskaito dieno
raštį, atvyksta "portretų pardavėja", 
vilkai pašoka nykštukų šokį, įvyksta 
dangoraižių "tragedija", suskamba 
bičių, kregždučių, vilkų ir briedžių 
sutartinės, ir, po dviejų valandų tru
kusios laužo programos, laužas bai
giamas tradicine "Ateina naktis". . .

sk. v. R. Jospaitis

VOKIETIJOS RAJONAS
Diepholz (Britų Zona)

Diepholze yra viena is didesniųjų 
lietuviškų stovyklų Vakarų Vokietijo
je. Čia taip pat yra įsteigta ir Lietu
vių Vasario 16 Gimnazija - vieninte
lė laisva lietuvių gimnazija visame 
pasaulyje. Tad nenuostabu, kad šioje 
vietovėje yra susibūręs didesnis skai
čius lietuviškojo jaunimo, negu kitur. 
Gimnazija lankantieji mokiniai yra 
daugumoje skautai, kurie priklauso 
vietiniam "Aušros" tuntui.

Iki s. m. kovo mėn. 4 d. tuntui va
dovavo s. v. vyr. skltn. P. Vadopalas. 
Jam išvykus vadovavimą perėme 
s. v. skltn.O. Gesventas."Aušros" tun
to globėjo pareigas sutiko eiti gimna
zijos direktorius Dr. A. Palaitis.

Tuntą sudaro Vytauto Didžiojo 
draugovė, turinti 24 skautus, Jūratės 
draugovė, turinti 29 skautes,ir skau
tų vyčių būrelis. Paskutiniu metu į 
tuntą naujai įstojo 13 skautų, o Sv. 
Kazimiero dienoje du skautai kandida
tai davė įžodį.

Esant tokiam skautų skaičiui 
galima daug kas nuveikti. Negalima 
sakyti, kad Diepholzo skautai sėdi 
rankas sudėję ir nieko neveikia. Su
sitvarkiusi tunto vadovybė stengiasi 
kiek galėdama veiklą pagyvinti. Arti
nasi gražusis stovyklavimo laikas ir, 
svarbiausia, 1951 metų jamborė 
Austrijoje. Kadangi "Ausros" tuntas 
yra vienintelis didesnis lietuvių skau
tų organizuotas vienetas Vakarų Vo
kietijoje, tai is čia ir reikės sudary
ti reprezentacinį vienetą, kuris at
stovaus lietuvius skautus 1951 m. 
jamborėje. Tam reikalui jau dabar 
ruošiamasi. Dirbama kiek tik laikas 
leidžia, nes daug darbo. Visi dirba su
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Uždavinys Nr. 20: Vietoje skaičių
įstatyk raides:
14 5 6 7 - į jūrą išvesta krantinė
2 5 6 - amatininko įrankis
3 4 5 6 - Europos pusiasalis
4 3 6 - Angaros intakas
5 4 16 - dauba
6 3 5 4 -neregįs (kilm.)
7 3 4 5 6 - kreditas
12 3 4 5 6 7 - vyro vardas.

B.T. (V. 2 t.)

Uždavinys Nr. 2 LNepakeldamas pieš
tuko nuo popieriaus ir tiktai su še
šiom tiesiom linijom perbrauk per 
kievieną tašką šitoj figūroj.

P.R. (V. 2 t.)

•

© © •

© © ©
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Uždavinys Nr. 22: Ar gali vartodamas 
skaičius nuo 1 iki 11 padaryti taip, 
kad trys rituliai vienoj eilutėj bend
rai duotų 18. p R> (V. 2 t.)

Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave., 
Toronto, Ont., Canada. .

MUSŲ VILKIUKAMS

1. Pasakyk skautams, kad tu gali at
bulas nušokti toliau negu jie priekin , 
jei jie darys tą patį ^ką ir tu. Įrodyk 
tai! Nusitverk sau už kojų pirštų ir 
nušok atbulas keletą centimetrų. Lai 
jie dabar pabando taip pat šokti priekin.

2. Pasakyk skautui, kad gali jo ran
ką padėti į tokią padėtį, kurioje jis 
jos negalės paliesti su kita savo ran
ka. Jis tuo netikės. Tada padėk jo 
ranką ant kitos rankos alkūnės !

Toliau. Pasakyk jam, kad paduosi 
jam į ranką tai, ką visi skautai ma
tys, o jis vienas nematys. Ką pada
rai? Paduodi jam į ranką jo paties 
ausį !
3. Skiltys sustoja eilėmis. UŽ 7 - 8 
metrų yra grįžimo linija. Is eiles 
kiekvienas skautas nueina prie linijos, 
grįžta atgal ir išleidžia sekantį. Ta
čiau joks tos pačios skilties skautas 
negali naudoti jau kartą naudotą judė
jimo būdą. T. y. pirmas gali nušoki - 
nėti ir grįžti ant vienos kojos, antras 
nuropoti visom keturiom ir 1.1. Jei 
kas pakartoja jau kartą vartotą būdą, 
turi pradėti iš naujo, savo originaliu 
būdu.

Laimi greičiausiai suvaiksciojusi 
skiltis.

Daug sėkmės !
H.

Uždavinys Nr, 23: Šių žodžių raides 
imti poromis (ri, sk ir 1.1.) ir sudėti 
pradžią eilėraščio tilpusio 1946 m. 
"Sk.Aide" (I posmas).

Risk, Pairokai, Zavamisa^ liepia; 
ausk, Juteja, sukvasai jau laukia. 
P a s t ab a : Pabrauktąsias raides rei
kia imti pavieniui, o ne poromis.

B.T. (V. 2 t.)

27



noru; nes kiekvienas žino, kad jo
darbas prisidės prie Lietuvos vardo 
garsinimo ir tuo pačiu prie Lietuvos 
laisvės kovos. Prieš vykstant į jam - 
bore bus paruošiamoji stovykla, kur 
mūsų reprezentantai gaus reikiamo 
patyrimo. Dėl lėšų.: stokos susidaro, 
daug sunkumų įsigyti uniformas.

Yra gražus būrelis skautų vyčių, 
kurie ruošiasi vyčių įžodžiui, o atski
ros Vytauto Didžiojo draugovės skil
tys, nors oras dar ir nelabai tinkamas, 
jau rengiasi iškyloms, kuriose galėtų 
įgyti daugiau skautisko patyrimo.

įteikia pasakyti, kad mūsų sesės 
irgi neatsilieka . . .

Prieš porų mėnesių mus buvo ap
lankęs skautas Stasys Urmanas - ke
liautojas aplink pasaulį, papasakojęs 
daug įdomių nuotykių ir pergyvenimų.

Visas savo jėgas ir darbus aukosi
me mūsų Tėvynei Lietuvai ir garbin
gai nešime visur ir visuomet mūsų 
trispalvę. _ k_

UKRAINIEČIAI SKAUTAI KANADOJE

Mums draugingų ukrainiečių skau
tų organizacija įsteigta 1912 metais 
Dr. Tysowskyj, Lwove ir emigraci
joje toliau tęsia skautavimą.

Štai,KanadojeD.P. emigracijos pa
sėkoje tapo vėl atgaivinti jau bemirs- 
tą ukrainiečių skautų vienetai. Visoje 
Kanadoje priskaitoma apie 650 veiklių 
skautų-cių, 220 Toronte, kurie su
sispietė sesiuose tuntuose: Toronto, 
Montreal, Winnipeg,Edmonton,Hamil
ton ir Windsore. Daugumas skautų 
vilkiukų - paukštyčių amžiaus. Jūros 
skautų Kanadoje neturi.

Ukrainiečiai skautai iki šiol veikia 
neuzsiregistravę Kanados skautų 
Asociacijoje. Jie dėvi savas unifor
mas ir eina savas patyrimo laipsnių 
programas. Ypatingos paramos susi
laukia is savų organizacijų ir gerai ; 
veikiančių tėvų-globėjų komitetų.

Ukrainiečių skautų-cių organizaci
nė (centras USA) schema analoginė 
mūsiškei. Tarp Seserijos ir Brolijos 
vyksta nuolatinis sklandus bendradar
biavimas. Leidžiamas mėnesinis laik-
raštis "Plastowyj Wistnyk".

Toronte ryšininku su kitų, tautybių
skautais yra stud, skautas Bohdan 
Hawrylyskyn, 86 Ledbury St.,
RE 9766. ' 1

Pageidautina, kad lietuviai skautai- 
ės uzmegstų artimesnius rysius su 
mums draugingais ukrainiečių skau- 
tais-ėmis. (V. S.)
# jįe# :įc :į<: # jįc sf: 2{c 3{c # ;}c jį: jįc s}c 5}c j}c s{c ### $

* Amerikoje mokytojai bijo mokyklos 
vedėjo, mokyklos vedėjas bijo ins
pektoriaus, inspektorius bijo švieti
mo vadybos, vadyba bijo tėvų, tėvai 
bijo vaikų, o vaikai nieko nebijo.
* Olandas šoferis veždamas ameri
kietį Amsterdamo gatvėm issijuosęs 
aiškino ir rodė visokias įzymenybes , 
bet sis visai nesidomėjo.

"Štai, čia yra didžiausias miesto 
pastatas", kalbėjo vadovas rodyda
mas į 12 aukštų namą.

"Niekai", dėbtelėjo amerikietis.
"Pas mus toki pastatėliai yra va

dinami triobelėmis".
Tuo metu jie pravažiavo didžiausią 

miesto garką.
"Ką, čia didžiausias Amsterdamo 

parkas? "Mano krašte tai būtų tik 
mažas sodeliūkstis", su pasitikėjimu 
tvirtino amerikietis.

Važiuojant pro uostą, amerikietis 
pastebėjo prie krantinės prisisliejusį 
nardlaivį.

"Turbūt, taiyrajūsųkaro laivynas", 
pašiepė amerikietis.

"O ne", atsikirto vadovas. "Tai 
yra tik mažas laivyno prietaisas. 
Virėjai juo paprastai plauko sriubos 
katile tikrindami ar daržovės jau is-

Įdomu, kas nutiko fleitistui ?
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