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SKAUTŲ AIDAS
Lietuviu skaučių ir skautų laikraštis * Redaguoja vyr. sktn. Stp. Kairys, bendradar

biaujant Redakcinei K-jai * Leidžia Lietuvos Skautų Brolijos Kanados Rajono Vadija
* Prenumerata: metams $ 3.00, pusei metų $ 1.50 * Smulkūs skelbimėliai iki 20 žodžių 
$ 1.00 * Adresas: Redakcija - Stp. Kairys, 716 Lansdowne Ave., Toronto, Ont.
* Administracija - P. A. P u n d z e v i Č i u s , Box 1003, Station C., Toronto, Ont.

* Lithuanian Boy-and Girl Scouts periodical Editor S. Kairys, 716 Lansdowne Ave., Toron
to, Ont.

* Užsakykime"Sk.A." Vokietijoje likusiems 
sesėms ir broliams.

* Kišeninis kalendorėlis, redaguotas s. 
V. Paužos galima užsakyti adresu: Mr. Vla
das Pauža, 9124 Quincy St., Detroit 4, 
Mich. , USA.

* Brolis Rimas Vėžys iš Chicagos parėmė 
"Sk. Aidą", prisiųsdamas 5 dol. , o br.Jonas 
Pelikys iš Kenoros, Kanadoje, - 10 dol. 
Abiems reiškiame nuoširdžią padėką.

* Administracija ragina visus brolius ir 
seses siųsti greičiau savo prenumeratas, 
nes, numatant ateityje kainų kilimą, norima 
iš anksto užpirkti didesnį kiekį popierio.

* Mūsų sieninis dvisavaitinis kalendorius 
gaunamas administracijoje, spaudos kios
kuose ir pas platintojus vienetuose. Dalis 
mūsų skaitytojų vietovėse, kur nėra pla
tintojų, yra gavę jį patogumo dėlei drauge 
su 1951 metų Nr. 12. Vienu ar kitu būdu 
platinamo kalendoriaus kaina yra 50 centų.

* Paaiškėjo, kad br. A. Palionio nuotrau
koje "Sk.A."Nr. 1, 1952 m., pusi. 7 mūsų 
šauni jūrų skautija yra ne Toronte, bet. . . 
Montrealyje. Valties įgulą sudaro montre- 
ališkiai ir torontiškiai. Atsiprašome už 
klaidą.

* Naujasis "Mūsų Vytis" redakcijos adre
sas yra: Mr. Br. Kviklys, 4312 So. Lake 
Park Ave., Chicago 15, Ill., USA. Admi
nistracijos adresas liko nepasikeitęs.
* v. s. V. Kizlaitis is Cleveland© prisiuntė 
9 "Sk. A. "prenumeratas. Be to, V. Kizlaitis 
užsakė "Sk.A. " dviem skautams Clevelan- 
de ir dvi prenumeratas Aušros skautų tun
tui Vokietijoje.

* Ps. Antanas Valaitis, buv. Pašto Valdy
bos Kaune valdininkas (1940), sklandytojas 
ir lakūnas, prašo atsiliepti savo buvusius 
pažįstamus, bendradarbius,brolius ir seses

skautus, sk. vyčius iŠ S. Kalvarijos 1931-35 
m., pasaulinės skautų jamborės 1933 m. 
Vengrijoje dalyvius, 1-sios oro skautų 
Dariaus ir Girėno dr-vės skautus Kaune 
tikslu vėl užmegsti asmenišką ryšį. Man 
pavyko išgelbėti dalį nuotraukų iš tu vie
tovių skautų gyvenimo, sklandymo mokyklos 
Nidoje ir kt. Norėčiau suteikti džiaugsmo 
nusiųsdamas nuotraukų ir tuo pačiu gal ir 
savo rinkinius praturtinčiau.Laiškus prašau 
siųsti"Sk.A. "adresu:Mr.A.Valaitis,c/o Mr. 
St.Kairys,716 Lansdowne Ave..Toronto, Ont. 
Canada.(PS. A. Valaitis,palikęsLietuvą 1941 
metais, Vokietijai kapituliuojant pakliuvo už 
geležinės uždangos. 5 metus jis su šeima 
išgyveno Tiiringijoje dideliame pavojuje 
pusiau slapstydamasis. 1950 m. pavasary
je jam pavyko su žmona ir 4 vaikučiais 
pasprukti į Vakarų Berlyną, o iš ten lėk
tuvu į V.Vokietiją, kur jis dabar ir randasi. 
Tikrasis adresas dėl suprantamų priežas
čių nėra skelbiamas. Red.)

ATSIUSTA PAMINĖTI.

* MŪSŲ VYTIS Nr. 1 (39), PLSS vadovų, 
vadoviųir akademikų skautų-čių laikraštis. 
Rašo Vydūnas, Ig.K., K. Palčiauskas , 
J. Vaičiūnienė, R. Mieželis, B. Kviklys , 
L. Knopfmileris, D. Varakojytė, A. Kalnai- 
tis ir P.Jurgėla. 28 pusi. Administracijos 
adresas: A. Karaliūnas, 6541 So.Campbell 
Ave., Chicago 29, Ill, USA

* KNYGU LENTYNA Nr.7-9(38-40),VLIK'o 
leidžiamas lietuvių bibliografijos biulete - 
nis. Redaktorius A. Ružancovas, 602 Har - 
vey St., Danville, Ill, USA. Rankraščio 
teisėmis. Kaina 25 ę.

* KARYS, pasaulio lietuvių karių mėnesi
nis Žurnalas, 1952 m. sausio mėn. Nr. 1. 
Vyriausias Redaktorius kpt. Sim. Urbonas . 
Prenumerata: metams 4 dol, pusm. - 2. 50 
dol. Adresas: redakcijos - 156 Steamboat 
Rd., Great Neck, N.Y., administracijos: 
680 Bushwick Ave. .Brooklyn 21, N.Y.

2



M^iKuduGldCiSdi
: V&SGiMlG- WQUTL. TUT 2g

SKAUTO KELIAS Į LAIMĘ

- Pažvelkite į saulę.. Ji visiems švie
čia, visus Šildo,nelaukdama prašymo ir 
padėkos. Taip pat ir jūs nelaukite mal
davimo ir pagyrimo, bet padėkite žmo
nėms gera valia ir būsite mylimi kaip 
saulė. „ .. ,Epiktetas

Įžanga.
"Budėkite ! "Kristus pasakė savo apaštalams, tiems didiesiems savo skilties 

idealistams. Ir tu, broli, kai davei įžodį, tuntininkas tau užrišo kaklaraištį ir pir
mą kartą tave pasveikino skautiškai:"Budėk!" Džiaugsmu plakančia Širdim grį
žai į savo eiles. Tu tremtinys berniukas iš Gintaro pakrantės tapai naujuoju dvi
dešimtojo amžiaus riteriu, kaip sako lordas Baden- Powell'is. Pasiryžai dide
liam ir aukštam tiksluiisiekti idealo ir jo spindulius su šypsena skleisti į ap - 
linką,kur tik tu pasisuksi.

Tu gerai žinai, kad malūnininkas, metą metais girdėdamas vienodą ratą ūžesį, 
taip prie to pripranta, kad, malūnui ir smarkiai beldžiant, jis sau saldžiai mie
ga. Kai malūnas aptyla arba pradeda kitu tonu belsti, malūnininkas pabunda.

Žodžiai tūkstančius kartą girdėti nustoja įtakos. Tačiau juk dvasia daro žo
džius’Broli .'Pažvelkim į mūsą riterią kodeksąąr iŠ naujo tesuskamba jie sie
loj galingu stovyklos rytmečio trimitu.

I. Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.
Korėjos valdžia 19 amžiaus pradžioje dar tebepersekiojo krikščionis. Drąsūs 

misionieriai, nebodami tūkstančią pavoją, vyko į šį pusiasalį, skleidė Kristaus 
mokslo Šviesą, lankė ligonis, teikė sakramentus. Pagaliau išleidžiamas įsakymas 
prisistatyti misionieriams. Tėvas Imbertas, kuris jau buvo paskirtas pirmuoju 
Korėjos vyskupu, sekančią dieną sužinojęs įsakymą, prisistato valdžiai. Atvyks
ta ir kiti trys misionieriai. Tai buvo 1839 m. rugsėjo 21 d. Netrukus po Žiaurią 
kankinimų jiems buvo nukirstos galvos. Popiežius 1925 m. juos paskelbė palai
mintaisiais. Jų vardas į Gyvenimo Knygą liko įrašytas aukso raidėmis .Jie didvy
riškai atliko misionieriaus pareigas, išlaikė duotą žodį, nežiūrint nė mirties 
pavojaus.

Mintis: Tas yra didvyris, kuris savo gyvenimą dideliems dalykams aukoja- 
- Grillparzer.

Pavyzdys: D. L. K. Gediminas. Jo Šūkis buvo:"Pirmiau uola sutirps į vašką, 
negu mes savo ištartą žodį atšauksime".

II. Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.
Romoje Ispanijos aikštėje yra didinga Švenčiausios Mergelės Marijos statula. 

Čia kasmet Nekalto Marijos Prasidėjimo šventėje gruodžio 8 d. susirenka tūks-
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tantinės minios. Prie statulos garbės sargyboje stovi Italijos skautai. Kiekvie
nas romietis jaučia pareigą pasveikinti Mariją, prie Jos statulos atnešdamas 
keletą gėlių. Skautai jas tvarko ir gėles supina į puošnius vainikus.

Lietuvos partizanai .nežiūrėdami nė didžiausių sunkumų,vis tebekovoja su 
žiauriu pavergėju.Su tremtiniais Vakaruose nebuvo jokio ryšio. 1948 m. penki 
narsuoliai partizanai su slaptais dokumentais išvyksta į Vakarus. Reikėjo per
eiti tūkstančius pavojų, prasiskinti sau kelią. Jie tą, gerai žinojo. Žūtbūtinėse ko
vose trys žuvo, du - pasiekė mus. Ryšys liko užmegstas. Kova sustiprinta.

Mintis: - Pirmyn gi, vyrai už Tėvynę,
Už brangia6 žemę Lietuvos.
Ją bočių bočiai amžiais gynė,
Už ją ir jų vaikai kovos.
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus.

Pavyzdys: Lietuvos kareivis Kostas Skinulis, bolševikų nukautas 1919 m.rugp.
30 d. ties Gryva. Jo Šūkis buvo: "Niekai gyvybė, jeigu Šalis vėl būtų priešo 
pavergta".

III. Skautas naudingas ir padeda artimiesiems.
Šiaulių m. puošia Bitinėlio ežeras. Vasaros karščių metu paežerė pilna ber

niukų. Ypač jų nemaža maudosi prie Vokiečių Kalnelio, kur pati ežero pakrantė 
yra žvyruota. Kartą iŠ Vakarų pradėjo kilti tamsus debesys, bet vikriesiems 
"narams" gaila palikti vandenį. Kai staiga jau Čia pat traškėdamas perkūnas su 
Žaibais nupliekė, bematant visi atsidūrė ant kranto ir, užsimetę drabužėlius , 
pasileido tekini į namus. Bet vienas berniukas dar buvo vandeny kiek toliau nuo 
kranto ir išsigandęs plaukdamas pailso. Jis besušuko "Mama, geelbėk!" ir din
go vandeny. Ant kranto rengėsi vyresnio amžiaus berniukas - skautas vytis. 
Jis tuojau Šoko į vandenį ir sugriebęs parvilko į krantą neatsargų plaukiką. Ko
kia to skauto pavardė, kuris išgelbėjo berniuką?Kas žino?Atlikęs savo pareigą, 
jis dingo. Tik keletas Žmonių matė, kad buvo su skautiška bliuze.

Mintis: "Pirmyn, jaunieji prieteliai,
Bendroje laimėj mūs keliai! Ad. Mickevičius

Pavyzdys: Darius ir Girėnas. Jų Testamentas: "Lituanicos" laimėjimas tegu 
sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams. 
"Lituanicos"pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto gelmes tegu auklėja jau
nųjų lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotieji Lietuviai būtinai įveiktų 
klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei".
IV. Skautas draugas savo artimui ir brolis kitam skautui.
Keletas lietuvių skautų 1947 m. vasarą,iškylaudami Alpėse, netikėtai užmez

gė pažintį su vokiečiu prof. V. Jungferiu. Šis profesorius pasirodė mokąs gerai 
lietuviškai. Prieš karą jis dėstęs Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Mūsų 
broliai su juo palaikė toliau stiprius ryšius ir vėliau, gavę savo universiteto 
vadovybės sutikimą, pakvietė profesorių skaityti kultūrinę apžvalginę paskaitą 
apie Lietuvą. Vokiečių profesūra ir studentai turėjo progos tą paskaitą išgirsti 
didžiojoje Filosofijos Teol. Aukštosios Mokyklos auditorijoje Eichstatte 1947 m. 
lapkr. 15 d. Tai buvo anuo metu reikšmingas įvykis lietuvių vokiečių santykiuose.

Mintis: Santaikoje ir maži dalykai auga.
Pavyzdys: Šv. Povilas, didysis tautų Apaštalas, mokėjo visus mylėti ir būti 

visiems Vyresniuoju Broliu neskiriant"ar kas buvo žydas ar graikas,ar barbaras".
V. Skautas mandagus ir riteriškas.

Mandagumas, o ypač pagarba moterims, buvo riterių dorybė. Mandagumas 
nieko nekainuoja, tačiau jis Šypsnio lydimas skautui atidaro duris visur. Nevel
tui vieno seno skauto dienoraštyje skaičiau:"Koks džiaugsmas būti viso pasau
lio mažuoju draugu, skleisti laimę aplink". Mandagumas ir riteriškumas skauto
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gerai nuotaikai-tikros aukso kasyklos. Kas jose bandė kasti, jų. niekad daugiau 
neužmiršo.

Mintis: Mandagumas mažuose dalykuose saldina gyvenimą, dideliuose - daro 
jį kilnesnį.

Pavyzdys: Karys Šerkšnys,Žuvęs Rytų fronte. Jis,toli būdamas nuo civilio gy
venimo,kasdien skusdavo barzdą, buvo visuomet judrus ir gyvas, Nė vienas jo 
draugas galėjo pasakyti: "Kaip gyvas tokio malonaus ir mandagaus jaunuolio 
dar nebuvau užtikęs".

VI. Skautas gamtos draugas.
Iškylaudami Tirolyje,kalvotame miške prie Ilgojo Akmens, užtikome nemažą 

šaltinį. Skaidrus lyg krištolas vanduo veržėsi stačiai iš uolos. Jis labai sustip
rino mūsų jėgas. Savo popiergaliais mes neterŠėme jo vandens, neito puikaus 
miško samanų kilimo. Popiergalius surinkome ir sukrovę padegėm. Pagarba vi
sam-tam, kas yra tyra!

Mintis; "Gražioji gamta kelia mūsų mintis i Jos Kūrėjo gerumą ir grožį, 
žadina Jam meilę ir dėkingumą.^Svetima padangė Žvaigždėtais keliais veda mūsų 
mintis į brangią Tėvynę ir numylėtą tėvelių Šalį". - Sktn. Kun. Dr. J. Vaišnora, 
MIC, Vyr. LSS Katalikų Dvasios Vadovas.

Pavyzdys: Šventasis Pranciškus Asyžietis, didis šventasis, bet nemažesnis ir 
gamtos draugas, sukūręs garsųjį Saulės Himną.

VII. Skautas paklusnus savo tėvams ir vyresnybei.
Rytų fronte Demjansko katile liko atkirsta ištisa divizija. Priešas,toje vietoje 

būdamas persvaroje^erkirto apsupimo Žiedą. Padėtis pasidarė gana kritiška. 
Ryšis su atkirstais daliniais nutrūko. Reikėjo veikti greitai ir tiksliai. Kas už
megs ryŠį?Kas pasieks mūsų dalinius? - į priekį išeina trys lietuviai. Trumpas 
pasiruošimas, ir mėnesienos Šviesoje mūsiškiai vyrai patraukė į Valdajaus 
aukštumas. Auštant jie buvo vietoje.Sekančią naktį buvo kirstas smūgis, kurio 
priešas visiškai nesitikėjo.

- Kęstuti, pinigų neprašyk, vistiek šį vakarą neleisiu į kiną. - Tėvo balsas šį 
kartą buvo griežtas. Ką darys mūsų brolis ? Jis parsikvietė kaimynų vaikus ir su 
jais Švilpė skudučiais. Vėliau jiems suruošė Kimo žaidimą. Tie berniukai taip 
liko sužavėti, kad ir miegoti norėjo pasilikti pas Kęstuti.

Mintis: Švelnus atsakymas sulaužo pykti, kietas žodis sukelia pyktį. - Patarlė.
Pavyzdys: Mūsų laiku keturiolikos metų berniukas - Palaimintasis Domini

kas Savio. Jo Šūkis: "Noriu būti šventas". Kaip toks berniukas galėjo pasidaryti 
Šventuoju? - Lemiamos reikšmės jo gyvenime turėjo šis Šv. Don Bosco pata
rimas: "Būk pastoviai linksmas, stropus mokslo ir tikėjimo pareigų atlikime. 
Stenkis patraukti į gerą savo draugus".

VIII. Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties.
Žirgų skiltis sekmadienio vakare,temstant,grįžo iš iškylos. Pasiekus plentą 

atsivėrė puikus vaizdas į slėnyje gulintį Šiaulių miestą. Jis skendo šviesose. 
Trumpas paskutinis poilsis,ir per dieną prisilaksČiusios kojos vėl sutartinai 
muša Žygio taktą. Pasivijo dvi moteriškės, traukiančias sunkų vežimėlį. "Labas 
vakaras, mamytės [Pavargote betraukdamos ?"ir skiltininkas su skautais,kupri - 
nes sudėję ant vežimėlio, linksmai klegėdami, pasileido Žingine į miestą.-"Ką 
jūs, ponaičiukai, vargsite", dar bandė moterėlės atsisakyti, nors Širdyje labai 
džiaugėsi netikėta pagalba. UŽ gero pusvalandžio priemiesčio gatvės išskyrė 
jaunuosius draugus, o dvi neturtingos moterėlės buvo dėkingos ir pilnos džiaugs 
mo; "Tai balandėliai, kad Dievas jums gera sveikatėlę duotų. Ne tik užvadavo, 
bet ir padainavo, kaip tikri Lietuvos kareivėliai".

Mintis: Skautas Šypsosi ir Švilpauja sunkumuose.
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Skamba Vilniaus varpai . . .

Pavyzdys: Dr. Vincas Kudirka: "Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji.
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, 
O dirbk, idant neitų, ugnis ta per nieką".

IX. Skautas taupus.
Mano skilties skautas Vaidutis Laumakys buvo vienas iš pačių tvarkingiausių 

skilties skautų. Niekas jo nematydavo kiaurom kojinėm ar prakiurusiom alkū
nėm. Pamatęs mažiausią skylutę - tuojau ją užtaisydavo. Jo batai nuolat bliz - 
gedavo. Tokiu būdu savo visus daiktus jis laikydavo nuolatinėj tvarko j e.Dažnai 
jį aplankydavau namuose. Ten būdavo lygiai tas pats. Mokslo vadovėliai aplenkti 
popierių. Niekur nemačiau dulkių, kambario grindys visuomet būdavo švarios 
(grindis jis pats plaudavo, kartą užtikau jas beŠveiČiant!). Draugovės konkurse 
jis laimėjo pirmą vietą. Jo tėveliai buvo neturtingi. Todėl kiekvieną nupirktą 
daiktą jis labai brangindavo, kad juo ilgiau jam tarnautų.

Mintis: Žmogus pasidaro turtingu ne imdamas, bet duodamas.
Pavyzdys: Šv. Vincentas Paulietis. Pats būdamas visiškas beturtis, sugebėjo 

tūkstančius šelpti.

X. Skautas blaivus ir skaistus savo mintyse, žodžiuose ir 
veiksmuose.

Skautas Daliukas Šeštadienio vakare grįžo iŠ sueigos. Štai tramvajuje jis su
sitinka savo senus draugus. "Ei, Daliau, kur važiuoji? "-"Namo !" -"Nebūk kvai
las, važiuojam į varietę. Šiandie nauja programa, graži muzika. IŠmokysim šok
ti". - Bet Dalius be tėvelių leidimo niekur nelinkęs užsukti. "Ačiū", aš važiuoju 
namo!", ir jis tvirtas, kaip plienas pasuko namo.

Mintis: Palaiminti nesuteptos širdies, nes jie matys Dievą. Mt. 5, 8.
Pavyzdys: Nekaltai Pradėtoji Švenčiausioji Mergelė Marija - Pasaulio Išga

nytojo Motina. Ją pats Kristus mirdamas ant kryžiaus mums pavedė, "Negirdė
tas pasauly dalykas, kad kas bėgo prie Marijos, šaukėsi Jos pagalbos ir prašėsi 
užtariamas, nebūtų likęs nesušelptas".

si. Žiogelis
4

6



NEŽINOMASIS KARYS
v. s. St. Kairys

Nuo senosios Graikijos dienų civilizuotos pasaulio tautos reiškė pagarbą kovoje kri
tusioms kariams. Ir, turbūt, jokios žmogaus lūpos neišreiškė jiems didesnės pagarbos 
kaip Perikles, kalbėdamas apie žuvusius Atėnų karius: "Didvyrių kapai yra visa žemė, 
Ir, nors jų kūnai ilsisi tėvynėje, jų sielos gyvena per amžius visuose pasaulio kraštuo
se, įaustos ateinančių kartų buitin".

Nežinomojo kario sąvoka iškilo po Pirmojo Pasaulinio karo. Tai buvo visuotinio nusi
vylimo laikotarpio pradžia, kuris ir dabar dar tebesitęsia. Žmonija tikėjosi, kad po bai
saus karo, štai, užstos ilgas taikos ir gerbūvio laikas, bet, pradėjus skaičiuoti pergalės 
kainą, tautos buvo priverstos šiurpulingai sudrebėti. Žmonija pajuto, kad karys, kritęs už 
savo kraštą, yra kankinys ir didvyris.

Lietuvį Nežinomąjį karį, simbolį visų Tautos vaikų Žuvusių už Lietuvos laisvę Tėvynė
je. ir už Jos ribų, didžia rimtimi pagerbdavome Kaune Karo Muziejaus sodelyje. Čia il
sėjosi Žemiški palaikai kario, žuvusio ties Širvintais, Giedraičiais, Radviliškiu. .. Šito 
bevardžio kario mes nei amžiaus, nei profesijos niekuomet- nesužinosim, ir tai ypatingai 
verčia susimąstyti. Žinodami vardą, juk rištume jį su viena kokia šeima. Dabar jis pri - 
klauso visai Tautai. Turėdamas vardą, jis turėtų ir vieną motiną. Dabar gi jis yra visų 
lietuvių motinų sūnus.Nepapuoštas garbės ženklais, jis yra pelnęs aukščiausią garbę. 
Neturėdamas jokio titulo, jis turi aukštesnį už prezidentų, ministerių ir generolų. . .Bū
damas bevardis, jis simbolizuoja kiekvieną Žuvusį lietuvį. Jis yra mūsų kūnų kūnas ir 
kiekvieno mūsų brolis, užsitarnavęs aukščiausią kankinio garbės vainiką, skirtą ištiki
miesiems ligi mirties. Iškovojęs pergalę brangiausia kaina, jis yra ateinančioms lietuvių 
kartoms drąsos ir besąlyginio pasiaukojimo Lietuvai pavyzdžiu.

IŠ krikščioniško taško žvelgiant, Nežinomojo kario pagerbimas yra pašvęstas Nežino
mojo Dieviškojo Kario auka. Prieš du tūkstančius metų buvo Vienas, kuris pasirinko be - 
vardžio-nežinomojo dalį. Kristus atėjo į tas pilkas kasdienines sąlygas,kuriose anuo 
metu gyveno paprastas žmogus. Gyvenimo kovoje Jis vilkėjo žmogaus vaikų rūbą, nie
kuo nuo jų nesiskirdamas. Jo tautiečių akyse Jis buvo beturčio sūnus. Jo žemiški tėvai 
buvo patyrę tremtinių vargus. Jis mylėjo savo motiną - jos vardas buvo Jo lūpose mir
ties valandoje. Nežiūrint nuostabių darbų, žmonės Jo nepažino. Jis ateidavo kaip brolis 
į skausmo kupinus namus, ir tamsa išnykdavo. . . Jo draugai buvo ligoniai, vargšai ir 
nuskriaustieji. Nusidėjėliai pamildavo Nežinomąjį ir pradėdavo nekęsti savo blogų darbų. 
Jokiu kitu vardu Jis savęs nesivadino kaip tik - Žmogaus Sūnumi. Netgi Jo mokiniai 
nebuvo tikri kas Jis toks - pranašas, Išganytojas ar kas kitas. Paprastas žmogus pri
ėmė Jį tokį, koks Jis buvo, bet Jeruzalė norėjo kilmingo žemiško titulo, o tūkstančiai pa
sekė Didžiuoju Nežinomuoju pajuto savo širdyse įspaustą Jo vardą - Dievas .

Nežinomojo Kario likimą turime jungti su likimu Ano Nežinomojo, kuris taip pat buvo 
palaidotas paprastame kape, iš kurio Dangiškasis Tėvas Jį prikėlė iš Žemiškojo miego 
ir grąžino pas save, nes, kaip šv. Povilas rašė, "...jis pats save sunaikino, prisiimda
mas tarno pavidalą, pasidaręs panašus į žmones ir viršujine išvaizda rastas kaip Žmo
gus. Jis pats save pasižemino, pasidaręs klusnus iki mirčiai, mirčiai gi kryžiaus. Todėl 
ir Dievas išaukštino Jį ir dovanojo jam vardą, viršesnį už visus vardus".

Ne kas kitas, tik Jis gražins suvargusį kovotoją į Namus, kai Jo trimitai nuaidės išmi
rusiais slėniais...

Šiandien, Tautos Dienoje, sesės ir broliai, svyra mūsų vėliavos pagerbdamos Žuvusius 
už Lietuvą. Jų neskaitomi kapai dengia mūsų žemę ir plačiuosius Azijos tyrus.

Ar viską darome šiandien, kad jie nebūtų mirę veltui?
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Popietis buvo tvankus. Laukuose ir 
ant balto ganyklų keliuko mirgėjo 
įkaitęs oras kaip ištirpintas stiklas. 
Paukščiai tylėjo, tik kažkur krūme, 
nebodamas kaitros, garsinos! dagiliu
kas. Jo skardus "cink-cilink" skam
bėjo lyg pamestas varpelis. Staiga 
toli už snaudžiančio miško sudundėjo. 
Tartum paritino kas tuščią statinę į 
akmenuotą pakalnę. Antanukas krūp
telėjo ir sustojo drožęs. Jis atmetė 
susivėlusią galva ir bailiomis akimis 
rūpestingai vedžiojo dangų nuo vieno 
iki kito krašto. Dangus buvo mėlynas 
ir skaidrus. Švelnus vėjukas pūtė nuo 
miško, kutendamas nosį aitrių gailių 
ir sakų kvapu, o karvės atrajojo ret
karčiais uodegomis nubraukdamos 
įkyrias sparvas nuo išputusių šonų.

"Aišku, važiavo kas per Račiupį,o 
tilčiukas toks išgveręs ir dunda po 
ratais kaip griaustinis", nusiramino 
Antanukas vėl smeigdamas aštrius 
peiliuko ašmenis į minkštą medį. 
Nieko jis taip nebijojo kaip audros, 
šniokščiančios medžių viršūnėmis, 
skaldančios juodą dangų akinančiais 
žaibais ir užtrenkiančios ausis per
kūnais. Kiekvienas tamsus debesis 
jau užguldavo Antanuko Širdelę bai
mės uola, o Žaibo blykstelėjimas už
imdavo žadą. Užtat po audros vaivo
rykštė atnešdavo jam neišpasakytų 
džiaugsmą. Iš tikrųjų, būdavo linksma 
kaip Velykų rytą, kai juodas debesis 
bejėgiai sutirpdavo tolimam laukų pa
krašty.

"Šiandien nebus lietaus"droždamas 
kalbėjo sau Antanukas. "Ar ne, Meš
ki? "kreipėsi jis į kudlotą aviganį, 
kuris lekavo krūmo šešėly, iškoręs 
raudoną liežuvį. Meškis tingiai viks
telėjo uodega ir kaukštelėjo dantimis, 
griebdamas musę, kuri taikstėsi jam į 
patį juodos nosies galiuką. Antanukas 

drožė toliau. Tvirtai baltais dantimis, 
kurių vienas jau smarkiai klibėjo, 
prispaudęs apatinę lūpą ir dažnai at
galia ranka nubraukdamas suprakai
tavusią kaktą. Aštrūs peiliuko ašmenys 
nevikriai slidinėjo medžio paviršium 
dažnai pataikydami į nelaimingą kai
rės rankos smilių, kuris jau buvo ran
duotas, kaip iš mūšio grįžęs kareivis.

"O čia dabar bus uodega", murmė
jo sau berniukas, "dar trupučiuką nu- 
drožt čia ir dar trupučiuką šičia. . . " 
Peiliukas slido medžiu - "Čiakš, 
čiakš, Čiakš", neklaužada liežuvis iš
lindo pro klibančio danties užtvarą ir 
saulės išblukintų plaukų kuokštas už
krito ant sudrėkusios kaktos. Antanu
kas giliai atsiduso, pasidėjo peiliuką 
ant kelių ir, primerkęs vieną akį, ap
žiūrinėjo savo drožinį. Tai turėjo būti 
jo karvutė Baltakojė, kuri gulėjo ten 
pakrūmėje prie senės Pilkės. Ji dar 
jauna, beveik teliukas, bet užtat tokia 
graži:raudona, kaip gerai išdegta ply
ta, o kaktoj balta Žvaigždė ir visos ke
turios kojos baltos, tartum su koji
naitėm. Pasiskyrė ją sau Antanukas 
pirmą kart pamatęs tvarte mažą ir 
silpną. Paskui tėtė leido išrinkt jai 
vardą ir penėt duona. O dabar Baltako
jė - oho! Ji pati prieina prie Antanuko, 
palaižo ranką šiurkščiu liežuviu kaip 
šepečiu ir, palenkusi galvą, prašo pa
kasyti tarpuragę.

Mažasis drožinėtojas prikanda lū
pą ir braukia pirštais savo kūrinį. 
Taip jau būtų nieko, tik nugara labai 
įlinkusi ir iŠ paskutinių kojų ji tru
putį panaši į kiškį, ta medinė karvė. 
Na, bet galima dar padrožti, o beto, 
apsirikti niekas negalės, nes kiškis 
ragų neturi, o Čia gi yra ragai ilgi, 
riesti.Neveltui pirštas kruvinas!

"Meški, o čia kas? Matai? "staigiu 
mostu kyšteli berniukas drožinį šuns
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panosėn. Tas tingiai praplečia vieną 
akį, pauosto atkištą Antanuko ranką ir 
vėl užsimerkia. Meškis,senas patyręs 
aviganis, nesidomi tokiais niekais, 
ir mažajam piemeniui pasidaro liūdna

Jau antra diena, kaip jis gano devy
nių karvių, bandą ir yra labai paten
kintas. Kai užvakar susirgo piemenu
kas ir blaškėsi karščiuodamas kama
rėlėje, tėtė po vakarienės nubraukė 
ūsus ir susirūpinęs tarė: "Kaip tyčia, 
sakau. Čia šienas, čia visi darbai, o 
Kostukas guli paslikas, ir daryk ką 
nori. Kas gi eis tokiam darbymety 
paskui karvės uodegą?" Mama plovė 
Šaukštus ir tylėjo, matyt galvojo, o 
Antanukas sėdėjo užstalėj, kaip ant 
žarijų. Dabar tai buvo puiki proga įsi
prašyti į piemenis IJis jau taip senai 
norėjo ganyti, tik ta mama vis nelei
do: "Kur tau, Antanėli ! Spėsi. Praauk 
pirma botkotį" .Kaip tą botkotį praaug
si, kad jis toks ilgas, o ganyti taip no
rėtųs, taip norėtųs! Antanukas tris 
kart žioptelėjo ir tik ketvirtą kartą 
nedrąsiai ištarė; "Tėte, gi aš". - 
"Ką tu? "pakėlė akis tėvas. Antanukas 

vėl pasidrąsino: "Gi aš, gi aš galėčiau 
paganyti". Sesuo Rožė prunkštelėjo 
gale stalo:"Žiūrėkit, piemuo !Ims ir 
parneš Žaloji iš lauko ant rago per
vėrus .'"Antanukas patempė lūpą. "Ty
lėk, ožka!" pyktelėjo tėvas. "O kodėl 
gi? Galėtum ir pasekioti karves,kol 
Kostukas pasveiks", kreipėsi jis įber- 
niuką. "Tegu pagano, jei taip nori. Vis- 
tiek nėra kam. Kaip tu, motin? "pūtė 
jis mėlynus kamuolius iš pypkės ma
mos pusėn. Mama iš pradžių. Žinoma, 
nesutiko;kur čia tą vaiką taip anksti 
kelsi, pervargs paskui tokią bandą be
lakstydamas, bet Antanukas prašė ir 
z aun i jo, kol jis pagaliau nusileido. Ir 
Štai, jis jau piemuo !Ilgas botagas lin
guoja įsmeigtas kurmiarausin, ramiai 
atrajoja karvės ir dobiluose dūzgia 
bitės. Tik tas Meškis drumsčia nuo
taiką, per mažai dėmesio kreipdamas 
į Antanuką, tikrąjį piemenį! Meškis 
visada pirmas pamato katra karvė 
dūlina pasmaguriauti į vasarojų ir, 
atvaręs ją atgal, su triukšmu ir lode- 
siu, rudomis akimis atkakliai Žiūri į 
susirūpinusį piemenį, tartum sakyda-
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mas;"Jei ne aŠ.tu Čia nieko nepada
rytum I"

Taip begalvojant, Antanukui pasida
ro pikta. Jis ištraukia botagą iŠ kurmia
rausio, smarkiai užsimoja ir papliauŠ - 
kiną. Aštrus garsas lekia pievomis 
pasišokėdamas, karvės atsuka galvas 
o Meškis žiūri nustebęs į savo poną. 
Dabar Antanukas patenkintas nusijuo
kia. Jis pliauškina botagu kiek tik ga
li, net dideli prakaito žirniai rieda 
per nudegusią kaktą, garsiai Šaukda- 
mas:"Ėsk, karvyte, po kelmynę, nešk 
pienelio po puodynę!" "Cink-cilink, 
cink-cilink", atsiliepia iš pamiškės 
dagiliukas.

Staiga ir vėl sudundėjo.Aiškiai,grū
mojančiai, daug arčiau. Dundesys nu
riedėjo dangum ir, pasiekęs mišką,su
tirpo. Antanukas sustingo. "Dunks, 
dunks, dunks", -mušėjo širdelė po at
lapais marškinėliais, o per smailias 
eglių viršūnes jau rioglinos! juodas 
debesys, tartum kalnas su atŠepeto- 
jusiomis keteromis ir išsižiojusiais 
plyšiais. Kregždės Šaudė pažeme mė
lynais sparnais užkliudydamos kve
piančias dobilų galvas. IŠ įkaitusios 
miško pašonės, kaip iŠ gerai prikū
rentos pirties, tvoskė slopus karštis 
"Dun-dun-dun", vėl nudundėjo, nugar
mėjo laukais. "Gal dar praeis", drą
sinosi Antanukas, išplėstomis akimis 
sekdamas dangumi kopiantį debesį, 

o pažandė jau drebėjo. Šlumšt, kažkas 
driokstelėjo už jo nugaros: tai Žaloji 
staiga pašoko, pasimuistė ir sunkiais 
Šuoliais pasileido į avižas. Ją pasekė 
Baltakojė, senė Pilkė, o Aguona, pa- 
rietusi uodegą, šuoliavo į mišką. Li
kusios karvės nerimo: mykė, mosavo 
uodegomis ir trypė dobilus. "Gyliuo
ja ! "nusigando Antanukas. "Meški, ku
šy, Meški!" sušuko, bet šuo, įnirtu
siai lodamas, jau rūko paskui iškri
kusias karves. Antanukas pasileido 
irgi, stengdamasis užbėgti Žalajai už 
akių, tačiau sparvų sukandžiota kar
vė buvo greitesnė. Ji metėsi į liaunas, 
vos plaukėti pradėjusias avižas, palik
dama paskui save plačią brydę. Ma
žasis piemuo nutirpo. Pyktis pradėjo 
kilt į sausą gomurį, o prakaito lašai 
įkyriai riedėjo per nosį. "Stok, biau- 
rybe, stok !", Šaukė jis uždusęs ."Raga
na, ne karvė ! Pustašonė, klyvakojė!" , 
niršo vaikas toliau, įtemptai ieškoda
mas mintyse pikčiausiųžodžiųnusikal- 
tusiai Žalajai. O ji nešėsi tolyn per 
avižas, nekreipdama jokio dėmesio į 
įpykusį Antanuką."Giltine ! "dar šūkte
lėjo jis ir sustojo sunkiai šnioktuoda- 
mas. Iš pamiškės, kibdamas į kulnus , 
Meškis varė Aguoną ir Baltakoję. 
"Meški, sa! Meški ! Kusy Žaląją, kusy 
biaurybę!" pjudė. Šunį Antanukas, bet 
tuo pačiu akimirksniu piktai sudundė
jo debesis ir savo mėlynai juodan

Lietuvos kariūnai žygiuoja. '
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skvernan susupo apsiblaususią, saulę. 
Staigus vėjo atodūsis nušniokštė eg
lių viršūnėmis, paskui krito į pievas 
ir nudžiovino išrasojusią berniuko 
kaktą. Debesis jau buvo užvožęs pusę 
dangaus. Jo juodos gelmės maišėsi ir 
virė dusliai dundėdamos, kaip už
dengtas katilas. Antanukas atsisėdo 
ant ežios ir nuleido galvą, bijodamas 
pažvelgt į grūmojantį dangų. Su kiek
vienu griausmo nudardėjimu, gerklėn 
jam pakildavo sprangus kamuolys, ly
giai toks, kaip sūpuoklėms leidžiantis 
žemyn, ir apimdavo noras pavirst 
juoda skruzde ir palįstpo dobilo lapu .

Karvės pamažu rimo, bet Žaloji vis 
dar negrįžo. Kažkur už kalniuko skam
bėjo piktas Šuns lojimas. "Na, tegu 
pateks ji į mano rankas !"vėl pradėjo 
niršt Antanukas, "tai kad perliesiu 
šonus botkočiu, Žinos kaip gyliuoti! 
Aš jai!.. "Blykst -- suskilo dangus 
į šimtą juodą gabalų, tarp kurių vir
pėjo akinančiai mėlyni botagai, ir tuo 
pačiu metu nužvangėjo griaustinis, 
net laukai susigūžė. Pirmi lašai, di
deli kaip žirniai, pabiro ant papuru
sios Antanuko galvos. Berniukas pa
šoko, kaip įgeltas. Ausyse dar spengė 
perkūno trenksmas, o pakinkliai linko, 
tartum karklo vytelės. "Meški, kur 
tu? ! Meški, sa ! "drebančiu balsu šūk
telėjo jis, bet smarkus vėjas sujaukė 

nesirodė. Karvės su-
F TTew voF 1 
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simetė Į būrį ir nuleido galvas. Anta
nukui atrodė, kad piktas debesis len
kiasi vis arčiau ir arčiau prie išsi
gandusios žemės, norėdamas ją visą, 
o kartu ir jį vienišą, visų užmirštą 
piemenėlį, apkabinti. Jis Žingtelėjo į 
šoną, nušveitė botagą ant ežios ir tar
tum pamėtėtas pasileido į pamiškę, 
kur riogsojo dobilą žaginiai, lyg su
tūpusios smailiastogės pirkios. Grei
čiau, greičiau, tvinksėjo smilkiniai. 
Greičiau, greičiau, daužėsi Širdis, net 
gomurys džiūvo.Ir Antanukas lėkė:po 
kojų žlegsėjo slidi dobiliena ir tarp 
pirštų vėlėsi raudoni Žiedai. Su kiek
vienu žingsniu danguje augo surizgę 
Žaibo medžiai ir su kiekvienu žingsniu 
Antanukas pritūpdavo kaip išgąsdin
tas kiškis. O tie žaginiai, kaip tyčia 
ne artėjo, o tolo. Tarytum gi pamiškė 
buvo čia pat: vos keliolika žingsnių, o 
pasiekt kaip negali, taip negali. . .

Kai galų gale uždusęs vaikas griūte 
įgriuvo Žaginio pastogėn, visas dan
gus jau poškėjo, kaip lazda daužomas 
skardinis stogas. Virpančioj Žaibo 
šviesoj pamiškės eglės lankstėsi vie
na prieš kitą dejuodamos, kosėdamos 
ir mojuodamos šakomis lygrankomis. 
Lietus, biręs retais lašais, prapliupo 
pilkomis srovėmis,kurios pasiekusios 
žemę rangėsi triukšmingais upeliūkš
čiais. O po žaginiu buvo sausa. Tirš
ta prieblanda kvepėjo suvytusiais do-
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bilais ir ramumu. Antanukas ketur
pėsčias nuropojo į pačią tamsiausią 
kertę, apsikabino kelius ir tvirtai už
simerkė. Gomury dar tebebuvo kartu, 
o smilkiniuose kalė maži plaktukai. 
Lauke žvangėdamas trankėsi griaus
tinis ir vienodai ošė lietus. Dažnas 
žaibas taip negailestingai lindo į už
merktas Antanuko akis, kad jis įsi
kniaubė į vėju kvepiančius dobilus ir 
bijojo pajudėti. Pamažu, pamažu pie
menėlio krūtinėn kilo graudumas. Jis 
jautėsi toks vienišas, visą paliktas ir 
nelaimingas šėlstančioj audroj. Nebu
vo nieko, kas nubrauktą susivėlusius 
plaukus nuo Šlapios kaktos ir pasaky
tų: "Ką tu Čia įsikniaubęs dusti? Jau 
nebegriaudžia". Bet niekas taip ne
pasakė, nes jie visi, tėtė, mama, Rožė 
ir Kostukas sėdėjo sausoj troboj, žiū
rėdami, kaip lietaus srovės prausia 
langus. Tik jis vienas, lyg išvarytas 
kiurksojo po žaginiu, o kieti dobilų 
stiebai badė veidą ir rankas. Antanu
kas susigraudino. Dvi didelės ašaros 
nuriedėjo įšilusiais skruostais ir su - 
sitiko prie viršutinės lūpos. Nenuo
rama liežuvis išlindo pro klibantį 
dantį ir nusinešė su savim sūrų lašą.

Staiga žaginio angoj kažkas sušla
mėjo. Antanukas atsimerkė ir naujo 
Žaibo šviesoj pamatė Meškį. Šuo buvo 
visai Šlapias. Mažos vandens srove
lės bėgo nuo jo kailio. Meškis pribė
go artyn, suvizgino uodega ir pasi
purtė, paskandindamas Antanuką smul
kių lašelių lietuje. "Meški, tu kudliau, 
kurgi buvai?'hudŽiugo vaikas, ištiesė 
ranką ir apkabino šlapią šuns kaklą. 
Virpantis žaibo botagas vėl pliaukŠte-

Anglijos rajonas stovyklavo 1951

Įėjo per dangų. "Nebijok, Meški", pats 
savo balso negirdėdamas Švagždėjo 
Antanukas ir jautė, kaip Šuo dreba 
nuo nosies iki balto uodegos galiuko. 
Po žvangančio griaustinio stojo spen
gianti tyla. Lauke šniokštė lietus, o 
žaginio viduj vilnijo prieblanda ir do
bilų kvapas. Staiga Meškis pašoko, 
pastatė ausis, paskui suvizgino uo
dega ir išdūmė laukan. "Antanai, ei, 
Antanai ! Kur tu? !" pro lietaus ošimą 
berniukas išgirdo tėvo balsą ir jam 
atrodė, kad kažkas paėmė ir nukėlė 
girnapusę nuo krūtinės. "Aš Čia, tė
te!" atsiliepė Antanukas dar truputį 
drebančiu, bet skardžiu balsu ir pri
slinkęs pažvelgė pro angą. Per patil
žusią dobilieną klampojo tėvas apsi
gaubęs dideliu maišu. Lietus upeliais 
teškėjo jam ant nugaros, o Meškis bė
go priekyje,paspraudęs šlapią uodegą.

"Aha, tai štai kur piemuo kiurkso" , 
kalbėjo prieidamas tėvas. Jis smar
kiai susikūprino, palindo po žaginiu ir 
nuo pečių numetė šlapia maiša. "Na,

Mūsų kampelis jamborėje 1951
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Antan, ar labai bijojai? "apkabino tė
vas berniuką per pečius."A, kur Čia! " 
numojo ranka Antanukas, "va sėdėjau 
sau su Meškiu ir snaudžiau. Nei bi
jojau, nei ką. .. "Ir tikrai, dabar jis 
nieko nebebijojo. Dabar galėjo griaus
ti ir žaibuoti, kiek norėjo, bet kaip ty
čia, lietus pamažėl silpnėjo, žaibavo 
retai, ir galima buvo suskaičiuoti iki 
dešimt, kol sugrumėdavo perkūnas.

"Tai man vyras", šyptelėjo sėsda
mas ant žemės tėvas, "o audra buvo 
biauri. Smarkiai trankėsi". -"Ar už - 
degė ką? "išplėtęs akis teiravosi An
tanukas. "Pas mus, atrodo, ne. Gal kur 
kitoj parapijoj. Užgirsim" . Tėvas pa
sirausė kišenėj ir ištraukė kažką su
vyniotą į sviestini. popierįJ'Mama įdė
jo. Turbūt, labai išalkai. Ką? " - "Tai 
jau", atvyniodamas nurijo seilę Anta
nukas. Viduje buvo didelė Šviežios 
duonos riekė aptepta geltonu sviestu . 
Ant viršaus baltavo sūris prismaigs
tytas kmynų adatėlių. Antanukas pla
čiai išsižiojo ir atsikando. Meškis sė
dėjo priešais, vizgino uodega pavy
džiai sekdamas kiekvieną kąsnį. "Na, 
še jau, Še" nulaužė berniukas storą 
plutą, kuri nespėjusi iŠkrist iš,jo ran
kos, pradingo šuns gerklėje.

"Mama tai prisibijojo per tą per
kūniją, kad tu vienas laukuose, bet 
niekas negalėjom pas tave ateit. Mat 
tas Šienas. Vežėm išsijuosę ir tai ne
spėjom viso sutvarkyt prieš lietą", 
vėl kalbėjo tėvas. "Aš gi nebijojau" , 
kumžlodamas duoną tikino jį Antanu
kas, "manęs nė nesulijo". - "O kaip 
gi tau, Antan, sekėsi ganyti? Ar klausė 
tavęs karvės ? "linksmai teiravosi tė
vas. "Klau" pilna burna sumurmėjo 
berniukas. "Gyliavo prieš lietą?"
- "Gy" - "Tai jau išmynę avižas, ką? "
- "Umhu. Trupučiuką". -Žinau aš tą 
trupučiuką. Ištrempė visą lauką. Rei
kėjo gi šunį užpjudyti", pyktelėjo tė
vas. "Kad aš piūdžiau, tėt, betta Žalo
ji kaip rūko, taip ir nurūko !" nurijęs 
paskutinį kąsnį, teisinosi Antanukas. 
"Ot, tai tau ir piemuo!" prasijuokė 
tėvas. "Tėt, kad ta Žaloji! Tu maty
tum, kokia ji, kokia. . . pasiutėlė. Jos 
ir Kostukas nesugaudydavo. Jau jai 
tik sparva kartą cinktelės, tai, maty
tum, ir rūksta laukais !"iki ašarų įsi

karščiavo berniukas. "Kad ją kur ga
las, tą Žaląją. Parduosim, jei tokia" 
ramino tėvas.

Staiga, visai netikėtai Žaginio vidun 
žvilgterėjo geltonas saulės spindulys. 
Jis drąsiai šokinėjo sudrėkusiais do
bilais ir užkrito ant Šapeliu prisivė- 
lusios Antanuko galvos. "Tėt, nebely- 
ja !"sušukoberniukas,"žiūrėk, saulė ! " 
Jie abu išlindo iŠ po Žaginio į Šlapią 
pievą ir pasiražė. Mažos rudos var
lytes striksėjo po kojomis, krėsda- 
mos spindinčią rasą. Išpraustas dan
gus buvo taip žydras, net akys skau
dėjo pažvelgus, bet toli rytuose lyg 
juoda siena teberiogsojo debesis ret
karčiais silpnai sudundėdamas. Kaž
kur aukštai, toj akinanČioj mėlynėj, 
čyrenovyturiukas net laukai skambė
jo. "Tėt, laumės juosta ! "džiūgavo An
tanukas, šokinėdamas po rasą, "va 
ten po kaire,ar matai? "Platus skais
tus lankas, tarytum tiltas, jungė dangą 
ir žemę. Ak, kaip žėrėjo jo spalvos! 
Kaip kvepėjo laukai! Kaip giedojo 
paukščiai!

Antanukas pasileido per pievą. Jam 
norėjosi bėgti, griūti ir verstis kūliu. 
Pribėgęs ežią, pasiėmė numestą bo
tagą, užsidėjo ant peties ir atsisuko 
į tėvą. Jis stovėjo prie avižą ir, kimš
damas pypkę, žiūrėjo į plačiąžalosios 
brydę. Karvės ramiai ėdrinėjo, išsi
mėčiusios po pievą, o Meškis sėdėjo 
vidury pastatęs ausis ir įsmeigęs akis 
į Žaląją, kuri jau seniai užmiršusi 
savo nusikaltimą, pasigardžiuodama

Clevelandas dainuoja . . .
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( Tąsa )

"Be tavo leidimo mes negalime pa
judinti nei kojos, nei rankos, Kaa !"

"Gerai! Visi ženkite žingsnį ar
čiau prie manęs".

Beždžionių, eilės bejėgiškai pajudė
jo į priekį. Bagyra su Balu nerangiai 
žengė žingsnį drauge su beždžio
nėmis.

"Arčiau!" sušnypštė Kaa, ir vėl 
visi pajudėjo.

Mauglis padėjo savo rankas ant 
Balu ir Bagyros norėdamas keliauti 
namo ir abu žvėrys atsisuko į jį lyg 
pabudę iš miego.

Laikyk savo ranką man ant peties", 
tarė Bagyra pašnibždomis. "Laikyk 
arba aš grįšiu atgal, atgal pas Kaa . 
Ach!"

"Juk tai tik senis Kaa sukasi ratais 
dulkėse", tarė Mauglis; "einam"; ir 
visi trys patraukė pro sienos plyšį 
atgal į džiungles.

pešė rasotus dobilus, lyg Žinodama, 
kad mažojo piemens pyktis sutirpo 
kartu su praėjusiu debesiu.

"Ei, Antan!" šūktelėjo tėvas, "gink 
ant kalniuko. Ten toliau nuo avižų, bu s 
lengviau tas smaliūges daboti. Meški, 
op ["paragino jis Šunį, ir tas klusniai 
pavarė bandą į kalnelį. Antanukas se
kė iš paskos, botagu kapodamas dobi
lų žiedus. Šilta rasa krito jam antrba- 
sų kojų. "Tralia lylia, tra lia lia! " 
skardžiai sušuko peršokdamas kur
miarausį. Lia lia lia-- atsiliepė miš
kas, o paskui,

"Antanai, ei, Antanuk!" iš pakalnės 
dar pašaukė tėvas.

"Ką.!" atsisuko berniukas. Aaa—

"Huuuuf!” atsiduso Balu, pagaliau 
vėl atsidūręs po ramiais džiunglių 
medžiais. "Niekad daugiau nebeisiu 
sąjungon su Kaa", ir nusipurtė.

"Jis žino daugiau negu mes", tarė 
Bagyra visa drebėdama. "Dar minutė 
ir būčiau pati įlindusi jam į gerklę".

"Daug nueis tuo keliu, kol mėnulis 
vėl patekės", atsakė Balu. "Jam tik
rai bus gera medžioklė, aišku, pa
gal jo skonį".

"Bet kokia buvo to visa esmė?" 
paklausė Mauglis, kuris visai nepa
juto smauglio migdomosios galios. 
"Aš nemačiau nieko daugiau, kaip tik 
didžiulę gyvatę, kvailai besirangan
čių terasoje, kol visą apglėbė tamsa. 
Ir jam turėjo labai skaudėti nosį. 
Oi, oi".

"Maugli", tarė pasipiktinusi Bagy
ra, "jam nosį ar net ir visą galvą 
skaudėjo tik dėl tavo bėdų; taip pat, 

pakartojo miškas.
"parginsi vienas namo?"
"Par !"
"Negink per anksti! Girdi?"
"Gir !"
"Neleisk į avižas!"
"Ne!" Eee— šūkalojo miškas.
Antanukas apsisuko, pliaukštelėjo 

botagu ir, pažvelgęs į mėlynėj tirle- 
nantį vyturiuką, plonu balseliu uždai
navo: "AŠ karvytei Žalio šieno, man 
karvytė balto pieno!" Ooo-- vėl mėg
džiojosi miškas ir laukai.

Pakalnėj tėvas išpūtė dūmą iŠ pyp
kės ir šyptelėjo: "Tai, mat, užsiaugi
nau piemenį. Ar čia truks tie metai 
praeiti, žiūrėk, jau ir artojas. . . "

12

14



kaip mano ausys, Šonai ir letenos, 
o Balu sprandas ir pečiai sukandžioti 
tik dėl tavo negudrumo. Nei Balu nei 
Bagyra negalės medžioti su malonu
mu dar daug daug dienų".

"Tai nieko", tarė Balu; "bet užtai 
berniukas vėl tarp mūsų".

"Tiesa, bet jis mums atsiėjo daug 
laiko, kurį galėjome praleisti beme
džiodami, daug Žaizdų ir plaukų - 
mano nugara pusiau nupešta ir pa
galiau kiek garbės ! Atsimink, Maug- 
Ii, aš, Juodoji Pantera, turėjau Šauk
tis Kaa apsaugos. Be to mudu su Ba
lu buvome apkvailinti, kaip paukščiu
kai Alkio Šokiu. Ir visa tai, žmogaus 
vaike, vien tik-dėl tavo žaidimų su 
bandarlogais".

"Tiesa, tai tikra tiesa", atsakė 
gailėdamasis Mauglis. "Aš esu blo
gas žmogaus vaikas ir dėlto labai liū
džiu".

"Hm ! Ką. sako Džiunglių Įstatymas, 
Balu? Į"

Balu nebenorėjo daryti Maugliui 
daugiau nemalonumų, bet jis vis dėl
to negalėjo prieštarauti įstatymui, 
todėl atsakė: "Gailestis niekad neat
stoja bausmės. Bet neužmiršk, Bagy
ra, kad jis dar toks mažas". . .

"Aš nepamiršiu, bet jis iškrėtė 
šposa^ ir už tai turi atsiimti. Maugli, 
ką tu gali pasakyti dėl to?"

"Nieko. Aš nusikaltau. Balu ir tu 
sužeisti. Tu teisi".

Bagyra sudavė jam Šešis Švelnius 
smūgius. Panteros akimis jie būtų 
netgi neprižadinę jos pačios vaiko, 
bet septynių metų berniukui tai buvo 
toks pėrimas, kurio jis tikrai būtų 

mielai išvengęs. Kai visa pasibaigė, 
Mauglis atsiduso ir atsikėlė nuo že
mės netardamas nė žodžio.

"O dabar", tarė Bagyra, "šok man 
ant nugaros, Mažasis Broli, ir ke
liausime namo".

Vienas iŠ gražiausiųDŽiunglių Įsta
tymų sako, kad bausmės atperka vi
sus išmetinėjimus. Bausmę įvykdžius, 
viskas turi būti užmiršta.

Mauglis padėjo galvą, panterai ant 
pečiu ir neprabudo net tada, kai jį 
Bagyra padėjo prie Motinos Vilkės 
gimtojoje oloje.

"TIGRAS! TIGRAS!"
O dabar grįžkime atgal prie mūsų 

pirmosios istorijos. Po kautynių su 
Būriu Mauglis paliko vilkų olų ir pa
traukė žemyn į arimus, kur gyveno 
sodiečiai, bet Čia jis pasilikti nedrįso, 
nes Džiunglės buvo per arti. Jis pui
kiai žinojo, kad Taryboje buvo įsigijęs 
piktą priešą. Dėlto skubėjo toliau slė
nio viduriu einančiu kraštu kelio apie 
dvidešimtį mylių, kol atsidūrė neži
nomoje vietoje. Čia slėnyje plėtėsi į 
didžiulę lygumą, pribarstyta akmenų 
ir suraižyta giliomis griovomis.Vie
name pakraštyje stovėjo nedidelis kai
mas, o kitoje pusėj driekėsi tankios 
džiunglės, prisiglaudusios prie pat 
ganyklų. Pakraštys atrodė lyg peiliu 
aprėžtas. Pasklidę lygumoje ganėsi 
galvijai. Piemenys,pamatę Maugli, iš
lakstė šaukdami, o gelsvi indų šunys 
pradėjo loti iš visų pusių. Mauglis 
skubėjo į priekį, nes jautėsi alkanas 
ir pavargęs. Pasiekęs kaimelio var
tus, jis išvydo didžiulį erškėčiu krū-
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mą, kuriuo būdavo nakčiai uzstumia- 
mi vartai. Krūmas buvo šiek tiek at
stumtas į Šalį.

"Cha! "jis tarė pats sau, nes jam ne 
sykį teko praeiti tokias užtvaras nak
tinių iškylų metu ieškant maisto. 

buvo likę daugybė baltų randų. Jam 
betgi niekad nebūtų atėję į galvų pa
vadinti juos įkandimais,nes jis puikiai 
Žinojo, ką reiškė tikras įkandimas.

"Ach ! Ach! "kartu sušuko dvi ar trys 
moterys. "Vargšas vaikas, sukandžio-

Pirmasis skautų-Čių vadų suvažiavimas Anglijoje, Halifakse, 
viduryje VS dr. V. Čepas.

"Reiškia Žmonės ir čia bijosi Džiung
lių gyventojų". Jis atsisėdo ant Žemės, 
bet, kai pamatė išeinantį sodietį, vėl 
atsistojo ir parodė pirštu į pražiotą 
burną, duodamas suprasti esąs alka
nas. Vyras, jį pamatęs, apsisuko ir 
nubėgo miestelio gatve atgal, Šaukda
mas dvasiškį, kuris buvo stambus ir 
gerai numitęs, apsirengęs baltai, su 
raudonais ir geltonais ženklais ant 
kaktos. Dvasiškis prisiartino prie var
tų. Drauge su juo susirinko mažiau
siai šimtas Žmonių, kurie žiūrėjo, 
kalbėjosi, šūkavo ir rodė pirštais į 
M auglį.

"Jie visiškai nemoka elgtis,tie Žmo
nės", pagalvojo Mauglis. "Tik pilkoji 
beždžionė elgtųsi taip kaip jie", ir, 
atmetęs savo juodus plaukus, susirau
kęs pažvelgė į minią.

"Ko gi jūs bijotės", paklausė dva
siškis. "Tik pažvelkite į jo rankų ir 
kojų, randus. Tai vilko dantų žymės. 
Šis berniukas yra pabėgęs nuo vilkų" .

Aišku, žaisdami vilkiukai dažnai 
krimsteldavo Maugliui smarkiau, vi
sai netyčiomis, ir ant jo rankų ir kojų 

tas vilkų! O juk jis visai gražus ber
niukas. Jo akys lygraudona ugnis. Pri
siekiu savo garbe, Messua, jis visai 
panašus į tavo sūnų, kurį nusinešė 
tigras".

"Leiskit man pasižiūrėti", tarė mo
teris, kurios rankų ir kojų riešai buvo 
papuošti variniais žiedais, ir ji aty- 
džiai pažvelgė į Mauglį, prisidengusi 
delnu akis nuo saulės. "Tikrai jis la
bai panašus. Jis lieknesnis, bet jo su
dėjimas visai primena mano sūnų".

Dvasiškis buvo gudrus vyras ir 
puikiai žinojo, kad Messua buvo tur
tingiausio sodiečio žmona. Taigi jis 
valandėlei pažvelgė į dangų ir iškil
mingai tarė; "Ką Džiunglės paėmė, tą 
Džiunglės ir grąžino. Pasiimk berniu
ką į savo namus, seserie, ir nepamiršk 
padėkoti dvasiškiui, kuris taip giliai 
įžvelgia žmonių likimą".

"Prisiekiu jaučiu, kuris mane iš
pirko", tarė vėl sau Mauglis, "visa 
tai man primena mano priėmimą į Bū
rį! Na, jei aš esu žmogus, tai turiu 
būti ir priimtas į žmonių tarpą".

Minia prasiskyrė į šalis, ir mote-
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ris nusivedė Mauglį į savo trobelę, 
kurioje stovėjo raudonai lakuotas 
guolis, didžiulis molinis keistais spar
nais aruodas, keletas varinių virimo 
puodų, indų dievo stovylėlė sienos įdu
bime,o ant sienos kabėjo tikras veid
rodis, kokius parduoda kaimo turguje.

Ji davė Maugliui didelį puodą pie
no, šiek tiek duonos, o po to, padėjusi 
ranką ant galvos, giliai giliai pažvel
gė jam j akis. Ji vis dar galvojo, kad 
tai gali būti jos tikrasis sūnus ištrū
kęs iš Džiunglių, kur tigras jį buvo 
nusinešęs. Tada ji tarė: "Natoo, o 
Natoo !" Mauglis neparodė, kad jam 
tas vardas pažįstamas. "Argi tu ne
atsimeni dienos, kai aš tau dovanojau 
naujus batus? "ir palietė jo koją, kuri 
buvo kieta kaip ragas. "Ne", tarė ji 
gailiai, "Šios kojos niekad nedėvėjo 
batų, bet tu labai panašus į mano Na
too ir nUo dabar tu būsi mano sūnumi" .

Mauglis jautėsi labai nejaukiai, nes 
jis dar niekad nebuvo buvęs po stogu. 
Pažvelgęs į šiaudinį stogą, jis pama
tė, kad, bet kada norėdamas ištrūkti, 
jis lengvai galėtą ji išardyti, o lan
gas gi neturėjo jokių sutvirtinimų. 
"Kokia man nauda iš žmonių, jei aš 
nemoku jų kalbos ?" pagaliau jis su
niurnėjo. "AŠ dabar toks pat kvailys 
ir nebylys kaip kad žmogus būtų 

Džiunglėse. Pirmiausia aš turiu iš
mokti ją kalbos".

Vis kas, ką Mauglis išmoko būdamas 
tarp vilkų, išėjo į naudą. Jis mokėjo 
pamėgdžioti ožio mekenimus irDžiung- 
lią laukinės kiaulės kriuksėjimą. Vos 
Messua spėdavo ištarti kokį žodį, 
Mauglis beveik visiškai teisingai jį 
pakartodavo ir prieš sutemą jis jau 
žinojo daugumos trobelėje buvusią 
dalyku vardus.

Einant gulti vėl buvo vargo, nes 
Mauglis niekaip negalėjo užmigti vie
toje, kuri taip priminė panterų spąs
tus. Kai žmonės uždare duris, jis iš
šoko pro langa lauk. "Duok jam lais
vės", tarė Messuos vyras. "Atsimink, 
kad lig Šiol jis nėra net matęs tokio 
dalyko kaip lova. Jei jis tikrai mums 
atsiųstas sūnaus vieton, jis nepabėgs,

Ir taip Mauglis išsitiesė lauko pa
krašty, lygioje Žolėje, bet, vos tik 
spėjo sumerkti akis, kažkieno Šilta 
pilkanosis bakstelėjo jam įpasmakrę.

"Fui !Tai tikrai menkas atlyginimas 
už sekimą tavęs dvidešimt mylią", 
tarė Pilkasis Brolis (jis buvo vyriau
sias iš Mauglio Brolių). "Tu visas 
kvepi medžio dūmais ir galvijais - vi
siškai kaip žmogus. Pabusk, Mažasis 
Broli' Aš atnešiau naujienų!" (B. d.)

Vertė A. P.

Torontiškiai
indėnų 

keliais . ..
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TAUTIŠKU JUOSTU AUDIMAS (TĄSA)
V. Matis

Klaidos. 1. Nepilnai pakeistos nytys 
žiedų arba pagaliukų: tarpe pakeliamųjų 
siūlų ne visi siūlai būna nuleisti žemyn. 
Tokiu būdu gaunasi neteisingas juostos raš
tas. 2. Renkant raštą nuleidžiamas siūlas 
perkeliamas per kitą kaimyninį siūlą. Kiek
vienas nuleidžiamasis siūlas turi būti nulei
džiamas savo vietoje. 3. Blogai išrenkamas 
raštas. Tokiu būdu, prieš užausdami iš
rinktą raštą, patikriname išrinktus rašto 
siūlus. Išvengsime klaidų. 4. Nelygus pri- 
veržimas - a) Ataudų: viename gale juosta 
būna platesne, vėliau siaurinama, platinama 
ir 1.1. Kartais visa juosta, pagal audėjo - 
os energijąveržti,siaurėja arba platėja.b)Li- 
niuotė: gaunami trumpi arba ilgi užau- 
dimo tarpai. Tas kenkia juostos grožiui. 
Visi veržimai turi būti vienodi: visi stiprūs 
arba visi silpnesni.

Nenusiminkite, jei pirmoje juostoje pa
matysite visus čia suminėtus atvejus .Antro
ji juosta bus tikrai pagal jūsų norą.

Spalvų keitimas juostoje.
1. Apmetant siūlus, kiekvieną jų galima 

dėti skirtingo atspalvio, pav., į vidų arba 
iš vidaus į kraštus tamsesnius arba švie
sesnius. Apmetę vieną siūlą, jį nukerpame 
ir pririšame sekantį kokį norime, o po to 
vėl sekantį tų patį ar kitokį. Tas labai pa
gyvina raštą.

2. Juostos dugnui - fonui galima naudoti 
dviejų skirtingu spalvų (atspalvių) siūlus. 
Pagal taisyklę kiekvienam rašto siūlui ap
metime naudojame du dugno siūlus. Jie ga
li būti skirtingų spalvų.

3. Juostos raštą ir dugną galime apmesti 
trijų spalvų siūlais, pav., minėtoji juoste
lė devynių rašto siūlų būtų apmetama 9 
raudonais, 9 žaliais ir 9 baltais siūlais. 
Po to sektų juostos krašto ir tarpiniai 
(tarp krašto ir juostos rašto po 2 siūlus) 
siūlai. Juostos krašto ir tarpiniai siūlai 
būtų dar kitų spalvų, pav. tamsiai ir švie
siai rudi. Audžiant tulpelių raštu, pirmą 
tulpelę rinktume raudonu siūlu, o dugne 
būtų Žali ir balti siūlai. Antrą tulpelę rink
tume žaliu siūlu, o dugną sudarytų raudoni 
ir balti. Trečią tulpelę austume baltą, o 
dugną sudarytų raudoni ir žali. Toliau kar
totume vėl nuo pradžios. Tekiu būdu juos

telė būtų skirtingų spalvų ilgyje: rašte ir 
tone.

Čia minėtos spalvos ir rašto pavyzdys 
yra tik mokymo priemonė, o kiekvienas sa
vo juostai pasirinksite siūlų spalvas, juos
tos raštą ir plotį. Kiekviena-as esate lietu
vių tautos dalelė, tad turite teisę įnešti ką 
nors naujo į tautos meną. Jūs būkite dra- 
sūs-ios, tiek apmetant ir audžiant bei pa
sirenkant raštą, pridėti ir savo naujus iš
radimus - kombinacijas.

Juostos kraštas. Juostos krašto 
spalvingumas priklauso nuo apmetimo. 
Juostos kraštui pilnai pakanka tokio apme
timo, kuris buvo aprašytas (dviejų spalvų) . 
Tačiau įgūdusi-ęs audėja-as gali pamė
ginti austi ir įvairesnius juostos kraštus.

1. a)Dviejų spalvų siūlus kombinuotai 
apmetant, pav. , 1 juodas, du geltoni,du juo
di ir 1.1. b) įvairių spalvų siūlus apmesti 
mano aprašytu (pradžioje) būdu. Čia labai 
plati dirva kiekvienam pasireikšti.

2. Juostos kraštus apmesti ir austi kaip 
siauras juosteles pagal norimą raštą. To
kiu būdu, viduje būtų platus juostos raštas, 
o kraštuose, žinoma, abiejuose tuo pačiu 
raštu, - siauros juostelės. Suprantama , 
tarp juostos vidaus rašto ir krašto juoste
lių būtų dviejų bet kokių siūlų skirtumo 
tarpelis.

3. Jei juostos raštas platus, tai juostos 
kraštus galima dėti siauresnius, norėdami 
gauti ne taip labai plačią juostą ir priešin
gai. Tačiau negalima per daug susiaurinti 
arba išplėsti kraštus, nes būtų negražu.

Juostų naudojimas.
1. Plačiausiai juostos naudojamos kak- 

laraiŠčiams: platesnės - vyrų, siauresnes
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TAU, BROLI SKILTININKE !
Pagaliau Tavo troškimas išsipildė - 

matai skilties pareigų, ir veiklos vietų pa
skirstymą.Nors, Tu, savaime suprantama, 
tą darbą gali savaip atlikti, tačiau bus vi
sada geriau, jei prieš tai pasitarsi su skil
ties taryba. Tačiau Šis planelis gali tikrai 
padėti tuo atveju, jei brolis draugininkas 
tavo skilčiai pavestų atlikti kokį nors už
davinį.

Norėčiau, kad Tu kartu su manimi kiek 
pamąstytumei apie šį dvejopą skilties pa
reigų paskirstymo tikslumą. Palengvinsiu 
tatai padaryti klausdamas:

1. Ar kiekvienas tavo berniukas turi "sa
vo" pareigas?

2. Ar kiekvienas jas atlieka, jausdamasis 
atsakingas už jų išpildymą?

3. Ar tikrai kiekvienas be priekaištų jas 
išpildo?

4. Ar tatai, kam kiekvienas berniukas yra 
įpareigotas skilties tarnyboje atlieka lais
vu nuo pagrindinių užsiėmimų laiku?

Į pirmą klausimą nesunku atsakyti. Jeigu 
atsakymas neigiamas, tai, visai aišku, kad 
Tu esi kaltas. Negerai padalinai skilties 
darbą! Tą gerai įsidėmėk! O gal perdaug 
mėgsti centralizaciją? Nori pats viską at
likti? Gal būt, į skilties darbą žiūri pavir
šutiniškai? Susimąstyk: jei toks būtumei, 
tai arba stenkis, supratęs savo klaidas, kiek 
galima daugiau bendradarbiauti su broliu 
draugininku, jas pataisyti arba atsisakyk 
skiltininko pareigų, tam pavesdamas Tau 
patikėtus 7 berniukus, kuris Tave paskyrė 
jų vadu.

Jeigu gi ir į antrąjį klausimą turėtumei 
neigiamai atsakyti, tai nereikia iš karto vi
są kaltę suverst savo broliams. Pagalvok ,

moterų. 2. Mergaitės susiriša plaukus 
siauromis juostelėmis. Gana plačiai jos 
taip buvo naudojamos laisvoje Lietuvoje. 
3. Tautinius rūbus susijuosia ilgomis juos - 
tomis. Dažnai jos būna storais (plačiais) 
kutais. 4. Juostomis papuošiami rūbai 
(siauromis ir plačiomis), stalas, radio apa
ratas, albumai, knygos ir kitur. Juostelės 
naudojamos prie laikrodžio vietoj grandi
nėlės. 5. Iš keliųnet ir įvairaus platumo juos 
tų padaromas kilimėlis ar pagalvėlė.

Tautinės juostos taip pat yra labai malo
ni dovana net ir nelietuviams, kuriuos dar 

ar kartais Tavo pareigų suskirstymas ne
peršoka kai kurių berniukų pajėgumo joms 
atlikti; pagalvok kaip galėtumei pataisyti 
kilusį nepareigingumą sukeisdamas parei
gas. Prisimink, kad tarp geros valios žmo
nių yra visada galimas nesutarimas.Nepa
miršk senųjų išminties, kad niekam nesi
seka toje vietoje, kurioj jis nesijaučia esąs 
"pašauktas".

Trečiasis klausimas galėtų atrodyti pa
našus į antrąjį.Isidėmėk:sakau "galėtų" t. y. 
esu įsitikinęs, kad taip nėra. Pasitaiko daž
nai sutikti berniukų tipų, kurie nori gauti 
tam tikra apibrėžtą darbą. Gavę,tačiau, ne
sugeba atbaigti iki galo. Tavo kaip vado pa
reiga yra,broli Skiltininke, būnant berniukų 
vyresniuoju broliu, sugebėti juos "pažin
ti", išmokti juos "vertinti" ir įtikinti, kad 
šios arba anos pareigos nėra j iems skirtos, 
kad, turėdami kitokį užsiėmimą jie galėtų 
padaryti daug daugiau. Gaila, kad Brolis 
Redaktorius jau nekartą ragino rašyti juo 
trumpiau - kitaip galėčiau patiekti ištisa 
berniukų sąrašą, kurie, negalėdami gerai 
atlikti jiems pavestų pareigų, norėjo pa
likti skautiŠkasias gretas (vienas iš tokių 
buvo "Nemuno" tunte - Vokietijoj - Algis 
M.) ir kurie su dideliu entuziazmu iš nau
jo "atgimė" lietuviškajai skautijai vien tik 
dėka sumanaus vado, sugebėjusio juos su
prasti.

Ketvirtasis klausimas Tau gali atrodyti 
"totalitariniu". Jis iŠ tikrųjų reikalauja, 
kad berniukai ne vien tik apie skautiškas 
sueigas ar iškylas mąstytų. Šį klausimą 
Tau pastatyti man padiktavo patyrimas. Ar 
visi Tavo skilties berniukai yra pirmi mo
kiniai klasėje? Ar jie visi gražiai kalba 

dažnai reikia įtikinėti, kad tai nėra fabriko 
mašinų darbas. Prisimenu iš mūsų skautų- 
Čių stovyklos Palangoje 1933 metais.Ilgai 
anglų skaučių atstovės domėjosi mūsų tau
tinių juostų parodėle. Jos labai gailėjosi, 
kad buvo maža laiko belikę ligi išvykimo. 
Tuo tarpu prie kitų parodėlių beveik nesu
stodavo.

Nepaslėpkime savo turimų talentų, o sa - 
vo darbu iškeikime mūsų tautos dvasines 
vertybes svetimųjų tarpe drauge perduoki
me tai ir savo jauniesiems.
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lietuviškai be jokių priemaišų? Ar stropiai 
lanko lituanistikos pamokas ?Matai, Broleli, 
kuo daugiau berniukas turi progos mąstyti 
apie gerus dalykus, tuo mažesnė yra ga
limybė, kad ateis pagunda mąstyti apie blo
gus. Mūsųskautiškasis metodas yra kaip tik 
tas, kuris pasirinko pozityvų auklėjimą, nes 
skautų įstatuose nėra žodžio "verboten", ir 
kuris, tačiau, sugeba patraukti tokias di - 
deles berniukų mases visomis jėgomis at - 
siduoti"gražiosios gamtos Kūrėjui, Tiesos, 
Grožio ir Gėrio Šaltiniui". Jei kuris Tavo 
skautų tikrai puikiai mokytųsi, būtųpavyz- 
dingas lietuviukas ir turėtų daug laisvo lai - 
ko, tai duok progos padirbėti skilties nau
dai, suteikdamas tuo didelio džiaugsmo ne 
tik jam pačiam, jo tėveliams, bet ir kitiems 
broliams. Jis tikrai neturi laiko mąstyti 
apie pagundas ir užsikrės tik gero atne
šančia liga t. y. skautybės idėjų skelbimu 
kitų lietuviukų tarpe.

"Veiklos vietas", gal būt, nė kartą nea
tėjo galvon paskirstyti. Jei Tavo skiltis dar 
neturėjo progos gauti "specialaus"uždavi- 
nio, ieškok progos jį gauti. Tai bus jūsų 
skautiškojo nagingumo išbandymas!Drąsos !

Tat protingai padalink visas pareigas 
skiltyje ir reikalauk kuo didesnio paklus

numo bei pasiruošimo. Jei "viskas tvarko 
je",tai yra ženklas, kad Tu esi tikrai pui
kus šaunios skilties skiltininkas ITaddTavo 
kelias į pasisekimą yra aiškus.

A. Drugelis, Italija

SKILTIES UŽDAVINIO VYKDYME

Skiltininkas : už davinio vykdyme atsa
kingas už jo pasisekimą.
Ryšininkas : palaiko ryšius.
Orientatorius :suranda ir niekada ne
pameta teisingo kelio.
G am t ini n k a s : pažįsta aplinkoje augan
čius augalus bei gėles ir supažindina kitus 
brolius.
Signalistas ;moka signalizuoti įvairiais 
būdais.
Pionierius rvadovaujaįvairiųrūšių(til
tų, savaitgalio palapinių)statyboms, kurios 
reikalingos skilties uždavinio atlikimui Pa- 
rūpina medžiagos.
Stebėtojas : jis viskąmato ! Pažįsta įvai
rius pėdsakus ir moka juos " konser - 
vuoti".
Topografas :parūpina reikalingus že - 
mėlapius, paaiškina jų naudojimą ir vado
vauja topografiniams darbams.

Vi et a ikambarys; žaidikų skaičius: dvi skiltys ar grupės; įrankiai: popierius ir pieš
tukas; žaid. tikslas: energijos, klausos lavinimas.

Paruošk atitinkamai dvi lakštelių rūšis: vieną su gyvulių pavadinimais, pvz., karvė, 
šuo, katė, avis ir t.t.,kitą su gyvulių balsais, pvz., mū, au au au, miau, bėėė-bė, ir 
1.1., tiek, kad užtektų visiems žaidikams. Vadovui ištarus "trys", kiekvienos skilties 
pirmas Žaidikas puola prie lakštelių, kurie, kiekvienos rūšies atskirai, sumaišius sukrau
nami vienoje vietoje, ir turi, paėmęs vieną gyvulio pavadinimą, kol vadovas suskaitys 
iki penkių, surasti jam tinkamą balsą. Nespėjęs, grįžta prie savo skilties tik su vienu 
lapeliu. Laimi skiltis, surinkusi daugiausiai teisingų lapelių. Nespėjus išrinkti gyvulio 
balsą arba išrinkus neteisingą, tikrasis lapelis išimamas iŠ apyvartos ir dedamas ats
kirai.

Kitas būdas: viena skiltis ištaria gyvulio balsą, kita turi pirma išrinkti gyvulio pava
dinimą ir po to iki "penkių" ir jo balsą.
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TĄSA

Domenic Guardija savo laiške nieko 
neperdėjo. Viskas buvo aukštyn kojo
mis namuose, kurie didingai stovėjo 
pakelyje į St. Moritzą ir buvo pilni 
jaukaus patogumo. "1712” skaičius 
buvo iškaltas virš durų.. Šiame milži
niškame name gyveno stalius su savo 
žmona. Guardijos darbo patalpa buvo 
viename priestate. Ten turėjo mie
goti briedžiai. Jie kimšosi medžio 
drožles į didelius maišus, kurie tu
rėjo atstoti čiužinius. Vienas tik 
Strickas , visiems pavydint, galėjo 
eiti į Šveicarijos JAV ledo rutulio 
rungtynes. ..

Viršuje, kitam kambaryje senasis 
Guardija rimtai kalbėjosi su Nero. 
Graviruotos lėkštės ir ąsočiai puošė 
kambario sienas. Koklinė krosnis su 
išpieštomis Šv.Rašto scenomis,meniš
kai išpiaustinėta indauja su variniu šu
liniu ir apvaliais langeliais, sunkus 
ąžuolinis stalas ir kėdės jaukiai 
dvelkė praėjusiais laikais.

"Tai matai kaip yra','užbaigė stalius 
nuvargusia Šypsena, "po klaidingo 
laidavimo turėjau užsikrauti ant savo 
namo 10000 frankų skolą.Tai būtų dar 
ne taip blogai, jei neturėčiau nuolat 
bijoti, kad senasis Pedrolinis gali su
ruošti kokį velnišką planą, kad galą 
gale namą galėtą paimti į savo ran
kas. Jau seniai jis čia skverbiasi, norė
damas įsirengti viešbutį. Prie viso

B. KNOBEL

to dar susirgo mano žmona. Skilvio 
skaudulys, pasakė gydytojai, reikia 
tuojau operuoti. Jau savaitė, kai ji 
guli Samedano apskrities ligoninėje".

Senis nutilo ir pūslėta ranka visai 
bereikalingai šluostė blizgantį stalo 
paviršių. Temstančiame kambaryje 
pamažu tiksėjo laikrodis. "Krosnyje 
kepami obuoliai", galvojo Nero,ieško- 
damas paguodžiančių žodžių, "visai 
tikrai, juk kvepia kepamais obuoliais".

Lauke nuskambėdavo rogutės,ir iš 
stadijono tolumoj laiks nuo laiko pa
sigirsdavo pridusęs minios ūžesys. 
Guardija atsistojo. "Dėkoju jums, 
Taneri, kad atvykote. Virtuvė yra, ži - 
noma, jūsų žinioje. Bandykite svečius 
taip patenkinti, kad aš nebūčiau rei
kalingas jokios pašalinės pagalbos. . . 
be to,iš kur aš jąir paimčiau?Mane 
visuomet rasite dirbtuvėje".

"Jūs visai nesirūpinkite", užtikrino 
Nero, "jūsų žmona tikriausiai greit 
pasveiks. O dėl to. .. to. ..namų spe
kulianto: ką jis besugalvotų, jūsų juk 
negali išmesti!"

"Pigi paguoda", galvojo Nero,lipda
mas įmiegamąjį, kuris jau buvo skau
tų jaukiai įsirengtas. Ką tik su trium
fu buvo nutemptas nuo aukšto senas 
stalas. .. Maksas stovėjo prie atdaro 
lango, atydžiai klausydamasis, ir in
formavo draugus apie rungtynių eigą 
pagal girdimas ovacijas.

"Tai buvo amerikoną įvartis", sušu
ko jis,blogai nusiteikęs, "plojimai yra 
prislopinti".

Baigus įsirengtiNero susišaukė vi
sus skilties skautus."AŠ apsižvalgiau, 
padėtis yra aiški. Dabar turim nusta
tyti ateities planus". Ir jis paaiškino 
draugams, kaip yra bloga staliaus 
padėtis.

Visi buvo pasipiktinę Pedroliniu. 
"Aš siūlau", tarė Benis, "kad mes 
Šalia savo kitą uždavinių taip pat pa-
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bandytume šitą sukčių nukratyti nuo 
staliaus kaklo".

"Tas yra labai sunku", pasakė su
simąstęs Nero, "mes turime neper
vertinti savo gabumą ir per daug ne
suskaldyti savo jėgą".

"Visaiteisingai,neskaidyti savo jė
gą", pritarė jam Haraldas, "visų pir
ma turime sučiupti aną vagį". Po ilgą 
ginčą į skilties dienoraštį buvo įra
šyta pirma pastaba:

"Kelionė buvo puiki. St. Moritz e su
sipažinome su Miss N. D. Kennedy iš 
Hollywoodo. Haraldas pastebėjo laga
mino vagį. Visi drauge buvome ati
darymo iškilmėse, o į Sveicarijos- 
JAV rungtynes nusiuntėm Stricką. 
įsirengėm miegamąjį".

Tada buvo pradėtas naujas puslapis 
antrašte "uždaviniai". Haraldas pa
braukė tą žodį storai savo plunksna.

1. Surasti vagį.
2. Sutvarkyti Pedrolinį ! ! ! ?
Kai tamsioje virtuvėje pradėjo kun

kuliuoti kava, įsiveržė Strickas. "Pen- 
ki-keturi Šveicarijos naudai!" šaukė 
jis jaunuotarpdurio,"mes laimėjom!" 
Indėnų karo šūkis pasveikino šią ži
nią. "Aš viską užrašiau", Šaukė ma
žiukas, "pradžioje amerikiečiai smar
kiai plėšėsi. .."

"Palauk",įsikišo Nero, numalšinda
mas visuotiną entuziazmą, "pirmiau 
pavalgykim. Kiekvienas kuprinėje tu
rime maisto šiai dienai ir rytojui. 
Prie to gausite arbatos. Po to susi
tvarkysime ir apžiūrėsime kokie bus 
mūsą uždaviniai, aptarnaujant namų 
svečius. Tada,prieš einant gult,Stri
ckas papasakos apie rungtynių eigą ir 
įrašys tai į dienoraštį".

KeisČiausiasiš visų svečių, be abe
jo, buvo Monsieur Valliere. Net ir 
Nero pirmą akimirksnį atšoko atgal, 
kai jis, pabeldus į duris, iškišo galvą 
į tamsų koridorių. Jis buvo keistuolis, 
su tuo sutiko visi briedžiai, ir kažkas 
su juo buvo netvarkoje. Jis turėjo įsi
segęs raudoną gvazdiką juodame 
Švarke. Tačiau ne ši gėlė buvo šiur
pulinga, bet jo galva. Jo veidas buvo 
liesas, išblyškęs ir susiliejo apačioje 
su skysta, tamsia barzda, kuri ryškiai 

blizgėjo. Tas truputis plaukų atrodė 
paliktas per neapsižiūrėjimą,neskitur 
veidas buvo skrupulingai nuskustas. 
Ir šis veidas nusišypsojo. Tai ir buvo, 
kas nukratėNero Šiurpuliu - Šis šyps- 
nis siekė tik pusę veido. Jis kilo deši- 
niam žande į viršų, o kairiame leido
si į apačią. Tas šypsniškas traukulys 
tęsėsi tik sekundę. Po to jo vei
das perėjo į normalią būseną ,ir 
jis pradėjo kalbėti netgi visai 
draugiškai. Jis esąs belgas, Čia 
atvažiavęs padykinėti, džiaugiąsis 
gavęs kambarį, labai patenkintas, 
kad galįs susipažinti su jais ir 
tą pažintį mielai pagilintųprie stiklo. . . 
prie kavos stiklo, bet laikas, laikas . . .

"Yra žmonių, kurie turi labai ner
vingas šypsenas", pareiškė neaiškiai 
Nero, besibaladodamas prie sekančių 
durų. Gilus murmėjimas atsiliepė: 
"Houuh. . . prašau I" Haraldas atidarė 
duris ir uždegė šviesą. Suveltoje lo
voje gulėjo aukštas vyras mėlynomis 
kelnėmis. Dideliame vandens klane

stovėjo kalnų batai. Tai buvo Brunne- 
ris, radijo direkcijos monteris, vienas 
iš tų burtininkų, kurie rūpinosi radio 
stotyje Engadinerhofe, kad maždaug 
65 radijo reporteriai bet kurią die
nos ar nakties minutę galėtų siųsti 
pranešimus apie olimpiados eigą į 
penkis pasaulio kontinentus. Jo jie 
norį? Jam reikia tik vieno.Kiekvieną 
dieną jis prilipins prie savo durų la
puką su praneŠimu,kada jį prikelti. 
Monteriai turi dirbti įvairiose pamai
nose, todėl miegas jam brangus. Visų 
daugiausia jis norįs ramybės. Bet, jei 
jie pamirš pažadinti. . ., tada - Šimts 
pypkių! O dabar jis norįs miegoti. 
"Trumpai drūtai", sumurmėjo nuste
bęs Haraldas.
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Trečias kambarys buvo tuščias. 
Viduryje kambario stovėjo atidarytas 
lagaminas. Vienam kampe prie sienos 
buvo atremta pora ledo rutulio lazdą. 
Ant lovos gulėjo išmėtytos vatinės 
blauzdinės ir pirštinės, o palovėje - 
pačiūžų batai ir blizgantis plienas,

"Ledorutulio žaidėjas ["sušuko su
sižavėjęs Strickas, tačiau tuojau pri
slopino savo baisa ir nusigandęs 
žvilgterėjo monterio kambario pu
sėn. "Vienas iš jų".

Taip ir buvo. Lagamino etiketėje 
buvo įrašyta: "Šveicarijos komandos 
narys ".Pasitenkinimas buvo nepapras
tas. Su tokiu asmeniu po vienu stogu! 

| Ant pirštą galų jie paliko kambarį.
Ji prausiasi, ko jiems reikia, pa

sigirdo prancūziškas balsas, kai būrys 
sustojo prie uždarytą ketvirto kam - 
bario durų. Po minutės pravertose 
duryse pasirodė tamsių plaukų kūgis.

"Viešbučio tarnyba? ... Visi? Bon! 
O, kaip jūs nešiojate savo kepuraites , 
tai chic-une bonne idee Paryžiui, nes 
aš esu madų žurnalistė ir jums ne
sudarysiu didelio vargo .Ar kiekviena
me Šveicarijos viešbutyje tokie ber
niukų būriai? Sudie!.. Ne, palaukit! 
Ar negalėtumėt man kiekvieną dieną 
parūpinti pokelį "Chesterfield". Aš 
nežinau Čia juodosios rinkos. .-. "Ne
ro norėjo kažką pasakyti, tačiau ji 
jau buvo spėjusi įsprausti jam į ran
kas dvidešimties franką banknotą. 
"Manautiek užteks dešimčiai dienų?" 

' "Tai perdaug!" "Gerai, pasilaikykite 
likutį. Au revoir!"

"Madų žurnalistė?" sumurmėjo 
Strickas ir pakratė galvą.

Haraldas išsitraukė prirašytą la
pą.

"Įsakymai rytdienai ! "paaiškino Ne
ro paslaptingai. "Kiekvieną vakarą 
mes sudarysim tokį sarašą ir nutar
site, kas ir kada laisvas rungtynėms 
žiūrėti. Du visuomet pasiliks namuo
se atlikti ruošos darbams ir aptar
nauti svečius.

1. "Chesterfield cigaretes prancū
zei. Mes nuperkam tuojau 10 pokelių 
ir sukraunam juos čia. Tai kainuoja 
penkiolika frankų. Likutis į kasą.

2. Belgas nori gauti kiekvieną va- 
karąvisus laikraščius ir extra-laidas 

su rungtynių rezultatais. Juos laikų 
parūpinti.

3. Monterį Brunnerį prikelti jo nu
rodytu laiku.

4. Ledo rutulio žaidėjui nesant savo 
kambaryje, Žiūrėti, kad niekas kitas į 
jo kambarį neįžengtą.

"Savaime aišku", uoliai paaiškino 
Benis, "dėl galimo kitų konkurencinių 
komandų sabotažo. . . "

5. Kambariai turi būti kiekvieną 
rytą sutvarkyti. Vanduo prausimuisi 
pakeistas ir 1.1.

Tai priklauso vidaus tarnybai,kurią 
gali gerai atlikti ir jaunesnieji, taip 
pat paruošti mums valgįjtuo tarpu mes 
negaminsim painių patiekalų. . .

"Aš su Koniu ryt anksti rytą eisim 
į ledo stadioną. Skaičiau,kad ten reikia 
pagelbininkų. Pabandysim, trys liks 
laisvi. Susitvarkykite".

Beveik nepastebimai užstojo nak
tis. Iš namų langų sklido jauki Šviesa, 
vargonųgarsai skverbėsi iš bažnyčios 
kreivą bokštą, viešbučiuose gongas 
šaukė vakarienės. Tuoj prasidės šven
tiškas sąmyšis, kuris išlaikys didesnę 
dalį svečią ant kojų iki aušros. Tik 
sportininkai St.Moritze ėjo anksti 
gulti ir. ..briedžiai. Po vakarienės 
Hugo išsitraukė lūpinę armonikėlę. 
Vienas kitas praeivis nusijuokė,išgir- 
dę gyvus berniukų balsus. Guardia ir
gi nusišypsojo, nors ir buvo savo rū
pesčių prislėgtas. Briedžiai sudainavo 
savo tradicinę skilties dainą. Po to jie 
sulindo į miegmaišius ir Strickas pra
dėjo reportažą., ,

"Taigi .'Pradžioje šveicarai smar - 
kiai susiėmė,ir žaidimas vyko prie ame 
rikiečių vartų, bet nesėkmingai. Atro
do, amerikiečiai tai pastebėjo. Kai vi
si mūsų žaidėjai susirinkdavo prie jų 
vartų, vienas kitas jų prasmukdavo su 
rutuliu ir vos nepasiekdavo įvarčio. 
Pagaliau mūsų Ueli Polterai pasise
kė įmušti pirmą įvartį. Po pirmo ke
linio pasekmė buvo l;0 mūsų naudai. 
Vėliau buvo dar keliolika pavojingų 
momentų prie abiejų vartų. "Uch, 
ach", šaukė žiūrovai, kai žaidimas ei
davo prie mūsų vartų, ir mėtė kepu
res į viršų ir šaukė, kai amerikiečiai 
būdavo nustumiami atgal. Ir staiga, 
net aš nepastebėjau, kaip vienas mūsų
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žaidėjų įmušė įvartį. Tačiau tada pra
siveržė vienas miklus amerikietis, 
aplenkė mūsiškius ir atsirado vienui 
vienas prieš m ūsųvartus,pasiekdamas 
įvartį savo komandai. Paskutiniame 
kėlinyje nebuvo jokios tvarkos. Žaidė
jai lakstė pirmyn ir atgal, pranešėjai 
mojavo rankomis prieš savo mikro
fonus. Šveicarijos naudai 3:2,tada 4;3, 
vėliau 5:3. Paskutinėse minutėse 
šveicarai turėjo smarkiai gintis, nes 
amerikiečiai susiėmė ir ėmė vytis 5;4. 
Šimts pypkių! Aš buvau nepaprastai 
laimingas, kai laikas pagaliau pasi
baigė. Manau, kad ir kiti žiūrovai bu
vo patenkinti. . . "

"Reiškia mes laimėjom" nuspren
dė Haraldas. Kiti jau miegojo.

Naktis buvo šalta ir giedri. Virš 
kalnų siluetų mirksėjo žvaigždutės. 
Tylios ir niūrios, kaip išmirę milži
niški paukščių narvai,miegojo teniso 
aikštės. Balta šviesa sklido iš vieš
bučių ir, kai durys atsiverdavo, į gat
vę pasklisdavo žmonių balsai, dūmai 
ir muzikos garsai.

Už Guardijos namo po kažkieno ne
atsargiomis kojomis sugirgždėjo snie
gas. Tamsus šešėlis atsimušė bal
tame sniege. Brangus kailinis paltas, 
permestas per Šviesiai geltoną, laga
miną, savo skvernu šliaužė per sniegą, 
Retkarčiais žingsniai sustodavo. Ti
riantis žvilgsnis nukrypo į langą,už 
kurio miegojo berniukai, ir Šešėlis 
tyliai, kaip ir buvo priartėjęs, dingo. 
Liko tik pėdos. . .

Benis neramiai vartėsi čežančiam 
čiužinyje. Jis sapnavo. Prieš namus 
stovėjo Guardija ir grūmojo ledo ru
tulio lazda, tačiau Pedrolini, storu

lis smailia barzdele, šypsojosi. . . ir 
šis jo šypsnis kilo dešiniame žande į 
viršų, o kairiu leidosi apačion, apim
damas tik vieną veido pusę. Tas krei
vas šypsnis, lyg raumenų mirties šo
kis, buvo tikrai baisus. Staiga Pedro- 
1 inis pažvelgė į namo viršų,ir jo bruo
žai suakmenėjo. Guardija pamatė ma
žajame langelyje persisvėrusią šmėk
lą, kuri Šiurpiai rėkė. Šmėkla buvo 
visa baltai apsirengusi ir jos kaukuo- 
lėje,lyg dvi tamsios skylės,spoksojo 
du mėlyni akinių stiklai. Pedrolinis 
apsisuko ir, rankas laužydamas, pa
sileido gatve žemyn, o vaiduoklis nu
sekė jį iš paskos.Nuskambėjus rogu
čių varpeliams,Benis pabudo. Visi jo 
kūno sąnariai drebėjo iš baimės. 
Maiše buvo per karšta. Liežuvis buvo 
prilipęs prie sauso gomurio. Staiga 
jis pašoko. "Maksai, Maksai ["su
šnabždėjo,purtindamas savo kaimyną: 
"Šmėkla! Aš žinau! Šmėkla!"

"Ką čia, tu, bailusis kiški ! "sumur
mėjo pažadintasis mieguistai, "tai tik 
pelės, tik pelės. .. "

"Ne, aš galvojau, .. jeigu mes Ped
rolini su Šmėkla.. . "

Tačiau Maksas vėl miegojo paten
kintas savimi, pelėmis ir pasauliu.

Benis vis dar negalėjo užmigti.Vie
nu metu jam pasirodė, kad jis girdi 
sniegą girgždant už lango, bet tai tik
riausiai buvo tik įsivaizdavimas. Kam
bario oras buvo sausas ir kvepėjo 
medžiųklijais iš šalia esančios dirb
tuvės. Sykį Strickas pertraukė draugų 
alsavimą,garsiai sudejavęs" Pirmyn, 
šveicarai!" sušuko jis lyg mirties 
baimėje. Tada užmigo ir Benis.

III
Kai diena dar miegojo kalnų miš

kuose,ir slėnis buvo paskendęs bespal
vėje prieblandoje, sušalęs Nero su 
Koniu žygiavo į Kulmo ledo stadioną .

Pasirodė pirmas neryžtingas ryto 
spindulėlis. Šalti ir ryškus - kaip nie
kuomet kitu dienos laiku-kalnų silue
tai stiebėsi į ankstyvo ryto dangų. Prie 
Inno tupėjo pora laukinių ančių. Tik
rindamas apžvelgė stadiono prižiūrė
tojas abu jaunuolius ir, vis dar abejo
damas, padavė jiems po didelę Šluotą.

Nebuvo taip lengva,kaip iŠ Šono at-
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rodė? švariai nuvalyti ledo paviršių. 
Jis buvo lygus kaip veidrodis, apdeng
tas smulkaus sniego sluoksniu ir dau
geliui neįpratusiųpadienių darbininkų 
teko ne vienų kartų skaudžiai atsisės
ti. "Kai skubi, viską daryk palengva',' 
sumurmėjo vienas senas ledo valy
tojas. Tuojau pasirodė būrys naujų 
pagelbininkų. Tai norvegų studentai 
skautai. Jie gyvenų palapinėse netoli 
miesto, draugiškai pasakojo vienas iŠ 
jų Nero, nes pritrūko pinigų viešbu
čiui. Tačiau jie gyveno linksmai ir pa
togiai, nes turėjo net krosneles jų 
sniegu apkastose palapinėse. Norvegai 
pakvietė briedžius pas save arbatai, ir 
Nero beveik gėdinosi prisipažinti, 
jog jie miegojo visiškai kasdieniškai 
staliaus namuose. "Puikiai atlikta", 
sumurmėjo stadiono sargas, pama - 
tęs ledo paviršių blizgantį saulės 
spinduliuose. "Pasilikite, jei norit, 
gal kartais prireiks jūsų pagalbos 
lenktynių metu".

Norvegai, žinoma, norėjo pasilikti, 
nes tuojau turėjo prasidėti 1500 met
rų lenktynės. Pilni vilčių jie trypė 
sniegų šalančiom kojom ir laukė savo 
tautiečių, kurie Šiose lenktynėse buvo 
laikomi favoritais. Nero ir Konis, ne
norėdami apvilti savo naujų draugų, 
pasiliko drauge su jais.

Tribūnos tuo laiku jau prisipildė,ir 
pirmieji sportininkai juodais aptemp
tais treningais iščiuožė ant ledo, 
apskriedami keletą ratų.

Tuojau prasidėjo varžybos.Iščiuo
žė pirmoji grupė. Saulė, šildydama 
ledą, ištirpdė paviršiuje plonutėlį 
vandens sluoksnį. Tai padeda grei
tesniam čiuožimui, pareiškė vienas 
norvegų. Dideliu greičiu prašvilpė 
amerikiečiai, ugningai remiami savo 
tautiečių tribūnose. Kaip vėją skro
džių albatrosai  ̂jie Čia kirto užsisu
kimus, sudėję rankas virš sulenk
tus avo nugarų, čia vėl pritūpę Švilp
davo tiesia linija,plačiai į priekį iš
metę rankas.

Norvegų studentai skautai nutilo. 
Jų pačiūžininkai atrodė visai nesku
bą. Norvegas Farstadas, kurį studentai 
kaip sugebėdami ragino, atrodė ne
pajudinamas, bet tik iki tam tikro 

laiko. Garsiakalbiams pranešus, kad 
jau nučiuožta du trečdaliai kelio, jis 
nuėmė savo rankas nuo nugaros, 
žvilgterėjo į viršų,lyg norėdamas gi
liai įkvėpti , ir pradėjo ilginti savo 
Žingsnius. Jo judesiai vis dar veikė 
labai harmoningai, beveik sulėtintai, 
tačiau juose jautėsi paslėpta įtam
pa. Jis greitėjo. Lėtai, bet ritmingai 
jis čiuožė į priekį.Vienas lenktyninin
kų paslydo. Pačiūžos sublizgėjo sau
lėje. Jis suklupo ir keliais nuslydo į 
tako kraštų. Po sekančio rato Far- 
stardas dideliam studentų ir publikos 
džiaugsmui prasiveržė į priekį.

"Dvi minutės septyniolika ir Šešios 
dešimtosios sekundžių. Olimpinis re
kordas", pranešė garsiakalbiai.

Dainuodami studentai skautai grį
žo į savo sniego namukus.

"Puikus sportas", tarė Konis susi
žavėjęs, "reikės man savo senąsias 
pačiūžas vėl išsiimti".

Nero linktelėjo galva. "Nepaprastas 
dalykas", tepasakė jis, bet ir tas jau 
daug reiškė.

Pradžioje Maksui ir Hugo nelabai 
patiko kloti svetimas lovas ir plauti 
muilą iš monterio Brunnerio barzdai 
skusti šepetuko. Tačiau tas buvo pa
kenčiama, juo labiau, kad belgo kam
barys buvo užrakintas. Hugo padėjo 
ant slenksčio naujausį laikraštį ir 
lapukų iŠ savo užrašu knygutės: "Iš
leista Fr. -.95 už laikraštį". Ciga
rečių pokelis jau gulėjo paryžietės 
kambaryje. Ledo rutulio žaidėjo vis 
dar nesimatė, o monteris buvo išėjęs 
į darbą.

"Naktį kažkas slankiojo apie na
mus !" išgirdo savo draugus Šaukiant 
Hugo, kuris rengė virtuvėje vakarie - 
nei slyvas.
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Tikrai, skersai sodą pėdos vedė be
veik iki pat jų miegamojo lango. Vie
noj vietoj pėdos apsisuko beveik sta
čiu kampu ir dingo kelelyje už teniso 
aikštelės.

"Odiniai batai", konstatavo Hugo, 
"ypatingas raštas,tik pažiūrėkit, prie
kinė bato dalis sudaro lotaringišką 
kryžių".

Maksas, nors ir nežinojo kaip atro
do lotaringiškas kryžius, palingavo 
galvą pritardamas. "Žiūrėk, vienoje 
pėdų pusėje kažkas vilkosi sniegu".

"Įtartina yra tiktai tai, kad prieš 
pat mūsų langą jis sustojo ir pakei 
tė krypti", susimąstęs pastebėjo Hugo 
ir, kraipydamas galvą, uždarė langą. 
Kodėl jis ėjo skersai sodą?Be to. . . 
palauk". Jis išėjo pro užpakalines na
mo duris, perėjo sniegu ir grįžo atgal

"Kokias išvadas tu iš to gali pada
ryti? "paklausė jis klastingai.

"Na. .. jokiu būdu čia ne tavo pė
dos".

"Labai gerai, o kodėl ne?"
"Tavo padai neturi Elzaso kryžiaus.
"Lotaringijos kryžiaus", pataisė jį 

griežtai Hugo, "ir?"
"Tu esi lengvesnis už tą žmogų, 

kuris paliko šiuos pėdsakus", trium
fuodamas tarė Maksas.

"Aha, puiku!"
"Taigi, anas žmogus yra sunkesnis 

ir žymiai sunkesnis, tik palyginki 
pėdsakus. Arba jis buvo labai storas, 
arba jis ką nors nešė. . . "

Hugo jautėsi patenkintas. Tuo metu, 
kai jis rengėsi pastebėti, kad šį da
lyką reikėtų aiškinti toliau, gatvėje 
pasigirdo slidžių sukeltas triukšmas.

"Hugo, Maksai!" pasigirdo Benio 
balsas. "Hugo, Maksai! Kur jūs pa - 
sislėpę? Greičiau, greičiau ! Mes tu
rim nepaprastą sumanymą". Strickas 
paraudusiu nuo šalčio veidu pradėjo 
kosėti. "Bobo rogučių kelyje už va
landos prasideda lenktynės. Mes bu
vom pradmės vietoje. Ji visa yra še
šėlyje, o lauke šalta. Žiūrovams pra
deda šalti kojos. Mano idėja; ten par
davinėti karštą arbatą. Vieną stiklą 
už 20 rapių. Taip nušausim dvi antis 
vienu Šūviu. Viena - greičiausiai mus 
įleis vidun veltui ir antra - mes tik - 
riausiai šiek tiek uždirbsime..."

Šiuo sumanymu visi buvo sužavėti, 
tačiau visą tai turėjo būti atlikta labai 
greitai - juk negalima buvo laukti,kol 
karštoji Engandino saulė pradės kai
tinti.

Benis pasiskolino iš Guardijos ro
gutes, kuriomis senis parsiveždavo 
iš savo klientų pat aisymui baldus ir 
panašius daiktus. Strickas buvo nu
siųstas paskolinti didelį katilą iš ko
kios nors pieno krautuvės ar viešbu
čio. Tuo metu kiti atvilko iš malkinės 
didelę medinę dėžę ir pripildė ją pju
venomis. Pagaliau parbėgo uždusęs 
Strickas. Jis parvilko didelį pieno bi- 
toną, kuriuo pienas paprastai gabena
mas geležinkeliu.

Maksas užkūrė virtuvėje didelę 
ugnį - net žiežirbos lakstė.Hugo nu
bėgęs į gretimą krautuvę nupirko 
citrinų ir maišą cukraus. Benis iŠ - 
kasė piūvenose duobe ir įstatė bito- 
ną, kuris dar prie viso to buvo apvy
niotas dviem čiužiniais. Visi drauge 
jie užkėlė dėžę ant rogučių ir pri
tvirtino virvutėmis.

"Termostatas",- pareiškė Strickas. 
"Karo metu, kai stigo dujų šildymui, 
mano tėvelis buvo mamai padaręs 
tokią pat dėžę. Joje paruoštas valgis 
išstovėdavo šiltas visą dieną.ar net 
dar ilgiau".

Virtuvė buvo pripildyta arbatos ga
rais ir rūkšČiu citrinų kvapu. Dide
lis samtis su visais puodeliais buvo 
pakrauti kuprinėn ir perkošta arbata 
supilta į didįjį puodą.Benis ir Strickas 
pasileido ristele, savo pasiliekančių 
brolių raginami, žemyn bobo rogučių 
kelio link.

"Pirmiausia į Sunny Corner ["su
šuko Benis, "ten daugiausia susiren
ka žmonių". Sunny Corner buvo vadi
namas didysis bobo rogučių tako de
šinysis posūkis. Tenai bobo rogutės 
greitojo traukinio greitumu pralėkda
vo ir pasėkoje savo svorio bei grei
čio būdavo prispaudžiamos prie kai
rio tako šono ir išcentrinės jėgos už
varomos aukštyn iki pačio tako sienos 
viršaus. (B. d.) Vertė R. Mieželis
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* v. s. Ona Zailskienė laikinai perėmė Se
serijos Vyriausiosios Skautininkės parei
gas, kurias eisianti iki bus pravesti nauji 
Seserijos vadovybės rinkimai. Jos adre
sas; 1819, 50th Ave., Chicago 50, Ill., USA.

fyrolyos Indijos c/^st^gėj-e
* Kanados ir Argentinos lietuviai pradėjo 
apsikeisti "dvasiniais siuntinėliais": vieni 
kitiems mainomis prenumeruoja jų kraš
tuose pasirodančius lietuviškus laikraš
čius. Ar nereiktų ir mums skautams iijitis 
panašių žygių? JAV ir Kanados rajonų se
sės ir broliai turėtų nepamiršti kituose 
rajonuose gyvenantiems skautams-ėms 
užprenumeruoti SKAUTŲ AIDĄ. Šiuo atveju 
elkimės pagal mūsų I-jį įsakymų - nelau
kime, kad anų rajonų broliai ir sesės būti
nai ką nors jums mainom prenumeruotų.Te- 
būnie tai mūsų gerasis darbelis, kuriuo 
sut eiksime džiaugsmą SKAUTŲ AIDO išsi- 
gusiems skaitytojams ir kartu paremsime 
skautiškąją spaudų.
* Jūrų skautų skyrius peržiūrėjo ir 
pataisė jūrų skautų patyrimo laipsnių prog
ramas. Suinteresuotieji prašomi kreiptis 
į Brolijos Vadijos Jūrų Skautų Skyriaus 
Vedėją s. VI. PETUKAUSKĄ, adr. : 104 6 
East 79th Street, Cleveland, Ohio, USA. 
Jūrų skautų vienetų vadai tuo pačiu adresu 
prašomi siųsti savo pastabas ir mintis, lie
čiančias šias programas, kad Vadija galėtų 
apsvarstyti visus pageidavimus, prieš pa
teikdama Pirmijai jas tvirtinti.
* Melbourne susibūrė visi nebeaktyvūs 
skautininkai, vyčiai ir skautai,persiritu per 
25 m. amželį, į senųjų skautų židinį, pava
dintų "Liepsnojančios Lelijos" vardu. To 
rezultate organizuotai remiami džiovinin
kai Vokietijoje, 16 Vasario Gimnazija Diep- 
holze, organizuojamos talkos prie namų 
statybos darbų, spausdinamas vyčių kons - 
pektas ir Marybyrnonge pradėjo veikti šešta
dieninė vargo mokykla.
* Šventinė talka Aušros tunto broliams 
Diepholze paremti sėkmingai pavyko .Detroi
to Baltijos v-ja ir Clevelando vytautėnai su
rinko po $ 170 ir Bostono lapinai $ 80.

ClJZlP (Rajonas
Boston, Mass.
* Vietos lietuvis p. Kasmauskas nupirkę 
lietuviams namus. Šie namai lietuvių talkos 
būdu. buvo atremontuoti. Prie šio darbo 
prisidėjo ir skautai, atidirbdami iki šian
dien 535 valandas. Viduje esančios dvi sa
lės sutvarkytos ir išpuoštos dailininko p. 
Andriušio parinktais mūsų liaudies meno 
motyvais. Vienas namo rengėjų, inž. R. Mi
kalauskas, pasakė: "...dirbome Jums, 
jaunime, kad turėtumėte kur susieiti, kad 
liktumėte lietuviais". . Šie namai žada tapti 
lietuvių kultūrinių subuvimų centru. Čia 
skautai šaukia savo sueigas, rengia kul
tūrines popietes ir Šokius. Džiaugiamės 
turėdami tokias gražias patalpas, ir dėkoja
me visiems, kurie prisidėjo savo darbu 
pinigais, jas rengdami.
* Bostono skautų vietininkijai šiuo metu 
Brolijos Vadijos yra pavesta globoti du 
mums brangūs suvenyrai. Tai mūsų trispal
vė vėliava, plėvesavusi paskutinėje Jambo- 
reje, Austrijoje, ir geležiniai retežiai, juosę 
tremtinių skautų vartus, simbolizuodami 
pavergtąsias tėvynes. Šie dalykai mus pa
siekė iš Vokietijos prieš pat Naujus 1952 
metus. Vyt.Č.
* Sausio 8 d. Amerikos Legijono Arling- 
tono posto veteranai, užbaigdami Crusade 
of Freedom akciją, padėkos lapais pagerbė 
4 jiems talkininkavusius lietuvius, kurie 
amerikiečiams skaitė paskaitas apie Lie
tuvos kančias ir priespaudą. Atžymėtųjų 
tarpe yra VS dr. V. Čepas ir skautų bičiu
lis dr. B. Kalvaitis.
* Skautų v-jos Lapinų būrelis su v-jos va
dais turėjo puikią iškylą gamtoje. Po jos 
pp. Minkų radijo valandoje gražiai pami
nėjo Lietuvos kariuomenės šventę. Net ir 
"Karys" paskui rašė, kad skautai Bostone 
buvo vieninteliai, kurie tą šventę kitiems 
priminė.

* Raganėlių - vyresn. skaučių sueigos ta
po reguliarios ir gausiai lankomos. "Plės- 
kim akiratį" pašnekėsiu ciklas, kaip matyt, 
įnešė daug gyvumo jų veikloje. To ciklo 
rėmuose sesės girdėjo dvasios vadovo kun.
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J. Klimo mintis apie "Jaunatvės džiaugsmą 
ir laimės siekimą". Prieškalėdinėje suei
goje agr. p.Pr. Kaladienė skaitė apie "Kūčių, 
ir Kalėdų valgius".

* Skautų vietininkija turėjo prasmingą ka
lėdinę sueigą, kurioje skautai kukliai, bet 
širdingai pasirodė su deklamacijomis, ka
lėdinėmis giesmėmis ir 1.1. Tai buvęs čia 
pirmas laužas prie eglutės. Ypač buvo jau
dinantis momentas, kai,dvasios vadovo kun . 
J. Klimo paskatinti, šios sueigos dalyviai 
laužė Kūčių plotkelę, pamiršdami visus blo
gumus ir linkėdami taikos.

* Mielasis Dėdė Ignas jau pasveiko ir dirba 
toliau savo mokslinį darbą universitete. 
Vietoje kalėdinių sveikinimų pažįstamiems 
jis paaukojo Bostono skautų v-jai $ 5.

* Raganėlės Kalėdųšvenčiųproga ir N. Me
tų angoje pasveikino atvirukais visus skau
tus, kurie iš Bostono ar. jų apylinkių iš
vyko tarnauti Dėdės Šamo kariuomenėje.

Maspeth, N.Y.
* Brooklyno DARBININKAS praneša, kad 
Maspethe, N.Y. susiorganizavo skautųgru - 
pė, kuriai vadovauja J. Tuška. Laukiame iš 
ten žinelės Skautų Aide 1

Norwood, Mass.

* Per Kalėdas Bostone pasirodęs naujas 
parapijinis laikraštis "Rytas" praneša, kad 
Norwoodo Šv. Jurgio parapijoje yra susi
organizavę skautai, kuriems vadovauja kun. 
P. Šakalys ir V. Grudinskas. Neteko patirti, 
ar šis vienetas turi bet kokius ryšius su 
Brolija ar BSA. Tačiau girdėjome, kad ten 
pat yra ir mišrioji skiltis, kuriai vadovauja 
viena Bostono Baltijos v-jos sesė. Taigi 
skautybė plinta, nes tokioje mažoje vieto
vėje jau net du skautiški židinėliai egzis
tuoja.
Newark, N.Y.
* Naujų Metų angoje v.s. St. Jakštas pra
vedė šeštadieninės vargo mokyklos puikiai 
pavykusią eglutę. Vaidinta Reg. Jakštienės 
vaizdelis "Kūčių vakaras". O kaip yra su 
skautavimu šiame kampely?Lauktume ma
lonaus gando, kad ir skautiškoji liepsnelė 
pasirodė šioje kertėje.

New York, N.Y.

* Seniesiems metams baigiantis, skautų 
vyčių draugovė išsirinko naują vadą - sktn . 
Samušį. Sėkmės naujam vadui, o kartu 
laukiam daugiau žinių apie darbus.

* New Yorko vyčių dr-vės nariai A.Bube- 
lis ir A. Prekeris išvyko JAV karinėn tar
nybon. Jau tuzinas šios draugovės brolių 

yra Dėdės Šamo kariais ir dar eilė pasili
kusių laukia šaukimų.
Chicago, Ill.
* Pulk. J. Šarausko vyčių dr-vės vadas ps. 
A. Augustinaitis vedė Giedrą Vaitkutę. Gero 
vėjo jaunai lietuviškai šeimai!

Hartford, Conn.

* Jonas Zdanevičius ir Bronė Kirkutytė 
puikiai užbaigė senuosius metus, sukeisda
mi žiedus prie altoriaus. Pabroliai ir pa
mergės buvo visi skautai. Gražių dienų 
naujai skautiškai šeimai! J. G.

* Metinė Valencijos lietuvių 
skautų šventė. 1951 m. gruodžio mėn. 
8-9 d. "Prašau įrašyti mane į skautus. .. " 
šiais žodžiais prasideda berniuko skautiš
kasis gyvenimas, kuris trunka arba labai 
ilgai arba labai greitai nutrūksta. Ką žino 
berniukas apie skautus, kai ateina pas kurį 
nors skautų vadovą ir paprašo "įrašyti į 
skautus?" Gal tik tiek, kad skautai turi uni
formas, daro iškylas, stovyklas,laužus, žai
dimus. Labai dažnai skautybė tūlo berniuko 
gyvenime užima labai trumpą laiko tarpą. 
Įsirašęs į skautus, atsilanko keliose suei
gose ir daugiau nebepasirodo. Pamato,kad 
skautas turi mokytis labai daug dalykų, lan
kytis į sueigas, būti drausmingu. O tai ne 
kiekvienam patinka. Valencijos skautai davė 
sau metų laikotarpį bandymui. Kas iš įsira
šiusiųjų per šį laiką išstos, nurašysime į 
nuostolius. Kas tačiau liks, tikriausiai bus 
ištikimas savo skautiškajai šeimai ir skau
tu pasiliks.

Draugovė gauna v a r d ą . Pirmadie
nį ar ketvirtadienį kas antra savaitė drau
govės vadi ja renkasi posėdžiauti.Prieš pat 
draugovės šventę posėdis buvo nepaprastas, 
nes reikėjo išrinkti draugovei vardą. Rim
tais veidais aplink stalą susėdo broliai: 
Antanas, draugininko pav. ad., vyčių bū
relio vadovas, Vytautas, adjutantas ir liūtų 
skiltininkas, Kazimieras, senas vilkas, 
Vytukas,paskiltininkas ir Levas,laužavedys. 
Taigi, kokį vardą duosime mūsų draugovei? 
- Vytautas Didysis, Kestutis, Darius-Girė- 
nas, Šarūnas ir daug kitų vardų paminima. 
Atsistoja brolis Vytautas ir taria: "Vyrai, 
siūlau pulk. J. Šarausko vardą". Tokiu būdu 
šitas didis lietuvis, entuziastingas skautas, 
praliejęs savo kraują ant Červenės plento, 
tapo Valencijos lietuvių skautų draugovės 
patronu.

Metinio darbo apžvalga. Metines 
švenčiant draugovėje buvo: 9 vilkiukai, 9 
skautai, 3 skautai vyčiai ir 1 skautininkas,
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viso 22 nariai. Skautai vyčiai suruošė lite
ratūrinę popietę ir sanitarinius kursus, ku
rie dar nebaigti. Praeitais metais buvo su
ruošta Kalėdų Eglutė su vaidinimu. Iš viso 
padaryta 10 iškylu, kuriose dalyvavo 
130 skautų-čių. Pačios iškylos viso truko 
16 dienų ir 10 naktų.

Pačią Šventę pradedant, buvo suruošta 
skautų ir skaučių rankdarbių parodėlė. 
Skautės patiekė savo siuvinėjimo darbelius, 
skautai - drožinius, piešinius ir vabzdžių 
rinkinius. Parodėlę tvarkė brolis Kazimie
ras. Geniausiems darbams išrinkti buvo 
pakviesta sesė vadeivė ps. G.Diržienė ir 
draugovės rėmėjų pirmininkas H.Janužys.

Nors skautės jau kuris laikas priklauso 
atskirai Rėdos draugovei, bet planuojama ir 
dirbama glaudžiai bendradarbiaujant. Skau
tės dalyvavo beveik visose draugovės iš
kylose ir šventėse.

Laužas. Skautai dažnai kuria laužus. 
Lietuviams skautams jie primena Šventąją 
Ugnį, pavojaus laužus, kuriuos uždegdavo 
mūsų protėviai.Ugnis simbolizuoja tyrumą 
ir veiklumą.Visuomet su lygiai nuotaikingu 
jausmu renkasi skautai prie laužo. Čia at
gyja skautiškasis nuoširdumas,ir kiekvie
no skauto širdyje sužėri, kartais jau gal ir 
beblėstanti, Gėrio kibirkštėlė.

Švelniomis sesės vadeivės rankomis 
įžiebta ugnis labai nedrąsiai plito. Kai kas 
sako: "Malkos šlapios". O gal ji vaizdavo 
sunkią skautų judėjimo pradžią Venecuelo- 
je, kad paskui savo skaidrumu pradžiugintų 
skautų ir svečių širdis. . .

Pasirodymų ir dainų buvo labai daug. 
Daugprisidėjovenecueliečiai skautai, kurie 
kaip mūsųsvečiai dalyvavo visuose Šventės 
darbuose. Taipgi dalyvavo Maracay sesė ir 
vienas brolis bei 6 broliai iš Caracas. Lau- 
Žavedžiui broliui Levui praneŠinėjant kas 
pasirodo, dažniausiai girdėjome minint 
Maracay seses ir Valencijos vilkiukus.

Laužą baigėme giesme "Ateina naktis"
Tačiau jau rūkstant užgesintam laužui, 

sesės ir broliai ilgai nenoromis skirstėsi, 
nors rytoj turėjo sekti tolimesnė šventės 
programa. Broliai karakiečiai įsirengė sau 
palapines ant pievutės prie laužavietės, o 
sesės viešnios rado prieglaudą pas Valen
cijos seses.

Lietuviai skautai pagerbia žu
vusius už Valencijos laisvę. Ku
rią valandų prasidėjo programa sekmadie
nį, gruodžio mėn. 9 dieną, sunku pasakyti. 
Kiekvienas kėlėsi kitu laiku. Anksčiausiai 
sukilo, turbūt, broliai karakiečiai, nors ir 
labai džiaugdamiesi žolės, ant kurios mie

gojo, minkštumu. Vis dėlto paaiškėjo anks
taus kėlimo tikslas, kai reikėjo virti pietus.

8 vai. ryto triukšmingas autobusas pra- 
švilpėValencijosgatvėmispietųlink. Jį lydė
jo džipas su skautiška vėliava. Kelione's 
kryptis: Carabobo paminklas.Šis pamink - 
las , arba tikriau paminklinis parkas, yra 
pastatytas toje vietoje, kurioje galutinai 
išsisprendė šitos šalies išsilaisvinimas iš 
Ispanijos globos. Jis susideda iŠ dviejų 
pastatų grupių.Tuč tuojau, praėjus pro var
tus, kairėje ir dešinėje stovi biustai mūšio 
vadovų su vienu karžygiu kariu, vadinamu 
Negro Primero. Biustų alėjos gale yra pa
laidotas Nežinomasis Kareivis. Virš kapo 
dangun stiebiasi masyvaus granito arka. 
Tarp Šių pastatų grupės ir Bolivaro pa
minklo yra gėlynai ir tvenkinys, kuriame 
atsispindi didingos raitelių figūros.

Pirmiausia skautai pagerbė Nežinomojo 
Kario kapą, palenkdami sukryžiuotas vė
liavas ir sugiedodami "Marija, Marija" . 
Prie Bolivaro paminklo visi skautai ir skau
tės išsirikiavo eilėn.Nuo paminklo pakopos 
prabilo venecueliečių skautų vadovas Pedro 
Gramko. Jis supažindino skautus su šio 
paminklo reikšme ir nurodė, kad ši vieta 
yra Venecuelos šventovė. Mes džiaugėmės, 
šio skautų vadovo nuoširdumu lietuviams 
skautams, kai jis pasakė; "Jeigu šitas pa
minklas yra šventovė Venecuelai, tai jums 
tegu jis primena lygiai brangius Jūsų ša
lies paminklus. Tegu šio pastato rimtis pa
kelia jūsų Širdis karžygiškumui ir Tėvynės 
meilei".

Brolis draugininkas padėkojo Gramko už 
gražius žodžius ir paaiškinimus, primin
damas, kad šis kūrinys iš metalo ir gra
nito nėra šaltas ir mūsų Širdims, nes jis 
vaizduoja šio krašto laisvo gyvenimo ir 
pažangos pradžią. Gali būti, kad be šių nar
suolių žygio šis kraštas nebūtųgalėjęs mūsų 
priglausti.

"Gloria ai bravo pueblo" ir Lietuvos 
Himnas nuskambėjo ryto tylumoje. Vėjuje 
plevėsuojančios vėliavos nuvedė skautes ir 
skautus į čią pat esančią koplytėlę, kurioje 
buvo išklausytos Šv. Mišios.

Stovykla Barreroje. Barrera yra 
didelis, kelis tūkstančius ha apimąs pie
nininkystės ūkis apie 3 km nuo Carabobo 
Valencijos link. Šio ūkio savininkas sfir. Dr. 
I. D. Maldonaldo leido mūsų skautams įsi
rengti stovyklą ir naudotis plačiomis ga
nyklomis skautiškiems žaidimams. Stovyk
lai vietą pasirinkome prie tvenkinio arti 
ūkio pastatų. Vos atvykus stovyklos vieton, 
kibome ruošti ugniavietės pietums virti.
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Vidurdienio saulei spirginant, iš akmenų 
išmarinome 5 ugniavietes: Caracas skau
tai, Maracay skautės, Valencijos vyčiai, 
Valencijos skautai ir vilkiukai. Atsigabenę 
vandens, visi vienu metu pradėjome virti 
vandenį. Kas greičiau? Apsukriausiomis pa
sirodė Valencijos Redos draugovės skau
tės. Betgi sudėtingiausius ir skaniausius 
pietus paruošė Caracas skautai (neveltui 
pradėjo ruošti 5 vai. ryto,ieškodami tin
kamos mėsos!).

Čia sužinojome, kad yra atvykęs ir ūkio 
savininkas, Caracas skautai turėjo progos 
jį pavaišinti pietumis, kurie susidėjo iš tri
jų patiekalų, jei neskaityti "kontrabandinių" 
vaisių. Pietų kvapas sukvietė ir daugiau 
svečių - skautų tėvų ir rėmėjų. Tai prie 
puodo, tai prie šaudančiųjų iš lanko 
matėsi nuoširdūs skautų draugai: p. p. But
vilą, Ronkaitis, Balutavičiai, Janužiai, 
Bundeliai, Baranauskienė, Baziliauskienė, 
Petraičiai, Rackevičius, Tumėnas, Pes- 
liakas, Šimukonis. Taipgi ir vietos skautų 
vadovai atsilankė mūsų stovykloje su snr. 
Silva Pifano šeima.

Sutvarkę indus, pradėjome indėnų žai
dimą. Nuo gražaus kalnelio prie tvenkinio 
apžvelgėme abi priešingas stovyklas ir ke
lius. Žaidimas tačiau nedavė lauktų rezul
tatų. Turint galvoje tačiau, kad tokio po
būdžio žaidimas kelių kilometrų plote buvo 
pirmasis žaistas mūsų skautų Venecueloje, 
galima pateisinti. Kitą kartą bus geriau, 
ypač, kad Barreros savininkas pasiūlė 
įsiruošti nuolatinę stovyklavietę su namuku 
ir aikštėmis žaidimams prie kiek toliau 
nuo pastatų tekančios gražios upės.

Saulei leidžiantis, visiems Jerichono gar
sams Šaukiant,vos begalima buvo surinkti 
visus išsibarsčiusius skautus užbaigtuvėms

Aikštelėje prie tvenkinio , dalyvaujant 
svečiams,išsirikiavome. Skautų rėmėjų bū
relio pirmininkas H.Janužys perskaitė 
rankdarbių parodėlėje laimėjusiųjų pavar - 
dės ir įteikė dovanėles, kurias nupirko p. p. 
Tumėnas, Balutavičius, Bundelis ir Janu- 
žys, prisidedant draugovės kasai. Sesių tar
pe premijas laimėjo Bundelytė, Balutavi- 
čiūtė ir Baranauskaitė. Brolių tarpe laimėjo 
V.Ramanauskas, Z.Sakalauskas ir T.Ne- 
niškis. Rėdos draugovė gavo dovaną už van
dens virimo varžybų laimėjimų.

Prie draugovės vėliavos vilkiuko įžodį 
davė Valdemaras Petraitis. Įžodį priėmė 
Pedro Gramko. Draugovės vėliava buvo 
perduota naujai išrinktam vėliavnešį ui Ro
mualdui Sakalauskui.

Sesė skaučių vadeivė ps. G. Diržienė 
pranešė,kad sudaryta nauja Rėdos draugo
vės vadovybė: draugininke paskirta sesė

Birutė Butvilienė, instruktore - sesė si. 
vyr. skautė Irena Žalnieriūnaitė, ps. Mar
garita Neniškienė liko draugovės globėja.

Valencijos Liet, skautų Pulk. J. Šarausko 
draugovę sveikino žodžiu Hansas Janužys, 
raštu; Venec. Liet. Bend. P-kas inž .V.Venc
kus, VS dr. Vytautas Čepas, kun. Antanas 
Sabaliauskas ir adv. Antanas Diržys. Skautų 
kapelionas,negalėdamas dalyvauti draugovės 
šventėje, savo sveikinime rašė: "Iš savo 
pusės linkiu visiems mieliesiems skau
tams Visagalio palaimos,ugdant savąją as
menybę tyroje skautiškoje pasišventimo 
dvasioje ir visuomet tvirto ryžto".

Valencijos skautai prisiminė visus savo 
rėmėjus, prisidėjusius parama prie skautų 
judėjimo stiprėjimo Valencijoje ir kvietė 
toliau lydėti skautus,žengiančius lietuviškos 
skautijoskeliu.Pulk.Šarauskodraugovė taip 
pat prisimena inž.Drangauską ir p.Sidoro- 
vą, kurie stambiomis vienkartinėmis au
komis pagelbėjo draugovei ,žengiant pir
muosius žingsnius.

Saulei nuslinkus nuo kalnų, nuo miškų ir 
nuo laukų, mūsų stovykla ir drauge metinė 
draugovės šventė buvo baigta "Ateina nak
tis... ",vienan ratan sustojus visiems skau
tams su svečiais venecueliečiais skautais, 
tėvais ir rėmėjais .Dar nuaidėjo garsus "Dė
kui" p. dr. Maldonaldui,ir skautai pasipy
lė nuo kalnelio į savo laikinuosius namus 
Valencijoje ir Maracay.

Stovyklaujančius skautus Barreroje nuo
širdžiai globojo skautų rėmėjas Barreros 
administratorius agr.Pranciškus Jameikis.

P.N.

Diepholz, Vakaru Vok.

* Gruodžio mėn. 15 dieną visi Aušros 
tunto broliai ir sesės pergyveno didelę 
staigmeną. Buvo taip:

Minėtos dienos vakare atvyko Bremeno 
BDP Rajono vadovybės dalis ir nemažai 
šiaip vadų. Apie tai buvo mūsų broliams 
jau anksčiau paskelbta. Buvo ruošiamasi 
tinkamai pasirodyti. Vienu žodžiu, įvyko 
tunto sueiga. Dalyvavo toje sueigoje ir vie
tos (Diepholzo)vokiečių CP skautai, tik kai
po žiūrovai.

Sueigą atidarė tuntininkas ps.O.Gešven- 
tas, kartu pasveikindamas atvykusius sve
čius. Žodį tarė ir vienas iš svečių. Ta pa- 
Čia proga du skautai kandidatai davė įžodį.

Antroji sueigos dalis prasidėjo abipu
siais pasirodymais: čia valgė obuolius pa
kabintus ant siūlo, čia Paryžiaus barzdas
kučiai skuto barzdas, čia'seses kažkokį lė-

30



UŽDAVINYS Nr. 9.

štas kaladėles sustumdyti, stumdant tik 
į viršų ir žemyn, kad skaitant iš kairės į 
dešinę gautųsi visiems žinoma patarlė.

A. G. (verte 2 t.)

ŠARADA Nr.10.

Skystis esu aš naudingas, 
Bet gėrimui tai kenksmingas. 
Viena raidę pamainysi, 
Karį, dėvint jį matysi.
O jei raidelę nubrauksi, 
Žuvį lauk iš upės trauksi. 
Jei raidelę dar mainytum, 
Tada pastatų matytum.

A. P. (vertė lt.)

UŽDAVINYS Nr. 12.

Iš žodžio "Pulkas", keičiant po 
vieną raidę, gauti žodį "Vairas".

PULKAS

VAIRAS (vertė 2 t.)

Visą medžiagą liepiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave., 

Toronto, Ont., Canada

Gulsčiai: 1.Klaus, žodelis (Naud.),
, 3. upė Latvijoj, 4. kaulas (lotyn.), 5. paukš

tis, 6. gėrimas, 8. mot. vardas, 10. mot. 
vardas, 12. graikiška raidė, 13. kurpiaus 
įrankis, 14. St.Zveigo veikalas, 16. sala 
Indijos vandenyne, 17. dujos, 19. žvejų lai
vas (kilm.), 20. šuns raginimas, 21. kartu, 
22. kinų filmų gaminimo b-vė.
Stačiai. 1. vardininkas, 2. paprotys (lo
tyn.), 3. trys vienodos raidės, 4. kaulas (lo
tyn.), 5. dirva (kilm.), 7. jūra Rusijoj, 
8. mot. vardas,9.arabiškas vardas, 11. smai
las daiktas, 15. klaus, žodelis, 16. pabaigta, 
18.įvardis (naud.), 19. puodynės dalis.

UŽDAVINYS Nr. 11.

DIR. N.NABIKAS

Kieno ši vizitinė kortelė (vertė 1 t.) 

UŽDAVINYS Nr. 13.

KUNIGAIKŠTIS VYTAUTAS
NNTITSIYS 1---------------------
= ISVAASTST KIAK

AUVAIKAKS
=ASVIUKTTI
KTAUGTYVS
-KYNYYGNYS

NNTITSIYS
=ASUISA (liekana)

Vietoje raidžių - įstatykite skaičius ir
atlikite dalybos veiksmą.

ĘS. Vienodos raidės - vienodi skaičiai
(S=Š) (vertė 4 t.)
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litį teatrą parodė ir 1.1. Tarp pasirodymų 
įsiterpdavo vieni ir kiti dainomis. Vienu 
Žodžiu, viešpatavo skautiška linksma atmos - 
fera, kokia būna stovykloje prie laužo. Po 
visų pasirodymų atėjo Kalėdų senelis, at
sinešdamas kelis maišus dovanų. Dovanos 
buvo suaukotos vokiečiu skautų. Kiekvienas 
skautas (BDP Bremeno Rajono) suruošė po 
mažą siuntinėlį, kuris buvo paskirtas vie
nam iš mūsų tunto sesių arba brolių. Tarp 
kitų gavo ir oro skautai reikalingų įrankių, 
kurių buvo jaučiama didelė stoka.

Šita sueiga mus labai suartino. Bendrai 
yra palaikomi gana glaudūs ryšiai su BDP.

- pk-

Šveicarų skautų spaudoje dažnai rašo
ma apie tremtinius skautus ir jų veiklą. 
Taip "Allzeit Bereit", mėnesinis vokiškai 
kalbančių šveicarų skautų žurnalas savo 
specialiame jamborės numeryje aprašo ir 
tremtinių skautų dalyvavimą Septintoje 
Pasaulinėje Jąmborėje, Austrijoje.

Straipsnelio autorius rašo: "Aš labai nu
stebau išgirdąs, kad jąmborėje taip pat 
stovyklauja latviai, lietuviai, estai, rusai bei 
ukrainiečiai, prisijungę prie vokiečių, 
austrų ir švedų dalinių.

Malonus skautukas pasitinka mane prie 
stovyklos vartų, ant kurių kabo trys skydai 
(herbai) - Latvijos, Rusijos ir Estijos (tre
tysis herbas buvo Lietuvos, o ne Estijos, 
kaip klaidingai pažymi straipsnelio autorius 
R. M. )apjuosti retežiais priminimui tųtau- 
tų pavergimo. Visi stovyklaują skautai gy
vena tremtyje ir stengiasi, nežiūrint mil
žiniškų sunkumų, išlikti ištikimais skauty- 
bės judėjimo idėjai. Mane nuvedė i paro
dėles, kur išstatyti rankų darbų eksponatai, 
verpimai, medžio drožiniai, tautiniai rūbai, 
skautiška ir kitokia literatūra ir 1.1. Ru
sijos skautų parodėlė surengta paminėti jų 
skautų sąjungos įsteigimui 1909 metais. 
Aš gaunu visas norimas Žinias, tačiau kar
tu pastebiu, kad, nežiūrint skautiško links
mumo, jų pasakojimuose skamba vienas 
liūdnas akordas - prisiminimas prarasto
sios Tė vynėš.

Lankydamasis atskirose stovyklose, gir
dėjau, kaip kai kurie skautai metė trem
tiniams priekaištų, kad jie nemato dabar 
egzistuojančių ideologinių ribų(...da šie 
nicht vorhandėne ideologische Grenzen 
sehen). Tačiau šie skautai nieko kito nenori,, 
kaip tik dirbti ir gyventi laisvėje taip,kaip 
mes,ir kituose žmonėse rasti supratimą, 
ne pasigailėjimą.

Jie daug išsivežė iš šios Jamborės ir jie r, 
trokšta, kad visos tautos išneštų stovyk-ų 
los idėją - draugiškumą^ - į pasaulį ir per? 
tai nukaltų draugiškumo ir susivienijimo 
retežį jungiantį visus žmones.

Tegul mūsų draugai iš Latvijos, Lietuvos, ' 
Estijos, Rusijos, Vengrijos ir Lenkijos ne- j 
praranda savo tikėjimo bei vilties ir pa- ! 
siekia savo tikslą - rasti naujų įsikūrimo 
vietą toli nuo pavergtų tėvynių. (

Mes tuo tarpu matom,kokį'pavyzdį jie .' .j 
duoda mums - naudoti skautų. įstatus! kaip Į 
kelio vadovą ir sunkiausiose gyvenim'o mo- ; 
mentuose", baigia straipsneiio autorius.

Aprašymas papuoštas pabaltiečiū ir kitu 
Rytų Europos skautiškų leidinių nuotr au
komis. Žurnalo redakcija prieraše pažymi: 
"Tremtiniai skautai pabėgėlių stovyklose £ 
savo naujose tėvynėse stengiasi išlikti iv^ 
tikimi savo tautiniams papročiams, kurių 
jie tiek daug parodė Jąmborėje. Kaip "All
zeit Bereit" jau anksčiau buvo rašyta, daug 
skautų turėjo ir turi svarbių pareigų savo 
pavergtų kraštų rezistenciniuose judėjimuo
se,kuriųtikslas yra tų kraštų išlaisvinimas 
is tironijos (sic ! RM)".

Nepaprastai džiugu skaityti tokius pui
kius atsiliepimus apie mūsų skautus kitų 
tautų skautų oficialiuose žurnaluose. Šis 
straipsnis parodo , kaip yra svarbu mums 
dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose skautų 
sąskrydžiuose parodant, kad Lietuva dar 
gyva.

Mūsų visų padėka priklauso Reprezenta
cinio Vieneto Vadams ir skautams, kurie 
savo puikiu pasirodymu tinkamai atstovavo 
Lietuvą ir įgijo jai tiek daug nuoširdžių 
draugų užsieniečių tarpe. R. Mieželis 

* Pardavėjas: "Ar patenkinti esate tuo 
žadintuvu, kurį aną kartą pirkote? " jk

Pirkėjas: "O taip tai tikrai pirmos rū
šies laikrodis. Pirmiausia jis pažadina pa
pūgą, papūga sušvilpia šuniui, o šuo loja t®l, 
-kol mes pabundame".

'Na, kas toliau?"
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