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SKAUTŲ AIDAS
Lietuvių skaučių ir skautų laikraštis * Redaguoja v. s. Stp. K a i r y s , bendradarbiau

jant Redakcinei K-jai, redaktoriaus pavaduotojas s. Č. S e n k e vi Č i u s .techniškasis 
redaktorius ir meninės dalies vedėjas s. v. v. si. V. B r i č k u s * Leidžia Lietuvos Skau
tų Brolijos Kanados Rajono Vadija * Prenumerata: metams $ 3.00, pusei metų$ 1.50
* Smulkūs skelbimėliai iki 20 žodžių $ 1.00 * Adresas: Stp. Kairys, 716 Lansdowne 
Ave., Toronto, Ont. * Administracija: P. A. P un d z e v i Č i u s , Box 1003, Station C, 
Toronto,Ont. * Spaudžia J.Danaičio spaustuvė BANGA, 570 Queen St.E. .Toronto, Ont. 
Tel.EM. 6-1026.

* Lithuanian Boy-and Girl Scouts periodical Editor Stp. Kairys, 716 Lansdowne Ave. , 
Toronto, Ont.

* "Sk.Aido" prenumeratų vajus yra pa
čiame įkarštyje.Sesės ir broliai, skautės- 
tai ir vadovai-vės, vien tik nuo jūsų veiklu
mo pareis mūsų visų "S. A. " ateitis. Tene- 
lieka nė vieno mūsų, kuris pats nebūtų už
siprenumeravęs ar suradęs bent vieno naujo 
prenumeratoriaus. Broliai ir sesės vadovai 
-vės, paskirkite, jei to dar nesat padarę, 
savo vieneto energingiausią skautą-tę "Sk . 
A. " platintoju-ja, kuris palaikytų ryšį su 
administracija. Padėkite užsiprenumeruoti 
tiems, kurie patys nepajėgia, tam skirdami 
dalį savo parengimų pelno. Siųskite prenu
meratas Vokietijoje esantiems vienetams. 
Tebūna jūsų surinktų prenumeratų skaičius 
vieneto skautiško subrendimo ir lygmens 
matu ! Administracija greitai pradės duoti 
žiniųapie prenumeratų stovį atskirose vie
tovėse.
* Dar kartą prašome vadovus-ves, jei to 
dar nėra padarę, paskirti savo vienetųkores 
pondentus, kurie palaikytų glaudų ryšį su 
"Po svetimu dangum" skyriaus vedėju s.Č. 
Senkevičium (262 Rusholme Rd., Toronto, 
Ont.)

* Korespondentai, rašantieji apie savo 
vienetų veiklą, prašomi rašyti kaip galint 
trumpiau, išleidžiant neesmines smulkme
nas,nes žinioms skiriama vieta yra labai ri - 
bota.Prašoma nepamiršti, kur tik galima, 
įvykius iliustruoti fotografijomis.

* Skyrius "Suk Galvą" sulaukia kaskart 
daugiau susidomėjimo. Br. ir sesės vadovai 
-vės prašomi padėti pastangų įtraukti į už
davinių sprendimo konkursą visus mūsų 
jaunuosius broliukus ir sesutes.

* Neleiskime, kad mūsų pirmasis sieninis 
kalendorius nuskęstų kitų sieninių kalen
dorių infliacijos bangoje. Kiekvieno skauto 
-tės pareiga jį įsigyti. Ar jau pasiuntėte 
savo bičiuliams? Ar jau už jį atsiskaitėte? 
Kiekvienas centas stiprina ir gražina "Sk . 
Aidą" !

* Gauta prenumerata Šarūno ir Algio Tup-* 
Čiauškų vardu.Per nesusipratimąnėra nuro
dytas adresas .Žinantieji Šių brolių adresą, 
maloniai prašomi pranešti administracijai.

* BANGOS spaustuvės savininkas s. v. si. 
J.Danaitis grįžo namo iš ligoninės po sun
kios, bet pavykusios operacijos. Linkime 
jam,greitai atgavus jėgas,ir toliau sėkmin
gai darbuotis skautiškos spaudos srityje.

* Jaučiame, kad vis dar mažai turime 
medžiagos skautėms. Po daugelio nesėk
mingų bandymųišjudinti mūsų šaunią Sese
riją vėl kreipiamės į visas seses skautes 
ir skautininkes, kviesdami įsijungti į Sk. 
spaudos darbą. Rašykite visais jums rūpi
mais klausimais,duokite žiniųiš savo veik
los. Ta prasme neseniai gavome malonių 
žiniųiš Chicagos. Malonu girdėti!

ATSIUSTA PAMINĖTI

* MŪSŲ VYTIS Nr.2 (40), PLSS vadovų, 
vadovių ir akademikų skautų-Čių laikraštis. 
Rašo V. Kviklys, A. Nekrašas, J. Vaičiūnie
nė, D. Kesiūnaitė, V.Stasiškis, L. Grinius, 
Pr. Pakalniškis, R. Braziulevičiutė, A.Kal- 
naitis ir B. Tėvelis. 28 pusi, rotatorium. 
Administracijos adresas: A. Karaliūnas , 
6541 So. Campbell Ave., Chicago 29, Ill, USA

* KIMAS Nr. 5, leidžia Bostono Skautų Vie
tininkuos Lapinų būrelis. 12 psl. rotatorium 
Redaguoja Redakcinė Komisija. Redaktorius 
pi. A. Vaitkus. Atsakomingi redaktoriai: 
v. si. V. Černius ir v. si. A. Banevičius. Ad
ministratorius C . Kiliulis. Redakcijos ad
resas: "Kimas" c/o Alg. Banevičius, 236 
Bolton St. So. Boston 27, Mass.

* GAIRELĖ Nr. 1, neperiodinis PLSS 
Aušros tunto laikraštis. 21 pusi, rotatoriu
mi. Redaguoja redakcinis būrelis. Adresas : 
Diepholz (23),Lager am Flugplatz,Germany.
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Skautuos lopšio - Didžiosios Britanijos ir Britų, Tautų Šeimos Karaliui Jur
giui VI-jam mirus, mes, lietuviai skautai ir skautės, likimo nublokšti į Šiuos 
kraštus, liūdime drauge su mūsų broliais - sesėmis anglų, kanadiečių ir austra
lų skautais-temis.

Prašydami Viešpaties palaimos jaunajai Karalienei Elzbietai II-jai, tikime, 
kad ateinančios dienos, atnešdamos laimės Jos valdomoms tautoms, atneš ir 
mūsų Lietuvai laisvę. .—.

i • J
i"*’- - 'į !
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LIETUVOS SKAUTU BROLIJOS KORESPONDENCINĖS VADOVU SUEIGOS RINKIMU KO
MISIJOS PRANEŠIMAS (Ištrauka iš KBVS penktojo protokolo)

Vykdydama KBVS Taisyklių (ž. KBVS Šaukiamąją Krivulę 1951. X. 22) - 13, 21, 23,24 
straipsnius, KBVS Rinkimų Komisija susirinko 1952 m. vasario mėn. 3 d. posėdžio Rin
kimų Komisijos nario v. si. Ap. Treinio bute, Brighton, Mass., 2 Lichtfield St., ir, patikri
nusi gautuosius laiškus bei KBVS atstovų - balsuotojų sąrašus, konstatavo:

1. turėjo teisę balsuoti 72 KBVS užsiregistravę atstovai;
2. balsavime dalyvavo, prisiųsdami laiškus KBVS Rinkimų Komisijai, 64 atstovai;
3. iš jų rinkimuose dalyvavo, prisiųsdąmi slapto balsavimo korteles pagal KBVS tai

syklių 23 str., 61 atstovas, t. y. 84, 5 nuošimčiai užsiregistravusių atstovų, daugiau kaip 
reikalaujama 2/3 dauguma pagal Taisyklių 21 str.;

4. išrinkti gavę daugiausia balsų:
a) Į Pasaulio Lietuvių SkautųSąjungos Tarybą: v. s.V.Cepas,Boston, JAV, 44 balsais; 

v. s. A. Krausas, Australija, 29 bals.; s. P.NeniŠkis, Venezuela, 22 bals.; s. V. Skrinskas , 
Kanada, 27 bals.

b) Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausiuoju Skautininku: v. s. St. Kairys, Toronto, Kana
da, 45 bals.;

c) LSB Vyriausiojo SkautininkoPavaduotoju:v. s.V.Šarūnas,Toronto, Kanada,37 bals.
d) LSB Garbės gynėju: v. s. K. Grigaitis, Toronto, Kanada, 22 bals.

5. Kiti rinkimuose dalyvavę kandidatai gavo tiek balsų:
a) ĮPasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybą: s. V. Stasiškis 11 bals., s. A.Flateris 

10 bals., s. Ig. Končius 8 bals., s. V.Bražėnas 8 bals., kiti mažiau.
b) kandidatas Vyriausiojo Skautininko pareigoms v. s. P. Jurgėla gavo 14 bals.;
c) kandidatai Vyriausiojo Skautininko Pavaduotojo pareigoms gavo: s. M. JurkŠas 15 

bals., v.s. A.Saulaitis 8 bals.
d) kandidatai LSB Garbės Gynėjo pareigoms gavo balsų: s. S. Kolupaila 10,s.E.Kor- 

zonas 9, kiti mažiau.
KBVS Rinkimų Komisijos parašai:Faustas Kirša Pirmininkas, Jurgis Gimbutas, Sek

retorius, Kęstutis Kasperavičius,Narys ir Apolinaras Treinys, Narys.

Į NAUJĄ ŠUOLĮ 1

Baigdamas savo ketvirtąją ir paskutiniąją kadenciją Brolijos Vyriausiojo Skautininko 
pareigose noriu visų Vadijos Skyrių Vedėjų ir savo vardu pasveikinti v. s. Stepą Kairį, 
kaip mūsų naująjį Vyriausiąjį Skautininką.

Su džiaugsmu perduodu Brolijos reikalus į rankas to, kurs vadovavo III Tautinei Sto
vyklai prie Baltijos pušynų tremtyje, kurs pynė nuostabias gaidas naujosiom skautiškom 
dainoms, kurs kruopščia ranka išdailino emigracinį"SkautųAidą"per pastaruosius metus.

Toronte buriasi gausus pajėgių skautininkųbei vadovų kolektyvas. Ir v. s.Vladas Š a - 
rūnas,iki šiol veržlusis Kanados rajono Vadas, o nuo dabar - naujasis Vyriausiojo 
Skautininko Pavaduotojas, taip pat gyvena Toronte.

Visas suminėtas aplinkybes suglaudus, nebesunku įspėti, kad naujoji Brolijos Vadija 
bus pajėgesnė už buvusią, ko nuoširdžiai linkiu.

*
Būdamas Vyriausiojo Skautininko pareigose, turėjau progą iš arti ir nuolatos stebėti 

žavius skautybės grožio ir galios pavyzdžius tiek jauno skauto veržlume, tiek vadovo iš
tvermėj. Už tai ačiū visiems. *

Ta proga norėčiau:
padėkoti visiems mano vadovautos Vadijos Skyrių Vedėjams už atsidavimą idėjai ir 

reikalui;
padrąsinti Brolius Vadeivas laikyti ir toliau nenuleistas Lelijos vėliavas rajonuose;
pareikšti pagarbą KBVS Prezidiumui, savotvirta ir rūpestinga ranka išvedusiam pir

mąją Korespondencinę Brolijos Vadovų Sueigą;
atsisveikinti Tarybos Pirmijąir Seserijos Vadiją, talkinusias bendrajame lietuviškos 

skautybės kelyje per šešerius metus;
linkėti naujajam Vyriausiajam Skautininkui, kad ir per sunkiausiąją valandą nesitrauk

tų, į viską modamas neviltiška ranka, bet įšvęstų Broliją į priekį, ir
raginti išdainuoti BraŽviliaus žodžius iš III Tautinės Stovyklos dainos, kad "Skautą! 

klajūnai sugrįš iš pasaulio ir Nemuno slėniuos skambės jų dainai!——' —
Budėjau! ■o.

„ Jūsų buvęs Vyriausiasis Skautininkas
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NAUJĄ LAPĄ VERČIANT

Lietuvos Skautų Brolijos Vadovų Korespondencinės Sueigos valia perimdami Brolijos 
vadovybę, jaučiame savo pareigą išreikšti gilią padėką Jums, mieli vadovai - sueigos 
dalyviai, už didelį mumis pasitikėjimą.

Mes tikime, kad šis pasitikėjimo pareiškimas yra drauge ir Jūsų pasižadėjimas mums 
padėti ir bendradarbiauti visuose skautiškuose reikaluose. Tebūna mūsų visų pasaulyje 
išsibarsčiusių ryšys pagrįstas gera valia, broliška meile ir atviru nuoširdumu. Tada 
nebus klausimų, kurių negalėtume išspręsti, nebus uždavinių, kurių negalėtume nuveikti 
lietuviškos skautijos gerovei.

Buv. VS v. s. V. Čepas nepaprastu pasišventimu ir aukos dvasia išvedė Broliją per 
šešis neramius tremties ir audringus emigracijos metus. Mes reiškiame jam visos 
LSB vardu nuoširdžią padėką.

Sueiga, pagarbos vertos Komisijos sėkmingai pravesta, išryškino daugelį metuose su
sikaupusių klausimų ir išjudino Broliją naujam darbui.

Broliai skautai! Pirmieji mūsų skautybės kūrėjai, 1918 metais iš mažos kibirkštėlės 
įžiebę lietuviškos skautijos ugnį, tikrai negalvojo, ką Šis jų kūrinys turės pergyventi per 
ateinančius 34 metus. Tėvynėje laužų liepsnos augo, pasiekdamos Panemunės šilų pušų 
viršūnes. Atėjo audra, ir, rodėsi, laužai užgeso. Kibirkštėles,paslėpę savo širdyse, išsi- 
nešėm iš Lietuvos. Štai,vėl mūsų laužai suliepsnojo Alpėse ir prie Baltijos. Emigraci
jos banga išnešiojo mūsų laužų kibirkštėles po visą pasaulį tik tam, kad jų liepsnos vėl 
iškiltų į padanges.

Ką gi kita šios liepsnos reiškia, jei ne mūsų meilę savajai Žemei, kuri šiandien dau
giau,negu bet kada,reikalinga Ją mylinčių ir Jos reikalais gyvenančių širdžių?

Versdami naują Brolijos gyvenimo lapą, prisiminkime mūsų pareigas savajam kraš
tui, mūsų organizacijai ir patiems sau.

1. TĖVYNEI: mylėti ją visa širdim, mylėti visus jos žmones; mylėti tėvų kalbą, gilin
tis į Lietuvos praeitį, išlaikyti lietuviškus papročius, dainas; ugdyti savyje gerų piliečių 
ypatybes - būti tiesiais, darbščiais, klusniais, ištikimais, taupiais, labdaringais, sąži
ningais, pasiaukojančiais, teisingais ir 1.1. Visa tai mes vadiname - gyventi pagal skau
tybės dvasią. Gal jau netoli valanda, kai Lietuvos atstatymui reikės pasiryžusių sūnų, 
sugebančių atlikti savo pareigas, dorai gyvenančių visose aplinkybėse, šviesių, skaisčių, 
blaivių, geros nuotaikos ir sveikatos. Tėvynei gera daryti niekas nėra per mažas ar per 
jaunas. Niekas nėra nereikalingas. Visi turime dirbti, kad Ji vėl būtų laisva, Šviesi, tur
tinga ir laiminga.

2. SAVO ORGANIZACIJAI: būti ištikimais aukštiesiems skautybės principams, draus
mei ir vadovybei, atsidėti pareigoms ir jas atlikti iki galo; būti kukliais bendrame darbe 
ir ypatingai savo reikaluose, daugiau rūpesčio organizacijos išplėtimui lietuviško jau
nimo tarpe.

3. SAU: augti kūnu, jėga, žiniomis, išmintimi; augti, kad būtume vertingesni, naudin
gesni ir nagingesni,nes tik vykdydami visus savo įstatus, galėsime pajusti tikrąjį gy
venimo džiaugsmą.

Broliai vadovai ir skautininkai! Į mus yra nukreiptos mumis pasitikinčių berniukų 
akys. Už juos mes atsakingi tėvams, Lietuvai ir Visatos Viešpačiui. Veskime juos savo 
pavyzdžiu į nuostabiuosius skautybės žaidimo pasaulius. Ar gali būti šiandien kitas svar
besnis visuomeniškas darbas už jaunųjų lietuvių auklėjimą didesnei jų laimei? Tik dirb
kime,tvirtai tikėdami skautijos dvasinėmis vertybėmis, nesigailėdami laiko, energijos, 
kartais ir pinigų skautų lavinimo darbui, nesiblaškydami, nelaukdami už tai nei atlygini
mo, nei pagyrimo.

Tebūna mūsų visų darbas Dievo ir Tėvynės garbei!
Linkime visiems geriausios sėkmės skautiškame darbe! Budėkime !

Toronto, 1952 m. kovo mėn. 25 d.

v. s. St. Kairys 
Vyriausiasis Skautininkas

Jūr.v.s. V. Šarūnas 
Vyr.Skautininko Pavaduotojas
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BROLI, SESE, ŠV.KAZIMIERAS ŠAUKIA KOVON!

si. Pr.Dauknys

- Geležinio Vilko miesto garsas aidės per visą pasaulį!-byloja kronikos Gedimino 
statomos Lietuvos sostinės garbei. Virš iškiliųpilies kuorų bokšte plevėsavo Baltas Vy
tis - laisvos Lietuvos simbolis, pakeleivį kviesdamas į viešnagę, pasalūnams švytruo
damas kardu.

Augo ir brendo karta po kartos. Puošėsi Lietuvos kunigaikščių miestas naujais rū
mais. Bet kas jį iškels į pasaulinį garsą? Ir štai tyliai be maršų ir karo dainų ateina 
Šventasis karalaitis KAZIMIERAS. Savo pražydusioje jaunystėje jis sušvito Lietuvos 
padangėje lyg meteoras. Savo skaistaus ir nekalto gyvenimo pavyzdžiu sužavėjo ne tik 
karališkojo dvaro didikus ir tarnus, bet ir visą liaudį, visą krikščioniškąjį pasaulį. Kris
taus malonėje jis išugdė savo asmenybę ir Šiandie mums šviečia lyg tas Linksmosios 
Naujienos minimas žiburys ant kalno.

Karalaitis Kazimieras buvo modernus sportiškos dvasios asketas, vadas! Santūrus 
valgiuose - nemėgo iŠtaikingų vaišių. Tuščių kalbų vengė kaip maro.Jo auklėtojas liūdy- 
ja, kad karalaitis buvo atidus ir mokslus, paskirtų pareigų niekad neatidėdavo vėles
niam laikui, bet stengdavosi greitai išpildyti. Savo širdies karalaite išsirinko Nekaltąją 
Mergelę Mariją. Ją labai mylėjo. Jos garbei sukūrė himną, kurio vertimas lotynų kalbo
je žinomas visoje Katalikų Bažnyčioje.

Vilniuje netrūko pagalbos reikalingų žmonių. Čia žuvusių karių šeimos, invalidai, likę 
maži vaikai be tėvų globos. Jis, kaip tas skautas, mažasis pasaulio draugas, su dova
nomis aplanko ligonbučius, neturtinguosius. Visiems suranda pasakyti mielą žodį, savo 
nekalta Šypsena išblaško rūpesčius. Šioje Artimo Tarnyboj išsiskleidė jo didelis nuo
širdumas kenčiantiems vargą. Su vaikais jis žaidžia, moko dainų, giesmių. Ir kai vėl 
toldavo karalaitis į savo rūmus, vaikai būriais jį palydėdavo apsikabinę ir Šokinėdami.

Šv. Kazimiero šventėje iš viso žemės rutulio nuo Grenlandijos kaimų iki Pietų aši
galio paskutinės misijų stotelės mūsų Šventojo karalaičio garbei kyla maldos į dangų. 
Bažnyčios knygose užrašyti ir Šie žodžiai:

- Kazimieras buvo geradaris vargšams ir gailestingas visiems prislėgtiesiems. 
Jis užsitarnavo Vargšų Gynėjo ir Tėvo vardą. Skaistus ir nekaltas iki paskutinio savo 
gyvenimo atodūsio. Sunkios ligos suimtas ryžosi verčiau mirti, negu gydytojų patarimu 
atsisakyti skaistybės. Iš anksto pranešęs savo mirties dieną, eidamas dvidešimt penk
tuosius metus, atidavė Dievui savo sielą.

- Pamilo jį Dievas ir apsiautė garbės vainiku. Jo kūnas, palaidotas Vilniuje, garsėja 
stebūklais. Prie jo kapo akli atgavo regėjimą, atgijo mirusi mergaitė, luoši ir įvairūs 
ligoniai pasveiko.

- Nedidelį lietuvių skaičių užpuolė stiprus priešas. Ore pasirodė Šv. Kazimieras ir 
lietuviams suteikė pergalę. Tą viską ištyręs, Popiežius Leonas X jį įrašė į šventųjų 
skaičių.

*

Visiškas pasiaukojimas kitų gerovei, ryžtingas idealo siekimas mūsų karalaitį iškėlė 
į dvasios didvyrius. Jo vardas į Gyvenimo Knygą liko įrašytas aukso raidėmis ir iškel
tas į altorių garbę.

Ir Šiandie šventasis Karalaitis šaukia savanorius ir savanores į žūtbūtinę kovą už 
Kristaus karalystės įsiviešpatavimą širdyse, už skaisčią širdį, tiesią, atvirą dvasią, ne
palaužiamą energiją artimo tarnybai.

Broli, Sese, pirmyn mūsų šventojo karalaičio aureolės nušviestu keliu!
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jSepOS

Sąryšyje su pasikeitimais Brolijos vado
vybėje apsilankiau kaip "Sk.Aido" kores
pondentas pas šį mums brangų asmenį tiks
lu gauti žinių apie jo skautišką ir kitą vi
suomenišką veiklą. Jomis ir noriu su mie
lais skaitytojais pasidalinti.

"Gyvenimas susideda iš rūpesčio metų, 
skausmo dienų ir laimės akimirkų. Per 
skautybę ištęskime akimirkas - sau ir ki
tiems !"Šią puikią mintį man albuman įrašė 
v. s. Vytautas Čepas 1948. IV. 3 Ragainėje 
(Vokietijoje) sk. vadovų ir laužavedžių kur
suose. Jie yra giliai prasmingi jam pačiam 
ir mūsų skautiškajam gyvenimui. Tą dieną 
buvo jo gimtadienis, nes jis yra gimęs 1911. 
IV. 3 tolimame Užbaikaly, Sibire. Ir tą, pa
prastai šeimoje švenčiamą dieną, jis pra
leido su mumis sąskrydyje. Iš viso, br. Vy
tauto gyvenime yra tik viena šeima, kurią 
sudaro jo žmona - sesė Lidija, dukra - skau
tė Vilija, sūnus - vilkiukas Gintaras ir . . .

Buv. Brolijos Vadijos branduolys Bostone. 
Iš kairės į dešinę;v. s .V.Čepas, v. s. L.Če- 
pienė, dr.B. Kalvaitis, ps. T. Naginionis,ps.
L. Končius ir s. G. Juškėnas, 1951 m.

Nuotr. A. Balsio
mes visi - Lietuvos skautai. Vienur jis yra pavyzdingas šeimos galva - vyras ir tėvas, 
kitur - visų skautų širdingas brolis. Pareigų ir vienur ir kitur daug, o dar ir Bostono 
lietuviškoji visuomenė dažnai pareikalauja iš jo savo duoklės.

Dabar kiek apie jo skautiškąjį gyvenimo kelią. Iš tolimojo Sibiro su tėvais grįžo Lie
tuvon 1923 m. pavasarį ir tų pat metų spalių mėn. jau įstojo Kaune atskirojon Lapinų 
skiltin.Iš šių Lapinų pradžią gavo Kauno tunto IV DLK Algirdo (vėliau II-ji) ir I DLK 
Kęstučio dr-vės. 1924 m. br. Vytautas dalyvavo pasaulinėje jamborėje Danijoje. Grįž
tant reprezentaciniam vienetui laivu namo, buvo vadijos posėdis, kuriame, pertvarkant 
vienetus, br. Vytautas buvo paskirtas I DLK Kęstučiodr-vėn.Mano klausinėjamas, atrodo, 
anų laikų prisiminimų užkluptas, prasitarė - tada praliejęs pirmąsias ašaras skautiš
kaisiais reikalais. Tačiau pakluso - tapo geru kęstutėnu ir vėliau ilgus .metus jiems sėk
mingai vadovavo (1929-1933 m.).

Iš didesnių stovyklų prisiminė 1927 m. Parengiamąją ir 1928 m. I-ją Tautinę A. Pa
nemunėje. Tada jis lydėjo Pr.Žižmaro vadovaujamus vilniečius skautus iškylose po Lie
tuvą.I-je Tautinėje Stovykloje br. Vytautas dirbo ūkio skyriuje. Jis linksmai prisiminė, 
kaip arkliuką pasikinkęs vežimu ilgas valandas veždavo stovyklai maistą iš Kauno į A.Pa
nemunę. Kartais tuo būdu produktai pietums būdavo pristatomi pavakarių metu, bet su
trikimai neišvedė stovyklos iš pusiausvyros. Buvo ir keltininku toje stovykloje. Ir šiose 
pareigose turėjo smagių tragikomiškų nuotykių. Kartą perkeltų stovyklautojų būrį vedė 
ežiomis (trumpesniu keliu) per Aukštuosius Šančius į Kauną Karo Muziejum Čia skau
tiškoji virtinė buvo pasitikta vieno ūkininko su gana argumentingubasliu rankose. Tačiau 
konflikto nebuvo, nes skautai tvarkingai žygiavo ežiomis, nekenkdami ūkininko pasėliams.

1930 m. Šv. Jurgio dienos išvakarėse br. Vytautas davė sk. vyčio įžodį, o tos dienos 
iškilmėse LSS Šefo aktu buvo pakeltas į paskautininkius ir davė skautininko įžodį.

1932 m. jis turėjo sunkų bandymą, kai jo jauniems pečiams buvo patikėtas svečių - 
latvių skautininkų ekskursijos priėmimas. Jis juos pasitiko, juos lydėjo iškylose, vaišino 
ir globojo. Vyresni vadovai kažkodėl visiškai niekur nepasirodė, nei svečius pasitinkant, 
nei jų priėmime. Lietuviškojo svetingumo tradiciją br. Vytautas tą kartą įstengė puikiai 
išlaikyti, bet ir už nereikšmingas klaidelės gavo pipirų iš jį vieną palikusių vyr. vadovų.

1932 m. br. Vytautas baigė Gilwellio kursus Garezers, Latvijoje. Miško Ženklo pakar
tojamuosius kursus baigė 1949 m. Gilwellio Parke, Anglijoje.

Br. Vytautas pavyzdingai skautaudamas, taip pat sėkmingai ir mokėsi. 1929 m. baigė 
Kauno Aušros berniukų gimnaziją. 1929-33 m. studijavo teisę V. D. U-te Kaune. Un-te 
priklausė korp !Neo-Lithuania ir yra jos filisteriu. Gavęs diplomą, buvo išsiųstas į už - 
sienius ruoštis profesūrai.Studijavo teisės mokslus: 1934 m. Ziiriche, 1935 m. Vienoje
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ir Prahoje, 1936 m. Paryžiuje. 1935 m. buvo išrinktas V.D. U. Teisių fakulteto jaun. 
asistentu, 1937 m. apgynė disertaciją "Globojami ir globotini pilnamečiai", už kurią Tei
sių Fakulteto Taryba jam pripažino daktaro laipsnį, 1938 m. vyr. asistentas, 1938 m. įtei
kė habilitacijos darbą ("Paveldėjimo teisės veiksniai"), 1939 m. privat. docentas, 194lm 
docentas, 1941 m. Vilniaus Un-to Senato sekretorius ir Teisių fakulteto prodekanas. 
Skaitė civilinės teisės ir vėliau lyginamosios civilinės teisės kursus. Buvo "Teisės kul
tūros" skyr. redaktorius "Lietuvos Aide" ir radio-komentatorius teisiniais klausimais. 
1938 m. Valstybės Tarybos referentas civilinės teisės kodifikacijos reikalams. Taip 
pat trumpai Paryžiaus Teisių Fakulteto Institut du Droit Compare bendradarbiu Lietu - 
vos teisės klausimais.

Karo audra ir jo pabaigos dienos atbloškė br. Vytautą su šeima Vakarų Vokietijon. 
Čia jis buvo 1946 m. Baltijos Un-to Hamburgo civilinės teisės associate profesorius ir 
Teisių-Ekonomikos fakulteto dekanas. 1947-49 m. direktoriavo Buxtehudes ir Verdeno 
(prie Aller) Britų zonos amatų mokykloje.

Dabar grįžkime vėl prie jo skautiškųjų darbų. Po studijų užsieniuose, br. Vytautas vėl 
aktyviai įsijungė LSB veiklon. 1937 m. buvo LSB Vadijos Skautų Skyriaus Vedėju. 1938m. 
- Vadų Lavinimo Sk. Vedėjas. Nuo 1937 m. redagavo "Skautybę".

Pažymėtina, kad 1938 m. pavasarį, bene apie Šv. Jurgį, Kaune Karo Muziejuje įvyku
siame LSB vadovų suvažiavime br. Vytautas buvo pasiūlytas rinkti Brolijos Vadu. Jau 
tada daugelis brolių jo asmeny matė būsimą visos Brolijos galvą.Tada BV tapo perrink
tas a. a. v. s. pulk. J. Šarauskas, bet br .Vytautas buvo antruoju su gausiu balsų skaičiumi.

"Dievo, Tėvynės ir Artimo žygiui stojom atgimę kietoj tremtyje", - dainuoja br. Vi
lius savo 1948 m. jubiliejinėje dainoje.Su mumis šion talkon stojo ir br.Vytautas, kartu 
nešdamas tremtinišką dalią, kurioje per skautybę stengėsi ištęsti kitiems laimės 
akimirkas.

1945 m. liepos 25 d.Detmolde buvo išleistas pirmasis laikinosios LSB Vadijos aplink
raštis. Kaip grybai po lietaus dygo mūsų vienetai tremtinių stovyklose. 1945. X. 28 Det- 
molde. Brolijos Vadovų Sueiga br. Vytautą išrinko VS. Paskui 1946. IV. 30 Augsburge, 
1947. VII. 7 Kasselyje ir 1949. IV. 20 Scheinfelde BVSueigos tris kartus perrinko toms 
pačioms VS pareigoms. Dar visi gerai prisimename dienas nuteriotoje Europoje. Dar 
vis, lyg vakar dienos įvykius, prisimename tas varganas, bet pakilusios dvasios skau- 
tavimo dienas - apvainikuotas jubiliejiniu trisdešimtmečiu prie Baltijos ir Alpėse. 
Kartu su tuo visu prisimename ir mielą br. Vytauto Šypsnį pro ūso kraštą iš po pla
čios fetros.Nežinau ar begalime mes jam kaip atsidėkoti už tuos 6 metus, kuriuos jis 
buvo mūsų Brolijos Vyriausiuoju Skautininku. Bet nevien Europoje jis mums dirbo: jis ir 
žiaurioje dolerinio gyvenimo tikrovėje nepametė Brolijos, bet kovojo už jos teises. Jo ir 
kitų Pabaltijo Vyriausiųjų Skautininkų balsas atsiliepė palankiu aidu Tarptautiniame Sk. 
Biure. Jis atidarė mums duris į legalų skautavimą JAV. Jis gavo kvietimą Brolijos 
reprezentaciniam vienetui stovyklauti 1950 m. vasarą 2-je Tautinėje JAV Jamborėje. Ir 
ten mūsų broliai buvo vieninteliai iš anapus geležinės uždangos. Jis, turėdamas jambo- 
risto patirtį (be Kopenhagos 1924, dalyvavo Godolo 1933 ir vadovavo 1947 m. Moisson), 
neatsižvelgdamas į Šiuo metu neaprėpiamus LSBrolijos veikimo plotus, ragino JF ak
ciją bei vykdė kitus darbus, kad tik pavyktų Aušros tunto, Diepholze, mūsų jaunųjų am
basadorių žygis į 7-tą jamborę Bad Ischl, Austrijoje.

Br. Vytautas buvo vienas iš svarbiausių korp! "Vytis"tremtyje atkūrimo iniciatorių ir 
globėjų. Jis pirmas 1945 m.,būdamas Pabaltijo Un-to profesoriumi ir fakulteto dekanu, 
drauge su s. V. Šarūnu subūrė gražų studentų skautų vienetą, iŠ kurio išaugo stiprus S ! 
"Vytis" - senojo korp! "Vyčio" tradicijų tęsėjas - išjudinęs vytiečius visoje Vokietijo
je. Br. Vytautas buvo vienintelė S !,vėliau Korp! "Vytis',1 vėliavos krikštatėviu. S! "Vytis", 
pripažindamas jo didelius nuopelnus studentų skautybei, pakėlė jį savo garbės filisteriu.

Už nuopelnus skautijai br. Vytautas apdovanotas 1932 m. ordinu "Už Nuopelnus", 1933 
m. Latvijos Baltosios Lelijos ordinu, 1934 Lelijos ordinu ir 1948 m. Geležinio Vilko or
dinu. Br. Vytautas LSS Šefo aktais buvo pakeltas: 1935. IV. 23 į skautininko ir 1937. IV. 23 
į vyresniojo skautininko laipsnius.

Sunkios tremties ir emigracinio gyvenimo sąlygos atsiliepė į br. Vytauto sveikatą. Jis 
norėjo kuriam laikui pasitraukti iŠ aktyvaus LSB darbo. Tačiau tas jam tik dalinai pa
vyko, nes KBVSueigos atstovai jį išrinko S-gos Tarybon. Su giedria viltimi Žiūrėkime 
LSB ateitin, o br. Vytautas,būdamas S-gos Taryboje,ras progų mums talkininkauti.

6
J. Gerkėnas
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Laužas geso. Tylūs susisupę šešė
liai slinko į stovyklą. Tik nebylys 
sargybinis žarstė pelenus.

- Po dešimties minučių tyla, - 
perspėjo draugininkas.

Nakties tamsoje sužibo ir tuoj mirė 
viena kita lemputė, kitur palapinėje 
suspinksėjo žvakutės, ratu nušvietė 
stovyklą sargybinio prožektorius, ir 
vėl Švilpukas.

- Tyla!
Stovykla apmirė, kalbėta tik pa

šnabždomis.
Jonas, virpėdamas nuovargiu bei 

įspūdžiais, tamsoje taisėsi gulti. Ki
toje palapinės pusėje tvarkėsi kitas 
skautukas, kuris visą laiką kapstėsi, 
kol neiškentęs paklausė:

- Turi žvakę?
- Ne.
- Ts, ko taip šauki. Pašnabždomis 

ar negali atsakyti? Čia tau stovykla, 
nieko neglosto.Tuojau valandą priteps.

- Kokią valandą?
- Naktį sargybą, valandą be eilės.
- Gali duoti nors ir dabar.
- Palauk, nesijaudink, pamatysi, dar 

pastovėsi, o jei užmigsi - amen. Išves 
visą mūsų stovykląir tave patį, pirma 
gerai surišę.

- Kas išves?
- Priešai.
- Kokie priešai ?-
- Kas nors. Pastovėsi - pamatysi.
Palapinėn blykstelėjo stipri šviesa.
- O čia kas?
- Sargybinio prožektorius išgirdo, 

kad kalbam.

- Tai ir aš gausiu?
- Gausi.
- O kas šiandien stovi?
- Rodos, elniai, nežinau.
- O kada man reikės?
- Nežinau, gal ryt, poryt.
- O ką daugiau sargybinis turi?
- Lazdą.
- O revolverį?
- Neturi. Sako tik draugininkas lai

ko pasislėpęs.
- Montekristo irgi neturi?
- Pamėgink atvežti.Išvarys iš sto

vyklos, bet labanakt, miegokim.
Staiga tamsoje kažkas įkišo galvą.
- Ar jau miegat?
- Ne, kas čia?
- Ts, tyliau, tai aš Algimantas. Ry

toj, kai tik švilpukas, tuoj šast iš lovų 
ir rikiuojamės prieš savo palapinę. 
Mes turim laimėti stovyklos konkursą.

- Gerai.
- Geros nakties !
- Geros.
- Koks čia konku, kaip jis Čia sakė?
- Supranti, visi nori būti pirmieji. 

Ir mes lygiai norime būt pirmieji, 
supranti?

- Suprantu.
- AŠ visad pirmas,ir tave prikelsiu, 

bet miegokime.
Abu nutilo. Nors Jonas buvo labai 

nuvargęs, tačiau akys nesimerkė. Ju
dėjo ir kaimynas.

- Ei,miegi ?-pašnabždomis paklausė 
pastarasis.

- Ne.
- Išslinko paklodė, gal žinai kur?
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- Nežinau.
- Šiaudai duria, - ir vėl pradėjo 

aplink graibytis.
Kvepėjo žolė, toli čiurleno Šventoji, 

ošė medžiai, paslaptinga bei stipri 
gyvybė plazdeno Čia pat už palapinės, 
net nejauku darėsi. Jonas, vis labiau 
įsitempdamas, klausėsi.Širdis tankiai 
plakė.Tainebuvo vienbaimės jausmas, 
bet kažkokio naujo viliojančio gražaus 
gyvenimo pajutimas. Kažkokie dar 
neryškūs norai, kažkokios svajos kilo, 
pynėsi galvoje, tartum ta kilni didinga 
gamta jau gulė vaiko krūtinę, žiebda
ma naujam gyvenimui.

Slinko minutės, o jis vis dar budėjo 
plačiai atmerkęs akis.

Trata lūžtančios šakelės - tai sar
gybinis tyliai slenka. Bet kas tai? Iš 
šono irgi kažkas lūžo:gal pavojus, gal 
kas piktas tykoja?Įtemptai kelia gal
vą, klausosi. Vėl trata. Gal sargybi
niui pranešti? Tikrai juda. Sulaikęs 
kvapą atsisėda.

Artėja sargybinis, praeina. Gal jam 
sušukti. Iš užpakalio priešas gali jį 
nutverti.Bet jau ramu. Vėl kitur trata. 
Kas tai galėtą būti? Pakyla stiprus 
vėjas, miršta visi garsai. Šiaudas 
smarkiai įdūrė. Kaip jis galėjo čia iš
lįsti ? Vėl draugas vartosi, kažko ieš
ko. Kuprinė išslenka iš po pagalvės, 
galva nusmunka. Et, kaip sunku patai
syti. Virsta ant šono. Negerai pri
kimštas čiužinys. Štai koks viduryje 
kalnas, o ties kojomis didžiausia duo
bė. Vėl trata prie pat palapinės. Su-

Montrealio Kun. Margio dr-vė 
Kanados katalikų skau+ų jam - 
borėje 1951. 

žimba prožektorius. Jonas kelia galvą 
- gal pavojus. Kažkas rėplioja per 
krūtinę. Čiumpa. Kažką sutratina, bet 
tai ne naminis, toks didelis, gal nuo
dingas - dingteli mintis. Viena koja 
išslenka ir paliečia žemę. Pasidaro 
baisu, gal ten kokia gyvatė šliaužia. 
Ištraukia koją. Verčiasi ant kito šono. 
Kažkas Šaukia. Ne, vėl tyla. O kaip 
ošia miškas. Koks nelygus čiužinys. 
Vėl kažkas ropoja. Merkiasi akys. 
Sunkvežimiu lekiamą į stovyklą. Kyla 
vidury stovyklos vėliavos stiebas . 
Koks jis sunkus. Jonas visomis jė
gomis jį kelia, bet negali pajudinti. 
Laužas liepsnoja.Ten Algimantas jam 
ranka moja. Ne, tai ne Algimantas, tai 
Dinda ir Akulis greta. O kaip jie pik
tai žiūri, kokie grasūs lenkiasi jų vei
dai . . .

- Skiltininkui pasakysiu, - šaukia 
per miegą kaimynas.

Jonas pabunda,lyg nemiegojęs. Kaž
kas šnabžda naktyje.

- Lygiai pirmą valandą penkiolika 
minučių pakelsi Juozą. Miega, štai, 
anoje palapinėje. Pirmas iš dešinės.

Merkiasi akys.Teka upė. Jonas nori 
maudytis - jis toks nešvarus, bet visur 
pilna skautų. Jie tartum spėja jo min
tį: visi jį seka, negali jis nuo jų pa
bėgti, visi mato jo juodumą, - prade
da rodyti pirštais. ..

Darosi Šaltoka, verčiasi, vėl nu
slysta žemėn. Koks nelygus Čiužinys. 
Keliasi, daužo jį kumštimis, lygina. 
Atrodo, sustoja laikas, nesibaigianti 
naktis. Užsnūsta. Kai po valandėlės 
apsidairo - jau šviesiau,brėkšta. Pieno 
spalva plaukioja palapinėje. Nuovargis 
nugali įspūdžius, kietai merkiasi akys, 
pabėga sapnai. Užmiega.

Kylančios saulės spinduliai, padegę 
pusę viršūnės, pamažu leidžiasi že
myn, siekdami palapinę. Sušilęs oras 
negali nutraukti saldaus miego, kuris 
vis labiau spaudžia vokus,ir nuspirta 
antklodė glaudžiasi prie žemės.Naujas, 
aukštu tonu, įkyrus dūzgimas be poil
sio suka apie galvą,ausis, palikdamas 
astrų skausmą.

Jonas niurzgia, nesąmoningai at
plėšia akis, ieškodamas tų zvimbian
čių lėktuvų,kurį laikąveltui gindama - 
sis ranka. Nugalėtas, rankšluosčiu
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(Tąsa)

"Na, kas gero Džiunglėse? " paklau
sė MaugliSjjį apkabindamas.

"Viskas tvarkoje.Tik vilkai, kuriuos 
Raudonoji Gėlė apsvilino, negaluoja. 
Dabar klausykis ! Šir Kanas iškeliavo 
medžioti toli nuo čia ir negrįš,kol 
ataugs jo apsvilęs kailis, nes jis labai 
nukentėjo. Išvykdamas jis prisiekė, 
kad grįžęs paklos tavo kaulus Wain- 
gungoje".

"Tuo reikalu yra dar ir kitas paža- 
dasrjį aš jam daviau, bet juk tai žinoti 
niekuomet ne pro šalį. Šiąnakt aš pa
vargęs, labai pavargęs nuo visų naujie
ną. Pilkasis Broli, kai tik turėsi ką 
nors naujo, prašau, pranešk man'.'

"O tu ar neužmirši,kad esi vilkas? 
Ar žmonės tavęs neprivers?" susirū
pinęs paklausė Pilkasis Brolis.

"Niekados. Aš visuomet mylėsiu 
ir tave,ir visus savo brolius, bet nie
kuomet nepamiršiu ir to, kad buvau 
išmestas iš Būrio'.'

"Bet kad tu gali būti išmestas ir iš 
kito Būrio.Žmonės yra tik žmonėmis, 
Mažasis Broli, ir jų kalba yra lyg 

susukta galva, po to kietai giliai už
miega.

Saulė vis kyla, traukiasi ilgi pušų 
šešėliai. Skardus švilpukas sprogdina 
ryto tylą. Suūžia stovykla, klyksmas , 
Šauksmas ir tarp jo pirmosios su
sitvarkiusios skilties šūkis:

- I - hi - hi - hi - ai, mes Čia Žirgai !
Viena po kitos pasisveikina skiltys . 

Jonas atmerkia vieną akį, paskui kitą, 
staiga atsisėdęs žvilgteri į savo kai
myną, kurs ramiausia pučia.Norėda
mas pasitikrinti, smarkiai jį purto už 
pečių.

. - Visi jau Šaukia, ar mums irgi 

varlių kurkimas kūdroje. Kitą kartą t 
atėjęs tavęs aplankyti, lauksiubambu- 
kyne, ganyklų pakraštyje".

Po šio pasimatymo Mauglis tris 
mėnesius iš viso vargu ar turėjo lai
ko išeiti pro kaimelio vartus :taip jis 
buvo užimtas , besimokydamas žmo
gaus kelių ir papročių. Pirmiausia 
jam teko pradėti nešioti apie liemenį 
gabalą medžiagos, kuris jį labai py
kino. Toliau jis turėjo išmokti šį tą 
apie pinigus, kurių reikšmės jis iŠ 
viso nesuprato,ir apie arimą, iŠ kurio 
nesimatė jokios naudos. Visi kaimo 
vaikai jį be galo erzino. Laimė, kad 
Džiunglių įstatymas jį buvo išmokęs 
valdyti savo nuotaikas, nes ten tiek 
gyvybė, tiek maistas priklauso tik nuo 
kantrybės ir susivaldymo.Kai jie kar
tais pradėdavo iš jo šaipytis, jam ne
sutinkant drauge žaisti, laidyti aitva
rus ar klaidingai ištarus kokį Žodį, 
vien tik žinojimas, kad nesportiška 
skriausti mažus nuogus vaikiūkščius, 
sulaikydavo jį netvėrus iš jų pirmą 
pasitaikiusį ir neperlaužus per pusę.

keltis ?
-Kas, kur? - gailiai klausia ber

niukas, stengdamasis pabusti, o tuo 
tarpu stovykloje choru jau šaukia vi
sos skiltys:

- Vilkai, laukiam, Vilkai, laukiam 1
- Greičiau lauk, - šoka lyg nude

gintas berniukas, traukdamas kartu 
Joną.

- Du kirviai jau išsirito, dar du 
lenda, tik koto dar trūksta, - suūžė 
besijuokdamos skiltys.

- Kotas, Kotas, Kotas !
Pagaliau išlindo ir Algimantas, pa

lydėtas gausingomis pastabomis.
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Iš Bostono kęstutėnų stovyklos 1951 
Nuotr. T. N aginionio

Mauglis neturėjo supratimo, koks 
jis buvo stiprus. Jis tik žinojo, kad 
Džiunglėse, palyginus Su žvėrimis, jis 
buvo visiškai silpnas, bet kaimiečiai 
tvirtino, kad jis buvo stiprus kaip bu
lius.

Mauglis taip pat neturėjo nė mažiau
sio supratimo apie skirtumą tarp 
žmonių, priklausančių skirtingoms 
kastoms. Kai sykį puodžiaus asilas 
įkrito į molio duobę, Mauglis ištraukė 
jį už uodegos ir padėjo vėl ant jo su
krauti puodus kelionei į turgų Khan- 
hiwaroje. Tai buvo tiesiog sukrečian
tis įvykis,nes puodžius buvo laikomas 
žemos kastos žmogumi, o jo asilas 
dar žemesnės. Dvasiškis pradėjo 
Mauglį barti, šis pagrasino ir jį už
sodinsiąs ant to pačio asilo. Tuomet 
dvasiškis patarė Messuos vyrui ga
limai greičiau pristatyti jį prie darbo. 
Ir Štai, kaimelio seniūnas Maugliui 
pranešė,kad kitą rytą jis turėsiąs gin
ti bublius ganyklon, kas jį labai pra
džiugino.Tąvakarą, kadangi jis jau da
bar buvo priimtas kaimelio darbinin
kų ratelin, Mauglis nuėjo įvyru su
sirinkimą aikštelėn po didžiuliu figos 
medžiu. Tai buvo tarsi kaimelio klu
bas, kur susitikdavo pasišnekėti ir 
parūkyti kaimelio seniūnas, sargybi
nis, kirpėjas (jis žinojo visus pletkus 
ir gandus) ir senis Buldeo,kaimo me
džiotojas, kuris turėjo seną Tower 

šautuvą. Medžio viršūnėje tupėjo ple- 
pėdamos beždžionės, o aikštelės kraš
te buvo urvas, kuriame gyveno kobra - 
jai kas vakarą buvo atnešamas du
benėlis pieno, nes tai buvo šventa gy
vatė. Seniai sėdėjo aplink medį ir 
traukė dūmus iš didžiulių vandens 
pypkių iki gilaus vidurnakčio, pasa
kodami įdomiausiųdalyku apie dievus, 
žmones ir dvasias. Senis Buldeo papa
sakodavo tokių gražių nutikimų iš 
Džiunglių žvėrių gyvenimo, kol net 
aplink juos sėdinčiųvaikų akys iššok
davo ant kaktos. Dauguma pasakoji
mų būdavo apie gyvulius, nes Džiung
lės buvo čia pat už kaimelio vartų. 
Stirnos ir laukinės kiaulės naikindavo 
j u pasėlius, kartais tai šen/tai ten 
tigras Švintant nusinešdavo kokį nors 
neatsargų kaimietį nuo pat namų durų.

Mauglis, kuris, aišku, apie visa tai 
daug daugiau žinojo, turėdavo užsi
dengti veidą rankomis, kad kiti nepas
tebėtų, kai jis juokėsi iš Buldeo, kuris 
pasidėjęs savo Tower šautuvą skersai 
kojų, šokinėdavo nuo vienos istorijos 
prie kitos.

Buldeo pasakojo, kad Tigras, kuris 
nusinešė Messuos sūnų, buvo tigras - 
dvasia, ir kad jo kūne gyveno seno 
sukto, prieš keletąmetųmirusio, pini
gų skolintojo dvasia. "Aš žinau, kad 
tai tiesa", jis aiškino, "nes Purun 
Dassas pradėjo šlubuoti nuo tada, kai
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buvo sužeistas maišto prieš jį metu, 
kai žmonės sudegino visas jo knygas, 
o tigras, apie kurį aš dabar pasakoju, 
taip pat Šlubuoja, nes jo pėdos nevie
nodai įspaustos į žemę",

"Tiesa, tiesa. Tai turi būti tiesa" , 
kartojo žilabarzdžiai, linguodami gal
vomis.

"Argivisos šios pasakos pilnos to
kių vortinklių ir kliedėjimų? "paklau
sė Mauglis. "Kiekvienas žino, kad Šis 
tigras šlubuoja, nes jis gimė luošas. 
Kalbėti apie pinigų skolintojo sielų 
gyvulyje, kuris niekada neturėjo net 
sakalo drąsos, būtų daugiau negu vai
kiška".

Buldeo užkluptas net žado nustojo, 
o kaimelio seniūnas tik išpūtė akis.

"Oho ! Džiunglių sūnus prabilo? "po 
kiek laiko ištarė Buldeo. "Jei tu toks 
gudrus, geriau pristatyk jo kailį į 
Khanhiwara,nes valdžia už jį paskyrė 
šimtą rupijų.Bet dar geriau, sėdėk ir 
tylėk, kai vyresnieji kalba!"

Mauglis pasikėlė eiti. "Visą vaka
rų aš čia sėdėjau ir klausiausi", jis 
dar pridūrė atsisukąs, "ir tik sykį ar 
du Buldeo pasakė keletą tiesos žo
džių apie Džiungles, kurios driekiasi 
iki pat jo slenksčio. Tat kaip aš galiu 
tikėti pasakojimais apie dvasias, die
vaičius ir aitvarus, kuriuos jis sakosi 
matęs ? "

"Jau pats laikas jam pradėti ga
nyti", tarė seniūnas,©Buldeo tik trau

kė dūmus ir niurnėjo nepatenkintas 
Mauglio išsišokimu.

Indijoje yra paprotys, kad jauni 
berniukai išsivaro galvijus ir bublius 
į ganyklą anksti rytą ir parsivaro at
gal tik vėlai vakare. Galvijai, kurie 
vietoje sutryptų pasimaišiusį suau
gusį baltąjį, leidžiasi stumdomi, mu
šami ir koliojami šių vaikigalių, vos 
užaugusių jiems ligi nosių. Kol vaikai 
laikosi prie galvijų, jie yra visiškai 
saugūs, nes net ir tigras nedrįsta pul
ti tokios raguočių bandos. Bet, jei jie 
nutolsta rankiodami gėles ar gaudy
dami driežus, kaimelis kartais jų 
daugiau nebemato. Sekantį rytą Maug
lis iškeliavo kaimelio gatvėmis, sė
dėdamas ant Rama, didžiausio ban
doje bublio nugaros, o kiti uoliniai 
melsvi bubliai, ilgais į užpakalį nu
lenktais ragais ir žiauriomis akimis , 
kėlėsi iš savo guolių ir sekė juo vie
nas po kito. Mauglis tuo aiškiai pa
rodė visiems drauge ėjusiems vai
kams, kad jis čiabus vadovu. Jis mušė 
bublius ilga bambukine lazda ir liepė 
Kamya, vienam iš vaikų, ganyti vie
niems galvijus ir saugotis nepasi
traukti nuo jų per toli, o pats su bub- 
liais jis patraukė toliau.

Indijos ganyklos yra uoloti, akme
ningi plotai, išraižyti griovomis, tarp 
kurių galvijai išsklinda ir dingsta iš 
akių. Bubliai laikosi arčiau vandens 
klanų ir pelkėtų vietų. Ten šiltame

Bostono kęstutėnų 1951 m. vasara... Nuotr. T.Naginionio
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purve jie guli atrajodami ištisomis 
valandomis. Mauglis nusivarė bublius 
iki pat lygumos krašto,kur iš Džiung
lių, išteka Waingungos upė. Ten jis 
nušoko nuo Ramos sprando ir nusku
bėjo į bambukų, atžalyną, kuriame ra
do jau jo belaukiantį Pilkąjį Brolį 
"O", tarė Pilkasis Brolis, "aš čia ta
vęs laukiu jau keliolika dienų. Ką, reiš
kia tas galvijų ganymas?"

"Tai įsakymas", atsakė Mauglis. 
"Aš būsiu kuriam laikui kaimelio 
skerdžiumi.Kas naujo apie Šir Kaną?"

"Jis grįžo atgal ir jau kuris laikas 
tavęs ieško. Šiuo metu betgi vėl kaž
kur pasišalino, nes Čia pradeda stigti 
grobio. Bet jis vis dėlto ruošiasi tave 
pačiupti".

"Labai puiku", atsakė Mauglis. "Kol 
jo čia nėra, tu ar vienas iŠ keturių 
brolių tupėkit ten ant uolos, kad jus 
ryte, išeidamas iš kaimelio, galėčiau 
pamatyti. Kai Šir Kanas vėl sugrįš, 
lauk manęs prie medžio griovoje Šio 
slėnio vidury. Mums nėra jokio tikslo 
lįsti jam tiesiog į nasrus".

Tada Mauglis išsirinko pavėsyje 
patogią vietą, atsigulė ir pradėjo 
snausti, p bubliai ganėsi aplinkui. 
Ganymas Indijoje laikomas pačiu tin
giausiu darbu. Galvijai slankioja ir 
graužia, sugula, Čia vėl slankioja ap
linkui visai neriaumodami. Jie tik ret
karčiais suniurzgia, o bubliai iš viso 
dažniausiai tyli.Jie vienas po kito su- 
brendaįpurvo klanus, brisdami gilyn, 
kol vien tik Šnervės ir spoksančios 

mėlynos akys tesimato viršuj, ir dryb
so ten lyg sienojai.Nuo saulės karščio 
net uolos sproginėja, o piemenys 
klausosi peslio šūkavimo sunkiai akiai 
beįžiūrimose aukštybėse.Jie žino, kad 
nors vienam iš jų ar iš galvijų mirus, 
jis,peslys,smigtųtiesiai ant jo, antra
sis, skraidantis kur nors už mylių, 
juo pasektų, po šio vėl kitas,ir pirma, 
negu gyvybė paliktų kūną,kaip iŠ nie
kur nieko aplinkui susirinktų didžiau
sias jų būrys. Vaikai miega, pabunda, 
ir vėl miega. Jie pinasi iš sudžiuvu- 
sios žolės krepšiukus ir gaudo žio
gus. Kartais pasigavę dvi maldininkes 
cikadas tarp savęs supiūdo. Kartais 
darosi karolius iš juodų ir raudonų 
riešutų. Čia vėl, žiūrėk, stebi ant uo
los prieš saulę besivoliojantį driežą 
ar slėnelyje varles bemedžiojanČią 
gyvatę. Čia jie vėl dainuoja ilgas 
dainas su įvairiausiais Čiabuviškais 
išraitymais, ir dienos atrodo ilgesnės 
negu visas kito žmogaus gyvenimas. 
Jie statosi iš purvo pilis su purvi
nais žmonėmis, arkliais, bubliais, 
įduoda įtųžmonių rankas šaknis vaiz- 
duodamies, kad tai karaliai, o sto - 
vylos aplink - tai jų kareiviai ar die
vai, kuriuos visi garbina. Kai ateina 
vakaras, vaikai pradeda šūkauti, tada 
bubliai kyla iš savo lipnaus purvo 
guolių su triukšmu, panašiu į čia pat 
aidinčius patrankų šūvius, ir visa 
kaimenė vėl traukia pilka lyguma pir
mųjų sužibusių kaimelio žiburių link.

(B. d.) Vertė A. P.

Montrealio sk. vadovai 
su simpatingu kanadie
čiu (viduryje) Kanados 
katalikų skautų jam - 
borėje.
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TĄSA B. KNOBEL
Kai Strickas su Beniu atvažiavo su savo rogutėmis, snieguota pašlaitė jau buvo tirštai 

žiūrovų, apstota.Dabar atrodė, jog jų, sumanymas turės pasisekti. Ponios įsisupusios į 
storus kailinius paltus, taip pat vyrai su aukštomis apykaklėms trypė kojom, o bobo ro
gučių dar nesimatė. "Reiškia jiems šalta", su pasitenkinimu nusprendė Strickas. Visur 
jautėsi įtampa ir aiškus susijaudinimas.Dar abi Šveicarų rogės nebuvo pravažiavusios. 
"Karšta arbata IKaršta arbata! "pradėjo šaukti Strickas, bet jo balso niekas neišgirdo, 
nes kaip tik tuo metu geležinės rogės girgždėdamos įlėkė į tvirtų mėlynai spindintį ke
lio posūkį, kildamos stačia beveik vidun įlinkusia tako siena vis aukštyn ir aukštyn. Ant 
krašto stovį žiūrovai skubiai pasitraukė atgal, bet rogės pasisuko žemyn, atgal į ledinį 
griovį. Pasigirdo išgąsčio šaukšmai ! Vairuotojas negalėjo rogių suvaldyti, ir jos atsimu
šė į dešinę sieną, nuslysdamos atgal ir tik vėl tiesiam take išsilygindamos. Per tai buvo 
prarastas labai brangus laikas. "Čekoslovakija 1:26, 3", vėliau pranešė garsiakalbiai.

Tada prasidėjo bėgimas prie arbatos rogučių. Kiekvienas norėjo gauti stiklą garuo
jančio gėrimo. Benis mintyse dėkojo Guardijai, kuris jiems išvažiuojant dėžėn įdėjo ki
birą vandens. Šiame vandenyje jie dabar plovė indus.

Jiems stovint Horseshoe-Corner,Pasagos Posūkyje,Anglijos Ilkomanda su visoms ro
gėmis išlėkė iš tako krašto;vienas lenktynininkų buvo išmestas, o antrasis įsirito atgal 
į ledo griovį.

Berniukų arbata turėjo didžiausią pasisekimą. Kai ministeris Kobelt pasirodė prie 
posūkio, jie jam taip pat įteikė stiklinę. Benis jautėsi labai laimingas. Tik pagalvokit, 
jis visai nesijaudindamas, lyg tai būtų pats paprasčiausias pasaulyje dalykas, pasiūlė 
ministeriui stiklą arbatos. Žiūrovai aplinkui juokėsi, o du fotografai tuojau tai nufoto
grafavo. "Šveicarija įvairuoja Feierabendas ir Eberhardas !"pranešė garsiakalbis. Su
sidomėję žiūrovai pradėjo grūstis prie tako krašto.

"Ar jūs turite arbatai pardavinėti leidimą arba viešbučio patentą? "mandagiai paklau
sė vyriškis civiliniais drabužiais ir parodė policininko ženkliuką.

"Ką tokį?"
"Patentą".
"Ne !Mes galvojom. .. mes norėjom, tai yra, mes norėjom. .. "
"Graubiinden kantono policijos potvarkiai draudžia be leidimo viešai pardavinėti gė

rimus", suburbė įstatymų saugotojas.
Strickas supyko ir tvirtai suspaudė kišenėje pinigus. Viskas taip gražiai prasidėjo, ir 

šis policininkas dargi ypatingai maloniai 
Šypsojosi, kai Benis pylė arbatą ministeriui.

"Na, dabar tuoj pat pradinkit!" nepažįsta
masis užbaigė pasikalbėjimą., nes kaip tik tuo 
metu garsiakalbiuose pasigirdo pradmės 
ženklas Šveicarijos I komandai.

Nuo Sunny-Corner jau sklido susižavėjimo 
ir pritarimo šauksmai. Plieno rogės slysda- 
mos stikliniu ledu kėlė garsą panašų į švilpi
mą. "Booooob", šaukė žiūrovai. Šveicarija I 
komandų eilėje stovėjo tik truputį blogiau už 
Šveicariją II. Todėl visi žinojo, kad paskuti
niame važiavime ši komanda statys viską ant 
kortos, kad tik laimėtų aukso medalį. Bepro
tišku greičiu rogės jau įlėkė į posūkį. Vai
ruotojas bandė užvažiuoti ant sienos kaip ga
lint aukščiau, nes, slystant žemyn nuo sienos 
į griovį, greitis labai padidėja. Vis aukštyn ir 
aukštyn varydamas roges, jis pralėkė Pasagos 
nušvilpė žemyn į slėnį, Celerina geležinkelio tilto link. Minutei praslinkus garsiakalbiai

į, saugiai nusileido nuo sienos ir
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pranešė: "1:21,4; geriausias dienos laikas".
Džiaugsmas buvo milžiniškas.
"Žavu", sušuko su pasigėrėjimu viena ponių, ir priėjo prie rogučių.
"Prašau vieną stiklą arbatos".
Benis susirūpinęs pažvelgė į policininką, kuris juos atsidėjęs stebėjo.
"Labai gaila, bet tas negalima. Mes neturime leidimo ir dėl to mums reikia iš čia pa

sišalinti", paaiškino nusiminęs Strickas.
"Na, kas čia dabar... Gaston, Gaston, eikš čia greitai!" Vienas vyriškis priėjo prie 

jų ir mandagiai išklausė ponios ir Benio paaiškinimų. Išdidžiai, palengva priėjo ir poli
cininkas.

"Man labai gaila, bet potvarkis lieka potvarkiu, jūs turite tai suprasti".
"Kiek jūs imate už arbatą?" paklausė berniukų ponios palydovas.
"Už arbatą? Kartais mes nieko už ją negaunam, o kartais dvidešimts, penkiasdešimts 

rapių".
"Bet, Monsieur", atsisuko dabar ponas į policininką, "tai nėra jokia prekyba. Jaunuo

liai gi nieko neprašo, jie tik stengiasi St. Moritzo svečiams suteikti kaip galint daugiau 
malonumo. Tikrai nėra tokio įstatymo, tuo labiau St.Moritze, kuris svečiams draustų 
duoti bet kam arbatpinigių. Voila, štai frankas, duokit ir man vieną stiklinę".

Policininkas sumurmėjo nežinojęs ir dingo minioje.
Benis su Stricku,atsisėdę ant savo rogučių, nuvažiavo žemyn prie baigmės linijos . 

Arbata jau baigėsi, ir Benis norėjo ją sunaudoti išimtinam tikslui. Čia, apačioje stovėjo 
bobo rogės,parengtos užkėlimui į pradinės vietą. Aplinkui vaikščiojo lenktyninkai sto
ruose iškimštuose drabužiuose, nešini po pažastimis apsaugos Šalmais.

"Norite karštos arbatos ? "mandagiai paklausė Benis dviejų besijuokiančių vyrų ^ti
kinčių baltais megztiniais, ant kurių matėsi Šveicarijos Herbas.

"Mielai, berniuk.--Puiku!Ir net su citrina! Labai ačiū ! Tai labai tinka, kai ateini iš 
Šaldytuvo".

"Jūs esate Šveicarijos I komandoj?" išdrįso paklausti Strickas.
"Taip, vyrukai, mes esam, ar tu domiesi bobo rogėmis?"
"O taip, aišku", pasiskubino atsakyti Strickas, nudžiugęs, kad jie kreipėsi į jį.
"Na, tai eik čia, aš tau parodysiu mūsų roges!"tarė maloniai vienas iš sportininkų. 

"Čia, tai yra rėmai, o tarp jų minkštos sėdynės. Priekyje sėdi vairuotojas, o užpakalyje 
stabdžių valdytojas. Priekinės rogių pavažos yra pakeičiamos. Jei oras Šiltas įriedąs 
minkštas arba apsnigtas, vartojamos daug platesnės pavažos kaip Šiandien. Kuo siau
resnes pavažos, tuo rogės greičiau lekia. .. "Sportininkai ir mechanikai atsuko pavažas 
ir gražiai suvyniojo į maišus.

"Kad užvežant nesusigadintų", paaiškino vienas važiuotojų, "ir taip pat kad priešinin
kai nepastebėtų, kokias pavažas naudosim. Pavažų pasirinkimas yra visuomet paslaptis".

Jie čia buvo dar kartą nufotografuoti. Benis, aišku, tai pastebėjęs, suspėjo atsistoti 
kaip galint arčiau prie lenktynininkų. Arbatos puodas buvo tuščias. Iš viso jie buvo su
rinkę net aštuoniolika frankų. Todėl leido sau pasilikti iki pat lenktynių pabaigos.

Nežiūrint abiejų labai puikių važiavimų, Šveicarijainesumušė bendrojo Šveicarijos 
II laiko, ir šie liko laimėtojais. "Šį vakarą aš pavaidinsiu reporterį", nutarė Benis ir 
kažką pasižymėjo savo užrašų knygutėje. "Mes šiandien laimėjom du medalius: aukso ir 
sidabro (pirma ir antra vieta). Jis pasakė "mes". Strickui tas atrodė visai normalu.

"Bendrai imant,ši diena praėjo puikiai", pareiškė Nero su pasitenkinimu, kai skiltis 
valgė iš kukurūzų ir džiovintų slyvų susidedančią vakarienę ir pasakojosi savo dienos 
išgyvenimus. Tik Haraldas buvo nusivylęs .Visą, savo laisvą laikąjis praleido , besibasty- 
damas St. Moritzo gatvėmis ir stebėdamas praeivių pirštines bei paltus, tačiau nei juodo 
palto,nei geltonų pirštinių jis nepastebėjo. Kai jis Surley viloj norėjo pasiteirauti,ar 
Miss Kennedy ko nors neįtaria, jau nuo pat namo durų buvo tarnaitės nuvarytas šalin. 
Be to, jis dar gailėjosi, kad nebuvo drauge su Beniu prie bobo tako. Kaip puikiai atrodytų 
ministerio arba aukso medalio laimėtojų autogramos jo albume ! Be galo gaila!

Taip, Haraldas gailėjosi savęs .Juk jis buvo savo gerų norų ir nesavanaudiškumo auka. 
Štai jis pasižadėjo kažkokiai visai nepažįstamai poniai padėti ir per tai prarado visą 
savo laisvą laiką, o be to,dar ir draugai jį erzina. Su pašaipa Nero pasiūlė, kad jis "En- 
gadino Žiniose" įdėtų maždaug tokio turinio skelbimą:

"Asmuo juodu paltu ir geltonomis pirštinėmis, kuris sausio mėn. 30 d. St. Moritzo 
geležinkelio stotyje per klaidą paėmė geltoną lagaminą drauge su moterišku kailiniu
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paltu ir skėčiu,yra atpažintas ir prašomas kaip galint greičiau prisistatyti pas.p.Haral- 
dą Haller..."

Strickas gi nekaltai įtikinėjo, kad ministeris aiškiai buvo apsivilkęs juodu paltu.
Haraldas negreitai supykdavo, ir tai aiškiai buvo jo geroji ypatybė. Jis, iŠ Makso iš

girdęs apie pėdas sode, tuojau su didžiausiu susidomėjimu išbėgo jų ištirti.
"Pagal pėdų dydį", jis tarė susimastęs,"tai galėjo būti vagis. Jis,turbūt,pastebėjo, kad 

mes jį tada matėm ir dabar, suradęs vietą, kur gyvename, atslinko pasižvalgyti. . . "
"Bet jis gi visai nepriėjo prie lango".
"Tai nieko! Jis ko nors išsigando ir skubiai pasitraukė!"
Konis skeptiškai nusišypsojo: "Ar tai nėra per didelė fantazija?"
"Palaukit, aš jums kai ką papasakosiu", pasiskubino Haraldas.
"Vienas Šerloko Holmso pažįstamų padavė jam savo laikrodį prašydamas, kad jis ką 

nors papasakotų apie ankstyvesnio savininko būdą bei papročius. Šerlokas pasvėrė laik
rodį rankoje, atidžiai apžiūrėjo laikrodžio viršų. Vėliau, atidaręs dangtelį, išstudijavo 
jo vidų akimis padidinamuoju stiklu".

"Hm, nelabai daug žymių, iš kurių būtų galima susidaryti kokią nors nuomonę", tarė 
jis, "laikrodis neseniai buvo išvalytas. Tas panaikino beveik visas žymes".

"Visai teisingai", atsakė jo draugas, "laikrodis buvo išvalytas prieš išsiuntimą man", 
tačiau savyje jis juokėsi iš Holmso išsisukinėjimo.

"Apžiūrėjimo duomenys yra nepatenkinami", tęsė Šerlokas Holmsas."Ar aš klystu sa
kydamas, kad Šis laikrodis priklausė vyriausiajam broliui, kuris jį paveldėjo iš savo 
tėvo?"

"Be abejo tu apie tai sprendi iš "H.W." raidžių ant dangtelio?"
"Visai teisingai. Raidė W reiškia tavo pavardę. Data siekia beveik penkiasdešimt me

tų atgal,ir monograma yra tokio pat senumo kaip laikrodis. Reiškia, jis buvo pagamintas 
praėjusiai kartai. Pagal tradiciją brangenybes paveldi vyriausias sūnus, kuris dažniau
siai turi tėvo vardą. Kadangi tavo tėvas, jei aš neklystu, jau senai miręs, laikrodis buvo 
tavo vyresnio brolio rankose".

"Iki šiol tu dar nesuklydai", tarė jo pažįstamas. "O ką tųdar žinai?"
"Jis buvo apsileidęs ir netvarkingas. Jis paveldėjo daug pinigų, tačiau viską prašvilpė 

ir gyveno skurde.Retkarčiais jis savo padėtį pataisydavo, bet tik trumpam laikui, kol vėl 
pradėdavo gerti. Tai visa, ką galiu surasti”.

Pažįstamas buvo labai susijaudinęs. "Apgavike", sušuko jis,"tu anksčiau pažinojai ma
no brolį, o dabar tik pasakoji. .. "

"Atsiprašau", draugiškai tęsė Holmsas, "kol tu nepadavei man savo laikrodžio, aš net 
nežinojau, kad tu turi brolį. Tik pažiūrėk atidžiai. į laikrodžio viršų! Pamatysi, kad vir
šus ne tik yra dviejose vietose įlenktas, bet ir pilnas įbrėžimu bei randų. Tai ženklas 
įpročio nešioti kitus kietus daiktus, kaip smulkius pinigus ir’ raktus, toje pačioje kišenėj. 
Žmogus, kuris tokį brangų laikrodį taip nešioja, turi būti apsileidęs. Tam pastebėti ne
reikia kokio nors ypatingo pastabumo. Tas pats ir su sekančia išvada, kad šio brangaus 
dalyko paveldėtojas bendrai buvo neblogoj padėtyje. Skolintojai Anglijoj, kaip tu pats ži

nai, įbrėžia užstatytuose laikrodžiuose kvito 
numerį. Su padidinamuoju stiklu net keturi 
numeriai matosi laikrodžio dangtelio vidinėj 
pusėje. Įrodymas, kad tavo brolis dažnai buvo 
piniginiuose sunkumuose, tačiau protarpiais 
jo padėtis pasitaisydavo - kitaip jis būtų ne
galėjęs išpirkti savo užstato. Toliau pažiūrėk 
į tuos įbrėžimus aplink laikrodį. Tai pėdsa
kai, kuriuos paliko raktai. Blaivaus žmogaus 
laikrodis tokių randų neturi, tuo tarpu gir
tuoklio laikrodis pilnas tokių įbrėžimų. Kiek
vieną naktį jis ištraukia raktus iš kišenės ir 
palieka šį savo netvirtų rankų įrodymą ant 
laikrodžio". "Pastabumas ir išvados", užbai
gė išdidžiai Haraldas ir nuo šio momento jis 
gavo naują vardą - Šerlokas Holmsas.

Po keletos minučiųatėjo žinios. Pirmiausia, 
parlėkė namo Hugo ir pranešė, kad Šveicari

jos ledo rutulio komanda sumušė Italiją 16:0. Dar džiaugsmas nebuvo atslūgęs, kai Benis 
ant pirštų galų išplėtęs akis įslinko į miegamąjį: "Ledo rutulio žaidėjas jau atėjo".
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Koridoriuje Hugo atsisveikino su Guardija ir rimtu veidu grįžo į kambarį, uždaryda
mas paskui save duris: "Pedrolinis Šiandien nori pasikalbėti su Guardija. Jis, atrodo, 
nelinkęs juokauti. Mūrininkas yra aukšto ūgio, plonas ir sportiško sudėjimo, jo įprotis - 
nešioti geltonas pirštines. . . !"

"Aah?"tarė nustebęs Haraldas ir net minutei pamiršo naują atvykėlį, kurį jis norėjo 
aplankyti su savo autogramų knyga.

"Daugiau, gaila, aš nieko negalėjau apie mūrininką sužinoti. Jis pranešė Guardijai, kad 
tuojau reikalaus grąžinti dešimtį tūkstančių frankų. Be to, Pedrolinis yra prietaringas. .

"Dešimts tūkstančių frankų", pagalvojo garsiai Benis. "Bet Šis žmogus iš viso turėtų 
būti nelabai protingas, jei jis prietaringas".

"Kaip jūs manot, gal mes galim vėliau apie tai pakalbėti?Dabar eikim aplankyti mūsų 
naująjį svečią", pasiūlė Haraldas.

Šis vyras pilkomis golfo kelnėmis ir nuvargusiu veidu, vyras, kuris vos pakėlė savo 
galvą nuo braižymo lentos, gulinčios ant prie lango pristumto stalo, taip pat turėjo būti 
tas garsusis ledo rutulio žaidėjas. Tai tikriausiai klaida!Briedžiai buvo nustebę.

"Na, ko jums reikia?"sumurmėjo vyras, visai net neatsisukdamas. Nesulaukęs jokio 
atsakymo, jis atsisuko, rankoje laikydamas plunksną,ir piktai susiraukė pamatęs juos 
stovinčius prie durų."Palikit jūs mane pagaliau ramybėje su toms savo autogramomis !"

"Mes visai ne autogramos atėjome",Haraldas jautėsi įpareigotas atsakyti. Tai, tačiau, 
nebuvo visiškai teisinga, nes už nugaros jis laikė suspaudęs savo autogramų rinkinį.

"Mes tik norėjome jus pasveikinti", pradėjo Nero. "Mums labai gaila, kad jus sutruk - 
dėm.-- Mes patarnaujame šiame name ir norime žinoti, ar jūs turite kokių nors pagei
davimų sąryšyje. . . atsižvelgiant į. . tai yra. . . "

"Jis mano", įsikišo Benis, "jis mano, gal jūs norite kiekvieną dieną gauti sporto pra
nešimus arba cigarečių, o gal būti prikeltas nustatytu laiku kaip kiti gyventojai".

"Aha?Tai visiškai kas kita".Dabar jis padėjo plunksną ir visiems Šešiems paspaudė 
dešinę. "Labai draugiška iš jūsų pusės rūpintis mano norais, nežiūrint tokio gražaus 
oro slidinėjimui.Iš tiesų aš turiu tik vieną norą:palikit mane ramybėje. Rūkyti aš ne - 
rūkau, nes tai kenkia formai. Sporto užtektinai aš turiu vakarais, ypač čia, kur kiekvie
nas žino apie sportą daugiau už visus žaidėjus drauge. Miegu aš su savo komanda, o 
kambarį išsinuomavau tik tam, kad galėčiau atlikti būtinus darbus".

"Bet gi jūs esate sportininkas?" paklausė visur savo nosį kišąs Strickas.
"Manai, kad aš iš to galiu pragyventi? "tarė jis šypsodamasis. "Pirmoje eilėje aš tu

riu savo profesiją. Todėl, kad mano tiesioginis darbas nenukentėtų, turiu Čia praleisti 
visą savo laisvą laiką. Tas pat yra ir kitiems sportininkams, ypatingai užsieniečiams, 
kurie kelionėje dar daugiau laiko praleidžia".

"Aš viską vaizdavausi daug paprasčiau", prisipažino Benis.
"Bendrai visi tai įsivaizduoja per paprastai", pritarė užbaigdamas ledo rutulininkas. 

"Jei aš galiu paprašyti jūsų patarnavimo, tai tik padarykite viską,kas galima, kad nebū
čiau trukdomas nei reporterių, nei autogramų medžiotojų tomis keliomis valandomis, 
kurias Čia praleidžiu. Rytoj mes, turbūt, turėsim poilsio dieną, nes, orui ir toliau atšy
lant, ledas bus netinkamas rungtynėms. Tada aš rytoj visą dieną praleisiu čia".

"Jūs žaidžiate su šiomis pirštinėmis? "paklausė Hugo ir atsargiai palietė storai iš
muštas odines pirštines.

"Vakar man jas kažkas persirengiant sukeitė. Todėl dabar parsinešu į kambarį.Be 
savų pirštinių tik pusė žaidėjo", nusijuokė jis ir vėl įsigilino į savo brėžinį. "Na, tai iki 
pasimatymo!"

Kai kiti jau nulėkė laiptais žemyn, Haraldas įslinko dar kartą į kambarį.
"Na, ar ką nors pamiršai?"
"Aš irgi esu šioks toks autogramų medžiotojas", išdrįso jis pratarti.
"Būčiau buvęs labai nustebintas, jei jūsų tarpe nei vieno nebūtų", atsiduso ledo rutu

lininkas. "Taip !Tai sakai, kiekvienas patarnavimas yra vertas atlyginimo, ar ne?"
Haraldas nušvilpė siaurais laiptais^ kaip bobo rogės, aukštai mosuodamas savo lai

mikiu.
IV

"Katu sakei?"paklausė Nero Konis, grįžtant nuo slidžių kalno. "Pedrolinis prieta
ringas ? "

"Guardija ką tai panašaus tarp kitko paminėjo".
"O kada Pedrolinis žada ateiti pas Guardiją?"
"Rytoj iš ryto. Mes turim ką nors daryti!"
"Galėtume jį kaip nors pagąsdinti", pasiūlė Benis, "kaip, pavyzdžiui,būtų, jei suvaidin- 
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tume vaiduoklį? "Jis prisiminė savo sapną. "Vienas mūsų galėtų apsisiausti balta paklo
de ir pasitikti tamsiuose laiptuose, o vienas turėtų įpulti pas Guardiją Šaukdamas;"Vai - 
duoklis vėl čia!" Net nebūdamas labai prietaringas, jis turėtų išsinešdinti. Aš mielai 
pabūsiu vaiduokliu", galutinai apvainikavo savo sumanymą Benis.

"Prietaringi nėra visiški kvailiai", pareiškė Nero, "tačiau tavo idėja nebloga".
"Ir,be to,dar", vėl prakalbo Benis, "prietaringi žmonės dega savo cigaretes ar pypkes 

tik vienu degtuku. Jei kas kitas užsidega savo pypkę tuo pačiu degtuku, tai reiškia jiems 
didelę nelaimę".

"Gerai! "nusijuokė Nero, "mes pažiūrėsime,kai grįšim namo. Bet kokiu atveju, jei ką 
nors daryti, tai tik rytoj.

Pedrolinis jokiu būdu nebuvo kvailas, ir vaiduoklis jam būtų iššaukęs tik paniekinan
čią šypseną. Jis buvo Šykštus. Kaip kiekvienas žmogus turi silpnybių, taip jų turėjo ir 
jis. Jis negėrė ir nelošė kortomis, rūkė tik truputį, tačiau buvo šykštus. Jis buvo šaltas 
ir apskaičiuojantis. Reikalui esant, jis neprarasdavo šaltos galvosenos ir susivaidydavo 
net pačiose painiausiose derybose. Tačiau, jei jam atsitiktinai juoda katė perbėgdavo per 
kelią, jis įniršdavoir prarasdavo gerą ūpą. Pedrolinis, kaip ir daugelis kitų žmonių, tu
rinčių neramią sąžinę, buvo prietaringas, ir labai prietaringas. Kilęs jis buvo iš Itali
jos, o jo motina užaugo kaime, kuriame dar net mažiau kaip šimtas metų atgal buvo de
ginamos raganos.

Pasiėmęs lazdą ir užsismaukęs kepurę ant kaktos, mūrininkas buvo puikioje nuotai
koje. Nieks prie jo negali prikibti. Su Guardija jis jau susitvarkys .Stalius cyps,kaip pelė 
spąstuose.

Namo priekyje jis pristatys verandą su kolonomis. Viršuje bus valgykla, apačioje ka
vinė, nes tai saulėtoji pusė ir svečiams tai patinka. Staliaus dirbtuvė iš viso pradings. 
Taip, jis truputį pinigų įkiš į Guardijos namą, bet tai apsimokės. Vieną kartą jis turi 
baigti su mūrininkyste. Tada galės sau šeimininkauti, prižiūrėti valgyklą ir bendrai tu
rėti ramų gyvenimą.

Taip galvodamas, Pedrolinis visai pralinksmėjo. Priėjęs staliaus namus, jis pasibeldė 
senu geležiniu plaktuku į duris.

Durys prasivėrė ir pro plyšį besišypsąs berniukas draugiškai paklausė: "Pas poną 
Guardiją? Jis viršuje!"

"Jis manęs laukia", sumurmėjo Pedrolinis, "jis laukia manęs. Pasakyk, kad Pedroli
nis atėjo".

"Prašau eikite tiesiai į viršų!"pakvietė berniukas jį į vidų,ir tuo metu pralėkė gat
vėn pro jo tarpkojį baisiai Šnirpšdama juoda katė.

"Po šimts pypkių", susikeikė Pedrolinis savo gimtojoj kalboj ,vos atgaudamas kvapą. 
Jis piktai nulydėjo katę akimis, kol ši dingo už kampo. "Juoda katė, juoda katė. . . ir dar 
prieš pietus", Jis pabalęs atsisuko ir įžengė vidun.

"Jūs žinote kelią?"paklausė draugiškai Be
nis, "pirmos durys po kaire, antras aukštas".

Pedrolinis kažką sumurmėjo ir pradėjo eiti 
apytamsiu koridoriumi. Prie laiptų jis už
kliuvo už dėžės. "Po velnių!" sugriaudė jis ir 
pasilenkė į priekį, bet staiga kaip žaibas atšo
ko atgal. "Karstas !" prašniokštė jis su pasi
baisėjimu. "Karstas, karstas ! "šaukė jis į vir
šų, "Guardija, Guardija, kas po šimts velnių... " 

Guardija skubiai išbėgo ant laiptų. "Dėl Die
vo meilės, kas atsitiko?"Tada jo balsas pasi
darė nebe toks užjaučiantis."Ah IPonas Pedro
linis, kodėl taip šaukiat?" "Nuo kada jūs lai
kote karstus ant laiptų? " paklausė Pedrolinis, 
piktai kvėpuodamas. "Koks protingas, padorus 
žmogus stato karstus savo gyvenamuosiuose 
kambariuose".

"Savo bute aš darau ir leidžiu daryti tai, ką noriu", atsakė šaltai Guardija. "Tačiau 
apie šį karstą aš tikrai nieko nežinojau. Berniukai tikriausiai nori iškrėsti kokį nors 
pokštą.Dirbtuvėje aš nuolat turiu kelis atsargoje. Be to, kas čia tokio? Ir jūsų laukia 
vienas jų kaip paskutinė gyvenamoji vieta".

"Tuo jau aš pats pasirūpinsiu", atšovė Pedrolinis ir,kreivai žiūrėdamas į kampą,pa
suko link Guardijos kambario, bet tuojau atšoko atgal,garsiai nusikeikdamas. Ant kaktos
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iššokusiomis akimis jis spoksojo į duris, kur ant gražaus keturkampio kartono buvo už
rašytas didelis, juodas numeris "13".

"Tavo namai yra apsėsti, Guardija!"sudejavo jis, "prie visko dar ir trylika. . . "
"Ach taip, aš nežinojau, kad tai sudarys jums nemalonumų. Mes turime namuose ke

letą svečių, ir vaikai, kurie jais rūpinasi, sužymėjo kambarius.Tikriausiai atsitiktinai..."
Tačiau Pedrolinis jo jau nebesiklausė. Drebančia apatine lūpa jis nubėgo laiptais že

myn, prasispraudė pro karstą ir išspruko į gatvę.
Vienu metu jis dar suabejojo pastebėjęs, kad paliko lazdą. Tačiau tik negrįžti atgal. 

Tik nepažiūrėti atgal! Tas atneštų dar papildomų nelaimių. . .
Šiandien, pirmą kartą savo gyvenime, Pedrolinis ištuštino iš eilės tris stiklines vyš

ninio vyno.
"Tai buvo siaubinga. . . Juoda katė. . .ir dar prieš pietus.. . karstas. . . be to numeris 

"13". Šiurpulinga.
O briedžiai juokėsi. Juokėsi net iki vakaro, taip, kad net pradėjo žaksėti.
"Hough", prakalbėjo rimtu tonu Nero. "Haraldai, nunešk baltaveidžių juodąją totemą 

į jų atsargų vigvamą. O jūs, broliai, užkaskite kovos kirvius IBlogoji dvasia pabėgo. Nu
siimkite savo mokasinus ir leiskite prerijų vėjams juos išdžiovinti. Tada prie iškil
mingos taikos pypkės surašysime šios dienos įvykius ant beržo tošies, kad jaunieji mū
sų giminės nariai turėtų iš ko pasimokyti. . . "

Haraldui pradėjus rašyti antrąjį lapą, duryse pasirodė Guardija. "Manau, jūs nieko 
blogo nepadarėte kaimyno katei", tarė jis ir nebepajėgė nuslėpti šypsenos. Jis padėjo 
didelį riešutų maišą ant stalo ir grįžo dirbtuvėn.

Hugo ir Maksas tuo laiku apieškojo sniegą prie namo durų, kur buvo likę šviežios 
Pedrolinio pėdos. "Nieko, jis nešioja pakaustytus batus!" pranešė jie draugams.

"Jis galėjo batus pakeisti. Labai galimas dalykas,kad nakčia norėdamas kur nors pri
sėlinti, jis apsiauna batus guminiais padais. Jis labai įtartinas". Haraidas nesileido leng
vai perkalbamas.

"Tu manai, kad Pedroliniui buvo reikalas vogti lagaminą? "paklausė Nero. "Tai galė
siu atsakyti tik sužinojęs, kas jame buvo", užbaigė paslaptingai Haraldas.

"Visai teisingai", pritarė jam Konis, "vienas iš mūsų dar turi atnešti belgui laikraš
čius, ir monteris turi būti pakeltas pusę aštuonių.

Rytojaus dienai darbą paskirstyti buvo labai sunku, nes kiekvienas norėjo pamatyti 
lenktynes slidėmis nuo kalno. (B,d.) vertė v. si. R. Mieželis

Pavasaris jau čia! Kovo mėn. 22 d., jei 
norite tiksliai. Čia pat ir pirmoji pavasa
rio iškyla. Ji be abejo nėra pirmoji šiais 
metais, nes daugelis mūsų ir Žiemą gra
žiai iškylavo.

Sveikas pavasari! Mes, vilkai, lapinai, 
meškinai, Sakalai ir 1.1., atėjom pasižval
gyti kaip tau sekasi miškų platybėse.

O pamatyti dabar jau yra kas. Tik pa- 
krapštykime tas savo užsnūdusias akis.

Aplink pilna pėdsakų! Jie ypač ryškūs 
drėgnoje žemėje, štai šeško-skunkės ir 
kalnų pelės. Antai voverės, kiškio, o ten net 
briedžio. Čia vėl dumble prie upelio jenoto 

- apie jo gudrybes žiūr. 1951 m. "Sk.Aido" 
Nr. 1.

Medžiųpumpurai pasiruošę ar jau sprogs
ta - klevo raudoni, šermukšnio juodi, ber
žo žali, buko rudi. Čia vėl alksnio ir lazdy
no Žirginėliai, gluosnio, kartele "kačiukai".

Kalasi pirmosios gėlytės - tik nužerk 
senų lapų klodą.Štai šeško kopūsto (Symplo- 
carpus foetidus.Salisb.) diegeliai. Auga 
drėgnose vietose.

Paukščiai? Jų nedaug. Keletas čia žiemą 
praleidusių,vienas, kitas gal jau suspėjusių 
grįžti iš Pietų. Lengva juos stebėti belapia
me miške.
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Negrįžkite namo tuščiomis. Nuo šiandien 
pradėkite sudarinėti rinkinius gamtininko 
specialybei įsigyti. Pradėkite nuo pėdsakų 
atspaudų rinkimo. Kaip toki atspaudai daro- 
mi?Br. A.Nekrašas iš Italijos mums rašo : 
"Radę gražiai ir giliai atsispaudusį nuko- 
pijuotinąpėdsaką, išvalykite jį atsargiai nuo 
įkritusių vabalėlių ir šapų. Paimkite gip
so ir atskieskite vandeniu.Pilkite vandens tol; 
kol gausite grietinės tirštumo košelę. Tada 
įdėkite druskos, kad gipsas greičiau susting
tų. Dabar pėdsako kraštelius išklokite plo
nu, lengvai lankstomu popierių ir pilkite 
gipso košę. Netrukus, laikas priklauso nuo 
gipso ir žemės rūšies, turėsite kietą, gra
žų negatyvą. Jį, gerai nuvalę, ištepkite aly
va ir, įdėję kartono dėželėn, ant viršaus vėl 
užpilkite pakankamai gipso košės. Atskyrę, 
gausite pozityvą".

Stebėkite pernykščius paukščių lizdus, 
bandydami įspėti jų buvusius savininkus. Ar 
nesudarytumėte lizdų rinkinio?Čia vėl var
lių kiaušinėlių masės prikibusios prie 
vandeninių augalų. Parsineškite jų namo 
indelyje ir palaukite, kol išsiris buožgal
viai. Stebėkite vabzdžių lėlytes. Jų rasite 
medžių šakose arba po medžiais žemėje. 
Parsineškite namo ir stebėkite kas darysis.

Už mėnesio ar kito pradėsite 2-3 dienų 
savaitgalio iškylas. Susitvarkykite skilties 
stovyklinį inventorių. Štai svarbiausia kas 
reikalinga: pastogė ir virimo priemonės . 
Pastogė: pakankamai palapinių, kad lais
vai tilptų visi skilties skautai. Geriausiai 
dvivietės. Nepamirškite palapinėms stiebų, 
kuolelių ir drėgmės nepraleidžiančios 
medžiagos gabalo "grindims". Virimo 
priemonės: 2-3 indai 3-5 itr. talpos ir 
1-2 keptuvės. Toliau:didesnis peilis duonai, 
samtis, prietaisas skardinėms atidaryti, 
medžiaginiai maišai maisto dalykams pa
krauti ir pan. Prie viso to dar kirvis, kastu
vėlis ir maža vaistinėlė.

Išsidėliokite savo skilties inventoriųbūk- 
le ir aptarkite ko stinga, kas reikėtų patai - 
syti. Virimo indai, aišku, išblizginti, kirvis 
išaštrintas ir įplėštos palapiniųvietos gra
žiai užtaisytos...

Griebkitės darbo tuojau. Prieš akis sau
lėta vasaros stovykla! "Ten paspausim bro
liškai rankas’"Tam reikia pasiruošti. Iš
naudokite kiekvieną galimą pavasario ar 
vasaros savaitgalį. Gamton iš buklų ir "sko- 
lintų"patalpų!Dangoraižiųšešėliai ne jums, 
šauni skiltie IŠiais metais pakopkime vienu 
patyrimo laipsniu aukščiau!

t%oJbdttjrnoL
SEKLIU ŽAIDIMAS

Dvi žaidėjų grupės sustoja viena prieš 
kitą. Viena jų sudaro seklius, kita vagis. 
Viename gale stovinti kėdė atstoja krau
tuvę. Ant jos padedamas koks nors daiktas. 
Kita kėdė pavaizduoja sandėlį.

Vadovui, pav., sušukus "keturi", vagis 
Nr.4 pribėga prie krautuvės ir paima daik
tų, gi po to bėgioja po visą kambarį, išda
rinėdamas bet kokius šposus, kaip antai: 
atidarydamas duris, pažvelgdamas pro jas, 
atidarydamas ir uždarydamas langą, už- 
brėždamas kreida bet kokį ženklą ant grin
dų,atsiguldamas ant Žemės,paimdamas kny
gą ir vėl ją padėdamas, kur nors sušvilp
damas ir pan.

Nuo to momento kai vagis Nr.4 pavagia 
daiktą, seklys Nr.4 ima jį sekti. Viską, ką 
daro vagis, daro seklys:kai vagis, pav., už
daro duris,lygiai tą patį daro seklys, ir 1.1. 
Vagis,padaręs 3 ar 4 sukinius, staiga pade
da daiktą sandėlin ir skuba į savo vietą. 
Tačiau tai jis atlieka ne bėgdamas, bet šo
kinėdamas .

Seklys turi pabaigti visus vagies sukinius, 
pagriebti daiktą nuo kėdės ir vytis vagį bė
gant, betne šokinėjant.Jei vagis spėja grįž
ti nepagautas, jis laimi tašką savo grupei. 
Jei seklys jįsugauna,taškas atitenka seklio 
grupei.

Sandėlys turi būti pastatytas gerokai to
liau nuo visų žaidėjų. ps S N 
RIŠTI MAZGUS VIENA RANKA. Žaidėjai 
sugrupuojami po du. Kiekvienas dveje
tas gauna po 2 pėdų ilgio virvę.Vadovui su
šukus mazgo vardą, dvejetai pradeda riš
ti. Kiekvienas žaidėjas naudoja tik po vieną 
ranką. Laimi dvejetas trumpiausiu laiku 
surišęs nurodytą mazgą. Mazgas surišti 
vienam,atrodo vieni niekai, bet pabandykite 
rišti su kuo nors kitu. Gera idėja tarpskil- 
tiniam konkursui!
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JŪRA IR MOTERYS

Nors ir šimtmečius gyvendami prie jū
ros, bet,susidėjusių aplinkybių verčiami ar 
vien tik savo nepaslankumo vedami, labai 
sukontinentalėjome , atprasdami nuo min
ties turėti savo jūrą, pajūrį, savo laivyną. 
Ilgai neįvertinome savosios jūros reikšmės, 
neturėjome savo laivų ir jiems aptarnauti 
savų jūrininkų. Pirmuosius ledus tautos jū- 
rinimo darbe pralaužė jūros skautai,įsistei
gę 1922 m. 1923 m. įsisteigė Jūrininkų 
Sąjunga, pasikviesdami į talką moteris jū
rinės propagandos darbui. įsisteigė Lietu
vos Moterų Tautiniam Laivynui Remti Drau
gija, kuri savo veikla labai daug prisidėjo 
prie jūrinės idėjos įgyvendinimo.

Tautos kūną sudaro tautos vyrų protas 
ir darbai, tautos Širdimi gi yra jos mote
rys. Moteris ir iš prigimties jausmingesnė 
ir į visus darbus įdeda daugiau širdies ir 
gryno, kartais protavimu nepagrįsto, jaus
mo. O jūra juk yra gryna poezija, amžinai 
viliojanti, nuteikianti tai svajingai, tai ryž
tingai. Kas kartą paplaukios jūra, kas ilges
nį laikągyvens prie jūros, tas prisiriš prie 
jos ir nebepajėgs nuo jos atsitraukti. Lie
tuvei moteriai tenka tasai didelis uždavi
nys tautą jūrinti, skleidžiant suaugusiųjų ir 
jaunuomenės tarpe jūrinę idėją.

Viena iš aukščiau paminėtos draugijos 
veikėjų - p. O. Matulevičienė - yra pareišku
si 1939 metais jūros savaitės proga: -"Te
gu mano sesė sodžiuje, dainuodama savo 
gražiausių žiedų ir rūtų darželyje ar ža
liuose laukuose neišsemiamas, nesibai
giančias dainas, niekados neužmiršta pa
dainuoti: "Siuntė mane motinėlė į jūreles 
vandenėlio", "Už jūrelių už marelių" , 
"Plaukia sau laivelis" ir kitų jūrinių daine
lių. Tegu mano sesė poetė, tapytoja, daili- 
ninkė į savo kūrybą įpina jūros bangų ritmo, 
jos paviršiaus stebuklingos vaivorykštės 
spalvingumo, jos pakrančių baltojo smėlio 
žavumo, gintarinių ašarų raudos ir baltųjų 
žuvėdrų ilgesio klyksmo. Tegu mano sesė 
motina iš pat mažens moko savo kūdikį 
mylėti jūrą, tegu niekados nebaido savo 
vaikučio žodžiais: "Nebrisk į vandenį - 
paskęsi arba tave pagaus didelis juodas 
slibinas !" Tegu kiekviena mano sesė moti
na į savo vaikų drabužėlius įpina jūrinių 
spalvų ir inkarėlių, žuvėdrų, burlaivių raš
tų. Tegu mano sesės miestietes, dėvėdamos 

tautiniais drabužiais, žėri gintaru ir savo 
viešnias iŠ užjūrio ar iš kitos svetimos 
šalies apdovanoja mūsų pajūrio auksu".

Moterys praktiniame jūrinės idėjos įgy
vendinime nuveikė labai daug. Jos ruošdavo 
rinkliavas, pobūvius ir surinktais pinigais 
remdavo jūros skautus laivais, pašalpom, 
padėdavo mūsų pirmiesiems jūrininkams 
studijuoti užsieniuose,remdavo jūrinę spau
dą ir t.t.

Maždaug apie 1938-39 metus įsisteigė 
pirmosios jūros skautės, bet, deja, atėjęs 
bolševizmas ateities planus ir didelį jų pa
siryžimą sužlugdė. Idėja nežuvo. Vokietijo
je, 1946 m. įsisteigė jūros skaučių valtis, 
kuri veikė drauge su broliais jūros skau
tais. Pritraukdama į darbą naujų sesių,ši 
valtis augo ir stiprėjo, o prisiartinus emig
racijai į užjūrius, perkėlė savo veikimą į 
Kanadą, kur Toronte jau tapo atskiru sava
rankišku vienetu - Vandenės laivu. Ant jos 
pečių dabar ir gula didelės idėjos įgyvendi
nimo tęsimas, t. y. skleisti lietuvių tarpe 
jūros meilę, kad,grįžus Nepriklausomon 
Lietuvon, mes tuoj pat galėtume kurti savo 
nuosavą laivyną.

Mes Vandenės laivo jūrų skautės, švęsda
mos savarankiško veikimo metus, norime 
prisiminti tas pirmąsias moteris -kregždes, 
pradėjusias didelį uždavinį Nepriklauso
moje Lietuvoje, t. y. Lietuvos Moterų Tau
tiniam Laivynui Remti Draugiją, padėkoti 
savo vadams ir broliams jūros skautams 
už visokeriopą pagalbą.

Baigdama vėl priminsiu tos pačios p. O. 
Matulevičienės žodžius:"Kai kiekviena lie
tuvė moteris turės savo širdyje meilės jū
rai,ir kiekvienas jaunuolis mylės jūrą kaip 
savo Tėvynės papuošalą ir neatskiriamą 
dalį, kai visa tauta bus persiėmusį jūrine 
idėja, tada ir sunkiausios, kebliausios są
lygos bus lengviau nugalimos, ir lietuvis 
amžiams pasiliks aktingas jūros dalyvis".

M. V.

Toronto jur .skautai su burlaivio krikšto tė
vais p.O.Indreliene ir inž. J. Sližiu, 1951.
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APIE JŪRŲ SKAUTŲ PLAUKIOJIMUS
(Pagal "The Sea Scout Manual")

"Tarp pačių naudingiausių ir puikiausių meno Šakų plaukiojimas 
visuomet užimdavo pirmą, vietą. Surištas su pavojais ir kartais 
net pražūtimi, jis yra garbingesnis ir stovi aukščiau už visus ki
tus menus. Neprotinga būtų plaukioti tiems, kuriems trūksta 
drąsos ir pasitikėjimo savimi".

Samuel De Champlain

Taip yra kalbėjęs vienas iš didžiausių pasaulio navigatorių ir keliautojų. Mums,jūrų 
skautams, reikėtų šių žodžių nepamiršti. Kai kas gal pagalvos, kad bepigu buvo didie
siems pasaulio jūreiviams keliauti dideliuose laivuose ir kalbėti apie plaukiojimą, bet 
kad taip sau pabandytų mažuose... Čia,vis dėlto,turime prisiminti, kad dauguma keliau
tojų milžiniškas keliones atliko mažuose pastatuose, kurie buvo nedidesni už tuos, ku
riais dabar naudojasi pasaulio jūrų skautai.

Kiekvieno jūrų skauto ambicija ir tikslas turėtų būti plaukiojimas. Čia tenka pasakyti, 
jog lig šiol tremtyje per mažai buvo plaukiojama. Aišku, galima šiek tiek ir pasiteisinti, 
- nebuvo sąlygų. Iš antros pusės net gi prie sąlygų, kokios jos bebūtų, galima juk prisi
taikyti.

Laivai plaukiojimui yra pritaikomi prie geografinės padėties. Jūrų skautai, kurie gy - 
vena prie vandenyno pakraščių, jūros, ar net tokių didelių ežerų kaip Michigan ir Supe
rior, gali naudotis kuteriais, jolėmis, "Kečo"tipo valtimis ar net skūneriais. Jachtos, 
motorvaltės, įvairių tipų ir būrinės valtys puikiai tinka plaukiojimui tiems, kurie gyvena 
arčiau ežerų ar mažesnių ežerėlių. Jūrų skautų galima rasti taip pat ir giliam konti
nente. Kur tik yra upės ar maži vandens plotai, jie plaukioja indėnų "canoes", eskimų 
kajakais, baidarėmis, valtimis ar net plaustais. Jūrų skautai čia puikiai prisitaiko prie 
kiekvienos gyvenamos vietos ir puikiai išnaudoja kiekvieną vandens lašą.

Vasarai atėjus,nedejuokime, kad neturim s u kuo plaukioti ar buriuoti. Jei jūrų sk. laivo 
kišenė neleidžia įsigyti jachtos ar motorvaltės, tai toli gražu nėr ko nusiminti. Tik im
kimės darbo, ir tai tuojau. Įsigykim porą "canoes", statykim irklines valtis, kajakus ar 
kokį mažą būrinį pastatą. Statant juos mes įgysim daugiau žinių ir patyrimo, o ir žiema 
bus naudingai praleista. Atėjus vasarai,jau turėsim nuosavus pastatus. Plaukiojimą,šil- 
tam orui atėjus, galima atlikti keleriais būdais. Čia noriu suminėti du populiariausius 
būdus.

Pirmas būdas - surengti vandens stovyklą. Tokiai stovyklai vieta parenkama prie 
vandens - geriausiai prie upės. Jūrų skautai susikrauna visus reikmenis į paruoštas 
valtis ar "canoes" ir plaukia upe į stovyklavietę. Dažniausiai plaukia apie 10 valčių ar 
"canoes", kas priklauso nuo jūrų skautų skaičiaus. Stovyklavietėj išbrėžiama laivo for
mos aikštė, pastatomas stiebas ir sudedama keletas svarbesnių daiktų,randamų ant lai
vo denio. Ta aikštelė atstoja tikrą laivo denį. Ten rytais pakeliamos vėliavos, vyksta 
įvairios jūrų skautų iškilmės. Stovyklavimo metu nuplaukiamas tam tikras mylių skai
čius upe, aplankomos prie upės esančios žymesnės vietos, sportuojama vandenyje. Tokia 
stovykla duoda progos paplaukyti upe mažesnės klasės laivais - kajokais, baidarėmis, 
"canoes", valtimis ir kt.

Antrasis plaukiojimo būdas yra surengti kelionę, angliškai vadinamą"deep water crui
sing", plaukiojant ežerais ar jūromis. Tokia kelionė,pavyzdžiui,būtų atlikta, jei Čikagos 
jūrų skautai nuplauktų į Detroit, Mich, ir vėl grįžtų atgal į Čikagą. Arba, jei Toronto 
jūrų skautai su savo valtimi nuplauktų į Bostoną. Tokioje kelionėje visas gyvenimas 
vyksta ant pastato:ten valgyt verdama, miegama ir dirbama. Pastatas gali sustoti eilėje 
uostų pasiimti sau, jei reikia, šviežio maisto, kuro ar vandens. Įgula gali aplankyti uostą, 
bet Šiaip nuo vandens niekur neinama. Tuo ir skiriasi tokia kelionė nuo vandens sto
vyklos, kur valgyt verdama ir miegama sausumoje.

Tokia kelionė gali tęstis kelias dienas, savaitę, dvi, mėnesį ar daugiau. Todėl viskas 
iš anksto rūpestingai suplanuojama ir sutvarkoma. Kiek laiko kelionė tęsiasi ir kaip toli 
plaukiama, priklauso nuo atskirų jūrų skautų vienetų. Plaukiant yra puikiausia proga 
pritaikyti išmoktą jūrininkystę praktiškai ir. . .gal net jūros liga pasirgti. Tenka matyti 
visokių dienų ir išgyventi tikrą jūreivio gyvenimą. Skautai tobulėja patyrimo laipsnių 
programose, turi progos valdyti savo pastatus, aplankyti nematytus uostus ir vietoves.
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išmoksta vadovauti, užsigrūdinti fiziniai ir moraliniai, sutikti kitus jurų skautų laivus 
ir jų įgulas.

Šie du plaukiojimo būdai yra labai plačiai vartojami amerikiečių jūrų skautų su di
džiausiu pasisekimu. Kiekvienas lietuvių jūrų skautų vienetas turėtų praleisti vasaros 
dienas kuo naudingiausiai, būtent: plaukiodamas po mėlynuosius vandenis ir tobulėdamas 
jūrininkystėje. Jeigu kelionių šią vasarą ir negalėtume suorganizuoti, tai puikių vandens 
stovyklų tikrai galim turėti. Tad parodykim ir kitataučiams, ką lietuvis jūrų skautas 
gali atlikti plaukiodamas t. y. kultivuodamas tų pačių puikiausią ir naudingiausią meno 
šaką. Visiems jūrų skautams išsiblaškiusiems po pasaulį - sėkmės, drąsos ir gero vėjo.

A.N-tis

sSKRUTfimS'VVCIRmS
PASYVIEJI VYČIAI 

s. v. v. si. A. Draugelis

Prisimena pirmieji skautybės žingsniai 
tremty, Vokietijoj. Susibūrus lietuviams į 
stovyklas, kur tik buvo skautų, tuoj prasi
dėjo vienetų organizavimas. Tai buvo mūsų 
skautybės žydėjimo laikotarpis, ir čia bene 
didžiausią darbo dalį įdėjo skautai vyčiai.

Prasidėjo emigracija. Vieni auksų kasė, 
kiti miškus kirto, laukus arė, cukrines 
nendres kirto ir pan. Atlikę sutartis, su
plaukė į didesnius miestus ir pradėjo vėl 
steigti vienetus. Iš pradžių daug įjuos sto
jo,ir tas daug žadėjo.Praėjus metams,deja, 
prasidėjo nubyrėjimas, ypač vyresniųjų. 
Vieni skundėsi laiko neturį, kitiems nepa
tiko vienetų sudėtis ar vadovavimas, treti 
guodėsi - aš jau savo atlikau.

Vis dėlto,laiko neturėjimas nėra pasitei
sinimas. Vyčiavimas vienete nereikalauja 
ištisų valandų ar dienų. Bus labai gerai, jei 
dirbsi su vienetu tik tomis valandomis, 
kurias paprastai pranuobodžiauji. O tokių 
pasitaiko. Sunku suprasti taip pat išstojimą 
dėl to, "kad nepatinka”. Išstodamas iš vie
neto padarysi silpniausia,ką galima padary 
ti. Apie vyčių vieneto sudėties nepatikimą 
neverta kalbėti. Esi pilnateisis narys ir 
siūlyk, jei randi, ką geriau. Bandyk įgyven
dinti.

Dar liūdniau, kai išstojusieji pradeda 
plačiau apie vieneto neigiamybes į visas 
puses kalbėti, o kiti net skautiškoje spaudo
je skelbia sueigose nugirstus pasikalbėji
mus, ypatingai norėdami pažeminti tuos, 
kurie ir laiką ir jėgas skautybės darbui 
aukoja. Neplakime to, kuris veža, bet ra
šydami pagalvokime, kur ir kas tinka. Paga
liau juk ir vadus renkame patys. . .

Klaidą daro tie, kurie sako "Aš savo at

likau". Brolau, tu šiuo metu esi pats rei
kalingiausias skautijos, o per ją ir Lietuvos 
darbui. Stovyklose Vokietijoje aštuonias
dešimt ir daugiau procentų berniukų pri
klausė skautams. Kur jie dabar?Emigruo
damas nuo jų atsiskyrei ir nebenori daugiau 
sutikti! Ar esi ramus žinodamas, kad iš jų 
tik apie dešimt procentų skautauja? O kur 
kiti? Daugumas pamiršo įstatus ir skęsta 
svetimybėse.

Su gailesčiu tenka pastebėti, kad ne visi 
mūsų skaito ir remia savo spaudą. Nejaugi 
negali paaukoti per metus jau dviejų valan
dų uždarbio? Ar gali būti ramus, kai tie, 
kurie ją leidžia, aukoja Šimtus darbo va
landų,už tai negaudami nė cento. Dėl spau
dos reikalingumo juk nesiginčysim. . .

Daugelis galvas suka, kaip išjudinti pa
syviuosius vyčius. Bandykime pradėti nuo 
savęs. Šaukime visų (ne vieneto pobūdžio) 
vyčių susirinkimus. Salėse tvanku ir nevi- 
sada lengva gauti. O kas nežino, kad prie 
laužo daugiausia išsiaiškinama,ir nuotaika 
tam geriausiai tinka. Bandykim vasarą su
ruošti bent keletą vyčių laužų. Į juos turėtų 
atsilankyti visi apylinkėje gyvenų vyčiai, 
nežiūrint,ar jie priklauso jūrų skautams, 
ar korp ! "Vytis", ar yra pavieniai vyčiai, 
ar skautininkai. Iniciatoriais galėtų būti 
pavieniai vyčiai ar veikiantieji vienetai. 
Nereikėtųpamiršti geros informacijos spau
doje ir gal net asmeniškų kvietimų.

Prie laužo prisiminsime tą audringą 
naktį, kai pasižadėjome būti riteriais, kai 
mūsų žodžius nešė vejas platybėn, o šim- 
tamedžiai ąžuolai ir lieknos pušys buvo vi
so to liudininkai.Daug dalykų išsiaiškinsime 
ir naujųminčių išgirsime, o tikriausiai iš 
širdies užtrauksim". . .man lapinu norėtųsi 
pavirst ir grįžt vėl atgal".
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ŠARKA

Tupi šarka ant tvoros, 
Nesuvaldo uodegos, 
Riečia, kraipo mandagiai, 
Po dvarus visus lakioji, 
Tai atspėk gi man, margoji: 
Kokio vėjo bus piršliai?

M aironis

Taip, šarka kaimo sodyboje retas sve
čias, - piršlių prireikus. Vasarą čia jos 
visai nepamatysi. Žiemos metu, giliai pa
snigus, speigams tvoras pyškinant, pasiro
do sodybose sykiu su jau čia seniau besi
laikančiomis varnomis. Juk ir šarkos var- 
ninių paukščių giminaitės, greta juodvarnio
- kranklio, kovo, kovarnio - kuosos ir dar 
vieno tos rūšies paukščio, retai, labai retai, 
teaptinkamo,vadinamos lazdyninės. Tai yra 
trumpas, tarsi nepaaugęs varnutis su didoka 
galva ir itin dideliu snapu, purvinai pilkš
vas. Jis laikosi daugiausia lazdynuose ir 
minta riešutais. Ir dideliam paukščių mė
gėjui labai jau nedažnai tepasitaiko jį pa
matyti.

Šarka - vienas įdomiausių paukščių Lie
tuvos padangėje. Juoda su balta spalvomis 
gražiai kerša. Švita visa pilkojo balandžio 
gurklio atspalviais.

Juk ilgauodegių paukščių nedaug. Tik 
spalvingasis povas ir dvarų fazanas nami
nių paukščių tarpe. O laukinių:kielė, ir gel
tonoji ir pilkoji, turi ilgą uodegą, sunkiai 
suvaldoma,ir ilgauodegė zylė.Tik ilgauode
gė zylė tepasirodo Lietuvoje per didelius 
speigus žiemos viduryje didelių miškų ba- 
lingose vietose, kur auga retos neaukštos
- skurdžios pušaites. Čia jos "traška", ne
lyginant ragais į medžius ar į kits kitątarš- 
kėtų bėgdamas didelis briedžių būrys.

Dėlto Šarka vilioja akį. Atrodo ji labai 
švari, tik juoda ir balta spalva, šventiškai 
nusiteikus. Eina švaistydamos, - kaip kairę 
koją kelia, galvą suka Į dešinę, išdidžiai 
kraiposi, linksmai rodydama savo darnias 
kūno linijas. Ir lekia ne kaip kiti paukščiai . 
Ant žemes žvavus,akylas,keldamasis į orą, 
kiek sunkiai susidoroja su savo ilga išskės

ta uodega, tarsi uodega jai lanksčiai kilti 
kliudytų. Bet šiaip patraukliai kyla. Lėkda
ma ilgesnius protarpius, krežena ir, nors 
sunkiai,bet gražiai, tegu ir negreitai, lekia. 
Nemėgsta lakioti. Ne laukų paukštis. Smul
kių alksnynojų - beržynojų, kur viena kita 
trejetos - ketvertos žmogaus augumų eglė 
auga.Eglės viršūnė vos teišsikiša iš krūmų, 
- mėgsta š'arka ant tokios eglės viršūnės 
tupėti. Nenusėdi ramiai, sukaliojasi staipy- 
dama savo puošniąją - ilgąją uodegą, dar ir 
sparnais mosčiodama.

Jei krežena taip tupėdama ir dar perle
kia ant kitų išsikišusių viršūnių suprask , 
kad čia kame netoli jos priešas, dažniau
siai lapė.Nemėgsta ir Šunies, katino.į kiškį 
nekreipia dėmesio. Ir stirna buvusi - nebu
vusi.

Medžiotojai žino tą jos savybę ir ima 
akylai žiūrėti pažemiais, beslankiojančią 
lapę pastebėti norėdami. Labai ir labai la
pės nemėgsta. Ir lapė nuo jos triukšmo 
slepiasi ir bėga toliau, kur jau šarkos sau
goma aplinka baigiasi. Nevarinėjasi šarka 
lapę per kiaurą dieną. Ji tik išlydi nemėgs
tamą gyvį iš savo nuolatinės buveinės, va
sarą netolimais lizdo, o ir žiemą tas pa
čias vietas mėgdama.

Vasarą šarką retai tepamatysi, tik ne
toliese lizdo. Ir čia nemėgsta rodytis.Ne
lekia tolyn ir čia pamačius žmogų, bet pir
ma nuo viršūnės ant viršūnės, o paskui ky
la aukštyn ir piktai krežena, kitas kviesda
ma talkon priešą baidyti, ar įspėti, kad 
priešas čia.

Žiemą, nebegaudama maisto, artėja prie 
sodybų, - valo saŠlavynus, šiukšlynus. Po 
kelias susirenka ir ant medžių tupi, ir laks
to, kame prie išmesto nugaiŠusio gyvulio, 
kariaudama su valkatomis - šunimis, varno
mis, krankliais. Šuns Čia nebijo, bet lapę iš 
tolo ima persekioti, nepaprastą triukšmą 
keldamos, ir nemėgdamos sykiu su lape 
prie vieno strikto užkandžiauti.

Šarkos suneša lizdus kokių dviejų - tri
jų žmogaus augumų aukštyje paprastai tose 
pavienėse krūmų eglaitėse. Eglaitės vos 
įlipamos, plonos. Lizdas tankiose purėtose 
šakose prie pat kamieno, dar kuone aplink 
kamieną. Lizdas didelis, su stogu. Stogas iš 
stambių sausų šakų, kartais gana tankus. 
Stogas iš vienos lizdo pusės.Stogas saugo 
nuo vyrausiančių tais metais vėjų ir nuo 
lytaus, kuris daugiausiai turi iš tos pusės 
tais metais lyti, - apsauga perinčiai ir 
ypač vaikams. Be to, lizdas išplūktas mo
liu, lygiai, dailiai.

Šarka turi daug vaikų, devynius - dešimtį. 
Ir kad užeini didelius, jau-jau pradedančius 
lakioti, tėvų gąsdinami saugotis, ima lėkti
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lauk, nelyginant iš kiauro maišo. Visi su 
dideliu triukšmu lekia išsigandę. Dar ir 
kitos šarkos atlekia iš toliau. Jei taip pa
sitaiko, tai toli-toli tave nulydės ir taip 
įkyrės savo sparnų plazdenimu - kreženi- 
mu, jogbėgte imibėgti, kad tik nuo jų nusi - 
kratytume!.

Ir ryt dieną toj vietoj nepasirodyk, iš to
lo tave pamatys, kils aukštyn ir krežens 
visi krūmai sykiu. Ilgą laiką tave pažins. O 
jei būtumei . jaunuolį - šarkiuką į rankas 
paėmęs, - vargas tau ilgam, neturėsi ra
mybės,per pusės kilometro ratą darydamas 
apie tą šarkų sodybą.

Šarka - vagilka. Šarka mėgsta spindin
čius metalinius daiktus. Džiaugiasi - stebisi 
radus, nešioja - mėto, paskui įkasa į žemę , 
- snapu apkapsto žemėmis.

Šarka - gydytoja.Nušautos Šarkos neme
ta lauk. Ją už nugaros pakabina prie lubų 
arklininke (arklidėje), kad arkliai tvarte 
žiemos metu nešiltų. Sako, laumės jodo 
naktimis apie užėdžius, jei arkliai laikomi 
nepririšti. Kiti sako, žiurkės užšokančios 
naktį ant arklio ir griaužiančios arklio go
gą, ypač, jei ši vieta buvo kinkymų nugriauž- 
ta, ir laikosi šašas be plaukų.

Pakabinta šarka atbaidanti "piktas dva
sias", - arkliai nebešylą tvarte.

Mėgėjai išmoko šarką keletą žodžių kal
bėti. Ji mėgsta pamėgdžioti garsus. Pri
siklausiusi vis tų pačių garsų, mėgina pati 
tuos garsus kelti.

Šarka gieda. Tik visas sunkumas jos pa
siklausyti yra šarkos akylumas, - iš tolo 
tave pamato, ir visai kitaip ima elgtis, negu 
kad elgėsi netoli nuo lizdo būdama, šneku
čiuodama su dedančia ar perinčia.su mažais 
vaikais, ar juos ramindama - mokindama. 
Tai daugiausiai vidudienyj, per pačius va
saros karščius. Tuo metu šarka nelakioja, 
nelekia į žyrą, o, taip sakant, namie, šeimy
ninėj aplinkoj svajoja - linksminasi ar 
linksmina - dainuoja.

Dabai negarsi ta daina. Sunku gaidą su
prasti. Kažkoks čeženimas, kažkoks tarsi 
pašnibždomis šnekučiavimas. Daina sau , 
savo artimiesiems, bet ne plačiajai aplinkai. 
Ypač, kad šarka labai atsargi, ji nenori 
skelbtis, kame esanti, nenori be reikalo sa
vo įkyrią kakarinę paleisti.

Šarkos dainoj ar giesmėj girdisi kažkoks 
nuoširdumas, jaukumas. Gal geriau ne dai
na, ne giedojimas, bet niūniavimas. Tarsi 
užsiėmusi namų darbu, šarka bedirbdama 
"zyzauja", pati su savim Šnekasi, svajoja, 
užsimąsčiusi - susirūpinusi. Tarsi nesusi - 
valdo šeimyninio gyvenimo jausmuose, rū
pinasi ar džiaugiasi jaunosios kartos 
ateitim.

Reik girdėti šarkos dainą, tuomet ją iš
gyvensi,jos poveikį pajausi.Bet, pasakykim, 
šarka gieda.

Šarka išbūna kiaurus metus Lietuvoje. 
Varnos mėgina sykiu su artėjančia žiema 
trauktis pietų link. Gal būt Lietuvoje žie- 
muoja, pavyzdžiui, Suomijos varnos, o mū
sosios pasitraukia į PietųVokietiją - Bava
riją. Žmonės sako, būk varna ką nulekianti 
šiandien, rytoj grįžtanti pažiūrėti, ar toli 
nulėkusi. Knygos sako, migruoja. Šarka gi 
pastovus Lietuvos paukštis, - nei nemėgina, 
nors kažkokiems orams ar speigams užė
jus, trauktis iŠ įprastos laikymosi vietos.

Šarka labai sunkiai tepasiduoda stebima. 
Norint ją pažinti, tenka daug privargti, 
daug ištvermės - įnirtimo turėti. Ją reik 
stebėti pripuolamai. Kitus paukščius sek
damas, nejučiomis ir Šarką vis pasaugok, 
bitik kame ją pamatysi. Nuduok jos nema
tąs. Elkis taip, kad tarsi ji tau visai nerūpi. 
Bet neparodyk, kad ją seki. Ji,bi supratusi 
būtų tavo norus, ir nesiduos stebima.

Šarkos labai nesigailėk. Ji plėšri. Išdras
ko mažesniųjų paukštelių lizdelius, išgeria 
kiaušinėlius,suėda vaikučius. Jos labai daug 
išgeria ežeruose narų ir laukinių ančių 
kiaušinių,ir jų vaikučius nešasi saviesiems 
į lizdą.Neatsisako užsižiopsojusį ir naminį 
ančiuką nukniaukti.Viščiukai kieme, nedrįs
ta vakarą prie namų eiti, tarsi dūmų bijotų.

Kad varnos - Šarkos žąsiukų - ančiukų 
negrobstytų, pirmą sykį išnešdami į lauką, 
pasmilko parako dūmais.

Clevelando skautai stovykloje 1951.
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada

* Pirmijos Pirmininkas v. s. K. Raičiaus - 
kas atsisako Sąjungos Garbės Pirmininko 
vardo, kuris jam buvo suteiktas Sąjungos 
Tarybos posėdyje 1949 m. vasario 20 d. 
Scheinfelde.

* Baigiantis skautiškosios spaudos vajui, 
Tarybos Pirmija dar sykį ragina užsipre
numeruoti "Skautų Aidą" ir "Mūsų Vytį".

* Pirmija skelbia PLSS suvažiavime vyk
domiesiems rinkimams pravesti anketiniu 
būdu šios sudėties Sąjungos Rinkimų Komi
siją: nariais - s. Alg. Aglinskas, s. M. Bud
rienė, s. A. Flateris, s. O. Ščiukaitė, ps. E. 
Vilkas; kandidatais - ps. A. Augustinaitis , 
ps. K. Bertulis ir ps. E. Zobarskas.

* Vasario 16-tosios proga pakeliamos į 
paskautininkės laipsnį: A. Lesevičiūtė, Či
kagoje; G. Modestavičienė, Clevelande; 
A. Urbyte-Songailienė, Montrealyje; A.Ba- 
lašaitienė, Clevelande. Ta pačia proga ap
dovanoti: a) Padėkos Ordenu - s. prof. Ig. 
Končius;b)Lelijos Ordenu - s. Dr.M.Budrie
nė, Čikagoje, s. Z. Juškevičienė, Ciceroje 
ir s. V. Šimkus, Čikagoje, c) Už Nuopelnus - 
ps. Z. Grybinas, senj. v. si. J.E. Gilūnas, Či
kagoje ir senj. A. Karaliūnas, Čikagoje.

* Š. m. vasario 10 d. Bostone, v. s. V. Čepo 
bute, buvo LSB Vadijos neformalinis posė
dis - lyg ir pabaigtuvės po sunkios kelių 
metų Vadijos darbų talkos. Dalyvavo Bos
tone gyveną Vadijos branduolio nariai, vie
tos skautininkų ramovės bei skaučių-tų 
vienetų atstovai ir skautų bičiuliai. Viso 18 
asmenų. Vadijos talkos dalyviai v. s. V. Če
po buvo svečiams paeiliui pristatyti su 
paaiškinimais, kurioje srityje dirbo. Vadijos 
Reikalų Vedėjas, Vilkiukų Skyr. Vedėja, 

Skautininkų Sk. Vedėjas ir Spaudos - Infor
macijos Sk. Vedėjas paskaitė trumpus pra
nešimus. Perėmė žodį KBVS Prezidiumo 
pirmininkas s. Faustas Kirša, kuris teigia
mai įvertino Vadijos darbus ir kartu pasi
džiaugė nusisekusia KBVSueiga, kuri, su
kėlusi periferijoje subruzdimą, kartu duo
sianti impulsą sėkmingam darbui naujajai 
Vadijai.KBVS Prez. sekretorius ps. J. Gim
butas pranešė LSB organų rinkimų rezulta
tus (skelbiami atskirai), o Prez. iždininkas 
v. si. A. Treinys paskaitė piniginę KBVS 
ataskaitą. Padiskutavus pranešimuose iš
keltais klausimais, v. s. V. Čepas juos re
ziumavo ir tarė užbaigos žodį.

Besidalijančius įspūdžiais svečius v. s. 
L. Čepienė pavaišino skaniais valgiais, 
kepsniais ir pagirdė kavute bei gaiva. 
Tarpais Čepų ir Gimbutų jaunimas impro
vizavo lyg ir lauželio programą, kurią pa
pildė, paskambindamas pianinu, dr.B.Kal- 
vaitiSj ir "spaudos ligonio" paskaityta ko
miška "Atšaukiamoji Krivūlė".

Bostone krutėdami kalnų nenuvertėme. 
Dabar vadžios perduodamos Torontui. Sėk
mės naujajam Vyriausiajam Skautininkui ir 
jo talkininkams.

* KBVS proga JAV ir Kanados lietuviškoje 
spaudoje sulaukėme poleminių straipsnelių 
Brolijos reikalais.

Sojoms
Toronto, Ont.

* Švęsdami 34-tąją Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę, abu Čia veikiantieji 
tuntai susirinko bendron sueigon š. m. va
sario 17 d. Sueiga buvo pradėta tradicine 
Marija Marija. Perskaičius abiejų tuntų 
įsakymus, 6 vilkiukai ir 2 jūr. skautai davė 
skautų įžodį.Naujiesiems Brolijos nariams
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kaklaraiščius užrišo naujasis Vyriausiasis 
Skautininkas. Gerojo darbelio mazgelius 
užmegsti davusiems įžodį buvo pakviesti 
skautų, tėveliai. Padidėjus skautiškajai Šei
mai, žodį tarė VS, palinkėdamas įsijungu
siems į skautų eiles išbūti jose visą gyve
nimą. Po to juosius trumpu žodžiu pasvei
kino tuntininkas ps. L. Kalinauskas. Oficia
liai daliai pasibaigus, dienos nuotaikai pri
taikytą paskaitėlę, skaitė VS. "Tėvynei gera 
daryti niekas nėra per mažas ar per jau
nas", - sakė jis. Kreipėsi ir į vadus, ragin
damas dar uoliau dirbti skautybei, kad 
"galėtume pasakyti, sugrįžę tėvynėn, jog 
nesvyruodami ėjome dešimties įstatų keliu. 
Po paskaitėlės kalbėjo VS pavaduotojas 
v. s. V. Šarūnas, trumpai paliesdamas lie - 
tuvių tautos kovą dėl laisvės ir pabrėžda
mas Vasario 16-sios reikšmę tautai, o ypač 
mums, skautams.Ši iškilminga sueiga baigta 
dainų, tautinių šokių ir deklamacijų pyne , 
kuriai vadovavo sk. v. P. Gotceitas.

* Vietinėje lietuviškoj spaudoj, kur apra
šoma Vasario 16-sios minėjimas Toronte, 
skaitome: "Jūrųskautųtautinių šokių grupė, 
vadovaujama B. Poškos, gražiai pašokusi 
Šustą, Kalvelį ir Malūną, išgelbėjo toron- 
tiečius iš gėdos, kad ši tautinio meno šaka 
tokioje didelėje kolonijoje lig šiol buvo ap
leista".
* Š. m. vasario 3 d. lietuvių parapijos sa
lėje vyresniųjų sesių draugovė suruoš ė 
skautams jaukią arbatėlę, kurios metu davė 
įdomią deklamacijų, kupletų ir dainų prog - 
ramą. Ypatingą dėmesį atkreipė jaun. skau
čių chorelis, gražiai padainavęs keletą re
tesnių dainelių, vadovaujamas ps.D.Zub- 
rickaitės. Po pasivaišinimo ir programos 
smagiai pasišokta ir mažiesiems pravesta 
gražių lietuviškų ratelių.

* Vasario 9 d. oro skautės suruošė viešą 
šokių vakarą, kuris praėjo pakilioje nuo
taikoje ir, reikia manyti, oro skaučių iždi
ninkė džiaugiasi.. .

* Pasitraukus iš pareigų Toronto skautų 
tuntininkui sk. v. J. Kuprevičiui, nuo vasario 
16 tuntininku paskirtas ps. L. Kalinauskas, 
ilgą laiką sėkmingai vadovavęs skautiškam 
pasauliui gerai žinomai Toronto vyčių drau
govei. Sėkmės naujam vadui !

* Dėl D. Britanijos karaliaus Jurgio VI 
mirties T.oronto Skautų Tuntas išleido įsa
kymą, skelbiantį 6 mėnesių gedulą. Šį lai

kotarpį skautai, dėvėdami uniformas, nešio
ja ant rankovės juodus raiščius.

* Savo Patrono Šv. Kazimiero šventę 
skautai-ės paminėjo kovo 9 d., kuri buvo 
paskelbta kaip jaunimo diena. Šią dieną su
organizavo lietuvių parapija, talkininkaujant 
skautams, ateitininkams ir sporto klubui 
"Vytis". Šventė buvo pradėta specialiomis 
jaunimo intencija atlaikytomis iškilmingo - 
mis pamaldomis. Po^piet lenkų salėj (62 
Claremont) tuoj po čia pat įvykusios skautų 
-Čių sueigos, kurios metu gražus vilkiukų 
būrelis davė įžodį, vyko pats bendrasis mi
nėjimas: mkt. S. Treigio paskaita ir me - 
ninė dalis su dienos nuotaikai pritaikytais 
religiniai-patriotiniais jaunimo organiza
cijų pasirodymais. Lietuviškoji visuomenė 
gausiu atsilankymu aiškiai įrodė savo do
mėjimąsi jaunimo veikla.

Montreal, Que.

* Šiuo metu Montrealio skautų tuntą su
daro šie vienetai; Dr. J. Basanavičiaus Sk. 
Vyčių Būrelis, vad. sk. v. v. si. V. Pauliaus; 
DLK Gedimino Jūrų Skautų Valtis, vad.jūr. 
skauto L. Balsio;Kunigaikščio Margio Skau
tų Dr-vė, vad. sk. v. V. Piečaičio ir Vilkiukų 
Būrelis, vad. sk. v. si. J. Kibirkščio. Tunto 
Spaudos Skyriaus Vedėju yra sk.v. A.Pyli- 
paitis. Tuntui vadovauja ps. S. Naginionis. 
Tunte apie 50 narių.

* Š. m. kovo mėn. pradedami skiltininkų 
kursai, kuriuos veda sk. v. v. si. J. Rama
nauskas

New York, N.Y.

* New Yorko tunte yra paskelbtas lite
ratūrinis konkursas tarp draugovių. Varžy
bų vertinimo komisijon pakviesti kun. Pa
kalniškis ir žurnalistai S.Narkeliūnaitė ir 
ps.B.Kūlys.Sveikintinos pastangos skatinti 
brolius ir seses imtis plunksnos darbų. 
Laukiame, kad laimėtojų darbai pasiektų ir 
"Sk. Aidą".

* Lietuvos Nepr. Šventė gražiai paminėta 
vasario 10 d, iškilmingoje tunto sueigoje.

Boston, Mass.

* Sausio 25 d. rašytojas Faustas KirŠa 
Bostono raganėlėms-vyr. skautėms skaitė 
paskaitą apie grožinę lietuvių literatūrą.
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Sueigoje dalyvavo daug svečių ir po jos 
smagiai pasišokta. Raganėlių "Plėskim aki- 
ratį"šios žiemos veikimo šūkis ištvermin
gai tęsiamas ir neša joms naudą.

* Sausio 10 d. Bostono amerikiečių skau - 
tų sueigoje prie tūkstantinės minios vie
tininkas ps. L. Končius ir Kęstutėnų dr-kas 
v. si. Alg. Banevičius priėmė vietininkijai 
skirtus atžymėjimus - kaspiną ir garbės 
ženklą vėliavai. Mūsų v-ja jais buvo atžy
mėta už pavyzdingą dalyvavimą 1951 m. 
keturių punktų programoje. Pavyzdys ki
tiems: lietuviai skautai, tęsdami savo sa
vaimingą veiklą vietininkijoje, taip pat pui
kiai gali pasireikšti ir amerikiečių skautų 
darbuose.

* Su savo atidirbtomis 535 valandomis, 
remontuojant Bostono Lietuvių Ramovės 
namus, mūsų v-ja baigia užkariauti tas pa
talpas. Dabar visas skautiškasis veikimas 
po stogu tenai pasireiškia. O taip pat turi
mos nedviprasmiškos viltys, kad ramovės 
rūsyje skautai turės visiškai atskirą kam
pą - būklą.

* Skautų v-ja dalyvavo BSA skautų savai
tės programoje vasario 6-12 d. d.Ta savai
tę "Žiburio" spaustuvės lange buvo su
rengta skautiška parodėle. Spaustuvės sa
vininkui v. si. P. Peldžiui reiškiamas už tai 
broliškas ačiū. Vasario 6 d. Bostone, John 
Hancock dangoraižyje buvo Bostono BSA 
tarybos metinis skautininkų banketas, ku
riame dalyvavo v. s. V.Čepas, ps.L. Končius, 
v. si. V.Černius ir v. si. A. Banevičius. Ban
kete vietininkijai įteiktas dar vienas atžy- 
mėjimas "National Crusade Award". Vasa
rio 10 d. v-jos skautai dalyvavo Skautų Sek
madienio iškilmėse Bostono katalikų ka
tedroje.

* Vasario 16 d. abi sesių ir brolių v-jos 
iškilmingoje sueigoje atšventė Lietuvos 
Nepr. 34 metines.

* Bostono skautų v-jos leidžiamas Kimas 
tapo visai gajus laikraštėlis. Pernai išėjo 
3 numeriai, o Šiemet pasirodėNr.4 su gra
žiu žiemišku viršeliu. Pranešama, kad nuo 
Nr.5 Kimo vadžias perims broliai V. Čer
nius ir A.Vaitkus. Žadančios talkon ateiti 
ir sesės. Laikraštėlis gerėja.

* Vasario 1 d. Lapinų būrelis savo suei
goje sulaukė mielo svečio v. s. V. Čepo, ku
ris skaitė pašnekesį apie Lietuvos konsti
tuciją. Džiugu lapinams ir vietininkijai, kad 

v. s. V.Čepas savo visuomeniškų pareigų 
gausybėje rado laiko ir jiems.
* Bostono kęstutėnai p ernai talkininkavo 
vietos lietuvių Šv. Petro parapijai, rinkda
mi drabužius karo pabėgėliams Korėjoje. 
Vienas brolis tuos drabužius perdavė para
pijai, įdėdamas į juos draugovės adresus. 
Ir štai, šiemet sulaukta staigmena: kęstutė
nai gavo du padėkos laiškus iš Jordano arabų 
karalijos. Rašo du krikščionys pabėgėliai iš 
Palestinos. Kęstutėnai bandys ir toliau gel
bėti tuodu, taip paramos reikalingus ir iš 
gyvenviečių išblokštus, pabėgėlius su jų 
šeimomis.

* Š.m. vasario 17 d. per p. p. Minkųveda
mą radijo programą Lapinų būrelio skautai 
paminėjo Vasario 16, suvaidindami monta
žą "Leiskit į Tėvynę", kuri paruošė lapinas 
si. V. Brandtneris. Taip pat buvo pasakyta 
trumpa šventei pritaikyta kalba.

* Š.m. vasario 16 d. per iškilmingą vie- 
tininkijos sueigą buvo uždarytas DLK Kęs
tučio dr-vės skilčių pažangumo konkursas, 
kuris buvo pradėtas 1951. 12.1.Šį konkur
są laimėjo Sakalų skiltis, surinkdama 5 2 8 
taškus. Šiai skilčiai vadovauja si. Č. Kiliu
lis. Pirmoji skiltis gavo ps. T. Naginionio 
paaukotą orinį šautuvą ir atžymėjimui pir
mos vietos gairelę.

* Kovo 2 d. po pamaldų kartu su kitomis 
jaunimo organizacijomis - ateitininkais, 
vyčiais ir sesėmis skautėmis - mūsų bro
liai dalyvavo bendrame Šv. Kazimiero minė
jime. Pusryčių metu pasakyta eilė kalbų ir 
atlikta meninių pasirodymų.

Chicago, Ill.

* Chicago-Cicero skautės-tai, rinkę aukų 
Kalėdų proga sušelpti Vokietijoj vargstan
čius lietuvius, patiekė savo darbų apyskai
tą:
1. Aukos surinktos prie bažnyčių - $ 391.40
2. Aukų lapais-------------------------- $ 224.02
3. įvairios aukos --------------------  $ 14.58

viso $ 630.00
Gražus pavyzdys artimo tarnyboje !
* Š. m. kovo mėn. įvyksta Vyriausiosios 
Skautininkės ir jos pavaduotojos rinkimai.

* PLSS JAV rajono vadu paskirtas s. M. 
Jurkšas, gyv. : 1329 So. 48th St. Cicero, 50 , 
III.
* Čia kpt. M. Kukučio jūr. skautų laivas 
neteko net 5 savo narių, kurie išvyko į dė-
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dės Šamo kariuomenę. Bet laivo įgulą pa
pildys valtis jūr. skautų kandidatų, duosian
ti greitu laiku skautų įžodį. Laivui vado
vauja vyr. valt. A. Levanas.
Cleveland, Ohio.
* Vasario 16 minėjimas buvo suruoštas 
kartu su skaučių Neringos tuntu. Tuoj po 
pamaldų lietuvių salėj susirinko abu tuntai 
iškilmingai sueigai, kurios metu perskaity
ti tuntu įsakymai supažindino visus sunaujais 
tuntuose paskyrimais bei pakėlimais .Sesės 
Balašaitienė ir Modestavičienė, Pirmijos 
pakeltos į paskautininkių laipsnius, po įvy
kusio skautų įžodžio, davė skautininkių įžo
dį. Gražius sveikinimus ir linkėjimus pasa
kė v. s. Barniškaitė, s. Dundoraitė ir s. Gul
binienė. Oficialioji sueigos dalis baigta 
Tautos Himnu. Antroj-meninėj dalyj jungti
nėms sesių ir brolių jėgoms sk. v.v.sl. V. 
Raulinaičio dekoruotoj scenoj vaizdeliu 
"Anykščių Šilelyje prie Puntuko" pavyko 
žiūrovus nukelti į dviejų laikotarpių vaikų 
gyvenimą Lietuvoje. Vaizdelis parašytas ir 
pastatytas ps. Modestavičienės. Tėvai, glo
bėjai ir svečiai tuo minėjimu ir gražia 
programa buvo nepaprastai patenkinti ir 
didžiuojasi skautų-čių darbais. Iš tikrųjų, 
tai gražaus, broliško abiejų tuntų bendra
vimo vaisius.

Diepholz, Britų Zona.
* Čia labai iškilmingai paminėta Vasario 
16. Šventės išvakarėse skautės-ai pravedė 
įspūdingą eiseną prie netoli stovyklos esan
čio lietuviško kryžiaus. Eisenoj dalyvavo 
gimnazijos ir pradžios mokyklos mokiniai 
ir beveik visa lietuvių bendruomenė. Prie 
kryžiaus gimnazijos direktorius ir Aušros 
tunto globėjas s. A. Giedraitis pasakė įspū
dingą kalbą. Pačią šventės dieną, dalyvau
jant gausiam tautiečių būriui, pakelta tauti
nė vėliava,po ko vyko iškilmingos pamaldos 
stovyklos koplyčioje. Po-piet didžiojoj gim
nazijos salėj įvyko tunto sueiga. Susirinku
siems gražų žodį pasakė Rajono Vadeiva 
s. A. Venclauskas, o tuntąsveikino apylinkės 
komiteto pirmininkas p. Snarskis. Skautai 
kandidatai davė įžodį ir išklausė Vadeivos 
sveikinimų. Po to skautininkams A.Venc- 
lauskui ir A. Giedraičiui tuntininkas įteikė 
po mažą tautinę juostelę su išmegztais 
"Budėk". Mj. Černius skaitė paskaitą apie 

Lietuvos laisvės kovas. Sueiga baigta vėlia
vos nuleidimu.Vakare skautai dalyvavo vie
šame minėjime, kurio meninę dalį vykusiai 
atliko gimnazijos ir pr.mokyklos mokiniai, 
pasirodant ir vyrų "AuŠr inės"kvartetui.
* Š.m. vasario 16-17 d. d. Kasselyjeįvyko 
pirmasis BDP jaun. skautų vadų suvažia
vimas, kuriame lietuviu jaun. skautus atsto
vavo Aušros tunto sk. v. kand. psl. K. Dikšai- 
tis. Atidarydamas pirmąjį posėdį, Vokieti
jos v. s.Kajus Roller susirinkimui pranešė 
apie Lietuvos Neprikl. šventę, pasidžiaugda
mas, kad vienas lietuvių atstovas esąs jų 
tarpe ir paprašė visus minutės susikaupi
mu pagerbti lietuvių šventę. Suvažiavime 
pasikeista patyrimais iŠ veiklos ir nusta
tytos ateities darbo gairės. Dalyvavo apie 
140 vadų.

* Senas Aušros tunto sumanymas leisti 
laikraštėlį pagaliau įvykdytas. Pasirodė 
pirmas Gairelės numeris. Laikraščio už
duotis - sujungti visus Vakarų Vokietijoj 
esančius skautų vienetus ir informuoti jau
nimą apie skautų gyvenimą.

* Aušros tuntas pasiuntė Princesei Elz
bietai užuojautą ryšium su karaliaus Jur
gio VI mirtimi ir kartu ją pasveikino kaip 
naują D. Britanijos karalienę.

* Aušros tunto globėju sutiko būti naujasis 
Vasario 16 gimnazijos direktorius s. A. 
Giedraitis.
* V. Vokietijos skautųvienetai įspėti grieb
tis visų atsargumo priemonių, priimant į 
savo eiles naujus kandidatus, nes pasirodė, 
kad pernai apie 3000 slaptai prasiskverbu
sių komunistinės FDJ narių turi uždavinį 
brautis į skautų eiles,kad galėtų jas ardyti.
* Š.m. kovo 12 d. Osterholz - Scharmbeck 
prie Bremeno įvyko BDP Bremeno rajono 
tuntininkų ir atskirų dr-vių draugininkų 
suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo BFM 
Kajus Roller. Aušros tuntą atstovavo tun
tininkas ps. O.GeŠventas ir 160-tąją Vytauto 
Didžiojo dr-vę - dr-kas sk. v. si. E. Polkis. 
Darbotvarkėje nagrinėti ideologiniai refe
ratai ir diskutuota aktualiais klausimais. 
Mūsų atstovai turėjo pilną balsavimo teisę, 
ir greta rajono tuntų vėliavų stovėjo Aušros 
tunto vėliava.
* Šv. Kazimiero diena buvo tikrai pava
sariška, kas Diepholzo klimate retai pasi
taiko. Po vėliavos pakėlimo tuntininkas pa
sveikino skautus-es šventės proga. Po to
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Visą medžiagą liečiančią ši skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave.,

Toronto, Ont., Canada

UŽDAVINYS Nr. 14. Vienoje naujakurių 
kolonijoje gyveno keturi kaimynai A, B, C ir 
D. Viduryje kiemo jie turėjo bendrą Šulinį. 
Laikui bėgant,tarp šių sodybą ir šulinio iš
dygo nauji namai jų vaiką a, b, c ir d. Bet 
senieji gyventojai pradėjo nesutarti ir pyk
tis su naujaisiais, tad jie nutarė apsitverti 
tvora, kuri naujokus turėtų palikti lauko pu- 
sėje,bet šulinį turėtų kiemo viduje. (V. 3 t.)

MIELI BENDRADARBIAI

Kaip matote, "Suk Galvą" skyrelis i 
toliau gyvuoja. Darbą tęsime iki š.m. pa 
baigos. Jau sulaukėme eilės naujų spren 
dejų atsakymų. Trims daugiausia su 
rinkusiems taškų sprendėjams bus sk 
riamos vertingos premijos. Taškai laimin 
už kiekv. teisingai išspręstą ir naujai su 
galvotą uždavinį (jei patenka į "Sk.A") 
Siunčiant atsakymus, prašome nepamirš 
aiškiai užrašyti savo adresą. Taip pat pa 
žymėtina kokios rūšies uždav. jums labiau 
šiai patinka.

Šių 3-jų numerių atsakymų siuntim 
terminas truks iki gegužės mėn. 15 d.

Kviečiame į talką visus, kurie tik mėgs 
ta galvą pasukti.

UŽDAVINYS Nr. 18 d Kareivių vienetą 
užėmė jiems paruoštus apkasus, bet, pra 
sidėjus kautynėms, jų vadas pastebėjo, ka 
jis turi būti kairiame apkasą sparne,o pas 
kutinis kareivis 10, turi patekti į deŠii 
sparną. Padaryk taip, kad jie pasikeisi 
vietomis ir išsidėstytą numeracijos tvark: 
į vieną kvadratą telpa tikvlenas kareivis,! 
apkaso jie išeiti negali, nes priešas smar 
kiai apšaudo. G. (V. 2 t.)

ŠARADA.
Lietuvos miestelį tu paimki, 
Antraip skaityti jį imki;
Paukštį gausi tu girdėtą,

to 2 3 4 5 6 7 8

Lietuvoje gan regėtą.
G. ( V. lt.)

UŽDAVINYS Nr. 15. Atskyrę raides, per
skaitykite skautiškos dainos frazę. (V. 2 t.)

UŽDAVINYS Nr. 19. Čia ant dviejų atskir 
iešmų stovi du prekiniai vagonai. Mašinis 
tas turi juos pakeisti vietomis taip, kad 
atsistotų 2-ro vietoje, o 2 pirmojo. lešmi
susikirtime C gali tilpti tik vienas vagona?
Tarp taškų A ir B eina pagrindinis gele 
žinkelio kelias. (V. 2 t.)

UŽDAVINYS Nr. 16. Kai draugas paklausė 
Antaną, kiek jis turįs pinigų, šis atsakė: 
"Jei 1/4 • 1/5 ir 1/6 mano turimos sumos 
sudėtumei drauge, tai sudarytą 37. Kiek iš 
viso jis turėjo pinigų kišenėje? (V. 1 t.)

UŽDAVINYS Nr. 17. Pasodink 16 obelaičių 
dešimtyje eilių taip,kad vienoje eilėje būtų 
4 obelaitės. (V. lt.)
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rikiuotėje nueita į pamaldas. 16 vai. tunto 
sueiga, kurion atsilankė nemaža svečių. 
Kalbas pasakė tuntininkas ir komiteto 
pirmininkas. Viena skautė ir trys skautai 
pakelti į vyresniškumo laipsnius. Tunto 
dvasios vadovas kun. Ginčius skaitė paskai - 
tą apie Šv. Kazimierą. Po paskaitos - skau
tiški pasirodymai. Vakare 160 Vytauto Di
džiojo draugovė stovyklai davė puikiai pra- 
ejusįir pirmą šiais metais laužą,kurį pra
vedė dr-kas s. v. si. E. Polkis.

Kanados Brolijos Rajono Vadeiva pra
neša, kad šiais metais bendra Kanados Ra
jono skautų stovykla įvyks kanadiečių sto
vyklavietėje tarp Toronto ir Hamiltono bir
želio mėn. 28 d.-liepos mėn. 3 d.Vilkiukams 
ir skautams, kuriuos neriša darbas,sto - 
vykia bus užtęsta iki liepos mėn. 6 d.

Visi vienetų vadovai prašomi painfor - 
muoti savo vienetų skautus ir suregistruoti 
norinčius vykti į stovyklą. Sąrašai prašomi 
prisiųsti ne vėliau kaip iki gegužės mėn. 1 d. 
Stovyklos išlaidas padengs Toronto, Hamil- 
tono tuntai ir Londono, Ont. sk. vyčių vie
netas. Montrealio skautai užsimoka visas 
atvykimo išlaidas patys.

JAV rajono broliai iš Detroito, C leve - 
lando ir kitų vietovių yra taip pat kviečiami 
dalyvauti.

ATSIUSTA PAMINĖTI

* KNYGŲ LENTYNA Nr. 10 - 12(41-43), 
VLIK'o leidžiamas lietuvių bibliografijos 
biuletenis. Redaktorius A. Ružancovas, 
Lithuanian Bibliographic Service, 602 Har
vey St., Danville, Ill, USA. Prenumerata- 
1952 m.(6 Nr.Nr.) - $ 1.50. Praeitų metų 
antro pusmečio 2 Nr. Nr. - 50 ę. Mums 
ypatingai malonu, kad Šiame leidinyje yra 
paminimi visi svarbesni skautiškos spau
dos straipsniai.Patartina užsiprenumeruoti 
sk. vadovams ir vyr. skautėms.
* KAS ŽIŪRI IR NEMATO? V. Gutauskas, 
SJ. Religiniai pašnekesiai Nr. 1. TT. Jėzui
tų leidinys, Chicago 1952. Viršelis ir vin
jetės dail. V. Vijeikio,94 psl. Kaina $ 1.00. 
Patrauklia, jaunimui prieinama pašnekėsiu 
forma gvildenama Dievo buvimo problema. 
Leidinys patartinas skautų-čių vadovams- 
ėms, sk. vyčiams ir vyr. skautėms.

* Skautų kalendorius "BUDĖK !", 1952 m. 
Išleido Detroito Gabijos tunto skautės ir 
Baltijos Vietininkijos skautai. Redagavo s. 
V. Pauža. Iliustravo dail s. K. Žilinskas . 
96 pusi. Kaina 50 ę. Leidinys patartina įsi
gyti kiekvienam skautui-tei. Gaunamas pas

sk. spaudos platintojus ir pas redaktorių: /i 
Mr. Vladas Pauža, 9124 QuincySt., Detroit /, 
4, Mich., USA.

* Mokytojas:"Vaikai, įsidėmėkite.šį gra
žų posakį: "duoti yra maloniau negu imti !"

Mažasis Petriukas: "Pone mokytojau, 
mano tėvelis sakosi visą gyvenimą ta min
timi gyvenęs".

"Taip? "paklausė susidomėjęs mokytojas, 
"kas gi yra tavo tėvelis ? "

"Boksininkas, pone mokytojau !"

* "Tėte, tėte, kas yra autodidaktas ? "
"Tai yra žmogus, kuris yra savo paties 

mokytojas".
"Taip, bet kas gi tada jį baudžia. . . ? "

* - Tėveli, pienininkė man pasakė: obuo - 
lys nuo obels netoli tekrenta. Ka tai reiškia?"

- Et, geriau pasakyk, išdykėli, ką vėl pa
darei?

* Mokytojas: Ar galėtumei rasti Briuselį 
žemėlapyje ?

Mokinys: Že-že-žemė-lapy... ne, bet ra
dijuje - tikriausiai!

* JcŠkė mauna ant arklio kaip perkūnas. 
Jodamas per miškelį, sutinka Abromkę.

- Kur taip leki? - šaukia Abromkė.
- Ui, kam mane klausi, - atsako Joškė,

- geriau paklausk arklį!

Maršalas Ney pamatė Napoleoną pasiu
tusia zovada šuoliuojant Jenos mūšio lauke.

- Kur, vade? - suriko Ney.
į tai imperatorius atsigrįžęs atsakė:
- Dieu le sait iDievas žino. Ir mano ark

lys !

"O čia, bičiuli, mano per vieną mėnesį nu
važiuotas kelias ..."

H 84. 13
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