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* "Skautų Aido"leidimą perėmė Lietuvos 
Skautų Brolijos Vadija.

* Su šiuo numeriu baigiasi pirmoji šių 
"S. A." metų pusė. Gerb. Skaitytojai, kurie 
dar nėra atsiskaitę už prenumeratas arba 
įmokėję tik dalį, prašomi padaryti tai kaip 
galint greičiau. Tik tuo būdu laikraštis 
sėkmingai Jus lankys sekančioje 1952-jų 
metų pusę,.
* Dar kartą prašome visus gerb. skaity
tojus, pakeitus gyvenamą vietą,tuojau pra
nešti administracijai tikslų ir pilną 
naująjį adresą - išvengsime bereikalingų 
nesusipratimų.

* Siunčiant pinigus čekiais, prašome nu
rodyti sumąabieju kraštų valiuta, 
pav. Kanados ir JAV doleriais.

* "S. A. "parėmė prisiųsdami korp!"Vy- 
tis" senjoras Juozas Ivanauskas iš Chi- 
cagos $ 53 ir Toronto skaučių Šatrijos 
tunto Vandenių laivas $ 15.

Širdingai dėkojame !

* Pakartotinai prašome, siunčiant Čekius 
rašyti asmeniškai administratoriaus 
J. Pažėros vardu antgalvėlyje nurodytu 
adresu. Rašant pav. "Sk. Aido "vardu susi
daro keblumų iš pašto išgauti siunčiamus 
pinigus.

SESĖS IR BROLIAI ! 
UŽSAKYKITE "SK. AIDĄ" AUŠROS TUNTO 

SKAUTAMS-ĖMS VOKIETIJOJE!

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

* MŪSŲ VYTIS Nr. 6-7 (44-45), PLSS va
dovų,vadovių ir akademikųskautų-čių laik
raštis. Rašo Ig. K., Br. Kviklys, dr.D.Ke- 
siūnaitė, dr. J. Gimbutas, M. Milvydienė , 
dr. M. Budrienė, A. Paužuolis ir L. Knopf - 
mileris. 32 pusi, ir viršeliai. Administra- 
cijos adresas: A. Karaliūnas, 6541 So. 
Campbell Ave., Chicago, Ill., USA.

* ATSPINDŽIAI, nepriklausomas savait
raštis. Nr. 4, 5, 6. Leidžia V. Meškauskas , 
redaguoja V. Meškauskas ir J. P. Palukai
tis. Redakcijos ir administracijos adresas: 
1512 S. Komensky Ave., Chicago 23, Ill., 
USA.

* ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AIDAI , 
Nr. 5(89), leidžia Šv.Kazimiero Akademiją 
2601 West Marquette Road, Chicago 29, 
Ill. ,USA. 28 pusl.ir viršeliai. Išeina pen
kis kartus į metus.

* KNYGŲ LENTYNA, Nr. 1-2 (44-45), 
VLIK'o leidžiamas lietuvių bibliografijos 
biuletenis. Redaktorius A. Ružancovas, 
Lithuanian Bibliographic Service, 602 Har
vey St., Danville, Ill., USA.

* JUNGENLEBEN, 1952 m. gegužės men. 
vokiečių skautų (BundDeutscher Pfadfindei) 
žurnalas .Redaguoja BDP vyriausiasis skau
tininkas Kajus Roller,Stuttgart,Haussmann- 
strasse 30. 24 pusi. Talpina ps. O.Gešvento 
straipsnį apie Lietuvos . skautus .
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STOVYKLU VĖLIAVOMS PAKYLANT

"Skautai, savaime aišku, turi būti pripratę gyventi po atviru 
dangumjjie turi mokėti pasistatyti palapines ir lapines, kurti 
ugnį, gamintis maistą, statyti tiltus ir plaustus,orientuotis 
naktį ir dieną svetimoje aplinkoje . . .

Svarbiausia stovyklos reikšmė yra suvedime berniuką veidu 
veidan su gamta" B.-P.

Praėjus 50-čiai eilinią savaičių, skautiškuose metuose ateina likusios dvi, ku
rias kiekviena-nas skautė-as stengiasi praleisti po atviru dangum. Stovykla 
yra pats įdomiausias skautiško gyvenimo momentas, būtina to gyvenimo sudeda
moji dalis. Stovykla - mūsų skautiškasis universitetas. Maža yra kitų jaunimo 
sąjūdžių, kurie gali panašiu dalyku pasididžiuoti. Mūsų organizacija paskleidė 
stovyklavimą Lietuvoje, mūsų vadovai aprūpino Lietuvos jaunimą literatūrine 
medžiaga - kaip stovyklauti. Vasaros stovyklos Tėvynėje buvo tarsi magnetas, 
kuris traukė jaunimą į mūsų tarpą. Ir šiandien, nors sąlygos žymiai pasunkėjo, 
reikia dėti visiems skautams - skautėms ir vadovams-ėms pastangas išlaikyti 
jau Lietuvoje nusistovėjusias pilnutinio skautavimo tradicijas - kiekvienas 
vienetas stovyklauja.

Sese, broli (Stovykla tau teikia puikią progą stiprėti ir užsigrūdinti. Ten iš - 
moksi daug tau reikalingų dalykų, atbaigsi visus metus eitą skautavimo progra
mą. Stovykla yra ištisai vienas didelis nuotykis. Argi jo dalyve-viu būti nenorė
tum? Vargo vargelio ten, aišku, pasitaiko (ypač opiakojams !), bet juk tu ir esi 
skaute-tu tam, kad tas visas smulkmenas su šypsena išgyventum ir saulėje nu
rudusiais raumenimis gamtos kliūtis nugalėtum. Išaugs savimi pasitikėjimas , 
įgausi "nagus" tiems šimtams mažų gudrybių, kuriais patyręs stovyklautojas 
sau gyvenimą gamtos prieglobstyje padaro patogiu.

Stovykloje skambės lietuviškas žodis ir daina. Žvaigždėtoje naktyje prie laužo 
mintimis nuskrisi į Gintaro Kraštą klausydamasis pasakojimų apie drąsią arto
jų Tautą, kuri amžių amžius su priešais kovojo ir verčiau mirė, negu nelaisvėje 
gyveno.

Sesės, broliai! į jus nukreiptos mūsų visos Tautos akys. Į jūsų idealizmą,dva
sinę ir fizinę jėgą šiandien yra dedamos visos busimosios laisvos Lietuvos 
viltys. Supraskite šių svarbių dienų reikalavimus ir renkitės ateities darbams. 
Būkite stiprūs ir pasiruošę viskam, nes tik tuo būdu galėsite tęsti mūsų laisvei 
gimusios tautos tradicijas ir atlikti savo skautiškas pareigas - tarnauti artimui 
visur ir visuomet. Stovykla atgaivins, sustiprins, joje surasite tikrąjį kelią.

Džiaugsmas pripildys širdis žinant, kad vykdote Viešpaties valią uoliai tar
naudami Tėvynei ir drauge dalyvaudami pasaulio tautų brolystės skleidimo plane.

j
N»ci*n , 1
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Išeivijoj mūsų skautiškojo veikimo problemose vienas 

iŠ skubiausiai tvarkytinų reikalų yra sava spauda, pirmoj 
eilėj tradicinis, visus skautus-es apjungiantis, mielasis 
Skautų Aidas. Tvarkytinas yra spaudos rėmimas, kas ligi 
šiolei, kad ir nevengta dažnų prisiminimų įvairiomis pro
gomis ir formomis, vis dėlto, dar ženklinasi nepatenkina
mu pažymiu. Nesinorėtų manyti, kad mūsų organizaci - 
jos nariai taip pat sirgtų nemažų tautiečių dalį palietusią 
abuojumo bendriesiems reikalams liga. Taip pat būtų ne - 
prileidžiama mintis, kad kuriame nors vienete atsirastų 
balsų, keliančių iš viso savos spaudos nereikalingumą. O 
gal dar tebenešiojam dipijišką nusiteikimą - gauti viską 
veltui, net tuomet ir spauda už menkavertes markes ? Kaip 
ten bebūtų, priežastys, kad savirama menka, vienokios ar 
kitokios yra,ir jų šaknys siekia tolimiausias periferijas, 
su giliu įaugimu ne vienoje skautybės tvirtovėje. Bet ne 
jų ieškoti straipsnelio tikslas. Tik, kaip arčiau tų prob
lemų šiandien stovinčiam, rūpi pasisakyti atvirai ir aiš
kiai pačiomis to reikalo išdavomis, kurios nėra džiugi
nančios .

Pirmiausia per mažai savo spaudą remiame tokiu na
tūraliu ir iš paprasčiausios skauto pareigos išeinančiu 
rėmimu - prenumeratomis. Prenumeruotis Skautų Aidą 
skautui-ei, kokios jis Šakos ar laipsnio bebūtų, nėra ge
ras darbelis ar auka. Yra tik pareiga. Prenumeratorių 
skaičius, deja, ligi Šiolei šitokio įsipareigojimo nerodė. 
Toliau. Rengėjai įvairių parengimų, duodančių didesnio 
pelno, turėtų to pelno dalį skirti savai spaudai išlaikyti, 
atmindami, kad Šiandien niekas kitas taip, tik spausdintas 
žodis, pasiekiąs ir tolimiausias lietuviško skautavimo 
saleles, visus jungia vienybėn į darbąir kovą už pasirink
tas idėjas, apibendrina naujus siekimus ir nuotaikas, vie
nus su kitais suriša, o visuomenei rodo mūsų kūrybiš
kumą ir gyvastį. Pagaliau gražu, kai aukomis paremiama, 
atsisakius nuo vienos kitos menkos pramogos ar asme
niško patogumo. Visa tai būtų medžiaginė parama, kaip 
dėtas visų mūsų jėgų ir išgalių pagrindas spaudos buvi
mui, augimui ir stiprėjimui.

DIIIŽIIIJIHf IIIHTZf
ADOMO MICKEVIČIAUS MINTYS.

Tegu deda kiekvienas savąjį talentą 
tėvynei, kaip auką į aukų dėžutę, slap
tai ir nesisaky damas, kiek yra [dėjęs. 
Ateis laikas, kada aukų dėžutė prisipil
dys, o Viešpats Dievas užrašinėja, kiek 
katras yra įdėjęs.

Bet jeigu girsitės, kad, girdi, tiek ir 
tiek įdėjote, tada, jus išjuoks žmonės ir 
pažins, kad davėte savąjį talentą tik pa
sigyrimui.

Nuopelnai tėvynei yra tartum pa
rakas.

Kas paraką plačiai išbarstęs padegs, 
padarys tik mažas kibirkštėles be jėgos, 
ūžesio ir trenksmo.

Bet kas paraką giliai užkasęs pa
degs, tada jis išneš į padanges žemes ir 
sieną su jėga, ūžesiu ir trenksmu, o žmo
nės sakys: iš tikrųjų ten būta daug pa
rako, nors jo ten buvo neper daugiausia, 
bet tiktai užkasta giliai. Tad ir nuopel
nai giliai paslėpti apsireiškia puikiai; o 
kas juos taip paslėps, kad jie niekuomet 
šioje žemėje neapsireikš, tada jie apsi
reikš amžinybėje, ir jų ūžesys bus be
galinis, ir žibėjimas niekados negęstantis, 
ir jų pasekmės amžinos.

Nuopelnai tėvynei yra tartum grū
das, kas nešioja tą grūdą rankoje ir vi
siems jį rodo, šaukdamas: štai didelis 
grūdas, tada jis sudžiūsta ir nieko iš jo 
neišeina.

Bet kas užkasa grūdą žemėje ir kan
triai laukia keletą savaičių, tada tas grū
das išduoda augalą.

O kas grūdą varpoje paslėps ateinan
tiems metams, būsimam gyvenimui, tas 
apturės šimtą grūdų, o iš to šimto tūks
tančių tūkstančius.

Todėl, kuo ilgiau kas laukia užmo- 
kesnio, tuo didesnį gauna; o kas jo ne
gauna čionai, tas gaus tenai užvis dau
giausia.

Antras dalykas - bendradarbiavimas. Turėdami tvirtą medžiaginį pagrindą, mes sta
tome ant jo "spaudos rūmą". Ir tokį statome, kokį norime, atseit, kokie mes patys, toks 
ir mūsų laikraštis. Tik to nenorįs suprasti, gali niurnėti, girdi, neįdomu, nusibosta, per 
daug vertimų, per mažai brėžinių ir pan. Sesės ir broliai! Nebūkime kartais tokie grei
ti su "kritikomis" ir pastabomis, kai patys nesame perdaug paslaugūs - dažnai ir visai 
nepajudinami - bendro darbo dalyviai. Juk kiek turime vadų, galinčių duoti taip nau
dingos medžiagos.© ne vienas lūkuriuoja kažkodėl nuošalyje. Ne vienas skautų eilėse 
įsirikiavęs beletristas, poetas liekasi šaltas ir nepajudinamas .Pagaliau ir koresponden
tai ne visi duodasi priprašomi. Ir tą sunkų bendradarbių telkimo ratą tenka sukti 
redakciniam kolektyvui, tarsi jo vieno laikraštis bebūtų. Juk tai tikra negerovė, juo la
biau, tai nėra nė broliška. Esame vieno sąjūdžio nariai, turime vieną mums visuotinos 
reikšmės organą, ir mūsų pareiga jį remti ir išlaikyti pavojingoje lietuvio širdžiai ir 
sielai emigracijoje. Toliau guostis nerealiomis perspektyvomis nebegalime. Kiti mums 
nieko nedavė ir neduos. Darykime viską patys, ką galime. Tat į uolų ir skautiškai ener
gingą savos spaudos visokeriopo rėmimo darbą, kad ramia sąžine galėtume žiūrėti į 
uždegtus ateities laisvoj tėvynėj pirmuosius stovyklinius laužus.

s. Č. Senkevičius.
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LAISVĖS AUKURAS
si. P.Dauknys

Te širdis jaučia plakančią, širdį, 
Tegu plaka su ja,
Ir prapuolusio Šauksmą tegirdi 
Tolimame kely.

B. Brazdžionis

LIETUVOJE dar buvo pats rytmetis ir plovėjų sutartinės posmai skambėjo erdviais 
laukais. Saule įdegusios rankos plačiais mostais žėrė dalgiais vešlią žolę i išsiraičiusias 
pradalges. Visa Žydrynė aidėjo vieversėlių čyrenimais ir laukais bangavo bedžiūstan- 
Čio šieno kvapas. Atrodė, kad šalis Švenčia savo jaunatvišką pavasario Šventę.

Tik štai, kamuoliais pradėjo verstis tamsūs tiršti debesys, uždengdami Laisvės Sau
lę. Baltais vieškeliais nudundėjo karo vežimai ir pražydusią Nemuno šalį užplūdo Rau
donoji Armija su savo bedieviškais ir grobuoniškais kėslais.

Lietuvis nesidavė suviliojamas bolševikiniams pažadams, nesilankstė svetimiems 
dievams - jis pasiliko ištikimas Šventajam Tėvų, Tikėjimui. Mūsų valdovas Kristus ir 
kitokio valdovo mums nereikia! - buvo aiškus lietuvio atsakymas. Pilni pagiežos oku
pantai, jausdami mažosios Baltojo Vyčio tautos atkaklų pasipriešinimą ir matydami ne - 
pajėgsią jos sau palenkti, pradėjo persekioti ir tremti į ledines Sibiro taigas vergų dar
bams. Naktimis, kai darbo nuovargis užmerkia blakstienas ir užviešpatauja gili tyla, 
po kaimus ir miestus dūzgia maskolių mašinos, rinkdamos sau grobį.

Vaikai, mergaitės, moterys, iŠ netyčių užtikti beginkliai vyrai gabenami į geležin
kelių stotis. Mirties traukiniai juos išplėšia iš gimtosios Tėvų Žemės ir neša tūkstan
čiais kilometrų į varganus tolius. Per svetimus kraštus jie lekia naktimis lyg vaiduok
liai, dienomis - lyg nelaimės Ženklai. Tik baisus Azijos vėjo kaukimas tildo kenčian
čių šauksmus ir maldavimus.

Toje tamsiojoje Tėvynės naktyje padangę 
skaisčiai nušvietė plačiai suliepsnojęs 
LAISVĖS AUKURAS. Jo skaidrios lieps
nos plazda aukštyn nešdamos pas dangiškąjį 
Tėvą,kankinamųjų vaitojimus ir kančias, par
tizanų gyvybės aukas, motinų sielvartus ir 
ašaras.

Vis labiau įsiliepsnoja Laisvės Aukuras. 
Čia tūkstančiai lietuvių savanoriškai telkia 
savo ištvermę kovoje už gėrį,broliškų meilę, 
atsidavimą artimui, kad karštai įsiliepsnojęs 
Laisvės Aukuras išgarintųsusitelkusius tirš
tuosius debesis nuo melsvosios Tėvynės pa
dangės.Priešas atkaklus.Jaunųjų Nemuno Ša
lies vaikųširdyse jis stengiasi užgesinti Die
vo meilės ugnį, stengiasi išplėšti ne vien tik 
laikinąją, bet ir amžinąją dangaus Tėvynę. 
Bet į priespaudos varginamas lietuvių širdis 
plaukia viltingi Pasaulio Gelbėtojo žodžiai: 
„Pasitikėkite! AŠ nugalėjau pasaulį!'
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Brolis Vaidievutis

TAVO DŪMAI, TĖVIŠKE, NEKARTUS ...

"Tavo dūmai, tėviške, mus širdis. 
Tartum šiltos rankos - mus apsiaus. 
Tavo Šulinys džiaugsmu pagirdys 
Po vargu vidurnakčio tamsaus"

Brazdžionis

Retai kada turėjau tokią gerą progą įsitikinti šią žodžių teisingumu, kaip 1949 metą 
rudenį. Tuomet, metus laiko išbuvus novicijate, drauge su kitais jaunais jėzuitais buvo 
atėjusi ir man eilė vykti į miestą ligonią slaugymui. Vieną gražią besibaigiančio rug
sėjo popietę "įsikūrėm" dviese žinomoje Mūncheno ligoninėje. Judėjimas buvo ten di
delis, galėjai sutikti visokiausią kategoriją žmonią:darbininku,amatininką, prekybininkų, 
studentų, valdininką ir turtingą bonzą, kuriuos beveik kasdien lankydavo elegantiški po
nai ir ponios, atvažiavę blizgančiais naujais automobiliais. Ypač judru buvo chirurgi
niam skyriuje, kuriame didesnę laiko dalį teko man dirbti. Kasdien atveždavo nespėju
sius visai pasipiauti, pasikarti, nusišauti ar nusinuodyti savižudžius, susisiekimo katas
trofą aukas, nukentėjusius fabrike ar šiaip kokioje darbovietėje ir 1.1. Taigi, galima sa
kyti, pasaulis miniatiūroje. Žmonės gerai žinojo, kas mes per vieni, ir užsimegzdavo 
ilgi pašnekesiai. Dieną tiesa, maža būdavo laiko, bet užtai vakare turėjom laisvas ran
kas, o rudens vakarai yra ilgi . . .

Jau patys pirmieji pašnekesiai mane giliai sukrėtė. Tuojau krito į akis daugelio baisi 
vidinė tuštuma. Labai galimas dalykas, kad normaliam gyvenime jinai nebuvo tokia ryš
ki, nes dienos triukšme sunku rasti patį save,-galinga dienos rūpesčių srovė neša žmo - 
gąsu savim kaip mažą skiedrelę plačioje upėje, neduodama laiko stabtelėti beipagalvoti. 
Tačiau čia, kur tie visi žmonės gulėjo patys vieni savo lovose, silpni, panašūs į pagel- 
bos prašančius mažus kūdikius, čia visa tai, kas anksčiau buvo paslėpta, pridengta įvai
riausiomis kaukėmis, matėsi pačiam savo nuogume ir menkystėje. Maždaug 95% labai 
atvirai ir noriai pasakojosi savo ligšiolinius interesus. Dažniausia tai uždarbis, valgis, 
gėrimai, rūbai, moterys, pasilinksminimai, kinas ir "Fussballtoto"; jokią aukštesnių 
idealų ar siekimų. Paminėjus pareigų artimui, tėvynei ir žmonijai staiga išpučia akis ir 
žiūri į tave, lyg į žalią katiną arba ką nors panašaus. Iš kitos pusės tačiau jie patys 
instinktyviai jaučia jų tokio gyvenimo beprasmiškumą ir stengiasi visomis priemonėmis 
kovoti su nusivylimu,nuoboduliu ir dažnai desperacija. Stebėtinu intensyvumu skaitomi 
kriminaliniai bei pornografiniai romanai, rūkoma iki apsvaigimo, pešamasi tarp savęs 
arba su ligoninės personalu; vėl kiti nusilaka kaip kiaulės,nors ir kaip stengtumeis kon
fiskuoti iš kažkur atsirandančias vyno bei likerio bonkas.

O tačiau pas visus šiuos žmones matai nuvargusią ir meilės trokštančią Širdį. Ir pa
čios .didžiausios pastangos neįstengia nutildyti gerojo "aš" balso, kuris veržiasi iŠ tuš
tumos gilyn. Anksčiau ar vėliau žmogus neišlaiko ir pratrūksta. Nelauktai, netikėtai pa
sijunti staiga užkalbintas ir turi išklausyti liūdną vienišos sielos istoriją, jei ją iŠ viso 
galima pavadinti istorija, o ne išpažintim. Nekartą tik apie vidurnaktį pareidavau po to
kių pokalbių į mūsą kambarėlį ir ilgai negalėdavau užmigti, nes širdyje skambėjo brolio 
žmogaus skundas, ne, daugiau negu skundas - pagelbos Šauksmas, supurtantis giliausius 
sielos kampelius. Ypač vienas vakaras liks man neužmirštamas. Kelias dienas jau turė
jau savo globoje tarp kitų vieną inteligentą palatą, bet iki šiol neužsimegzdavo joks šil
tesnis ryšys. Vieną tik pastebėjau, kad ligonys labai atidžiai mane stebi .šypsojausi jiems 
ir dirbau tylėdamas. Minėtą vakarą paklojau lovas, išdalinau arbatą ir rengiausi išeiti. 
Staiga pastebėjau, kad vienas ligonis nori man kažką sakyti, bet kovoja su savimi ir ne- 
pasiryžta. Pažinojau jį Šiek tiek. Buvo tai žymus karo lakūnas. Ant staliuko prie lovos 
stovėjo jo nuotrauka uniformoje. Pirmojo laipsnio geležinis kryžius, auksinis karo avia
cijos ženklas ir daugybė kitą ordenų, pilna krūtinė apkabinėta. Sustojau prie durą ir 
ėmiau proforma ką tai knibinėti. Nepraėjo pusė minutės, kaip lakūnas pasikėlė lovoje ir 
susijaudinusiu balsu paprašė: "Pasilikit pas mus ir papasakokit mums apie Dievą!" 
Nustebęs neradau tą akimirką tinkamo Žodžio atsakymui. Tada visi kaip susitarę vienas
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per kitą ėmė šaukti, kad jiems visiems labai įdomu ir kad jie manęs jokiu būdu neišlei- 
sią. Likausi. Mūsų, pašnekesys trūko ilgiau negu dvi valandas, ir niekad dar nebuvau tu
rėjęs tokių dėmesingų klausytojų. Svarbiausia - tos įmanė žvelgiančios gilios akys, ku
riose atsispindėjo šviesesnio, gražesnio gyvenimo ilgesys, ilgesys Dievo ir Žvaigždėto 
dangaus. . .Dar ir dabar persekioja mane tasai Žvilgsnis. Neužilgo buvome su tos pa - 
latos gyventojais dideli draugai, o vienas iŠ jų atsisveikinant tvirtai spausdamas ranką 
tarė: "AŠ nebuvau iki Šiol kalbėjęs su jokiu ilgaskverniu ir niekuomet nepagalvojau apie 
gyvenimo prasmę. Jūs privertėt mane susimąstyti, ir aš manau, kad tai nebus veltui"

Ar jis iŠtikro susimastė, ar greit ir vėl grįžo senon vagon, nežinau, nors už jį ir šian
dien tebesimeldžiu. Man betgi tos šešios savaites davė ne tik galimybės susimąstymui, 
bet prispyrė padaryti dar ir sąžinės sąskaitą. Jinai liks, be abejo, man pačiam, bet 
viena mintimi norėčiau pasidalinti su broliais bei sesutėmis,kurie su lelijėle arTūtele 
kartu žygiuoja pilkais tremties vieškeliais:

- Perėję didmiesčio gatvėmis ir pamatę pasipuošusius frantus, skubančius į liuksu
sinius restoranus ar į Šokių sales, pasižiūrėję įtariamai linksmus, patenkintus veidus, 
milžiniškuose kinuose ir teatruose (tuo aš nieko nesakau prieš geras filmas arba vai
dinimus ir padorius pasilinksminimus) nelaikykim savęs nelaimingais ir nesiskųskim 
savo dalia, jei mums tuo pat laiku, tomis keliomis nuo sunkaus ir įtempto darbo atliku- 
siomis valandėlėmis tenka vykti į sueigą kur nors miesto gale ar daryti šiaip ką nors, 
kas reikalauja pasišventimo ir meilės. Nors paviršiaus blizgučiai ir klaidina, tikru - 
moję esam ir visam savo varge labai turtingi, kur kas turtingesni už daugumą mus su
pančių "kultūringų ir civilizuotų" vakarų pasaulio žmonių. Niekas neduoda tiek laimės 
ir džiaugsmo, kaip tarnavimas didelei ir šventai idėjai. Esame sutverti pagal Dievo pa
veikslą bei panašumą, ir mūsų Širdį gali patenkinti tik tai, kas amžina.Kai laikinos ver
tybės tampa gyvenimo tikslu, jisai liekasi tuščias, vienišas, nelaimingas.

Tremtyje aukso kalnų nesusikrausime ir begarbinančių dolerius akyse buvome ir pa
liksime apgailėtini idijotai, nerealūs idealistai, besivaiką muilo burbulus ar visokias 
oro pilis.Bet nepaisant visko, paprasta mūsų kelionės kuprinė bus mums brangesnė už 
šio pasaulio greit praeinančią laimų, Tėvynės laukų dobiliukas mielesnis už svetimus 
rūmus. "Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų", mes ilgėsimes Tėviškės dūmų,ir 
nekartus bus jie mums, ir nedygus einantiems takai. Mumyse viešpataus ramybė ir 
taika, kurią Dievas duoda visiems ištikimai atliekantiems savo pareigas, o sunkiose va
landose ramins viltis, kad vieną kartą visa tai pasibaigs ir po ilgos kelionės vargų, po 
paskutinės mūsų kryžiaus kelio stacijos su ramia sąžine ir tyra Širdimi prisiglausime 
Tėviškės žemėje.

Skautai sveikina Diepholzo Vasario 16 
gimnazijoje apsilankiusį BALF'o pirmi
ninką kan. dr. Končių.

PLSS Aušros tunto Diepholze tautinių 
šokių grupe .

Nuotraukos K.DikšaiČio
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TĄSA B.KNOBEL

"Įtarimas yra labai pagrįstas. Žinodama, kad Šis kambarys tuščias, ir norėdama nu
kreipti įtarimą, ji galėjo čia su kuo nors susitikti.Kai svetimasis išgirdo tavo žingsnius, 
jis tuoj pat paliko namą".

"Bet ko jis norėjo?"
"Galbūt jos bendrininkas".
"O kaip su pėdsaku?"
"Jis pakeitė batus. Kvaila, kad mes jo negalėjom pastebėti". Jie nutarė, laikinai nieko 

nesakydami savo draugams, labai atidžiai stebėti prancūzę.
Tolimesnis budėjimas kaip betikslis buvo nutrauktas. Likusi nakties dalis prabėgo be 

jokių įvykių. VL

Straserio ežero krante darbininkai piaustė ledą mažais keturkampiais gabalais, kuris 
plaukiojo vandenyje, buvo išgriebiamas lengvomis, kabliais aprūpintomis kartimis. 
Šaltas, pilkas rytas pasveikino olimpinį miestą ir jo svečius. Atrodė, kad tuoj pradės 
snigti, tačiau oras dar dvi valandas prieš atidėtą 50 km. slidžių lenktynių pradžios laiką 
prasiblaivė ir retkarčiais pro debesis pasirodydavo net saulutė.

Labai susijaudinęs ir Šaukdamas Maksas įlėkė Į kambarį: "Pėdsakai vėl atsirado!" 
Nero ir Konis visu būriu iŠ paskos išbėgo į lauką.Ten tikrai buvo kietai įšalusios paslap
tingosios pėdos.

"Jos atsirado nakties metu dar prieš rytmečio šalną".
"Prancūzė yra viršuj - girdėjau ją švilpaujant".
"Ar kuris nors svečių šiandien anksti rytą,išėjo iŠ namų?" Nė vienas nebuvo paste

bėjęs. Dabar Nero, norėdamas ar ne,turėjo papasakoti apie nakties įvykius. Briedžiai 
buvo apglušinti. Viskas kaip kriminaliniame romane!

"AŠ turiu viską gerai pergalvoti", sumurmėjo Nero,"jūs visi eikite į slidžių rungtynes 
ir grįžkite dar prieš pietus".

Skiltininkui atrodė geriau nukreipti berniukų mintis į kitus dalykus. Jie išėjo iš namų 
vis dar abejodami.

Lenktynės buvo labai sunkios.Ir ne vien tiktas kietai sušalęs sniegas. Tik pagalvok, pra
bėgti 50 km. aukštyn ir žemyn kalnais per tokį trumpą laiką kaip 4 valandos !

Prie Straserio ežero lenktyniautojųpėdsakai buvo labai susimaišę. Miškuose virŠCe- 
lerinos, kur reikėjo ledo take nugalėti dvi labai pavojingas vietas,įvyko kelios nelaimės. 
Maži išgriuvimai buvo pergalėti ar pralaimėjimo priežastimi.Švedai ir suomiai vyravo.

Po 30 km. priekyje ėjo Toernkvistas su Vanninenu. Jie sunkiai alsavo ir galingai stū
mėsi lazdomis, elastiŠkai mesdami slides į priekį, nes kontrolės punktuose buvo praneš
ta, kad artėja švedai Karlssonas ir Erikssonas.

Jau vienas kitas netekęs visų jėgų lenktyni autoj as iŠkrisdavo iŠ lenktynių.
Po sekančių 10 km. Švedai prasiveržė į priekį: Karlssonas jau buvo atsiplėšęs nuo 

savo varžovų daugiau kaip 5 minutėmis kelio. Vanningenas stūmėsi mirtinai išbalęs. 
Jis turėjo išgelbėti Suomijai bronzos medalį. Kaip kadaise savo tautos nelaimingame 
kare jis skubėjo vienišais ir laukiniais Suomijos miškais saugoti pasienio, taip šiandien 
jam reikėjo išsaugoti savo tėvynės sporto garbę. Ir Vanningenas išlaikė. Laiks nuo 
laiko jis sustodavo atsikvėpti. Taip su paskutinių pajėgų likučiais jam pavyko nugalėti 
likusį Šio slidžių maratono kelią. Jis atvyko dar laiku po Karlssono ir Erikssono, lai
mėdamas bronzos medalį.

Benis, kuris sekė Šių didvyrišką kovą, nuskubėjo prie baigmės ir sužavėtas paspaudė 
suomiui ranką, kuris atsakė jam džiaugsmo pilna Šypsena.

St.Moritze dar šiandien buvo kitas svarbus įvykis. Strickas nuėjo pažiūrėti į ledo 
stadijoną, kur beveik prieš tūkstančiais pripildytas tribūnas buvo išspręsta, kam pri
klausys moterų figūrinio Čiuožimo meisterės vardas.
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Kanadietė Barbara Ann Scott pračiuožė nustatytas penkias figūras be jokių, priekaištų. 
Nuo bobo tako buvo pranešta, kad Šveicarų laikas geriausias. Anksti rytų šveicarų 

ledo rutulio komanda sumušė stiprių Švedi
jos komandą 8;2. Čekoslovakija sužaidė lygio
mis su Kanada.

Visi skubėjo į slalomo rungtynes. Šaltis bu
vo gana aštrus ir dangus truputį apsiniaukęs . 
Prasidėjo kova dėl aukso medalio. Briedžių 
skiltis, išskyrus vienąNero, stovėjo prie baig
mės. Tuojau vyrai parodė savo puikią formą. 
Katės vikrumu jie sukinėjosi pro kliūtis. Tai 
slidininkų aukštoji mokykla ! Užsieniečiai nu
važiavo per labai trumpą laiką. Tačiau Edy 
Reinalteris, 28 m. mechanikas iŠ St.Moritzo, 
buvo dar atsargoje. Nepaprastu greičiu jis 
lėkė pro vartus. Vidurkio laikas rodė, kad jo 
padėtis lenktynėse buvo puiki. Publika jį karš
tai ragino. Lydimas ausis kurtinančių ovacijų 
Reinalteris pravažiavo baigmės liniją. Jo lai
mėjimas buvo neišvengiamas. Moterų lenkty

nės tuo metu buvo taip pat pačiame įkarštyje. Amerikietė Gretchen Frazer buvo pirmoje 
vietoje, o dėl sekančių vietų kovojo austrės su čekėmis. Tada, kaip ir vyrų varžybose, 
įvyko staigmena. Šveicarė Antoinette Meyer puikiu stiliumi nuvažiavo geriausiu dienos 
laiku. Kadangi jos ankstyvesnieji laikai buvo truputį blogesni, jai teko pasitenkinti si
dabro medaliumi. "Aukso ir sidabro medaliai tą pačią dieną 1" džiūgavo briedžiai pasuk
dami namo. Haraldas kažkur pradingo.Gal jis kąnors pastebėjo? Jiems beveik taip atrodė.

Netoli Guardijos namų jie pamatė jį išeinant iŠ "Carlton-Bar" viešbučio.
"Aš gerokai sušalau", piktai gynėsi Haraldas nuo savo draugu įtarinėjimų", ir nutariau 

išgerti stiklinę karštos arbatos. Ne - tikrai, ko kito aš ten galėčiau ieškoti". Žinoma, kad 
tuo pačiu metu jis darė medžioklę su savo autogramų knyga, jis nutylėjo.

Nuotaika Guardijos namuose neleido pilnai pasireikšti džiaugsmui dėl laimingai pa
sibaigusių sporto varžybų. Jei paprastai jie būtų kalbėjęištisas valandas apie laimėto- 
jus,Šiandien viso to nesigirdėjo. Nero sutiko juos susirūpinusiu veidu ir davinėjo vienskie
menius atsakymus. Jis buvo ilgai kalbėjęsis su Guardija, bet ko nors nutarti dar nesi
ryžo.

Tik belgas atrodė nepraradęs susidomėjimo sporto varžybomis ir jų rezultatais. Ar 
dar negalima gauti vakarinių laikraščių, jis teiravosi, kai visi tylėdami valgė vakarienę.

Benis pasisiūlė nueiti į geležinkelio stoties kioską. Grįždamas atgal jis žingsniavo 
siauru taku tarp teniso aikštelių ir viešbučių garažo. Žinoma, laikraščių dar nebuvo. 
Juos galima buvo gauti tik pirmajam naktiniam' traukiniui atvykus. Bet belgas būtinai 
norėjo. . . "Ops,kas tai?"Benis pradėjo atidžiai stebėti aukštą garažo sieną. Jame buvo 
laikomos bobo rogutės. Prieš piet jis buvo iš gatvės pusės stebėjęs tas puikias mašinas . 
"Įeiti draudžiama", įspėjo didelės raidės ant garažo durų, kurios šiandien buvo užda
rytos. Langas buvo tik privertas, ir pro plyšį veržėsi Šviesa. "Kokia puiki proga apžiū
rėti lenktynių rogutes iŠ arti!"

Benis apsisuko ir nuėjo prie durų. Paspaudė rankeną. Durys buvo užrakintos, tačiau 
tuo pačiu metu užgęso Šviesa viduje. Reiškia kažkas ten buvo. Benis prisiminė girdėjęs, 
kad ankstyvesnėse olimpijadose buvo bandyta sugadinti bobo rogutes, padarant jas ne
pavojingas konkurencijai. Nejau čia...?

Atsargiai jis prisiglaudė prie sienos, kur maždaug vyro aukštyje buvo langas. Vėl 
Šviesos spindulėlis pasirodė pro privertą langą. Nežiūrint tamsos, Benis pastebėjo pėd
sakus, kurie vedė nuo išminto tako prie lango ir ten pradingo. "Pro sieną jūs nepraėjo!, 
sumurmėjo jis, "jūs panaudojot langą".

Greitai apsisprendęs, jis Šoktelėjo į viršų ir įsitvėrė į siaurą lango briauną. Palengva 
pakėlęs save rankomis atsirėmė ant alkūnių ir atsargiai, pažiūrėjo pro plyšį. Maža, 
pridengta Šviesa judėjo viduje ir protarpiais silpnai atsimušdavo į plieną ir varį. Girdė
josi pastovus brėžimas. Laiks nuo laiko Šviesa dingdavo ir viskas nutildavo. Tada Benis 
instinktyviai susigūždavo.

Jis atsargiai nusileido žemyn.Kažkas buvo netvarkoj e.Kiek kojos įkabina jis pasileido 
atgal į Guardijos namus. "Ar tik tos vos matomos, susilenkusios figūros nenešioja bare-
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tės?" Prie namų jis prisiminė: "Prancūzė retkarčiais nešioja baretę!"
"Nesiduok apgaunamas savo vaizduotės", Įspėjo jį Nero, kai Benis jam visa tai pa

pasakojo.
Tačiau laiko kalboms nebuvo. Reikėjo skubiai veikti. Viskas buvo per daug įtartina.
"Mes turim ką nors daryti", tarė Nero, "bandykim surasti oficialų asmenį".
"Ledo rutulininko nėra namie", atsakė Maksas.
"O monteris?"
"Jis gi nėra joks valdininkas, ką jis mums gali padėti?"
"Jis tikriausiai pažįsta keletą olimpiados pareigūnų".
"Bet jis ką tik išėjo tarnybon".
"Tada mes turim jį tuojau surasti", nutarė Nero. "Beni, tu esi apsirengus, nubėk tuo

jau į radiofoną! Likusieji apsirenkite ir eikit su manim ! Mes apžiūrėsim nusikaltimo 
vietą. Vienas turi pasilikti Čia. Kuris bus savanoriu? Ne, palaukit! Haraldai, tu esi per
šalęs. Pasiliksi čia. Mes einam, na, greičiau!"

"Tai man bausmė", suurzgė Haraldas ir pagalvojo apie "Carlton-Bar", į kurį jis su 
savo autogramų knyga buvo nusekęs iŠdžiuvusį kanadietį.

Tuo metu Benis jau skubėjo į radiofoną. Visuose languose buvo Šviesa, o prie durų 
pirmyn ir atgal grūdosi žmonės.

"Kur yra monteris Brunneris ?" klausinėjo 
visur Benis. Niekas jam neatsakė. Ko tam 
mažiukui reikia?Žmones Čia turėjo svarbes
nių darbų.Visame pasaulyje sėdėjo klausytojai 
prie radijo aparatų ir laukė Žinių iŠ Šveicari
jos. IŠ radiofono kambarių skverbėsi reporte
rių balsai įvairiomis pasaulio kalbomis. Prie 
durų buvo prikalti radio firmų pavadinimai: 
"British Broadcasting Corporation. . . Ameri
can Forces Network. . . Radiodiffusion Fran- 
ęaise. . .Schweiz Landessender. . . Radio Inns
bruck Vorarlberg. . . "Iš vieno kambario gir
dėjosi St.Moritzo signalas pagal Engadino 
liaudies dainos motyvą su linksmu varpelių 
įvadu: "Tamm-tara - Tamm-tara- damtraraa 
-ra, ta-ta-tadam - tammtara - Tam - - taa!"

Benis visai nusiminė. Skubėdamas vienais 
laiptais aukštyn, jis sutiko prancūzę. Ji buvo su barete. "Gal žinot, kur yra monteris 
Brunneris?" paklausė jis uždusęs.

"M<?n Dieu, mon Dieu", juokėsi ji Širdingai, "Čia negali rasti adatos, aš taip patieš- 
kau. Ko tau reikia?" "Monterio Brunnerio", sušnabždėjo susijaudinęs Benis, ir jo akys 
ieškodamos klaidžiojo po didžiąją salę. "Monterio Brunnerio, ar kokio pareigūno, ar 
valdininko. . . tai labai svarbu", tada jis nuleido savo balsą, "Sabotažas !"

Benis nebuvo pramatęs kokį įspūdį padarys jo žodžiai. Jis gi negalėjo žinoti, kad žo
dis "sabotažas" dar nuo karo laikų prancūzei turėjo labai liūdną reikšmę. Žurnalistės 
reakcija jam labai patiko ir, atrodė, pilnai atitiko aplinkybėms.

Ji garsiai sušuko. "Sabotažas", sušnabždėjo vėliau, "sabotažas? Mon Dieu!"
Greitai ji atsisuko į savo palydovą ir pasikeitė keliais tyliais žodžiais. Abu tiriamai 

apžiūrėjo Benį, ir tada vyras paėmęs jį už rankovės nuvedė prie išėjimo."Ten yra Švei
carai", silpna vokiečių kalba tarė jis ir parodė į viešbutį.

Benis vėl pradėjo bėgti. Kaip jis apie tai nepagalvojo?" Juk geriausia yra rasti kurį 
nors Šveicarijos komandos bobo lenktynininką.

Prie viešbučio kalbėjosi du vyrai apsirengę tamsiais treningais ir susirūpinę stebė
jo nakties dangų. "Kad tik toks oras dar iki rytdienos išsilaikytų!"tarė vienas ir pama
tė Benį, kuris, nežinodamas kas daryti, sustojo prie jų.

"Pone. . atsiprašau, . . as norėčiau. . . as norėčiau matyti bobo rogučių lenktynininką".
"Ach taip, tu norėtum matyti", nusijuokė vienas vyrų, "na tai sakyk ko nori, atsitik

tinai mes esam tokie".
"Kažkas yra bobo garaže.Durys yra užrakintos. Jis turėjo ilįsti pro langą. Prožekto

rium Švietinėja, ir girdisi piovimo garsas", prapliupo Benis laimingas galėdamas nusi
kratyti paslaptimi.

"Po Šimts velnių,to dar betrūko", sušuko vyriškis. "Mes tuoj ateinam".
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Pasiekus garažą, nieko aplinkui nesimatė. Nero išlindo iš ŠeŠelio ir šnabždėdamas 
pranešė, kad skilčiai atvykus Šviesa jau buvo dingusi. Pėdsakai po langu, kurie Benio 
buvo truputį sutrypti, rodė, kad įsilaužėliai pabėgę. Pėdos turėjo pažįstamą Lotaringijos 
kryžių. Dalis skilties greitai apieškojo apylinkę ar nėra nieko daugiau. Grįžtant Konis 
jau mosikavo kažkuo tamsiu rankoje. Tai buvo geltona pirštinė.

"Aha", nusišypsojo Nero, "ratas siaurėja". Atsisukęs į Benį, jis nusijuokė: "Prancū
zės įtarimas eina Šuniui ant uodegos. Ji vargu ar nešioja vyriškas pirštines. . . "

"AČiu Dievui", prasitarė Benis, "nuėjęs į radiofoną, ją ten sutikau. Be jos pagalbos 
dar ir dabar būčiau klaidžiojęs tuose koridoriuose".

"Reiškia tu jai viską išplepėjai? Kaip gudru iŠ tavo pusės ! Jei ji būtų buvusi viso to 
kaltininkė, tikrai būtų skaniai pasijuokusi iŠ tavo sumanumo".

Benis norėjo gintis, bet tuo metu abu bobo lenktynininkai atidarė garažo duris ir elekt
ros lempos Šviesoje pradėjo susirūpinę apžiūrinėti rogučių vairą.

"Voilū", sušuko vienas, "senas Šposas !"
"Vairavimo lynas įpiautas ? "paklausė įsiutęs 

antrasis.
"Žinoma, ir labai meistriškai.Galbūt mes ry

toj būtume pastebėję, bet gal ir ne".
"Mes tuoj turime įspėti kitus, kad jie savo 

rogutes atidžiai apžiūrėtų. Nors nelabai tikėti
na, kad tie tipeliai būtų apgadinę visas rogutes. 
Greičiausiai jie buvo tik mus nužiūrėję. Kokia 
kiaulystė!"

"Rėmai visai atpalaiduoti!"
"Jis kitaip nebūtų galėjęs prieiti prie lyno".
"Tikriausiai. Sugadintas vietas bus galima 

lengvai pataisyti. Tuojau atsiųsiu mechaniką".
Atsisukęs į berniukus, jis tarė: "Tai buvo la

bai geras jūsų darbas. Mes esame jums skolin
gi nepaprastai daug". Abu paspaudė spindintiems 
iš džiaugsmo briedŽiams rankas. Tada jie pa
tylomis pasitarė ir vienas jų paklausė:"Jei jūs nieko prieš neturit, būkite šį vakarų mū
sų svečiais. Ateikit į viešbutį kavai ir pyragaičiams, jeigu galit".

Žinoma, jie galėjo. Tai buvo puiki mintis.
"Na, tai sutarta".

*********

Haraldas nekantriai laukė savo draugų. Susirūpinęs Nero stebėjo jo degančius vei
dus ir spindinčias akis. "Tu turi karščio!"

"O, kur čia", tarė nekantriai Haraldas ir klausėsi toliau draugų pasakojimų. Po to 
kalendamas dantimis įlindo į savo miegmaišį.

"Ar nenorėtum geriau pasiliktinamuose? "paklausė jį Neroir atnešė iš kišeninės vais
tinėlės aspirino tablečių."Paimk dvi, išgerk karštos arbatos, lįsk atgal į miegmaišį, už - 
siklok dar vilnone antklode ir rytoj viskas bus praėję", patarė jam Nero.

"Ar kas nors turi čia pasilikti?"
"Būtinai !"
Haraldas žvilgterėjo i Nero nelabai tikėdamas ir atsiduso: "Gerai. Aš pasiliksiu sa - 

vanoriškai". Tuo būdu jis tikėjosi išlyginti nuostolį, kuri jis padarė prieš pietus, bet tik
rumoje jautėsi ne kaip: galva sukosi, slėgė nuovargis. Jam buvo gaila tik autogramtį 
knygos.

Nero, atrodė, įąpėjo jo mintis. "Mes parnešim tau pyrago ir be to pasiimsim su savim 
tavo autogramų knygą", pažadėjo jis.

"Visi, kurie yra garsūs", patvirtino Konis, "bus priversti pasirašyti".
Viešbutyje buvo didelė Šventė. Skoningai įrengtoje, kolonomis apsuptoje salėje tarp pa

togių fotelių stovėjo apskriti stalai. Moterys ir vyrai apsirengę patogiais treningais bei 
sportiškais kostiumais, sėdėjo grupėmis, kalbėjosi arba skaitė. Visi atsisuko, kai Nero 
su savo skilties skautais įėjo į vidų.

Vyresnio amžiaus sportiškos išvaizdos vyras jau su truputį pražilusiais plaukais tuo
jau juos pasveikino. "Sveiki atvykę", tarė jis. "Nusiimkit savo švarkus ir jauskitės kaip 
namie. Aš tuoj jus pristatysiu". (b. d.) Vertė v. si. R. Mieželis
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MAISTAS STOVYKLOJE
(Tąsa)

SRIUBA SU MALTOS MĖSOS KUKULIAIS. Išverda per pušį valandos nuo vandens už
virimo. Daržoves supiaustyti, užpilti šaltu vandeniu, pridėti prieskonių, pasūdyti ir už
kaisti. Kol užvirs, suminkyti maltų mėsa su manų kruopomis, kiaušiniais ir smulkiai 
sukapotais svogūnais (jų vieton galima pridėti maltų pipirų);iš tos tešlos paruošti kiau
šinio didumo kukulius ir atsargiai dėti į verdančių sriubą,. Kartu pridėti avižinių kruo
pų ar smulkių makaronų. Virti 20 minučių. 10 asmenų imti 11/2 galiono vandens, 2-3 
morkas, 2 saliero kotus, 1/2 Šaukštelio prieskonių, 3 sv. maltos mėsos, 2 svogūnus ir 
1/4 Šaukštelio maltų pipirų. Kukuliams užpilti galima padaryti sekantį padažų: 2 Šaukš
tus riebalų sušildyti su 3 kupinais Šaukštais miltų ir atskiesti pilant po truputį ir nuolat 
maišant 1 kvortų perkoštos sriubos. Užvirinti ir pridėti 1/2 svaro pamidorų piure 
(sauce - skardinėse). Taip pat galima pridėti dar 2-3 Šaukštus grietinės.
ŠUTINTI KOPŪSTAI SU DEŠRELĖMIS. Atliekamus nuo kumpio lašinukus suspirginti su 
svogūnais, sudėti įkatilą, pridėti šviežių (neraugintų)supiaustytųkopūstų, užpilti vandeniu, 
kad tik apsemtų ir šutinti 1/2 valandos. Tuomet pridėti pusę tiek raugintų ir Šutinti dar 
valandų. 20 min. prieš valgant sudėti dešreles. Jei dešrelės yra sūrios, kopūstų nėra 
reikalo sūdyti. 10 asmenų imti 30 dešrelių (20 - didesnių), 4 sv. (2 vidut. galvas) ko
pūstu, 1/2 sv. svogūnų (ar 1 sv. morkų), 1 sv. lašinių, 2 sy. raugintųkopūstų(imtikon
servuotus - pigesni!). Duoti su virtomis bulvėmis. Dešrelių vieton galima imti virtų 
kumpį.
MIŠRIŲ DARŽOVIŲ SALOTOS (prie mėsos ar su užteptiniais vakarienei). Burokine(stam- 
bia) tarka sutarkuoti kietą kopūsto galvų ir 2 morkas; smulkiai supiaustyti 2 svogūnus, 
vieną agurkų ir saujų salierų (ar krapų) lapelių, pasūdyti ir sumaišyti su 1/2 painto 
rūgščios grietinės. Grietinės vieton galima imti padažų (nevirintą), sumaišyta iš vie
no kiaušinio trynio, 3 šaukštų alyvos ir vienos citrinos sunkos.Galima kombinuoti ir kito
kius daržovių mišinius. Vakarienei (ar pavakariams) galima pagaminti ruginės duonos 
užteptinius su sviestu; ant jo salotu sluoksnis ir riekė dešros ar 1/2 virto kiaušinio.

VIENOS SAVAITĖS MENU
PENKTADIENIS. Atvykus stovyklon, arbata. Užteptiniai iš kišeniaus.
ŠEŠTADIENIS. Pus ryčiai : avižųkošė su spirgais, kava ar arbata, duona su sviestu. 
Pietūs : Daržovių sriuba su mėsa, bulvės, salotos. Pavakariai : užteptiniai .vaisiai. 
Vakarienė: pieniška sriuba su makaronais.
SEKMADIENIS. Pusryčiai: kakao, bulkutės, kiaušinienė su lašiniukais. Pietūs:vai- 
sių sriuba, dešrelės su kopūstais. P a v ak a r i a i : sausainiai, gira. V a k a r i e n ė : už
teptiniai, arbata.
PIRMADIENIS. P u s r y Č i ai : cereal, karštas pienas, virti kiaušiniai, duona. Pietūs: 
kruopų sriuba su maltos mėsos kukuliais, padažas, bulvės. Pavakariai: užteptiniai 
su mišrių daržovių salotomis. Vakarienė: manų košė su cukrumi ir cinamonais. 
ANTRADIENIS. P u s r y Č i a i : kava, užteptiniai su kepenine dešra. Pietūs: daržovių 
sriuba iŠ kaulų nuoviro. Ryžių košė su razinkomis (baigiant virti įdėti besėklių razinkų 
po šaukštų vienam valgytojui) ir saldžių kiaušinių padažu. Pavakariai: užteptiniai, 
vaisiai. Vakarienė: rūgęs pienas su bulvėmis.
TREČIADIENIS. Pusryčiai: avižų košė su pienu, arbata, duona, sviestas. Pietūs: 
džiovintų vaisių sriuba, spirgintos dešrelės su bulvių koše. Pavakariai: sausainiai, 
vaisiai. Vakarienė: pieniška sriuba su miežių kruopomis.
KETVIRTADIENIS. P u s r y č i a i : kakao, kiaušinienė, duona, sviestas. Pietūs: buro
kėliu barščiai, kumpis, morkos su žirneliais. Pavakariai: sausainiai, vaisiai. 
Vakarienė: šaltibarščiai su bulvėmis.
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Kas yra pėdsakai

Norint jų surasti, nereikia eiti ieškoti 
į Afrikos miškų tankumynus. Jūs tikriau
siai jau būsite daug kartų pastebėję kokį 
mažų ženklą, kurį geriau apžiūrėjus, pa
žintumėte esant pėdsaku. Kas jis per vie
nas? Tai yra ženklas, iš kurio galime 
spręsti apie jį palikusio žmogaus ar žvė
relio giminę, dydį, svorį ir 1.1. Nemany
kite, kad tokius "atpažinimo" ženklus gali 
palikti tik per nevisai sustingusį asfaltą 
pravažiavę 50 tonų tankai. Net nulaužtas 
degtukas ar nukritęs gėlės žiedas gali 
būti pėdsaku ir raktu didelių, kartais labai 
painių ir sunkiai išaiškinamų dalykų. Ta
čiau visų įdomiausi yra gyvulių pėdsakai 
miške ar laukuose. Jie mus skautus la
biausiai domina dėl to, kad juos stebint, 
galima labai gerai išvystyti savo pastabu
mą. Pavyzdžiui, iŠ purioje žemėje gerai 
išmintų vyro pėdų galima nustatyti ar 
praėjusis buvo užsispyręs rūkorius, ar 
tiesa, kad Lietuvos Banke turėjo 50.000 
litų santaupų ir panašiai.

Jei ne visi, tai bent jau didesnė mūsų 
skautų dalis bus skaičiusi B.-P. patyri
mus būrų karo metu Pietų Afrikoje. Jis 
rašo, kad atsitiktinai pastebėjęs kartą 
moteriškų batų pėdsakus (jie vedė priešo 
link) teisingai atspėjo, jog N. kaime ran
dasi didelė būrų kariuomenės grupė. Bu
vo taip. Būdamas akylus karys jis šalia 
įmintų pėdų, maždaug apie 10-15 metrų į 
Šoną, pastebėjo karts nuo karto didelių 
medžių lapų, kurių galima buvo užtikti tik 
už keliolikos kilometrų esančiame kaime. 
Prityręs karys nustatė, kad moterų būre
lis, ėjęs iš toli esančio kaimelio priešo 
link kaip kad rodė pėdsakų kryptis, nešėsi 
alaus statinaites priešo kariams. Kad sau
lė šio svaiginančio gėrimo nesuŠildytų, 
statinaites pridengė dideliais lapais. Mo
terys praėjo tik prieš keletą valandų. IŠ 
tikrųjų prieš keletą valandų pūtė vėjelis, 
kuris galėjo nupūsti vieną kitą lapą kiek 
toliau į šoną nuo paliktų pėdsakų. B.-P. 
sugebėjo išnaudoti progą: jis žinojo, kad 
būrai bus pasigėrę atneštuoju alumi ir su
silpninę sargybas. Taip ir buvo: B.-P.ka
rių dalinys atakavo ir laimėjo.

Esu skaitęs vienos berniukų skautų są
jungos seklio specialybei įgyti egzaminų 

programą. Ji skamba taip:
Kandidatas privalo: 1) turėti įsigijęs 

stebėtojo specialybę; 2) mokėti sekti ne
aiškius pėdsakus; 3) iš paliktų asmens 
pėdsakų nustatyti giminę, aukštį, svorį; 
4) mokėti sekti pėdsakus 500 metrų ilgio 
taku, kuriuo praėjo visa eilė žmonių ir gy
vulių; 5) mokėti atpažinti, sekti ir gipso 
pagelba padaryti gyvulio pėdsakų kopijas .

Pėdsakų sekėjai teneužmiršta, kad, sa
kant žodį "pėdsakas", nereikia mąstyti 
vien apie batų paliktas atspaudas baloje. . . 
Daug išorinių dalykų, kuriuos tyčia ar ne
tyčia žmogus palieka mūsų pastabumui, 
gali būti pėdsakais. IŠtikrųjų tai yra juos 
palikusio žmogaus asmens dokumentas. 
Kartais net daug daugiau. Jau vien jo ba
tai, dar geriau, jei jis ėjo basas, arba jo 
kojų pirštai daug nusako apie jo charak
terį, išsilavinimą, įpročius ir net mate
rialinę padėtį. Tai yra kaip ir antrasis 
laikraštis, kurį pamatęs skaitantį Žmogų, 
gali pasakyti ką nors apie jo politines pa
žiūras, jo charakterį. B. -P. sako,kad batai 
yra geriausias žmogaus turtingumo suse
kimo ženklas. Anot jo, gerai vilkintis bet 
menkos rūšies batais dėvįs žmogus daž
niausiai savo materialine padėtimi pri
lygsta dėvimiems batams. Rankos pav. 
mums pasako apie ar jų savininkas yra 
rūkorius, skrupulingas, ar mėgsta Švarą, 
ar yra jausmo žmogus. Yra be galo daug 
ženklų, kuriais žmogus save "išduoda" - 
drabužių vilkėjime, gestuose, išsireiški
muose. B.-P. pav. pamatęs kartą gerai 
vilkintį žmogų nusprendė, kad jis yra meš
keriotojas. Iš ko gi? Jis sprendė tatai iš 
fakto, kad jo kairėje švarko rankovėje 
buvo eilė praardytų siūlių kaip tik toje 
vietoje, kur paprastai meškeriotojai užkabi
na kabliuką, ruošdami žuvų mėgstamą 
maistą. Šių mikroskopinių Ženklų pastebė
jimas ir sugebėjimas juos suprasti atneša 
tikrai daug džiaugsmo. Jei patektume kar
tais labai nuobodžion konferencijon, tai ir 
ten tikrai įdomiai galėsite praleisti laiką 
bandydami įspėti arčiau sėdinČiųjųcharak- 
terį ir savybes, atkreipdami dėmesį į tuos 
nejučiomis žmones išduodančius pėdsakus, 
kuriuos jie nešioja (arba nenešioja) jūsų 
patyrimo dispozicijai. Žinokite, kad net 
žiovavimas daug pasako apie gražiai iš
sipuošusią poniutę. . .

PENKTADIENIS. P us r yč i ai : kava, duona su sviestu, virti kiaušiniai. Pietūs; pie
niška sriuba su tešlainiais. Žemaitiška "kiunkė" (bulvių košė su žirniais) su padažu ar 
spirgais. Pavakariai: užteptiniai su mišrių daržovių salotomis. Vakarienė: ra
barbarų kisielius su pienu.

Jei nenumatoma duoti pavakarių, davinį padalinti tarp pusryčių ir vakarienės.
E. G-nė 
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Po ilgesnės praktikos įgiję didesnį pa
tyrimą jau be įpratusio pėdsekio specia
lybės diplomo,jus galėsite tapti ir psicho- 
analistais. Ir, jei ši specialybė jums pa-
tiks, tikrai susilauksite nemažo klijentų 
būrelio, spręsdami ją "sudėtingas proble
mas". Vėliau galėsite pereiti slaptosios 
policijos tarnybon arba (jūs esate visada 
laisvi pasirinkti profesiją) galėsite pada
ryti puikią karjerą tapdami hotentotą gen
ties žvėrią tako ieškotojais. . . Kaip mato
te, Ši specialybė jums atidaro duris į pla
tųjį pasaulį.

Norint gerai suprasti išminto tako pa
slaptį, reikia mokėti įvairius Ženklus (juos 
neišvengiamai palieka kiekvienas) sujung
ti. Iš būtų įspaustų pėdų galite nustatyti 
praėjusio amŽių;Šalia jų gi išvydę ir lazdos 
paliktus "Ženklus", galite neperdaug klys
dami spręsti, kad praėjusis buvo senelis 
arba raišas. Prisimenate ko į nusikaltimo 
vietą atvykęs Sherlok Holmes klausdavo? 

praeina ramiu žingsniu, antraja - greitu, 
trečiąją - bėgdamas, ketvirtąją - užsidė
jęs sunkiai prikrautą kuprinę. Skiltis tė- 
bando vėliau, sekdama pėdomis, nustatyti 
skiltininko judesius.

O dabar norėčiau ką nors pasakyti apie 
tai, ką išviso galima pasakyti teorijoje 
apie pėdsakų aiškinimą.

Štai, Žemėje matome vyro batų įspaudą. 
"Vyro" - sakau dėlto, kad iŠ pirmo aki
mirksnio galite pastebėti, kad kulnis yra 
platesnė negu moters ir atokiau atitolusi 
nuo pado. Jei jau pavyko apytikriai nusta
tyti pėdsako amžių(tatai daroma atsižvel
giant į Žemės rūšį, temperatūros kritimą, 
vėją, lietų), galėsime iš jo savybių nusa
kyti ar praėjusis ėjo ar bėgo, ar nešė ką 
nors sunkaus, ar buvo dviejų metrų aukš
čio ar tik pusantro metro "storulis".

Pastebėję purioj Žemėje paliktas pėdas, 
viduryj (išilgai) jų ištieskite virvelę, kuri 
būtų lygiagretė pėdoms. Normalaus Žmo-
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- Kada buvo įvykdyta Ši piktadarybė? - 
Paliktų pėdsakų paslapties atskleidimui 
reikia mokėti skaityti ir kitus ženklus, ku
rie atsirado žemėje po pirmojo atsiradi
mo. Gilus pėdsakas kietoje žemėje gali at
sirasti tik po didelio lietaus; dulkėse gi 
įspausta pėda su neaiškiais kraštais mums 
sako, kad žmogus praėjo nesenai prieš pu
čiant stipresniam vėjui. Kodėl? - Kiekvie
nas atspės.

"Track Droom" yra geriausios praty
bos pėdsakams skaityti.

Štai praktiškas patarimas:
Suraskite kelių kvadratinių metrų Že

mės plotą ir jį gražiai išpurenkite. Vėliau 
suskirstykite į kelias dalis. Pirmąja iš
purentos žemės dalimi skiltininkas te

gaus pėda nuo pėdos (vienas žingsnis) ran
dasi 70 centimetrų atstume, viena dešinėj , 
kita kairėje virvelės pusėj. Kulnys beveik 
liečia virvelę, o pėdos bus kiek toliau nu
tolę (žiūrėk paveikslą). Jei praėjusis bus 
pav. sunkaus tipo, tai jo paliktos pėdos ra
sis toliau nuo virvės. O jei dar nešėsi ką 
nors sunkaus, tai like pėdsakai netik kad 
bus gilūs, bet ir neseks viena linija, o vie
nos pėdos bus arčiau, kitos toliau nuo iš
tiestos virvelės ir žingsniai bus trumpes
ni, negu normalūs.Bėgantis visada palieka 
ilgesnius pėdsakus ir Šie bus visai virve
lei lygiagrečiai išsidėstę ilgesnius pėdsa
kus (ir kulnys ir smaigaliai). Greitai bė
gąs daro didelius žingsnius ir "kulnų ne
palieka", ir šie pėdsakai, nesvarbu ar tai
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bus dešinės ar kairės kojos, bus po išties
ta virvele ("C)').

Didesnį dėmesį reikia atkreipti į žmo
gaus paliktųbato pėds aklį kulno išorę ir padų, 
vidų (puspadžių), nes Šios batų dalys kaip 
tik labiausiai išjudina žemę. Pasitaiko ir 
išimčių. Tatai priklauso nuo individo 
žingsniavimo. Pavargęs vyras eina pana
šiai kaip ir ką nors sunkaus nešąs t. y. 
beveik traukdamas vieną koją (sužeistą) 
žeme. Stipraus sudėjimo ir aukšto ūgio 
vyro žingsniai yra ilgesni, pėdos gilesnės 
ir platesnės. Šios taisyklės, žinoma, yra 
bendriausios, nes, pav., gali būti tokių, ku
rie eidami priešakine batų dalimi "iš- 
draibsto" žemę. Pabandykite patys pasukti 
galvą! Pilnas išaiškinimas netilptų ke
liuose puslapiuose (nemėgėjams galėtų nu
sibosti) ir patys nesunkiai įspėsite, jei 
dažnai šioje srityje lavinsitės.

Kaip matote, pėdsekio specialybė yra 
tikrai įdomi ir todėl visiems rekomen
duoju pasimokyti. Žinau, kad tai kiek su
dėtingas dalykas, bet kartu tai yra geriau

sia logikos mokykla . . . Psc !
Yra daug puikių lavybų pėdsakų prisi

minimui ir atpažinimui. TeiŠkelia, pav. 
skiltis savo batus į viršų. Kandidatai pėdse
kio specialybės ženkleliui gauti gerai te- 
apžiūri juos ir įsidėmi. Po to berniukai 
nuėję teįspaudžia savo batų "nuotraukas" į 
purią Žemę. Kas atspės,kam kokie batai 
priklauso?

Prisiminkite, kad netapsite puikiais miš
ko žvėrių sekliais, jei nebandysite studi
juoti praktiškai.

Esu matęs ne vienam italų skautų būkle 
pėdsakų kolekcijas. Taip, iŠtikrųjų kolek
cijas. Ten galima buvo rasti žmogaus, na
minių gyvulių, miško žvėrelių, paukščių 
pėdsakų rinkinius.

Tatai patiems pasidaryti nėra sunku. 
Žiūr. "Sk. Aidas" Nr. 3, 1952, pusi. 19.Pėd- 
sakų kolekcijos bus jums puikiausiu sto - 
vykios prisiminimu, gražiai puošiančiu 
jūsų skilties kampelį.

A. N., Italija

Aukso taisyklės stovyklai

* Ruošiant mažą stovyklą, reikia ją įrengti gerai, o ruošiant didelę - dar geriau!
* Pasiimk pakankamai drabužių, kad galėtum persivilkti sušlapęs, tačiau neužvilk 
visų be reikalo.
* Koks nors muzikos instrumentas, pav., akordeonas labai tinka dainoms pritarti.
* Jei Žolė Šlapia, nevaikščiok su batais ir kojinėmis, bet basas ar su sandalais.
* Ir gražiam orui esant, nesimaudyk daugiau kaip kartą dienoje. Maudymasis prieš 
pusryčius, dažnai gali būti labai pavojingas.
* Atmink, kad "gedulas" panagėse ir fantastiški nekirptų plaukų kuokštai netinka sto
vyklos nuotaikai. Palik juos namuose.
* Saugok, kad virtuvės apyvokos daiktai būtų ypatingai švarūs.
* Valgydamas atmink, kad skautas ne gyvulėlis ir ne paršiukas.
* Bet kokia netvarka ar nešvara lankytojui pirmiausiai krinta į akis.
* Nieko nepakenks, jei karts nuo karto pašalinsi netvarką,nors ir ne savo paties pa
darytą.
* Stovyklavietę palik švaresnę negu radai atvykęs; norint galima ir tai padaryti !
* Stiklo šukės ir tuščios konservų dėžutės - pavojingi dalykai. Užkask prieš tai kon
servų dėžutes, plaktuku suplojęs.
* Nemesk laukan valgomų dalykų.
* Neišeik iš stovyklos ribų nešvariais drabužiais ar netvarkingai apsirengęs. Žmonių 
akys nukreiptos į tave.
* Nenaikink ir nežalok medžių:jie jau stovėjo tau negimus ir stovės dar tau numirus !
* Skautai nevyksta į stovyklas vien dėlto, kad būtų progos,saulei kepinant, kuo daugiau 
nudegti arba aukštoje žolėje futbolą paspardyti.
* Palapinės angą laikyk ir naktį atvirą.
* Susižeidęs ar susirgęs atmink,kad skiltininkas arba bent draugininkas turi vaistinėlę.
* Gyventojams kiek galėdamas daugiau padėk!
* Nebambėk, jei prastai sekasi - skautas ir sunkiose padėtyse Šypsosi!
* Prieš išvykdami iŠ stovyklos padėkokite žemės savininkams,tarp kitko padainuodami 
dainų.
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Viktorijos-Tasmanijos tuntas Australijoje 
šv. Jurgio dienoje, 1952 na. Kairėje v. s. A. Krausas, 
buv. "Sk. A. " redaktorius.

Apie kriptografiją
Edgar Allan Poe

(P. S. - Siu, dienų, šifro ekspertams Poe 
straipsniai apie kriptografiją atrodo 
elementarūs, tačiau Poe laikais ameri
kiečiai nedaug tebuvo pažengę kriptogra
fijoje; todėl ir Poe rašiniai šia tema tuo
kart buvo nemažu įnašu.

Skautams, kurie domisi Morze ir šifra
vimas yra daugiau ar mažiau pažįstamas. 
Tuo pačiu ir Poe straipsnis apie kripto
grafiją vertas dėmesio. - Vert.)

* * *

Sunku įsivaizduoti, kad yra buvę laikai, 
kada buvo nereikalinga ar nenorima per
duoti informacijas tokiu būdu, kad pašali
niai asmenys jųnepatirtųmes galime vaiz
duotis, jog šifras rašyme buvo vartojamas 
jau labai seniai. De la Guilletiere savo 
knygoje "Lacedemon Ancient and Modern" 
tvirtina, kad kriptografijos pradininkais 
buvę spartieČiai, bet jis tikriausiai klysta.

Nesinorėtų, tikėti, bet tikrai yra sunku 
surasti slapto rašymo metodų, kuris ne
atkreiptų į save įtarimo. Tačiau, kalbant 
apie iššifravimą,reikia turėti mintyje, kad 
ne visi žmonės tam vienodai gabūs. Vienas 
gal negalėtų išrišti nė paprasčiausio Šif
ro, gi kitam ir komplikuoČiausias lengvai 

duodasi pagaunamas. Reikia pastebėti, kad 
šifravimo darbe labai daug padeda anali
zavimo gabumai. Dėl tos priežasties krip
tografiniai uždaviniai turėtų būti įvedami 
mokyklų programon tikslu stiprinti moks
leivių loginį galvojimą.

Jei du individai, visai nepraktikavę krip
tografijos, nuspręstųsusirašinėti tik jiems 
vieniems tesuprantamu būdu, greičiausiai 
jie galvotų apie savitą abėcėlę. Gal būt 
pirmiausiai jie bandytų tokį būdą: a reiš
kia z; b ršk. y; c ršk. x, ir 1.1. Kitaip sa
kant, tai būtų "atbulinė abėcėlė? Tačiau 
šiam metodui pasirodžius esant per daug 
paprastu, būtų bandomas komplikuotes- 
nis. Pirmosios trylika raidžių galėtų būti 
surašomos po trylikos paskutiniųjų būtent 
taip:

Cx 2^ S ‘Į’ ut V' w x y 25

Tokiu būdu: a reiškia n, gi n ršk. a; o 
ršk. b ir b ršk. o ir 1.1. Ir vėl, turint 
Šiame metode aiškų pastovumų kuris gali 
būti lengvai susektas, ieškoma kompli- 
kuotesnio rakto.
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Pav., - a rŠk. p, b ršk. x, c ršk. u, 
d ršk. o ir 1.1.

Korespondentai, nebijodami patys susi
maišyti šitokio Šifro išskaityme, gal ir 
vartotų, jį, drąsiai pasitikėdami jo saugu
mu. Jei ne, jie ,turbūt, naudotų abėcėlei ski - 
rybos ženklus, pav. : ( ršk. a, . ršk. b, 
: ršk. c, ; ršk. d, ) ršk. e ir 1.1.

Metus pirmą žvilgsnį, šie metodai atro
do neišaiškinamai saugūs. Kai kam jie 
tokiais ir yra, tačiau patyrusioms kripto
grafijoje tokie būdai yra labai paprasti.

Skaitytojai neturėtųužmiršti,kad tokiais 
metodais rašyto laiško iššifravimas re
miasi bendrais kalbos struktūros princi
pais, ir todėl nepriklauso nei nuo taisyk
lės, kuri naudojama Šifrui, nei nuo jo rakto 
konstrukcijos.

Minėtuose kriptografijos metoduose 
pastebime augantį painumą, kuris, tačiau, 
yra tikrai atsekamas. Jie visi lengvai iš- 
Šifruoj aini.

Labai paprastas kriptografijos metodas 
yra sekantis: nevienodais tarpais popie
riaus lape iškerpamos skylės, maždaug 
triskiemenio žodžio talpos. Padaromas ir 
kitas lapas - visiškai toks pat, kaip pir
masis. Susirašinėjantieji turi Šių po vie
ną. Rašant laišką, ant laiškinio popieriaus 
uždedamas anas lapas ir į jo iškarpas 
įrašomi norimi žodžiai. Po to, lapų nuė
mus, į pasidariusius laiškiniame popie- 
ry tarpus, prisitaikant darašomi žodžiai, 
kurie visiškai pakeičia tikrąją laiško min- 
tįjlaiško gavėjas ją lengvai išskaitys sa
vuoju lapu. - Šis kriptografijos būdas ne
patogus tuo, kad yra sunku užpildyti tuš
čius tarpus taip, kad sakiniai neatrodytų 
nenatūralūs. Be to, rankraščio nevienodu
mas: žodžiai pirmiau įrašyti per iškarpas, 
patyrusios akies bus visada susekti.

Kartais šifrui naudojama ir kortų ka
ladė. Susirašantieji turi būti susitarę kaip 
ji sudedama. Pavyzdžiui, susitariama, kad 
rašant bus laikomasi tam tikros eilės: 
būgnai viršuje, o po to Širdys, kryžiai ir 
lapai. Taip kortas sudėjus, laiškas prade
damas rašyti: po vieną raidę ant kortos , 
pradedant viršutine.Tuo būdu galimaiš ei
lės parašyti 52 raides. Dabar kortos su
maišomos susitartu būdu. Pav., trys apa
tinės kortos padedamos ant viršaus, tada 
viena nuo viršaus dedama kaladės apačion 
- ir taip tiek kartų, kiek susitarta. Po to, 
vėl tęsiamas laiško rašymas paraidžiui - 
vėl galima Įrašyti 52 raides, ir 1.1., ir 
1.1. - Asmuo, gavęs šiąkortųkaladę, sude
da jas pradminėn susitarton tvarkon ir 
skaito pirmas 52 laiško raides. Po to jis 
kortas maišo sutartu būdu - tuo pačiu, 

kaip ir laiško rašytojas, ir tada iššifruo
ja sekančias 52 laiško raides, ir 1.1.Siun
čiamoji kortų kaladė - vieno žmogaus 
kitam - retai kada sukels pašaliečio įtari
mą, ir neabejotina,kad tuo būdu šifras bus 
s augesnis .Patyrimas rodo, kad ir painiau
si šifrai gali būti iššifruojami, jei tik jų 
buvimas įtariamas.

Visai saugus būdas yra sekantis: varto
jamos dvi vienodos, tos pačios laidos kny
gos. (Kuo rečiau gaunamos laidos, tuo ge
riau). Kriptogramoje naudojame tik skai
čius, kurie nurodo raidės vietą knygoje. 
Pav., laiškas prasideda: 121-6-8. Atsklei
džiame 121 puslapį ir aštuntoje jo eilutė
je randame Šeštąją raidę. Tai ir yra laiš
ko pirmoji raidė. Šis metodas yra visai 
saugus, bet ir tokią, kriptogramą yra gali
ma iššifruoti. Be to, šios rūšies laiškui 
perskaityti reikia nemažai laiko.

Perduodant svarbias informacijas,krip
tografija naudojama ir Šiandien. Ją nau
doja ir diplomatai. Yra žmonių užsienio 
valstybių tarnybose, kurių uždavinys yra 
kriptogramųiššifravimas .Gerų kriptogra- 
fistų retai pasitaiko.

Šios trumpos pastabos nepretenduoja iš
samiau pademonstruoti kriptografijos. Čia 
buvo suminėti tik keli paprasti Šifro bū
dai. Prieš du tūkstančius metųAeneas Tac- 
ticus jau turėjo dvidešimt patogių me
todų, gi moderniškasis išradingumas Šiam 
mokslui yra davęs daug naujo.

Vertė s. v. Vyt. Bildušas
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Perkūnija

Perkūnijos metu žaibai padaro Žmo
nėms nemaža Žalos.Dėlto trobesiams ap
saugoti yra statomi žaibolaidžiai - per
kūnsargiai.

Perkūnijos užkluptas žmogus lauke ar 
miške yra visai bejėgis ir,norėdamas iš
saugoti savo gyvybę, turi imtis tam tikrų 
atsargumo priemonių. Jas turėtų įsidėmėti 
ir stovyklautojai. Perkūnijos metu patar
tina:

1) Nesislėpti po atskirais lauke augan
čiais medžiais, bet atvirkščiai, jei netoli 
miškas, drąsiai žengti miško gilumon.

2) Miške taip pat vengti atskirai stovin
čių aukštesniųmedžių, aikŠteliųir vandens.

3) Arti esantis vanduo, pav. didelė upė ar 
ežeras didina pavojų, nes eidama audra 
dažnai naudojasi esama upiųir ežerų dau
bose oro trauka.

4) Nestovėti arti telefono-telegrafo stul
pų, nes žaibo smūgis ypač į Žaibolaidžiais 
neapsaugotus stulpus yra pavojingas.

5) Jei reikia pasilikti lygiame lauke, 
prisimintina, kad molėta žemė ir smėlis 
perkūnijos metu ne tiek pavojingi, kaip 

pav. juodžemis ar kitas kuris žemės 
gruntas.

6) Namuose, kur nėra žaibolaidžių, per
kūnijos metu reikia uždaryti duris, langus 
ir kaminų angas tuo pašalinant galimas 
oro traukas.

Bendrai reikia prisiminti, kad perkūni
jos metu pavojus didėja:

1) jei pastatas yra aukštoje vietoje ir 
stovi atskirai nuo kitų pastatų;

2) jei ant stogo randasi aukšti daiktai, 
pav. kartis vėliavoms, vėjo rodyklėms ir 
pan.;

3) jei yra aukšti kaminai;
4) jei stogas labai status;
5) jei Šulinys yra visai arti prie pasta

to;
6) jei šalia pastato randasi laisvai ka

bančios grandinės ar vielos;
7) jei arti randasi seni išdžiuvusiomis 

šakomis medžiai;
8) jei žaibolaidžiai ir radio antenos yra 

seni ar netinkami įrengti.
Miestas paprastai sudaro gerai nuo per

kūnijos apsaugotų zoną. Todėl žaibo smū
giai miestuose retai pasitaiko.

Kalnuota apylinkė perkūnijos metu yra 
saugesnė negu lyguma.

JŪRŲ SKAUTAI IR DAINOS

Skautas ir daina - tai lyg du neperski
riami dalykai. Skautas dainuoja dirbda
mas, žaisdamas ir poilsio metu. Mes, bū
dami pirmiausia skautai, o tik paskui jū
reiviai taip pat dažnai dainuojame. Deja, 
nevisuomet jūrų skautas dainuoja tai kas 
yra tinkama.

Kartą Vokietijoj buvo suruošta vieno 
tunto stovykla. Pavakarėj poilsio metu 
staiga užgirstu keistą melodiją su dar 
keistesniais žodžiais: "Tavarišči matrosi 
kurili papirosi" ir 1.1. Nuėjęs į tą vietą 
pamačiau, jog keletas jūrų skautų traukia 
dainą išsijuosę ir rodo savo "meną" Šalia 
stovinčioms sesėms. Paklausus ar jie ge
resnių jūrinių dainelių nežino, vienas 
atsakė, kad žino, bet Čia juk buvo "bajava" 
daina nors ir nelietuviška.Ir koks gali būti 
dainos "bajavumas" su svetima melodija 
ir žodžiais ?

Taip teko dažnai girdėti,kaip jūrų skau
tai dainuoja visokias "Tavarišči matrosi" , 
"Rosmarie" ir kitokias dainas visai pa
miršdami savasias, lietuviškas.

O lietuviŠkųdainųmes turime daug. Štai 
keletas: "JūreiviųMaršas","Eipirmyn, ei 
drąsyn", "Pajūriais, pamariais'' "Plaukia 
sau laivelis", "Baltos burės plazda", "Jū
ra motinėlė","Ant marių krantelio","Siun
tė mane motinėlė" ir daug kitų.

Gerai yra, kad jūros skautai dainuoja 
liaudies, kariškas ir skautiškas dainas, bet 
turime nepamiršti ir meilės savo specia
lybei. Todėl pas mus turi vyrauti jūrinės 
dainos.

Vienos iš mūsų dainų - "Ei pirmyn, ei 
drąsyn" yra ne kas kita kaip "Stovyklos 
Maršo" melodija (labai iškraipyta! Red.), 
su mums pritaikytais žodžiais. "Sk.Aido" 
1951 m. Nr. 6 buvo jau apie tai rašyta ir 
buvo patarta tą dainą visai iŠ apyvartos 
išimti jau vien tik iš pagarbos autoriui.
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"Stovyklos Maršo" melodijos paėmimas 
nėra girtinas dalykas, tačiau yra daug ge
riau, negu paimti kitos tautos melodiją ir 
įdėti savo žodžius. Kaip ten bebūtų su "Ei 
pirmyn, ei drąsyn", visgi ta daina turi lie- 
tuviškąmelodiją ir.. . lietuviškus žodžius .

Jūrų skautams, išsiblaškiusiems po pa
saulį, gali atsirasti keblumo su dainomis , 
kai būna progos buvoti svetimtaučių jūros 
skautų tarpe. Todėl patartina išmokti bent 

vieną dainą tų jūros skautų, kurių krašte 
mes gyvenam. Pavyzdžiui, gyvenantieji 
JAV galėtų išmokti dainų "Scouts of the 
Sea", kuri yra amerikiečių jūros skautų 
himnas.

Gerbkime svetimas dainas dainuodami 
jas tik svetimtaučių skautų tarpe ir neiŠ- 
stumkime lietuviškų jūrinių dainų pradė
dami nuolatos dainuoti svetimąsias.

R. R-s

ŽYMIEJI PASAULIO JŪREIVIAI IR JU ŽYGIAI

FINIKIEČIAI. Tai buvo tikri Neptūno sūnūs, garbingai vedę prekybą su kitomis anų lai
kų tautomis. įsikūrę vakariniame Afrikos krante, jie prekiavo su Graikija, Sardinija, Si
cilija ir Galija. Šv. Raštas mums pasakoja, kaip finikiečiai atvežė aukso iš Ofiro kara
liui Saliamonui 1100 m. pr. Kristų. Taip pat Homeras mini juos rašydamas apie Trojos 
karą.
EGIPTIEČIAI, kurie niekad nepasižymėjo jūrose, buvo organizatoriais vienos ilgos jūrų 
kelionės. Tam tikslui Egipto faraonas pasamdė finikiečius jūrininkus kelionei aplink 
Afriką. Tai buvo 600 m. pr.Kr.,kai laivai buvo aprūpinti irklais ir tik retai kur buvo 
naudojamos burės.
KARTAGINIEČIAI. Kartaginoje jūrininkystė žydėte žydėjo. Hanno surinko 60 būrinių 
pastatų laivyną ir leidosi žemyn pagal Afrikos krantus. Tai buvo didelė ekspedicija, ku
rioje dalyvavo 30.000 vyrų ir moterų. Jie pirmieji sužinojo apie krokodilus bei hipo
potamus. Savo kelionėje jie sutiko keistų laukinių žmonių, kuriuos jie vadino "Gorillae". 
Grįždami Kartaginon jūreiviai parsivežė daug turtų ir nuostabią savo nuotykių istoriją. 
VIKINGAI. Šie šiaurės gyventojai buvo nepaprastai patvarūs, nes visą laiką turėjo ko
voti su jūra už savo būvį. Tas juos padarė gerais jūrininkais. Vikingai savo keliones at
likdavo palyginant mažuose irkliniuose laivuose. Jie atrado Islandiją ir Grenlandiją dar 
prieš leisdamiesi kelionėn į Amerikos Žemyną, kuris buvo jų atrastas apie 500 metų 
anksčiau už Kolumbą.
MARCO POLO. Jis keliavo 13-to amžiaus pabaigoje. Marco Polo, keliaudamas po pa
saulį, pasidarė dideliu Kubla Khąno, Kinijos imperatoriaus,draugu ir asmeniniu patarėju. 
Jis buvo pats pirmas europietis, kuris sužinojo apie Cipangu salą, kuri dabar vadinama 
Japonija. Grįždamas Marco Polo atsivežė su savim kompasą vadinama Mariner's Com
pass, kuris tais laikais buvo naujienybe. Venecijoj Marco Polo papasakojo žmonėms apie 
aukštą rytų kultūrą, turtus ir brangenybes. Deja, niekas juo netikėjo - palaikė kvailiu ir 
įmetė kalėjimam 
KOLUMBAS. Visi gerai žinome Kolumbo keliones ir Amerikos atradimą, todėl nereikė
tu Čia apie tai kalbėti. Viena tik galima pasakyti,kad pasaulis tais laikais buvo tamsus,siau 
ras ir aklas. Nežiūrint viso to, Kolumbas įrodė, kad žemė yra apskrita ir tęsė toliau savo 
darbą žmonijos naudai. Kolumbas mirė 1506 m. gegužės 20 d. Tas didysis navigatorius 
ir taurus jūros sūnus davė pradžią daugeliui didelių kelionių, kurios sekė po jo mirties.- 
KABOTAI. Broliai Jonas ir Sebastionas Kabotai buvo išsiųsti Anglijos karaliaus Henri
ko VII ieškoti naujų žemių. Plaukdami laivu "Matthew" jie atrado Šiaurės Amerikos že
myną 18 mėnesių anksčiau negu Kolumbas iškėlė koją į Pietinės Amerikos žemyną prie 
Orinoko upės deltos. Kabotai atidarė kelią platesnėms kelionėms į Šiaurinę Ameriką.
VASCO DE GAMA, portugalas, pakilia nuotykių ieškotojo dvasia, leidosi į kelionę, iš Lisa
bonos. Jis sustojo Cape Verde salose ir paskui apiplaukė visą Afrikos žemyną, Gerosios 
Vilties Ragą, pasiekdamas tais laikais garsų Kalkutos miestą Indijoj.
PONCE DE LEON, didvyriška ir romantiška asmenybė,leidosi kelionėn ieškodamas" Jau
nystės Šaltinio", iš kurio žmogus atsigėręs vėl virsta jaunu. 1512 m. balandžio mėn. jis 
išlipo į naujo Žemyno krantą, kurį jis pavadino Florida. Jis taip pat atrado Bahamos sa
lyną ir ištyrinėjo aplinkui esančias salas Karibų jūroje.
VASCO NEINEZ DE BALBOA atsirado jūrose gan keistu būdu. Šis nuotykių ieškotojas, 
bėgdamas nuo savo skolininkų, užsikalė save dėžėje ir buvo pakrautas į laivą, kuris 
plaukė iš Ispanijos į Amerikos kontinentą. Laivui atsidūrus plačioje jūroje, jis išlindo iš 
dėžes ir nustebusiam kapitonui pareiškė, j og Dievas skiręs ji dideliems dalykams. Ir jis
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neapsiriko. Vėliau, 1513 m. rugsėjo mėn. 26 d., Balboa buvo pats pirmasis europietis, 
kuris pamatė Ramųjį Vandenyną ir pavadino jį Pacifiku.
FERDINANDAS MAGELANAS. 1519 m. rugpiūčio 10 d. išplaukė iŠ Sevilijos uosto. Jis 
leidosi į pietus ir vėliau pasuko tiesiai į vakarus. 1520 m. spalių mėn. Magelanas pri
plaukė sąsiaurį, kuris dabar vadinamas jo vardu. Vėliau jis vėl plaukė Ramiuoju Van
denynu vakarų link. Dienos ir mėnesiai slinko, o Magelanas plaukė vis pirmyn. Maistas 
pradėjo gesti, išbadėję jūreiviai ėmė sirgti skorbutu (C vitamino stoka). Magelanas ga
liausiai turėjo tik tris laivus. "San Antonio" sugedo jau anksčiau kelionėje ir grįžo atgal 
į Ispaniją. "Santiago" buvo paliktas prie sąsiaurio kaip netinkamas tolimesnei kelionei. 
19 jūrininkų mirė nuo skorbuto.Nežiūrint viso to, Magelanas plaukė toliau į vakarus Tų 
pačių metų balandžio mėn. 7 d. jis sustojo Zebu saloje prie Filipinų salyno. Didžioji ke
lionės dalis jau buvo praėjusi, bet, Štai, balandžio 26 d. Matan salos vietiniai gyventojai 
užpuolė Magelano įgulą,ir jis pats žuvo susirėmime. Nežiūrint to, jo laivas "Victoria", 
vadovaujamas Juan Sebastian el Cano, 1522 m. rugsėjo mėn. pasiekė San Lucar uostą 
Ispanijoje, išbuvęs kelionėje virš trijų metų.
JAQUES CARTIER, prancūzas, buvo pats pirmasis,bandęs ieškoti šiaurės vakarinio jū
ros kelio. 1534 m., plaukdamas dviem 60-tonų pastatais, jis pasiekė Newfoundlandą. 
Toliau jis įplaukė į įlanką, kurią pavadino Šv. Lauryno vardu. Žiemai artėjantj Cartier 
buvo priverstas grįžti atgal, bet kitais metais Pranciškus I jį vėl išsiuntė su trim lai
vais ieškoti žemių ir pasisavinti jas Prancūzijai. Pasiekęs Šv. Lauryno upę, jis nuplaukė 
ja gilyn į Žemyna, pavadindamas naujai atrastą kraštą Kanados vardu. Cartier pirmasis 
ištyrinėjo Šiaurės Ameriką ir buvo paėmęs visas tas žemes Prancūzijos globon.
FROBISHER IR BARENTS. Anglas Frobisher, 1576 m. pakėlęs bures, dviem mažom 
barkom išplaukė į Indiją. Jis buvo pats pirmasis jūreivis, kuriam pasisekė nuplaukti į 
Grenlandiją ir grįžti su trupučiu aukso. Tai sukėlė didelį susidomėjimą. Tuojau prasidėjo 
kelionės į Grenlandiją tikslu ieškoti aukso.

Pati sėkmingiausia kelionė į Šiaurę buvo atlikta olando Williamo Barentso, kuris pra
simušė giliai į ledynus. 1596 m. liepos mėn. Barentses ir jo įgula buvo patys pirmieji, 
kurie pajėgė praleisti žiemą Arktikoj ir vėl sveiki sugrįžti. Barentso vardu buvo pava
dinta jūra.
DRAKE. Prie pačių žymiausių jūros didvyrių turime priskirti Sir Francis Drake, kuris 
karalienės Elzbietos I laikais buvo pats populiariausias ir romantiškiausias jūreivis. 
Nors tais laikais Anglija nevedė karo su Ispanija, bet Drake dažnai apiplėsdavo Ispani
jos laivus, nes tam turėjo karalienės leidimą. Drake planavo apiplaukti pasaulį ir pake
liui apiplėšti visas Ispanijos kolonijas. Jis buvo tikras legalizuotas piratas, kurio ispa
nai vengė ir nekentė. Drake 1576 m. su "Pelikanu" ir dar penkiais laivais leidosi ke
lionėn ap link pasaulį. Jis sekė Magelano jūros keliu,plėšikaudamas ir paversdąmas griu
vėsiais Ispanijos kolonijas. Jis nuburiavo Ramiuoju vandenynu į Molukų salas, sustojo 
Celebes ir Javos salose, apiplaukė Gerosios Vilties Ragą ir pagaliau po dviejų metų ir 
10 mėn. kelionės grįžo Anglijon. Čia ant jo laivo "Golden Hind" karalienė Elzbieta pa
kėlė jį, kaip pirmą anglą, apiplaukusį pasaulį, į riterius.;
ANSONAS. 1740 m. flotilė, vadovaujama jūrų kapitono :George Anson, pakėlė bures iŠ 
Spithead, Anglijoje.Kadangi tuo metu vyko karas tarp Ispanijos ir Anglijos, tai Ansonas, 
kaip ir Drake, pakeliui skandino priešo laivus ir grobė turtą. Prie Gerosios Vilties Ra
go jį pasitiko didelė audra. Ansono apdaužyti laivai, su nulaužtais stiebais, suplėšytom 
burėm ir pusgyviais jūrininkais šiaip taip pasiekė San Juan Fernandez salą. Čia Anso
nas sutaisė savo laivus ir pakeliui į Angliją pagrobė ispanų laivą "Signora de Cabadon- 
ga", vežusį apie 2 milijonų dolerių vertęs turtą. George Anson grįžo į Angliją 1744 m . 
birželio mėn. 15 d. Iš jo laivų į Londoną buvo pasiųsti 32 vežimai su turtais, įsigytais 
kelionėse aplink pasaulį.
JAMES COOK. Jis vadovavo trims didelėms kelionėms, kurių metu buvo atlikta daug 
moksliškų tyrinėjimų. Ekspedicijoje buvo astronomų, botanikų, fizikų ir daug kitokių 
specialistų. Cook buvo sustojęs Australijoj, Naujoje Zelandijoj ir vėliau ištyrinėjo vi
sus aplinkinius vandenis bei salas. Šita kapitono Cook kelionė buvo ne kas kita, kaip 
moksliška ekspedicija, turėjusi begaliniai didelės reikšmės anais laikais. Ir šiandien 
galima dažnai pamatyti pašto ženkluose James Cook ir jo garsųjį laivą "Endeavour", 
kuriuo kapitonas plaukė visose kelionėse.

Visi aukščiau išvardinti jūreiviai visados pasiliks jūros istorijos lapuose pirmaisiais 
ledlaužiais, nušvietusiais kelius vėlesnėms jūreivių kartoms, o tuo pačiu ir mums - jū
rų skautams. R. R.
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Stovykla kalnuose
VIENO VEIKSMO SKAUTIŠKAS VAIZDELIS

J. Kruminas

Veikia: Danutė, Rūta, I skautė, II skautė, III skautė, IV skautė, skiltininkė, Vytenis, 
Algis, Gediminas, skautės ir skautai.

(Graži miško aikštelė, aplinkui kelios eglaitės. Tolumoje matyti uolos).

Danutė: Aš jau nebegaliu, Rūtele. Taip pavargau. Ir man visą, laiką, rodosi, kad mes ei
name ne tuo keliu.

Rūta: O man atrodo, kad mūsų, stovykla jau visai netoli. Ir šitos vietos kažkaip maty
tos. Aš tau sakau, kad po pusvalandžio jau mes susitiksime su savo sesėmis.

Danutė: Gal ir taip.Bet dabar truputį pailsėkime, gerai’Žiūrėk, Šia tokia graži aikštelė . 
Ir saulutė dar aukštai. Jeigu tu manai, kad mūsų, stovykla netoli, tai mums ir 
skubėti nėra ko.

Rūta: Tu neteisi. Skubėti reikia. Tu tik pagalvok, jeigu stovykloje visos pasigedo mūsų, 
ir dabar visur ieško. Juk nuo pat ryto esame išvykusios ir niekas nežino kur.

Danutė: Tikrai, aš net negaliu suprasti, kaip mes paklydome. Bet vistiek truputį pailsė
kime, gerai?

Rūta: Na, gerai, tik neilgai.
Danutė: (sėdasi prie eglaitės).© Lietuvoje aš niekad miške nebūčiau paklydusi, visuomet 

būčiau suradusi kelią. Ir pagal samanas, ir pagal medžių kamienus, o jeigu būtų 
naktis - pagal žvaigždes. Bet čia ir gamta tokia keista, svetima.

Rūta: Tu teisi, Danute. Tėvynėje mums buvo viskas pažįstama.Kiekvienas takas, kiek
vienas medžio lapas. Mes galėjome važiuoti iš vieno Lietuvos krašto į kitą, o 
gamta visur buvo sava ir miela, nes viskas buvo mūsų. O čia, nors ir gražu , 
bet netraukia širdies. Ir medžiai rodosi ne tie, ir upės ne tos, ir kalnai tokie 
rūstūs.

Danutė: Mūsų namai Lietuvoje stovėjo prie pat miško. Tai aš viską žinojau, kas miške 
darosi: kur lapės medžioja, kur zuikiai vaikšto, o netoli upelio gyveno ežys . 
įsivaizduok, vieną kartą mačiau, kaip jis susikovė su gyvate. Ir nugalėjo. Kaip 
jis išpūtė savo spyglius, gyvatė nieko jam negalėjo padaryti - kirto, kirto, susi- 
žeidė, o ežys nė iš vietos. Kai gyvatė visai nuvargo, tada ežys perkando jai 
galvą.

Rūta: Taip, musų miškuose viskas buvo miela - ir ežys, ir lapė, ir zuikis. Kai aš da- 
bar pagalvoju, man atrodo, kad ten ir vilkas nebuvo toks baisus. Tikrai. Jeigu 
dabar sutikčiau Lietuvos vilką, aš jo visai nebijočiau.© Čia ne tik Žmonės sveti
mi, bet ir žvėrys, ir paukščiai, ir augalai.

Danutė: O kaip tu manai, Rūtele, kur dingo ta stirnelė, kurią mes šį rytą pastebėjome iŠ 
stovyklos ir nusekėme paskui. Per ją mes ir paklydome. Stirnelė buvo tikrai 
graži, aš taip norėjau ją paglostyti.

Rūta; Mes buvome abi kvailiukės ir nepagalvojome, kad ji turi greitesnes kojas negu 
mes. Ir prie kalnųjį labiau pripratusi, ir per griovius bei daubas lengviau per
šoka. Be reikalo mes ją sekėme.

Danutė: Bet ji atrodė tokia graži ir tokia maža. Jeigu mes jąbūtume pagavusios, tai bū
tume parsineŠusios į stovyklą. Tu tik pagalvok,kiek visoms būtųbuvų džiaugsmo.

Rūta: Taip, bet ją besekdamos, mes nuėjome per toli ir nebesuradome kelio sugrįžti 
atgal. Ir išėjo taip, kad vietoje džiaugsmo mes stovyklai suteikėme tiktai rū
pesčių.
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Danutė: Gal būt, gamta mus nubaudė, kad mes norėjome atimti stirnelei laisvę. Man at
rodo, kad čia gamta tokia kerštinga.

Rūta: Tu negalvok taip, juk mes gamtos nenuskriaudėme. O stirnelę mes vėl būtume 
paleidę įlaisvę,tik truputį pasidžiaugę ir paleidę. (Pauža). Ar tau neatrodo, kad 
oras ima atvėsti ? Laikas keliauti toliau. Iki pasieksime stovyklą, bus jau vėlu.

Danutė: Paklausyk, Rūtele, aš sėdžiu čia ir dabar galvoju: kalnai tokie dideli ir pikti, 
o mes čia dvi tokios mažos ir vienos. Ir medžiai tokie svetimi, ir viskas taip 
nedraugiška. Ar tau neliūdna? Man labai.

Rūta: Tik nereikia nusiminti. Gal būt, Šita gamta ir labai gera,tik mes nemokame prie 
jos priprasti. O jeigu ateina liūdesys, tai jį reikia nuvyti kuo toliausiai, kad 
nekankintų. O kaip jį geriau nuvysi, jeigu ne su daina. Todėl geriau negalvokime 
apie liūdnus dalykus, o padainuokime.

Danutė: Kad ir dainuoti nėra noro. Bet gerai, padainuokime.
(Abi dainuoja. Už scenos gali pritarti choras).

Danutė: Kaip tu viską Žinai, dabar tikrai geriau pasidarė. Mano mamytė vis sakydavo, 
kad daina rūpesčius išblaško. O kai Šituose miškuose suskambėjo lietuviška 
daina, man atrodo, kad ir patys miškai savesni ir meilesni pasidarė.

Rūta: Matai, tik nereikia pasiduoti nusiminimui.
Danutė: (staigiai krūptelėjusi). Klausyk, man atrodo, kad kažkas eina. Girdėjau, kaip su

braškėjo mindomos šakos. O jeigu tai koks piktas Žvėris. AŠ bijau.
Rūta: Tu gi Žinai, kad Čia nėra jokių piktų žvėrių. O zuikio ar stirnelės negi nusigąsi . 

AŠ nieko negirdėjau. Gal tau tik pasigirdo?
Danutė: Ne, ne, ar tikrai girdėjau,kai sutraškėjo priminta šaka.Štai ir vėl, girdėjai?
Rūta: Iš tikrųjų.Dabar ir aš girdėjau. Tai tikriausiai zuikis paslydo, per griovį šok

damas.© gal koks paukštis? Šiaip kas gi Čia galėtų ko ieškoti tokiame nuošalia
me kampelyje.

Danutė: Ne, aš vistiek bijau. O gal koki pikti žmonės?
Rūta: Ko gi jų bijoti, tų piktų žmonių. Jiems nieko iš mūsų nereikia. Jeigu kas eina - 

nueis savais keliais.
Danutė: Ne, jau geriau eikime iš čia. Man nejauku. (Mindomų Šakų traškėjimas visai 

arti). Girdi ? Geriau pasislėpkime, kol pavojus praeis.
Rūta: Tu pabūk Čia, o aš pasidairysiu, kas ten yra. (Abi atsikelia).

(Už scenos staiga pasigirsta linksma daina,ir dainuodamos scenon įeina kelios 
skautės).

I skautė:Štai kur mūsų pražuvėlės ! (Danutė su Rūta linksmai nusiteikusios puola į jų
glėbį. Linksmas klegesys).

Danutė: O jūs taip mus iŠgąsdinot. Mes manėm, kad kokie nors pikti lokiai ateina mus 
praryti.

II sk. : Mes jau seniai jus pastebėjom. Dar tada, kai lipot per aną kalniuką. O paskui iš
girdom jūsų dainą. Tada nusprendėm jus užklupti netyčia.

III sk.: O visa tai už bausmę, kad taip ilgai buvot pražuvusios. Pamanykite, stovykloje
tiek darbo, o jos Čia ramiausiai kalnais džiaugiasi. Mums net nejauku buvo pa
sidarę, visos galvojom, kur jūs galėjote pražūti.

Rūta: Mes ne kalnais džiaugėmės, o tiesiog paklydę buvome. Net prisipažinti vaikiška, 
bet tikrai buvome paklydusios.

I skautė:Gražiausia. Stovykla už poros šimtų metrų, o jos paklydo.
Danutė: Nesakyk, mes net pavargom bekeliaudamos, visus kalnus apėjom. Buvom labai 

toli. Ir išalkom. Netoli stovyklos pastebėjome stirnelę. Tai mes nusekėm paskui 
ją, ir paklydom. Gerai, kad Rūta tokia sumani, aš viena jokiu būdu nebūčiau kelio 
į stovyklą radusi.

IV sk. : Jeigu Danutė taip pasakoja, tai reikia patikėti. O dabar reikia pranešti skilti-
ninkei, kad atšauktų ieškojimą. Jūs,turbūt,ir nepagalvojot, kaip mes jūsų visur 
ieškojom. Visi kalnai skambėjo nuo jūsų vardų.

Rūta: Matyt buvome per toli nuklydusios, kad nieko negirdėjome. O dabar keliaukime į 
stovyklą, nieko nepadarysi, teks atkentėti už dienos kaltes.

II sk. : Atkentėsite vėliau, o skubėti ncra reikalo, nes netrukus visa stovykla atsiras Čia
Jeigu jūs išalkusios, tai mes atsineŠėme kai ko užkąsti.Dabar stiprinkitės ir 
klausykitės. Jūs pataikėt kaip tik į tikrą vietą, kaip Žinodamos. (b-d.)
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada

* Šv. Jurgio Šventės proga s. VI. Petu- 
kauskas apdovanotas Gyvybės Gelbėjimo 
ordenu už sumanumą ir drąsą išgelbstint 
tris skęstančius asmenis.

* Iš L. S. U. Fondo Valdybos pasitraukus 
v. s.O. Zailskienei, jos vieton skiriama s . 
B. LeseviČiūtė.

* Užtrukę Liet. Skaučių Seserijos Vy
riausiosios Skautininkės rinkimai praėjo, 
šioms pareigoms tapo išrinkta viena iš 
Skaučių Seserijos pionierių, viena iš tų, 
kurios nuo pat Lietuvos Skautų S-gos įsi
kūrimo dirba ir aukojasi S-gos, o ypač Se
serijos labui.Rinkimai užsitęsė, nes skau
tininkės ar tai iš kuklumo ar dėl nepalan
kių gyvenimo sąlygų nesutiko kandida
tuoti šioms atsakingoms pareigoms.

Pagaliau buvo gautas sutikimas iŠ v. s. 
L. Čepienės ir v. s. dr.D. Kesiūnaitės.Bal
savimo lapeliai buvo išsiuntinėti visoms 
vienetų vadovėms ir įsiregistravusioms 
arba vienetų įregistruotoms skautininkėms. 
Jų buvo 103. Balsavo 67.

Vyriausiąja Skautininke išrinkta v. s. 
dr. D. KESIŪNAITĖ - 44 balsais, o v. s. 
L. Čepienė gavo 23 balsus.

Skaučių Seserijos Vadijos vardu sveiki
nu naujai išrinktąją Vyriausiąją Skauti
ninkų, dėkoju jai ir v. s. L. Čepienei už jų 
pasiaukojimą.Taip pat dėkoju Rinkimų Ko
misijos pirmininkei B. LeseviČiūtei bei 
narėms - Babickienei ir Motiejūnaitei už 
rūpestingai atliktą darbą.

Kada Vyriausioji Skautininke perims 
pareigas, dar nesusitarta, tačiau mes ne
privalome sustoti vietoje ir savo darbus 
atidėti ateičiai. Pirmas dalykas, kurį mes 
visos turime kuo greičiausiai atlikti, tai- 
uŽsimokėti nario mokestį. Pinigus siųsti 
Seserijos Vadijos kasininkei Amalijai Kal
vaitytei, 3432 W. 63rd, Chicago, III., USA .

Remkime skautiškąją spaudą rašiniais 
ir gausiomis prenumeratomis -telankomus 
"Skautų Aidas" ir "Mūsų Vytis". Būtų 
malonu, kad Seserija būtų pavyzdžiu bro
liams, o tuo tarpu ji toli atsilikusi nuo jų. 
Būtinai organizuokime vasaros stovyklas, 
nes tiktai skautiškose stovyklose, miela 
sese, atgyji ir sustiprėji.

Seserija klestės ir naujajai V.Skautinin- 
kei bus įmanoma dirbti tik tada, kai mes 
visos su įprastu skautišku energingumu ir 
pasiaukojimu atliksime savo pareigas.

Budėkime! v. s. O. Zailskienė 
Laik. ein. V. Skautininkės par.

Montreal, Que.
* Jūros skautų - čių vakaras, 
š. m. gegužės mėn. 10 d. 7.30 vai. vak. 
Montrealio jūros skautai-ės suruošė dide
lį "Pavasario Vakarą". Programa prasidė
jo solo dainavimu (j. sk. St. Masalaitė), po 
kurio sekė linksmas komiškas šokis - 
"Dviejų jūrininku nuotykis", - bei daug 
juoko sukėlęs "vaidinimas" kuriame da
lyvavo ne tiktai jūros skautai ir skautės, 
bet taip pat ir visi svečiai, pritardami 
daina, pagal kurią buvo pastatytas pats 
"veikalas". Po programos sekė Šokiai, ku
riuos jūros skautai ir skautės paįvairino, 
pravesdami "bulvių šokį", "Karnavalo šo
kį" ir 1.1. Šokių metu salėje veikė loterija, 
skrajojantis paštas ir turtingas bufetas. 
Taip pat buvo pardavinėjamos pačių sesių 
meniškai padarytos popierinės kepurai
tės, kurios labai derinosi su nemažiau me
niškai išpuošta sale. Iš visko matėsi dide
lės to vakaro rengėjų pastangos įtikti sve - 
čiams bei sudaryti linksmą nuotaiką. 
Reikia tikėtis, kad ir ateityje ruošiami pa
našūs parengimai susilauks tokio pat pa
sisekimo.

"Vaivos" gi šią žiemą taip savo kultū
riniam auklėjimui buvo atsidavę, kad net 
vakaro surengti nebesuspėjo. Bet ir jos
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turi kuo didžiuotis: s. I. Lukoševičienė 
baigė Montrealio universitete socialinės 
pagelbos studijas, o dr-kė J. Ciplijauskai - 
tė įsigijo B.Sc, su "honours" laipsniu Mc 
Gili universitete ir liko ten pat dirbti kaip 
profesoriaus asistentė, gi v. si. B. Cip - 
lijauskaitė tam pačiam universitete baigė 
ispanų, k.

* Birželio pirmoji Montrealio skautėms 
buvo tikrai didi ir atmintina diena - tų 
vakarą jos turėjo progos išvysti ir pasvei
kinti viso pasaulio Skaučių, Šefę Lady Ba
den-Powell, keliaujančią aplink pasaulį, 
kurios garbei ir buvo surengtas laužas. 
Didžiulėje, sausakimšai prancūzių skaučių 
pripildytoje salėje lietuvės skautės iš 
karto patraukė Šefės akis savo spalvingais 
tautiniais rūbais, ir kaip mes nustebome, 
kai ji be jokio pranešimo šiltu šypsniu 
pasveikino seses lietuves. Didžiausia ka
tučių audra pakilo, kai 16 skautukių išėjo 
šokti "Blezdingėlės", ir plojimai ilgai ne
sibaigė.Tuoj po Šokio įteikėm Lady Baden- 
Powell vienos "Vaivos'hprengtą lietuvišką 
lėlę su gražiu p. Akstino padarytu adresu, 
kas ją visiškai sujaudino. Kai sveikinom ją 
visų, neišskiriant nei Lietuvoje likusių 
skaučių vardu, ji atsakė, kad gerai žinanti, 
kodėl mūsų tik toks mažas skaičius čia, 
bet tikinti, kad kada nors ir vėl Lietuvos 
skautės veiks laisvai ir Palangos pajū
ryje, kurį ji dar gerai atsimenanti, sukurs 
didelį, visus jungi antį, lauž a. Pasirodymams 
baigiantis, Lady Baden-Powell pasakė la
bai gražią ir turiningą kalbą, didelę jos 
dalį skirdama išimtinai lietuvėms .Dėkoda
ma už dovaną, ji paprašė leidimo ją pa
statyti "Chalet Mondial" Šveicarijoje, kur 
viso pasaulio skautės galėtųgėrėtis grakš
čia lietuvaite. Ji sakė žinanti, kad visur 
savo kelyje sutiksianti ir daugiau lietuvių 
skaučių, ir pažadėjo visoms papasakoti, 
kaip gražiai ją priėmė jų sesės Montrea- 
lyje, ir kokia laiminga ji buvo, matydama, 
kad sunkūs tremties metai nepalaužė jų 
energijos ir kad jos sugeba dar taip pui
kiai susiorganizuoti ir pritapti prie Kana
dos skaučių šeimos.

Lady Baden-Powell vizitas mus nepapras
tai sustiprino dvasiškai. Savo asmenyje 
įkūnydama skautės idealą, ji mus nudžiugi
no ir tuo, kad ji parodė gerai pažįstanti 
lietuves seses ir žinanti visą jų skautiško 
darbo istoriją. Ta dar taip jaunai atrodan
ti ir tikrai jaunatviškos dvasios senutė 
keletu žodžių pakėlė mūsų visų nuotaiką, 
ir skautiško idealizmo ugnis dar smarkiau 
suliepsnojo mūsų širdyse, o šio vakaro 
įspūdžiai dar ilgai liks mūsųatmintyje.B. C.

* Skautai vyčiai turėjo pirmąją šio pa
vasario iškyla Vai David kalno papėdėje. 
Vakare po parengiamų iŠkylavietej darbų, 
po sočios ir skanios savų "virėjų" paga
mintos vakarienės,leidžiantis saulei,vyčiai 
kopė į kalno viršūnę, kurią pasiekus buvo 
sukurtas lauželis. Prie jo iškylautojai at
sinaujino skautiška dvasia, apmąstė duo
tus pasižadėjimus ir išbudėjo taip visą 
naktį iki aušros,kada suskambėjo prasmin
goji vyčių tradicinė, baigusi ideologinio 
susitelkimo iškylą.

* Gegužės 25 d., išlaikęs egzaminus, psl. 
A.Klinčius davė skauto vyčio įžodį.

* Liepos 19-27 d. d. Vandernil apylinkėj 
įvyks skautų ir vilkiukų stovykla. S.N.

London, Ont.

* Jau veik tradicija liko, kad Motinos 
Dienos minėjimą visai Londono lietuvių 
kolonijai rengia vietos skautai.Šiemetinis 
minėjimas dar ypatingas tuo, kad buvo at
vykęs Londonan VS Stepas Kairys .

Minėjimą draugininkui atidarius ir mo
tinas skautiškai pasveikinus, gražų svei
kinimo žodį tarė Londono Apylinkės Val
dybos atstovas p. E. Daniliūnas, kuriam 
pasiūlius sugiedota motinoms "Ilgiausių 
Metų". Specialiai ir pažymėtinai atvyko 
motinas pasveikinti šeštadieninės mokyk
los mokiniai. Jųjų "traukinys" buvo "pil
nas" gėlių. Mažieji prabilo į motinas gra
žiais eilėraščiais ir apdovanojo soleni - 
zantes gražiausiomis tulpėmis. Neilgai 
"manevravo" mažųjų traukinys. Jis tuojau 
išvyko tiesiog į Lietuvą - pas Tėvynę - 
Motiną. Išvykdami mokinukai, kurių dau
gumas yra skautai - vilkiukai, prašė visų 
minėjimo dalyvių sudėti geriausius linkė
jimus ir sveikinimus toms motulėms, ku
rios liko.. . tėviškėje. "Išvykstantiems" 
minėjimo dalyviai karštai plojo, o dažna 
motulė ir su ašarėle akyse juos palydėjo.

Prasmingą, poezijos posmais išdalinta, 
paskaitėlę skaitė M.Chainauskas. Pirmajai 
daliai besibaigiant, visos mirusios, ken
čiančios, ištremtos ir vargstančios moti
nos pagerbtos susikaupimo minute, po ku
rios visa publika sugiedojo "Marija, Ma
rija".

Meninę dalį pradėjo Stp. Kairys.Jis pa- 
smuikavo "Largo" - Bandelio ir "Avė 
Maria" - Bach - Gounod. Solistė A. Šče- 
pavičienė, jos dukrelei - skautei akompo- 
nuojant, gražiai padainavo "Kad aš naš
laitėlė" - Kačanausko ir "Lopšinė" - St. 
Šimkaus. Londonietė - sesė Gr.Narakaitė
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su įsijautimu ir nuotaikingai deklamavo 
B. Augino "Legenda apie Žemės Žvaigždę".

Antru kart Stp.Kairys, akomponuojant 
P. Bernotienei, pagrojo "Lopšinę" -Jarne- 
felt'o ir "Vengrų šokį Nr. 5" - Brahms'o. 
Skautė ŠčepaviČiūtė solo paskambino Šo - 
peno valsą. Pabaigai solistė Ščepavičienė 
padainavo Heser'io "Mielas kampelis" ir 
Gailevičiaus "Tykiai, tykiai. .. "

Gausi publika karštai plojo, o kai Apy
linkės V-bos atstovas tarė padėkos žodį ir 
svečius-torontiškius apdovanojo gėlėmis, 
kilo tiesiog katučių audra, kas rodo, kad 
Londono kolonija meno yra išsiilgus ir 
yra labai dėkinga už programos klasišką 
išpildymą.

Po minėjimo mūsų sesės v. skautininką, 
solistus ir svečius pakvietė prie kuklių 
vaišių stalo. L.E-tas

Boston, Mass.

* Bostono skautų vietininkuos kęstutėnai 
ir lapinai Lietuvių Ramovėje sušaukė su
eigą su skautų tėvais ir bičiuliais. Pirmojo 
aukšto salėje buvo surengta skautiška pa
rodėlė, kurios eksponatai bylojo svečiams 
apie skautų nagingumą bei atliktus darbus. 
Ten pat buvo parodyti spalvoti vaizdai iš 
Loon Pond stovyklos, kurion su tokiu verž
lumu rengiasi šią vasarą Bostono skautai. 
Vaizdus aiškino ir apie stovyklos tvarką 
papasakojo BSA So. Bostono tuntininkasA. 
Chamilard. Po šios įžangos buvo posė
dis - pasitarimas su tėvais, kuriam pir
mininkavo s. prof. L Končius. Kęstutė - 
nų draugininkas v. si. A. Banevičius vaiz
džiai nupasakojo draugovės veiklą. Si, tu
rinti 36 skautus draugovė, ne kartą repre
zentavo Lietuvą ir jos jaunimą amerikie
čių skautų tarpe. 1950 m. jie davė 7 skau
tus liet.reprezentaciniam vienetui BSA2-je 
Taut. Jamborėje, Valley Forge, Pa. Dar ir 
dabar kęstutėnai gauna laiškus iš amerikie
čių su klausimais apie Lietuvą ir jos by
lą. Ne kartą kęstutėnai pirmavo Bostono 
amerikiečių skautų iškylose, paraduose ir 
kt. Už tai draugovė gavo garbės atžy- 
mėjimo ženklus ir kaspinus vėliavai.Kęs - 
tutėnų trispalvė visados plevėsuoja vie
tos skautų iškilmėse žvaigždėtųjų vėliavų 
tarpe. Paaugesni skautai yra susibūrę į 
Lapinų būrelį. Lapinai kruopščiai gilinasi 
skautybės ideologijoje,ruošia sk. vadovus, 
propaguoja skautybę visuomenėje ir lei
džia laikraštėlį "Kimas". Lapinų-kęstu- 

tėnų pastangomis Bostono radio bangomis 
karts nuo karto pasklinda patriotiniai lie
tuviški vaizdeliai, paminimos tautinės - 
šventės. Pernai jie vieninteliai Bostone 
per radijąatžymėjoLietuvos Kariuomenės 
šventę.

Vietininkijos adjutantas Vyt. Černius 
supažindino svečius su skautijos istorija 
ir auklėjimo sistema, nuosekliai pradė
damas nuo Šio sąjūdžio įkūrėjo lordo Ba
den-Powell biografijos. Abu pranešimus 
gražiai reziumavo pirmininkaujantis pa- 
brėždamas, jog jis tikrai nesigaili, kad jo 
4 sūnūs buvo ir tebėra skautai. Diskusijo
se po gražių pašnekėsiu, pasireiškė nepa
prastas susidomėjimas artėjančios sto - 
vykios reikalais.Ir,aišku,tas nepasibaigs 
vien gražiais žodžiais,bet virs našia skautų 
tėvųirbičiuliųtalka skautų vienetams . 
Skautų vadai kreipėsi į tėvus, nes jie pas
tariesiems padeda atitraukti jų vaikus nuo 
Žalingos miesto gatvės aplinkos, nuo ne
gerų pramogų, - kas ir be aiškinimo yra 
tėvams aktualu. Ir tik bendra talka bei pa
rama neš gerus vaisius šiame darbe.
* Gegužės 21d. abi Bostono skaučių ir 
skautų vietininkijos Lietuvių Ramovėje tu
rėjo nepaprastą sueigą. Skautų svečiai tą 
vakarą buvo iš Lietuvos per Baltiją iš
trūkę žvejai - L. Kubilius, J. Grišmanaus- 
kas ir E.Paulauskas. Paprastais, bet gi
liai Širdin užkrentančiais žodžiais, jie 
kalbėjo skautiškam jaunimui ir svečiams 
apie Tėvynės nedalią bei vargus ir jų pa
bėgimą laisvajin pasaulin. Apie patį pa - 
bėgimą kalbėjo kap. L. Kublickas. J. Griš- 
manauskas pasakojo apie karžygius par
tizanus, kurių ryšininku jam teko būti, o 
jauniausias Žvejys - E. Paulauskas,žadąs 
pats tapti jūrų skautu, - apibūdino Lie - 
tuvos jaunimo vargus ir bolševikų pastan
gas jį apnuodyti komunizmo propaganda. 
IŠ klausytojų tarpo Žvejai sulaukė daug 
klausimų, į kuriuos mielai atsakė. Jie bu
vo apdovanoti gėlėmis, knygomis ir gavo 
lietuviškojo Laisvės Varpo ženklelius. 
Su Širdgėla jie papasakojo, kaip Lietu - 
voje okupantai smarkiai baudžia už trispal
vės iškėlimą, tautinių ir bažnytinių švenčių 
Šventimą, bažnyčių lankymą ir 1.1. Net ir 
už tokius jiems skautų įteiktus ženklelius 
Lietuvoje grėstų 15 m. kalėjimo arba ištrė
mimas. Sueiga praėjo skautiško impro
vizuoto laužo nūotaikojeržvejų pašnekėsiu 
tarpuose skambėjo dainos, šnypštė rakie- 
tos, sekė trumpi pasirodymai, buvo pasi
vaišinta arbatėle ir po sueigos kiek pa
sišokta. Sueigoje buvo išgrobstyta vieno 
platintojo atnešta J. Grišmanausko knyga
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"Tolimieji Kvadratai". Autorius ir jo bi
čiuliai apdalino visus savo autografais .Prie 
sueigos puikaus pasisekimo daug prisidėjo 
laužavedys si. V. Strolia. Skautų-čių tėvai 
reiškia nuoširdžią padėką trims žvejams 
narsuoliams už pašnekesius ir skautų-čių 
vadovams ir bičiuliams UŽ šios sueigos 
sušaukimą. Jos įspūdžiai ir pranešimai 
giliai įkrito vaiką atmintin.

Skautą vienetai, kur dar nesilankė tie 
žvejai, turėtą pasistengti juos būtinai pa
sikviesti sueigosna. J. G.

Hartford, Conn.

* Daugeliui skautų išvykus kariuomenėn, 
Čia skautiškas būrelis labai sumažėjo. 
Tačiau veikti nesustota. Padaryta eilė 
bendrą gerųjų darbelių. Taip antai, Vokie - 
tijoj pasilikusiems pasiusta kelios dešim
tys dolerių, Motinos dienos proga pasvei
kinta ir apdovanota nelaimingiausia trem
tinė motina, kuriai įteikta $ 27 auka ir 
rožių puokštė. Neapsieita ir be parengi
mų. Vasario 16-sios minėjimo programą 
atliko skautės,pastatydamos gražų monta
žą. Užgavėnėms - suruoštas kaukių vaka
ras. Sv. Kazimiero dieną skautės priėmė 
Šv. Komuniją. Po mišių buvo skautų-Čią ir 
ją tėvų pusryčiai, kurią metu apie Šv. Ka
zimiero gyvenimą kalbėjo iš Putnam,Conn, 
atvykęs prof. kun. St. Yla. Taip pat svečių 
tarpe turėjome skautą, atvykusį iš Korė
jos. Jis papasakojo, kaip korėjiečiai skau
tai gina savo tikėjimą ir tėvynę. Ši trum
pa pusmečio veiklos apžvalga rodo, kad su
gebame dirbti ir gretoms prasiretinus.

* Iš New-Yorko atsikėlė stipri skaučių 
pajėga v. s. E. Putvytė. Džiaugiasi skautės 
ir linki skautininkei kuo greičiausiai pra
dėti skautišką darbą. D. R.

Diepholz, (Britų zona)

* į Sekminių stovykla, BDP Bremeno 
Rajono skautų suroganizuotą, dėl lėšų sto
kos visa tunto DLK Vytauto Didž. dr-vė 
vykti negalėjo. Vyko reprezentacinė skil
tis, vadovaujama si. E. Polkio ir palydima 
ps. O. Gešvento. Skiltis puikiai atliko'savo 
uždavinį ir per visas tris stovyklavimo 
dienas tiek laužąpasirodymuose, tiek skau
tiškose bei sporto varžybose, stebindama 
Šimtus vokiečiųskautų, pirmavo. Vietovėje 
likę broliai ir sesės laiką išnaudojo gra
žiu iškylavimu. Du kartus iškylavo broliai 
- dieną ir naktį. Sesės neatsilikdamos su
ruošė paros iškylą.
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* Birželio pradžioje Vasario 16-tosios 
gimnaziją aplankiusi ir čia 4 dienas vie
šėjusi, amerikietė rašytoja Miss Alice 
Cobb domėjosi skautų veikla ir ypatingai 
buvo sužavėta tunto buklu.

* PLSS Vokietijos Rajono stovykla nu
matoma prie Steyerberg. Organizacinį 
stovyklos paruošimą atlieka Aušros tun
tas. Būsima stovykla rūpinasi s.A.Venc- 
lauskas. Sunkiausias klausimas - lėšos . 
Bet tikimasi ir tądidžiausia^kliūtįnugalėti .

* Vokiečių skautų laikraštis Jungenleben 
balandžio mėn. numeryje įsidėjo ilgoką 
straipsnį apie PLSS. -pk-

hyenas
Melbourne, Vic.

* Australijos Rajono Vadas v. s. B.Dai- 
nutis Velykų šventėse sukūrė su sese Ele
na Šteinartaite skautišką-lietuvišką šei
mos Židinį. Sėkmės ir laimės.
* Šiomis dienomis Viktorijos-Tasmanijos 
tuntas gavo iš Apylinkės Bendruomenė s 
Valdybos patalpas savam būklui įrengti. 
Džiugu, kad skautai turės kur susieiti ir 
daryti savo sueigas. Daromi žygiai, kad 
būklas būtų jaukiai ir skautiškoje dvasioje 
papuoštas.

* Senųjų skautų "LiepsnojančiosLelijos" 
Židinio narių sueiga ir 1952 metams per
rinko v.s.A.Krausą tėvūnu. Židinio su
eigos vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį. Gegužės mėn. 25 d. sueigoje 
ps. G. Žemkalnis skaitė referatą "Senųjų 
skautų ir vyčių uždaviniai emigracijoje" . 
Židinys reguliariai šelpia ligonius ir 
moksleivius Vokietijoje bei talkininkauja 
ir padeda jauniesiems skautams.

* Skautininkų Ramovės nariai savo su
eigoje išrinko 1952 m. vadovu v. s. B.Dai- 
nutį, sekretorium ps. Pankevičienę. Ramo
vės nariai laiks nuo laiko sueina ir apta
ria aktualiuosius skautavimo klausimus.
* Gegužės mėn. 11d. jun. A. Žilinskas 
sukvietė studentus skautus, gyvenančius 
Melbourne, ir įsteigė šios vietovės Akade
minio Skautų Sąjūdžio Skyrių. Sueigoje 
išsiaiškinta organizaciniais klausimaisir 
jaukioje nuotaikoje pasidalinta akademikus 
dominanČiom mintim. Melbourne yra per 
10 studentų skautų. Tik gaila, jie negali 
studijuoti.

* Pasaulio skautų Patrono Šv. Jurgio 
minėjimas pradėtas pamaldomis, į kurias 
Viktorijos-Tasmanijos tuntas atvyko ri-
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kiuotėje su savo vėliava. Tai dienai pritai
kytą pamoksląpasakė dvasios vad.kun.Pr. 
Vaseris. Vakare vienoje salėje, pačiam 
miesto centre, Įvyko iškilminga sueiga, 
kurioje per 60 vien jaunesnio amžiaus 
skaučių ir skautų išsirikiavo, be to, suei
goje dalyvavo vyr. skautės, senieji skautai 
ir didelis svečių būrys. Dvi skautukės da
vė paukštytės Įžodį, dvi skautės ir vienas 
skautas - skauto. Tai sueigai atitinkamus 
žodžius tarė tuntininkas ps. J. Makulis ir 
Rajono Vadas v. s. B. Dainutis. Oro skau-' 
tų organizatorius .Janulevičius tarė oro 
skautų klausimu šiltą žodį ir nušvietė nau
jai steigiamo oreivystei ugdyti fondo svarbą, 
pakviesdamas skautų vadovus pasirašyti, 
ir patvirtinti steigiamojo fondo knygą. 
Aukų Adelaidėje surinkta per 20 svarų, 
Geelonge 11 sv. Tikimės, kad ir melbour- 
niŠkiai neliks abejingi šiam gražiam su
manymui. Po kalbų įvyko pasirodymai . 
Šiais metais padaryta žymi pažanga. Tenka 
pasidžiaugti,kad dėka lituanistinių mokyk
lų skautiškoji Šeima Melbourne auga, o kas 
svarbiausia užpildo patys jauniausieji - 
vilkiukai ir paukštytės - praretėjusias 
gretas. Smagiai pasišokta ir prisiminta 
tautiniai šokiai.

* Melbourne Motinos dienos minėjimą 
suruošė Viktorijos tuntas, patiekdamas 
gausiai susirinkusiai visuomenei įvairią 
programą. Motinoms žodį tarė tuntininkas 
ps. J. Makulis ir trys iš jaunesnių skau - 
tu. Padeklamuota Brazdžionio, Aisčio ir 
Karpavičiaus (draugininko) eilėraščiai. 
Paukštytės plastikos judesiais pavaizda
vo "Lietuva Brangi", pavaizduotas vaizde
lis "Šokanti Lietuva".

* Viktorijos tunto skautai gegužės mėn. 
15 dieną buvo pakviesti svečiuosna pas 
australų skautus. Tautinių Šokių grupė pa
šoko vykusiai porątautiniųŠokių ir senųjų 
skautų atstovas A.Gabecas sąmojingai ir 
vykusiai grojo įvairias sudėtingas melo
dijas buteliais. Tunto skautų susitikimas 
su australų skautais pirmutinis. Senieji 
skautai jau kiek anksčiau yra Įsiregistravę 
Australų Skautų Asociacijoje ir palaiko 
ryšį su krašto šeimininkais. Reikia many
ti, kad ateity mūsų šeimos ryšiai su austra
lų skautais sustiprės.
* Šiais metais v. s. A. Krauso rūpesčiu 
surinkta 40 "Sk.A." ir 15 "Mūsų Vyties" 
prenumeratorių.Reikia manyti,kad broliai 
Sydnėjuje, Adelaidėje bei kitose vietovėse 
taip pat nesnaus ir bus geri mūsų skau
tiškosios spaudos talkininkai.

* Lietuviukai skautai pirmauja australų 
mokyklose.Naujai paskirtas "Arų" skilties 
skiltininkas A. Krausas, prieš porą metų 
įstojęs į technikos mokyklą, buvo beveik 
paskutinis klasėje. Sunki pradžia, 800 
moksleivių būry tik vienas DP . Pravardžia
vimai ir dažnai gaunamas "krikštas" bei 
anglų kalbos nemokėjimas bandė jo kantry
bę ir ištvermę. Po poros metų baigė jau- 
nesniaja technikos mokyklą pavyzdingo, 
gabaus mokinio laipsniu, kuriam paskirta 
nemokamai visos mokslo priemonės. Šio
mis dienomis Švietimo Departamentas at
siuntė dai' piniginę dovaną, ištvermė ir 
darbas nugalėjo. Šiais mokslo metais pra
dėjo ir daugiau lietuviukų skautų lankyti 
šią mokyklą. A. K.

$ jį: jįj$Xc$jį: jį: Jįc jį:

Laimingai pasiekę laisvuosius vakarus,trys 
mūsų tautiečiai žvejai nepamiršo pasvei
kinti ir "Skautų Aido" (ž. žinios iš Bostono)
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SKAUTU VYČIU SĄSKRYDIS CHIKAGOJE
Gegužės mėn. paskutinėmis dienomis 

Chicagoje šauktas JAV rajono skautų vyčių 
sąskrydis sklandžiai praėjo. Dalyvavo 49 
sk. vyčiai - iš New Yorko, Clevelando, Det
roito, Yanktono (So. Dakota), Cicero ir Chi- 
cagos. Darbščiai posėdžiauta dvi dienas 
Švč. P. Marijos Gimimo (Marquette Park) 
parapijos salėje. Dėl tolimų, atstumų nega
lėjo dalyvauti visi numatyti prelegentai, ta
čiau juos broliškai pavadavo kiti sk. va
dovai.

Sąskrydį sveikino iŠ Toronto, Kanadoje, 
-Vyriausiasis Skautininkas prof. Stp. Kai - 
rys ir LSB Vadijos skyrių vedėjai - 
s. Č. Senkevičius ir p's. H. Stepaitis;iŠ JAV 
rajono - Lietuvos Skautų Brolijos Pirmū
nas v. s. P. Jungė la, Akad. Skautų Sąjūdis, 
"M. Vyčio" redakt. s. B. Kviklys ir Chica- 
gos jūrų skautai. Nepaprastomis ovacijo
mis buvo priimti skautų vyčių sveikinimai 
iš JAV kariuomenės - iš Korėjos fronte 
kovojančių ir Vokietijoje taikai budinčių 
dalinių. SkaučiųSeserijos sveikinimą per
davė v. s. O. Zailskienė ir s. E. Strikienė.

Iš svarbesnių nutarimų pažymėtini: 
1) Sk. vyčiai visomis galimomis priemo
nėmis efektingai rems savo spaudą - 
"Skautų Aidą" ir "Mūsų Vytį". Energingai 
rūpinsis lordo Baden-Powell knygos "Skau- 
tybė Berniukams" išleidimu, ši knyga 
skautams ir jų vadovams yra raktas į sėk - 
mingesnį skautavimą. Pirma jos laida pa- 
sirodėKaune 1934 m. 2) Religijos mokslas, 
kiekvieno sk. vyčio išpažįstamoje konfe - 
sijoje, užakcentuojamas kaip integralinė 
vyčiavimo programų dalis. 3) Prie JAV 
rajono vadijos steigiamas sk. vyčių sky
rius. Jo vedėju išrinktas nenuilstamas 
skautybes kovotojas ps .VaidievutisMantau- 
tas. Rajono Vadeiva s. V. Pauža gavo puikų 
talkininką vyčiavimui JAV rajone skatinti.

Sąskrydis užbaigtas Tėvynei skirtu lau
žu, į kurį atsilankė Pas. Liet. Skautų S-gos 
Pirmijos Pirmininkas v. s. K. PalČiauskas.

Sąskrydžio dalyviai buvo globojami ir 
uoliai maitinami Čikagiškių vyresniųjų 
skaučių, kurios po laužo buvo smagiai pa
šokdintos.

Naktį po sąskrydžio - užmiesčio gam - 
toje, vadovaujant Lituanicos tuntininkui 
s. St. Rudžiui, buvo pravestas tradicinis sk. 
vyčių budėjimas. Sk. vyčio įžodį davė s. 
kun. J. Vaišnys, S. J. ir si. V.Šliupas.

Chicagos Lituanicos sk. tunto vadija 
efektingai parėmė sąskrydį $ 50 auka jo

išlaidoms apmokėti.
Ruošiamas smulkus šio sąskrydžio dar

bų protokolas, kuris sk. vyčius pasieks per 
skautiškąjąspaudą arba per jų vienetų va
dovus. J. G.

DĖMESIO! ORO SKAUTAI!

Kas turi bent vieną pavyzdį Vokieti
joje išleistų oro skautų medžiaginių 
Ženkliukų? Jei atsirastų toks oro 
skautas, kuris minėtą ženkliuką turi 
ir jį galėtų kuriam laikui paskolinti, 
prašau pranešti PLSS Aušros Tunto 
oro skautų vieneto vadovui Šiuo ad
resu: K. Dikšaitis, (23) Diepholz, La
ger am Flugplatz, Lit.Gymnasium, 
West Germany.

JŪRŲ SKAUTAMS
Jūrų skautų skyrius turi paruošus jū

rininkystės vadovėlį, • bet trūksta lėšų jo 
išleidimui. Šiuo leidiniu 1952 m. būtųat- 
žymėta jūrų skautijos 30 metų sukaktis . 
Jūrų skautų vienetai įpareigojami ir pra
šomi paruošti aukų lapus, duoti tuntinin- 
kams patvirtinti ir su jais parinkti prenu
meratų bei aukų. Prenumeratos kaina $ 
1.75 (su persiuntimu). Laukiamos taip pat 
pavienės aukos. Pinigus ir lapus siųsti 
skyriaus vedėjo vardu Šiuo adresu 85 De
laware Ave., Toronto,Ont..galimai iki Š.m. 
liepos mėn. 15 d.Tad įdarbą.o gero vėjo pa- 
kaks- Jūrų s. B.Stundžia,

Brolijos Jūrų sk. skyriaus ved.
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