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* Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą, Vilniaus Universiteto rektorių pro- *
* fesorių *
į MYKOLĄ BIRŽIŠKĄ, ** 1 x 9 -H-■#.
* rugpiūčio mėn. 24 d. šventusį savo 70-tą gimimo dieną, sveikatos ir našių dienų *
* kovoje už Tautos laisvę linkėdami, sveikina *
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❖ # * * * ** * * * * * * * * jįc # * * * * # * * * * * * * # * * * * * * * * * * ♦ * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * jjc * jJc * * * * * * * * * * * * *
*««****#*****###« jįcjįt^*********#******************#*****************************

* Korp ! "Vytis” Garbės Narį, skautininką, Vytauto Didžiojo ir Notre Dame (JAV) J
* Universiteto profesorių J
* STEPONĄ KOLUPAILĄ, *

* 
į rugsėjo mėn. 14 d. švenčiantį savo 60-tą gimimo dieną, nuoširdžiai sveikina * 
■4 *
* Lietuvos skautės ir skautai. *
* »

* Administracija pageidauja, kad viene
tų vadai paskirtų įgaliotinius "Sk.Aido" 
vajaus reikalams. Skiriami asmenys tu
rėtų būti kupini energijos ir noro pakelti 
mūsų laikraščio tiražą. Naujų įgaliotinių 
adresus prašome prisiųsti kaip galima 
greičiau administracijai.

* Administracija dažnai gauna iš skai
tytojų laiškus, už kuriuos tenka primokėti. 
Nepamirškime, mieli skaitytojai, prieš 
siunčiant laišką, pasitikrinti pašte, ar pa
kankamą Ženklą esate užlipinę.
* Administracijon grįžta "Sk. Aidai'' 
nesuradę skaitytojų. Nepamirškime laik u 
pakeisti adresą.

* Mieliems skaitytojams primename, 
kad dar nevisi esate apsimokėję "Sk.Aido " 
prenumeratą. Pasistenkite sutvarkyti Šį 
reikalą artimoje ateityje.

* Hamiltono sk. vyčių DLK Gedimino bū
relis "Sk. Aidui" paremti prisiuntė $ 15. 50, 
bet ne $ 15, kaip Nr.7-8 buvo paskelbta. 
UŽ klaidą atsiprašome.

* Spalio mėn. Nr. bus paskelbtos 1953 
metų "Sk.Aido" vaj aus-konkur s o taisyklės. 
Skaučių ir skautųdr-vėms,daugiausia su
rinkusioms prenumeratų, skiriami me
niški skydai. Skilčiai, surinkusiai dau
giausia prenumeratų, skiriama skilties 
palapinė. Toliau premijos numatytos: 
maisto gaminimo inventorius, sporto įran
kiai. Skautėms-tams, individualiai daugiau
sia surinkusiems prenumeratų, skiriama 
10 įvairių premijų.

* Brolis R.Lizdenis praturtino "Sk.Ai
do albumą, prisiųsdamas 41 stovyklinių 
vaizdų nuotrauką. Broliškas ačiū.

* BROLIJOS VADUOS BŪSTINĖS, VY-
* RIAUSIOJO SKAUTININKO ir "SK. AI-
* DO" REDAKCIJOS NAUJASIS AD-
* RESAS:

Stp. KAIRYS, 102 Quebec Ave.,
Toronto, Ont. , Canada. Tel.MU. 8630
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Žalgirio mūšio didvyrio 
VYTAUTO DIDŽIOJO 
dvasia tejungia mus 
ateities kovai, kurios 
pergalę kiekvieną Rug
sėjo 8-tąją saliutuosime 
savo tautos šventovėse.

DIRBKIME KARTU KURDAMOS PLSS SKAUČIŲ SESERIJĄ

Dirbti kartu reiškia - visoms kibti į vieną ir tą patį darbą. Mūsą visą tikslas yra 
nusakytas statute: "pagal B.P. skautybės sistemą auklėti lietuvių jaunimą religingais 
savo konfesijos nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais Žmonėmis ir 
naudingais piliečiais". Šalia šito tremtis stato mums uždavinį: ugdyti juose kovotojus už 
Lietuvos laisvę.

Turėdami tą patį tikslą ir tuos pačius uždavinius, turėtumėm vadovautis ir vienomis 
gairėmis. P a g r i n d in i u o s e reikaluose turi būti bendras veikimo pla
nas . Todėl kiekviena skautė ir vadovė, nenorėdama atsilikti nuo bendros veiklos, turi 
skubėti įsijungti į lietuvaites skautes jungiančią Seseriją. PLSS Skaučių Seserija iŠ žo
dinės vertės turi virsti apčiuopiama tikra Seserija, kurioje kiekviena skautė, kuriam 
pasaulio žemyne ji bebūtų, žinotų, kur ir ką daro kitos sesės, kokiais rūpesčiais ir 
džiaugsmais jos gyvena; kaip joms sekasi bendro tikslo siekti ir kaip mes galime bend
romis jėgomis esamas kliūtis pašalinti. Nė viena skautė neturi būti abejinga Seserijai, 
kaip lietuvaičių skaučių šeimai. Tik bendraudamos mes sustiprinsimi viena kitą, pa- 
sijusime pajėgesnes kovoje su kliūtimis savo asmeniškame gyvenime ir mūsų tremties 
misiją atliekant.

3



Kaip kariuomenei efektingiems veiksmams svarbu turėti geros autostrados ir strate
giniai punktai, taip ir mūsų Seserijos gyvam veikimui svarbu turėti tuos panašius ke
lius ir punktus, per kuriuos žaibo greitumu - oro paštu skristų žinios iš vieno žemyno 
į kitų, iŠ Seserijos Vadijos ir į Seserijos Vadiją. Ir tik glaudžiu bendradarbiavimu Se
serijos Vadijos ir vienetų bei pavienių skaučių mes įstengsime tuos jungiančius mus 
kelius išlaikyti geram stovyje, kurie užtikrina greitą susisiekimą. Tie keliai yra mūsų 
gyvas susirašinėjimas ir skautiškoji spauda.

SUSIRAŠINĖJIMAS. Jis turi vykti tarp Seserijos Vadijos, Vadeivių, Tuntininkių ir 
atskirų vienetų vadovių. Labai svarbu, kad į laiškus būtų atsakoma greitai, į patarimus 
ar užklausimus būtų reaguojama tuojau. Tik tuomet bus įmanomas stiprus Seserijos ry
šys su vienetais.

Jau laikas yra užmegzti korespondencinius ryšius ir tarp lietuvaičių skaučių vienetų 
esamų įvairiuose pasaulio žemynuose. Šiuo būdu kiekviena skautė pajus, kad ji priklau
so didelei skaučių šeimai. Tai išugdys joje didesnį pasitikėjimą ir skautybei ir lie
tuvybei.

SPAUDA. Man atrodo, kad mes dirbame savo vienetuose per daug užsidarę. Neran
dame reikalo pasisakyti apie savo veiklą. Kodėl? Ar per kuklios, ar per tingios ! Turi
me savo laikraščius "Sk.Aidą", "Mūsų Vytį". Daugelis visuomenės laikraščių skiria 
skautiškam jaunimui daugiau ar mažiau vietos. Turime tuo naudotis, kad greičiau vie
nos kitas pažintume, pajustume vienos kitų nuotaikas.

Kiekviena Seserijos skautė, norėdama greičiau įsijungti į skautiškos šeimos gyvenimą, 
turi skaityti "Skautų Aidą"; kiekviena vadovė, norėdama sekti vadovių pasisakymus įvai
riais opiais klausimais ir daryti pažangą skautybės pažinime, turi skaityti "Mūsų Vytį". 
Skaučių Seserijos Vadija laukia iš visų skaučių įsijungimo į skautišką 
spaudą ir skubėti ją u ž s i p r e n u m e r u o t i . Vadovės turi suprasti, kad Skau
čių Seserijos pažanga neįmanoma, jei vienetai, draugovės ar tuntai dirbs užsidarę sa
vyje, neįsijungų į bendrą Seserijos veiklą, nebendraudamos su vadovėmis kituose kraš
tuose. "Skautų Aidas" iš Seserijos turi susilaukti mažiausiai 500 prenum. , o "Mūsų Vy
tis" - 100. Be šitos pagalbos skautiškoji spauda turės užskleisti savo puslapius. Skau
tiškos spaudos gyvavimas ir klestėjimas svarbus ne tik Skaučių Seserijos Vadijai, bet 
visų mūsų vienetų kartu dvasiniam sustiprėjimui. Neturėsime savo spaudos, 
neturėsime ir Lietuviškos Skautybės.

Mielos vadovės, per spaudą jūs turit atkurti, o jaunesnėms sukurti Lietuvos Seseri
jos vaizdą, kaip vientisinės skaučių Šeimos, kuri įkurta N. Lietuvoje, atsikūrė pirmą 
kartą tremtyje ir dabar išeivijoje. Tik per skautišką spaudą kiekviena skautė sužinos, 
kad lietuviškoji skautybė skiriasi savo būdingais bruožais nuo skautybės tuose kraštuo
se, kur mes suradome sau užuovėją. Tuo ji galės ne tik džiaugtis, bet ir didžiuotis. 
Remdami skautišką spaudą ir dalyvaudami joje, mes turime per mūsų skautybų užka
riauti simpatijų mūsų Tautai ir mūsų Tėvynei Lietuvai, o kartu įgyti PLSS Skaučių Se
serijai aukščiau priklausomą respektą ir svorį Tarptautiniame Biure. Ir kuomet pakil
sime D i d ž i a j am Sugrįžimui kartu su palikta spauda paliksime ir mielų prisimi
nimų, o Tėvynei grąžinsime tą pačią lietuvišką skautybę,praturtintąišgyvenimais svetur.

Visą padarysime tik dirbdamos kartu ir oer susirašinėjimą bei spaudą kurdamos 
PLSS Skaučių Seseriją. z'

1952. VIII. 2 d., Cleveland, JAV. Vyriausia Skautininke

Lietuvos Skautų Sąjungos rinkimai Šiomis dienomis pasibaigė. Daugiausia balsų ga
vo ir Tarybon išrinkti: s. I. KONČIUS (perrinktas) - 120 balsų,s.M.KURŠAITĖ-BUD- 
RIENĖ - 87 bis., v. s. J. AUGUSTAITYTĖ-VAIČIŪNIENĖ - 72 balsais ir s.E.KOR- 
ZONAS - 62 balsais. Garbės teisman išrinkti: s.A.FLATERIS - 131 bis.,s.A.AG
LINSKAS (perrinktas) - 130 bis. ir s. dr. H. LUKAŠEVIČIUS - 87 bis. Kontrolės 
komisijon išrinkti: v. s. V. KIZLAITIS (perrinktas) - 139 bis., s. K. ŽILINSKAS - 
114 bis. ir jūr.s. V. PETUKĄUSKAS - 110 bis.
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TARNAUTI
Kun. S. Kulbis, S. J.

Skautų obalsis prasideda tuo kukliu žodžiu - tarnauti. Gi tos tarnystės pirmuoju ob
jektu yra Dievas, paskui seka Tėvynė ir pagaliau artimas.

TARNAUTI DIEVUI. Kokiu būdu mes tarnaujam tiesioginiai Dievui?
Pirmiausia: išpažindami Jį kaip savo Kūrėją, Išganytoją ir vienintelį Viešpatį.
Antra: išreikšdami Jam savo išorinę ir vidujinę pagarbą.
Trečia: gyvendami pagal Dievo planą, t. y. taip, kaip mus moko Šv. Evangelija ir 

Kristaus įsteigtoji Bažnyčia.
Tarnauti Dievui yra pirmoji žmogaus pareiga. Tam tikslui žmogus yra sutvertas ir 

apdovanotas triguba dvasine pajėga; būtent; protu, meile ir laisva valia - t.y. galia 
pažinti, mylėti ir norėti.

Tos didžios ir kilnios žmogaus dvasinės galios atskiria žmogų nuo visų gyvulių ir 
iškelia jį virš visų pasauly esančių kūrinių taip, kad viskas turi jam tarnauti, o jis 
ant jų viešpatauti.

Bet žmogus, naudodamasis gamtos patarnavimais, turi savo ruožtu tarnauti savo ir 
visų daiktų aukščiausiajam Kūrėjui, ne aklai ir vergiškai, bet laisvai. Todėl iš čia 
kyla atsakingumas prieš Dievą, o iš to atsakomingumo seka atlyginimas ar bausmė.

TARNAUTI TĖVYNEI. Skautiško auklėjimo tikslas yra padėti skautui tapti ištikimu 
Dievui ir padaryti jį geru, naudingu piliečiu Tėvynei. Todėl skautas stengiasi pažinti 
savo gimtojo krašto istoriją, žmones ir jų papročius. Todėl skautas stovyklauja. Ten, 
gamtos prieglobsty, po atviru dangumi, kur nors miške prie ežero ar upelio, skautai 
kelioms dienoms ar kelioms savaitėms apsigyvena. Atsiskyrę nuo visų įprastų šeimos 
patogumų veda paprastą, drausmingą, bet jaukų stovyklos gyvenimą. Čia skautiška 
auklėjimosi teorija virsta gyvenimo praktika. Taip skautas užsigrūdinęs - sveikas kū
nu ir dvasia, mokės tinkamai tarnauti Tėvynei, būti josios sargyboj ir, reikalui esant, 
ją ginti nuo priešų.

TARNAUTI ARTIMUI. Traukinys šniokšdamas lėkė iŠ Paryžiaus, Prancūzijos, vaka
rų kryptimi. Žmonių jame kimšte prisikimšę. Tai buvo paprastas pokarinio laiko 1945 
m. reiškinys. Kiekvienas jautėsi patenkintas, šiaip taip įsispraudęs į traukinį. Niekas 
apie kelionės riepatogumus negalvojo.

Tame traukiny važiavo jaunų uniformuotų skautų būrelis. Stovėdami traukinio kori
doriuje palei langus,jie linksmai Šnekučiavo ir krėtė įvairius šposus. Bet kiekvieną sy
kį, kai traukinys privažiavęs stotį sustodavo, jie pirmutiniai mikliai iššokdavo iš jo 
ir sustoję prie laiptelių padėdavo žmonėms išlipti ir įlipti į traukinį. Tų jaunųjų skautų 
ištiestą pagalbos ranką kiekvienas keleivis labai įvertino, bet ypač tie, kurių amžius 
ir sunkūs bagažai labiau spaudė pečius ir vargino rankas.

Ir taip jie patarnaudavo keleiviams visą laiką su šypsena ir patraukiančiu kuklumu, 
kol pagaliau patys pasiekė savo sustojimo vietą. Toks paprastas ir gražus patarnavimo 
būdas ne vienam keleiviui padarė gilaus įspūdžio.

Skautas turi būti praktiškas visuose gyvenimo reikaluose. Jis prisitaiko prie gyve
nimo aplinkybių, o nelaukia, kad jos prisitaikytų prie jo. Jis nelaukia ypatingų pro
gų veikti pagal savo gražų obalsį, bet pasinaudoja kiekvienos dienos jam suteikta pro
ga pasireikšti artimo meilės darbe.
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IS musu. GRnziOS PROBITIES
prof. Steponas Kolupaila

Leiskit prisiminti keletą puslapių iš mūsųįdomios praeities, apie kurią jaunieji skai
tytojai bus girdėję iš savo vadų, o tie ją dar neblogai prisimena, nes patys aktingai 
dalyvavo, kūrė tą istoriją. Dalykai, apie kuriuos rašau, įvyko ne taip seniai, prieš 
keliolika metų. Bet paskutinis dešimtmetis buvo mums žiaurus: svetimųjų priespauda, 
badas, persekiojimas, karo pavojai, tremtis, niūrios stovyklos, emigracija, sunkus 
darbas tarpe nesavų žmonių. Dėl to mūsų laisvas ir turiningas gyvenimo laikotarpis 
atrodo toks tolimas. Užsimiršta datos, vardai, detalės, tik negalima pamiršti pačių 
faktų, idėjų, tikslų.

Noriu papasakoti apie vandens kelionių sąjūdį, kuriame plačiai pasireiškė Lietuvos 
skautai. Jo tikslas buvo suartinti lietuvius su vandeniu, per upes ir ežerus su jūra. 
Istorinėms aplinkybėms susidėjus, lietuviai nutolo nuo jūros, o per ją nuo pasaulio. 
Turėjome uostą, bet neturėjome laivų nei jūrininkų. Mūsų visuomenei buvo reikalinga 
jūros propaganda: tą vykdė Laivynui Remti Moterų Draugija ( !), vėliau studentų "Jūros" 
korporacija. Antras reikalas buvo paskatinti jaunimą pažinti savo kraštą, įvertinti gam
tos grožį: pačios gražiausios mūsų Tėvynės vietos ir buvo prie vandens, tik mažai ži
nomos, kartais neprieinamos. Keliavimas po Lietuvą nebuvo populiarus, nors mokslei
viai buvo įpareigojami keliauti per vasaros atostogas: buvo skiriamos premijos už įdo
mias keliones, dienraščiai spausdino geresnius aprašymus. Pačios įdomiausios pasi
rodė kelionės ežerais ir upėmis, kurias skatino ir organizavo skautai. Lengvas laive
lis - baidarė, aptrauktas drobe medinis rėmas, buvo nesunkus pačiam pasidaryti, ir 
nebrangus. Toki laivelį galima nešti, gabenti traukiniu ar ant autobuso stogo: geresnę 
baidarę buvo galima išardyti ir patogiai sudėti į maišą. Toks paprastas laivelis pasi
rodė lengvas irtis ir vairuoti, pakankamai saugus, ir tiek talpus, kad galima turėti su 
savim palapinę ir kitą stovyklavimo įrengimą.

Vandens kelionių propagandą pradėjo "Skautų Aidas" (kauniškis) 1932 metais: buvo 
rašoma, kaip pačiam pasidaryti baidarę, kaip ir kur keliauti, kaip plaukti baidare . 
Kitais metais buvo paskelbtas konkursas su premija už įdomiausią kelionę ir jos apra
šymą: laimėjo skautė K.Chmieliauskaitė, kuri su tėvu ir broliu nuplaukė iš Obelių per 
Sartų ež. Šventąja ir Nerimi į Kauną ir paruošė vaizdingą kelionės dienyną. Žurnale 
buvo išspausdinti 13 maršrutų keliauti Lietuvos upėmis, taip pat išleisti atskira kny
gute "Mūsų vandens keliai".

1934 metais buvo nutarta įtraukti į keliones platesnes jaunimo mases: buvo surengta 
pirmoji masinė kelionė - baidarių paradas iš Alytaus į Kauną, liepos mėn. 7 - 9 d.

Tokioms kelionėms ruošti dar neturėjome patyrimo, tad pirma surengėm "bando
mąją ekskursiją" Šešiomis baidarėmis, birželio 16 - 18 d. Dalyvavo didžiausi baidarių 
entuziastai ir pionieriai: pik. J. Vintartas, trys broliai Baubliai, ir svečiai kun. A.Sa-
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Palušė, 
Lūšio ežero 
įlanka. 
Nuotr.
S. Kolupailos
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baliauskas ir miškininkas J. Kuprionis. Bandymas puikiai pavyko ir sukėlė dar didesnį 
entuziazmą.

į pirmąją masinę kelionę įsirašė 116 dalyvių, kaip buvo skelbiama,' be amžiaus, ly
ties, tikybos, tautybės ir visuomeninės padėties skirtumo. Branduolį sudarė skautai ir 
skautės, be jų buvo kunigų, karininkų, profesorių, rašytojų, menininkų, inžinierių, 
daktarų, valdininkų, studentų, moksleivių... Štai,kai kurie vardai: skautų vadas pik. 
J.Šarauskas, dail. A. Žmuidzinavičius, rašyt. A. Vienuolis - Žukauskas, P.Ruseckas, 
M. Chmieliauskas, J. Jonaitis, dalyvavo kuone visa Baublių Šeima !

Nemaža problema buvo tokios masės baidarių nugabenimas iš Kauno į Alytų. Susi
siekimo ministerijoje pavyko gauti ypatingą lengvatą baidarėms transportuoti: joms bu
vo taikomas dviračių tarifas, už porą litų buvo galima gabenti baidarę skersai visą 
šalį! Tarifas pradėjo veikti liepos 1 d. ir tuoj 3 platformos, prikrautos baidarių, nu
keliavo į Alytų. Čia ulonai pergabeno laivelius į Nemuno krantą vežimais. Dalyviai at
vyko iŠ Kauno autobusais ir sunkvežimiais. Kelionė pradėta iškilmingu maršu nuo Ne
priklausomybės paminklo, karo orkestrui lydint. Baidarės išrikiuotos eskadrilėmis 
lyg lėktuvai, lengvai išplaukė pasroviui tarp dailių Nemuno krantų. Pirmą sveikinimą 
atgabeno iš Kauno karo aviacijos lėktuvas, nofotografavęs baidarių eiles.

Akmuo "Gai
dys" Neries 
krante , že- 
miau Kerna
vės.

Kelionė vyko labai sklandžiai. Buvo sustojama žinomose istorinėse vietose, lanko
mos gražiausios pakrantės, vakare įrengiamos stovyklos ir pravedami tradiciniai skau
tų laužai. Nelaimių nebuvo, nors pasitaikė vienas kitas šaltas dušas: prie starto 
Alytuje išsimaudė Panemunės jachtklubo komandoras, ties Balbieriškiu mok. J. Dovy
daitis išvertė į Nemuną A. Žmuidzinavičių su pradėtu tapyti paveikslu. Visuomenė ruo
šė gražius sutikimus Punios šile, Prienuose, Birštone. Po trijų dienų įspūdingos ke
lionės baidarininkai buvo labai iškilmingai sutikti ties Panemune ir baigė savo paradą 
karo mokykloje prie Vytauto Didžiojo paminklo.

Nepaprastas pirmosios kelionės pasisekimas paskatino ruošti sunkesnę kelionę iš 
Kauno į Klaipėdą ir dalyvauti Pirmoje Jūros Dienoje, 1934 m. rugpiūčio men.12d.Plau- 
kė 100 žmonių, kelionė trūko 7 dienas, pasitaikė puikus oras. Pradėta įspūdinga ei
sena iŠ V.D. Karo Muziejaus, kelionė ėjo per žymiausias istorines vietas - Zapyškį, 
Seredžių, Veliuoną, Gelgūdus, Jurbarką, Smalininkus, Tilžę, Rusnę, Ventės Ragą ir 
Nidą. Bitėnuose aplankytas Rambynas ir M. Jankus. Baidarininkai išdrįso persiirti 
Kuršių Marias ir toliau plaukė išilgai Kopų ligi Klaipėdos. Čia jie žygiavo Pietiniu 
molu ir visas atsivežtas gėles įmetė į jūrą, pagerbdami žuvusius jūroje skautus. Vakar 
re jie dalyvavo didžiajame parade su deglais miesto gatvėse, o kitą rytą - laivu defilia- 
doje. Spauda rašė, kad Kauno baidarininkai sudarė Jūros Dienos sensaciją. Jų daina 
"Prie jūros žemaičiai, prie jūros aukštaičiai" dar tebedainuojama !
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Jaunimui masinės kelionės labai patiko. Kauno A. Technikos mokyklos mokiniai paga
mino per žiemą savo dirbtuvėse keliasdešimt baidariųir 1935 m. gegužės 30 d. surengė 
eiseną per miestą ligi Nemuno iškilmingam "krikštui". Baidarininkus naujiems Žygiams 
palaimino kan. A.Sabaliauskas. Tą metų masinei kelionei buvo pasirinkta Neris nuo 
pademarklinijo Panerių dv. ligi Kauno. Į pirmą skelbimą dienraščiuose atsiliepė di
džiausia žmonių minia: kelionėje dalyvavo 162 žmones 82-se baidarėse. Jiems nugaben
ti buvo išrūpintas specialus traukinys iš Kauno į Vievį. įspūdingiausi kelionės momen
tai buvo: gėlių įteikimas nuo vilniečių per demarkacijos liniją, senoji Lietuvos sostinė 
Kernavė, Čiobiškis, Gegužinė. Ties Ruklos poligonu mūsų kariuomenė pasveikino sve
čius visų rūšių kulkosvaidžių ugnimi, žinoma, tik saliutui. Kelionė baigta Kaune eise
na į V. D. muziejų, dalyvaujant kuone visam miestui.

Iš kitų kelionių, kuriose dalyvavo daug Žmonių, paminėtina: 1938 m. Šventąja iŠ 
Anykščių ir Nerimi į Kauną, 1939 m. Nemunu iš Kauno į Jurbarką su "Vyčio" Korpora
cija. Paskutinė kelionė įvyko tragiškai 1940 m., gegužes 11 - 14 d. d. iš laisvojo Vil
niaus Nerimi į Kauną. Kelionė, pradėta nuo Aušros Vartų ir Gedimino kalno, buvo gan 
sunki dėl vėsoko oro. Pasitaikė nelaimė Soidės rėvoje. Ties Ruklos poligonu apvirto 
viena baidarė, o rusų įgulos sargybinis neleido gelbėtis į jų okupuotą krantą: ta bai
dare plaukė dr. Gudauskas, dabar žinomas Chicagos gydytojas. Vilniuje mums įteikė 
akmeninį senovės patrankos sviedinį: su nemažais sunkumais atgabenom tą dovaną ir , 
baigdami kelionę V.D. muziejuje, padėjom ją ties Vytauto statula. įdomu, kad tasai 
akmuo liko toje vietoje per dvi okupacijas ! O filmą, kurią sukome toje kelionėje, liki
mo ironija pateko į sovietų propagandos montažą ir vaizdavo Lietuvos jaunimo džiaugs
mą, netekus Nepriklausomybės...

Tiesa, dar buvo vienas ypatingai skaitlingas baidarių paradas 1939 m. Pasaulio lie
tuvių kongresui pagerbti, tarp Panemunės ir Neries santakos su laužu ties Kauno pilimi.

Rimtesnio pobūdžio buvo mūsų organizuojamos grupinės kelionės. Taip, 1939 m. 
birželio 21 - 28 d. buvo atlikta su Amerikos lietuvių sportininkais ir žurnalistais ypa
tingai rizikinga kelionė iš Aukštadvario ežerais ir Strėva per neištirtas "džiungles“. 
1935 m. praplaukėm visą Šventąją nuo Salako, tarp kito per pavojingas "Velniavos" rė
vas ties Antaliepte.

Grupinės kelionės paplito Lietuvoje. Kiekvieną vasarą keliaudavau su jaunimu ir se
naisiais bičiuliais įvairiais maršrutais ir dažnai sutikdavau kitus keliautojus, kartais 
tolimuose užkampiuose. 1938 m. išėjo platesnė "Mūsųvandens kelių" laida su 36 marš
rutais, kuri rėmėsi mūsų įgytu patyrimu ir daug padėjo mūsų idėjų pasekėjams pažinti 
gražiąją Lietuvą. Kai tik atsirado proga, su 2 baidarėmis nuplaukėm iš Naručio ežero 
pro Vilnių, tada dar okupuotą, į Kauną, toliau iŠ Gardino pro Druskininkus į Kauną.
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Neries Intakas 
Žeimena Vil
niaus krašte.

Baidarininkams rojus buvo aukštaičių šiaurė su keliais šimtais ežerų, sujungtų upe
liais ar perskirtų siaurom sąsmaukom, per kurias nesunku perkelti baidarę! Tam rei
kalui turėjom sudedamus ratukus ! To nepaprasto labirinto maršrutus sudarė ir išlei
do M.Eidrigonis 1940 m.: "500 km. Lietuvos ežerais"su žemėlapiu. Būdinga, kad auto
rius to labirinto nebuvo matęs. Pakviečiau jį į tą kelionę jau prasidėjus rusų okupa
cijai: netrukus po mūsų kelionės tas Gimtojo Krašto entuziastas ir patriotas buvo suim
tas ir mirė Sibiro katorgoje. Mėginom keliauti per tą nuostabų kramtą net vokiečių oku
pacijos metu, nors tai buvo surišta su nemažais pavojais. Dažnai pasitaiko keliauti ir 
dabar, bet, deja, tik sapnuose apie tą gražų ir turiningą gyvenimo tarpą. Bet, "idėjos, 
jei didžios, nemiršta, kaip žmonės". Ir dabar, susitikus su "irklo draugais" svajojame 
apie busimąsias keliones po mūsų mielą Lietuvą! (Visos nuotraukos autoriaus. Red.)

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ VADOVEI

Medžiaga Rugsėjo 8-jai

v. s. L. Čepienė

1930 m. Vytauto Didžiojo karūnavimo diena buvo paskirta Tautos švente. 
PASIRUOŠIMAS. 1. Centrinėje sienoje pakabinamas Vytauto Didžiojo paveikslas. Jo ne
turint, užrašas: "Vytautas Didysis 1392-1430".

2. Salės viduryje ties paveikslu ar užrašu pastatomas stalas, padengtas gražia aus
tine staldengte. Ant stalo pastatomas ugniakuro modelis ir sudedamos auksinės karū
nėlės raidžių "V. D." forma. Karūnėlių tiek, kiek skaučių. Šiuo dalykus paruošia pačios 
skautės keletą savaičių prieš šventę.

3. Trys skautės papuošiamos kaspinų juostomis per krūtinę: geltona, žalia ir raudona.
4. Paruošiamos šventės kortelės su karūnėle ir žodžiais "Vytautas Didysis".

ŠVENTĖS EIGA. Svečiai renkasi. Prie įėjimo skautės prisega šventės korteles. Sve
čiams susėdus, šventė prasideda. 1) Muzika: "Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miš
kai. .." ar kt. , pritaikinta šventės minčiai. 2) Įeina j. skautės skiltimis. Sustoja ka-
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runos forma.3)Įnešama vėliava.Ji atitinkamai pagerbiama.4)Tautos Himnas. 5) Eilėraštis 
(kolektyviai deklamuojamas 6 vienos skilties jaun.skaučių) iŠ V.Joniko "Mano jėgos - tėvy- 
Pirmoji skautė: "Mano jėgos.

Kraujas ir siela - 
Amžino lietuvio 
Gaivi atžala".

"Mano žemę gynė 
Pilys ant kalvų, 
Mano pranokėjai 
N e lenkė galvų".

"Mano marios ošia
Ilgesio dainas
Mano laimė varsto 
Gintaro dienas".

6) "Vytautas Didysis Lietuvos Kunigaikštis" - kolektyvinis kitos skilties atliekamas 
pasikalbėjimas apie D. L. K. Vytautą. 4) Daina: "Dunda, trankosi griaustiniai^'.. (Lau
žam liepsnojant 54 pusi.) ar kt. 8) Ugniakuras - (Ugniakuro modelį galima padaryti kad 
ir taip: apversti kibirą dugnu aukštyn, apvynioti storesniu popierių, nupiešti anglimi 
akmenis. Ant kibiro sustatyti kiek tik telpa žvakių - žvakidėse). Muzika ar daina (ty
liai) "Ant kalno Ramovės ugnelė spindėjo. . . '■' Skautės po vieną iŠ eilės prieina prie ug
niakuro, uždega žvakelę, užsideda ant galvos karūnėlę ir grįžta savo vieton. 9) Tylūs 
šūkiai: Viena skiltis:"Vytautas - karalius Antra skiltis:"O Vytauto dvasia galinga

Karalaitės - mes Tu tėviškėlėn nusileisk.
Minim ir minėsim Gražinki laisvę stebuklingą
Jo didžias dienas!” Ir niekada jos neapleisk!"

Trečia skiltis: "Žėrėki širdyje, ugnele, Visos skautės:('Geltona, žalia ir raudona - 
(iš St.Džiugo Tėvynės meile, darbštumu Skaisčių spalvų mūs'vėliava!
eil. "Ugnelė") Ir būki kelyje benamiui • Po ja stovėti mums malonu.

Tu šiluma gimtų namų". Joje Tėvynė Lietuva!"
10) Apie Lietuvos vėliavą. Trys skautės per krūtinę perjuostomis kaspinų juostomis pri
eina prie vėliavos, saliutuoja.

Pirmoji: Raudona - tai žemelė mūsų. Antroji: Žalia - tai mūsų žalios girios, 
Aplieta karžygių krauju; Tai žalios pievos ir laukai;
Jie gynė Lietuvą nuo rusų, Tai laisvės diegas nenumiręs
Su priešu kaujas vėl nauju. Po priešo priespaudos ledais".

Trečioji skautė:

Penktoji skautė:

Antroji skautė:

Ketvirtoji sk.:

Šeštoji skautė: 
(arba visos)

'Mano kalbą puošia /nei".
Vyturio giesmė,
Mano maldos dvelkia 
Šventgirio unksme".
'Mano karaliūnai 
Valdė karalius, 
Mano karalaitis 
Verpė linelius".
'Mano jaunos jėgos
Nieko negailės;
Tau, tauta šaunioji, 
Tau, tėvų šalie!"

Trečioji: Geltona reiškia darbo vaisių,
Kad mūs' laukuos subręs grūdai, 
Kad pasibaigs nelaimės baisios 
Ir aukso saulė švies šiltai".

11) Tautos Himnas. 12) Vėliava išnešama. 13) Skiltininkės išveda skiltis į svetainę, 
vaišėms paruoštą kambarį. (Skautės pasiruošia pavaišinti savo svečius). 14) Draugi
ninke padėkoja svečiams ir pakviečia arbatėlėn.

V

PAŠTAS. Žaidėjų skaičius: neribotas. Amžius: 7 -12 m.Žaidimo vieta: 
ribota aikštė ar salė.

Žaidėjai,stovėdami netoli vienas kito, sudaro ratą. Kiekvienas žaidėjas pasižymi 
vietą ir pasivadina kokiu nors miestu. Vienas žaidėjas - šauklys - stovi rato viduryje. 
Jis šaukia: "Paštas eina iš Kauno į Ukmergę". Atitinkami žaidėjai "Kaunas" ir "Uk
mergė" turi pasikeisti vietomis, tuo tarpu šauklys stengiasi užimti vieno jų vietą. Kas 
lieka be vietos, tampa šaukliu, o buvęs Šauklys pasiima naujojo miesto vardą.

Variantas: Žaisti salėje. Šauklys yra užrištomis akimis. Kiti žaidėjai turi laiky
tis labai tyliai. Šauklys gaudo, spręsdamas iš ausies apie paštų perbėgimus.
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Ištrauka iš leidžiamos knygos "Gatvės Berniuko Nuotykiai".

- Budi, Jonai, - greta atsiliepė balsas.
Berniukas krūptelėjo ir apšvietė kalbantįjį. Draugininkas.
- Per dažnai švieti, Jonai. Maniau, kad žaibuoja. Tik tau į nenaudu išeina, nes ta

vo akys neįpranta prie tamsos. Jei kas tave sektų, visad matytų iš prožektoriaus, kur 
esi. Paprastai, jei kas įtartina, geriau prisiglausti prie medžio ar kitos tamsios vie
tos, kuri neišduotų judesių. Nebijai?

- Ne.
- Nešalta?
- Ne.
Berniukui lindo blogos mintys. Jei jis lįstų palapinėn, štai paties draugininko būtų 

buvęs užkluptas. Kokia laimė, kad nesusigundė. Juk žinojo, kad kartais draugininkas 
išeina sargybos patikrinti ir visad tamsias valandas parenka.

- Matau, šaunus berniukas esi. Girdėjau, tu pats parinkai laiką?
- Pats.
- Patinka tau stovykla?
- Patinka.
- Parašei tėveliams laišką?
- Ne.
- Parašyk, rytoj, aš duosiu popieriaus, voką ir pašto ženklų. . . Žinok, motinos šir

dies dovanos nėra privaloma kasdienybė.
Matydamas, kad berniukas jaučiasi suvaržytas, draugininkas apsidairė, patik rino 

laikrodį, apėjo aplink stovyklą ir, draugiškai patapšnojęs Jonui per pečius, rengėsi eiti 
miegoti, kai berniukas, kažkokių minčių kankinamas, abejodamas sustabdė:

- Draugininke.
- Ką? - sustingo vietoje pašauktasis.
- Aš.. .
- Sakyk drąsiai, ko nori.
- Aš irgi noriu būti skautas.
Stojo valandėlė tylos.
- Malonu, kad nori į mūsų organizaciją. Susipažinai su ja, žinai mūsų įstatus?
- Žinau kiek .. .
- Hm, bet tai dar ne viskas.
- Ko dar?
- Pakišai sviestainį po Jurgio sėdyne?
- Pa.
- Pakabinai Arabo kelnes pušies viršūnėje?
- Pa.
- Sukruvinai Ignui nosį?
- Su.
- Pravardžiavai jį?
- Pra.
- Įpylei druskos Povilui į kompotą?
• Į-
- Įdėjai negyvą pelę Ignui į palapinę?
- I-

9

11



- Kieno nagai jau ketvirtą kartą iš eilės per patikrinimą neišvalyti?
- Mano.
- Keikiesi biauriausiais žodžiais stovykloje?
- Aš maniau . . .
- Ką manei?
- Kad niekas negirdi.
- Matai, girdėjo.
- Matau.
- Taigi, tavo skiltininkas geras skautas, ar jis taip daro, kaip tu?
- Ne.
- Palik žirgų skiltyje stebėtoju, o Kęstutis tau padės. Nugalėsi save, prisitaikysi prie 

mūsų reikalavimų, tapsi skautu kandidatu, o toliau žinai - egzaminai, įžodis. Bet da
bar peranksti. Na, labanakt, jau ir tavo laikas baigiasi.

- Labanakt.
Draugininkas dingo palapinėje, Jonas žvilgterėjo aplink - papilkėjo. Pašvietė pro

žektoriumi, perėjo vieną kitą kartą stovyklą, apsižvalgė, bet baimės jau nebejuto. Ži
nojo, dar draugininkas nemiega; be to, jau po vidurnakčio, visos tamsiosios jėgos sku
ba dingti. Laikrodis rodė be dešimties minučių pirmą. Patikrino sąrašą, atrado sekan
čio sargybinio palapinę ir, pastovėjęs dar septynetą minučių, patempė už kojos mie
gantįjį-

Nakties sargyba pasibaigė.
Kitą dieną skautai pastebėjo draugininko ir skiltininkų ilgą pasitarimą, po kurio grį

žę skiltininkai nė žodžio neprasitarė, lyg burnos užrištos būtų. Tai, žinoma, sukėlė 
keisčiausius spėliojimus. Bet kai skiltininkai dar du kart buvo pašaukti ir tyliai, šnabž- 
dėdamiesi neleido net smalsuoliams arčiau prieiti, stovykla suūžė.

- Matysit, nakties žaidimas.
- Kažin, ženklus seksim?
- Vakar sekėm.
- Bet nepavyko. Ereliai laiškus taip suslėpė, kad ir patys vėliau nerado.
- Ričardas miknius.
- Kirvis.
- Per jį šiandien . . .
- Nei ženklai, nei žaidimai, Čia kas nors jau yra, - mirktelėjo Arabas.
- Neišplepėsit?
- Aš žinau ir be Arabo, - įsikišo žirgų paskiltininkis, -tinkląžuvims gaudyti darys.
Berniukai sprogo juoku.
Arabas paraudo.
- Jūs ir sapnuodami žuvis matote.
- Kad pats daug prigaudei.
- Tiek tavo žuvų persivalgem, kad ir į miestą bus gėda grįžti.
- Užtenka, nusibodo klausyti. Visai sukvailėsit, - supyko sargybinis.
- Kad pasižymėjai . . .
- Nuopelnus minime ..,
- Medaliu apdovanosime . . .
- Žuvį pakabinsime.
Veltui Arabas gynėsi, nes geležinio stovyklos įstatymo niekas dar nesulaužė. Už

tekdavo kuriam prasikišti kuriuo ypatingu įvykiu, ir tas jį jau užguldavo per visą sto
vyklos metą. Gerai, jei įvykis garbingas, bet kartais ir šauniausią vyrą netikėtumas 
į ožio ragą suvarydavo.

Ir tik į pavakarę po miškų žaidimų Kęstutis ilsėdamasis atskleidė žirgams paslaptį.
- Šiąnaktį Antanas su manim eina Vytauto draugovės stovyklos apžiūrėti. Šiokių tokių 

Žinių norime sumedžioti. Negi taip kaip kelmai neatsilyginsime už mums padarytą gėdą.
Jonas pašoko.
- Kęstuti, imk mane kartu.
- Kelionė tolima.
- Aš nenuvargęs.
- Nepatyręs, įkliūsi dar, tada nežinosim, kur ir akių dėti, nors stovyklon negrįžk.
- Aš neįkliūsiu.
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- Mes vyresni, stipresni, pabėgsime, o tu?
- Aš nebėgsiu.
- Nebėgsi?
- Nebėgsiu. Aš sakysiuos, kad karvės ieškau. Pernai ganiau, tik botagą nusivysiu. 
Kęstutis kurį laiką žiūrėjo susimąstęs.
- Žinai, įdomi mintis. Palauk, pakalbėsiu su draugininku, gal tikrai gali būti nau

dingas.
Po pusvalandžio Kęstutis grįžo.
- Galėsi eiti su mumis.
- Išeiname laužui tik prasidėjus, taigi greit pasiruošk.
Jonui nereikėjo kartoti, nes tuojau dingo. Po vėliavos nuleidimo, skautams ruošian

tis laužui, Kęstutis susirūpino, ieškodamas berniuko.
- Kur tas pražuvo. Ar nematei? - klausinėjo.
Tačiau veltui dairėsi. Tarp Šilčiau besivelkančią skautą jo nebuvo. Taip pat nesisuki- 

nėjo ir tarp atvykstančių ūkininkų pasiklausyti dainų ir pasižiūrėti vaidinimo. Jo dėme
sį tik kiek patraukė purvinas piemenukas, kuris įsidrąsinęs net į stovyklą buvo įėjęs.

- Eisim be Jono, - nusprendė akimis ieškodamas Antano, kai kažkas jį timptelėjo už 
rankovės.

- Tai gal jau laikas?
Prieš Kęstutį stovėjo matytas piemenukas. Nors prakalbintasis ir suprato, kad tai 

Jonas, bet nenorėjo savo akimis tikėti. Nusmukusia ant akių kepure, išsitepęs veidas, 
pajuodę marškiniai, rudinėlė, botagas rankoje.

- Nuostabu, nenoriu tikėti. IŠ kur gavai visa tai?
- Botagą pats pasidariau, o kitką susiskolinau. Kelnės vaidinimui buvo atvežtos.
- Puikiausia, einam, draugininkui parodysiu.
Nuėjo.
Apžiūrėjęs draugininkas nusišypsojo.
- Tikrai tau, Jonai, neteks bėgti, tave kiekvienas tikru piemenuku laikys. Na, lai

mingai, nuo jūsų parneštų žinių daug kas priklausys. Geros sėkmės.
Visi trys - Kęstutis, Antanas ir Jonas, nenorėdami atkreipti dėmesio, su niekuo 

daugiau neatsisveikindami, tuoj pasuko į Šoną, čia pat pasinerdami į mišką. Iš stovyk
los kilo Šūkavimai, vienas kitas mėgino dainą; buvo jaučiama, kad berniukai jau pra
deda traukti prie laužo. Tačiau pamažu, vis labiau tolstant, garsai darėsi silpnesni ir 
silpnesni, o vienu laiku visai apmirė. Tik staiga suvirpo miškas nuo galingo -

- Stovykla-a-a !. , .
- Raketa.
- Gražiai iš tolo skamba.
Miške jau buvo tamsoka. Dar kiek juo pažygiavę, įsuko į mažą takelį. Ėjo skubėdami, 

tad Jonas, mažesnis būdamas, tarpais turėjo pabėgėti. Visi trys susirūpinę tylėjo . 
Žinojo - žygis nebus lengvas. Vytauto draugovė tikrai pasiruošusi visokiems netikė
tumams. Neduok, Dieve, įkliūti, nors į stovyklą negrįžk. Nebus kur akių dėti .

- Gaila, prožektoriaus nepasiėmėm, - apgailestavo Jonas.
- Tik mums trukdytų. Per didelis. Jo šviesa iš tolo krinta į akis. Dar kas pastebėtų, 

- nuramina Kęstutis.
Temo dabar nepaprastai greitai, ir didžiuliai juodi šešėliai apdengė mišką. Negalima 

buvo skubėti, bet žengta lėtai, atsargiai, tarpais maža lempute pasiŠvieČiant. Jonas 
jau daugiau nebeatsiliko, bet stengėsi eiti viduryje, kad saugiau būtų, nes, sekant iš 
paskos jam rodėsi, kažkokie pavojai jį tyko, gal vilkas kartais ar kitas pavojingas pa
daras. Tačiau po valandėlės įėjo į jauną pušyną, kur pasidarė žymiai Šviesiau. Dabar 
galėjo pridėti žingsnį, tik, deja, neilgam. Jaunasis pušynas tuojau pasibaigė, vėl už
leisdamas vietą šimtamečiui. Pradžioje takas dar buvo platesnis, ir lengva buvo sekti , 
tačiau netrukus jis susiaurėjo, kelią pastojo kadugių krūmai, išsišakojusios eglės ir 
nuotykių ieškotojai nenoromis vėl nutrepsėjo žąsele. Po kiek laiko pirma ėjęs Kęstutis 
sustojo.

- Išsukom iŠ kelio. į tokį tankumyną įbridau, kad prasiveržti negaliu.
Pašvietė lempute. Apsidairė aplink - net Šunkelio nematyti, o tik didžiulė tankumynų 

siena. Patys suprasti negalėjo, kaip jie Čia ir įlindo. Dangaus irgi nė skliautelio.
- Reikėjo keliu eiti.
- Per mišką arčiau.
- Arčiau, bet matai, kas išėjo. 11
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- Palauk, duok kompasą ir žemėlapį.
Antanas pašvietė lempute.
- Veržkimės į rytus, turėtų būti miško kelias. Duok man lemputę, tikrinsiu kompa

są, - nutarė Kęstutis.
Pradėjo lįsti iš tankumyno, saugodami akis. Laimė, kad dar miškas sausas, vers

mės kelio nepastojo.
- Kad tik gyvatė neįkąstų, - baiminosi Jonas, brisdamas tarp žalių viršų, samanų, 

aukštai keldamas kojas, dažnai plakamas šakų, duriamas krūmų, braukdamas uodus. 
Ėjo jau ne pavieniui, bet vienas kitam įsikibę į diržus, dažnai virsdami, sustodami. 
Kiekvienas žingsnis buvo kovote kovojamas ir, jei ne lemputė Kęstučio rankose, žygis 
būtų buvęs neįmanomas. Kelias pagaliau tiek prailgo, kad, rodės, ištisus kilometrus 
taip slenka, bet iš tikrųjų ne daugiau kaip 200 metrų padarę, įvirto keliukan.

- Uf, - atsiduso palengvėję, susėsdami pailsėti. Kiekvienas braukėsi prakaitą ir ka
sėsi apkultas sudraskytas kūno vietas.

- Gerai, kad dar išsikapstėm. Be kompaso tai ir nemėgink.
Kęstutis vėl išsiėmė žemėlapį ir pasidėjęs atidžiai pradėjo žiūrinėti, žiūrėdamas į 

laikrodį.
- Geriausia mums atsidurti prie stovyklos prieš dvyliktą. Pats įmigis. Be to, nors 

akin durk, sargybiniai savo prožektoriais nurodys mums kelią. Mes esame maždaug 
keturi kilometrai nuo stovyklos, taigi turime paskubėti. Šis miško kelias tuojau įsuks į 
vieškelį, kuris pušynais eis beveik iki pat jų stovyklos, - aiškino Kęstutis. - Lempu
tės daugiau nevartokime. Na, pirmyn.

Ėjo dabar labai greitai ir pagal žemėlapį įsuko vieškelin, jau žymiai lengviau skir
dami jo baltą paviršių.

- Dar trys kilometrai, paskubėkime.
Ėjo kurį laiką tylėdami, greta, įtempę ausis, stengdamiesi nekelti triukšmo.
- O gal čia jų kur stovykla? - suabejojo Jonas pašnabždomis.
- Ne, jie prie Neries, kuri dar tolokai nud.Čia. Tuojau vieškelis bus perkirstas kito. 

Tada lygiai liks kilometras ligi upės. Jau dvylika, greičiau.
Vieškelis buvo išsitiesęs lyg styga, kiek krisdamas žemyn. Staiga Kęstutis stabte

lėjo, griebęs abu palydovus.
- Cit !
- Kas?
- Ša, einam į šoną po medžiais, - pakuždėjo.
Nesiginčydami nuslinko, suguldami po Šakomis.
- Kas atsitiko?
- Mačiau priešais šviesų.
- Negali būti, aš irgi priekin Žiūrėjau, - nustebo Antanas.
Jonas tylėjo, pasiduodamas Kęstučio įsakymams, tik Širdis daužėsi, tartum mirti

nas pavojus tykotų.
- Mačiau trumpą sekundę Žybterėjusią šviesą, lyg pridėtą aklinai prie laikrodžio va

landai patikrinti.
- Kas čia galėtų būti ?
- Tik sargybinis.
- Susimildamas, Čia, ant vieškelio!
- Kryžkelė Čia.
- Taigi, net kryžkelė, negi Čia jau stovykla?
- Ne, čia negali būti.
- Matai.
- Prisiekiu, mačiau Šviesą.
- Ką darome ?
- Palaukime. Jei aš neklystu, tas, kas kartą valandą patikrino, gal norės patikrinti 

ir vėl.
Gulėjo įtempę akis į Kęstučio nurodytą vietą. Slinko minutė, antra, trečia, Atrodė, 

slenka jau ir dešimta, bet tamsoje viskas buvo ramu; mažiausias žybtelėjimas ne
drumstė iškilmingos slegiančios tamsos. įtempti raumenys po truputėlį pradėjo įvargti, 
ir laikas taip prailgo, kad, rodos, valandos prabėgo. Tačiau patys nedrįso žvilgterėti 
laikrodin.

- Tau tik pasirodė, - pradėjo Antanas, bet tuoj nuščiuvo, nes maždaug už 150 metrų 
tikrai blyksterėjo Švieselė tuoj užgęsdama. Kęstutis, gulėdamas viduryje, bakstelėjo 
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draugams į šonus.
- Matėt?
- Matėm.
- Kas ten galėtų būti?
- Tu teisus, kad kas tikrino laikrodį.
- Negi sargyba, stovykla?
- Neįmanoma, be to, sargybiniai paprastai vaikščioja, o Šis tartum vietoje prikal

tas.
- Ką darysime? Arčiau slenkame?
- Ne, čia kažkas ne taip.
- Klausykit, - apsisprendė Kęstutis, - tu, Jonai, nusimanai apie žvaigždes?
- Kodėl?
- Jei mes turėtume persiskirti ir nesusitiktume, ar rastum kelią į stovyklą?
- Nežinau.
- Žinai šiaurės žvaigždę?
- Žinau. Jurgis laikė vakar egzaminus ir girdėjau, kaip aiškino.
- Matai ją danguje?
- Matau.
- Kas dar reikia žinoti?
- Grigo Ratus.
- Rasi Šiaurės vakarus?
- Rasiu.
- Gerai, jei persiskirtume, tiesiai trauk į šiaurės vakarus, o dabar klausyk.
- Klausau.
- Išeisi į kelią ir, Šaukdamas "berage, berage", eisi tiesiai į vietą, kur matėm Švie

są. Jei rasi skautą, nėra tau ko bijoti. Jei Šiaip ką nors - sušuk, bėgsim padėti. Su
pratai? .

- Supratau.
- Jei bus skautas, pasisakyk ieškąs paklydusios karvės. Kalbėk su juo garsiai, kad 

girdėtume. Sužinok, kur stovykla, nueik ten, patrauk sargybinių dėmesį, įsikalbėk, bet 
tik garsiai. Jei viskas laimingai seksis, grįžk į šią vietą, kur gulim, bet aplinkiniu 
keliu. Supratai?

- Supratau.
- Na, tai eik!
Jonas išsitiesė, atsistojo ant kelio, mostelėjo botagu ir įsidrąsindamas pašaukė:
- Tpruke, tpruke . . .
Dairydamasis į šalis, lėtai patraukė pirmyn, tarpais kartodamas pradėtą melodija. 

Nenuėjo jis šimto žingsnių,kai priešais suspinkso elektros lemputė, apiberdama jį Šviesa.
- Kas tu? - pasigirdo balsas tamsoje.
- Aš?
- Ką darai Čia?
- AŠ karvės ieškau. Pražuvo, Šeimininkai išvarė ieškoti ir Antosė ieško, ir Antanas, 

ir Osvaldas su kanopa. (B. d.)

Vokietijos Aušros tunto "Tau Tėvyne" stovykla, 1952. Nuotr. K. Dikšaičio
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NELAIMĖS ATVEJU JŪROJE

Kiekvienas plaukiojantis pastatas, di
delis ar mažas, turi galimybę susidurti su 
įvairiom nelaimėmis, kurios pasitaiko jū
roje, ežere ar upėje. Saugumas priklauso 
ne vien tik nuo laivo kapitono, bet ir nuo 
visų jūros skautų, esančių tam pastate. 
Todėl kiekvienas įgulos narys jau iŠ anks
to turi žinoti savo specialias pareigas, ku
rias jis privalo tuoj vykdyti nelaimei iš
tikus.
GAISRO ATVEJU. Kovai prieš gaisrą, lai
ve turi būti bent 2 kibirai vandens, smėlio 
ir specialus gaisrui gesinti purkštuvas. 
Jei dega medis - naudoti vandenį ar purkš
tuvą,. Degančią alyvą gesinti smėliu ar 
miltais.

Vieni gesina ugnį, kiti saugo daiktus. Vi
rėjas prižiūri virtuvę, bocmanas pasiruo
šęs apsaugoti logą, laivo dokumentus ir 
vaistinėlę. Budintieji ant denio prižiūri 
siurblių veikimą ir parūpina kirvius, ge
ležines kartis ir kt. ugniai sustabdyti. Sig
nalizuotojas pasiruošęs šauktis pagalbos . 
Taip pat paruošiamos šlapios antklodės 
ugnies užslopinimui.

Škiperis turi stengtis laikyti laivą tokio
je padėtyje, kad vėjas ugnį nusilpnintų, 
nupūsdamas ją į šoną. Kilus smarkesniam 
gaisrui, valtys yra nuleidžiamos taip, kad 
jomis būtų galima pasinaudoti kiekvienu 
momentu.
IŠKRITUS PER BORTĄ. Kam nors įkritus 
vandenin, arčiausiai stovintieji jūros skau
tai numeta gelbėjimosi ratą. Metant ratą 
reikia saugotis neužgauti plaukiančiojo, 
nes jis paprastai jau ir taip būna nuvar
gęs. Jei Žmogus randasi nublokštas toliau 
nuo pastato, nuleidžiamos valtys ir laivas 
sustabdomas. Laivui neturint valties, vie
nas iš geriausiai plaukiančiųjų šoka į van
denį per liemenį prisirišęs virvę, kurios 
galą laiko ant denio esantieji jūr. skautai.

Jei nelainąė įvyksta naktį, prožektorius 
ar kitokia šviesa yra nukreipiama į plau
kiančiojo pusę. Labai yra svarbu nenuleis
ti akių nuo plaukiančiojo, nes kiekvienu 
momentu jis gali pradėti skęsti. Ištraukus 

iš vandens ir pervilkus sausais drabužiais, 
reikia užkloti Šilta antklode ir duoti gerti 
karštos kavos, arbatos ar karšto vandens. 
AUDRAI ARTĖJANT. Kartais audra už
klumpa pastatus labai staigiai ir tada ge
riau "išsėdėti", negu ieškoti prieglaudos 
buriuojant į uostą ar į krantą. Perkūnijai 
artėjant, bangos retai kada sukelia rūpes
čio jūros skautui.Daugiausia tai būna stai
gūs škvalai, kurie papučia visai netikėtai . 
Dangui niaukiantis ir tamsėjant, pasiruo
šimai eina visu tempu. Burės nuimamos 
ar refuojamos,išmetamas audros inkaras , 
nuimama dalis takelažo, daiktai pritvirti
nami prie denio ir paruošiami siurbliai. 
Reikia žinoti, kad vasarą stipriausi vėjai 
būna prieš pat perkūniją ir, kai pirmas 
lietaus lašas nukrenta, blogiausia audros 
dalis yra jau praėjusi. Jei kyla vėjo audra, 
bangų lūžimui sustabdyti išmetami alyvos 
maišeliai. Ant denio lūžtanti banga gali 
visą laivą nuvaryti į dugną. Esant ant de
nio, reikia saugotis, kad banga nepakirstų 
kojų ir nenuneštų nuo denio.
UŽPLAUKUS ANT SEKLUMOS .įsivaizduo
kim, laivas užplaukia ant seklumos ar at
simuša į povandeninę uolą. Laivo būgas 
sudūžta, vanduo veržiasi į vidų, bet pasta
tas neskęsta. Ir taip, pusiau sudužęs, jis 
stovi negalėdamas pajudėti nei pirmyn nei 
atgal.

Tuo atveju reikia pasilikti prie pastato 
iki ateis pagalba arba kaip galima ilgiau. 
Jei bangos didelės arba j ei yra pavojus bū
ti nuneštam į jūrą su visu pastatu, laivo 
stiebas eina pagalbon: užsikabinti ant stie
bo ir plaukti. Šiuo atveju stiebas daugiau 
pagelbės negu bet koks "life jacket".

Šaukiantis pagalbos, reikia uždegti ug
nį, leisti rakietas arba deginti laivo švie
sas dėmesio atkreipimui. Jei rūkas, Šau
dyti iš šautuvo ar kokio kito ginklo. Jei jų 
nėra, stengtis duoti kitus garso signalus . 
SUDUŽIMO ATVEJU. Ilgas sirenos gar
sas. Dalis įgulos skuba į nelaimės vietą ir, 
jei atsirado skylė, stengiasi ją užtaisyti 
nuleidžiant taip vadinamą "collision mat"
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INDIJOS DRAMBLIAI
si. P. Dauknys

Indijoje jau iš seniausių laikų dramblys 
buvo branginamas kaip laimės nešėjas. In
dų mitologijoje jie yra tiesiog dievinami: 
keturi didžiuliai drambliai už keturių kam
pų laiko visų žemę. Klasikams poetams 
dramblys buvo jėgos, harmonijos ir si
metrijos simbolis.

Jau pačiais seniausiais laikais Indijos 
drambliai buvo gaudomi ir jaukinami. Juos 
naudodavo įvairiems sunkiems darbams ka
ro ir taikos metais. Šiandien mašinos pa
keičia dramblius, bet miškuose dar ir da
bar naudoja dramblius medžio transportui 
ir kitiems darbams.

Su c ivilizacijos pažanga laukinių dramb
lių skaičius žymiai mažėja, bet dar nėra 
pavojaus, kad jų giminė išnyktų, kaip kad 
atsitiko su kitais laukiniais gyvuliais, nes 
dramblys yra gana veislus. Viena dramb- 
lienė per savo gyvenimo 60 metų į pasaulį 
atveda apie 20 jaunų drambliukų.

Jei Indijoje kur nors prisiveisia daug 
dramblių, jie padaro daug žalos sunaikin
dami pasėlius. Tada ruošiamos dramblių 
medžioklės. Juos tyko jų mėgstamose vie
tose, ypač kur augalai yra druskingesni.

iš lauko puses.Besiveržiantis vanduo tą lo
pą įstumia giliau ir vanduo laikinai sulai - 
komas.

Esant galimybei, skylė užkalama vario 
ar švino plokštele. Tas sustiprina laivą. 
LAIVĄ PALIEKANT. Nuleidžiamos valtys. 
Svarbesni dokumentai, logas ir kt. imami 
į škiperio valtį. Paliekant laivą,bocmanas 
pasiima logą, pirm, pagalbos dėžutę, sig
nalizuotojas žiūronus, tarp, kodo vėliavė - 
les, kodo knygą; virėjas maisto, degtukų, 
žvakių; laivo stalius - įrankius ir vinis, 
valtininkai - gelbėjimosi diržus ir brezentą.

Įgula išrikiuojama abiejuose laivo Šo - 
nuošė ir, kapitonui patikrinus ar nieko ne
trūksta, visi sulipa į nuleistas valtis. Tai 
daroma nesistumdant, tyliai ir tvarkingai . 
Kapitonas pasilieka laive, kol visi susės . 
Pagal tradicijas, bocmanas perima va
dovauti bakborto valčiai, o laivo kapitonas 
startborto.

Vėliava niekad nenuleidžiama ir laivas 
eina į jūros dugną vėliavai išdidžiai ple
vėsuojant. Nuo šio momento reikia pilnai 
pasitikėti valties vadu, kuris yra atsakin
gas už saugų įgulos pergabenimą į krantą.

R.

Paprastai miške padaromas "V" formos 
gardas. Jo šalys gerai užmaskuojamos . 
Naktį medžiotojai, pastebėję dramblių kai
menę, stengiasi sukelti didelį triukšmą ir 
ją suvaryti į gardą. Tokia medžioklė dažnai 
reikalauja daugelio savaičių darbo ir iš
mėgintos kantrybės.

Indijoje laukinių dramblių medžioklę 
griežtai prižiūri Miškų Departamentas. 
Medžioklė gali vykti iš anksto nustatytu 
planu. Laimingai sugavus dramblius juos 
tuojau reikia pašerti ir pagirdyti. Žinduo
liai drambliukai su savo motina turi būti 
paleidžiami į laisvę. Šių dramblių pašėri- 
mas sudaro tikrą problemą, nes suaugęs 
dramblys per dienų suėda apie 275 kg. žo
lės ir . kartais tas jo "meniu" sudaro net 
48 rūšis augalų.

Pirmoji dramblių varovo pareiga yra su
gautą dramblį pripratinti prie žmogaus ir 
laimėti jo pasitikėjimą. Laukinis dramblys, 
nugalėjęs žmogaus baimę, greitai pripran
ta prie savo naujo gyvenimo būdo. Jis kas
dien vedžiojamas tarpe dviejų prijaukintų 
dramblių. Pradžioje, aišku, priešinasi ir 
šokinėja kaip kumeliukas, bet kiekvieną 
kartą, kai tik varovo paklauso, tuojau at
lyginamas glostymais ir skanumynais .Trum
pu laiku tas belaisvis gyvulys prisitaiko ir 
paklusta.

Dramblio išdresiravimui teskiriama ne
daug laiko: 1-2 vai. kas rytą. Jo lavinimo 
metu "mahout" ir kiti varovai laukinį 
dramblį moko komandos, dainuodami ir su 
muzikos instrumentais grodami. Tas me
todas suteikia labai raminantį efektą ir 
duoda gerą rezultatą. Po dviejų mėnesių 
"studijų" varovas jau ant dramblio joja ir 
leidžia jį į ganyklas. Toks dramblio 
sumanumas ir ta gera jo valia,kad grei
tai pasiduoda žmogaus tarnybai, yra iš 
tikrųjų labai stebėtinas dalykas gyvulių 
pasaulyje.

Indijos drambliai gana greitai išmoksta 
komandą. Jiems duodami 25 trumpi įsaky
mai. Štai, pav. : Sam baith ! (klaupk!), ter - 
ha baith! (klaupk iŠ vienos pusės!), jur! 
(pasiruošk klaupti!) ir 1.1.

Įdomu palyginti Indijos ir Afrikos dramb-
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liūs. Iki pat paskutinių laikų nepavyko Af
rikos dramblio prijaukinti, bet yra tikras 
dalykas, kad Šiaurės Afrikoje apie 550 m. 
prieš Kristų egiptiečiai, kartaginiečiai ir 
romėnai sugautus laukinius dramblius iš
dresiruodavo ir panaudodavo karo reika - 
lams. Bet nuo to laiko joks Afrikos dramb
lys nebebuvo nei prijaukintas nei išdresi
ruotas .

Didžioji dalis dramblių, kuriuos galime 
matyti zoologijos soduose ir cirkuose, yra 
indiškos arba iš viso aziatiškos kilmės , 
o paprastai laukinių, dramblių fotografijoj 
kurios spausdinamos knygose ir Žurna
luose, dažniausiai yra iš Afrikos. Kodėl? 
Lengvai išaiškinama. Afrika yra arčiau 
Europos ir turistams su "džipais" nesun
ku pervažiuoti per kraštą. Indijos dramb
liai beveik visuomet ganosi tankiuose ir 
drėgnuose miškuose. Afrikos dramblys ne 
taip bijo saulės negu jo Indijos brolėnas, 
kuris iš įpratimo yra daugiau naktinis gy
vulys.

Indijos ir Afrikos drambliai labai skiria
si savo išvaizda. Svarbiausias skirtum as 
pasižymi tuo, kad Afrikos dramblys yra 
žymiai didesnis, turi didžiules ausis, ku
rios krinta nuo kaklo ir dengia beveik vi
sus pečius; kakta apvali ir nugara įdubus. 
Priešingai, Indijos dramblys yra mažes
nis. Jo ausys labiau proporcingos ir te
dengia tik dalį kaklo, kakta atsikišus ir 
nugara iškilus. Tiek Afrikos dramblys, 
tiek Afrikos dramblienė paprastai turi il
tis, tuo tarpu Indijoje tik vienas dramblys 
su iltim. Indijoj ant dramblio uždedama 
"howdahs" (dengta kėdė), kai jojama į tigrą 

medžiokles. Bet šiom dienom ne visuomet 
tai bedaroma,ir tas dengtas "balnas" išei
na iš mados.

Kas Indijoj įsigyja dramblį, tuo pačiu 
įgyja ir autoritetą. Antikiniais laikais kai 
kurie Indijos maharadžos turėdavo net iki 
tūkstančio prijaukintą dramblią. Tai buvo 
ją galybės pagrindinė sąlyga ir ženklas. 
Dar ir dabar dramblys paliko garbės ženk
lu. Paskutinią dvieją metų bėgyje iš Indi
jos buvo išvežta tik penki drambliai. 1949 
m. pavasaryje Assamo džunglėse buvo su
gautas naujos rūšies dramblys. Indijos 
valdžia jį padovanojo Londono zoologijos 
sodui. Sis jaunas dramblys atliko tikrai 
gražią ir retą kelionę. Dakotos lėktuvu 
jis buvo atgabentas į Calcutą, o iš ten 
BOAC lėktuvu į Londoną, kur jį pasitiko 
nemažai entuziastų ir praminė "Dumbo" - 
skraidančiu drambliu.

1950 metais Indijos ministeris pirmi
ninkas Nehru atsiuntė du jaunus dramblius 
Washingtono zoologijos sodui. Ši dovana 
buvo skirta JAV vaikams. Kitą dramblį 
pereitais metais gavo dovanų Turkijos 
sostinė Istambulas. Visą kelionę jis atliko 
laivu ir sostinėje buvo sutiktas miesto 
burmistro. Dabar jis laikomas Inonio sta- 
dijone.

Kaip matome, Indijos dramblys pasi
darė ne vien tik taikos pasiuntinys tarp In
dijos ir kitą tautų, ne vien tik mažųjų ir 
didžiųjų pasigėrėjimo vertas sutvėrimas , 
bet ir zoologijos soduose turi didelę vertę, 
nes suteikia gerą progą, nors ir toli nuo 
Indijos gyvenant, geriau pažinti taip įdomų 
ir sumaną Dievo sutvertą kūrinį.
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TĄSA B.KNOBEL

"Aš pašauksiu policiją", nutarė Guardija ir atrakino duris. "Ne, prašau, nešaukit, 
prašė Haraldas, "palikit jį mums... mes gi pagaliau jį suradom. . . tik dar viena die
na, ir mes tikrai sučiupsim.. . aš tuoj pašauksiu draugus..."

Guardija nežinojo kas daryti. Pagaliau jis sutiko palaukti dar vieną dieną. "Bet kad 
tik nebūtų daugiau jokių bėdų - aš ir taip jų turiu užtektinai... "

*************

Kai Haraldo karščiuojantis veidas blizgančiomis akimis pasirodė salės duryse, Nero 
tuojau suprato, kad kažkas ypatingo atsitiko. Jis skubiai prasigrūdo pro minią ir susi
domėjęs išklausė Haraldo pranešimo.

"Išgerk greitai stiklą karšto Šokolado", sušnabždėjo jis, "mes tuoj einam".
Sugrįžęs prie stalo, Nero paliko stovįs. "Tylos", suriko kažkuris juokdamasis, "kal

ba!"
Triukšmui nurimus, Nero pasakė savo gyvenime pirmąją kalbą suaugusių draugystė

je. Tai buvo puiki kalba, pripažino jo draugai vėliau. Tačiau jos metu jis netiek gal
vojo kokius žodžius pasakyti, bet kaip greičiau iš ten pasišalinti.

"Mielos ponios ir ponai", pradėjo jis bespalviu balsu ir užspringo. "Šis vakaras buvo 
mums ypatingai malonus. Mes dėkojam jums už jūsų ... už tortą ir. ..

"Ir Šokoladą", Šnibžtelėjo Benis, sužavėtas įvykio, kad vienas iš jų sakė tokią puikią 
kalbą.

"... už tortą ir jūsų draugiškumą. Mes esame laimingi, kad nebuvome St. Moritze 
vien tik paprastais žiūrovais, bet galėjom šiuo tuo ir pasitarnauti".

Dar kartą jis pasimetė, bet tuoj vėl susigriebė.
"Mūsų draugas ką tik atvyko. Jis surado nusikaltėlį. Mes norim jį patys sekti ir to

dėl turime tuojau išeiti. Prašau mums atleisti".
Visi plojo. Dauguma dalyvių nežinojo apie ką eina reikalas. Tačiau jie vistiek plojo, 

kai berniukai vilkosi savo Švarkiukais. Vyras, kuris juos pasveikino, pasikvietė Nero 
į šoną. "Nepadarykit klaidos", patarė jis, "praneškit policijai. Jūsų patarnavimas yra 
ir taip jau labai didelis. Be to... jeigu jums reikės ko nors... mes visuomet jums pa- 
gelbėsim".

Hedy Schlunegger, slidžių lenktynių laimėtoja, įbruko Haraldui į rankas milžinišką 
maišą. Linkėjimais apiberti jie paliko viešbutį.

Medžioklė galėjo prasidėti.
VII

Nuostabiausia buvo tai, kad Nero, atrodė, visai nežada pradėti sekimo.
Tylėdamas jis ėjo paskui būrį savo draugų, kurie vis stengėsi iš Haraldo išgauti dau

giau smulkmenų apie jo nuotykius. Nors jie ir būtų džiaugėsi daugiau, jei Haraldui bū
tų pasisekę vagį sugauti ir, pagal seną tėvų tradiciją, pririšti prie medžio, tačiau ir 
dabar jie buvo patenkinti - vagis buvo surastas. Be to,jie neturėtų progos dalyvauti to
kiam nuotykingame žaidime.

"Einam miegoti! Tuojau pat!" paliepė Nero parėjus atgal į Guardijos namus.
Skautai visai išsižiojo, nes kiekvienas buvo galvojęs, kadmažiausiai jau šią naktį ne

bus jokio miego. Sargybos, supimai, Šliaužimai ir panašūs darbai buvo jų galvose, nors 
nė vienas nežinojo kur, kada ir kodėl. Bet eiti gulti.. . ?"

"Mes turime ką nors daryti", prabilo Konis.
"Visai teisingai", linktelėjo galvatNero ir atnešė Guardijos telefono knygą, "aš turiu 

sekantį planą: belgas žino, kad yra atpažintas, ir jam yra aišku, kad mes jį pažinsim. 
Jis tikriausiai mano, kad mes visa tai pranešėme policijai ir kad ši tuojau saugos visus 
kelius iš St.Moritzo. Reiškia, tikisi, kad visi pro Maloja išvažiuoją traukiniai ir au- 
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tobusai yra stebimi. Todėl jis greičiausia ir slepiasi miestelyje dar kuriam laikui.
Antra galimybė: jis turi savo automobilį ir nesitiki, kad policija saugos kelius.
Arba jis mūsų nedavertina ir mano, kad mes nieko nedarysim.
Todėl pirmiausia aš paskambinsiu į visus garažus ir sužinosiu, ar jie kartais ne

turi kliento juoda smailia barzdele, laikančio pas juos savo automobilį".
Skautai buvo nustebinti Nero šaltumu ir sumanumu. Beveik visą valandą Nero skam - 

bino. Jokių pasėkų.
Triumfuodamas jis išdėstė skautams savo planą: "Reikia tikėtis, kad Šis tipelis dar 

slepiasi miestelyje. Niekas tokio žmogaus nepažįsta. Nuo ryt ryto mes stebėsim visus 
išvykstančius traukinius ir turistų mašinas. Be to,reguliariai Žvalgysim miestelį ir 
vienur kitur pasiteirausim apie belgą. Taip pat perkratysim barus ir restoranus. Pri
siminkit, jei mes jo iki rytojaus vakaro nesučiupsim, turėsim nedelsiant apie tai pra
nešti policijai. Taip nori Guardijair, man atrodo, tai teisingas kelias. Po to dar vie
na gera naujiena: Guardijos žmonai einasi daug geriau, tikrumoje taip gerai, kad ji 
dviejų savaičių laike jau galės grįžti namo. To aš Guardijai linkiu iš širdies".

Visi berniukai džiaugėsi.
Haraldas jau miegojo po prakaitą varančiom antklodėm. Prieš tai jis, aišku, rū

pestingai peržiūrėjo savo autogr amą knygą. Jam reikia rytoj būti sveikam, nes reikės 
nunešti amerikietei lagaminą, o šį triumfą jis norėjo pats išgyventi.

Jo draugai dar ilgai kalbėjosi ir nemiegojo. Ir nevien tik todėl, kad buvo privalgę 
perdaug saldumynų . . .

"Tikrumoje tie sportininkai yra labai malonūs vyrukai. Visai ne tokie, kokiais mes 
juos įsivaizdavome".

"O kaip tu juos įsivaizdavai?"
"Na... aš maniau, kad jie domisi tik varžybomis".
"Pagrinde jie yra ne sportininkai, o tarnautojai".
"Ar tu girdėjai, kai Hedy Schlunegger pasakė, kad ji bus patenkinta, kai galės išva

žiuoti iš St.Moritzo: ji turi savo kavinėje Wengene labai daug darbo".
"Ir ledo rutulio žaidėjai, kuriuos mes dažniausiai vadiname vardais, yra technikai, 

gydytojai, amatininkai. .. "
"Nuo šiandien aš jau daugiau nebesakysiu "Poltera" ir "Trepp"..."
"O kaip?"...
"Ponas Poltera, ponas Trepp ir panelė Schlunegger. .. "
"Tu visai teisingai galvoji".
"Tu girdėjai, ką Moli... ponas Molitor pasakojo?"
"Ne".
"Anksčiau, prieš keletą metų, jis daug mažiau stabdė. Šiandien jis turi galvoti apie 

savo firmą. . . "
"Taip, aš anksčiau negalvojau, kad pasaulio meisteriai irgi turi specialybes, kurios 

jiems gali būti svarbesnės už pergalės medalius".
"Kiekvienam sportininkui po kurio laiko ateina jo pasisekimų galas. Manai, kad kas 

nors rūpinasi jais tada. Tuomet jie grįš į paprastųjų žmonių masę. Nemanyk, kad jie 
gali pragyventi iŠ savo laurų vainikų!"

Naktį temperatūra pakilo taip aukštai, kad net pradėjo lyti. Prieš rytą tačiau pakilo 
sniego pūga. Smarkus vėjas varė sniegą skersai slėnio. Pasistatęs apykaklę Konis try
pė kojomis prie stoties ir atidžiai stebėjo apylinkę.

Nero drebėdamas prisispaudė po mažu stogeliu ir sekė kelis pašto autobuso keleivius.
Laiks nuo laiko pro šalį praeidavo Strickas, kuris ėjo ryšininko pareigas. Kiekvie

ną kartą jis be žodžių pakratydavo galva. Nieko! Kiti buvo pasidalinę ir dirbo pavie
niui. Nei vienas neliko namuose. Ir pats Haraldas nenorėjo pasilikti. Jis jautėsi jau 
daug geriau.

Ledo stadijone Šveicarai ir Čekai aštriai kovojo dėl pergalės. Rungtynės vis turėjo bū
ti pertraukiamos nuvalyti sniegui. . . rutulys gerai neslysta. .. Čekai vedė. Vienu metu 
iš stadijono pasigirdo "Šauki mane Tėvyne". Tai buvo pagerbiamas slalomo laimėtojas. 
Nežiūrėdamas nustebusių praeivių žvilgsnių, Benis taip pat giedojo pilnu balsu.

Po geros valandėlės pro Konį praėjo ledo rutulio žaidėjas - jųžaidėjas - rankas giliai 
įkišęs į kišenę.

"Kaip pasisekė?"
"Šiaip sau!"
"iŠloŠėt?" (B.d.) Vertė v. si. R. Mieželis 
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cfflatdos galybe
Laivas "Kornelija", būdamas jau 

toli nuo Amerikos pakraščių, buvo 
užkluptas smarkios audros, kuri 
tęsėsi net penkias dienas. Laivas 
buvo tokioje padėtyje,kad įgula nesi
tikėjo išsigelbėti. Tuo laiku, kai 
audra smarkiausiai siuto ir laivas 
buvo blaškomas lyg sviedinys, susi
pynė didžiojo stiebo lynai ir juos 
reikėjo išnarplioti. Bet tokioje 
audroje įlipti į stiebą atrodė nega
lima. Vienok tai buvo gyvybės ar 
mirties klausimas. Šturmanas,tru
putį pagalvojęs, pasiuntė jungą aukš
tyn. Tai buvo jaunas, sveikas jau
nuolis, beveik trylikos metų, vie
nintelis sūnus senos našlės, kuri 
savo numylėtąjį tik todėl išleido į 
pasaulį, kad ji pati pusbadžiu gy
veno.

Jaunuolis, išgirdęs šturmano įsa
kymą, pasižiūrėjo į stiebo viršūnę, 
paskui į putojančias,nuolat per de
nį besiritančias bangas. Jis valan
dėlę svyravo, paskui taręs: "Aš 
greit grįšiu !", pradingo kajutės 

duryse. Po minutės jis sugrįžo ir 
pradėjo vikriai lipti virvinėmis ko
pėčiomis aukštyn.

Žmogus, iš kurio apie šį atsiti- 
kimą sužinojau, stovėjo po stiebu, 
sekdamas vaikiną, kol jam apsisu
ko galva. Tada jis kreipėsi į štur
maną: "Kodėl tu pasiuntei tąjį vai
ką? Juk jis gyvas nebegrįš !" - "Vy
rai krenta, jaunuoliai išsilaiko, - 
atsakė šturmanas. -"Gi Šis karstosi 
kaip voverė!"

Pasakotojas vėl pasižiūrėjo, jau
nuolis dar lipo aukštyn. Štai,jau jis 
sėdi stiebo krepšyje, štai,jau jis vėl 
kariasi. Audra siuto, ir stiebai vos 
nesiekdavo vandens. Bet jaunuolis 
laikėsi. Po ketvirčio valandos jau 
jis buvo nusileidęs. Ir nors jis bu
vo mirtinai nuvargęs, bet Šypsojosi 
patenkintas. Visi dėkojo Dievui,nes 
ne vienam iŠ baimės vos beplakė 
širdis.

Pasakotojas, dar tą. pačią, dieną 
sutikęs berniuką, ji paklausė, ar 
jam nebuvo baisu. "Taip", atsakė
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Montrealio mažosios sesės

jaunuolis. "Aš tą pastebėjau'1 - ta
rė pastarasis. -„Todėl tu buvai nu
ėjęs apie tai pagalvoti kajutėn?" 
- "O, ne. Aš apie nieką negalvojau; 
aš norėjau tik pasimelsti.Aš sakiau: 
gyvas nesugrįšiu, tad aš turiu pa
simelsti. Ir man nebuvo baisu" .

Tada pastarasis vėl jį paklausė, 
kur jis išmokęs melstis. "Namie" - 
atsakė jaunuolis, -„mane išmokė 
melstis motina. Man išeinant į jūrą 
ji man pasakė, kad aš niekuomet ne
turiu apleisti maldos, tuomet ir 
Dievas mane saugos ir todėl aš vi - 
suomei meldžiuos". A.

Žaidimo metu penki Jonuko drau
gai pasislėpė. Padėkite jam juos 
surasti.

Jau saulutė už kalnelio 
Dingo gan senai
Ir paukšteliai ir girelė 
Ilsisi ramiai.

Tik danguj žvaigždutės budi
- spindi nuostabiai;
O mėnulis virš girelės 
Šypsosi meiliai.
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2. Pučia vėjas baltą burę 
Neša laivą j marias, 
Ten brolelis metęs tinklą 
Sau laimužę laimę ras... (2 k.).

3- Kai pakils vakarė vėtra, 
Links pušelės, bangos oš, — 
Gelsvi marių gintarėliai 
Jo sesutės kaklą puoš. (2 k.)

Sakalai vos tik užsnūdo 
Tuoj žvėreliai į sve<5ius 
Iš visų kampų suplūdo 
Aplankyti skautelius 

Striksi kiškis, voveraitė, 
štai laputė mandagi 
Palei mažąją eglaitę 
Slenka skunke išdidi.
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada.

PIRMUOS PASTOGĖJE SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Kunigų Vienybės seimas liepos 23 d. 
patvirtino katalikų skautų-Čių vadovus prie 
PLSS centrinių organų. PLSS Vyr.Dvasios 
Vadas yrąs. dr. kun. Juozas Vaišnora,MIC, 
kuris taip pat yra ir PLSS Tarybos narys 
ex officio. Jis iki Šiol gyveno Italijoje, bet 
dabar atvykęs į JAV aktyviau įsitrauks 
skautų s-gos veiklon. Lietuvos Skautų 
Brolijos kat. sk.Dv. Vadu tapo s. kun. Juo
zas Vaišnys, S. J., o Skaučių Seserijos 
Dv.V. - s.kun.Stasys Yla.

Kunigų Vienybės seimas parodė susido
mėjimo skautybe, o kunigai paraginti 
dirbti skautų vienetuose.

* PLSS Skaučių Seserijos Vadija, norė
dama sudaryti savo veiklos planą, visoms 
savo vienetų vadovėms išsiuntinėjo spe
cialias anketas, kurios užpildytos ir gra
žintos padės sudaryti bendrą trūkumų bei 
pageidavimų vaizdą, o taip pat kai kuriais 
klausimais ir statistikas.

* Atskirai į vienetų vadoves kreipiasi 
Seserijos Vadijos Spaudos Skyrius, kvies
damas bendradarbiauti ir tuo tikslu paskir
ti po viena ryšininkę spaudos reikalams 
nuolatiniam kontaktui palaikyti, telkiant 
visokeriopą medžiagą skautiškai spaudai.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Išblokšta iš Tėvynės Lietuvos Skautų 
Brolija, Tarp. Skautų Biure Londone (Ang
lijoje), nėra oficialiai pripažįstama, nors 
faktiškai ten yra žinomas lietuvių skautų 
veikimas emigracijoje. VS Stp. Kairys sa
vo "Krivūlėje" ragina visus liet, skautų 
vienetus registruotis skautų organizacijo
se. Tikimasi, kad turint didesnį skaičių 
pripažintų vienetų, bus galima Tarpt. Skau
tų Biure išsikovoti visos Brolijos pripa
žinimą.

Ligšiolinė patirtis parodė,kad JAV-bėse 
liet, skautų vienetai yra mielai registruo
jami Boy Scouts of America vietinėse ta
rybose ir nejaučia jokio spaudimo nutau
tinimo kryptimi. Vokietijoje mūsų skau
tai turi pasirašę bendradarbiavimo sutar- 
tįsu Bund Deutscher Pfadfinder,prie kurios 
jie veikia kaip atskira tautinė grupė. Taip 
pat puikiai bendraujama su Venecuelos, 
Kanados, Anglijos ir kt. kraštų skautais.

* Rugp. mėn. "Krivūlėje" VS nustatė 
metinius mokesčius L. S. Brolijos nariams. 
Mokamas nario mokestis, kuris skirtingas 
įvairiųskautavimo Šakųnariams, atsižvel
giant į jų amžių ir dirbančius bei nedir
bančius. įvestas pastovus Jamborės mo
kestis, iŠ kurio bus remiami reprezenta
ciniai vienetai,vykstą kas 4 m. į tarptau
tines Jambores. Vokietijoje esančių vie
netų paramai renkamas 50 ę savišalpos 
mokestis.Už gaunamą "Krivulę" sk. vado
vai moka $ 1.00
* PLSS Didž. Britanijos Rajono Skautų- 
Čių stovykla Brocken Hurst, sveikina VS- 
ką: "iš savo vasaros stovyklos mes siun
čiame Jums pačiūs gražiausius sveikini
mus ir širdingai linkime, kad Jūsų vado
vybėje Brolija dar labiau suklestėtų ir, 
kaip stiprus ir gražus vienetas, Jūsų būtų 
parvestas į mūsų pasiilgtą gimtą šalį'.' 
Pasirašė s. K. Vaitkevičius ir 64 stovyklau
to jai-os.
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* Anglijos Rajono Vadeiva s. K. Vaitke
vičius rašo: "Štai ir po stovyklos, kuri pra
ėjo gražioj skautiškoj nuotaikoj. Daug pa
simokyta, daug padaryta, bet svarbiausia 
sujudinta visa lietuviška kolonija Anglijoj, 
kuri nebeliko abejinga skautiškam judėji
mui. P.L.B-nė apmokėjo palapinių nuo
mą, dviejų dienų viešėjimą Londone ir ke
lionę specialiais autobusais į stovyklavie
tę. D. B. L. S-gos skyriai gana duosniai 
aukojo neturtingiems skautams stovykla
vimo išlaidas padengti. Po stovyklos Bri
tanijos Lietuvis net per du numerius rašė. 
Stovyklavo 72 skautai-ės. Gražių sveiki
nimų gavome iŠ lietuviškų organizacijų, 
ministerio p. Balučio, Anglų Skautų S-gos 
ir daugelio kitų"..

* S. v. si. K. DikŠaičio pastangomis Lit- 
becke, Vokietijoj, susicementavo lietu
vių skautų veikla. Aušros tunto broliai 
per vasaros atostogas taip pat išjudino 
skautų veikimų ir Lebenstedte.

* Naujasis Brolijos Jūrų Skautų Skyr. 
Vedėjo adresas; Br. STUNDŽIA, 89 Glen- 
lake Avė. , Toronto, Ont., Canada.

* ASS IlI-čioji stovykla, Tabor Farm, 
Sodus, Mich.,USA, VS-kui atsiuntė tokio 
turinio sveikinimą:

"Trečią kartą svetimoje padangėje tvir- 
tėdami skautiškoje dvasioje prie akade
minio laužo, nuoširdžiai sveikiname Jus , 
mielas Vyr. Skautininke, linkėdami ištver
mės ir sėkmės Jūsų garbingame ir atsa
kingame lietuviškos skautijos vadovavimo 
darbe, užtikrindami Jus, kad mūsų jėgos 
skiriamos s kauti j ai".
* Kun. dr. s. J. Vaišnora, MIC - Vyr. Są
jungos dvasios vadovas ir kun. prof. s. St. 
Yla - Seserijos dv. vadovas š.m. rugpjū
čio 23-24 d. d. lankėsi Brolijos Vadijoj. Ta 
proga jųvizito pabaigai buvo sušaukta skau- 
tininkų-ių ir vienetų vadų sueiga, dalyvau
jant ir vietiniams Toronto vienetų dv. va
dams kun. kleb. Ažubaliui ir kun. Pacevi- 
čiui. Sueigoje tartasi religinio auklėjimo 
reikalais.
* V. s. Lydija Čepienė yra pristatyta 
PLSS Tarybos Pirmijai tvirtinti Brolijos 
Vadijos Vilkiukų Skyriaus Vedėjos parei - 
gose nuo š.m. rugpiūčio mėn. 13 d. Vil
kiukų Skyr. Vedėja pasiekiama adresu: 
14 Townsend St., Boston 19, Mass., USA.

KANADOS RAJONAS JAV RAJONAS

Connaught Ranges

* Šioje vietovėje, netoli Ottawos, Š.m. 
liepos 14-25 d. d. įvyko Kanados Skaučių 
Tautinė Stovykla, kurioj stovyklavo apie 
1000 skaučių iš viso krašto. Lietuvaitėms 
pavyko gauti leidimą nusiųsti ton stovyk- 
lon vieną skautę. Parinkta buvo Montrea- 
lio Neringos tunto pavyzdingiausia skautė 
psl.Ina Šipelytė.Dėl lėšų stokos negalima 
buvo pasiųsti daugiau atstovių, nes sto
vyklos mokestis buvo $ 65.00 vienai sto
vyklautojai. Bet džiaugiamės, pasiuntę ir 
vieną reprezentantą, kurios stovyklavimas 
vis dėlto supažindino plačiosios Kanados 
seses su lietuvaitėm skautėm.

ANGLIJOS RAJONAS
* Alsagerio šeimų stovyklos skautai, su
sibūrę į DLK Vytauto dr-vę, vadovaujant 
s. v. v. si. E.Šovai, gražiai reiškėsi skau
tiškame darbe; rengė laužus, iškylas ir 
suėjo į glaudžius ryšius su vietos anglų 
skautais. Dabar, Alsagerio stovyklą lik
viduojant, išardomas ir gražiai veikęs vie
netas.

Cleveland, Ohio.

* Čia susispietė liet, jūrų skautai į Narų 
valtį (taip vadinamas mažesnis jūr. sk. 
vienetas), kuriai vadovauja Emanuelis Ja- 
raŠūnas. Narus globoja ir instruktuoja 
prityręs jurus. Vladas Petukauskas, kuris 
savo laiku daug keliavo su DLK Birutės 
laivo jūrų skautais laisvosios Lietuvos 
vandenimis, o taip pat plaukiojo po Lietu
vos prekybinio laivyno vėliava. Narai kas 
penktadienį 7 v. v. daro sueigas Čiurlio
niečių patalpose. SKS

Boston, Mass.

* Rugpiūčio 16 d. Bostono, Worchesterio 
ir Norwoodo skautės grįžo iŠ 2 savaites 
trukusios stovyklos - Camp Kirby, West 
Townsend, Mass. Jų pačių pramintoje 
"Kirbynės" stovykloje skautės turėjo ne
paprastai smagias dienas, kurių nedrumstė 
nė smarkesnis lietus. Jos gyveno medi
nėse kabinose, tačiau dienas leido skaid
riame šilo ore prie Vinton ežerėlio. Iš 
šios tikrai lietuviškoje dvasioje praėjusios 
stovyklos mergaitės grįžo sustiprėjusios
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ir atsigavusios, ir. . . su nepaprastu noru 
kitąmet vasarą vėl stovyklauti.

Už "Kirbynės" stovyklos nepaprastai 
puikų pravedimą ir pasisekimą tenka nuo
širdi padėka pasišventusioms skaučių va
dovėms - ps. Elenai Gimbutienei ir si. 
Vidai Karosaitei. Joms talkininkavo kitos 
- savaitgaliais "Kirbynėn'iš miesto ištrū
kusios vadovės.

Skautės taria garsų ačiū visiems bi
čiuliams - automobilių savininkams, kurie 
jas nuvežė ir parvežė iš stovyklos. SKS

Chicago, Ill.

* LSB JAV Rajono Sk. Vyčių Skyriaus 
Vedėjas ps. V. A. Mantautas išsikėlė iŠ 
Čikagos ir dabar jis pasiekiamas adresu: 
ps. V. A. Mantautas,S. J., West Baden Colle
ge, West Baden Springs, Indiana.

* Lituanicos tunto kpt. M.Kukučio jūrų 
skautų laivas jau įregistruotas vietos ame
rikiečių SEA EXPLORERS, BSA jūr. sk. 
sąjungoj ir gavo 5481 numerį. Tuo mūsų 
jūrų skautai tampa lygiateisiais JAV jūr. 
sk. sąjungos nariais ir gali nešioti jų uni
formas, kurias dauguma jau įsigijo. Laivo 
globėjas - "Sandaros" draugija su p. M. 
Vaidyla priešaky. Šio laivo įgulos nariai, 
vyresni kaip 21 m. amžiaus, sudarė ko
mitetą, kurio pirmininku yra jūr. s. A. Ag - 
linskas. Pažymėtina, kad į laivo įgulą 
įstojo vienas iš 3 pabėgusiu iŠ Lietuvos 
žvejų - jauniausias, mūsų mielas brolis 
E. Paulauskas. B. U.

* Čikagos Lituanicos skautų tunto vadija 
imasi žygių paskatinti visus skautų tėvus 
prenumeruoti jų vaikams "Sk.Aidą". Taip 
pat svarstomos ir kitos priemonės skau
tiškai spaudai remti bei tobulinti.
* Šį pavasarį Čikagoje buvo JAV rajono 
sk. vyčių sąskrydis. Ps. A. Augustinaitis 
surinko sąskrydžio darbų medžiagą, kuri 
atskiru leidiniu dabar siuntinėjama visiems 
sk. vyčiams (taip pat ir nedalyvavusiems 
sąskrydyje). Dėl šio leidinio sk. vyčiai 
kreipiasi: A. Augustinaitis, 3727 So. Lowe 
St., Chicago 9, Ill., USA. SKS

Cicero, Ill.
* Čia įsikūrė naujas skautų vienetas - 
"Šunų" skiltis, kurią sudaro aŠtuoni ber
niukai, perkopę 16 m. amžiaus. Skilties 
tikslas gilintis skautybėje - praktikoj ir 
teorijoj. S. M. Jurkšas "šunims" skiria 
daug laiko, kartu su jais iškylaudamas bei 
pravesdamas pašnekėsiu.

New York, N. Y.
* New Yorko sk. vyčių dr-vė turėjo dar 
vienas išleistuves: sk. vytis V. Mikalaus - 
kas rugpiūčio pabaigoje išvyko į JAV ka- 
riuomenų.

* New Yorko sk. vyčiai rugp. 15-17 d. d. 
Stony Brook - p. Pr. Lapienės vasarvietė
je turėjo smagią savaitgalio stovyklą. Sek
madienį stovyklautojams ir vasarvietės 
svečiams, iš Brooklyno atvykęs Tėvas
L. Andriekus, OFM, atlaikė Šv. Mišias ir 
pasakė specialų pamokslą. Tą dieną sto
vyklautojai sulaukė gausių svečių vėliavos 
nuleidimo iškilmėse ir uždaromajame 
lauže. Juos sveikino Lietuvos Skautų Bro
lijos Pirmūnas v. s. Petras Jurgėla. Svečių 
tarpe buvo s. dr. H. Lukoševičius, vyres
niosios skautės ir daug skautų bičiulių. SKS

AUSTRALIJOS RAJONAS
Brisbane, Queensland.

* Šiais metais įsisteigė mišri skautų - čių 
DLK Kęstučio draugovė, kuriai vadovauja 
v. s. A. Alčiauskas, adjutantas s. v. v. s.
M. Rudys. Skaučių skyriaus reikalams 
tvarkyti pakviesta s. M. Grigulevičiūtė. 
Draugovė per trumpą laiką surengė keletą 
minėjimu bei laužų, ką visuomenė šiltai 
įvertino.

* Š.m. gegužės 10 d. įvyko steigiamasis 
skautų vyčių būrelio susirinkimas, kurio 
metu išrinktas būrelio vadas ir pradėta 
pilna veikla. Būrelio vadu išrinktas s. v. 
s.R. Budrys. Steigiamajame būrelio susi
rinkime dalyvavo 5 skautai vyčiai. Būre
lis numato pradėti šalpos darbą: šelpti li
gonius, remti Vasario 16 gimnaziją bei 
organizuoti sekmadienio mokyklą. Linki
me būreliui skautiškos sėkmės.

VOKIETIJOS RAJONAS
Diepholz, Br.Zona.

* BDP vokiečių skautai parėmė mūsų 
brolių s. v. si. A.Černiaus ir si. V. Birie- 
tos kelionę į Romą.

* Su Bremeno "Wiking" draugove du 
mūsų broliai dalyvavo tarptautinėje skau
tų stovykloje Liuksemburge.

SESĖS IR BROLIAI 
UŽSAKYKITE "SK. AIDĄ" AUŠROS TUNTO 

SKAUTAMS-ĖMS VOKIETIJOJE!
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ŠARADA

Ginklo rūšis aš esu,
Tau atspėti nesunku,
Jeigu pradžią man nubrauksi
Moters vardą tada gausi.

M. (V. 1 t.)
UŽD.Nr.29. Padalink Šią figūrą į 4 ly
gias dalis. Galima brėžti tik 4 linijas.

UŽD.Nr.30. Į šiuos langelius sustatyk 
skaičius nuo 1 iki 16 taip, kad keturios 
gulsčios, keturios statmenos ir keturios 
įstrižos eilės sumoje sudarytą 34. Taip pat 
4 pavieniai kvadratai ir vidurinysis duotą 
taip pat 34. (V. 2 t.)

UŽD. Nr. 31. Paimk šešius degtukus 
ir sudėk juos taip, kad gautumei ketu - 
rius lygiakraščius trikampius. (V. 1 t.)

ŠARADA

Paukščiui dvi raides mainysi - 
Gražią, gėlę pamatysi. (V. 1 t.) 

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

Toronto, Ont., Canada

UŽDAVINIU ATSAKYMAI:

Nr. 9. Kas tėvo motinos neklauso, 
valgo duoną sausą.

Nr.10. Šarmas Nr.ll. ĮParbinink as| 
Šalmas 
Šamas 
Namas.

ATSAKYMAS Nr. 12. Pulkas, pultas, 
paltas, paštas, rąstas, raitas, vaitas, 
vairas.

ATSAKYMAS Nr. 13.

635817860480 Į 92473470
-554840820 6876

-809770404
-739786760

-709846448
-647314290
-625221520
-554840820
-703807 (liekana)

ATSAK.Nr. 14

ATS. Nr. 15. Ėjo skautas iškylauti, 
Patyrimo daugiau gauti.

ŠARADA:Salakas - Sakalas.

KRYŽIAŽODŽIO SPRENDIMAS:
G u 1 s Č i a i : Kam, Aa, Os, Aras, Sula, 
Irka, Zuzy, Ni, Yla, Amok, Java, Oras, 
Aako, Sa, Su, UFA.
Stačiai: Kas, Mos, Aaa, Os, Arimo, 
Azovo, Ina, Ali, Yla, Kas, Jau, SauĄsa. 
UŽDAVINIUS IŠSPRENDĖ: Sk. Vytukas 
18 tašką; Sakalas 2 t.
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NAUJA KNYGA MŪSŲ JAUNIMUI

Šį rudenį pasaulį išvys Anglijoje gyve
nančio rašytojo Romo Spalio apysaka - 
"Gatvės Berniuko Nuotykiai". Savo laiku 
tremties "Skautų Aide" (Vokietijoje) "Ge
dimino Draugovės Skiltininkai" vardu bu
vo spausdintos Šios apysakos ištraukos. 
Jos sukėlė jaunųjų skaitytojų tarpe ne
paprastą susidomėjimą. Šioje apysakoje 
jaunasis skaitytojas nukeliamas į Lietuvą 
- į jo ar jo tėvų gimtinę. Joje pajuntamas 
tikras gyvenimas, kuriuo savame laisva
me krašte gyveno lietuviškasis atžalynas.

Šios 500 psl. drobėn įrištos knygos au
torius pats nuo 8 m. amžiaus perėjo visas 
skautavimo fazes.Panaši aplinka yra vaiz
duojama ir apysakoje. R.Spalis buvo tun- 
tininku Detmolde (Vokietijoje), o dabar 
yra Liet. Skautų S-gos Anglijos Rajono 
Vadu. Jis yra baigęs V.D. Un-to Humani
tarinių Mokslų Fakultetą.

Visas lietuviškas jaunimas kviečiamas 
prenumeruotis knygą.

Mieli tėvai, nepraleiskite progos įsigy
ti savo vaikams vertingą lietuvišką knygą, 
kurią pradėję skaityti ir patys nenorėsite 
paleisti iš rankų.

Skautų vienetų vadovai pasirūpinkite, 
kad jūsų vienete Ši brolio Romo knyga kuo 
plačiausiai pasklistų!
R. SPALIO KŪRYBA. Pirmosios novelės 
pasirodė spaudoje, prieš pat bolševikams 
okupuojant Lietuvą. Rusų ir vokiečių oku
pacijos metais Spalis nieko nespausdino. 
Laukdamas nepriklausomybės Lietuvoje, 
guli užkastas žemėse rankraštis romano.ATSIŲSTA PAMINĖTI
* ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS, J. Augustai- 
tytės-Vaičiūnienės lyrikos rinkinys. Vir
šelis ir vinjetės dail. Vl.Vijeikio. Išleido 
Čikagos skautininkės 1952 metais. Spaudė 
N. Pr. Seserų spaustuvė Putnam, Conn. , 
126 psl., kaina $ 1.00. Kiekviena skautė 
ir skautas šį buvusios ilgametės Seserijos 
VS leidinį turėtų įsigyti. Knyga gaunama 
taip pat "Sk.Aido" administracijoje.

* KNYGŲ LENTYNA, VLIK'o leidžia
mas Lietuvių Bibliografijos Biuletenis, 
Nr. 5 - 6 (48-49). Redaktorius A.RuŽan- 
covas, Lithuanian Bibliographoc Service, 
602 Harvey St..Danville, Ill. , USA. Šiame 
biuletenyje knygų mėgėjai, spaudos pla
tintojai, bibliotekininkai, kultūrininkai 
ras pilną pasaulyje leidžiamų lietuviškų 
knygų ir svarbesnių periodikos straipsnių 
bibliografiją.

Pirmąjąknygą išleido Anglijoje Pradal
gės leidykla. Tai linksmi feljetonai, ku
rie jau baigiami išparduoti.Knyga 168 psl..

Antroji knyga - Didžiosios Atgailos, 
354 puslapių novelių rinkinys. Apie šį rin
kinį mūsų žymusis rašytojas Ignas Šeinius 
"Tremties" redaktoriui rašytame laiške 
šitaip atsiliepia:

"R. Spalis gražiai rašo ! Jo Ežeras, Stir
nių Sukilėlis, Audra, Likiminė Naktis ir 
Motina mane stačiai sužavėjo. Inteligen
tiškas, spalvingas rašytojas. Geras psi
chologas, puikus veiksmo kompozitorius . 
Jo rašto kalba skambi, ryški, vaizdinga, 
nedirbtina, natūrali. Personažai meniš
kai gerai atlikti, patrauklūs. Vienu Žo
džiu: nauja žvaigždė mūsų grožinėje pa
dangėje. Tikra žvaigždė,sava Šviesa spin
duliuojanti. R. Spalio kai kurie netobulumai 
savaime nudils ir nubyrės, jei jis turės 
galimybių daugiau rašyti, jei pajus gerą 
kontaktą su skaitytojais". "Tremtis ", 
1952. V. 16, Nr. 78.

Trečiąją knygą "Gatvės berniuko nuo
tykius" leidžia Tremtis. Knyga išeis rug
sėjo gale ar spalio pradžioje. Knygos trys 
dalys. Pirmoji dalis - Stovykla (kurios iš
trauka spausdinam "Sk. Aide1,?. Antroji da
lis - Išdykėlių vasara, kur knygos hero
jus Jonas turi daugybę nuotykių. Trečioji 
dalis - Audringas Ruduo, kur netikėtas 
įvykis Žada sugriauti benusistovintį gyve
nimą ir tiknepaprasta jo ir jo draugų nar
sa bei pasiryžimas kitaip nukreipia likimą.

Nors knyga skiriama daugiau jaunimui, 
bet ir senesni, kurie turėjo progos per
skaityti rankraštį, negalėjo atsitraukti nuo 
knygos, kol ją perskaitė.

% 8i, i8
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