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VAJAUS - KONKURSO BARUOSE
1953 metų vajuje-konkurse registra

vosi 10 Seserijos ir Brolijos vienetų. Tai 
nėra, reikia pripažinti, labai džiugūs 
duomenys, nes turėjo būti 10 kartų daugiau. 
Argi tai jau viskas, ką mes galime pa
daryti? Kur, sese, brolau, tavo vienetas ? 
Kur tavo skilties, draugovės dvasia? Pa
galvok šiandien ir apsispręsk, ar liksi 
nuošaliai, ar eisi su tais, kuriems rūpi 
mūsų vienintelio skautų ir skaučių laik
raščio išlaikymas ir tobulinimas. Palikti 
nuošaliai vien žiūrovu labai lengva. Tai 
pats geriausias gyvenimo būdas minkšta - 

kūniams: sėdi sau, tyli ausis suglaudęs, 
jokių nemalonumų . . . Bet ar visa tai de
rinasi su tuo, ko reikalauja iš mūsų 
skautiškas gyvenimo būdas. ' Kur mūsų 
skautiškas veržlumas, dinamika? Kur 
noras kurti, statyti ir laužti tai, kas ki
tiems atrodo neįveikiama?

Pagalvok šiandien,sese, broli, vadove, 
apie savo bičiulį "Sk. Aida" ir ryžkis eiti 
jam talkon. Tavo skiltis ar draugovė yra 
viena is tų, kuri yra dar laukiama šiose 
varžybose. Registruokitės konkurse tuojau 
ir pradėkite darbų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
* MŪSŲ VYTIS, PLSS vadovų, . vado
vių ir akademikų skautų-cių laikraštis, 
Nr. 12 (50), gruodžio mėn. Rašo J.Au- 
gustaitytė - Vaičiūnienė, kun. J. Dėdinas, 
Ig.K. , A. Balašaitienė, A.Augustinavičie- 
nė, B. Kviklys, dr. J. Gimbutas, P.Pakai - 
niškis, dr. D. Kesiunaitė. Pridėtas visų 
metų turinys.
* TRCHNUmS .Žonjs, technikos Aar- 
buotojų mėnraštis, Nr. 11 (20) lapkričio 
men. ir Nr. 12 (21) gruodžio men.

* JUNGENLEBEN, vokiečių skautų(BDP) 
laikraštis, 1952 m. lapkričio mėn., 20 
psl.

* Jurgis Savickis, ŠVENTOJI LIETUVA, 
romanas, išleido Tremtis, 1952, 248 psk, 
įrišta drobėje.

* R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUO
TYKIAI, apysaka jaunimui ir senimui, 
išleido Tremtis, 1952, 508 psl. Įrišta 
drobėje. Mūsų rašytojo - skautininko kny
ga įsigytina kiekvienam skautui - tei. 
Vadovai-vės turėtų pasistengti, kad ją 

kiekvienas jų skautų-čių perskaitytų. Šiuo 
metu, kai mūsų jaunieji pradeda grimsti 
"komikų" - kvailiaknygių - bangoje, šis 
leidinys padės užkišti bent dalį susidariu
sios spragos.

AR JAU ĮSIGIJAI NAUJAUSIUS LSB LEI
DINIUS - KALENDORIŲ "TAUTA BUDI" 
IR B. STUNDŽIOS JŪRININKYSTĖS VA
DOVĖLĮ?__________________________________
J _4_r Tave, mielas .B-roJj, Sese, jau I 

. lanko PLSS vadovų-vių ir akademikų 
skautų - cių laikraštis

MŪSŲ VYTIS
Jo bendradarbių eilėse randame 

patyrusius skautybės teoretikus, 
praktikus, pedagogus, visuomeni
ninkus, rašytojus, kultūrininkus.

Laikraštį redaguoja B. Kviklys: 
631 W. 54 PL., Chicago, Ill.

Administracijos adresas: A. Ka
raliūnas, 6541 So. Campbell Avė . , 
Chicago, 29, Ill.

Prenumeratos kaina: metams $2.50 
pusmečiui - $ 1.25.
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1953rn>. ________________ SOUSL& Tizirb. Wl.i

Su giliu skausmu šiandien prisimename tragiškai prieš 10 metų išeivijoj mirusį 
pirmąjį ir paskutinį Lietuvos Valstybės Prezidentą, Skautą Sąjungos Šefą

a. a. ANTANĄ SMETONĄ ( 1874. VIII. 10 - 1943.1.9)

ir, žvelgdami į laimingesnį tautos rytojų, budime.

LIETUVOS į 
NACIONALINĖ | 
M. MAŽVYDO |
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savos

Pajūrį savo mes turim mylėt.
Darbo, sveikatos jam 
Drąsiai, broleliai 
Prie jūros

pirmyn, 
jūros savos

Lietuvai kuriame naujus laikus, 
Prie jūros, prie jūros, prie jūros 
Mūsų siekimai galingi vis bus. 
Jaunatvės pasaulis visur tegyvuos.

Klaipėdą gavome savo krauju 
Rangosi bangos šalia karžygių 
Drąsiai, broleliai 
Prie jūros, prie jūros

Drąsiai, broleliai, ženkime 
Prie jūros, prie jūros, prie 
Vėliavas savo kelkime aukštyn. 
Tegu viršum jūros Vytis plevėsuos

negailėt.
ženkime pirmyn, 

prie jūros, prie jūros savos.

Mūsą istorinė Lietuva, vadovaujama didžiųjų kunigaikščių, ilgus amžius kovojo su

ženkime pirmyn 
prie jūros

vakarą kaimynu, kryžiaus vardu nešusiu naikinantį kalaviją, siekusiu daugiau ir daugiau 
plėstis rytuose. Garbinga gynimosi kova buvo laimėta - nė pėdos DidžiosiosLietuvos 
priešas nepaėmė. Tik Mažoji Lietuva su Klaipėdos kraštu ne tiek dėl strateginių ar po
litinių klaidų, kiek dėl kitų aplinkybių atiteko svetimiesiems. Tačiau, kad ir kažkaip
slopinamas, lietuviškumas Mažojoj Lietuvoj neišnyko ir pastaraisiais laikais buvo aiš
kiai išreikštas žodžiais: "Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt". Tų 
žodžių ženkle prieš 30 metą su ginklu rankoje išėjo klaipėdietis sukilėlis, išėjo brolis 
savanoris iŠ DidŽ. Lietuvos atsiimti bent dalį to, kas jam priklauso. Išėjo su ta pačia 
kunigaikščių kario dvasia, amžiais ugdyta negęstančios vaidilučių ugnies ir sengalvėlių 
motinų prie ratelio. Ir Štai, Šiandien minime 30-ties metų Klaipėdos atvadavimo su
kaktį. Minime toli nuo jos gintarinių krantų, kuriuos pasieksime, Amžinajam Teisingu
mui pasigailėjus nekaltų tautų.. Ir kas mus, belaukiančius išsiilgtojo grįžimo stiprins, 
kas ruoš ateities tėvynės darbams, jei ne gili karšta meilė tiems tolimiems gintaro 
krantams, kur mes, iš vakarų atėję, įspausime pirmąsias pėdas savo laisvoj žemėj. 
Mylėkime tėvynę labiau už viską ir prašykim Aukščiausiąjį jėgų tokiais būti ir išlikti.
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PAŽINTI IR TIKĖTI

Kun. S.Kulbis, S. J.

Kas nori statyti gyvenimo namus, tas turi pirma padėti tvirtą pamatą, kad vėliau 
jie nesugriūtų. Panašiai yra ir su tikėjimu. Kad tikėjimas pasiliktų tvirtas visam gy
venimui, mes turime pirmiausia pažinti pagrindines jo tiesas, kurias mus moko ka
tekizmas. Tų tiesų geras pažinimas yra mūsų tikėjimo tvirtas pamatas. Tų tiesų ne
žinojimas ar paviršutinis supratimas ves mus į abejojimą, paklydimą ir vėliau į visiš
ką tikėjimo nustojimą, kurio pasekmės būna baisios. Tai rodo šių dienų pasaulio gyve
nimo pavyzdžiai.

Žmogus ieško idealo, nes jo siela yra sutverta gėriui, grožiui ir meilei, kurių šal
tinis yra pats Dievas. Bet, kai žmogus pameta iš akių tikrąjį širdies idealą-Dievą, jis, 
vedamas žemųjų kūno polinkių, pasirenka sau už idealą sudarkytą jo paveikslą. Jis pra
deda garbinti, kaip kitados išrinktosios Dievo tautos sūnūs, aukso veršiuką vietoje tik
rojo Dievo, t. y. turtą, garbę ir tuos žemiškus valdovus, kurie, paneigė Dievą, patys 
save pasistatė dievais. Tokie žemiški dievaičiai suranda daug savo pasekėjų ypač jau
nimo tarpe. Tūkstančiai jaunuolių žavėjosi Hitleriu ir juo aklai sekė, nes jis jiems ža
dėjo aukso kalnus ir tik reikalavo paminti po kojomis savo šventus tikėjimo įsitikinimus 
ir derinti visą savo gyvenimą prie jo galvojimo, fantastiško ir bedieviško rasės mokslo. 
Viso to pasekmė - koncentracijos stovyklos, karas, badas, griuvėsiai ir mirtis. Pa
našiai vyko ir dar tebevyksta Stalino "rojuje". Kokie veiksmai - tokios būna anksčiau ar 
vėliau ir pasekmės.

Norint išlaikyti ir ugdyti tikėjimą, reikia nuolat daugiau pažinti ir įsigilinti į jo tie
sas. Vaikystėje įsigytos sąvokos apie Dievą ir Jo apreiškimą turi būti papildytos ir la
biau pritaikytos atsižvelgiant į brendimo amžiaus suvokimą.

Dievo Apreiškimo lobynas yra neišsemiamas. JĮ mums patiekia Sv. Raštas, ypač Nau
jas Įstatymas, kuriame išganytojas pasirodo visame savo Dievystės ir Žmogystės pil
nume. Šv. Jeronimas sako: "Kas nežino Šv. Rašto, tas nepažįsta Kristaus".

Kuone visuose kraštuose skautai dažnai rengia tikybinio turinio sueigas, kuriose yra 
nagrinėjami krikščioniško gyvenimo praktiški klausimai: Bažnyčios mokslas, liturgija, 
socialiniai bei ekonominiai klausimai Bažnyčios mokslo šviesoje ir t. t. Taip pat būna 
daromos ir rekolekcijos, kurių tyloje ir susikaupime skautas gauna didesnį Išganytojo ir 
savęs pažinimą ir pasisemia naujos energijos išsilaikyti nepalaužtu gyvenimo sukū
riuose.

Skautas neturėtų sakyti, kad visa tai neįmanoma, sunku ir 1.1. Tuo atžvilgiu galima 
būtų pasimokyti is pačių Kristaus priešų. Tik pažvelkime į komunistinį jaunimą. Po 
sunkių dienos darbų, susirenka į savo numatytus būrelius ir ten nagrinėja marksistinį 
mokslą, žiūri, kaip lengviau galima būtų jį paskleisti žmonių masėse ir kokias prie
mones tam reikia panaudoti. Todėl ir skautai - šviesos vaikai - neturi teisės snausti, 
kai tamsos vaikai ruošiasi kovai prieš Dievą ir Jo pasekėjus.

Drąsus ir ryžtingas pasireiškimas tikėjimo dalykuose yra kilnaus būdo žymė. Ne
galima gėdytis savo tikėjimo, bet, priešingai, reikia juo teisėtai didžiuotis. Taip el
giantis susilaukiama pagarbos visų žmonių tarpe ir neretai pas netikinčius.

Žinokime tuos Kristaus pasakytus žodžius ir pritaikykime savo gyvenime: "Būkite 
pasaulio šviesa. . . temato žmonės jūsų gerus darbus ir tegarbina Tėvą". Arba vėl:"Kas 
mane išpažins žmonių tarpe, tą aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje, gi kas 
manęs issigins žmonių tarpe, to aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje."
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Alano įdomiausias Išgyvenimas sįaufaujant

v. s. R. Spalis, "Gatvės Berniuko 
Nuotykių" autorius.

Prieš mane guli Vyriausiojo Skauti
ninko laiškas. Prašo parašyti tema:Mano 
įdomiausias išgyvenimas skautybėje. . .

Draikosi praeities šydas ir lyg sapnuos 
dažosi vaizdai. Aukštai kyla laužo liepsna 
ir nuo užmesto kadugio liejasi kibirkščių 
fontanas, tirpdamas nakties danguje tarp 
juoduojančių, šnarančių medžių, kurie 
ratu supa susibūrusį jaunimą, po kurio 
pražydusius veidus šokinėja šešėliai bei 
ugnies raudonumai. Veidai. . . Ak, vienus 
nuskynė priešo kulkos, kiti Sibire.^,Alta
juje, treti po Dresdeno griuvėsiais, o likę 
laukiam prošvaisčių.

Veidai, šimtai veidų: draugai, skilti- 
ninkai, draugininkai. . . O mieli . . .

Prabėga įvykių šešėliai su savo šypsena, 
kartumu ar džiaugsmais,ir atmerkiu akis. 
Už lango skraido, sukasi, pindamos žie
mos peizažą, lengvutės snaigės. Brendu 
atminties keliu į prabėgusių žiemų pra
eitį, kur po baltais patalais ilsisi Lietuva... 
Negi tik vasarą mokėjome džiaugtis, negi 
žiema nepaliko įspūdžių. Žvelgiu jon ir 
matau ...

- Atsargiai, sulaužysi, - šaukia skil- 
tininkas, vadinamas Ženka, Stasiui, kuris, 
pirmą kartą gyvenime prisitvirtinęs sli
des, mėgina nusileisti nuo kalno.

Tupėdami ant rogučių, visa elnių skiltis 
smalsiai sekame Stasį, kuris, kiek pasi
stūmėjęs žemyn, kilsteli, išsižergia iki 

gamtos dovanotos galimybės ir staiga 
žlegteli ant nugaros, saugiai lėkdamas 
pakalnėn, kai tuo tarpu slidės su kojomis 
kabaloja ore, išdarinėdamos keisčiausias 
kilpas.

Rogutės neša mus žemyn, ir apipuolę 
keliam slidininką - mėgėją, kuris, kiek 
drebindamas kinkas, atsistoja ant savo 
dvejetuko, nusirišdamas svetimas sli
des. Stasys gauna sniego gniūžtę, ir visi 
lekiame toliau, sukdami pro Napoleono 
kalną į Panemunę.

Skilties judintojas yra Ženka, kuris 
pirmas, energingas užkrečia visus savo 
nuotaika ir, nejausdami šalčio, džiaugia
mės klykdami, šaukdami po beribį baltąjį 
plotą, kur tik didžiuliai medžiai nuogomis 
apsnigtomis šakomis kartais braška stip
resnio vėjo spaudžįami. Besistumdydami 
lekiame nuo pasitaikančių kalnelių, purti
name sniegą draugams už apykaklių ir 
klupdami kartais pasineriame sniege, mė
gindami jo purumą. Veidai dega, akys 
blizga, skardūs balsai užpildo klonius .

Panemunės šile ant kalnelio,medžių užuo
vėjoje,ant greitųjųdarome stovyklą. Links
mai šokteli ugnis, atsiranda puodas ir jau 
kunkuliuoja arbata, nes esame alkani, kaip 
vilkai žiemą, ir ištroškę.

Godžiai geriame karštą vandenį, kuris 
ugnimi sušildo kūną ir pripildo jį nauja 
energija, tad vėl pasigirsta prigesęs juo
kas bei kalbos. Su puodukais rankose fo
tografuojamės, džiovinamės ir pagaliau 
mėginame dainą. Šaukiame net sniegas 
byra nuo šakų, bet kadangi iš septynių tik 
vienas balsingas, pasipiktinusios varnos 
sukelia tokį triukšmą, kad turime liautis 
koncertavę.

Po valandėlės toliau keliaujame, bet jau 
išsekusios jėgos, nuovargis jaučiamas. 
Rečiau nuskamba juokas, rečiau lekia 
gniūžtė, nesiveržia pasakojimas. Lyg dar 
kažko trūksta, lyg dar kuris nuotykis tu
rėtų užbaigti puikią dieną, bet, rodos, vi
sa programa išbaigta ir nieko daugiau ne
galime tikėtis. Likimas tačiau mums pa
deda. . .

Traukiame baltuoju keliu, kurio šonais 
dunkso didžiuliai gluosniai, kai toli pa
sigirsta dundėjimas. Sukame ton pusėn 
mūsų akis ir matome pašėlusiai lekiantį 
į mus arklį, kuris tempia apverstas be 
žmogaus rogutes.
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- Į kelio vidurį, į kelio vidurį, už 
apinasrio griebti, - sušuko Ženka ir kaip 
vienas visi pipirai vienuolikos -keturio
likos metų su drebančiomis širdimis šo
kome į kelio vidurį, kur apsiputojęs, iš
sprogusiomis žaižaruojančiomis akimis 
nešėsi arklys, pasibaisėtinai greit ar
tėdamas. Dar akimirka ir Ženka pakibo 
prie arklio galvos. Po sekundės ir kiti 
sušokome kur kam patogiau. Arklys su
stojo visu kūnu virpėdamas. Skiltininkas 
ištiesė ranką ir pradėjo glostyti arklio 
sprandą atsargiai ramindamas. Po tru
putėlį, mūsų glamonėjamas, arklys nuri
mo,ir, atvertę roges, sužiurome į Ženką, 
kas daryti.

- Sukame keliu atgal, ten turėjo kas 
nors atsitikti, - nutarė skiltininkas, im
damas vadžias.

Tartum žvirbliai apsėdome roges ir 
greit pasileidome atgal, nes geras arklys 
ir neraginamas nešė. Taip pavažiavę pus

kilometrį, pamatėme bėgantį priešais 
žmogų. Pusė jo veido buvo nuengta, rau
dona nuo kraujo, ilgi kailiniai irgi buvo 
kraujais paraudę. Nelaimė įvyko, kai, 
kažko pasibaidęs, arklys staiga užsuko, 
užkabindamas akmenį. Užsisukimas ir 
greitis buvo toks staigus, kad išmetė iš 
rogių važiuojantį, o kadangi vadelių dar 
buvo nepaleidęs, arklys jį vilko bent pen
kiasdešimt metrų, visą sukruvindamas.

Papasakojęs istoriją, ūkininkas karštai 
mums dėkojo už arklio sulaikymą, o mes, 
nors buvom patenkinti savo žygiu, bet 
gailėjomės, kad neturime iškylų vaisti
nėlės, kuri štai tikrai buvo reikalinga. . .

Man baigiant rašyti, vis dar krenta 
snaigės, kaip tada mums grįžtant iš išky
los. Tarp tų snaigių matau patenkintus 
veidus draugų, kuriuos dar gal sutiksiu, 
tik vieno jau niekad nematysiu, nes jo ne
bėr tarp mūsų, tai skiltininko Ženkos, ku
ris žuvo po Dresden© griuvėsiais.

Šiek tiek drebėdami nuo šalčio sto
vime prieš paštą ir laukiame autobuso. 
Mus supa išdidi, balta aplinka, nes žiema 
šiemet nepaprastai snieginga ir graži.

Pagaliau didelis geltonas autobusas su - 
stoja prieš mus; ant jo nupieštas ženklas. 
Dailus šoferis mandagiai atidaro duris, 
ir mes patogiai įsitaisome didelėse odi
nėse sėdynėse. Kol krauna koresponden
ciją iš kaimo paštelio, naudojuosi proga 
pastudijuoti savo bendrakeleivius.

Iš paštelio išeina šoferis, kurio globai 
mes pavesti. Jis simpatiškas, sukelia pa
sitikėjimą; sėdasi prie vairo, ir mašina 
pradeda veikti. Visas autobusas lengvai 
sudreba, kaip nekantrus arklys prieš 
lenktynes. Tada pradedame važiuoti, ir 
už minutės kaimas jau toli už mūsų.

Važiuojame per turtingas pievas ir gra
žius ūkius, bet neužilgo kelias veda aukš
tyn į kalnus, ir esame pasakiškų žiemos 
vaizdų apsupti. Kiekvienas kelio pasisuki
mas atskleidžia naują grožį.

Aukščiausioje kelio vietoje sustojame 
prieš mokyklą, ir sutvarkome pašto rei
kalus. Po to pradedame leistis nuo kalno. 
Važiuojame per siaurus tiltelius tarp aukš
tų krantų, ir mus saugoja tvirta šoferio 
ranka.

Toli apačioje baltuoja bažnyčia, mūsų
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kelionės galutino tikslo ženklas. Saulė 
pradeda svilinti, ir sniegas tirpsta nuo 
jos žvilgsnio. Kelias šlapias ir slidus. 
Nuo kalno upelis, mūsų dešinėje, patvi
nęs ir putodamas veržiasi savo vaga. Da
bar kelias beveik tiesus; kairėje aukšta 
siena. Staiga šoferis duoda trigubą signa
lą. Kam? Kelyje nieko nematyti. O, tai 
signalas ir pasveikinimas. Iš rudos tro
belės aukštai virš kelio išeina jauna mote
ris su maždaug dviejųmetųmergyte. Vai
kas bėga ir moja rankele; moteris taip 
pat pakelia ranką. Matyti, tai šoferio žmo
na ir dukrelė; jis šypsodamasis pažvel
gia į jas.

Tada įvyksta kažkas baisaus. Susijau
dinusi mergaitė padaro neatsargų žings
nį, paslysta ir nurieda nuo šlaito tiesiai 
prieš mūsų visu greitumu važiuojantį au
tobusą. Visi keleiviai surinka. Dieve, ko
dėl tas vyras nepatraukia stabdžių. Ar jis 
neteko proto. Autobusas pervažiuoja vaiką 
ir sustoja. .

Pabalusiu veidu šoferis išlipa ir nubė
ga pas vaiką. Ji juda; ji atsikelia ir verk
dama apkabina pasilenkusio tėvo kaklą. 
Jis pakelia dukrelę ir nuneša ją motinai, 
kuri vos gyva stovi atsilošusi į namelio 
sieną.

Šoferiui sugrįžus, vienas keleivis pa-
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Neišdainuotų savo dainų ilgesį lieja į 
krantus Baltijos jūra be paliovos tą pa
čią galingą, liūdną dainą suokdama. Amži
nai neramios ir gaivalingos jūrų gelmės 
veržiasi į paviršių ir subyra balta puta, 
bet savo paslapčių neišduoda. Tiktai bal
tosios žuvėdros, jų amžinos palydovės, 
linksmai sau Žaidžia virš bangų. . .

Vilnys skalauja balto smėlio krantus, 
nusitęsusius nuo Palangos iki Kuršių, gro- 
žėdamosios lieknomis pušimis. Jų spyg
liai byra ant kopų, kur išdykaudamas vė
jas šlamena viksvas.

Gražu yra pajūry vasarą. Dienomis čia 
klaidžioja vasarotojai pamėgę šiuos ramius 
krantus labiau nei vasarvietes. Čia ligi 
soties, niekeno netrukdomas, gali išsities
ti smėly ir stebėti jūrą, baltus debesis ir 
laivus, išnykstančius horizonte. Neretai 
atklysta čia tapytojai, išsiilgę laisvųjų 
vasaros spalvų ir tylios žvejų idilijos.

Bet vakarais tą ramybę staiga sudrums
čia grįžtančią žvejų laivai ir kuteriai. 
Pasklinda po pakrantę dainos ir kilnojamų 
dėžių dunksėjimas. Būriai merginų ir mo
terų ateina jų pasitikti, besidairydamos 
savo brolių, sūnų, mylimųjų.

Neužmirštami yra birželio vakarai, kai 
tamsoje pasklinda žiedų kvapas, susimai
šęs su pušų sakais. Valtys tyliai iriasi 

vandeniu ir prislopintai rauda armonika, 
Daug neišpasakytų žodžių ir jausmų slypi 
jos dainoje. Vanduo plakasi į valties šonus 
ir kartais smarkesnė banga paliečia vei
dus, nugairintus saulės ir vandens. Pa
kilęs vėjas, sukdamas smėlio stulpus ko
pose, nerasdamas ramybės, staiga šaute 
šauna į jūrą, sukeldamas lengvas Vilne
les ir, ratu apsukęs plaukėjus, dumia sau 
toliau.

Visi, kurie yra jūroje, dabar atsidūsta 
ir giliai traukia oro krūtinėn. Tai jau ne 
sūrus vandens kvapas, bet išnokusios že
mės kvapas birželio naktį: jį atneša jūron 
su vėju alyvų, akacijų ir pušų kvapas.

Mėnulis išnyra iš debesų vainiko ir. 
Žerdamas savo šaltą šviesą, nušviečia 
nurimusią pakrantę.

Vasaros naktis praeina greitai ir, vos 
tik pradėjus aušti, išdidūs briedžiai pa
sirodo kopose. Jie,iškėlę galvas, pučia 
Šnervėmis viliojančio vandens. Briedžiai 
nusileidžia prie pat. kranto, bet, išgirdę 
mažiausią triukšmą, apsisuka ir sunkia 
riŠČia pasuka atgal į miškus, smėly at
žymėdami ilgas pėdų virtines.

Giliau į mišką paėjus, prieš akis atsi
veria įvairus gyvenimas. Pelkėse, po tan
kių ajerų krūmynais, laukinės antys, ger
vės ir gandrai peri savo vaikus. Atklydus

sipiktinęs klausia, kodėl jis nesustabdė 
mašinos anksčiau. Jei vaikas būtų žuvęs , 
jis būtų buvęs kaltas.

- Pone, - atsako šoferis mandagiu, bet 
susijaudinusiu balsu, - šešis metus va
žiuoju Šiuo keliu ir niekad nesu turėjęs 
katastrofos. Jei būčiau mašiną staigiai 
sustabdęs, visi greičiausiai gulėtume ten 
Žemai, apačioje. Nenorėdamas pražudyti 

dvylikos gyvybių, pervažiavau savo vie
nintelį vaiką. Galite tikėti, kad šis mo
mentas buvo sunkiausias visame mano gy
venime.

Ponas - mes paskui sužinojome, kad 
tai buvo garsus valstybės vyras - paspaudė 
šoferio ranką ir pasakė: Dovanokite. Jūs 
teisingai pasielgėte, ir aš jus sveikinu. 
Pareigai pirma vieta!
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medžiotojams, jie klykdami pakyla ir ilgai 
skrieja ratu, lyg neramus debesis. Ilgai 
dar girdisi padangėje jų riksmas.

Ramiais saulėleidžio vakarais, kai ma
žos bangelės skalauja krantą ir šviesia
plaukė mergaitė braidžiodama ieško gin
taro gabalėlių, kuriuos jūra išmeta drauge 
su žolėmis, eitum ir tu, kažin kiek toli, 
smėlėta pakrante basomis kojomis.

Bet ramūs vasaros saulėleidžiai trumpi. 
Kai raudona saulė pasineria horizonte, 
pakrantę apgaubia violetinė šviesa, kuri 
greit sutirštėja ir darosi pilka. Ir gintarą 
sunku beįžiūrėti.

Tuomet, atsisėdęs ant įšilusio nuo die
nos karščių kopų smėlio, gal būt, nenorom 
pagalvoji apie gintarų rūmų sienas, ku
rias sudaužė dievai. . . Stovėjo kažkada 
jie marių gilybėje, tvirtomis sienomis iki 
tos dienos, kai užsirūstino dievas Perkū
nas. . . Prisimeni žvejų legendą apie Jū
ratę ir Kastytį, bevartaliodamas tarp 
pirštu Šiuos bejausmius gintaro gabalėlius, 
kurių vardų ir kilmę kažkas nežinia kada 
ir iš kur įamžino ir įpynė į šios gražios, 
keistos ir savaip liūdnos poemos vainiką.

*

Gyveno čia kažkada gražusis žvejas 
Kastytis su savo žilu tėvu ir motina. Senai 
tai buvo, niekas to neatsimena, bet jų 
trobelė stovėjusi už kopų, kurias laikui 
bėgant vėjas nupučia visai kiton vieton.

Visoj apylinkėj nebuvo tokio gražaus ir 
stipraus jaunuolio. Saulė gėrėdavosi jo 
auksiniais garbiniais ir vėjas glostydavo 
jo vyrišką, jaunatviškų svajonių pilną 
veidą.

išplaukdavo jis į marias žvejoti su se
nu tėvu, kaimynais ar vienas. Nuvargęs 
sugrįždavo vakarais namo pilnais tinklais 
žuvų. Dalį jų rūkydavo, o likusias par
duodavo. Nevargo jie - gyveno pasiturin
čiai, Dievui dėkodami už visa tai, ką turi.

Kai vakaro saulė raudonai nudažydavo 
jūrą ir kopas,pasklisdavo pakrantėje liūd
nos žvejų dainos. Muzikos aidai ir links
mų žmonių kalbos viliojo ir jį džiaugtis 
gyvenimu.

Gražios šio pajūrio mergaitės: tvirtos, 
geltonkasės ir visada linksmos. Jos yra 
visa paguoda ir laimė Šiems jūros žmo
nėms, nes būna geromis šeimininkėmis 
ir ištikimomis žmonomis.

Ėjo ir Kastytis jų ratelin, o Šventadie
niais iki ryto linksmindavosi žvejų menėj. 
Sukdavosi jis ten suktinio arba, prisėdęs

prie senų žvejų, girkšnodavo girą. Ėjo 
jis visur ramus, išdidus, smalsių akučių 
lydimas, bet niekuomet nesuplakė karščiau 
jo laisva širdis. . .

Bet Kastyčio mintys, atrodė, svetur klai
džiojo, tarsi nerami jūrų banga, kurią 
vėjas nuo kranto nubloškia atgal į tolimus 
vandenis. Kai seni žvejai, rūkydami pyp
kes, prisimindavo savo keliones, ir mo
terys prie rankdarbių, nusibraukusios 
ašaras, minėdavo žuvusius jūroje, jis 
išeidavo į pakrantę ir ilgai, ilgai klai
džiodavo kopose.

Atsisėdęs ant smėlio tarp Šlamančių 
viksvų, jis žiūrėdavo į tolimą vandenį il
gai neatitraukdamas savo žvilgsnio, kaip 
mylinti motina žiūri į savo vaiką. Kartais 
pakildavo didelis vėjas ir bangų kalnai 
virsdavo grasindami vienas per kitą. Kar
tais, tvankiomis rugpiūčio naktimis kilda
vo miglos, kurios jame kėlė savotišką 
liūdesį. Jam tuomet rodėsi, kad iŠ kaž
kur sklinda saldi, Švelni daina, maloniai 
kutendama širdį, nors tai buvo tik vėjo 
švilpimas.

Tais tyliais vasaros vakarais jis iŠsiir- 
davo jūron ir stebėdavo kylančią miglą, 
užtekantį mėnulį.

Pasaulis jam atrodė gražus ir pilnas 
dovanų, o Ši jūra jam buvo už viską mie
lesnė. Jis suprato visus savo draugų rū
pesčius, liūdesį, džiaugsmus, tik savo 
širdiessuprasti negalėjo.Kartais jis gal
vodavo, kad jos niekada ir niekuo negali
ma patenkinti: visada ji nerami, alkana ir 
amžinai ieškanti.

Pasijusdavo tuomet Kastytis vienišas 
tarp Šių linksmų žmonių. . . O jūra, lyg 
suprasdama, liūdnai ošė ir bėrė iš paslap
tingų gelmių savo keista aimana baltas 
putas, kurios prie jo kojų subyrėdavo į 
tūkstančius purslų.
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Dažnai jis grįždavo namo jau auštant, 
kai blankdavo žvaigždės ir būdavo nuri
musi jo galinga krūtinė.

O rytą, kai saulė pasveikindavo savo 
gaivinančiais spinduliais baltą smėlį, pu
šis ir jūrą, vėl žveją laivai išplaukdavo į 
tolimą žvejonę ir ją baltos burės išnykda
vo Vilnių sidabre.

Ir moterys ant kranto išbėgdavo jų pa
lydėti, ilgai mojuodamos baltomis ska
relėmis.

Vieną šiltąbirželio vakarą,kai kylančios 
miglos sėdosi ant jūros ir kiti jau skubi
nosi namo, Kastytis pasiliko. Jis sutvir
tino nakčiai įmerktus tinklus, patikrino 
bučius ir nusiyrė tolyn į marias.

Buvo Šventvakaris. Skambėjo žvejų dai
nos. Jaunimas žaidė pajūry, o seniai sė
dėjo ant apverstų valčių ir, papsėdami 
pypkėmis, juokėsi iš jaunųjų.

Tyli vakaro prieblanda buvo pilna gai
vinančių žiedų kvapų. Jaunimas šoko ir 
dainavo, bet Kastyčio nebuvo jų tarpe. 
Negrįžo jis ir vis negrįžo. Motina susi
rūpinusiomis akimis žvalgėsi jūron,bet ten 
buvo tik migla ir klykiančios žuvėdros.

Sužibo pirmosios žvaigždės ir nakties 
vėjelis nučiuožė vilnimis, sušiurendamas 
jų nugaras. Jis vis daugiau ir daugiau įsi
smaginęs išdykavo, gainiodamas bangas. 
Švilpdamas jis skrido vandenimis ir, kur 
pamatęs laivą ar luotą, stengėsi jį ap
versti.

Naktį pakilo didžiulė audra ir audros 
dievas Bangpūtys varė didžiausias bangas, 
kurios pakelyje viską be jokio pasigailė
jimo daužė ir skandino.

Ir taip Kastytis jau niekada nebegrįžo 
namo. Veltui tėvas, motina ir kaimynai 
išbėgę ryte ant kranto, po audros, dairėsi 
jūron; ten nebuvo nei Kastyčio, nei val
ties. Buvo sugiedotos giesmės už Kastyčio 
vėlę . . .

Tiktai po kiek laiko atsirado kažkoks 
dainius, kuris žmonėms apdainavo tikrąjį 
auksaplaukio Kastyčio likimą. Iš kur jis 
tai sužinojo - niekas nežino, o ir pats dai
nius buvo labai paslaptingas. Žilas, žilas, 
kaip baltoji obelis pavasarį. Vieną vakarą, 
kai pajūrio jaunimas šventė Jonines ir 
ant Birutės kalno liepsnojo didelis laužas, 
atėjo senasis dainius ir atsisėdęs ant kel
mo, pirštais braukydamas kankles, ėmė 
pasakoti apie gražųjį Kastytį ir jo likimą, 
jau taip dievų įrašytą. Ėmė jis dainuoti 
savo virpančiu balsu.o aplink susėdę vaikai 
jaunuoliai ir seniai, klausėsi---------------------

Pirmosios žvaigždės sužibo danguje ir 
lengvas vėjelis sujudino nurimusius van
denis. Kastytis pamažu vis yrėsi tolyn, 
vėsinamas užslenkančio vakaro ir ramiai 
alsuojančios jūros. Neviliojo jo namai ir 
šventvakario dainos.

Tyliai pliuškeno irklai, ©irkluotojas sė
dėjo susimąstęs, pilnas keisto liūdesio, 
kurio jis pats nesuprato. Jam rodėsi, jog 
iš melsvų sutemų ir vandenų ima kilti ne
aiškus šnabždėjimas, liūliavimas, lyg kaž
kas Šaltomis, drėgnomis lūpomis būtų ji 
šaukęs.

Nuleidęs irklus, jis stebėjo išbalusį 
mėnulio veidą, kuris, lyg gailėdamasis, 
stebėjo ši vienišą irklautoją. Jis bėrė sa
vo šaltą šviesą ant jo susimąsčiusio vei
do ir žiburiuojančių akių, kurią žvilgsnio 
šis žemės palydovas negalėjo atspėti. Gal 
būt, jis stebėjosi, ko Šis jaunas žvejas, pa
likęs draugų ratelius, lyg ramumo neras
damas, klaidžioja mariose, tuo tarpu kai 
kiti, sugrįžę po dienos darbo, ilsisi.

Ir jis paslėpė savo ramų apskritą veidą 
debesų skraistėje, palikdamas žveją jo 
kelionei.

Žuvėdros tyliai suposi bangose, bet, 
pamaČiusios atslenkančią valtį, suklykda
vo ir, pakilę į viršų, skriejo apie Kasty
čio galvą. Ją klyksmas nuskrisdavo , vil
nimis tolyn, o Kastytis pabusdavo iš savo 
minčių. . .

Nepastebimai artėjo naktis ir pakilęs 
ryto vėjas ėmė žaisti mariose. Pabudęs 
iŠ savo svajonių Kastytis yrėsi į krantą.

Bet šį kartą sunku jam buvo irtis, nes 
didėjančios bangos ėmė stipriai supti jo 
valtį. Vėjas vis darėsi įkyresnis. Jis švil
pė į ausis, taškė sūrų vandenį į veidą.

Ne juokais susirūpino Kastytis ir, su
kaupęs visas jėgas, stipriais irklų kir
čiais bandė stumtis į priekį.

Visa tai stebėjo dievas Bangpūtys. Iš
pūtęs žandus jis pūtė į Kastyčio valtį be 
pasigailėjimo stumdamas ją nuo kranto 
tolyn į jūrą. Matydamas stiprųjį žveją 
kaskart daugiau nuvargstant, jis juokėsi 
savo storais žandais ir dar smarkiau pūtė.

Prakaitas Čiurkšlėmis bėgo Kastyčio 
veidu ir jis nusiminęs sukrito ant suolo. 
Kranto žiburiai buvo toli, ir kiek jis nu- 
siirdavo, tiek vėjas ir bangos nublokšdavo 
jį atgal.

Išsijudinę vandenys, ėmė traukti savo 
audros dainą ir vaitodamas vėjas, lyg 
prakeiktasis, blaškėsi padangėje. Supra
to Kastytis dabar, jog artėja jo gyvenimo
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galas. O mirti jis taip nenorėjo. Vienas, 
visų paliktas, nei džiaugsmo nei laimės 
nepažinęs, pilnas norų, svajonių, troški
mų jėgos.

Liūdesio ašara nuriedėjo jo skruostu. 
Nebesigėdino šis stiprus, išdidus žve
jas jos, ir, pakėlęs savo žvilgsnį į apsi
niaukusį dangų, ieškojo ten dievų malonės. 
Sukritęs ant suolo, vien likimui pasida
vęs, jis perbėgo mintimis visą savo gy
venimą ir tuos.gražius tylius vakarus, kai 
vėjas vakaris jam dainuodavo. . . Prisi
minė, kaip jis- mėgo klausytis jo dainos, 
kuri jam kartais suokdavo ausyse lyg švel
nus, liūdesio ir ilgesio pilnas, mergaitės 
balsas.

Dabar jis prisiminė undines, kurias 
Kastyčio seneliai buvo kažkada matę. Jos 
mėnesienoje išplaukdavusios į jūros pa
viršių ir dainuodavę nepaprastai gražiai, 
taip, kaip žemėj žmonės nepajėgia dainuo
ti. Kas jas išgirsdavęs, būdavo užkerėtas: 
vargas tada laivui audringą naktį, nes 
niekas negalėdavęs nei irkluoti nei vairuoti 
užburtas stebuklingų dainų grožio. Ir 
tuomet nebevaldomą laivą imdavo gainioti 
bangos, ir jis nugrimsdavo į dugną.

Ir taip, mėnuliui išslinkus iŠ vėjo va
romų debesų, Kastytis pamatė netoli sa

vo valties dainuojančią undinę,kuri,paste
bėjusia žveją, staiga nustojo dainavusi.Mė
nulio šviesoj žibėjo kriauklių papuošalai 
ir brangieji akmenys jos plaukuose. Pa
mačiusi jauną žveją, ji nusišypsojo ir pa
niro į vandenį.

Kai nustebęs ir nuliūdęs Kastytis ėmė 
jos dairytis, ji vėl išniro iš vandens prie 
pat Kastyčio ir, rankomis įsitvėrusi val
ties šonų, meiliomis akimis pažvelgė į 
žveją. Jos ilgi plaukai dengė pečius, o 
Kastytis, lyg žado netekęs, tylėdamas 

stebėjosi jos nepaprastu grožiu ir tarė:
- Tu taip gražiai dainuoji, kas tu esi?
- AŠ esu Jūratė, jūrų valdovė, - atsakė 

ji dainuojančiu balsu.
- O aš esu Kastytis . . .
- Aš tave pažįstu, - nusišypsojo undi

nė, pamojusi ranka. - Dažnai tave ma - 
tydavau, kai vidudienio saulėje žvejoda
vai ir traukdavai tinklus ir kai blizgėdavo 
nuo saulės sušilusi tavo krūtinė. Lydėda
vau tave akimis, kai saulei gęstant tu 
plaukdavai į krantą pilnais žuvų tinklais . 
O naktimis, kai su savo draugėmis iš
plaukdavau į jūros paviršių, girdėdavau 
jūsų dainas ir matydavau tave baltame 
smėlyje vaikščiojantį. Aš taip norėjau, 
kad tu išgirstum mano balsą. Ar tu nie
kad manęs negirdėjai?

- Aš girdėdavau tik vėjo verksmą ir 
ūžimą, - atsakė Kastytis svajingai.

- Tai aš ten buvau, tai aš. AŠ tave 
šaukdavau tais tyliais vakarais, nes man 
buvo ilgu ir liūdna jūros dugne.

Jos mėlynos akys liūdnai šypsojosi.
- Pažvelk, - tarė ji, - vien vandenys ir 

žvaigždės dainą suokia, laisvėje ir platy
bėje karaliauja, o aš - viso to valdovė. 
Ar laimingas esi tenai, ant kranto? Ar 
suradai ten laimę? Ar nesižvalgei dieną 
naktį į marias, ar jos tau nebuvo už viską 
mielesnės? Ar tu žinai, kad pačioje jūros 
gilybėje stovi mano gintaro rūmai. Tenai 
daug mano brolių, seserų, draugių, bet 
mano širdis tenai vieniša. Tu nežinai - 
joki žemės rūmai neprilygs mano rūmams: 
tenai žėri akinančiai gražios spalvos - 
tokių žemėje nėra. Milijonai žiburiuojan
čių žuvų nušviečia mano rūmų sales, jū
ros žvaigždės ir kriauklės jas puošia ir 
vijokliai kerojas! sienomis. Mano sostas 
yra brangiųjų akmenų, kuriuos mes randam 
nuskendusiuose laivuose. Bet man visa 
tai niekai - ir jūros gelmių gražumas, ir 
mano gintaro rūmai, ir valdžia, jei ten 
tavęs nėra.

Kastytis, svajonių pagautas, tarė;
- Nors aŠ tavęs nepažįstu, valdove Jū

rate, bet tu man esi gražiausia ir mei
liausia už visas Šioj žemėj. Nebuvau lai
mingas tenai, krante, nors man visi keliai 
buvo atviri, visos durys ir Širdys. Senai 
mane vilioja jūra ir jos gelmių paslaptys; 
norėdavau kartais nors valandėlei pavirs
ti žuvim ir iŠnardyti vandenų karalystę, 
kur tūno nuo amžių nuskendę laivai ir smė
lis žarsto drąsių jūreivių kaulus. Norėjau 
ir tave sutikti, gražioji Jūrate, ir klau
sytis tavo pasakų apie amžiną jūrų laisvę. 
Tais tyliais vakarais, kai vienas sėdėdavau 
kopose ir miglos gaubdavo marias, gir-
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dėdavau tavo saldų Šnabždėjimą.
Jūros valdovė nusišypsojo, o Kastytis, 

užburtas jos grožio, žiūrėjo į jos liūdnas 
akis. Jose buvo dėkingumas ir liūdesys.

- Kaip norėčiau, gražioji Jūrate, am
žinai klausytis tavo balso. . .

- O, senai aš tavęs laukiau, Kastyti, - 
atsiduso Jūratė, - senai aš laukiau tos 
valandos ir žinojau - tu ateisi išgirdęs ma
no balsą. Bet dievai jau yra man skyrę 
tokią dalią: jie man davė amžinai džiaug
tis marių karalyste. Aš turiu visą grožį 
ir valdžią, esu nemirtinga. Dievai mane 
viskuo apdovanojo, viskuo jie man leido 
džiaugtis, tiktai jiė neleido man mylėti. 
Bet,kai aš tave pamačiau vieną vakarą lei
džiantį tinklus jūron, jau nebeturėjau ra
mybės savo gintaro rūmuose. Kas man 
toji amžinybė, be jausmų, svajonių ir il
gesio, vien tik supama ramybės . Nuo ne
atmenamų amžių aš gyvenu marių dugne, 
žaisdama su draugėmis ir niekas nedrums
tė mano širdies. Ji buvo šalta, be rū
pesčių ir jausmo, bet tave išvydus, ji ė- 
mė plazdėti neramumu ir dieną-naktį ma
ne persekiojo neramių, keistų sapnų gija, 
nepatirtų lig šiol jausmų galia. Kaip no
rėdavau tave vėl pamatyti, bet prisiminu
si savo dievišką kilmę, vengdavau išvysti 
tavo drąsųjį, nieko nebijantį veidą.

- Likimas mus valdo ir mums kelia ro
do, - atsakė jai Kastytis. - Bet kas širdį 
apvaldys, kas kelią jai nurodys, ar ne ji 
valdovė likimo ir mūsų pačių? Širdies 
niekas nesurakins, jokie pančiai jos dar 
nėra surakinę. Ji laisva, išdidi ir galiū
nė. Ir tu nebijok, jei tik tavo širdis ne
bijo. Eikim ten, kur mūsų laimė laukia. 
Suliepsnosime galingai laimę ir tikrąjį 
grožį pažinę, paminę po kojomis visa tai 
kas sena, pilka, kur stoka tikro grožio ir 
gėrio. Skraidysim sau laisvi po marių 
karalystę, galingi, kaip dievai. Tu būsi 
mano draugė amžina, o aš būsiu tavo tar
nas ir valdovas. Aš gintaro namuos visur 
tave lydėsiu. Sėdėsiu prie tavo sosto, gė
rėdamasis tavimi, ir niekas jau tavęs man 
neišplėš. Mylėk mane !

Visų jausmų galia Kastytis pabučiavo 
gražiąją undinę.

Pakilo baisus vėjas kaukdamas ir sius
damas. Tai dievai nustebo pamatydami 
dieviškąją Jūratę mirtingojo žmogaus 
rankose. Didžiuliai bangų kalnai užgriuvę 
apvertė valtį, bet gražųjį žveją, viską 
užmiršusį, jau vedė Jūratė į savo gintaro 
rūmus, jūrų gelmeje glūdinčius.

Tenai buvo nepaprastai gražu. Rūmai
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slėpėsi vijokliuose ir krūmuose. Juos 
puošė jūros žvaigždės, kriauklės ir bran
gieji akmenys. Žiburiuojančios žuvys nu
šviesdavo jiems takus, kai jie laimingi 
vaikštinėdavo rūmų menėmis.

Sužavėjo Kastytį mylimosios karalystė, 
jos linksmosios, nerūpestingos draugės, 
jų šokiai ir dainos. Jis užmiršo žemę.

Puotavo jie daug dienų ir daug naktų, 
Švęsdami savo laimės pokylį, bet dievai 
ėmė nerimauti. Negalėjo jie pakęsti, ma
tydami dievišką Jūratę, sulaužiusią sa
vo pažadus... Jie buvo kantrūs,bet j ųkant- 
rybės galas artėjo, grąsus ir pragaištin
gas.

Vieną naktį, didelio pokylio metu, kai 
Jūratė ir Kastytis gėrė saldų vyną, trenkė 
dievas Perkūnas žaibu į gintaro rūmus, 
kurie su dideliu trenksmu subyrėjo į ga
balus.

Pakilo baisi vėtra, ir vargas buvo tam 
laivui, kuris buvo netoli Jūratės karalys
tės. Žaibai ir perkūnija dar ilgą laiką 
daužėsi, kol iš gražiųjų rūmų tepaliko 
pamatai. Tuomet išgirdo nelaimingoji Jū
ratė rūsčius dievų balsus:

- Būk pasmerkta, silpnoji moteriške, 
sulaužiusi savo pažadus dėl gražaus že
mės sūnaus. Nebenešiosi daugiau karūnos 
ir nevaldysi vandenų. Tu per amžių am
žius klaidžidsi ir raudosi savo mylimojo !

Jūratė, išblokšta iŠ savo sudužusių rū
mų, visur ieškojo Kastyčio, bet jis buvo 
dingęs. - Bangos išskalavo jo kūną ant 
smėlio kranto, vėl grąžindamos jį ten, iš 
kur buvo atėjęs.
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Omahos vilkiukai rodo savo sugebėjimus . . . Nuotr. ps. L. Musteikio

O Jūratė, begalinio ilgesio ir liūdesio 
prislėgta, blaškėsi po marių dugną jo vi
sur ieškodama ir šaukdama vardu.

*
Jau daug dieną nutekėjo nuo to laiko, 

kai dievų rūstybė sunaikino gintaro rūmus. 
Seni žvejai mirė, jauni ėjo ją vieton. Šie 
paseno ir paliko vaikus. Kastyčio namus 
vėjas jau senai užpustė kopų smėliu. Tik 
jo dvasia iki Šios dienos tebeklajoja.

Audringomis naktimis, kai pakyla ban
gos ir vėjai Švilpdami blaškosi padangėje, 

girdėti lyg kažkas verkia ir aimanuoja.
Tai nelaimingoji Jūratė. Ji mariose 

klajoja ir ieško savo auksaplaukio Kasty
čio. O jos mylimasis,išgirdės gailų šauks
mą, blaškosi kopose ir įdūkęs sukasi smė
lio stulpais.

Po tokios audringos nakties žvejai atran
da nemaža gintaro gabalėlių, išskalautų 
ant kranto. Tai liekanos Jūratės gintaro 
rūmų.

Xr taip žvejai toliau sau žvejoja, o jų 
moterys renka gintarą ir varsto jį į ka
rolius.
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GYVULIŲ MIEGAS

Gyvulių miego įpročiai yra palyginti 
mažai ištirta gamtos mokslų sritis. Prie
žastys aiškios: gamtos tyrinėtojai susi
duria su labai daug praktiškų sunkumų, 
nes stebėti gyvulių miegą laisvoje gamto
je nėra jau taip lengvas dalykas. Tačiau 
įvairiųtyrinėtojų skaitlingi atskiri stebėji
mai duoda pakankamai aiškų vaizdą apie 
tai, kaip gyvuliai "eina gulti".

Pirmiausia čia mus stebina miego įpro
čių didelis įvairumas. Pav. , žaltys, pra
dėjęs savo dieną vidudienį, apie antrą 
valandą vėl užmiega ir miega iki sekančio 
vidudienio, tuo tarpu triušis miega nuo 
ketvirtos valandos po pietų su mažomis 
pertraukomis ištisas dvidešimt keturias 
valandas .Žiemą angliškas strazdas nubun
da devintą valandą, bet vasarą jo diena 
tęsiasi be pertraukos nuo antros valandos 
ryto iki dešimtos valandos vakaro.

Kai kurie paukščiai miega labai jautriai 
ir sprunka iš lizdų pavojui artėjant, o 
australiškas varliasnapis miega taip kie
tai, kad duodasi ir nepažadinus nukelia
mas nuo Šakos. Juokingą priešingumą 
matome putpelių ir še^rnųmiego įpročiuose, 
Putpelės praleidžia naktį rate nukreipę 
galvas rato išorėn, o Šernų gauja, kurie 
miegodami taip pat sudaro ratą, nukrei
pia galvas į vidų.

Guolio paruošimas būna labai įvairus. 
Bendrai imant, paukščiai menkai teruošia 
savo "lovą", o daugelis žinduolių gyvulių, 
tik išsilygina žemės sklypelį. Gorilos sa
vo guolius ruošia labai rūpestingai, bet 
retai kada miega dvi naktis iš eilės toje 
pačioje vietoje. Čia kaltas jų ėdrumas: 
jos greitai nugraužia visas arti esančias 
jaunas medžių ir krūmų atžalas. Dėlto ir 
tenka joms bent du kartu į savaitę ieškoti 
naujos vietos.

Gorilų Šeimos miega krūvoje lapijos 
miegamajame". Dažnai kabančios pynės 
arba šakos sudaro savotišką palapinę. Su- 
pynus porą jaunų drauge augančių šakų, 
padaroma aikštelė, ant kurios kraunami 

lapai ir Šakelės. Gorilos, ruošdamos to
kius guolius, sumezga virš dvidešimt ke
turių "mazgų". Vienos keliautojos nuo
mone, tokia gorilos lova yra pakankamai 
gera ir patogi miegoti.

Orangutangai, daugiausia gyveną me
džiuose, be išimčių ruošia guolius me
džių viršūnėse net iki dvylikos metrų 
aukštyje. Orangutangas, apsisprendęs ko
kiame medyje jis gyvens, pasirenka gerai 
lapais pridengtą šaką. Ilgomis plaukuoto
mis rankomis jis griebia lapuotas šakas, 
įlaužo ir krauna sluoksniais, nukreipda
mas nulaužtus galus išorėn. Jo paruoštas 
guolis yra maždaug 1,20 m.skersmens ir 
dažniausiai visiškai lygiu paviršiumi.

Vienas gyvulių iškamšų žinovas, mata
vęs negyvą orangutangą, pasakoja,kad tol 
negalėjęs ištiesti jo pirštų, kol nenuplo
vęs jo delno sausgyslių. Taip yra dėl to, 
kad ramioje padėtyje orangutango ranka 
būna stipriai sulenkta, tuo tarpu kai žmo
gaus tik šiek tiek palenkta.Žinoma, orangu
tangui, miegančiam medyje, tai labai 
naudinga. Vos tiktai jis patogiai atsigula 
ant paruoštos lovos, jis ištiesia ranką, ir 
jo pirštai automatiškai apkabina arti esan
čią šaką. Tokiu būdu jis gali ramiai mie
goti, nors vėjas ir stipriai purtytų jo 
medžio viršūnės lopšį .- jis niekuomet ne
iškrenta iš lovos.

Gerai tvarkomuose zoologijos soduose 
yra kreipiamas didelis dėmesys į gyvulių 
miego įpročius. Prieš karą Mūncheno zo
ologijos sodo beždžionių miegamieji nar
vai būdavo uždengti išorinėmis užuolaido
mis tam, kad jos galėtų ilgai, ramiai

Mažas liūtukas sapnuoja . . .
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miegoti, kaip buvo įpratusios savo gim
tose, paunksmingose džiunglėse.

Didelių cirkų tarnautojai suteikia ži
nių apie dramblių miego įpročius. Jie pa - 
stebėjo, kad dramblių banda visada iš
stato sargybinius. Viename cirke 24 iš 
29 dramblių ramiai miega ant žemės, o 
penki stovi. Vos tiktai du stovintieji dramb
liai atsigula ant žemės, kiti du atsikelia 
ir užima jų vietas. Šis dramblių sargybos 
pasikeitimas vyksta taip taisyklingai, kad 
atrodo, jie to buvo išmokyti.

Drambliai, garsiai knarkia ir, atrodo, 
kenčia nuo blogų sapnų. Todėl jie per mie
gus garsiai trimituoja. Bet šie miegą ly
dintieji reiškiniai pastebimi ne tik pas 
dramblius ir žmones. Atrodo, kad daugu
mas aukštesnių žinduolių pergyvena sap
nus. Miegą šunes, beždžionės, katės, 
arkliai ir kiti žinduoliai taria garsus ir 
atlieka judesius, kurie primena sapnuo
jančius žmones.

Turbūt, kiekvienas, turėjęs šunį, žino, 
kad jis gali knarkti.

Visi žinduoliai, turį palyginti labiau 
išsivysčiusius smegenis, reikalauja ati
tinkamo miego kiekio. Šuo, kuriam nelei
džiama miegoti, nugaišta per penkias 
dienas; miego stoka greičiau jį užmuša, 
negu badas. Taip pat yra įtikinamų įro
dymų, kad priverstinis budėjimas ir kitus 
aukštesnius žinduolius gali mirtinai pa - 
veikti. Buvo atlikti bandymai su nuodin
gomis medžiagomis, kurios atsiranda ir 
cirkuliuoja kraujuje gyvulių, kuriems bu
vo neleista miegoti. įšvirkščius šių me
džiagų kitiems gyvuliams, jie bematant

Štai, kam dar ragai reikalingi . . . 

kietai užmigdavo.
Plačiai pasklidusi nuomonė, kad paukš

čiai miega ant šakų, pasikišę galvas po 
sparnais , negali būti taikoma daugeliui 
paukščių rūšių. Sniegingose srityse pa
stebėtas tetervinų įprotis palįsti po snie
go pusnimis ir praleisti naktį pasiruoš
tame iglų-eskimųsniegnamyje. Naujosios 
Zelandijos paukštis kivis visą dienų miega 
požeminio urvo apsaugoje.

Beveik niekas iš paukŠČiųnemėgsta mie
goti vėjuotoje vietoje. Tačiau, jei jau yra 
priversti miegoti tokiose sąlygose, jie 
stengiasi turėti vėją iš priekio. Tada jų 
plunksnos būna prispaustos žemyn. Pa - 
prastai paukštis užmigdamas plunksnas 
pašiaušia, nes oras tarp plunksnų, bū
damas blogu šilimos laidininku, užlaiko 
kūno šilimą. Dėl panašios priežasties į- 
vairūs žinduoliai miegodami susiriečia į 
kamuolį, nors tai daroma ir kitu tikslu - 
užlaikyti šiltai kojas ir apatinę kūno dalį.

Nors abejojama ar žuvys iš viso miega 
ta pačia prasme, kaip žinduoliai ir paukš
čiai, kai kurie jų elgesio pasikeitimai 
primena miegą. Viena iš žuvų, priklau
sančių nasruose perinčiųjų (Maulbrūtern) 
grupei, naktį ima vaikus į savo nasrus. 
Tam tikros jūrų žuvų rūšys, šviesai už
gesus, nustoja šen ir ten plaukinėjusios ir 
atsigula ant šono, ilsisi akvariumo dugne.

Žuvys, dieną plaukiančios didelėmis 
grupėmis, naktį kartais išsiskirsto.

Vienos rūšies žuvys išsiskirstę užima 
kiekviena skirtingą kryptį; pabaidžius, jos 
vėl greitai susirenka.

Širšės, atrodo, miega gerai. Kai kurios 
jų susiranda skyles mūrinėse sienose ir 
miega ten ant nugaros, kaip žmonės. Taip 
pat kamanės (samaninės bitės) miegu ne
gali nusiskųsti. Edwin Way Teale, su
žymėjęs eilę kamanių, nustatė, kad kiek
viena jų naktimis visada grįžta miegoti 
į to paties rožių krūmo žiedą.

Julian Huxley, rašydamas apie skruz
džių miegą, pasakoja: "Kartais jos pasi
renka įdubimą žemėje ir atsigula, arti 
pritraukdamos kojytes prie kūno. Nubudę 
po maždaug trijų valandų miego, jos el
giasi nuostabiai panašiai, kaip ir mes, iš
didūs žmonės. Galva ir šešios kojos iš
tiesiamos visu ilgiu ir kai kada net pa- 
kratomos; jos taip pat išsižioja, kas la
bai primena žiovulį".

R.M.Lockley, viename Vokietijos ak
variume stebėjęs ruonius, pasakoja nuo
stabią istoriją. Jis pastebėjo ruonių po
rą, iš lengvo nusileidžiančią ant van-
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SKRUZDĖS SKAUTAI
Lordas R. Baden-Powell'is

- Laikykit vagį! - šaukė senasis Blen- 
kinsopas, skubėdamas iš savo mažos 
krautuvėlės netoli Kaffiro kaimo. - Jis 
pavogė mano cukrų. Laikykit jį!

Ką laikyti? Čia priešais nieko nesima
to, ką būtų galima sulaikyti.

- Kas jį pavogė? - klausia policininkas.
- Aš nežinau, bet prapuolė visas mai

šas cukraus ir tai įvyko tik prieš keletą 
minučių.

Buvo pašauktas vietinis policijos pėd
sekys - atrodė, kad tai neįmanomas dar
bas jam išskirti vagies pėdsakus iš dau
gybės kitų plikų kojų pėdsakų aplinkui 
krautuvę.

Tačiau jis turėjo viltį ir pasileido leng
va risčia į kaimą. Kai kur žemė buvo kie
ta ir akmenuota, bet jis nesustojo, nors 
nematė čia jokių kojų Žymių. Žmonės ste
bėjosi, kaip jis galės rasti vagį be pėd
sakų. Jis vis skubėjo. Senis Blenkinso- 
pas sušilo bebėgdamas paskui.

Staiga pėdsekys sustojo ir dairėsi ap
linkui, matyt, pametęs pėdsakus. Tada 
jis nusišypsojo ir parodė su pirštu per sa
vo petį į medį, nuo kurio netoli stovėjo. 
Ten jie pamatė pasislėpusį tarp šakų vie
tinį gyventoją su pražuvusiu cukraus mai
šu.

dens baseino dugno. Patelė greitai užsi
merkė ir netrukus taip kietai užmigo, kad 
nė patino sukelta banga, palietusi jos nuga
rą, jos nepažadino. Lockley tęsia: "Kai 
patinas, matomai, ruošėsi užmigti ir už
darytomis akimis leidosi į dugną, aš stai
ga pamačiau patelę, vos judinančią pele
kais, iškylant į paviršių. Stipriai užmerk
tomis akimis ji iškilo į paviršių, kur še - 
Šiolikąkartų sunkiai atsikvėpė. Vėliau jos 
Šnervės užsidarė ir po maždaug vienos 
minutės "atsikvėpimo pertraukos" ji visą 
laiką užsimerkusi vėl nusileido ant dugno. 
Ir aš esu tvirtai įsitikinęs, kad ji visą 
laiką kietai miegojo. Nuo keturių iki pen
kių minučių ji gulėjo dugne ir po to vėl iš
kilo 12 kartų sunkiai atsikvėpti". Netrukus 
toki pat žaidimą pradėjo patinas - porą 
minučių miegoti baseino dugne, po to iš
kilti į paviršių atsikvėpti. Maždaug pusva
landį Lockley stebėjo šitą ruonių iškili
mą ir nusileidimą, kol didelis triukšmas 
netoli akvariumo nepažadino ruonių iŠ jų 
vandens snaudulio.
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Kaip pėdsekys jį susekė? Jo aštrios 
akys pamatė kelis trupinėlius cukraus,bliz
gančius dulkėse. Maišas buvo truputį sky
lėtas ir paliko pėdsakus iŠ cukraus trupi
nėlių. Jis sekė jais ir, kai jie pasibaigė 
krūmuose, pėdsekys pastebėjo virtinę 
skruzdžių, belipančių medžiu. Jos ėjo 
paskui cukrų ir išdavė vagį.

Senasis Blenkinsopas buvo taip paten
kintas, kad jis greitai atidarė maišą ir iš
bėrė didelę dalį cukraus ant žemės, kaip 
atlyginimą skruzdėms.

Aš laukiau, kada jis pagirs seklį už jo 
gudrumą ir taip geras akis, kurios pama
tė cukraus trupinėlius ir skruzdės.

Joks asmuo, kuris nebūtų mokęsis pėd
sakų sekimo, niekuomet nebūtų pastebė
jęs šių ženklų.

Pėdsakų sekimo yra mokomi ir skautai.
*

Aš papasakosiu jums kitą atsitikimą 
apie skruzdžių naudingumą. Tada jos buvo 
ne tik naudingos, bet net išgelbėjo keletai 
žmonių gyvybę.

Šie žmonės buvo profesoriai, kurie ke
liavo po Australijos laukus, ieškodami 
retų augalų ir gyvulių, šliužų ir blakių. 
Dykumoje jie pritrūko vandens. Ištisą sa
vaitę kovojo jie su troškuliu iki nusilpimo: 
atrodė, kad ir jiems turi atsitikti taip, 
kaip daugeliui tyrinėtojų, buvusių prieš 
juos - jie turėtų mirti.

Jų laimei, pasirodė maža vietinė mer
gaitė. Jie rodė jai įvairius ženklus, kad 
įie jau bemirŠtąnuo troškulio, ir norėjo, 
kad ji atneštų jiems vandens.

Paaiškindama parodė ji virtinę skruz
džių, kurios buvo belipančios baobabo me
džiu; šitas medis turėjo didelį, storą, 
tuščiavidurį kamieną, kuriame buvo van
dens.

Mergaitė paėmė ilgą sausos žolės stie
belį ir užlipo prie mažos skylės kamiene, 
į kurią skruzdės buvo belendančios. Ji 
įdėjo vieną galą šiaudo į Šią skylę, o ant
rą į savo burną ir čiulpė vandenį.

Tuo būdu maža laukinė dykumųmergaitė 
pasakė mokytiems vyrams naudingą pata
rimą, kurio nežinojo, nors buvo baigę 
aukštąjį mokslą.

Aš tikiuosi, kad jeigu butųbuvęssu jais 
skautas, jis būtų supratęs, ką veikti - ar
ba, bet kuriuo atveju, būtų pavartojęs 
savo akis ir protą, ir būtų pastebėjęs 
skruzdės prie savo darbo ir atspėjęs, 
kad jos turi kokią nors naudą medžio sky
lėj. P.
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TMjžufecU pxx6 pahflfeanui
Kęst, Dubauskas

Lauke iš lėto krenta snaigės, ap
klodamos. žemę baltu kilimu. Pro 
langą, prie stiklo prispaudęs nosytę 
Vytukas žiūrėjo į mirguliuojantį 
snaigėmis orą.

Jis pasisuko į ambarį, kur lo
voj gulėjo jo vyriausias brolis, ir 
paklausė:

- Kęstuti,ar ir Lietuvoje yra tiek 
daug sniego?

- Taip, ten yra . . . Bet ten kai 
sniegti, būna daug gražiau.

- O kodėl?
- Mat, - pradėjo Kęstutis, - ten 

kitokia gamta. Čia tik prerijos ir 
ne tiek daug esamamedžių.Bet Lie
tuvoje - jų, pilna. Ypač eglaičių su 
pušaitėm.Kai snaigės pradedakris- 
ti iŠ dangaus, tada jos pasipuošia 
baltutėlėm pagalvėlėm.

- O kodėl jos pasipuošia? - pa
klausė nustebęs Vytukas.

- Kad miško gyvulėliams būtų 
linksmiau ir eglutėje ar pušaitėje 
begyvenančiam paukšteliui būtų šil
čiau.

Vytukas susimąstė ir nulipęs 
nuo palangės, atsigulė į savo lovu

tę; rankas sukryžiavo po savo ma
ža galvute ir ėmė svajoti apie Lie
tuvos žiemužę. Ji ištikro turėjo 
būt graži, nes ir žvėrelius links
mina ir paukšteliams užuovėją su
teikia nuo Speigio ir Šiurpio vėjo. 
Ten ištikro turi būti gera. Jis daug 
girdėjo gražių pasakojimų apie tą 
kraštą iŠ savo brolio.Ir jam rodės, 
kad jie buvo vienas už kitą vis gra
žesni ir įdomesni. Jis žinojo, kad 
ten dabar yra svetimi šeimininkai, 
kurie pikti ir skriaudžia to gražaus 
krašto žmones. Jo mažoje širde
lėje kaupėsi neapykantos šešėliai 
tam dideliam ir galingam priešui. 
Ir ne kartą pagalvojo, kai jis už
augs ir bus stiprus, ir mylės tą 
kraštą labiau negu jo brolis, visus 
tuos piktus žmones vienu rankos 
mostelėjimu išmuš.

Paskui, lyg ką atsiminęs, kilste
lėjo galvutę ir pasisukęs į Kęstutį 
paklausė:

- O partizanams ar ten miške 
nešalta?

- O iš kur tu žinai apie juos? - 
paklausė nustebęs Kęstutis, nes jis
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negalėjo atsiminti, kad kada nors 
būtų pasakojęs apie tuos žmones.

- AŠ girdėjau tėtę kalbant apie 
juos su vienu ponu.

- Nežinau. . . Turbūt, kad ne, nes 
jie būna Įsikasę į žemę ir ten turi 
ugniavietes, be to, vilki šiltus avies 
kailius.

- Jie geri žmonės, -pustyliaipra- 
tarė Vytukas ir vėl paskendo savo 
svajonėse.

Jo akutės pamažu merkėsi,kol 
visiškai užsispaudė, ir pasigirdo 
ramus jo alsavimas. Jis juto, lyg 
kažkur skristų, toli, toli. Paskui 
juto leidžiantis miško tankmėn. Jis 
pramerkė akutes ir apsidairė. Miš
ko gilumoje, prie medžio, išvydo 
žmogų, kuris vilkėjo avies kailiais . 
Dešinėje rankoje jis laikė didelį 
šautuvą, didesnį net ir už Vytuką . 
To žmogaus veidas buvo lyg akmuo, 
bet vistik dvelkiąs tokiu gerumu ir 
ryžtingumu, kad Vytukas nepabūgo 
jo. Jis tuoj suprato, kad tai esama 
to gerojo žmogaus - partizano. 
Žmogus mostelėjo ranka, ir Vytu
kas pajuto, kad kažkokia jėga stu
mia jį prie to vyro. Nedrąsiai pri
siartino prie jo ir prabilo.

- Labas vakaras.
- Sveikas sūnau! Ar tau nešalta?
- Ne, nešalta, - greit atsakė 

Vytukas ir pažvelgė į savo aprangą, 
kuri buvo gana menka. Ir tik tada 
jis pajuto šaltį, besiskverbiantį po 
jo drabužėliais. - O tau ar nešalta, 
- jis kreipėsi į karį.

Karys smagiai nusijuokė. - Ne, 
sūneli, man nešalta. Tie kailiniai 
labai šilti, Bet, sakyk, iš kur tu at
keliavai ?

- Iš Kanados. - Ramiai atsakė 
Vytukas.

- Tai gana tolimas kelias ir, tur
būt alkanas. . . Eikš į mūsų slėp
tuvę, ten gausi truputį užkąsti ir 
sušilsi.

Vytukas jį sekė tylėdamas. Jie 
priėjo prie medžio, vyras stuktelė
jo ranka kelis sykius į storulį ąžuo
lo kamieną, ir medžio žievė atsi
darė.

- Ką Čia turi, Gediminai? - pa
klausė kitas vyras, pasirodęs an
goje.

- Svečią iŠ Kanados !
- Tad vesk į vidų, pasikalbėsim 

su juo.
Partizanas pastūmėjo Vytuką Į 

medžio angą, o pats apsisuko ir 
nuėjo girgždančiu sniegu į tamsą.

- Kur jis eina? - paklausė ne
drąsiai Vytukas savo naujojo drau
go.

- Sargybon. Saugo mus nuo neti
kėto užpuolimo, - paaiškino šis ir 
uždarė kamieno duris.

Jie leidosi laiptais žemyn tamsiu 
koridorium, paskui priėjo duris ir, 
jas atidarius, Vytukas išvydo būrį 
vyrų, besėdinčių ant suolų. Vieni 
buvo seni, kiti visai dar jauni. Visų 
veidai - panašūs kaip ir to sargy
binio. Jo palydovas pristatė jį vy
rams, kurie, vienas paskui kitą, 
Šypsodamiesi spaudė jo mažą ran
kutę. Pasisveikinę, jie padarė jam 
vietos prie stalo ir padavė lėkštę 
su gardžiai kvepiančiu dešros ga
balu, raugintais kopūstais ir ke
liom neluptom bulvėm. Jis valgė 
pasigardžiuodamas, nes tai buvo 
lietuviškas maistas ir dar toks 
gardus.

Pavalgęs jis klausėsi pasakojimų 
apie jų didvyriškus susirėmimus su 
priešais ir jų menkai pasauliui ži
nomus vargus. Jis dairėsi po keis
tai įrengtą butą. Jis buvo iŠ tvirtų 
rąstų. Guoliai, veik visi, iškloti 
avies kailiu. Sienos apkabinėtos 
ginklais. Kampe, gyvom gėlėm ap
kaišytas, tūnojo Rūpintojėlis ir 
raminančiai žvelgė į jį. Čia buvo 
taip gera ir smagu, kad jį paėmė
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noras pasilikti.Kai Vytukas paprašė, 
kad jie ir jį priimtų į jų eiles, jam 
atsakė:

- Ne, vaikeli, ne dabar, - kalbėjo 
senyvas vyras, - Tavo Širdis kilni, 
bet rankos dar per silpnos kelti 
ginklą ir kūnas per jautrus, kad ga
lėtų panešti vargus, kuriuos mes 
nešam. Tad1 tu geriau grįžki į tų 
kraštą, neški žinią, kad mes Čia li
kę Lietuvos laisvės sargyboj, lau
kiam ir daugiau tokių sūnų kaip tu, 
kurie išvykę svetimon šalin nepa
miršta savo gimtos kalbos - protė
vių Šalies. Tarki jiems tą žodį, 
kad Lietuva kelsis iš vergijos ne
trukus, o mes, pavargę nuo sunkių 
darbų, eisim pailsėt, bet jūs jau

ni - turėsit mus pakeisti ir nešti 
tautos garbės sargybą, kaip kad ne
šėm mes.

Vytuką jie išlydėjo su dainom. 
Ir kai jis dingo miško tamsumoje, 
pajuto linksmumą savo Širdyje, 
nes jis joje nešė partizanų testa
mentą.

Mamytė priėjo prie jo lovutės, 
paglostė jo galvutę ir, pabučiavus 
į jo besišypsančias lūputes, apklos
tė, kad būt Šilčiau miegoti.

Lauke, tūpdamos ant lango snai
gės, žvelgė į vidų, kur lovutėj, ra
miai alsuodamas, miegojo Vytukas 
ir sapnavo apie Gintaro šalies 
sargybinius.

--------- O------------

Stovykloje visokių 
darbųišmokstama. . .
Nuotr. R.Lizdenio
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sWtai
M a t i s

Pastebime mūsų sesių kambariuose 
gražių siuvinėtų, megztų bei austų rank
darbių. Jos mėgsta laisvų nuo darbo lai
kų sunaudoti maloniai pramogai - rank
darbiams.

Tačiau dažnai matome palmes, liūtus 
ar krokodilus ant siuvinėtų lietuvaitės 
pagalvėlių ar takelių. Taip kartų paklau
siau;

- Kodėl nesiuvinėjate ko nors iš sau 
artimo lietuviško gyvenimo ?

- O taip, aš mielai būčiau siuvinėjusi 
lietuviškos sodybos vaizdą, stilizuotų rūtos 
šakele, dobilų ar kitų Lietuvoje augančių 
gėlų, bet pati nupiešti nemoku. Turėjau 
keletu tokių braižinių Lietuvoje, bet jie 
ten ir liko. Kų surandu, tą ir siuvinėju, - 
atsakė sesė.

Tikra tiesa, ten turėjome "Liaudies 
Meno" rinkinių, o paskutiniu laiku jaunieji 
meno mėgėjai nemaža braižinių buvo 
paskleidę po visą kraštą. Deja, tų brai
žinių kopijos liko ten, ir dabar mažai kas 
beturi, tat ir naudoja visa tai, kas pakliū

va po ranka. Tačiau mes čia turime daug 
dailininkų, tik šioje srityje jie beveik ne
prideda rankos.

O kaip malonu žiūrėti į gražiai archi
tekto stilizuotą tą paprastą liaudies meno 
kryželį, kuris dažnai stovi ant stalelio 
papuošalo vietoje, o kartais net ir laisva
manio kambaryje. Gražiai suderinami 
įvairūs tautiški motyvai knygų viršeliuose 
(pav. Poezijos antologija). Daug ir puikių 
bei įvairių, stilizacijų mes matėme vokie
čių tautinės gėlės - edelveiso, Kanados - 
klevo lapo, vebro ir kt. Žinoma, visi tie 
braižiniai buvo pagaminti fabrikanto ap
mokamo piešėjo masinei gamybai reika
lingam ženklui ar papuošalui.

Mūsų rūtelės šakutė, dobilas ar kas kita 
nereikalingi industrijai. Todėl gal jų brė
žinių neberandame pritaikintų siuvinėji
mui, mezgimui bei audimui. Toki brė
žiniai turi būti padaryti ant languoto po- 
pierio, lyg tai būtų mozaika.

.Visa tai gali lengvai pamėginti kiekvie
nas-a, kurioms ar kuriems bent šiek tiek 
nesvetimas rankoje pieštukas. Būtų labai 
gražu, kad sekančiuose "Sk.Aido" nu
meriuose būtų galima pamatyti sesių ir 
brolių įvairių tautiškų motyvų raštų mė
ginimų languotame popieriuje.

Mes turime ne tik perimti mūsų tautos 
turtą, bet jįpapildyti ir perduoti sekančiai 
kartai.

MIELAS SKAITYTOJAU, 
NEDELSDAMAS PRATĘSK SAVO PRE
NUMERATĄ 1953 -METAMS!

SESE, BROLI, PADARYK GERĄ 
DARBELĮ UŽSAKYDAMAS "SK. A". VO
KIETIJOJE LIKUSIEMS SKAUTAMS-ĖMS
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KAIP AŠ SUPRANTU STOVYKLAVIMĄ
Jonas Mašiotas Skautai visus metus ruošiasi, kad 

galėtų dvi savaites pailsėti, pastovyk- 
lauti.

Stovykla yra skautų viso meto darbo apvainikavimo gavinys. Kas yra skautų stovyk
lavimas? Stovyklavimas yra naudingas žmogui poilsio išnaudojimas, yra savarankišku
mo mokykla atviroje gamtoje. Ypatingai stovyklavimas yra sveikas ir naudingas viso
kiems lepūnėliams, "mamų vaikams". Stovykloje jaunimas pripranta prie savaran
kiškumo, vertingo sumanumo, tvarkingumo ir kt. Įpranta pats save ir kitus aptarnauti: 
pasikloti lovą, susitvarkyti, aptvarkyti palapinę, pagaminti valgius, sumuštinius, iš
plauti indus, iššveisti puodus ir pan. Čia nei mamos, nei tarnų nėra. Ir viskas turi 
būti padaryta laiku, nes nuo pavėlavimo nukentės ne vienas asmuo, bet visa skiltis ir 
draugovė. Lovoje beprasmiškai nedribsosi iki vidudienio. Kaip pasiklosi, taip ir mie
gosi, tik kitų poilsiui neprivalai kenkti. Stovyklavimas yra menas, tuo labiau vadova
vimas stovyklai. Jei skautai bėga iš stovyklos, grįžta pavargę - blogas ženklas. Jei 
prašo pratęsti stovyklą, grįžta linksmi, patenkinti, padidėjusiu svoriu - gera stovykla .

Kaip ruoštis stovyklai? Per iškylas. Iškylų turime įvairių rūšių, tik dažnai apie jas 
pamirštame. Pav., viena ar kelios (tik ne iš eilės!) iškylos skiriamos vien pramo - 
kimui gaminti valgį atviroje gamtoje. Kelios - išmokimui statyti įvairias palapines, la
pines. Viena topografijai, mokėjimui skaityti žemėlapius ir pan. Pagal iškylos rūšį, 
pasirenkama ir tinkama vietovė. Įgudusiam iškylose skautui, bus vienas malonumas 
įrengti tinkamą stovyklą.

Stovyklos pasisekimas taip pat pareina nuo tinkamos stovyklavietės parinkimo; prie 
upės, ežero, sausame miške (geriausia pušyne). Upės, ežero vanduo turi būti patikrin
tas. Vengti stovyklavietės, kur daug uodų (kad korespondentui nereiktų pasirašinėti 
"Įkyrus uodas" !), nuodingų gyvių bei augalų (poison ivy ar pan.). Teko Nepr. Lietuvoje 
dalyvauti vienoje vadų stovykloje, kurioje stovyklautojus piovė uodai. Dalyviai ir da- 
dar su Šiurpu ją prisimena. Mažiausiai teko nukentėti man, nes turėjau skautišką mieg
maišį su tinklu galvai pridengti. Kartą paragavę tokios stovyklos, skautai ima jų vengti 
ir suprantama, nes vyksta į stovyklą poilsiui.

Ar stovykloje skautai dykinėja, slampinėja, nuobodžiauja? Ne. Yra iš anksto paruoš
ta kiekvienai dienai darbotvarkė, tik ji neturi būti perkrauta (nepatyrimo žymė), kad 
skautų stovykla nepasidarytų priverčiamųjų darbų vergų stovykla. Stovykloje skautai mo
kosi II ir I patyrimo laipsnių praktiškų dalykų: topografijos, tiltų statybos ir kt., ir iš
mokę, tik stovykloje, o ne kabinete, laiko egzaminus. Ruošiasi ir atitinkamom spe
cialybėm. Stovykloje vyksta įvairūs dienos ir nakties žaidimai budrumui, pastabumui, 
klausai ir panašioms skautiškoms savybėms lavinti. Sportas, maudymasis, plaukimas 
ir 1.1. Vakare laužas, kur skautai ekspromtu (iš anksto neįspėti) pratinami pasirodyti, 
viešai tarti žodį, atpasakoti pasakėčią, sukurti trumpą vaidinimėlį, trumputę paskai
tėlę (10 min), paskaityti savo parašytądienoraštįir 1.1. Tik tokie laužai turi ugdomos , 
auklėjamos reikšmės ir skautus išskiria iš kitų.

Kaip matote, sudaryti stovyklai vertingą darbotvarkę nėra jau taip paprasta. Reikia 
patyrimo. Drauge reikia nepamiršti skirti pakankamai laiko ir poilsiui, pav. 2 vai. po 
piet, po pavakarių - 1 vai. ir pan.

Kai skautybei ima vadovauti asmenys iš mažų dienų neišaugę tikroje skautiškoje ap
linkoje, nevadovavę nei skilčiai nei draugovei, nesusigyvenę su skautybe, tai bent pra
džioje padaro stambių klaidų ir net sužalojimų. Kiti net iki mirties su skautybe nesu
tampa, neišgyvena jos, net nepramoksta - tačiau pasišovę vadovauti. Jie viską spren
džia viršininkų, mokytojų ir panašiai galvosena. Pav., nevisada geras mokinys yra 
drauge ir geras vadovas ir atvirkščiai. Antra, mes pratę klaidingai manyti, kad skautai 
yra vien mokslus einantis jaunimas. Šios klaidos neišvengta Nepr. Lietuvoje, tuo labiau 
ji yra klaidinga išeivijoje.
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Ir Nepr. Lietuvoje paskutiniu metu buvom susirgę pasirodymų manija. Skautiškas 
stovyklas paversdavom pasirodymo, pasididžiavimo stovyklom. Baisu buvo žingsnis 
Žengti, kad neužkliūtum už papuošimo ar tvorelės. Skautiškus laužus paversdavo įrep- 
rezentacinius, parodomus, tenkinančius publikos skonį, lyg savotiškais skrajojančiais 
teatrais su iŠ namų atvežtais kostiumais, dekoracijomis ir pan., manydami tuo išgar
sinti skautybą - o panorus vadams užsitikrinti pakėlimus, ordinus ir pan. Tikrovėje 
sudarydavome klaidingą vaizdą ir klaidinome visuomenę, kuri perdaug nesigilino į skau
tų auklybės sistemą. Kas tinka jamborei, tarptautinei stovyklai arba pav. lordo B. -P . 
priėmimui su 600 anglų skautų (1933 m. Palangoje), netinka eilinei, gyvenimiškai skau - 
tų stovyklai, kurios tikslas - p o i 1 s i s atviroje gamtoje, Sujungtas su naudingai 
išnaudotu laiku, skautiška pažanga, lavinimuisi. Tuo labiau, jei skautai apmoka sto
vyklavimo išlaidas (sutaupę ar iŠ uždarbio), tai vyksta poilsiui, bet ne vergų darbams . 
Todėl neleistina versti per kelias pirmas dienas stovyklą padaryti užkviestai publikai 
jau visai sutvarkytą, parodomą. Galvojančiai publikai taip greit įruoštos stovyklos su
kelia eilę klausimų, abejonių. Jie norėtų matyti tikras, gyvenimiškas, bet ne dirbtinas 
stovyklas ! Stovyklaujant 2 savaites iš lėto išdygs ir stalas, papuošimai, vartai, įvai
rūs foteliai, suoliukai ir kiti patogumai. Nagingumas, skonis ir kt. lavinama per visą 
stovyklos laiką, bet ne perkraunant skautus pirmas dienas, nevarginant jų, vien tam, 
kad atvykusi publika išsijuosusi girtų skautų sumanumą, gražų, menišką susitvarkymą 
ir pan. , o skautai širdyse keiktų vergovę ir būtų pervargę.

Kitas reikalas, kai skautai vyksta į jambores reprezentuotis. Anais laikais dalį išlai
dų (buvo laikai net visas + dienpinigius) padengdavo valdžia, vadovybė (dabar suren
kamos aukos), bet užtai skautai buvo atrenkami, įspėjami ir įpareigojami reprezenta
ciniams darbams: stovyklos papuošimas tautiniais ornamentais, parodėlės, mokoma 
tautinių Šokių, taut, instrumentų muzikos, pasirodymų. Ir čia, esant sumaniam vado
vui, skautai nepersidirbdavo. Pav., ruošiant B.-P. sutikimo stovyklą Palangoje 1933 
m., ūkio dr-vė, parinkta iš mokinukų - skautų savanorių stovyklos darbams, išgyveno 
stovykloje apie 2 mėn. vadovybės išlaikomi, bet jie nebuvo perkrauti darbais, turėjo 
pakankamai poilsio ir progų skautiškam patyrimui.

Mes patys, vadai, esame kalti, nes amžinai rodome nenatūralų skautišką gyvenimą 
ir perdaug mušame į išviršinius dalykus (kaip ir su drausme), skautus norėdami pa
vaizduoti teatro vaidintojais - juokdariais, gražiai išpuoštomis stovyklomis, o skautai 
tuo tarpu turi būti kukliais, nagingais gamtos bičiuliais ir pan. Todėl ir nenuostabu, 
kad suklaidintoji visuomenė per draugijas, nedvejodama kviečia ir net įpareigoja mus 
tvarkdariais, kviečia juodiems darbams ir patarnavimams į ruošiamas konferencijas, 
vaidinimus ir pobūvius už "ačiū", manydama, kad tokia yra skautų paskirtis, kad tai 
yra skautų geras darbelis, ir nepamiršdama viešai padėkoti vadams, bet ne plūŠusiems.

Deja, tokia yra tikrovė ir tikrieji vadovai turi su Šiomis blogybėmis ir įsigalinčiais 
papročiais kovoti, kad skautai atitiktų savo tikrąją paskirtį.

PASKILTININKIŲ DRAUGOVĖ

Lankant tuntus Nepr. Lietuvove, viename tunte (karininko vadovaujamame), užtikau 
keistą draugovę: visi nariai buvo laipsniuoti. Nustebęs paklausiau tuntininko,ar tai vadų 
dr-vė? Kur gi eiliniai skautai? Paaiškino; išlaikęs į 3 pat. laipsnį skautas po 2 mėn. 
pakeliamas į paskiltininkius, į 2-rą - į skiltininkus ir 1.1.

Panašų vaizdą teko pastebėti ir tremties dr-sė JAV zonoje tiek skautų, tiek ir skau
čių tuntuose. Ir išeivijoje neatsisakoma panašios galvosenos. Dažniausiai tokia padė
tis pasitaiko tuntuose, kuriems vadovauja nepatyrę arba salioniniai vadovai.

Ar pavykdavo įtikinti tokį vadovą skirti patyrimo laipsnius nuo vado (einamų pareigų) , 
sunku pasakyti. Skautijoje įprasta pilnutiniu skautu skaityti turintį 1 pat. laipsnį. Kai 
toksai skautas sėkmingai eina paskiltininkio pareigas bent 6 mėn., jis keltinas paskil- 
tininkiu, o paskiltininkis (vado laipsnis), sėkmingai einąs skiltininko pareigas bent 6 
mėn. , keltinas į skiltininkus ir 1.1. Tas pat liečia ir skautininkus.

* * *

Lietuvoje tuntai stovyklavo draugovėmis, draugovės skiltimis. Išeivijoje lietuvių 
tuntai stovyklauja palapinėm.
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Skyrių veda s. Č.Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont. Canada.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Naujasis Brolijos Vadijos Reikalų 
Vedėjo ps. V. Morkūno adresas: 277 Eve
lyn Avė., Toronto, Ont.

* Užsienių Skyriaus Vedėjas v. s.dr.V. 
Čepas dalyvavo Geležinės Uždangos Bro
lijų Konferencijoje New Yorke. Joje buvo 
priimtas memorandumas Tarptautiniam 
Skautų Biurui, liečiąs tautiniųBrolijų, vei
kiančių ne savo kraštų teritorijose; pri
pažinimą. Pastebėtina, kad konferencijo
je dalyvavo ir lenkų skautų atstovai.

* VS pavaduotojas v. s. V. Šarūnas, pa
skutiniu metu Šiek tiek negalavus, turėjo 
mažesnio pobūdžio operaciją, po kurios 
jau pasveiko.

* VS gavo sveikinimą iš mūsų reprezen
tacinio vieneto, dalyvaujančio Pan-Paci- 
fiko jamborėje, Australijoje. Atrodo mū
sų broliams ten gerai sekasi. Už tai tu
rime būti dėkingi organizuotai Australijos 
lietuvių visuomenei, kuri nuoširdžiai pa
rėmė reprezentacinį vienetą. Vieneto va
dovas ps.Algis Plūkas rašo: "Priimkite 
mūsų nuoširdžiausius skautiškus sveiki
nimus. Budime!" Seka 15 reprezentacinio 
vieneto skautų parašų. Tikimės, kad ar
timoje ateityje turėsime daugiau žinių apie 
šį svarbų žygį.

* Pirmieji Brolijos Vadijoje užsiregist
ravo Vokietijos ir Kanados Rajonų vie
netai. Kur kiti?

* Kiekvienu metu laukiama Kanados skau
tų vadovybės (Niagaros srities) teigiamo 
atsakymo planuojamo sąskrydžio ir sto
vyklos vietos reikalu.

* Brolijos Skautininkų Skyriaus išleis
tas 1953 m. kalendorius "Tauta Budi" jau 
pasiekė vienetus. Vienetų vadovai ir skau
tai turėtų pasistengti kaip galint daugiau 
jį išplatinti visuomenėje. Nepamirškime, 
20% lieka vienetų kasoje, o likęs pelnas 
sudarys pradines galimybes išleisti ant
rąją "Skautybė Berniukams" laidą, v. s.V . 
Skrinskas ir ps. J. Gaižutis, redaguodami 
"Tauta Budi" kalendorių, nudirbo per 
trumpą laiką milžiniškai sunkų darbą. Tą 
kiekvienas supras pavartęs leidinį, nors 
ir nedaug benusivoktų apie spaudos darbą 
šių dienų sąlygomis, s. v. v. si. V. Bričkus, 
rasdamas dar vieną kitą minutėlę nuo 
studijų Meno Akademijoje ir vakarinės 
tarnybos, puikiai prisidėjo prie kalendo
riaus išpuošimo. Ačiū jiems visiems visų 
skautų vardu ! Nebūkime vien žiūrovais ir 
nenuvilkime šių šaunių pasiaukojusių va
dovų! Kiekvienas skautas įsigyja savo 
kalendorių ir dar po vieną kitą 
išplatina. Brolijos Skautininkų Skyrius 
yra numatęs panašų kalendorių leisti ir 
kitais metais. Paruošiamieji darbai pra
dedami jau š.m. vasario mėn. gale, nes 
efektingas skelbimų surinkimas reikalau
ja daug daugiau laiko, negu buvo turėta 
Šiais metais. Broliai vadovai, turį pasta
bų dėl kalendoriaus medžiagos ir išorės, 
kviečiami neatidėliojant rašyti v. s. V., 
Skrinskui adresu: 230 Brunswick Ave., 
Toronto, Ont., Canada.

* "Sk.Aido" vajaus-konkurso registra
cijos laikas pratęstas iki š.m. vasario 
mėn. 1 d. Daugelis gyvybingų Brolijos 
vietovių dar neatsiliepė. Ypatingai silpnai 
atstovaujamas JAV Rajonas. Labanakt!
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* VS kalėdinis ir N. Metų sveikinimas 
Brolijos nariams, vadovams, sk. tėvams 
ir rėmėjams tilpo visuose svarbesniuose 
lietuvių laikraščiuose emigracijoje.

* VS ir Brolijos Vadijos nariai dėkoja 
visiems vienetų vadovams ir skautams už 
gausius sveikinimus Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga. Reikia tikėtis, kad šiais jubilie
jiniais Sąjungos metais stiprės mūsų ry
šiai, augs darna skautiškame ir lietuviš
kame darbe, plėsis vienetų veikla, o Va- 
dija bus remiama visuose jos darbuose ir 
sumanymuose.

* Vadijos rūpesčiu š.m. sausio 10 d.
10 vai. ryto įvyko gedulingos pamaldos už 
a. a. Lietuvos Valstybės Prezidentą ir 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefą ANTANĄ 
SMETONĄ, jo 10 metų mirties sukakties 
proga. Šv. Mišias laikė ir pamokslą pa
sakė Toronto katalikų skautų dvasios va
dovas kun. P. Ažubalis. Giedojo mūsų bi
čiulė p. Ščepavičienė ir p. Br. MarijoŠius , 
smuikavo Stp. Kairys. Vargonais solistams 
pritarė ps. D. Zubrickaitė ir skautė D.Šfce- 
pavičiūtė.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Kalėdos - vaikų šventė. Šitai galima 
buvo ypač pajusti gruodžio 28 d. abiejų 
Čionykščių tuntų - Šatrijos ir Rambyno 
suruoštoj Kalėdų eglutėj. Parapijos salė 
vos atlaikė dalyvių gausumą. Jau lygiai 
6 vai. vakaro mirgėjo pilna salė įvairia
spalviais kaklaraiščiais, linksmais veide
liais, klegėjo šnekos, juokas - visi spie
tėsi apie didelę puošnią eglę žinodami, 
kad ne kur kitur, o prie jos ateis taip lau
kiamas žilagalvis Kalėdų Senelis. Jo lauk
ti ilgai nereikėjo - žinojo, kad eina pas 
skautus ir norėjo, kaip ir jie, būti punk
tualus. Jis pasibeldė į duris ir, nešinas 
didžiuliu maišu, atkūprino prie eglės. 
O kiek buvo jaudinimosi, kai reikėjo jam 
padainuoti, deklamuoti, išklausyti pabari
mų! Bet kiek džiaugsmo, kai visus apda
lino skaniomis lauktuvėmis. Gaila, Kalė
dų Senelis negalėjo ilgėliau pasilikti - jam 
reikėjo keliauti pas kitus vaikus. Ji išly
dint, štai, vienas iš jūreivių, kad ir ne
gavęs dovanėlių, vistiek užtraukė gerajam 

dovanų dalintojui "Ilgiausių metų". Iki pa
simatymo, gerasis seneli, ateisi tu pas 
mus per kitas Kalėdas, o tuntai jau iš 
anksto pasistengs tave ir vėl pakviesti. 
Likę be senelio, mažieji pasijuto išalkę. 
Sėdosi prie per visą salę kvadratu susta
tytų stalų, kuriuos sesės greitai apdėjo 
puikiais užkandžiais, saldumynais, vai
siais. Po maldos visi kibo "stalų švari- 
nimo" darban. Buvo apetitas, nuotaika ir 
daina. Radosi puiki, gyva, džiaugsminga 
aplinkuma, kokią tegali sudaryti mūsų 
brangusis atžalynas. Pasisotinus buvo 
smagiau ir programos pasižiūrėti. Gra
žiai D. Skrinskaitė paskambino pianinu, o 
ir N.Jurgėlaitė neatsiliko, paskambinusi 
"Tyliąją Naktį". N.Bilkštytė padeklamavo 
eilėraštį "Dievo Kūdikėliui". Dainelė 
"Kur tas Šaltinėlis", mažosios solistės 
D. Gotceitaitės padainuota,taip visiems pa
tiko, kad turėjo būti kartota. Jaun. skau
čių pasirodymas buvo baigtas choreliu, 
kuris padainavo kelias puikias retai kur 
girdimas daineles. Chorelis ne Šiaip sau . 
Ne kartą jis dainavo lietuvių radijo valan
dėlėj, ne kartą viešuose minėjimuose. 
Jam vadovauja ps. D. Zubrickaitė. Po ma
žųjų scenon išėjo paaugesni. Gana vyku
siai inscenizavo liaudies dainą "išėjo tė
velis į mišką" ir "Buvo gera gaspadinė". 
Po programėlės, pritaikius salę šokiams, 
mažieji entuziastingai būrėsi į ratelius. 
Skambėjo dainelės, trepsėjo kojytės, 
"Kalveliai meistreliai" sklido nesulaiko
mais juokais. Greitai laikui bėgant,pama
žu mažieji užleido salę jaunimui, kuris 
jau demonstravo naujų laikų šokius. Pa
žymėtina, kad eglutės šventėj dalyvavo 
didelis būrys Hamiltono sesių ir brolių, 
pavienių ir su būsimų vilkiukų Šeimynė
lėm.

* Skautų Vyčių Perkūno būrelis, vado
vaujamas v. si. F. Mockaus, neseniai įsi
gijo kino aparatą ir dabar kiekvieną sek
madienį Lietuvių Namuose yra rodomi 
įdomūs, daugiausia jaunimui pritaikyti, 
filmai. -SKS-

London, Ont.

* Londono kolonijoj gyvena gausinga 
A-tų šeima (9 asmens). Šios gausios šei
mos motina, prieš kiek laiko grįžusi iŠ 
ligoninės, turėjo vėl jon grįžti ir pakelti 
sunkią operaciją. Kadangi, išskyrus tik 
vieną dukterį, visi vaikai mažamečiai, 
tai šeimos materialinė padėtis labai pa
blogėjo. Nelaimėn patekusiems padėti pa-
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siŠovė Londono skautai - vyžiai. Sudarę: 
aukų lapus, kreipėsi į duosnius Londono 
lietuvius. Nors tik prieš savaitę - kitą 
Londono apylinkės Šalpos Skyrius buvo 
rinkęs aukas Vokietijoj likusiems tautie
čiams šelpti, bet ir skautai negrįžo tušti. 
Jie per gana trumpą laiką surinko 107 
dolerius ir įteikė juos A-tų Šeimai gydy
mosi išlaidoms padengti. Gražu ir gera 
artimui padėti, o rinkliava pavyko dar ir 
todėl, kad skautų, kiekvieną pasireiškimą 
visuomenė noriai remia.

* Pernai ir užpernai Londono skautai su 
Kalėdų Seneliu lankėsi pas kolonijos lie
tuvių vaikučius į namus. Šiemet, gruodžio 
mėn. 28 dieną, šeštadieninei mokyklai 
surengus eglutę, skautai taip pat su Kalė
dų Seneliu, dideliu skautų bičiuliu - dėde 
Petru, atvyko į šią vaikų šventę ir buvo 
visų labai maloniai priimti. Mokiniai, tė
vai ir mokytojai Seneliui ir skautams už 
dovanas ir viešnagę tikrai liko dėkingi.

L. E-tas

Hamilton, Ont.

* Hamiltone iniciatorių būrelis sudarė 
komisiją tikslu savo tautiečių tarpe kuo 
plačiausiai pravesti kalėdinės spaudos 
vajų. Šio vajaus pagrindu imama Kanadoje 
leidžiami laikraščiai: "Nepriklausoma 
Lietuva", "Tėviškės Žiburiai" ir "Skautų 
Aidas", o taip pat ir JAV leidžiama "Eg
lutė". Komisijos nariai aplankys visus 
vietos lietuvius, rinkdami Šių laikraščių 
prenumeratas. Komisijon įeina ir Hamil
tono vietininkas ps. Z. Laugalys. Vajaus 
baigimo proga vasario 7 d. rengiamas di
delis spaudos vakaras, kuriame dalyvaus 
visų Kanados lietuvių laikraščių redakto
riai: J. Kardelis, dr. A. Šapoka ir Stp. Kai
rys. Gautas pelnas bus padalintas šiems 
laikraščiams.

* Š.m. sausio mėn. 4 d. įvyko smagi 
vietos skautų-čių arbatėle, kuri sulaukė 
daug svečių - Toronto skautų-Čių. Toron
tiškiai labai patenkinti.

JAV RAJONAS

Boston, Mass.

* Bostono Skautų Vietininkija Prof. s.Ig. 
Končiui taria skautišką ačiū už tradicinę 
$ 5. 00 auką vietoje Kalėdų ir Naujųjų Me
tų sveikinimų.

* Gruodžio 6 d. Bostono ASS skyrius tu
rėjo dalyviais gausią sueigą. R.Mantau- 
taitė skaitė pašnekesį apie lietuvių tauti
nius Šokius ir taut, lietuvaičių drabužius. 
Buvo taip pat perrinkta valdyba, kurią 
dabar sudaro: pirm. A.Treinys, sekret. 
R. Mantautaitė ir ižd. K. Nenortas. -SKS-

Cleveland, Ohio.

* Lapkričio pabaigoje buvo Clevelando 
skautų tėvų ir rėmėjų būrelio susirinki
mas. Šis būrelis pasireiškė labai efekty
via talka Clevelando skautų ir skaučių 
vietininkijų darbuose. Buvo surinkta per 
$ 1.000, už kuriuos skautams-ėms nu
pirktas stovyklinis inventorius. Susirin
kime svarstyti tolimesnės skautų veiklos 
rėmimo reikalai, kaip būklo suradimas, 
stovyklavietės įsigijimas ir pan.

Išrinkta nauja šio būrelio valdyba: pirm. 
Bartkūs, vicepirm. Gaižutis, sekret. - 
Mockus, ižd. - Jokubauskiene ir narys - 
Bružas.

Teskatina šis gražus clevelandiečių 
pavyzdys ir kitų vietovių skautų tėvus bei 
bičiulius sukrusti ir tvirtai remti skau
tiškojo jaunimo darbus. SKS

Chicago, Ill.

* Delfinų valties valtininkas jūr.sk. A . 
KrikŠtolaitis neseniai išvyko į JAV kariuo
menę. R. R.

* Stud. Skautų Korp! "Vytis" Chicagos 
skyrius išsirinko naują valdybą: pirm. 
A. Vengris, junjorų tėvūnas J.Gilūnas, 
sekretorius J.Ęarklys, arbiter elegan- 
tiarum dr. K. Kasperavičius ir ižd.H.Bo- 
kąs. -SKS-
* Kaip jau buvo skelbta, studentų skautų 
iniciatyva pereitą pavasarį buvo įsteigtas 
Lietuvių Kraujo Fondas, kurio tikslas 
kraujo auka gelbėti nelaimės ar ligos iš
tiktus tautiečius. Šiuo metu fondo nariais 
yra: junj. M. GauŠas, senj. L. Grinius,
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senj. Br. Juodelis, senj. V. Mikalavičius, 
Dr. D. Nakas, p. A. Pačkauskas, s. V. Šim
kus, p. V. Šimkienė, senj. P. Vadopalas, 
s. v. V. Vaitkus, s. v. V. VepŠtas, senj. E.. 
Vilkas ir p. A. Vilkas. Jau buvo kreipta
si į LKF, ir trys fondo nariai aukojo krau
jo. Visais LKF reikalais kreiptis: A.Ste- 
paitis, 5557 So. Green St., Chicago, Ill.

-SKS-

* s,St. Rudys didžiausią.savo nuomojamo 
buto kambarį pavedė skautams, kurie 
jame įkūrė jaukų skautų būklą, kur dabar 
daromos Brighton Parko skilčių bei drau
govių sueigos. Buklu naudojasi DLK Gedi
mino skautų, DLK Kęstučio vilkiukų ir 
Žemaitės skaučių draugovės.

* Gedimino dr-vės draugininkas v. si. 
A. Paulius dėl studijų iš pareigų pasitrau
kė. Draugovę perėmė s. St. Rudys. Drau
govėje yra trys skiltys - viso 22 skautai. 
Nuo sausio 1 d. draugovėje pradėtos skau
tiško pažangumo varžybos.

* Gedimino dr-vės skautai ir Žemaitės 
dr-vės skautės Brighton Parke rinko au
kas džiovininkams ir kitiems ligoniams 
Vokietijoje. Surinkta $ 96.50. Daugiausia 
aukų surinko V. Rapšys ir D. Verbickaitė.

* Didžiosios prieššventinės rinkliavos 
darbas baigtas. Už surinktus 850 dolerių 
Vokietijon išsiųsta 110 siuntinių.

* Gruodžio 27 d. Šv. P. Marijos Gimimo 
parapijos patalpose įvyko abiejų Čikagos 
tuntų vadijų, draugininkųir skiltininkų po
būvis, suorganizuotas ir pravestas tunti- 
ninkų s. Strikienės ir s.Gurėno.

Worchester, Mass.

* Worchesteryje įsisteigė Neringos 
draugovė, kuriai vadovauja psi. L Šimu - 
linaitė. Draugovę sudaro dvi skiltys: skau
čių Stirnų skiltis ir jaun. skaučių Voverų 
skiltis. Dvasios vadu pakviestas Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun.C.Vasys.

Lapkričio mėn. 30 d. Neringos dr-vė 
suruošė iškilmingąsueigą su laužu ir vai
šėmis. įžodį davusias seses sveikino 
s. K. Janavičius, dvasios vadas kun.C.Va
sys ir prof. J.Rauktys. Laužo programo
je be dainų ir linksmų pasirodymų pri
siminti Lietuvos kariai ir partizanai.

Švenčių proga skautės nepamiršo ir Vo
kietijoj likusių sesių, pasiųsdamos joms 
maisto siuntinį. B. J.

VOKIETIJOS RAJONAS

Hanau a/M.

* Lapkričio 19 d. yra atgailos ir mal
dos diena, kurią lankomi ir puošiami ar
timųjų kapai, pagerbiami mirusieji. Ha
nau vokiečių skautų Speerflug draugovė 
aplankė a. a. v. s. Miko Kukučio kapą ir ve
lionį pagerbė. Rytą, devintą valandą, ant 
kapo ištiesė draugovės vėliavą, ant pa
minklo uždėjo skautišką fetrą ir pastatė 
keturių skautų garbės sargybą, kuri pa- 
sikeisdama išstovėjo iki 17 vai. 16, 30 vai. 
Čia Susirinko visa draugovė ir atvyko ne
gausi skaučių draugovė. Draugininkas 
s. Pfannmūlleris pasakė kalbą, kurioje 
apgailestavo staigią, ankstyvą, mirtį, ga
na šiltai paminėjo velionies asmens ir 
skauto savybes bei jo nuveiktus darbus 
skautybei. Po draugininko kalbos visi pa
simeldė už velionies vėlę. Minėjimo metu 
aplink kapą degė 30 Žvakučių ir stovėjo 
8-nių skautų-čių garbės sargyba. Po mi
nėjimo iškilmių čia pat prie kapo davė įžo
dį keturi vokiečių skautai. Šis mirusiojo 
mūsų skautininko pagerbimas Hanau lie
tuviams padarė malonų įspūdį, o vokie
čiams nusistebėjimo. Ne vienas praeivis 
vokietis susidomėjęs klausinėjo apie ve
lionies asmenį. Hanau vokiečių skautų 
draugovė Speerflug daug simpatijų reiškia

Du vokiečių draugininkai garbės sar
gyboje prie a. a. v. s. M. Kukučio kapo.
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lietuvių, skautams. Vokiečių skautų bend
radarbiavimas su lietuviais skautais už
simezgė 1949 metais, t. y. kada velionis 
M. Kukutis buvo dar gyvas ir vadovavo Ge
ležinio Vilko tuntui. Po tuntininko mirties 
dėl greitos emigracijos eigos tuntas likvi
davosi, ir žymi turto dalis buvo padova
nota Speerflugo draugovei. Šiandien lie
tuvis, įžengęs įSpeerflug draugovės buklų 
nustebtų, kai čia jį nuo sienos išdidžiai 
pasveikintų Lietuvos Vytis, o nuo stalo 
"Lietuvių Dienos". Hanau jau senai nėra 
lietuviško skautų vieneto, čia tik aš vienas 
Geležinio Vilko tunto palikuonis - skau - 
tas. Daugiau jaunimo čia nėra, dėl to ne
bėra nei galimybių įsteigti lietuvių skautų 
skilties.ištisus metus buvau be skautiškos

veiklos. Skautybės principai manyje ne
užgeso, todėl 1951 m. įstojau įSpeerflug 
draugovę. V. Damijonaitis

Diepholz, Br.Zona.

*■ Paskutinėj praėjusių metų tunto su
eigoj, įvykusioj gruodžio 20 d., dalyvavo 
ir BDP skautai - Bremeno ir Sykes St. 
George katalikai skautai iŠ Diepholzo, C P 
evangelikai skautai, Osnabrūcko rajono 
vadeiva Woog ir Bremeno skautų viet-kas 
Rehberg. Ir šiais metais Bremeno skau
tai atsivežė Kalėdų Senelį su dovanomis 
mūsiškiams. Sueiga praėjo nuoširdžioj 
broliškoj dvasioj.

NAUJAUSIOS ŽINIOS . . .

Clevelando skautų vietininkija stipriai 
prasiveržė į priekį beveik padvigubinda
ma prenumeratorių skaičių toje vietovėje. 
Bostono Lapinai lipa ant kulnų. Didžioji 
Chicaga pajudėjo į priekį. Ten, be abejo, 
galimybės neišsemiamos, bet mažesnėms 
vietovėms nėra ko nusiminti, nes laimė
jimą lemia . . . rodiklis, ps. A. Valatkai - 
tis "Draugo" skautų skyriuje nuvirino 
miegančius. Gražiuoju ir piktuoju jis ra
gina chicagiŠkių pulkus į kovą. . . Ačiū 
mūsų laikraščių sk. skyrelių redaktoriams 
už nuolatinį konkurso garsinimą. Dar vie
na gaida aukščiau trūktelekime! Tikime 
kitam "Sk. A". Nr. duoti tikslesnį konkur
so vaizdą. Surinktas prenumeratas ne
laukdami siųskite administracijai. Iki va
sario mėn. 1 dienos dar ir Jūsų skiltis ar 
draugovė gali registruotis. Vasario Nr, 
tilps konkurso laimėtojams skirtų skydų 
atvaizdai. Sesės ir broliai, vyr. skautės 
ir vyčiai, nors ir ne visuomet jūs rasda
vote šiuose puslapiuose tai, kas jūsų am
žiuje įdomu, pagalvokite apie mūsų jau - 
nesniuosius-sias. Jiems didžiausia dali
mi yra skiriamas "Sk. Aidas", nes į juos 
šiandien turi būti kreipiamas mūsų visų 
rūpestis. Prenumeruodamas-a ir daly- 
vaudamas-a vajuje, tu palengvinsi jau
niesiems gauti jį kaskart gražesnį ir to
bulesnį; Tu tarnauji artimui !

ADMINISTRACIJA PRANEŠA
* Dar kartąprimename gerbskaitytojams 
pinigines perlaidas siųsti tik adminis
tratoriaus J. Pažėros, bet ne "Skautų 
Aido" ar buv.administratoriaus A.Pundze
vičiaus vardu. Paštas tokių pinigų neiš
moka ir administracijai tenka tokiaą per
laidas grąžinti siuntėjams. Tikrai berei
kalingas rūpestis ir išlaidos.

* Per v. si. B. Ciplijauskaitę iš Montre- 
alio yra gauta p.X.Y. $ 3.00 auka "Sk . 
Aidui". Ačiū.

* Vajuje - konkurse paskutiniu metu už
siregistravo dalyvauti Hamiltono skaučių 
Ramunių skiltis ir Chicagos skautų Li- 
tuanicos tunto DLK Gedimino dr-vė. Ge
riausios sėkmės !

JAV RAJONO SKAUTAMS VYČIAMS

Visi JAV rajono sk. vyčių vienetų vado
vai ir pavieniai sk. vyčiai yra raginami 
pasisakyti dėl prityr. skauto vyčio pro
gramos. Nuomones ir sugestijas reik tuoj 
siųsti JAV Rajono Skautų Vyčių Skyriaus 
vedėjui ps. V. A. Mantautui, S. J., West 
Baden College, West Baden Springs, In
diana. Visa medžiaga netrukus bus per
duota LSB Vadijai. Programos projektų 
varijantus sk. vyčiai ras leidinėlyje "Skau
tų Vyčių Sąskrydžio Darbai".
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ALp(LKA)3083
1953, Nr.l

A.by Antanus Rakštele 
ENIS LIETUVOJE

Reprezentacinio vieneto dalyvavusio Pan-p^Qjf^QQ jambo- 
r ėję sveikinimas LSB Vyriausiam Skautininkui.

* 1952-53 m. Pan - Pacifiko Jamborės 
proga Australijos pašto departamentas 
išleido specialų trijų su puse penso pašto 
ženklų. Jame yra skauto atvaizdas euka
liptų, fone ir įrašas: "Pan-Pacific Scout 
Jamboree 1952-53". Ženklas yra rausvai 
rudos spalvos.

* Graikijos Skautų Brolijos VS D. Aleka- 
tos Baltuosiuose Rūmuose įteikė H.Tru- 
manui Sidabrinio Fenikso ordinų - auks- 
čiausiųGraikijos skautų atžymėjimo ženk
lų. Kitas graikų skautų vadovas ir Graiki
jos ambasados pareigūnas J. D. Calergis 
apdovanojo buv. prezidentą brangiu suve - 
nyru. -SKS-

Iš savo aukšto ūgio 
aš paprastai turė
davau tik naudos . . .

gi. 3 3 6,2 7 6

28


	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0001
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0002
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0003
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0004
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0005
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0006
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0007
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0008
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0009
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0010
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0011
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0012
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0013
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0014
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0015
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0016
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0017
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0018
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0019
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0020
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0021
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0022
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0023
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0024
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0025
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0026
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0027
	1953-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0028

