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SKAUTU AIDAS
Lietuvių skaučių ir skautų laikraštis * Redaguoja v. s. Stp. KAIRYS, bendradar

biaujant Redakcinei K-jai, redaktoriaus pavaduotojas s. Č. SENKEVIČIUS, techniškasis 
redaktorius ir meninės dalies vedėjas s. v. v. si. V. BRIČKUS * Leidžia Lietuvos Skau
tų Brolijos Vadija * Prenumerata metams $ 3.00, pusei metų $ 1.50 * Smulkūs 
skelbimėliai iki 20 žodžių $1.00 * Adresas: Stp. Kairys, ±02 Quebec Ave., Toron
to, Ont. * Spaudžia J.Danaičio spaustuvė BANGA, 11 Evelyn Cres., Toronto, Ont . , 
Tel. MU. 6931.

* Lithuanian Boy - and Girl Scout periodical Editor Stp. KAIRYS, 102 Quebec Ave., 
Toronto, Ont. , Canada.
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Siuomi skelbiame visiems Brolijos nariams gegužės mėnesį GEROJO DAR- * 
« BELIO MĖNESIU Vokietijos sesių ir brolių stovykloms paremti. Visi neuždir- *
* bantieji Brolijos nariai aukoja nemažiau 10 et. , o uždirbantieji nemažiau 25 et. *
* Draugininkai surinktus pinigus perduoda tuntininkams- vietininkams, kurie iŠ- *
* siunčia taip, kad Vokietiją pasiektų birželio pradžioje adresu: Mr .A. Venclauskas,' *
* Hannover,Hegelstr. 6, Germany. *
* SKAUTAS SKAUTUI - BROLIS! LSB VADIJA *

"SKAUTŲ AIDO" VAJAUS - KONKURSO REZULTATAI

SKILTYS - B ŪRE LI AI :1-Lapinų Būrelis Bostone 72 t. (rodiklis 7,2), 2. Šatrijos 
Raganos skaučių skiltis Los Angeles 38 t.(5,43), 3. Sk.vyčių Dariaus-Girėno būr. To
ronto 21 t. (4, 2), 4. Kregždžių skiltis Rochester 21 t. (1, 7), 5. Našlaičių skiltis Ha
milton 10 t. (1, 2), 6. Ramunių sk. Hamilton 9 t. (1, 1), 7. Sk. vyčių Perkūno būr. Toron
to 9 t. (1,0).
DRAUGOVĖS: 1. DLK Gedimino dr-vė Chicago 55 t. (2, 75), 2. Živilės dr. Omaha 52 t. 
(2,6), 3.Vyčiųdr-vėToronto 34 t. (2,1), 4. K.K. Vaidoto laivas, Toronto, 28t.(i,5), 
kitos mažiau.
INDIVIDUALIAI: 1. A. Banionis, Detroit 72 t. , 2. K.Kodatienė, Detroit 57t,, 
3. Z. Dučmanas, Cleveland, 32 t. 4. A. Klišius, Montreal, 25 t. , 5. A. Krausas Austra
lija, 14 t., 6. V. Morkūnas, Toronto, 13 t., 7. Z.Laugalys, Hamilton, 12 t. , 8.L.Š1- 
leikytė, Toronto, lit., 8. V. Nenortas, Hartford, 10 t. , 10. D. Zubrickaitė, Toronto, 
9 t., 11. A. Ščiukaitė, Chicago, 8 t., 12. V. Bacevičius, Cleveland, 7 t.

Konkurso Komisija, susidedanti iš s. St. Šileikytės, s. Č. Senkevičiaus ir sk. vyčio 
v. si. J. Pažėros, š.m. gegužės 6 d. posėdyje, apsvarsčiusi vajaus-konkurso rezulta
tus ir remdamasi konkurso taisyklėmis, laimėtojams dovanas paskyrė sekančiai:

Skilties palapinę - Lapinų būreliui; indai skilčiai - Šatrijos Raganos skilčiai; sky
dai - DLK Gedimino dr-vei ir Živilės dr-vei; tautiškais motyvais albumas- A.Ba- 
nioniui; odinė piniginė K. Kodatienei; R. Spalio "Gatvės Berniuko Nuotykiai" - Z.DuČ- 
manui; kitos knygos -A.Kličiui, A.Krausui, V.Morkūnui, Z.Laugaliui, L.Šileikytei, 
V. Nenortu!, D.Zubrickaitei.

Pastaba: sk. vyčių Dariaus-Girėno būr. pareiškė nepretenduojąs į laimėtą dova
ną, todėl konkurso komisija žaidimo kamuolį paskyrė jaun. skaučių Dubysos dr-vei 
Chicagoje, kaip vieninteliam jaun. skautų vienetui, dalyvavusiam konkurse.

Visiems konkurso dalyviams skautiškas ačiū. Konkurso Komisija

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS

* "Skautų Aido" garbės prenumeratoriai 
aukoję, nemažiau $ 10;p.p. Č. Stepanauskas, 
J,. Briedis, A. Conrad, Br. Žvynys, prof. 
Dr. P. Padalis, H.Rauby, St. Sližys, W.J. 
Adams, J. Uvick, A.Šerelis - visi iš Det
roito. Pulk. J. Giedraitis - iš Hamiltono.

Visiems širdingai dėkojame.
* P. Čečkus iš Detroito aukojo $5. Ačiū.

* Užsakė "Sk.Aidą" Vokietijoje esan
tiems skautams-tems: J. Mikaila, A. Ba
nionis iš Detroito; p. Antanėlis, p. Dabšie- 
nė -iš Omahos. Skaučių Gabijos Tuntas ir 
D. L. K. Mindaugo dr-vė iš Detroito.
* Kun. dr. J. Zieliauskas užsakė "Sk. 
Aidą" Saleziečių mokyklai Italijoje..
* Šio puslapio viršelyje didžiojo italų 
menininko Mykolo Angelo (XV-XVI šmtm) 
Madonna.
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lQ53~rn gegužes men.. ai/v.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS 

5620 S. CLAREMONT Avc. 
CHICAGO 36, ILLINOIS

JUBILIEJINIAI METAI EINA

Šiais metais musų Sąjungai 35 metai. Tai graži sukaktis lietuviško skautiško žai
dimo, kurį pažino tūkstančiai lietuvių jaunuolių. Daugelis jų, nors ir palikę sąjūdžio ei
les, neabejoju, nešioja Širdyse skautybės įžiebtą Dievo, Tėvynės ir artimo meilės 
idealą, ir tai yra lietuviškos skautijos didysis gerasis darbelis savajam kraštui.

Kaip gi Šią sukaktį atžymėsime? TIK DAR DAUGIAU SUKAUPTU DARBU IR DAR 
DIDESNĖMIS PASTANGOMIS EITI TIKRUOJU SKAUTYBĖS KELIU. Mūsų skilčių ir 
skautų skautiškumo lygis negali būti išreiškiamas vien paradinėmis uniformomis, gra - 
žiais šūkiais ir mokėjimu daugiau ar mažiau rimtais šposais juokinti žiūrovus prie 
laužo. Tokiam lėkščiam skautybės atvaizdavimui nei daug išminties, nei pastangų ne
reikia. KIEKVIENOS SKILTIES IR SKAUTO SKAUTIŠKUMO LAIPSNIS TEGALI BŪTI 
MATUOJAMAS NUOŠIRDŽIOMIS PASTANGOMIS GYVENTI PAGAL MŪSŲ OBALSĮ IR 
ĮSTATUS, NUOLATINIU TOBULĖJIMU PROTO - KŪNO JĖGOMIS IR YPATINGAI GI
LIU PATRIOTIZMU, KURIO IŠ MŪSŲ REIKALAUJA SUNKIAUSIAS SAVO ISTORIJOS 
DIENAS GYVENANTI MUSŲ MOTINA LIETUVA.

Jubiliejinius metus pradėjome pačiame "Skautų Aido" vajaus įkarštyje, kuriame 
dalyvavo,palyginti, nemažas Sąjungos vienetų ir pavienių narių skaičius. Didelės pas
tangos davė gražių vaisių. Mūsų visų laikraštis žymiai sustiprėjo ir, reikia tikėtis, 
ateityje stiprės ir augs.

Gegužės mėnesį Brolijos Vadija paskelbė gerojo darbelio mėnesiu Vokietijoje li
kusių sesių ir brolių stovykloms paremti. Auka iš jūsų prašoma nėra didelė tiems, 
kuriems dabar sunku, tiems, kurie sudaro vieną iŠ darbščiausių mūsų Sąjungos vie
netų. Padėkime jiems patys kai ko atsižadėdami, nes esame visi tos pačios vienos 
lietuviškos skautiškos šeimos nariai - broliai.

Gegužės mėn. 15 d. prasidės Brolijos didžiosios skautiško pažangumo varžybos, 
kurių taisyklės randasi šiame "Sk. Aido" numeryje. Čia įeina patyrimo laipsniai,spe
cialybės, ypatingieji ženklai, gerieji darbai, pastangos organizacijai plėsti, stovyk
lautas ir iškylautas laikas, meilė lietuviškam raštui ir kit. Varžybose dalyvaus visų 
Brolijos šakų pagrindiniai vienetai: skiltys, būreliai ir valtys. Jubiliejiniams metams 
baigiantis, turėsime vienetus geriausius iš geriausių, kurie bus verti vardų ir ženk
lų jiems skiriamų. Ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į Tėvynės ir Valstybinį Ženklą. 
Jų programos apima tai, kas yra brangiausio lietuvio širdžiai. Kiekvienas skautas yra 
savo garbe pasižadėjęs būti ištikimu savo Tėvynei. Tat ir pasistenkime šiais metais 
geriau pažinti tą mums brangų kraštą bent tokiu būdu, kurį dabartis leidžia.

Birželio mėn. prasidės mūsų vasaros stovyklos. Stovykla yra privaloma skautiškos 
programos dalis, ir kiekvienas skautas turi metuose bent 1 - 2 savaites stovyklauti. 
Šie metai, neabejoju, bus atžymėti gausiomis, tvarkingomis ir naudingomis stovyklo
mis. Vėl iškils trispalvės į svetimas padanges ir lietuviška malda bei daina skambės 
nuo Los Angeles iki Diepholzo, nuo Montrealio iki Buenos Aires.
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Birželio mėn. 30 d. - liepos men. 5 d. įvyks Seserijos ir Brolijos JAV - Kanados 
Rajonų vyr. skautų-Čių ir vadovų-vių jubiliejinė stovykla prie Niagaros. Po tautinių 
stovyklų Vokietijoje 1948 m. tai bus pats didžiausias įvykis mūsų skautijos gyvenime. 
Kviečiu visus vyr. amžiaus skautus (virš 16 metų), jūrų sk., sk. vyčius, studentus 
skautus, sk. vadovus, skautininkus ir dv. vadovus kuo skaitlingiausiai Šioje jubilieji
nėje šventėje dalyvauti, kad, savo patyrimais pasidalinę ir prie broliško laužo dvasią 
atsigaivinę, nauja energija galėtume tęsti mūsų atsakingą darbą.

Tat, iki pasimatymo prie Niagaros krioklio!
Budėkime !

Jūsų Vyriausias Skautininkas

BROLIAI SKAUTAI VYČIAI ŠIAURĖS AMERIKOS KONTINENTE i

PADEKIME IŠKELTI LIETUVIŠKĄ TRISPALVĘ 5-TAME PASAULIO SK. VY
ČIŲ SĄSKRYDYJE, KURIS ĮVYKS Š.M. LIEPOS MEN. 29-RUGPIŪČIO MĖN. 8 d. 
ŠVEICARIJOJE!

Yra galimybė penkiems PLSS Aušros tunto Margio būrelio skautams vyčiams 
vykti į aukščiau paminėtą sąskrydį ir ten atstovauti Lietuvos skautus, jei mes 
juos materialiai paremsime. Išlaidų susidarytų apie $ 250.

Broliai, tikiuosi jūsų visų pagalbos ir atsiliepimo į šį mano pirmą prašymą 
skautišku duosnumu. Aukas rinkite vienetais ir siųskite mano adresu: 114 Marion, 
Toronto 3, Ont. Canada. Pinigai turėtų pasiekti mane ne vėliau š.m. birželio 
mėn. 20 d.

Jūsų ps. H. Stepaitis,
LSB Vyčių Skyriaus Vedėjas

J. E. vysk. V. Brizgys 
su Seserijos Vadija 
ir Clevelando skau- 
tų-čių dv.vadovu kun. 
dr. K. Širvaičiu, 1953 
Nuotr.V. Bacevičiaus
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MOTINOS REGĖJIMAS

s. Č. Senkevičius

Kai atbudusi ir sužaliavusi žemė apsikloja gegužės žiedais ir pirmojo sekmadienio 
rytą suskamba bažnyčių varpai, šaukdami melstis už Tave, tada kaip niekada pačių 
gražiausių atsiminimų juosta iškyla prieš akis, ir aš gyvame regėjime grįžtu į tolimą 
praeitį - -

Regiu save pakeltą ant Tavo nuvargusių rankų, kad nušvitusiuose tėvynės pavasa
rio laukuos su Tavimi klausyčiausi vyturėlio dainos ir pirmųjų piemenėlių ragelių 
skardenimo; Tu vediesi mane pradžiuvusiais pievų takeliais ir prie seno galulaukės 
kryžiaus sustoji, tartum tam, kad įsidiegčiau meilės tai kryžių žemei, kurioje žen
giau pirmuosius žingsnelius, - Tu kasdieną lauki manęs grįžtančio su knygų krepšeliu 
iš mokyklos, ir žiūri, kaip aš atrodau dideliame vaikų būry, ir jauti, kaip mano nerū
pestingumas ir laimė sruvena neapsakomu džiaugsmu Tavo Širdin ir pasididžiavimu, 
kai matai mano Švarkelio atlape spindinčių leliją, nes žinai, kad esu pasirinkąs tokį 
kilnų kelią - tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui. . . Tu mano laisvosios tėvynės laikų 
motina, mano laimingiausio gyvenimo dalis. . . Bet. . .

Regiu Tave, o mano motina, kai ūžiant aplinkui karo audroms, Tu mane palaimini 
nežinomo kelio žygiui, kad likčiau laisvas ir nepatirčiau atėjūnų skriaudų; matau Tavo 
širdies gelmių ašaras ir girdžiu paskutinį žodį: sugrįžk. . . Ir nei laikas, nei toliai 
mano regėjimo neužtemdo - Tu gyva sugriautų miestų dūmuose, perpildytose tremti
nių stovyklose, užjūrio dangoraižių siluetuose - Tu eini visur su manimi, kaip eidavai 
anų laisvės dienų laikais. Vienok regiu Tave ir partizanui duonos maišiuką įduodant, 
Tave, suklupusią tyliame kampelyje maldai, Tave didvyrišką ir šventą tremtinių eša- 
lonuose pakeliui į Sibiro taigas, Tave mylinčią tėvynę ir jokios aukos nebijančią. . .

Mano motina, Tu esi tėvynės kančių ir prisikėlimo įsikūnijimas, ir Tavo širdies 
plakimas dar stipresniais dūžiais teataidi mano Širdyje, kad Tavo švento ir didvyriš
ko kraujo banga lengvintų tremtinio dalią, ir nusagstytos nueito kelio gairės greičiau 
pamotų grįžti atgal.

SESEI IR BROLIUI

Jauna lietuviška širdis ir lakios jaunos mintys 
težydi, kaip laukų gėlė, svečiuos laukuos.
O, Viešpatie, norėčiau žvilgsny jauno skauto atpažinti 
spindėjimą lietuviško dangaus, kai rūkui krintant, 
jis toks skaidrus, belaukdamas aušros.

Skambi daina, pakvipus mūsų sodais, 
ir einanti su mūsų žingsniais neramiais 
Čia, svetimoj Šaly, teatneša paguodą, 
nušviečia ilgesį beviltišką ir juodą, 
ir neša mus namo dangaus keliais.

Auksė.
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« t OJA ZINA
Sunkiausiais mūsų Tautai laikais, didžiausiuose pavojuose ir varguose lietuvių mo

terys sugebėjo siekti savo idealų ir ištikimai atlikti pareigas savo Šeimai, artimie
siems, Tikėjimui ir Tėvynei. Gražina, kurią Adomas Mickevičius apdainavo jos var
do poemoje, yra viena iš jų. Jos kilnumas ir pasiaukojimas, ginant Tėvynės ir šeimos 
garbę,tešviečia kelią jaunoms lietuvaičių kartoms. Red.

Vis labiau temo. Be perstojo, varyda
mas tamsių debesų kamuolius, siautėjo 
nemalonus šiaurės vėjas. Nykiame ru
dens danguje, greitai skubančių debesų 
plyšiuose, kartkartėmis išnirdavo mėnu
lis, kaip kelrodis šios nakties kelei
viams. ir vėl pasislėpdavo tarp storų klo
dų.

Niūriai nakties dangun kilo dantyti 
pilies bokštai. Mėnulio spinduliai kar - 
tais prasiverždavo ir Žaisdavo raudonų 
plytų mūruose. Nuo aukštų pylimų krito 
juodi Šešėliai į griovius, kur tarp žalių 
pelėsių mirguliavo vanduo.

Driežai ir žalčiai jau senai sumigo 
po pamatų akmenimis. Tiktai šikšnospar
niai, pajutę ateinančią naktį, pabudo 
niūriuose bokštų skliautuose ir ėmė sklan
dyti ties mūrais.

Mieste žmonės jau migdėsi. Pily už - 
geso žiburiai, o ant kuorų ritmingai ir 
vienodai skambėjo sargybinių Žingsniai.

-Šalta naktis, - pasipurtė vienas sar - 
gybinių.

-Rytoj šalna ant žolių kabės, - tarė 
antrasis. Jie tebevaikščiojo ir trynė su- 
šąlusias rankas.

Netoli pusiaunakčio vyresnysis sar
gybinis apliepė:

-Įsakykit Maldeikai uždegti ugnis 
kuoruose.. .

- Ugnis? Tokiu laiku?
-Taip, kunigaikščio įsakymu. Ar tu 

manai, kad jis toks beširdis ir . sargybai 
leis šalti rudens naktimis?

Dienos buvo neramios ir dėlto pilyse 
buvo vengiama per daug Šviesų, kad kar - 
tais ir praklystančio priešo akis jomis 
nesusiviliotų. Bet kunigaikštis Liutauras 
ką tik grįžęs iŠ pasisekusio žygio, matyt, 
greitų ateities pavojų nenumatė.

Netrukus ant visų kuorų supleškėjo 
laužai, ir liepsnos liežuviai laižė juodą 
dangų.

Artėjo pusiaunaktis. Aplinkui buvo ra
mu. Ūmai nakties tylą sudrumstė arklių 
kanopų dundėjimas greitai artėjantis pi - 
lies pusėn. Netrukus pasirodė ir raitė - 
liai. Mėnulio Šviesoj žvilgėjo riterių šar
vai. Jie buvo trise.

Jiems prijojus prie aukštų pylimų, 
vienas jų stipriai papūtė į ragą. Jam nuo 
kuoro taip pat buvo atsakyta ragu. Tuo
met sužvangėjo retežiai ir nusileido til
tas. Raiteliai įjojo į kiemą.

- O tiems ko taip vėlai prireikė, - 
murmėjo senas kunigaikščio patarėjas 
Rimvydas, stebėdamas pro langą atvykė
lius. - Matyt, su ypatinga žinia. Na, jei 
neklystu, tai kryžiuočiai !

Kieme jau rinkosi smalsuolių būrys. 
Jie visi su nepasitenkinimu žiūrėjo į ri
terius.

- Jei nebūtų sargybos,- kalbėjo vie
nas, - greit su jais susidoročiau.

- Kryžiuočiai! Krikščionys! Ar tik 
ne vėl savo dievo įpiršti čia atėjo. . .

Sargai tačiau smalsuolius tramdė ir į 
vokiečius žiūrėjo su reikiamu manda
gumu.

- AŠ turiu kalbėti su kunigaikščiu, - 
laužyta lietuvių kalba prabilo vienas vo
kiečių. Jis, atrodo buvo pats kilmin - 
giausias, o tie kiti, matyt, buvo jo paly
dovais.

- Taip, bet jūs per vėlai atvykot,-jam
atsakė sargybinis . - Kunigaikštis jau
miega. Atvykite rytoj.

-Rytoj? -nustebo kryžiuotis. -Tai 
nesąmonė! Nė valandėlės negaliu laukti. 
Tuojau praneškit kunigaikščiui, jog atvy-
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ko pasiuntiniai ir jo laukia. Aš už viską 
atsakau.

Čia jis greitai numovė nuo piršto 
žiedą.

- Štai, šitą, kaip ženklą, paimkite ir 
nuneškite kunigaikščiui. Pamatęs jį, jis 
supras,kas mes ir ko atėjome.

Sargybinis, valandėlę delsęs, paėmė 
brangų žiedą ir padavė pažui, kad šis 
nuneštą Liutaurui.

Riteriai tuo tarpu nulipo nuo arklių 
ir, sustoję nuošaliai, atrodo, su įsitiki
nimu laukė greito pasimatymo su kuni - 
gaikščiu.

Kunigaikštis tačiau nemiegojo. J o 
bokšte mirgėjo silpna švieselė. Šiandien, 
nors tik sugrįžęs iš tolimo krašto ir la
bai nuvargęs, jis akių dar nebuvo sumer
kęs.

Jo ištikimasis patarėjas Rimvydas, 
’kuris bet kokiu laiku turėjo teisę per - 
žengti jo slenkstį, buvo drauge su juo. 
Jam visados buvo atviros valdovo menės 
durys.

Liutauras juo vienu tik ir tepasitikė - 
jo: ar tai mūšyje, ar tai valstybės rei - 
kaluose.

Jau tą valandėlę, kai riteriai įjojo į 
pilies kiemą, Rimvydas nuskubėjo pas 
kunigaikštį.

Jis atrado jį iš kelionės dar neapsi
rengusį ir neramiai vaikščiojantį po me
nę. Atrodė, poilsis dabar jam mažiau
siai rūpėjo. Kažkas kita, matyt, slėgė 
jo mintis. Jo žvilgsnis buvo kietas ir 
rūstus.

- Trys ordeno riteriai atjoję yra,- 
pradėjo lyg nedrąsiai Rimvydas.

Jis stebėjo rūstų savo pono veidą 
Liutauras, tai išgirdės, truputį šyptelėjo.

- Riteriai?
- Taip, ir atrodo su nekantrumu ta

vęs, kunigaikšti, laukia. Ir tokiu laiku.
Tačiau Liutauras į tai nieko neatsakė. 

Tikriausia apie tuos vėlus svečius jis

turėjo ką nors žinoti, nes žinią priėmė 
ramiai, be jokio nustebimo.

Jis vis tebevaikščiojo šen ir ten, kaip 
liūtas urve,nerasdamas ramybės. Paga
liau atsisėdo į aukštą krėslą, užtiestą 
meškena ir ištiesė prieš save kojas. Vie
na ranka tebelaikė kalaviją, o kita sie
kė čia pat ant krėslo atramos stovinčio 
rago. Bet dar neprinešęs prie lūpų gai
vaus gėrimo, jis prabilo, ir jo žodžius 
palydėjo pašaipi Šypsena.

- Juk tu, Rimvydai, man pats tuomet 
iŠ Vilniaus atvežei tą žinią, kad mūsų 
galingasis ir malonusis Vytautas padarys 
mane Lydos valdovu ir gausiu visą savo 
žmonos palikimą. Tiesa?

Išvargęs Liutauro veidas, rodėsi, kiek 
atgijo nuo keletos gurkšnių iš rago. Jis 
tęsė;

- Tad mes tinkamai priimsime šias 
Vytauto dovanas. Ir tau, Rimvydai, pasa
kysiu: laiko nėra! Nemanyk, kad aš at
vykau čia poilsiui. Mano kardas dar ne
ataušo ir ruošiasi tuč tuojau sutikti nau
ją mūšį. Ir kuo greičiau!

Rimvydas nustebęs pažvelgė į Liutau
rą. Paskui, priėjęs prie lango, atskleidė 
uždangą ir stebėjo kieme laukiančius ri
terius .

- Taip, - tarė jis, - aš pradedu su
prasti, jog esi kažką naujo sugalvojęs. 
Neįprasta man šiąnakt pasirodė ir tos 
ugnys kuoruose. Nejaugi. . .

Tuo tarpu iš kitų menių suskambėj o 
šauksmai, kad pažas turįs matyti kuni - 
gaikštį. Kunigaikštis jį priėmė, ir šis 
žemai nusilenkęs įteikė jam žiedą.

- Pasakyk jiems, kad palauktų, - ta
rė jis pažui, žiūrėdamas į žiedą. - Tai 
bus nedaugiau ketvirčio valandos.

Pažas išbėgo.
Durims užsivėrus, Rimvydas sekio

jo savo žvilgsniu kunigaikštį. Šis gi , 
kalbėjo toliau:

- Laiko yra nedaug, Rimvydai, aš 
jau tau sakiau. Dabar gi klausyk: eik ir 
įsakyk trimitininkams, kad susirinktų 
miesto aikštėje ir trimituotų kiek tik 
gali. Teišgirsta visi riteriai ir kareiviai. 
Teužsivelka šarvus ir tepasiima ginklus 
bei arklius. Kai tik saulė pasveikins mū
sų žemę, tesusirenka visi gatvėje pasi
ruošę. Tuomet žygiuosim Lydon. Tai 
mano įsakymas.

Liutauras nutilo. Bet Rimvydas nesi
ryžo skubėti. Dabar jam Liutauro planai 
ėmė’ rodytis kas kart vis aiškesni.

- į Lydą, sakai, kunigaikšti, - jis 
tarė. - Bet tai skamba užpuolimu. At
leisk man, senas esu, bet daug patyręs
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ir visados tau tik gero norįs. Bet leisk, 
kunigaikšti, ir man pasakyti Šį tą.

- Kalbėk, kalbėk, - kiek nekantriai 
nutraukė jį Liutauras.

- Sakai į Lydą. . . Tas žygis nuste
bins senus ir jaunus. Ar jis nepakenks 
mums? Mes gausim grobį, o lydiečiai- 
pančius. Tuoj po kraštą pasklis gandai, 
kurie suterš tavo vardą. Sakys, ne į prie
šą, bet į brolią žemes eini, brolius ver
gais paversdamas. Ir vis tai dėl kažko
kio naminio kivirčo su Vytautu. . .

- Jei nenori nuo Lydos atsisakyti, tai 
tik kitokiu keliu,visa tai pravesti reikia. 
Ne su ugnimi .ir kalaviju juos palenkti, 
bet dovanomis.

į tai Liutauras atsakė:
- Taip, Rimvydai, tavo patarimus aš 

visada vertinau. Visada buv.ai vertas ma
no pasitikėjimo. Tai, ką sakei, yra pri - 
imtina, bet tik ne šiuo atveju. Su dovano
mis eiti pas lydiečius nėra tikslo. Aš 
žinau, kad Vytautas visur darys man 
kliūtis. O gal jis ir nori mane į Lydą 
prisivilioti, kad tenai nugalabintų? Bet, 
klausyk, aš sudariau slaptą sąjungą su 
Prūsų Ordeno magistru, ir jis žadėjo 
man pagelbon duoti kareivių. Už tai jis 
gaus iŠ manęs grobio dalį. Ir kadangi, 
kaip mes matome, atvyko pasiuntiniai, 
reiškia, jis savo žodžio nesulaužė. Mes 
prijungsim prie lietuvių kariuomenės 
3000 apsišarvavusių vokiečių. Būdamas 
pas magistrą, pats sau išrinkau arklius 
ir kareivius. Daugelis jų turi ant pečių 
geležines dalbas, kurios spiaudo ugnimi 
ir trenkia kaip perkūnas. Jie vietoje gali 
užmušti. Kadangi nei mes, nei lydiečiai 
tokių ginklų dar neturim, tai atsižvelgiant 
karo įstatymu, šiuo atveju jų nevartosim. 
Tai jau karo garbės dalykas.

Taigi ryt aplinkiniais keliais žygiuo
sime Lydon! Pilnas pasitikėjimo savim 
Vytautas ten paliko silpnas įgulas. Paim
sim kas vertingo, visa kita peleisime 
vėju ir pelenais !

Rimvydas, lyg apstulbęs, klausėsi tų 
kietų apsisprendusių kunigaikščio žodžių . 
Po valandėlės jis prabilo virpančiu balsu, 
neslėpdamas pykčio ir Širdgėlos:

- Kunigaikšti, geriau niekuomet ne
sulaukčiau tos valandos ! Brolis prieš 
brolį turi pakelti kardą! Vakar kalavijus 
aštrino prieš kryžiuočius, šiandien juos 
aštrina kryžiuočiams apginti. Nori sa,- 
jungos, kaip ugnies su vandeniu! Galima 
prisijaukinti žaltį, bet ne kryžiuotį. Ne - 
prisijaukinsi jo nei vaišingumu, nei do
vanomis. Gal maža jiems jau buvo į žio
tis sukišta? Vienok kaip koks šliužas, 

jis vis be perstojo žioja savo gerklę ir 
niekuomet nepasisotina. Ne, tiktai mūsų 
pačių vieningumas išgelbėti mus gali. 
Sakai, Vytautas grąso. . . Ar be svetimų 
kardų mes negalime mūšio lauke susitik
ti? Iš kur įsitikinęs esi, kad Vytautas 
vėl stos prieš tave, tave išduos ir paža
dus sulaužys? Klausyk, geriau siųsk ma
ne pas jį, atnaujinsim sutartį.

- Gana panašių kalbų, Rimvydai! Aš 
gerai žinau, ką reiškia Vytauto pažadai. 
Vakar jis galvojo viena, šiandien - kita. 
Vakar tikėjau jo žodžiais, kad paveldėsiu 
Lydą. Šiandien gi Vytautas sugalvoj o 
kažką kito. Sako, Lydos gyventojai manęs 
nenori. Reiškia, Vytautas pasiliko sau 
Lydą, o man, kaipo atlyginimą, duos 
kitą kraštą. Tur būt, tai bus plikos stepės 
arba Warego pelkynai. . . Ir iš ten pas
kui bus išvaikyta mūsų giminės ir broliai, 
o Vytautas užvaldys visą Šventą Lietuvą. 
Jis pats vienas norėtų viešpatauti, o sau 
lygius laikyti po padu !

Čia kunigaikštis priėjo prie lango ir 
pažiūrėjo į belaukiančius pasiuntinius.

- Manau, juos reiktų jau pakviesti, - 
tarė Liutauras.

- O, . kunigaikšti, - Rimvydas sude
javo, - ar tu žinai su kuo žaidi? Tu žai
di ne tik su priešu, bet ir su savo garbe.

Senasis karys matė, kad kunigaikščio 
nusistatymo pakeisti neįmanoma. Žuvo 
visos jo viltys, o kunigaikštis, spausda
mas kalaviją prie šono, vaikščiojo po me
nę žibančiom akim, kaip rūstybės dievas . 
Atsistojęs prieš Rimvydą, jis vėl ėmė 
kalbėti;

- Vytautas, cha! Šis mažaūgis gudrus 
žmogelis, vien nerimą keliąs mūsų 
šventojoje žemėje! Krūtinės mūsų amži
nai apkaustytos šarvais, Šalmai jau 
priaugę prie galvų!.. Iš vieno mūšio į 
kitą. . . Per ežerus, per stepes, per to
torių stovyklas. . . Taip, taip, mielas 
Rimvydai, nuo Suomių įlankos iki Juodų
jų Jūrų- viską jis sau užkariavo. O pats 
kokiame mieste ir kokiuose rūmuose gy
vena! Jo rūmų menes puošia ne meške
nos, bet persų kilimai. Sienos žvilga 
nuo auksų ir sidabrų, o spalvingi langų 
stiklai atgabenti net iš kito pasaulio kraš
to. Visur tik šviečia, net akį veria.

O kągi aš, Liutauras, gavau už visus 
savo vargus ? Ar man buvo iš to nauda, 
kad iš kūdikio vystyklų buvau išsyk per- 
vystytas į šarvus ?. . Ir kad arklio pienas 
tebuvo man maistu?. .

Visa, dieną ant žirgo, o vakare vie
toje pagalvės - arklio karčiai. Iš ryto 
gi, trimitui pažadinus, vėl ant žirgo tuo
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tarpu, kai mano vienmečiai nerūpestin
gai gatvėse žaisdavo. Juk atsimeni, Rim
vydai, ką? Mane, mažą berniuką, kurį 
tu pirmą syk išmokei paleisti taikliai 
strėlę į sakalą. . .

- Atsimenu, kunigaikšti. Ak,geri ta
da laikai buvo, ir tu buvai mano mieliau
sias auklėtinis. . . Atsimenu, Vilniuje, 
kai jūs abu su Vytautu žaisdavot sode, o 
ak jus mokiau vartoti kardą. Kai jūs, 
kaip du gaidžiukai, prisidengę skydais 
imtynių eidavot, ir tavo smūgis visados 
taiklesnis būdavo, kaip Vytauto. Jau ir 
tada. . .

Liutauras beveik nusijuokė:
- Neveltui ir Šiandien už tai mudu ne- 

sugyvenam. Vytautas visados jautė ma
no ranką. Todėl ir nori mane užgniaužti. 
Juk man nei sprindžio žemės nebuvo pri
dėta UŽ visas mano žaizdas, kuriomis 
galėjau šį tą įgyti.

Pažvelk į tas sienas iš ąžuolo rąstų 
ir tą mano pilį iš raudonų plytų 1 Kur 
margi stiklo langai? Kur persų kilimai ? 
Vietoje aukso, sidabro papuošimų šie - 
nose blizga drėgnas šaltas akmuo. Vie
toj kilimų- kerpės... Pagaliau žemių, 
turtą tiek netroškau. Garbės aš norėjau. 
Bet garbę.ir tą,Vytautas sau pasisavino. 
Prieš jį nublanko visi. Mūsų vaidilutės 
jį garbina, dainiai jį apdainuoja. Ak, 
tegul jis kovoja, griauja, tegul kelia sa
vo garbę, tiktai tegul nekiša savo pirštų 
į tėvą ir brolių žemes. Ar ne prievarta 
jis sostinę užėmė? Ar ne jis Algirdą nuo 
sosto nuvertė ir pats ten atsisėdo? Da
bar atėjo laikas, kad visam tam padary- 
tumėm galą! Neduosiu savęs ilgiau ap
gaudinėti !

- Vadinasi, - Rimvydas įterpė,- tavo 
nusistatymas galutinas?

- Kaip kad girdėjai, mano mielas 
Rimvydai.

Liutauras paėmė nuo stalo žiedą.
- Eik, Rimvydai ir pranešk, jog ku

nigaikštis yra pasiruošęs priimti svečius.
- Taip, kunigaikšti, - šis virpančiu 

balsu atsakė.
Jis pravėrė sunkias ąžuolo duris ir 

tyliai išėjo.
Minčių prislėgtas, jis slinko tamsiu 

koridoriumi. Mažos alyvos liepsnelės 
sienų akmenyse apšvietė jo liūdną išvago
tą veidą.

Staiga kažkas švelniai palietė jo petį .
- Kunigaikštienė !
- Tsss! - pridėjo ji pirštą prie lūpų. 

Tyliau, Rimvydai.
- Tu' dar nemiegi, kunigaikštiene ?
- Kas gali miegoti šią naktį, Rimvy

dai. Didelė, slogi nemiga viešpatauja 
šiąnakt mūsų pilies menėse.

- Tu ėjai pas kunigaikštį?
- Taip, aš žinojau, kad jis dar budi 

ir norėjau jį aplankyti, tik nesenai sugrį
žusį iš tolimos kelionės. Mane pažadino 
rago balsas, bet tai buvo ne kunigaikščio 
atvykimui skirta. Tuomet aš skubėjau pas 
jį, bet. . . keletas žodžių mane sulaikė 
prie durų.

- Tu girdėjai?
- Aš viską girdėjau, Rimvydai. Ir su

pratau tada, ko taip nekantriai pasiunti
niai į vartus beldėsi.

Ji atsirėmė į sieną ir deglas nušvie
tė jos išbalusį veidą, per kurį ritosi aša
ros.

- Tu verki, kunigaikštiene. . .
- Kaip aš neverksiu dėl tos gėdos, 

dėl to išdavimo... Tai sunku patikėti! 
Kad šitaip pasielgtų lietuvis, mano vyras ! 
Kad tokia negarbę ir gėdą mums užtrauk
tų. . . Vargšė Lietuva. . .

Kunigaikštienės gražus veidas buvo 
pilnas skausmo ir nusivylimo. Ji paėmė 
senąjį patarėją už rankos;

- Einam į mano kambarius, turiu su 
tavim pakalbėti.

- Bet pirma, kunigaikštiene, aš turiu 
pranešti pasiuntiniams, kad kunigaikštis 
jų laukia.

- Palauk dar valandėlę. Aš, Gražina, 
tau įsakau. Mano vyro vardu. Nesirūpink, 
atsakomybę imu ant savęs. Eime !

Kai jiedu nuėjo į jos kambarius, Gra
žina, pašalinus tarnaites, ėmė kalbėti:

- Pasiuntiniai niekados šito neišgirs , 
niekados! Jie veltui lauks. Mes turime 
ką nors daryti ir gelbėti mūsų krašto gar
bę. Nežiūrint kaip ir kiek tas kainuotų! 
Stovėdama prie durų viską apgalvojau. 
Dabar einu pas kunigaikštį ir stengsiuo-
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si jį perkalbėti. Šiaip ar taip, savo pa
siekti turėsiu. Tu čia pasilik, aš tau įsa
kau. Visa atsakomybė - man, nebijok. 
Duok man ir Šitą žiedą.

Ji iškubėjo iš kambario, o susimąs
tęs Rimvydas išėjo į balkoną. Taigi, 
Gražina bus kažką sumaniusi. Ji drąsi. 
Iš jos visko galima laukti.

Prisiminė senasis patarėjas, kai ji 
čia atitekusi visus užbūrė savo grožiu. 
Aukšta, liekna, ji buvo, lygi Liutauro 
ūgiui. Abu buvo gražūs, jauni ir nuosta
biai vienas kitam tiko. Ji buvo puiki rai
telė ir medžiotoja. Rodėsi, rankoj gink
lą mieliau laikydavo,kaip adatą ar verps- 
4-

Ji buvo ne tik Liutauro širdies valdo
vė, bet ir patarėja. Kunigaikščio įtaka 
į žmones, karo sprendimai ir slaptos su - 
tartys dažnai priklausė nuo jos nuomonės. 
Niekas net nežinojo, kiek galios turėjo 
kunigaikštienė.

šis gi, be galo ją mylėdamas, nere - 
tai jai nusileisdavo. Bet ar bus jis per
kalbamas šį kartą? . .

Rimvydas žiūrėjo įkryžiuočią pasiun
tinius. Staiga kieme pasigirdo šauksmas 
ir kažkoks smarkus ginčas. Persisvėręs 
per balkoną, jis stebėjo staiga sujudusius 
kryžiuočius. Jis matė, kaip vienas iš 
sargą ranka siekė ginko. Tai labai supy - 
kino kryžiuočią vyresnįjį . Jis užsėdo 
ant arklio ir sušuko:

- Prisiekiu tuom kryžium ant man o 
krūtinės, kad už įžeidimą bus atkeršyta! 
Po pliku dangumi laukti iki aušros ir 
paskum eiti po velnią! Ir dargi tarno 
įsakymu 1 Aš perspėju: mus neapgaus tas 
pagoniąšuo! Šaukėt mus prieš Vytautą, o 
paskui, ko gero, užsimanysit ir mus api
pinti ! Norėtumėt, ką? Pažiūrėsim, ar 
Vytautas atmuš tą kardą, kuris taip ar
ti kabo virš jūsų galvų.

8

Kai vartai buvo atkelti, kryžiuotis 
dar sušuko piktai:

- Duobę, kurią mums kasate, iška- 
site patys sau. Dar šiandien jūs į ją 
įkrisite ! Tai yra taip tikra, kaip kad aš 
esu Dietrich Halstark von Kniprode, or- 
deno komtūras. Ei, paskui mane, knech
tai !

Jis spūstelėjo pentinais arklį, ir, sa
vo palydovą lydimas, kaip vėjas išlėkė 
iš kiemo pro vartus.

Rimvydo veidas pragiedrėjo. Leng
vas atodūsis išsiveržė iš jo krūtinės:

- Gražina Liutaurą perkalbėjo. . .
Koks netikėtas ir malonus sprendimo 

pakeitimas! Kas atspės žmonią mintis? 
Štai jis, prityręs senas patarėjas, savo 
iškalba ir užsidegimu tik veltui laiką gai
šino. O štai, graži šypsena, saldus žode
lis išmeta iš rankos ginklą ir verčia pa
keisti sprendimą. Nieko stebėtino. Ju k 
kunigaikštienė buvo graži, o Liutauras 
jaunas.

Nuo bokšto pusės, siaurais suktais 
laiptais, leidosi žemyn Gražina. Jos il
go rūbo klostės glostė šaltą pakopų akme
nį ir gintaru papuošti sandaliai einant 
ritmingai kaukšėjo.

Ėjo ji tiesiai ir ramiai, kaip visada, 
tik jos išbalęs veidas buvo susimąstęs 
ir akys žėrėjo keista ugnimi.

Slinko ji tyli, kaip vaiduoklis,apytam
siais koridoriais, kol pasiekė savo kam
barius.

- Sveikinu, o kunigaikštiene, -pasi
tiko jaGdžiaugsmingai Rimvydas.

Gražina sustojo prie aukuro ir nieko 
neatsakė.

- Ir vis dėlto mūsą brangusis kuni
gaikštis paklausė ir nusileido savo tau
tos balsui, - kalbėjo Rimvydas. - Otada 
jis buvo taip įtūžęs. . . Atrodė, visą žemę 
būtų galėjęs savo kalaviju ištaškyti. Ma
tyti, tik pasikarščiavo. . . Ir vis dėlto.. . 
O, kunigaikštiene! Tu išgelbėjai tėvynės 
sūnų garbę! Tu išsaugojai, kaip šventa 
vaidilutė tautos aukuro ugnį!

- Ak, Rimvydai, aš esu tik paprasta 
moteris.

- Bet saky-x, kunigaikštiene, kaip tau 
taip greit pavyko Liutaurą perkalbėti? 
Juk prieš valandėlę jis buvo nepermal
daujamas ir kietas kaip granitas.

- Dievai man padėjo, - atsakė ji ir 
mintyse paskendusi, tebežiūrėjo į aukurą. 
Atrodė, ji meldėsi.

- Ar kunigaikštis dar nemiega? Aš 
norėčiau jį pamatyti.

- Jis miega, - atsakė Gražina, nepa
sukusi galvos. - Kietai miega.
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Ne tik seniau, bet ir Šiais moderniais laikais drąsių buriuotojų niekad netrūksta. Tai 
įrodė jaunas prancūzų gydytojas Alain Louis Bombard, kuris šių metų sausio mėn. pa
baigė savo kelionę, nugalėdamas neramų Atlanto vandenyną.

Pirmoji mintis plaukti per Atlantą jam kilo dar 1951 metais. Vieną kartą jam sudrau- 
gu plaukiant per Lamanšo kanalą, užėjo smarki audra. Jų maža guminė valtis daužėsi 
jūroje 5 dienas, kol pagaliau buvo išgelbėti. Tas dienas jie neturėjo nieko gerti nei val
gyti, išskyrus kilogramą sviesto. Toks nuotykis atbaidytų daugelį nuo jūros visam gy
venimui, bet Bombard buvo labai sudomintas. Jis pradėjo galvoti, kad žmogus gali 
išsilaikyti jūroje ilgą laiką be jokios pašalinės pagalbos. Norėdamas savo teoriją įro
dyti, jis kaip tik ir ryžosi leistis į tą ilgą kelionę per Atlantą.

Po šešių mėnesių studijų ir bandymų garsiajam Monte Carlo Okeanografijos institu
te A. Bombard priėjo išvados, kad vienas litras jūros vandens per dieną ir išspaustos 
žuvų sultys turėtų patenkinti žmogaus troškulį jūroje. Čia jis taip pat patyrė, kad žu
vys duoda visą žmogui reikalingą maistą, išskyrus vitaminą C, kurio galima gauti val
gant mažus jūros vėžiukus. Po visų tyrinėjimų dr. Bombard nusprendė, kad žmogus su 
meškere ir tinklu gali išbūti jūroje neribotą laiką ir išlikti ne tik gyvas, bet dargi vi
siškai sveikas.

Pagaliau 1952 m. rugpiūčio mėn. jis išplaukė iš Š. Afrikos Tangier uosto. Jo pasta
tas, tiksliau sakant plaustas, buvo gafelinio takelažo ir aprūpintas dviem pantonais iš 
abiejų šonų. Laivelis siekiąs 15 pėdų ilgio, buvo pavadintas - "L'Heretique".

Praėjus astuonioms dienoms, Alain Bombard, nuplaukęs 200 mylių, atsidūrė netoli 
Casablankos. Nuo čia jis pasuko savo pastatą į Kanarų salas, kurias, palyginant, labai 
greitai pasiekė. Las Palmas uoste jis padarė kelių savaičių pertrauką, nes ištikrųjų jo 
kelionė turėjo prasidėti nuo Kanarų salyno, o ne iš Tangier uosto. Spalių mėnesį dr .Bom
bard paliko Las Palmas uostą ir buriavo tiesiai vakarų link.

Per sekančias septynias savaites jis patyrė, kad didžiausia jo problema buvo ne mais
tas ar vanduo, bet geros nuotaikos išlaikymas. Pirmosios savaites pasitaikė neblogos: 
esant stipriam vėjui, diena po dienos jo pastatas buvo smarkiai varomas tolyn į vaka-

- Mūsų kunigaikštis šiandieną buvo 
per daug pavargęs ir reikalingas poilsio, 
ką ir besakyti. Ir gal tas midus, kurį 
girkšnojo, bus jį apsunkinęs.

- Taip, kunigaikštis dabar kietai mie
gos, - šyptelėjo Gražina.

Ji ėmė vaikščioti po kambarį, lyg 
staiga neramumas būtų ją užvaldęs.

- Eik ilsėtis kunigaikštiene, -tarė 
Rimvydas. Tu atrodai tokia išbalus ir 
liūdna. Tu, atrodo, visai nesidžiaugi? 
O gal tik per daug nuvargusi esi. Kas tau, 
kunigaikštiene ?

- Nesirūpink, Rimvydai. Geriau ir 
tu eik ilsėtis.

- Labos nakties, kunigaikštiene.
- Labos, Rimvydai.
Jis jau buvo bežengiąs pro duris, kai 

čia pat susidūrė su bėgančiu pasiuntiniu .
- Mūsų žvalgai pranešė, - jis uždusęs 

ėmė greitai kalbėti,-kad kryžiuočių vadas 
su savo kareiviais ruošiasi pulti, artėda
mi iš miško pusės ! Jų atrodo labai daug. 
Prieš švintant, tas buvo sužinota iŠ vo
kiečių belaisvių, norima apgulti miestą^

Ant slenksčio stovėjo Gražina.
- Tai negali būti - ji sudejavo.

Ji buvo tokia išbalusi, kad rodėsi, 
tuoj ims ir kris vietoje.

- Kyla klausimas, tęsė toliau žval
gas, - ar gintis ant mūrų, ar sutikti prie
šą lauke. Jūs, Rimvydai, tuoj praneški
te tai kunigaikščiui 1

- Aš pati eisiu, - tarė Gražina, su
raukusi savo tamsius antakius. Tu, tarne, 
įsakyk pabalnoti kunigaikščio žirgą. Vis
kas turi būti greitai paruošta. įsakau tai 
mano vyro vardu 1 Šitos nelaimės mes ir 
galėjom tikėtis. . .

Ji greitai nuskubėjo. (b-d.)
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rus. Bet paskui vėjas staiga pranyko,ir jis vos judėjo pirmyn, tik retkarčiais tepagau- 
damas stipresnį vėją. Gyvenimas ant laivelio pasidarė pilka, monotoniška kasdienybė. 
Linksmas iŠ prigimties, Alain Bombard dažnai būdavo paskendęs giliose mintyse, nuo
lat žvelgdamas į visuomet tuščią horizontą. Jo laimė, įvairūs kasdieniški darbai jam 
neleido įpulti į pesimizmą. Zuvavimas, logo užlaikymas,peilingavimas ir kraujo spau
dimo matavimas jį laikydavo užimtą mažesnę dienos dalį. Laisvalaikį praleisdavo 
klausydamas radijo, studijuodamas mikroskopu vandens gyvius, vesdamas užrašus ar
ba net kurdamas muzikalinius veikalus.

Vidury Atlanto jis sutiko pirmą kartą laivą. Tai buvo anglų keleivinis laivas "Ara- 
kaka", ant kurio jis išbuvo pusantros valandos. Bombard čia gavo naujas baterijas ra
dijui ir truputį obuolių. Jam grįžus į savo laivelį, papūtė stipresnis vėjas ir tolimesnis 
buriavimas buvo tik malonumas.

Po dviejų savaičių jis susitiko antrą laivą. Sį kartą olandų. Čia praleidęs pusę va
landos Bombard leidosi į tolimesnę kelionę.

Vieną šių metų sausio mėnesio ankstyvą rytą jis pastebėjo horizonte blyksint šviesą. 
Prašvitus ir priplaukus arčiau. Bombard pamatė atsidūręs mažame žvejų uoste. Pa
galiau, po 63 dienų kelionės iš Kanarų salų, jis pasiekė Stroud įlanką, Barbados sa
loje, netoli Vidurinės Amerikos žemyno.

Čia reikia pastebėti, kad per visą kelionę jis nepakliuvo nė vienon smarkesnėn aud
rom Tas tikrai labai stebėtina, nes ypač rudenį ir žiemą Atlante siaučia didelės aud
ros.

Nuo pat savo išvykimo Bombard visą laiką maitinosi jūroje randamu maistu: vė
žiukais, žuvimis, vandens paukščiais ir augalais, ištvermingai išlaikęs savo kelionę jis 
aiškiai įrodė, kad žmogus gali išbūti juroje ilgą laiką, jei tik turi reikiamų žinių, kele
tą reikalingų daiktų ir tvirtą būdą.

Paklaustas vieno anglų laikraščio korespondento apie savo kelionę dr. A. Bombard 
atsakė; "Tai buvo puiku, baisu ir begalo įdomu. Tačiau žuvų valgyti daugiau niekad neno
rėčiau, nes jos įgrįso iki gyvo kaulo". Taip drąsusis buriuotojas apibudina savo ir kar
tu pirmąją 1953 metais pabaigtą transatlantinę kelionę.

LIETUVOS SKAUTU BROLIJOS JŪRŲ SKAUTU SKYR. VEDĖJUI 
Jūrų s. BRUNO STUNDŽIAI

Toronto, Kanada

Lietuvių Jūrininkų Sąjungos Užsienyje Centro Valdyba nuoširdžiai dėkoja už svei
kinimus, gautus iš Lietuvos Skautų Brolijos Jūrų Skautų Skyriaus š. m. vasario men.16 d.

Lietuvių Jūrininkų Sąjunga visuomet žavėjosi nenuilstama Jūros Skautų veikla dar 
laisvoje mūsų Tėvynėje ir su pasigėrėjimu seka uolų skiepijimąjūros meilės ir jūrinės 
kultūros lietuvių jaunuolių tarpe tremtyje. Šio darbo vaisiai yra nepaprastai ryškiai 
matomi atsiminus, kad didžioji lietuvių jūrininkų dalis pasidarė jūrininkais todėl, kad 
pirmiau yra buvę jūros skautais. Tad mūsų troškimas yra matyti Jus, mielieji jūros 
skautai, ir toliau budint Tėvynės Jūros sargyboje, o mes visuomet esame pasiruošę su 
Jumis bendradarbiauti ir ranka rankon eiti visur ir visuomet, kur bus reikalinga dirb
ti ir kovoti dėl laisvos Lietuvos ir laisvo lietuviško pajūrio.

Tad budėkime ir laukime gero vėjo,
Romanas Vilčinskas
LJSU Centro V-bos pirmininkas

Mykolas Slapšys 
Sekretorius
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Fulton Oursler

ŽMOGUS NARVE

Bozo visuomet buvo paklusnus ir vai
kų mėgiamas dramblys. Cirko arenoje 
jis krėsdavo visokias išdaigas, Šokdavo, 
nuduodavo negyvą, o žaidimų pabaigoje 
žygiuodavo orkestro priekyje išdidžiai 
nešdamas vėliavą.

Bet laikai pasikeitė! Tris kartus vie
nos savaites laike jis jau bandė užmušti 
savo prižiūrėtoją, ir pamatęs vaikus, jis 
piktai trimituodavo, lyg norėdamas juos 
sutriuškinti. Niekas nebeįstengė jo nura
minti. Bozo kaip pavojingas žmonėms 
turėjo būti sunaikintas.

Žmonių minia susirinkusi cirko pala
pinėje laukė kada būrys prižiūrėtoju ka
riškais šautuvais įvykdys mirties spren
dimą. Bozo, lyg nujausdamas savo likimą, 
neramiai vaikščiojo narve, laikas nuo 
laiko gailiai trimituodamas. Už narvo 
grotų cirko savininkas, pasipuošęs žvil
gančia skrybėle ir žaliu švarku, jau ruo
šėsi duoti Ženklą, kai staiga jam kažkas 
švelniai uždėjo ranką ant peties. Šalia jo 
stovėjo žemas, bet petingas žmogus dide
liais rudais ūsais, storo stiklo akiniais, 
ruda skrybėle.

-Ar jūs tikrai norite sunaikinti Šį 
puikų girių milžiną? - paklausė nepažįsta
masis .

- Nebėra kitokios išeities, - atsakė 
savininkas, - dramblys nebesuvaldomas 
ir niekas jo nebepajėgs numalšinti.

- Įleiskite mane į narvą, ir aš įrody
siu, kad Tamsta klysti.

Šeimininkas nustebęs pažvelgė į nepa- 
žįstamąjįĮ, ir tarė;

- Pats būsi sutryptas į gabalėlius per 
tris minutes.

- Taip aš ir maniau kad Tamsta saky
si, - švelniai nusišypsojo nepažįstamasis 
- aš atsinešiau legalų tam leidimą. Visą 
riziką aš pasiimu ant savęs.

Patikrinęs leidimo legalumą, šeimi
ninkas pranešė Šią nelauktą žinią žiūro
vams. Tuo tarpu drąsuolis, nusiėmęs 
skrybėlę ir švarką, paprašė įleisti jį į 
narvą.

Bozo staiga sustojo ir, savo piktomis 
krauju pasruvusiomis akimis žiūrėdamas 
į narvo duris, pradėjo virpėti lyg nujaus
damas savo paskutines valandas. Maža
sis beginklis Žmogus įžengė narvan ir 
užtrenkė duris. Dramblys piktai sušniokš
tė. Tuo metu įsiveržėlis pradėjo jį švel
niai kalbinti. Išgirdęs pirmuosius nepa
žįstamojo žodžius, Bozo palengva nurimo. 
Nustebę žiūrovai negirdėjo jų pašnekesio, 
ir tik vienas dramblys atrodė suprantąs 
nepažįstamojo kalbą.

Didelis dramblio kūnas nustojo vir
pėjęs ' ir, rodėsi, sustingo. Staiga Bozo 
suunkštė gailiai, lyg verkiantis kūdikis, 
ir pradėjo linguoti savo milžiniška galva . 
Kai nepažįstamasis pradėjo glostyti jo il
gą straublį, dramblys jį švelniai apka - 
bino ir abu pradėjo lėtai žengti aplink nar-

Mūsų repr. vienetas dalyvavęs Pan-Pa- 
cifico jamborėje, 1953.

Mūsų repr. vieneto stovykla Pan-Paci- 
fico jamborėje, 1953.
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vą. Nustebusi minia nebeišlaikė, ir 
džiaugsmo banga užliejo cirko palapinę.

Pagaliau ūsotasis žmogus išėjo iš nar
vo ir tarė Šeimininkui:

- Jūsų dramblys visiškai ne toks jau 
blogas: jis buvo tik per daug pasiilgęs 
savo namų. Aš į jį kreipiausi indų kalba, 
nes Bozo yra iš Indijos, ir jis tik tą kal
bą girdėjo iš mažens. Dabar jis jau yra 
nurimęs ir tikrai vėl greit nebepasiilgs 
savo tėviškės ir jos kalbos.

Nepažįstamasis net nepastebėjo jam 
ištiestos šeimininko rankos, o gal jis ir 
nenorėjo pastebėti tos rankos, kuri par
davinėjo bilietus į dramblio mirties spek
taklį. Jis nepastebimai dingo minioje.

Šeimininkas nustebęs žvilgtelėjo į jam 
paduotą nepažįstamojo legalų leidimų. 
Kai jis perskaitė drąsuolio parašą,jam 
akyse pasidarė tamsu. Ten buvo parašy
ta; "Rudyard Kipling" Suliet. V. Šliupas

GYVULIU. ŽIEMOS MIEGO PASLAPTIS

Pats pavadinimas "žiemos miegas'hė- 
ra tikslus. Tai nėra miegas. Tikro mie- 
go metu mūsų organai beveik taip pat 
veikia, kaip ir nemiegant. Mūsų kvėpa
vimas vyksta; mūsų kraujo apytaka ir 
virškinimas, nors šiek tiek lėčiau, bet 
tęsia savo darbą. "Žiemos miege" kvė
pavimas ir kraujo apytaka sumažėja iki 
tokio laipsnio, kad geriausiai-gali būti 
apibūdinta "tik tiksenimu", tuo tarpu kai 
virškinimas, greičiausiai, visiškai nevei
kia.

Iš tikrųjų galvojama, jei šliužas ne
laisvėje bus pamaitintas ir netrukus po to 
jam bus leista užmigti "žiemos miegu" , 
jis, greičiausiai, nugaiš dėl kūne pasiti
kusio ir gendančio maisto.

"Žiemos miegu "miegančio padaro ne
pažadina nei palietimas, nei kasymas ir 
net įgnybimas, nebent tik žymiai padidė
jusi šilima.

Kodėl gyvuliai žiemą"užmiega? "Atro - 
do, kad vienos bendros priežasties nėra.Ži
noma, maisto trūkumas turi reikšmę, bet 
jo vieno šiam reiškiniui išaiškinti nepa
kanka, nes kai kurie gyvuliai užmiega 
"žiemos miegūįnors jie ir visiškai leng
vai galėtų surasti sau maisto žiemos metu. 
Taip pat ir temperatūra čia nėra lemian
tis dalykas, išskyrus tiktai šliužus ir 
vabzdžius, nes kai kurie "žiemos miegu" 
miegantieji gyvuliai pasilieka veiklūs žy
miai šaltesnėse sąlygose kaip kiti žiemo- 
tojai, nors ir jie vėliau irgi užmiega"žie-

Omahos Živilės dr-vės vaidilutės.

mos miegu".
Bendrai manoma, kad kiekvienais me

tais nustatytu laiku tam tikri gyvuliai pa
sirenka tinkamas vietas, susiriečia ir 
"miega" iki sekančio pavasario. Bet ste
bėjimai to visiškai nepatvirtina. Žiemoję 
žinduoliai žiemojimo metu retkarčiais 
nubunda ir juda, o tai ir yra kita mįslė. 
Šios "žiemos miego" pertraukos, atrodo, 
nevisuomet atitinka šiltiems žiemos lai
kotarpiams. J. S.

Draugininkas įsako skiltims per 5 min. 
pereiti tam tikrą atstumą (pav., 500 m) . 
Skautai eina, iš akies spręsdami atstumą 
ir laiką (laikrodžio niekas, išskyrus drau
gininką, neturi). Kada skautai taria, kad 
5 minutės jau išėjo ir kad reikalingas ke
lias nueitas, skiltininkas (pasitaręs su 
savo skautais) pakelia skilties gairelę. 
Laimi laiką ir atstumą teisingiausiai at
spėjusi skiltis.

Nuotr. kun. L. Musteikio

S KBŪTRTOS*VVČ IRTOS

TAUTINIS IR KULTŪRINIS AUKLĖJIMAS 
SKAUTIŠKOJE VEIKLOJE.

s. v. v. si. A. Banionis

Mes, lietuviai skautai, einame savo 
skautiškuoju keliu laikydamiesi įstatų, 
įsakymų, tradicijų ir papročių, kuriuos 
atsivežėme kartu su Nepriklausomos Lie
tuvos skautiškos mokyklos patyrimais. 
Bet nepamirškime, kad esame nelemtoje 
emigracijoje. Mūsų skautavimas, veiki
mo sąlygos ir uždaviniai yra daug dides
ni ir sunkesni, negu bet kada galėjome 
įsivaizduoti. Be savos žemės, gimtojo 

krašto laukų, miškų, upių ir vandenų 
esamoji aplinka mus nedžiugina. Svetima 
kalba, žmonės, papročiai ir mechanizuo
to gyvenimo tempas šiandien daugelio jė
gas ir idėjas žudo. Lūžta dėl to kartais 
gražiausi tikslai ir priesaikos.

Mūsų skautavimas šiandien yra egza
minas patikrinantis mūsų subrendimą ir 
užsigrūdinimą skautybėje. Mes, kurie gi
mėm, augom, vaikystės dienas nėrėm ir 
audėm Laisvoje Tėvynėje, atsinešėme 
Tėvynės meilę su savimi. Bet pažiūrėki
me į jauniausiąjį mūsų Tautos daigą - 
jaunuosius, kurie gimė skurdžios trem
ties pakelėje. Kas jam duos Tėvynės mei
lės impulsą? Kas nupieš jam lietuviškas 
sodybas, laukus ir upelius? Kas nuves 
jį į lietuvišką sodžių ar miestelį? Broli 
skaute, atiduoki visa tai, ką turi atsive
žęs iš gimtojo krašto! Atiduoki tam nau
jajam daigui visa tai, ką tau davė Lietu
vos gamta ir meilė Tėvynei, nes jis au
ga svetimos žemės maitinamas. Pasi
žiūrėk! Štai tavo jaunesnis brolis gal 
vaizduoja karvių bandos herojų, - kaubo
jų? Ištisus vakarus praleidžia bežiopso
damas į naują televizijos aparatą? Gal 
jis valgo, guli ir miega ant komiko ar 
kriminalinio Šlamšto knygelės? Kramto 
gumą gatvėje, mokykloje, svečiuose ir 
net bažnyčioje? Kalba babiloniška. Dai
na ir melodijos pigaus kabareto. Dideli 
miestai, tvankus oras, fabrikų dundesys 
ir svetimi veidai tave pilkina ir lieja į 
bejausmę masę, kuri bėga greičiau už 
besisukantį automobilio ratą.

Juodasis tremties voras mus supa 
ir rezga pragaištingu nutautėjimo vora
tinkliu, kurio tikslas yra iščiulpti iš mū
sų visa tai ką turime lietuviško. Štai į 
kokią aplinką mes einame su skautiškuo
ju auklėjimosi. Štai kokie sunkūs uždavi
niai mūsų darbui. Ar esame tvirti savo 
idėjose ir darbuose? Ar nepalūžo mūsų 
pasižadėjimai ir pareigingumas? Gal 
mums trūksta paraginimų ar šauklių? Pa
verskime savo Tautos istorijos lapus at
gal ir prikelkim mūsų Tautos auklėto
jus ir žadintojus: Valančių, Strazdelį, 
Vienažindį, Basanavičių, V. Kudirką, 
Maironį, Jakštą, Žemaitę ir kitus. Jie 
mūsų Tautą mokė ir tebemoko, kodėl mes 
turime mylėti savo tėvų žemę, dainuoti 
lietuviškas dainas ir melstis iš lietuviš
kos maldaknygės.

Tad broliai, į darbą vyrs į vyrą. . . . 
Tvirtai laikykimės savo SKAUTIŠKŲ 
PRINCIPŲ, PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ. 
BŪKIM IŠTIKIMI SAVO PRIESAIKAI IR 
TVIRTI JOS ĮVYKDYME. UGDYKIME
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TVIRTĄ SKAUTIŠKĄ CHARAKTERĮ TOJE 
PAT DVASIOJE IR NUOTAIKOSE, KAIP 
IR TENAI SAVO LAISVOJE TĖVYNĖJE. 
Kovokime su nutautėjimo voratinkliu į- 
jungdami Tėvynės meilę. Ypatingą dėme
sį atkreipkime į jaunuosius, nes juk jie 
greitai užims mūsų eiles ir turės tęsti 
mūsų eitą kelią toliau. Perduokime jiems 
visa tai, ką mums davė lietuviška skau
tiška šeima. Tuo mes įvykdysime vieną 
iš didžiausią mūsų uždavinių ir pateisin
sime įžodžio dalį "TĖVYNEI". Čia, aiš
ku, nepakanka vien gražių žodžių, užde
gančių šūkių ar paraginimų. Reikia dar
bo, darbo ir darbo...

Ir labai gaila, kad eilė mūsų pajėgių 
vyresniųjų brolių skautų, savo jėgas nu
kreipia kitur, bet ne skautiškos šeimos 
stiprinimui. Atsitinka ir dar blogiau; 
kartais skautas, išėjęs visą skautybė s 
mokyklą, įsigijęs žinių ir praktikos, nu
eina kitur ir savo skautaujant surinktas 
žinias net panaudoja piktam, būtent, sa
vo mokyklos pamatų skaldymui ir griovi
mui. Arba, skautybę suprastina ir paver
čia paprasta, tarsi, pasiuntinių ar tarnų 
organizacija, kuri privalo vien rinkti tik
tai aukas, padėti vargstantiems. Skautų 
vadovai vietoje vadovavimo, auklėjimo ir 
auklėjimosi darbo, atidaro skudurėlių 
surinkimo punktus ir jaunimą paleidžia 
kaip laikraščių išnešiotojus iš namų į na
mus. Tai vis geri darbeliai,atseit, skau - 
tui privalomi. Bet broliai, ar vien tik 
jie išplaukia iš mūsų kilnios ideologijos ? 
Ar tik ši viena yra galimybė padėti AR
TIMUI? Broliai, įsisamoninkim ir išstu
dijuokime skauto įstatus ir įsakymus. Ne- 
numeskim į šalį skautybės kūrėjo Lordo 
Baden-Powell paskutinio testamento, ku-

J. E. vysk. Lyons repr. vieneto narių tar
pe, Pan-Pacifico jamborė, 1953.

nuotr. J. Urbono 
14

riame jis aiškiai nusako mūsų tikslą.
Visų pirma stiprinkime ir ugdykime 

savo dvasios ir fizines jėgas, ir eikime 
ten, kur veda bendri Tautos reikalai. 
Tautinis ir kultūrinis auklėjimasis turi 
persunkti visas skautavimo formas, prie
mones ir lavinimasį. Mūsų skautiškos 
tradicijos ir papročiai yra, tarsi, gra
žaus Velykų margučio lukštas, kuriame 
gimsta, auga ir bręsta tvirta gyvybė. 
Neterliokime ir nemozokime jo, bet 
kruopščiai ir taisyklingai išskutinėkime 
ir išpjaustinėkime jį. Aš mačiau ir kalbė
jausi su viena senute lietuve, prieš pen
kiasdešimt metų atvykusia į Ameriką. 
Kaipjai ilgesio ir džiaugsmo ašaros rie
dėjo skruostais stebint skautiškus žaidi
mus ir pasirodymus! Senutė pasakė; 
"Kokia aš būčiau buvusi laiminga, jei aš 
atvykusi į šį kraštų būčiau turėjusi tokius 
gražius užsiėmimus ir organizaciją!" 
Ji ilgėjosi savo vaikystės ir Tėvynės, ir 
džiaugėsi, nes skautai jai priminė kažką 
brangaus lietuviško. Broliai, ar mums 
nieko nepasako šie senos lietuvės jaut
rūs žodžiai? Todėl budėkime visu 
protu, visomis jėgomis ir šir
dimi!

*
Sesės skautės, reikia pripažinti, 

tautinio ir kultūrinio auklėjimosi baruose 
daug daugiau pažengė į priekį, negu mes 
vyrija. Jos turi tam tikslui planus, ku
riuos jau vykdo ir vadovybė. Kaip su mu
mis? Ar mes palūžime? O gal steigsime 
kokius kultūros, meno klubus ar kitokius 
bereikalingus "sandėliukus", kur skauty
bė rūdyja ir pelyja. O gal dar nesusitar- 
sim dėl vadovavimo? To tik betruktų ! 
Juk dažnai taip atsitinka, kad tie Žmonės, 
kurie galėtų vadovauti, dėl asmeniškų ar 
šeimos priežasčių negali. Na, o tada 
atsitinka. . . jau praktikoje žinome. Kele
tas veža ir jiems ant nugaros dar krauna ! 
Kiti veža ne ten kur reikia. Tretieji vien 
špilkeles leidinėja. Tai toks yra kai ku
rių mūsų "skautiškas" žaidimas. Žais- 
kime rimčiau ir prieš žaidimą pagalvoki
me kokį žaidimą žaisime, bet ne priešin - 

gai.

TĖVYNĖ KLAUS - PAREIKALAUS

KĄ TU į TAI, KĄ TU į TAI!...
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PASIRUOŠK ! DĖMESIO ! PIRMYN !

Iki šių, metų vasaros stovyklos nedaug 
laiko beliko. O šie metai juk nėra pap
rasti. Lygiai prieš 35 metus gimė Lietu
vos Skautija. Valio Jai, valio mūsų didžia
jai skautiškai šeimai. Kiek daug gražaus 
darbo nudirbta, kiek dar gražaus darbo 
mus, sesės, broliai, laukia! Ir Tavo 
skiltis čia, aišku, nėra paskutinė. Buvau 
jūsų paskutinėje sueigoje. Mačiau kaip 
dirbate, žaidžiate ir vieningai ateitį pla
nuojate. Viskas gražu, gražu, ir, aišku, 
bus dar gražiau, kai pasimatysime prie 
stovyklinio laužo. "Dievui, Tau, Tėvyne, 
ir Žmonijai skiriam visą meilę mūs Šir
džių!"

Stovykla yra pats gražiausias skau
tiško gyvenimo laikotarpis. Jis ateina 
laukiamas, praeina džiaugsmą nešdamas, 
o nuėjęs,vėl laukiamas. Toki jau mes esa
me, kad mylim erdves ir platumas, Ža
liuosius laukus, mėlyną dangų ir vešliau
sias girias. Tik čia siela atsigauna, tik 
čia pasijunti, kad esi laisvas žmogus 1 To
li nuo saulės iškepinto asfalto ir troški
nančio didmiesčio gatvinės dvasios !

Taigi, visi stovyklon! Visi, kuriems 
plaka skautiška širdis. Visos mūsų skil
tys, būreliai ir laivai I Deguonio pavargu - 
siems plaučiams, darbo sumenkusiems 
raumenims ir sielai džiaugsmo skaisčio
je lietuviškoje šeimoje po atviru dangum . 
Tegu mūsųdaina išbudina visas snaudžian
čias pelėdas, o laužo ugnis sujungia dar 
glaudesnėn Šeimon, kad galėtume sėkmin
giau dirbti mūsų brangiajai Motinai Lietu
vai.

PASIRUOŠIMAS STOVYKLAI. P ava- 
sario skilčių iškylose ! Tik ten patyrimas 
atnaujinamas ir naujo įgyjama. Tad, ša
lin iŠ buklų! Visos sueigos nuo šios die
nos po atviru dangum! Ir iškylų, iškylų 
kaip galint daugiau. Kiekviena jų su savu 
uždaviniu: ar tai maisto gaminimui pra
mokti, ar tai Žvalgybos pratyboms, ar 
tai stovyklos įrengimams pasilavinti. . . 
Bet čia jau jūsų skiltininkui galvosūkis. 
Tam jis ir skiltininkas, kad jus gražiai 

vasaros stovyklai paruoštų. . .
KAS PASIIMTI STOVYKLON? Plikas 

kaip tilvikas stovyklon nevažiuosi, o ir 
labai kruopščiai turtelį kraudamas daž
niausiai ką nors pamirši. Tas pasitaiko ir 
seniems stovyklautojams .Taigi, duodu są
rašėlį:

pilna tvarkinga uniforma, kuprinė, 
2 antklodės, paklodė, Čiužinys (vietoje to 
gali būti miegmaišis), lietpaltis, 1 pa
maina apatinių baltinių, vilnonis megstu- 
kas, maudymosi kelnaitės, atsarginė pora 
kojinių, bent 2 nosinių, atsarginė lengvų 
batų pora, valgymo priemonės (metalinė 
lėkštė, šaukštas, peilis, šakutė ir puo
delis), indams šluostė, švaros priemo
nės: muilas muilinėje, dantų šepetėlis 
celuloido makštyje, pasta dantims, me
talinis veidrodėlis, batams šepetys ir te - 
palas (pakaktų vienos dėžutes visai skil
čiai), keletas adatų ir segtukų, sagų ir 
siūlų.

Tas viskas sudedama tvarkingai kup - 
rinėn į atskirus medžiaginius maišelius 
tokia tvarka, kaip jau buvo kartą "Skau - 
tu Aide" nurodyta. Kuprinės ar uniformos 
kišeniuose dar telpa: sterilus bintas, už - 
rašų knygelė su pieštuku, degtukai. Prie 
diržo virvė ir peilis.

Be viso šito pageidaujama: foto apa
ratas ("Sk. Aidas" nori pamatyti kaip 
stovyklavote), žiebtuvėlis, koks nors mu
zikos instrumentas, stovyklavietės apy
linkių žemėlapis, "baklagė", kompasas 
ir skautiškos literatūros.

Kaikuriose mūsų vietovėse ILGES
NĖMS stovykloms yra naudojamos spe
cialios sudedamos lovos ypač jau
niems stovyklautojams. Tas, aišku, pri
sideda prie stovyklos patogumų padidini - 
mo, bet. . . skautams nereikėtų pamirš
ti kaip įrengiamas guolis savomis ranko
mis. Trumpalaikėm stovyklom ar išky
loms, kai čiužinys ar miegmaišis deda
mas tiesiai ant Žemės, niekuomet nerei
kėtų pamiršti brezento ar kitos vandeni 
nepraleidžiančios medžiagos gabalo, ku
ris klojamas po čiužiniu apsisaugojimui 
nuo drėgmės.
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APRANGA. Svarbiausias dalykas iškylaujant ar stovyklaujant 
yra tinkama apranga. Jokio džiaugsmo nebelieka, jei esi per- 
šilęs ai visą laiką šąli, tuo labiau kai lietutis iki kaulo per
pila ar koją batas trina. To patyrusiam stovyklautojui pap
rastai neatsitinka.

Pradedant iš apačios, batai pirmoje vietoje, nes kiekvie
nas geras stovyklautojas kojas užlaiko pirmos rūšies stovyje. 
Batai turi būti storais, lanksčiais padais, gerai išnešioti ir, 
dėl Dievo meilės, ne anksti. Batai "tiesiai iŠ krautuvės" nei 
stovyklai nei iškylai netinka.

Plonos vilnonės kojinės labai tinka ilgesnėms iškyloms. 
Kai kurie stovyklautojai dargi mėgsta ją po dvi poras.Tokia 
dviguba kojinė gerai apsaugoja koją nuo nutrynimo, o vilna 
sugeria prakaitą: koja lieka visuomet sausa. Dėvint dvigu
bas kojines, aišku, svarbu, kad batai būtų atatinkamo dydžią 
nespaustą. Geriau viena kojinė, negu dvi ir spaudžiantis 
batas.

Paprastai ploni vilnoniai baltiniai yra vėsesni negu med
vilniniai, nes vilna sugeria ir išgarina prakaitą greičiau ne
gu medvilnė. Vakarais, kai atŠala, ypač kalnuotose apylinkė
se, vilna labai praverčia.

Uniformos marškiniai ilgomis rankovėmis ir ilgos kelnės 
labai tinka iškyloms: apsaugoja nuo aštrių krūmų, šakų ir 
saulės spindulių. Vakarais, kai atšala, aišku, gali prireikti 
ilgomis rankovėmis vilnonių marškinių ar megstuko. Šiaip 
stovykloje trumpomis rankovėmis marškiniai ir trumpos kel - 
nes yra idealiausia apranga.

Lietpaltis ar kas nors panašaus iš plastikinės medžiagos 
turi būti neatskiriama stovyklinė aprangos dalis, nes žinoma 
stovyklų, kur lietus pylė ištisomis dienomis. Būk ir tam pa
siruošęs !

APRANGOS DŽIOVINIMAS. Opiakojį stovyklautoją leng
va pažinti iš apsvilintą batų! Ir vis dėlto yra saugus būdas 
rūbams ir batams džiovinti. 3 pėdų atstume nuo ugnies iš
tempk tarp medžių ar kartelių virvę. Ant jos kabink džiovi
namus dalykus.Tiknebandyk vilnos ar odos greitai džiovinti. Tai 
nėra įmanoma 1 Batus džiovinant suverk raiščius ir paka
bink ant pagalėlių taip, kad pirmoje vietoje džiūtų padai.

Kiekvienos stovyklos ar iškylos malonumas priklausys 
tik nuo to, kaip gerai pasiruošime. Nutrinta koja ir po pir
mos nakties užkimusi gerklė ar net sloga yra dažnai menko 
pasiruošimo ženklai.

Gerą stovyklą ir iškylų Šiais sukaktuviniais metais lin
kiu jums visoms ir visiems -

Skautiškos juostos projektas, kurį pagamino mūsų bendradarbis V.MATIS, Toronto.
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HTlamyfės ctenq.
Pirmasis gegužės sekmadienis yra tavo Mamytės diena. Šią, dieną ski

riame Tai, kuri mus labiausiai myli ir mumis daugiausia rūpinasi. Ar gali 
įsivaizduoti, kas atsitiktą, jei tu Jos netektum? Dieve, kaip gaila tų vaiką, 
kurie savo mamyčių yra netekę. Jiems turi būti labai labai liūdna, nes ma
mytė yra pats brangiausias Žmogus, kurį šiame pasauly turime. Būkime Jai 
geri ir mylėkime ją ne tik jos dienojė, bet ištisus metus.

Šiandien tu Jai nuneši pavasario gėlyčių ir pažadėsi būti geras, paklusnus 
ir mylintis vaikas. Nesistebėk brangusis-gioji, jei ašaras matysi jos akyse. 
Tave mylinčiai Mamytei jos vaiko meilė yra brangiausia dovana.

Sfebuu scujo mainytei
Detroito "Algimanto" draugovės 
vilkiukas Gediminas Januškevičius, 
laimėjęs knygų skaitymo konkurse 
II-rą vietą, vienos iš skaitytų kny
gų atpasakojimą skiria savo mamy
tei Motinos Dienos proga.

"MOTULĖ PAVILIOJO"

Šį apsakymėlį parašė Lazdynų 
Pelėda. Jame aprašomi du vaikai: 
Petriukas ir Katriutė, kurių mama 
paskendo ir jie liko našlaičiai.

Vieną vakarą Petriukas ir Kat
riutę sėdėjo trobelėje ir laukė ma
mos. Trobelėje buvo tamsu, bet 

žiburį uždegti jie bijojo. Jiems 
rodėsi, kad apie trobelę kas vaikš - 
to. Jie buvo alkani, bet valgyti ne
buvo ko išskyrus bulves. Bulvėms 
verdant ir ugnelei kūrenantis, vai
kai užmigo. Pabudo naktį. Trobe
lėje buvo šalta ir ugnis užgesusi. 
Katriutė pradėjo verkti mamos. 
Petriukas ją paguldė ir pats atsi
gulė. Ryte juos pakėlė senutė Rim
kienė. Vaikai galvojo, kad mama 
parėjo, bet, pamatę kaimynę,nusi
minė.

-"Vargu ar mama pareis" ty
liai pasakė Rimkienė ir apsiver
kusi išėjo. Vaikai išsigando, nes 
suprato, kad su mama kas nors
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baisaus atsitiko. Po to į trobelę 
atėjo keli kaimynai ir tarpe jų 
Stripeikienė, kuri paėmė vaikus 
savo globon. Vaikų mama skalb
dama baltinius buvo įkritusi po le
du. Pas Stripeikiene vaikams buvo 
labai sunku. Jiems reikėjo daug 
dirbti, o valgyti davė mažai ir 
dažnai mušti gaudavo.

Vieną dieną Katriute susirgo, 
pradėjo karščiuoti ir klejoti. ,Jai 
rodėsi, kad jos motulė ją šaukia 
prie upės. Petriukas pabudo. Pa
matęs pravirą langą ir neradę s 
Katriutės, pradėjo ją šaukti. Jis 
irgi nubėgo prie upės ir, įlipęs į 
gluosnį,žiūrėjo į vandenį. Jam pa
sigirdo, kad Katriutė ir mama jį 
Šaukia. Tuo tarpu ir jis įkrito į 
upę.

Rytojaus dieną žmonės kalbėjo, 
kad vaikus motulė paviliojo.

Gediminas Januškevičius

Detroit, Michg.
1953. V.10.

Mūsų sodžių buvo aplankiusi 
ugnis. Liepsna bėgte bėgo nuo vie
no šiaudų stogo prie kito,nuo vie
nos pirkios prie kitos. Jau pusė 
sodžiaus buvo liepsnos tvane, bet 
ugnis vis griebė naujus stogus ir 
pirkias. Nieku būdu negalima bu
vo gaisro suturėti. Žmonės nusi
minė, nuleido rankas. Džiaugėsi, 
vien savo vaikus iš baisios nelai
mės išgelbėję.

Liepsna pasiekė ir klojimą, 
kur buvo gandro lizdas, o jame - 
gandreliai. Gandras visaip sten
gėsi gelbėti gandriukus: snapu su
ėmęs vieną kitą paukštelį, mėgi - 
no skristi; manė tuo būdu išne- 
šiąs paukštelius, po vienas kito, 
ramion vietelėn. Bet tai nepasise
kė: paukšteliai buvo persunkus, ir 
gandras jų nepanešė.

Tuo tarpu ir lizdas pradėjo 
degti. Ką gi darė gandras? Jis 
šoko prie lizdo, ištiesė sparnus, 
pridengė jais paukštelius ir drau
ge žuvo liepsnose.

SAKALAI VARŽYBOSE

Kai varžybos prasidėjo, 
Algiui mokytis reikėjo, 
Bet išmokęs sau linksmai, 
Kalbas morze su visais. . .

Iškyloje prie lauželio 
Skamba, aidi jų dainelės;
Sveika, miela ir gražu 
Su gamta pabūt kartu.
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gera augti prie mamytės.
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2. Gera žaisti su mamyte, 
Šokt ir juoktis ir dainuot. 

Jokio, jokio rūpestėlio. 
Jokio vargo nežinot. . .

3. Jokio jokio rūpestėlio. 
Tik mamytę kaip mylėt. 
Mūsų meilė kad žydėtų. 
Kaip graži, graži gėlė.

Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Pieš. V.Bričkaus

Bet vien džiaugtis neužtenka - 
Štai, ligonius jie aplanko;
Šios kilniosios pareigos 
Niekas kitas neatstos.

Juozas nauja^ kandidatą 
skilčiai pagaliau pristato, 
Po Brolijos vėliava 
Tautai augs nauja karta.
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Skyrių veda s. Č . Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Š.m. kovo mėn. 22 d. Jo Ekscelencija 
Vysk. J. Brizgys suteikė audienciją Vy
riausiai Skautininkei Dr. D. Kesiūnaitei, 
kuri atvyko pasikalbėjimui su keliomis 
Seserijos Vadijos pareigūnėmis, Cleve- 
lando tuntininke ir akademikių skaučių 
draugininke.

Vyriausia Skautininke, pasveikinus Jo 
Ekscelenciją užtikrino, kad Seserijos Va- 
dija visomis išgalėmis budi, kad religi
nis auklėjimas vienetuose būtų tinkamoje 
aukštumoje ir kad katalikės skautės gi
lintus į katalikišką pasaulėžiūrą.

Šiandien, kada turime dvasios vado
vus ir dvasiškius akademikus skautiško
se eilėse, religiniai klausimai katalikėms 
skautėms yra lengviau spręsti.

Vyriausia Skautininke padėkojo Jo E. 
už moralią paramų skautybei, kurių vie - 
netai jaučia jo veikloje dvasiškių tarpe, 
ir įteikė knygą "Skautybė Mergaitėms " 
su juostele ir Rūtele.

Jo Ekscelencija maloniai atsakė į Vy
riausios Skautininkės ir Seserijos Vadi
jos narių klausimus. Užklaustas apie ta
riamos katalikų skautų sąjungos steigi - 

■ mą, Jo Eks. užtikrino, kad lietuvių dva
siškosios vyresnybės tarpe tai visai nė
ra kvestijonuojama, nes P. L. S. S. - ga 
eina geru keliu, Jei tokį klausimų kas 
ir iškelia, tai grynai savo iniciatyva.

Taip pat Jo Ekscelencija priminė, kad 
skautiškoji vadovybė dėtų pastangas su
daryti sąlygas ir kitų konfesijų skaučių 
religiniam auklėjimui.

Jo Ekscelencija ragino Seserijos Va- 
diją kreipti ypatingų dėmesį į dvasios 
ugdymą, nes grįžę į Tėvynę, jų atstaty
sime ne atvežtais milijonais, bet parvež
tąja dvasia. Jis ragino įtraukti į savo 
eiles ir vietines lietuvaites.

Keliant registracijos klausimą, Jo 
Ekscelencija davė kelius pavyzdžius kitų 
organizacijų, kurios išsikovojo teisę 
atstovauti Lietuvą tarptautinėse organi
zacijose. Jis ragino išsirūpinti Skaučių 
Seserijai ne tik lietuvių reprezentaciją, 
bet Lietuvos atstovavimą.

Po to Jo Ekscelencija sutiko nusifoto
grafuoti su jį aplankiusiomis vadovėmis 
ir Clevelando skaučių-tų dvasios vadovu 
kun. Dr. K. Širvaičiu.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
* Pasiruošimas didžiajai Šių metų su
kaktuvinei Niagaros stovyklai vyksta pil
nu tempu. Sudaroma stovyklos vadovybė, 
kuri šiuo metu yra sekančios sudėties : 
v. s. K. Grigaitis (994 Dundas St. W. To
ronto, Ont.)- viršininkas, ps.H. Stepai- 
tis (114 Marion Avė., Toronto, Ont.) 
viršininko pavaduotojas, s. J. Vaišnys, 
(5541 S. Paulina St., Chicago 36, Ill. ) 
stovyklos kat. sk. dvasios vadovas, ps. 
V. Mantautas (West Baden College, West 
Baden Springs, Ind.) - vyčiųprogramos 
vedėjas. Stovyklos vadovybė praneša, 
kad stovyklos mokestis vienai dienai nu
matytas $ 1.25-1.50. Taip pat stovyklau
tojai prašomi atsigabenti savo palapines. 
Trūkstamas palapinių kiekis busnuomuo- 
jamas. Smulkesnei apie stovykląinforma- 
cijai stovyklos vadovybė išleidžia spe
cialų aplinkraštį.

* Vyriausias Skautininkas patvirtino 
pareigose vadovus: Chicagos Lituanicos 
tunto tuntininku - s. Br.Gurėną, Det
roito Baltijos viet-jos vietininku ps. J. 
Paruškevičių, Clevelando viet-josvieti
ninku - jūr. s.VI. Petukauską , Bosto-
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no viet-jos vietininku - s. L. Končių, 
New-Yorko viet-jos vietininku - s.A.Sa- 
mušį, Los Angeles viet-jos vietininku - 
ps. VI. Pažiūrą ir Omahos viet-jos vie
tininku - ps. kun. L. Musteikį.

* Nuo Š.m. kovo 25 d. J. A. V. Rajonas 
padalytas į keturias sritis. Clevelando 
ir Detroito vietininkijų sričiai vadovauti 
paskirtas v. s. V. Šenbergas, gyv.Cle- 
velande; Chicagos ir Omahos sričiai - 
s. St. Rudys, gyven. Chicago j; Bostono ir 
New-Yorko sričiai - ps. T.Naginionis , 
gyv. Bostone; Los Angeles sričiai - ps. 
VI. Pažiūra, gyv. Los Angeles. Ligšio
linis JAV Rajono Vadeiva s. VI. Pauža ir 
jo pavaduotojas v. s. V. Kizlaitis, kaden
cijai pasibaigus, iš pareigų atleisti.

* Vyriausias Skautininkas patvirtino 
Brolijos Jūrų Sk. Skyriaus Vedėjo pris - 
tatytus skyriaus bendradarbius: jūr. s. 
VI. Petukauską, jūr. ps. L.Knopfmilerį , 
laivų St. inž. L. Balsį, v.valt. G.Kača - 
nauskairv. valt. A. Žilinską.

* Nuo š.m. gegužės 15 d. ligi lapkričio 
15 d. Brolijos Vadijaskelbia Brolijos vie
netams (skiltims, valtims, būreliams ) 
SKAUTIŠKOS VEIKLOS VARŽYBAS. Tuo 
siekiama dar labiau pagyvinti skautavimą. 
(ž. varžybų taisykles).

* Vokietijos Rajono Vadeiva kreipėsi į 
užjūrio skautus-es bei skautų bičiulius, 
prašydamas siųsti aukų jų planuojamai 
stovyklai suorganizuoti. Stovykla prasi
dėtų liepos m. Kreipdama į tai ypatingą 
dėmesį, Brolijos Vadija paskelbė gegužės 
mėnesį Gerojo Darbelio mėnesiu. Tos ak
cijos taisyklėse kviečiami visi Brolijos 
nariai per' savo draugininkus, vietininkus 
ar tuntininkus siųsti aukas besiruošian
tiems stovyklauti broliams tremtyje. Ne
uždirbantieji skautai aukoja bent po 10 et., 
uždirbantieji, bent po 25 et. Pavieniai 
skautai aukas siunčia betarpiai Vokietijos 
Rajono Vadeivai adresu: A. Venclauskas, 
Hannover, Hegelstrasse 6, Germany, 
Br. Zone.

JAV RAJONAS

Detroit, Mich.

* Jau trys metai, kai Detroite veikia 
Gabijos skaučių tuntas. Trys metai, kai 
įkurta Gabijos tunte skautiškos veiklos 
ir tėvynės meilės kibirkštėlė liepsnoja 
jaunose skaučių širdyse. Tuntas turi 

seses, kurios visos vieningai sutartinai 
dirba, tartum ranka rankon susikibusios, 
eina savo pasirinktu skautišku-lietuvišku 
keliu. Tuntas gerai užsirekomendavęs 
lietuviškos visuomenės tarpe, gražiai 
sugyvena su visomis veikiančiomis orga
nizacijomis, prisideda prie visų svarbes
nių tautinių, kultūrinių bei šalpos darbų. 
O ypač geri ir draugiški santykiai su 
broliais skautais.Tunte veikia jaun. skaučių 
dr-vė, kuri dėka pasišventusių vadovių, 
dr-kės vyr. sk.Z.Suknytės ir adj.vyr. sk. 
M.Svobaites išaugo į stiprią ir skaitlingą 
dr-vę.Iš atskirų skilčių nesenai susijungė 
ir susiorganizavo nauja skaučiųdr-vė, pa
sivadindama Vilijos vardu. Reikia tikėtis, 
kad pagal savo pasirinktą šūkį "Vienybė
je galybė", ši dr-vė tikrai bus vieninga 
ir stipri. Vilijos dr-vei vadovauja dr-kė 
vyr. sk. D. Šeputaitė ir skiltininkės vyr . 
sk-tės D. Racevičiūtė ir A. Kaselytė. 
Nuo jaunesnių sesių neatsilieka darbais 
ir gražiai dirba vyr. skaučių Vigros 
skiltis, kurios dauguma sesių drauge yra 
ir kitų vienetų vadovėmis. Šiai skilčiai 
vadovauja ps. J. Pečiūrienė. Be šių su
minėtų pareigūnių tunto Vadijoje dar dir
ba P. Pajaujienė, L. Puskepalaitienė, ir 
vyr. sk. Ir. Gerulaitytė. Tuntui nuo pat 
jo įsisteigimo vadovauja s. K. Kodatiene.

Tuntas savo jėgomis ir drauge su 
skautais yra suruošęs eilę minėjimų, 
švenčių, laužų, vakarų ir 1.1. Be to, vi
sos skiltys ir dr-vės daro reguliariai 
sueigas, eina skautišką programą ir 1.1. 
Praeitą vasarą buvo suruošta tunto sto
vykla, kurios nuotaikomis skautės ir da
bar tebegyvena.

Šių metų svarbesni tunto darbai: drau
ge su broliais skautais vasario m. 7 d . 
suruoštas linksmas Užgavėnių vakaras 
su laužu, originalia skautiška programa 
ir visomis lietuviškomis Užgavėnių tra
dicijomis, kovo m. 8 d.suruoštas Šv. Ka
zimiero minėjimas, į kurį atsilankė bro
liai skautai ir skaučių-tų tėveliai. Jaun . 
skautės kartu su jaun. skautais ruošiasi 
bal. 25 d. vaidinimui "Mėlynasis druge
lis".

Tokia kukli pradžia, bet šiais sukak
tuviniais metais dar daug esame užsibrė
žę padaryti. Prieš akis vasara, ir vėl 
tenka vadovėms pasitempti ir visą savo 
energiją nukreipti į stovyklas. Birželio 
pabaigoje numatyta suruošti tunto stovyk
lą, o po jos vyr. sesės numato vykti į. 
vadovių stovyklą prie Niagaros. Ten 
toli. . . gamtos prieglobsty pasimatysime 
ir savo žiniomis,rūpesčiais ir džiaugs
mais pasidalysime. Tad iki mielo su-
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sitikimo vadovių stovykloje taria Gabijie- 
tės kitų tuntų sesėms. K.

Chicago, Ill.

* Sekmadienio rytas. IŠ visų. Čikagos 
kampelių vyr. sesės skuba į religinę su
eigą. Ilgokai dar tenka palaukti ant kurio 
nors kampo, kol pagaliau pasiekiamas 
tikslas. Sueiga pradedama Sv. Mišiomis 
jaukioje Tėvų Jėzuitų koplyčioje, kuri yra 
tokia nedidutė, kad vyr. skaučių draugo
vė užtektinai ją pripildo. Čia paprastai 
sesės meldžiasi giedodamos. Neperdi- 
džiausias vyr. skaučių būrelis, bet gana 
galingai nuskamba "Pulkim ant kelių" 
mažytėje koplyčioje. Netrukus dvasios 
vado trumpas pamokslėlis, ir vėl sesės 
gieda vieną giesmę po kitos. Tik artėjant 
Pakylėjimui, keliems momentams darosi 
taip tylu, kad net girdėti skautiškų širdžių 
plakimas. Tai trunka neilgai, nes sekan
ti giesmė sudrumsčia tylą. Nuskambėjus 
"Marija, Marija" giesmei, nenorėdamos 
tikėti, kad taip greit pamaldos pasibaigė, 
sesės skirstosi iš koplyčios ir renkasi į 
Tėvų Jėzuitų patalpas antrai sueigos da
liai. Čia jas pasitinka dvasios vadas Tė
vas Vaišnys. Na, ir antroji sueigos da
lis prasideda. Seka du referatai, po jų 
trumpos diskusijos. (Referatus paruošia 
pačios sesės, pasiskirsčiusios tam tik
ra eilės tvarka). Vėliau paskirstomos 
referatų temos sekančiai sueigai. Refe
ratų temos dažniausiai yra susietos su 
vyr. skaučių religine programa. Jas pa
renka pats dvasios vadas Tėvas Vaišnys . 
Na, ir apipila sesės dvasios vadą klausi
mais, į kuriuos visus atsakyti neretai 
pritrūksta laiko. Čia dažniausiai nagri
nėjami religiniai bei su religija susieti 
gyvenimo klausimai. Toliau dėstomi 
įvairiausi sumanymai, kol pagaliau ne
matant prabėga tos trumpos pora valandų 
ir laikas skirstytis namo. Su pakilia dva
sine bei skautiška nuotaika skirstosi ne
didelis vyr. skaučių būrelis po visą Či
kagą,nekantriai laukdama sekančios re
liginės sueigos. Religinės sueigos, ku
rias taip įdomiai bei sumaniai praveda 
Tėvas Vaišnys, visuomet vyksta sekma
dieniais Tėvų Jėzuitų patalpose. Ir taip 
Čikagos vyr. skautės skiria kas trečią 
savo draugovės sueigą religijai. ? Sesė

* 1950 m. sausio mėn. nedidelis jau
nuolių būrelis pilni energijos ir pasišven
timo šaukia pirmąją jūrų skautų sueigą ir 
įkuria Chicagoj pirmąjį jūrų skautų vie
netą.

Jie visi neužmiršo duoto pasižadėji
mo v. s.kpt. M. Kukučiui, taip pat įskie

pytos jiems meilės jūrai, jūrininkystei , 
vandens sportui ir skautijos idėjai.

Sunki yra veikla: dienos metu darbe , 
visas laisvalaikis skiriamas jaunam jūrų 
skautų vienetui.

Nei pastato, nei uosto, tik žalias sta
las ir patalpos sueigoms - tai visa jūri
ninkystė. Iš rankraščių ir galiuko virvės 
mazgams rišti duodami jūrų skautams 
kandidatams patyrimo laipsniai ir ruošia
mi įžodžiui.

Bet vienetas pamažu auga ir stiprėja. 
Štai, ruošiama antra lietuvių skautų sto
vykla, netoli Chicagos. Kaip visur, taip ir 
čia, pirmieji visą sunkųjį darbą atlieka 
jūrų skautai.

Parenka stovyklai vietą,paruošia visą, 
stovyklą, kad skautukės bei skautukai 
jaustųsi jaukiai ir linksmai (gaila tik, kad 
dienynas nebuvo vedamas L. K.)

Laivas pamažu įgauna normalią formą 
viskas yra daroma, kalami planai kaip 
įsigyti nuosavą pastatą (laivą), kaip duoti 
jaunimui, jūros skautukams, progos pa- 
buriuoti, patiems vairą laikyti, šotus bei 
kitas virves patampyti, kad pasijustų esą 
tikri jūrų skautai, o ne žalio stalo ir mo
deliukų jūrininkai.

Bet ateities Amerikos piliečių laukia ir 
kitos pareigos. Taip vienas po kito iš lai
vo narių tarpo gauna šaukimą kariuome
nėn ir išvyksta atlikti pilietišką pareigą.

Pasilieka vienas, kuriam visa našta 
gula ant pečių. Tas vienas perėjęs puikią 
skautišką mokyklą pas v. s. M. Kukutįne- 
nustoja vilties ir kaip koks vilkikas traukia 
laivą iš uosto į jūrą, kur pakėlus bures 
galėtų savystoviai buriuoti.

Dideliu pasišventimu laivo vadas dirba 
ir vis traukia naują jaunimą į jūrų skautų 
eiles. Šiandien jis gali su pasididžiavimu 
pasakyti - "dėka visų skautų darbštumo, 
drausmingumo, pasišventimo, mums pa - 
sisekė laivą iš "styliaus" išvilkti, o dabar 
laukiame tik gero vėjo, kuris papūstų 
mums į pakeltas bures,ir mes su didesne 
energija bandysim nugalėti visas esamas 
kliūtis".

Trys metai. Mūsų brangūs jūrų skau
tai grįžta iš Dėdės Šamo kariuomenės, 
subrendę vyrai, su vyrišku patyrimu ir 
pilni energijos vėl įsijungs į tą garbingą 
darbą, kurį buvo prieš tris metus per
traukę.

Per tris metus vieneto veikloje yra iš
varytas didelis baras, dabar jaunebeužuo
mazgoje - iš ten išsiirklavo, - vėl seka 
nauji uždaviniai ir turėkim vilties, jog 
sekančiais metais pasieks naujų laimėji
mų ir užsibrėžtą tikslą.
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Leiskit,mielijūrųskautai, palinkėti atei
čiai gero vėjo ir sekančiais metais pakel
ti nuosavam pastate baltas bures, o jo 
stiebe seną garbingą jūrų, skautų vimpilą .

Būkit drausmingi, darbštūs, nuošir
dūs, mandagūs ir pavyzdžiu viens antram.

O Jums - E. Jasiukaičiui, J.Norkeliui 
A. Levanui, A.Snarskiui - jūrų skautų 
steigėjams Chicagoj, geriausios kloties 
tolimesniam Jūsų skautiškam darbe ir 
gyvenime. I.ps.L.K.
* Chicagos Lituanicos skautų ir Auš
ros Vartų skaučių tuntų vienetams yra 
paskirti dvasios vadovai: Bridgeporto 
apylinkėje - kun. dr. J. Prunskis, Brigh
ton Parko - kun. J. Vyšniauskas, 18-to- 
sios Kolonijos - kun. S. Šantaras, Jūrų 
skautams - kun. J. Raibužis, S. J. .Ge
ležinio Vilko draugovei - kun. Pečkys, S.J.

* P. Urbonas o paaukojo $ 25 Chicagos 
kpt. M. Kukučio jūrų skautų laivui - 
plaukiojimo pastatui įsigyti. Jūrų skau
tai reiškia jam už tai nepaprastai gilių 
padėką.

Boston, Mass

* Bostono laikraščiai "Sunday Herald " 
kovo 29 d. ir "Boston Traveler" kovo 31d. 
gražiai paminėjo lietuvio s. Liūdo J.Kon- 
Čiaus darbą. "Lithuania Patriot Named 
Official Of Hub Scouts "-užvardintas teks
tas "Boston Traveler" dienraštyje. Tekste 
rašoma:

"Lietuvis patrijotas, kuris pabėgo nuo 
nacių ir komunistų persekiojimų savo tė
vynėje, yra paskirtas distrikto vedėju 
Amerikos Skautų Bostono Taryboje.

Taryba praneša, kad Liudas J. Končius, 
gyv. "E" Street South Bostone, dirba So. 
Bostono ir Roxbury distrikte (tunte).

Jis atvyko į Šį kraštą kaip DP (tremti - 
nys) 1949 metais. Končius lankė Tufts 
College, kurį baigė pereitų metų birželio 
mėn. (bakalauro laipsniu).

Jis buvo suimtas bolševikų .1941 m., vos 
18 m. amžiaus. Jis buvo nuteistas 10 m. 
priverčiamojo darbo štovyklon už nepri
tarimą rusų komunistų režimui"

Vėliau, prasidėjus vokiečių - rusų ka
rui, Končius ištrūko (iš kalėjimo). Sekan
čius metus jis praleido tėviškėje - kaime, 
toliau nuo Hitlerio geštapo akių.

1944 mrusams grįžtant atgal, Končius 
buvo priverstas bėgti Berlynan. Buvo at - 
sidūręs Čekoslovakijoje, kol galop pateko 
amerikiečių zonon Vokietijoje. Kelis me
tus pagyvenęs DP stovyklose, jis atvyko

Amerikon.
Jo žmona yra lietuvaitė - Irena, kuri 

vieną savaitę vėliau DP transporto laivu 
paskui jį atvyko į Ameriką. Jiedu vienu 
metu studijavo tame pačiame universitete 
Lietuvoje".

Teko patirti, kad amerikiečių skautų 
vadovybė yra labai patenkinta s. Liudo 
J. Končiaus darbu. O jis taip pat vadovauja 
ir Bostono Lietuvių Skautų Vietininkijai. 
Gražu, kad s. L. Končius taip puikiai pa
sireiškia skautybėje ir kartu puikiai gar
sina savo kraštą; tai yra pirmas kartas 
Boy Scout of America organizacijos isto
rijoje, kad nepilietis gauna atsakingas pa
reigas šio krašto jaunimo auklėjimo or
ganizacijoje. SKS

Omaha, Nebr.

* Vasario 15 d. įsisteigė Omahos Skau - 
tų Vietininkija, o kovo 4-ją ir skautės 
iškėlė Omahos Skaučių Vietininkijos vė
liava.

Skautų vietininkiją sudaro: DARIAUS 
GIRĖNO Skautų Vyčių Būrelis - 15 sk. 
vyčių (4 tarnauja JAV kariuomenėje), ats
kira Skautų Skiltis - 7 skautai ir Jaun. 
Skautų ŠARŪNO Dr-vė - 3 būreliai, 20 
jaun. skautų. Vietininkijai vadovauja ps. 
kun. L. Musteikis.

Skaučių vietininkija: Skaučių ŽIVILĖS 
Dr-vė - 3 skiltys, 21 skautė ir Jaun. 
skaučių. Vietininkės pareigas eina v. si. 
R. Parulytė.

Skautiško darbo pradžia Omahoje bu
vo gana sunki. Pirmieji bandymai suor
ganizuoti skautus buvo daryti 1950 metų 
pradžioje. Deja, jie buvo nesėkmingi. 
Maždaug po metų- 1951 m. kovo mėn. 
v. s. R. Parulytei, o lapkričio mėn. ir 
si. A. Drazdžiui pasisekė iškelti skau
čių ir skautų skilčių gaireles. Abiem at
vejais skautiško darbo kviesliu ir skatin - 
toju buvo ps. kun. L. Musteikis.

Skautiško darbo pasisekimui dideles 
reikšmės turėjo pirmasis viešas skaučių 
pasirodymas 1951. XI. 22 d. Jame dalyva
vo 5 amerikietės skautininkės ir keli 
šimtai vietos lietuvių. Po to skautiškas 
sąjūdis plėtėsi ir stiprėjo: 1952.1.15 d. 
įsisteigė DARIAUS-GIRĖNO Skautų Vyčių 
Būrelis, kovo 4 - mišri skautų ir jaun. 
skautų ŠARŪNO dr-vė, rugsėjo mėn. pra
dėta organizuoti jaun. skautės.

Kadangi Omahą skiria tolimi atstu
mai nuo lietuviškų ir skautiškų centrų, 
ilgą laiką didelį galvosūkį sudarė organi
zacinės formos klausimas. "Piršlybose"
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sesėms parodžius kieto atsparumo, nuo 
"Seserijos ir Brolijos ženybų" t. y. sukū
rimo mišraus vieneto atsisakyta. Bendra
darbiavimas vykdomas L. S. S-gos pag
rindu - per bendras skautų ir skaučių va- 
dijų sueigas.

Pagrindinis skautiškas darbas vyks
ta skiltyse, būreliuose ir draugovėse. 
Per du metus įžodį davė: skaučių - 9, 
jaun. skaučių -13; skautų- 2, jaun. skau
tų - 12. Šeši sk. vyčiai budėjimas atliko ir 
įžodį davė 1953.1.15 d. prie - 10°F (apie 
23° C).

1952 m. praėjo skautiško entuziazmo 
ženkle: pravestos 3 iškilmingos sueigos, 
bendra vienos dienos iškyla, suruošti 
Motinos Dienos ir Kariuomenės Šventės 
minėjimai. Nė vienas didesnis lietuvių 
parengimas neapsiėjo be skautų-čių daly
vavimo. Lapkričio 23 pravesta rinkliava 
Diepholzo gimnazijai paremti. Surinkta 
81,05 dol. ir pasiųsta kaip vienkartinė 
Kalėdų dovana.

Atskirai paminėtinas gražus mūsų 
skaučių bendradarbiavimas su amerikie - 
temis skautėmis. Spalių mėn. ŽIVILĖS 
Dr-vė dalyvavo JAV Vidurinių Vakarų 
rajono skaučių vadovių sąskrydžio užbai - 
gimė. Net iš tolimų vietų gauti padėkos 
laiškai už lietuviškus tautinius šokius.

Šiomis dienomis gautas pakvietimas 
dalyvauti 8000 skaučių sąskrydyje š.m. 
gegužės mėn.

Skautiškos spaudos fronte neparodyta 
reikiamo aktingumo. Lauktina pagerėji
mo. Šiais metais "Skautų Aidą" prenume
ruoja - 23, "Mūsų Vytį" - 13.

Skautiškam darbui didelės reikšmės 
turi bendras visuomenės pritarimas. 
Gruodžio mėn. susiorganizavo gražus 
Skautų Rėmėjų Būrelis. Valdybą sudaro: 
P. Jaudegis, D. Šulskienė, M. Mickevi
čienė, O. Aukštuolytė ir J. RackeviČius. 
Ypatinga padėka priklauso Šv, Antano 
parap. kleb. kun. J. Jusevičiui - už salę 
sueigoms ir parengimams. Kleb. kun . 
J. Jusevičius yra ne tik tremtiniams la
bai daug gero padaręs, bet yra nuoširdus 
skautiško darbo entuziastas, skatintojas 
ir rėmėjas. S.L Sakalas.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Adelaidė

Apie Adelaidę gal ir visi girdėjote, 
bet vargu ar visi žinote kur ji yra.

Tai tolimosios Pietų Australijos sos
tinė, esanti kalnų grandinės apsuptoje 

pajūrio lygumoje. Čia daug kas kitaip, 
kaip mums įprasta. Saulė vidudienį čia 
šiaurėje, mėnulis lyg apvirtęs, Kalėdas 
žmonės praleidžia daugiausia jūroje 
maudydamiesi, vasaros atostogos mokyk
lose būna nuo Kalėdų iki vasario mėn. 
vidurio, visa smulkioji augalija vasarą 
miršta saulės išdeginta, o žaliuoja ir 
žydi žiemą. Medžiai čia meta ne lapus, 
o žievę. Daug net senų žmonių visą sa
vo gyvenimą nėra matę sniego.

Miestuose aukštų namų maža, nes 
dauguma šeimų turi po savo atskirą ma
žą namuką su sodeliu, todėl ir miestai 
čia panašesni į milžiniškus kaimus. Va
žinėjama ir vaikščiojama kaire gatvės 
puse.

Štai, toje keistoje šalyje, toje toli
moje Adelaidėje laikinai prisiglaudė ir 
apie 1700 lietuvių. O kur lietuviai, ten 
ir skautybė gyva. Dabar čia steigiasi 
skaučių ir jaun. skaučių draugovė, 
S. Stasiškienės vadovaujama. Draugo
vėje jau yra apie 20 skaučių. Pernai, 
lapkričio pabaigoje, kelios kandidatės 
davė skautės įžodį. Jos daro sueigas, 
kartais mažas iškylėles į miesto parkus. 
Uniformuotos mūsų skautės viešai dar 
nepasirodė, nes australai labai nenori, 
kad steigtus! mūsų skautų ir skaučių 
draugovės. Jie nori, kad lietuviukai ir 
lietuvaitės stotų į jų draugoves ir ten 
suaustralėtų. Na, bet bandysime išeiti į 
viešumą susiorganizavę į lietuviškas 
draugoves ir apsivilkę lietuvišką unifor
mą!

Kiek lėčiau steigiasi ir skautų drau
govė. Jai dabar vadovauja vietininkas 
s. V. Neverauskas, padedamas energin
go psl. Rimo Rudzensko. Ir skautai 
veikia panašiai kaip sesės, ir jiems tie 
patys rūpesčiai.

Nieko neparodo Adelaidėje esąs Vy
čių būrelis, nors vyčio įžodi davusiu 
jaunų vyrų yra nemaža. Vyčiai tikrai 
turėtų pradėti judriau veikti.

Kovo 8 d. skautai akademikai suruo - 
šė "Kaziuko mugę" su lietuviškais me
duoliais, riestainiais, loterija ir kito
mis prašmatnybėmis. Iš gauto pelno 
jie paskyrė 10 svarų Diepholzo gimna
zijai, o likusiais pinigais pirks įvairaus 
stovyklinio inventoriaus, kuriuo naudosis 
visa vietininkija. Tą pat dieną buvo su
stengtas kartu su ateitininkais irŠv.Ka- 
zimiero minėjimo aktas.

Veikia Adelaidėje ir skautininkų - 
ramovė, savo sueigose svarstanti įvai
rius skautybės reikalus.

Netrukus bandysime stovyklauti ar
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Brolijos Vadija, siekdama Šiais jubiliejiniais Sąjungos metais kaip galint dau
giau pagyvinti vienetų skautišką veiklą, skelbia

SKAUTIŠKO PAŽANGUMO VARŽYBAS
LAIKAS: gegužės mėn. 15 d. - lapkričio mėn, 15 d.
DALYVIAI: skautų skiltys, sk. vyčių būreliai, jūrų skautų valtys ir vilkiukų dr-vės 
(jei nėra dr-vės, dalyvauja būrelis).
LAIMĖTOJAI: kiekvienos šakos daugiausia taškų surinkęs vienetas. Pirmumą nulemia 
rodiklis,išvestas padalinus vieneto surinktą taškų skaičių iš narių skaičiaus.
DOVANOS: kiekvienos šakos daugiausia taškų surinkęs vienetas gauna "Jubiliejiniais 
metais pažangiausio tos Šakos vieneto" vardą ir garbės pažymėjimą, o to vieneto 
kiekvienas skautas - specialų uniformos ženklą. Vienetų nuotraukos talpinamos "Sk. 
Aide"
TVARKA: varžybas prižiūri ir taškus skaičiuoja draugininkai ir tuntininkai/vietinin- 
kai. Tuntininkai/vietininkai praneša taškų skaičių savo vadeivai rugpiūčio mėn. 15 d., 
o galutinę ataskaitą prisiunčia ne vėliau gruodžio mėn. 1 dienos.
SĄLYGOS: vieneto ir jo skautų veikla vertinama sekančiu taškų skaičiumi:

1) Patyrimo laipsniai: a) trečias - 5; b) antras - 10; c) pirmas - 15; d) sk. vyčio 
15; e) pat. sk. vyčio - 20.

2) Specialybės: kiekviena specialybė - 10.
3) Ypatingieji ženklai: a) Tėvynės - 20; b) valstybinis - 20; c) tarptautinis - 20;
4) Stovyklautas laikas: kiekviena skauto para (24 vai.) praleista skautų stovyk

loje - 3.
5) Iškylautas laikas: kiekviena skauto para (24 vai) praleista skautų iškyloje - 4; 

kiekvieno skauto dalyvavimas iškyloje ne trumpesnėje kaip 8 vai. - 2.
6) Vieneto įsigytas turtas: a) palapinė - 30; b) kirvis ar kastuvas - 2; c) puodas 

virimui (skilčiai) - 4; d) signalizacijos gairės - 2; e) vaistinėlė - 3;
7) Pastangos organizacijai išplėsti: įtrauktas naujas narys organizacijon, kuris 

varžybų metu buvo paruoštas ir išlaikė į III pat. laipsnį - 15;
8) Tvarkingumas: kiekvieno skauto punktualus atsilankymas pilnoje uniformoje 

į skautiškus užsiėmimus - 1;
9) Gerieji darbai: a) už siuntą Vokietijoje esantiems tautiečiams $ 5 vertės pi

nigais ar gėrybėmis. - 10; b) už kiekvieną skautą atlikusį gegužės mėn. gerąjį darbe
lį Vokietijos brolių ir sesių stovykloms paremti (žiūr. antrąjį viršelio puslapį) - 2; 
c) kolektyvinis ligonių aplankymas - 5.

10) Meilė raštui: kiekvienas skauto rašinys nemažiau 2 puslapių sekančiomis te
momis - 2: a) skautas ištikimas Dievui; b) Šv. Kazimieras - Lietuvos skautų globėjas 
c) kodėl esu skautas? d) mano Tėvynė; e) kodėl man brangi lietuvių kalba? f) Vilnius - 
Lietuvos sostinė; g) mūsų Klaipėda; h) mano šių metų stovykla; i) mūsų skiltis (būrelis 
ar valtis);

Galima pasirinkti ir kitokias temas lietuviškais ir skautiškais klausimais. 
Geriausi rašiniai bus talpinami "Sk. Aide".
PASTABOS: įvertinant vieneto surinktus taškus dėmesys bus kreipiamas į tai, kiek vi
sapusiškai dirbo vienetas visose išvardintose srityse, bet ne vien tik vienoje ar ke
liose. 2) Br. vadovai prašomi atkreipti ypatingą dėmesį, kad varžybų metu vykstan
čių egzaminų rimtumas būtų išlaikytas tinkamoje aukštumoje. 3) Patyrimo laipsnių, 
ypatingųjų ženklų ir specialybių programos atspaustos s. E. Reikenio ir v. s. A. Krau- 
so "Tau Skiltininke", skiltininkų vadovėlio konspekte (1948, išleistame LSB Detmol’e), 
4) Papildomi paaiškinimai bus duodami „Krivūlėje ir,Sk. Aide. 5) Visi skautų įstatai 
yra vienodai svarbūs,bet vienas jų yra PIRMASIS 1
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Artėja vasara, o su ja ir skautų stovyklos. Mes, Vokietijoje į t 
tės,taip pat norėtume susirinkti iš įvairių vietovių ir drauge pastovyklauti. Juk žino
te, kad skautas be stovyklos, kaip kunigas be altoriaus. Bet, atvirai sakant, netu
rime lėšų.

Sesės-broliai, jei jūs galėtumėt mums padėti, mes atsilygintume Jums nuoširdžių 
darbu. Noro dirbti ir energijos mums netrūksta. Po pereitų metų vasaros stovyklų 
įsisteigė 4 nauji skautų vienetai. Tikimės, po šių metų įsisteigtų dar. Tik per stovyk
las ne tik mes patys sustiprėjame, bet ir surandame daugiau pritarėjų ir entuziastų. 
Tik padėkite mums ! Padėkite mums, nors truputį, bet greitai, nes jau laikas artėja, 
o mes dar nežinome ar savo svajonę - stovyklą galėsime įvykdyti. Laiką nustatėme 
liepos 1 d. Vietų pasirinkome tokią, kad primintų Lietuva - prie upelio, pušynėlyje. 
O lietuviškų dvasią sukursime patys.

Per Šv. Kalėdas broliai vyčiai Lapinai iš Bostono su broliu Banevičium pryšaky- 
je nudžiugino mus savo netikėta parama. Dėkojame, broliai. Parėmėte mus ne tik ma
terialiai, bet ir moraliai. To neužmiršime !

(Atkelta iš 24 pusi.)
bent ilgiau iškylauti - "patyrimo daugel 
gauti. Jau dabar žinome, kad stovyk
lauti čia bus nelengva. Labai sunku gau
ti geriamo vandens - gamtoje tokio be
veik nėra. Ugnį kurti reikia labai atsar
giai - įsivaizduokite, jeigu tektų ugnį 
kurti aukštoje, kaip parakas sausoje žo
lėje. "Bušo" gaisrai čia kiekvieną vasa
rą lekia per kraštų greitojo traukinio 
greičiu, kartais net keliolikos mylių plo
čiu. Daugelyje vietų ugnies kurti iš viso 
neleidžiama. Kiekvienas stovyklautojas 
turi turėti specialų peiliuką ir vaistų 
pirmajai pagalbai nuo gyvatės įkirtimo. 
Nors visi ir labai saugosi, bet būna at
sitikimų, kad užminama ant uodegos ko
kiai metrinei ar net dvimetrinei juodajai, 
rudajai, "mirtinei" ar "tigrinei". O jos 
čia nėra draugiškos - net ir skautams. . . 
Nelengva čia rasti ir pavėsio, o jis la
bai reikalingas, kai termometras pakyla 
virš 100°F. Na, bet vistiek eisime to 
patyrimo gauti ! V. J.

* Šiais metais Suomijoje (Sulkava) 
įvyksta tautinė suomių skautų stovykla, į 
kurią kviečiami atvykti ir vokiečių skautai.

* Anglijoje ruošiamos dvi didelės sto
vyklos. Pirmoji prasidės gegužės 23 d. 
ir baigsis birželio 4 d. Šios stovyklos 
stovyklautojams bus sudaryta galimybė 
dalyvauti Anglijos karalienės karūnavimo 
iškilmėse. Antroji stovykla, pavadinta 
mažąja Jamboree, įvyks Brathay Hali ir 
joje dalyvaus apie 1500 skautų.

s. A. Venclauskas 
LSB Vokietijos Rajono 

Vadeiva

ATSIUSTA PAMINĖTI
* VYČIO TAKU, Senųjų skautų "Lieps
nojančios Lelijos' Židinio leidinys, Mel
bourne, Australija, 1952 m. Redagavo 
v. s. A. Krausas. Viršelis dail. A. Vai
čaičio, iliustracijos A. Gabeco ir 
A. Vingio. Tiražas 300 egs. Leidinys 
žurnalinio formato, spausdintas rotato
riumi, 107 pusi, ir viršeliai. Leidiny ra
šo Australijoj gyvenų skautininkai: s. V. 
Stasiškis, s. V. Kišonas, v. s. A. Krau
sas, ps. R. Orvydas, s. V. Neverauskas 
ir Pilkas Vilkas. Pagrindinį leidinio tu
rinį sudaro skautų - vyčių programos 
nagrinėjimas atskirais gana išsamiais 
straipsniais, prabėgant visų vyčių prog
ramų. Pakankamai nesant lietuvių kalba 
literatūros skautų ideologijos klausimais, 
šis leidinys rekomenduotinas kiekvienam 
skautui įsigyti. Kaina nepaminėta.

* Gen. Dwight D. Eisenhoveris tapda
mas JAV Prezidentu, automatiškai pasi
darė ir BSA garbės pirmininku. Atsakyda
mas į National Council of the Scouts pir
mininko John M. Schiff laišką, JAV pre
zidentas Eisenhower prižadėjo savo nuo
širdžią ir neribotą parama skautų są
jūdžiui.. Gen. Eisenhower yra didelis 
skautų bičiulis. Liet, skautai linki jam 
geros kloties.
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