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s.v.v. si. JUOZUI PAŽĖRAI,per pus
antrų metų su dideliu pasiaukojimu ė- 
jusiam "Sk.Aido" administratoriaus 
pareigas, reiškiame skautišką pa
dėkų

LSB VADIJA

Toronto skautų Rambyno ir skaučių 
Šatrijos tuntus, švenčiančius Lie
tuvos Skautų Sąjungos 35 metų su
kaktį , sveikiname

KLB TORONTO APYL, VALDYBA

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS:

* Gerb. skaitytojai prašomi prenumera
tų pinigus siųsti ne redakcijos, bet tik ad
ministracijos adresu.

* Jūrų ps. L. Knopfmileriui iš Chicagos, 
parėmusiam "Sk. Aidą" $ 5.00 auka, nuo
širdžiai dėkojame.

* "Sk.A". Nr. 10, 24 psl. "Skautai Pa
saulyje" kronikoje vietoje keturiasdešim
toji Tarptautinė Skautininkų Konferencija, 
turi būti keturioliktoji.

* Nuo Nr. 10 pradėjus "Sk. A", rinkti li- 
notipu, gerb.bendradarbiai prašomi me
džiagą rašyti VIENOJE lapo pusėje, pa
liekant didesnius tarpus tarp eilučių. Tas 
palengvins redakcijos ir spaustuvės darbą.

* Sąjungos sukakčių minėjimo medžiagą 
su nuotraukomis gruodžio mėnesiui lau
kiama iki LAPKRIČIO 23 d.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Cleve- 
lando Skyriui, parėmusiam mus $50 
auka, nuoširdžią padėką reiškiame-

"Sk. Aidas"

ATSIUSTA PAMINĖTI

* KIMAS, Nr. 10, leidžia Bostono Skau
tų Vietininkijos Senųjų Lapinų vyčių bū
relis. Redaguoja s. v. v. si. Č. Kiliulis (10 
Michigan Ave., Dorchester, Mass., USA.

* VINCO KUDIRKOS RAŠTAI, spaudai 
paruošė Simas Miglinas,išleido Tremties 
leidykla 1953 metais, 487 psl. Tai mūsų 
Tautos Didžiojo Varpininko žodžiai ir min
tys, kurios ir dabar nėra praradę savo ak
tualumo, nes Tauta vėl kovoja su tuo pa
čiu maskolišku prispaudėju. Knyga įsigyti
na kiekvienam vadovui - vei ir vyr. am
žiaus skautui - tei, kiekvienam lietuviui . 
Ją galima gauti spaudos kioskuose ir To
ronte pas Tremties leidyklos įgaliotinį 
Augustiną Kuolą, 143 Claremont, telef. 
EM.4-1581.
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LIETUVOS SKAUTĖS IR SKAUTAI!

Savo praeitį jau matuojame penkme
čiais ir dešimtmečiais. Kai atsigręžiame 
atgal peržvelgti nueito kelio, jau iš dau
gelio įvykių, mielų ir skaudžių, bet vi
sados gyvybingų ir grūdinančių, užkliū
va besidairanti akis.

Mūsų Sąjungos trisdešimtmetį pami
nėjome Tautinėmis Stovyklomis prie 
ošiančios Baltijos smėlingų pakrančių 
Timmendorfer Strand’e, prie snieginiiį 
Alpių tyliųjų papėdžių Mittenwalde ir 
prie jubiliejinių laužų, liepsnojusių 
Austrijoje, Anglijoje, Kanadoje ir Aust
ralijoje, kur būrėsi pirmieji mūsų vie
netai, emigracinei bangai pagavus mus 
nešti tolyn į pasaulį.

Po penkių metų, šią vasarą prie gi
gantiškų Niagaros krioklių ir vėl suple
vėsavo Jubiliejinės Stovyklos vėliava, 
sutraukusi per 400 skaučių ir skautų iš 
JAV ir Kanados rajonų.

Bet pačią Sąjungos pradžią minime 
lapkričio 1 dieną atminimui pirmosios 
skautų skilties sueigos Vilniuje. Mes 
buriamės į visuotinę Jubiliejinę sueigą 
kiekvienoj vietovėj, kur tik plazda 
skautiška skiltis, draugovė, vietininkija 
ir tuntas. Vieną ir tą pačią valandą 
tūkstančiai širdžių visuose pasaulio 
kampučiuose jungsis prie šūkio Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Nepamesdami vilties drąsiai žvelgia
me į ateities nežinią su giliu tikėjimu 
į didįjį prisikėlimą.

Visus tuos, kurie rikiuojasi į Jubilie
jinės Sueigos gretas, nuoširdžiai sveiki
nu ir linkiu sesei Vyriausiajai Skauti- 
ninkei ir broliui Vyriausiajam Skauti
ninkui patvariai vairuoti Seserijai ir 
Brolijai.

v. s. Vytautas Čepas,
PLSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas.

SESĖS IR BROLIAI!

Svetimuose kraštuose būdami minime 
lietuviškos skautybės 35 metų gyvavi
mo sukaktį.

Skautybės idėja atsirado Anglijoje iš 
reikalo ginti savo kraštą ir kovoti su 
tautoje įsivyravusiu indiferentiškumu 
savo valstybės reikalams.

Ir Nepriklausomoje Lietuvoje skauty- 
bė atsirado ankštai susijusi su mūsų 
tautos išgyvenimais savo nepriklauso
mybę atkuriant. Iki komunistų okupa
cijos lietuviškoji skautybė per savo ei
les perleido apie 60.000 moteriško ir vy
riško jaunimo. Lietuvos skautė ir skau
tas įsigijo pasitikėjimo, buvo įvertinti 
visuomenės ir savo krašto vadovybės 
ir Pasaulio Skautų-Skaučių šeimos.

Komunistams okupavus kraštą, jau 
pirmomis dienomis LSS buvo uždaryta. 
Tačiau šis okupanto patvarkymas neiš
braukė skautybės iš mūsų jaunuomenės 

širdžių. Lietuviai skautai ir skautės vei
kė ir komunistų ir nacių okupacijos me
tu, nors ir ne viešai.

Antrajam Pasauliniam karui praėjus, 
Lietuvos Skautų Sąjunga vėl atgijo. De
ja, tik ne savo Tėvynėje, bet sunkioje 
tremtyje ir emigracijoje, savo tau
tos uždaviniams atlikti.

Šiandien nors išblaškyti, bet gyvena
me laisvuose kraštuose. Kiekvienai 
mergaitei ar berniukui, jaunuolei ar 
jaunuoliui yra atviros durys į lietuvių 
skaučių-skautų vienetus ir tikra yra 
Lietuvos Skautų Sąjungos tęstinumo 
galimybė. Tik neišsižadėkime jos.

Minėdami 35 metų lietuviškos 
skautybės sukaktį:

1. Pakelkime skautiškumo lygį savo vie
netuose.

2. Įsisąmoninkime lietuviškosios skauty
bės ideologiją ir uždavinius.

i
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3. Parodykime didesnį veiklumą jung
dami po savo vėliavą vis didesnį lie
tuvių skaičių.

4. Visi kartu ir pavieniui skirkime savo 
darbą, per skautybę, Lietuvos išlais

vinimui ir savo tautos išlaikymui. 
BUDĖKIME !

v. sktn. dr. D. Kesiūnaitė, 
Seserijos Vyriausia Skautininke.

IR SKAUTAI!
esame prieš eilę metų Trispalvei paža
dėję. Tegu pakelia ši Visuotina Sueiga 
aukštyn mūsų širdis, kad darbas, kurį 
skiriame Viešpačiui, mūsų Motinai Lie
tuvai ir broliui - artimui būtų našesnis.

Tegu auga ir skaistėja mūsų broliš
kos gretos — mūsų vilkiukai, skautai, 
oro skautai, jūrų skautai, skautai vy
čiai, akademikai skautai.

Tegu vadovams, skautininkams ir dv. 
vadovams aukos dvasios nepristinga.

Mintimis esu visuomet su Jumis

v.s. Stepas Kairys,
Brolijos Vyriausiasis Skautininkas.

BROLIAI VADOVAI
Sveikinu Jus visus susirinkusius šion 

Visuotinon Jubiliejinėn Sueigon. Nors ir 
esame didelių nuotolių skiriami, bet 
dvasiškai jaučiamės vienos didelės šei
mos nariais. Šiandien mūsų mintys 
skrieja iš kontinento į kontinentą pas 
mielus brolius, mielas seses, su kuriais- 
riomis teko kažkur, kažkada drauge 
Skautijai dirbti, jos reikalais sielotis. 
Šią minutę tyliai kalba širdys, sugrįžta 
gražiausi prisiminimai. Jie mus stiprina 
ir riša. Ir nebesijaučiame esą vienišais, 
nes plačiame pasaulyje tūkstančiai šir
džių plaka tuo pačiu ritmu. Šis jausmas 
įkvepia naujų jėgų ištęsėti. Ištęsėti, ką

SESĖS IR BROLIAI!
Jau 35 metus tarp mūsų plevėsuoja 

Dievo, Tėvynės ir Artimo meilę skel
bianti vėliava. Neškime tą vėliavą iškė
lę taip augštai, kad ją pamatytų visas 
lietuviškasis jaunimas. Ta triguba meilė 
tegul sujungia mus visus, išsklaidytus 
po platųjį pasaulį, kad, broliškai paėmę 

vienas kitą už rankos, tvirtai žengtume 
Dievo nurodytu keliu, kurs yra tiesiau“ 
sias į mūsų pavergtą Tėvynę.

Jūsų visų brolis

sktn. Juozas Vaišnys, S.J. 
Brolijos Dvasios Vadas.

Birželio mėn. 14 d. minėjimas Clevelonde

2
nuotr. V. Bacevičiaus
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LSB JUBILIEJINĖS SUEIGOS PAŠNEKESYS
Paruošė Vadijos Tautinio Auklėjimo 
Skyriaus Vedėjas s. V Mantautas.

Brangūs Broliai,
1918 metais lapkričio 1 d. Vilniuje 

Petras Jurgėla įkūrė pirmąjį Lietuvos 
skautų vienetą. Pradžioje tai buvo ma
ža skiltis ,vėliau draugovė, o dar vėliau 
iš to mažyčio, trapaus augalo kaip tvir
tas plačiašakis medis išaugo, išbujojo 
mūsų didžioji šeima, kurios trisdešimt 
penktąsias sukaktuves šiandien švenčia
me.

Šios sukaktuvės nėra eilinės. Jos su
tampa su kitais įvykiais, tampriai susi
jusiais su mūsų tautos ir valstybės isto
rija, būtent, pirmoje eilėje su Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimu. Tais pa
čiais 1918 metais, tik gerokai anksčiau, 
vasario 16 dieną, tai padarė Lietuvos 
Taryba Vilniuje su Daktaru Jonu Basa
navičium priešakyje. Mes džiaugiamės 
ir didžiuojamės, kad lietuviškosios 
skautybės įkūrimo metai sutampa su vi
sos tautos laisvės atgavimo metais, ir, 
švęsdami tolimesnius Sąjungos dešimt
mečius, to neužmiršime.

Tačiau, Broliai, tai dar ne viskas. 
1953-ieji metai primena mums dar toli
mesnius įvykius, siekiančius eilę šimt
mečių atgal Lietuvos praeitin. Prieš 700 
metų pas Kulmo vyskupą skubėjo Po
piežiaus Inocento IV-ojo pasiuntinys, 
veždamas su savim iškilmingą raštą: — 
“Įsakome... kad minėtąjį Mindaugą 
Mūsų autoriteto galia karūnuotume! 
LIETUVOS ir visų žemių, kurias jis su 
dieviškos galybės pagelba išplėšė iš ne
tikėlių rankų arba ateityje galės išplėš
ti, karaliumi..

1253 metais Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Mindaugas pasipuošė karališ- 
kaja karūna, tuo įvesdamas Lietuvą 
kaip lygiateisį ir garbingą narį į to me
to valstybių tarpą. Tai buvo anuomet, 
išdidžių pilių ir narsių riterių gadynėje. 

Bet to Popiežiaus pasiuntinio žirgo ka
nopų aidas nenutilo dar. Per garbės ir 
laimės, per skausmo ir kančios metus 
girdėjosi jis kietam, vingiuotam mūsų 
tautos kelyje, ir net sunkūs baudžiavos 
ir vergijos laikai, net baisus patrankų 
ir bombų griausmas jo negalėjo nutil
dyti. Šiais metais jis pasiekė patį Wa- 
shingtoną, kur, žvaigždėtai Jungtinių 
Amerikos Valstybių vėliavai plevėsuo
jant, susirinkę šio krašto senatoriai, 
Kongreso atstovai, valstybės vyrai ir 
užsienio diplomatai drauge su mūsų 
broliais ir seserimis klausėsi Prezidento 
Eisenhowerio telegramos, sveikinančios 
visam pasaulyje išblaškytus lietuvių 
tautos vaikus 700 metų nuo pirmojo Lie
tuvos Valstybės tarptautinio pripažini
mo sukakties proga. Kartu su skambia 
lietuviška daina galingos radijo stotys 
perdavė tuos žodžius namie likusiems 
ir visa tauta dvasioje susijungė prie 
Tėvynės meilės židinio paminėti šios 
didžios sukakties ir pasisemti iš jos jė
gų tolimesniems žygiams.

Ir taip mūsų jubiliejus yra ypatingas. 
Daugiau negu bet kada jį švenčiame 
TĖVYNĖS ženkle. Daugiau negu bet ka
da jubiliejinės skautijos gretos kaip mū
ras stovi ties josios Trispalve, laikyda
mos rankose trisdešimt penkis skaisčius 
žiburius. Jų šviesa susilieja su Kara
liaus Mindaugo pilies šviesomis ir su 
skaidria, didinga laužų liepsna augštų 
piliakalnių viršūnėse, kuriuos degino jo 
šarvuoti karžygiai, budėdami krašto 
sargyboje.

Toje šviesoje žvelgia į mus daug vei
dų. Jie priklauso tiems, kurie ilgų am
žių bėgyje savo aukomis ir pasišventi
mu Lietuvą padarė didvyių žeme. Jų 
palaikai ilsisi šiandien milžinkapiuose,
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Ten, vakaruose, kur saulė išsimau- 
džiusi Baltijos vandenyse, eina minkš- 
tan patalan, kad pailsėjusi vėl galėtų 
tęsti dienos kelionę, kur sidabrinės ban
gos taip dažnai bučiuoja pakrančių bal
tą smėlį, kur šimtai žvejų, mesdami 
tinklus, pelnosi duoną, nuo seniausių 
laikų gyvena Gulbins. Ne tas gulbins, 
kurs sparnais padangę raižo, kurs, dai
nos žodžiais tariant, sudrumstė vande
nėlį, bet Gulbins žvejys.

Tik į jūrą težvelgia Gulbins, tik į jū
rą težvelgė ir jo tėvas ir jo tėvo tėvas. 
Iš jūros ošimo, iš žuvėdrų skraidymo, 
iš padangėje keliaujančių debesų Gul
bins žino, kur geresnės žuvies rasti, kur 
didesnį laimikį apturėti.

Kai Gulbins pasileidžia jūromis, Ijai 
Gulbins meta tinklą, žmona prašo Aukš
čiausiąjį, kad atitolintų audras, kad 
klastingoji jūra jų nepasiimtų savo glo
bom Kaip neprašyti, kaip nemaldauti, 
juk jūroje ne jis vienas, bet ir senasis 
Gulbins, jos vaikai — Antonis, Jonis ir 
net jaunoji dukrelė Laimutė.

— Seneli, iš kur Šventoji atbėga? ko
dėl ji taip išsirangiusi? —> prieš dešimtį 
metų klausdavo Antonis savo senelį, kai 
šis besisukinėdavo apie tinklą.

— Šventoji atbėga iš tos pusės, kur 
saulė teka. Ten žmonės nėra matę jū
ros, nėra girdėję josios ošimo. Tik daž
nai jie kalba apie Jūratės gintaro rū
mus, apie žveją Kastytį.

— Tai ir žuvies jie neturi?
— Pas juos yra ežerų, upių. Iš jų pa

sigauna žuvies. O ir mūsų žuvis jiems 
vežama.

Ir kai Gulbins senelis su anūkais išsi
kalbėdavo, tada šie prašo pasekti pasa
kų. Visos jo pasakos prasidėdavo apie 
žvejus, apie jūrą ir kartais apie nela
buosius.

— Gyveno kartą toks ponas, — prade
da senelis, —- kurs prie savęs laikė žuvi
ninką. Tas žuvininkas ponui turėdavo 
žuvies prigaudyti. Sykį ponas rengė di
džiulę puotą. Žuvininkas turėjo prigau
dyt! daug žuvies. Bet, kaip tyčiomis, 
kad ir kiek kartų metė tinklą, žuvies

ar po išdidžiais Vilniaus Katedros 
skliautais, ar kukliose tėviškės kapinė
se, verkiančių berželių ir palinkusių 
kryžių saugomi, ar kur nors giliai ošian
čiuose miškuose, palaidoti šventos lais
vės kovos draugų; o gal jų nežinomo ka
po smiltis staugdamas blaško šalto Sibi
ro vėjas, ir niekas ten neateina uždegti 
mažos žvakutės Vėlinių vakare... Jų 
kūnai miega amžinu miegu ,bet jų dva
sia gyva, ir mes jaučiame ją čia pat su 
mumis, amžiną ir nemirštančią, kaip 
amžinas yra ilgesys ir meilė. Mus jun
gia su jais ta pati Tėvynės meilės gija, 
tarp mūsų ir jų širdžių tiesiasi nuosta
bus gintarinis tiltas ir jie lydi mūsų 
žingsnius iš ano šviesaus Viešpaties pa
saulio, gelbsti, stiprina, laimina mūsų 
kovą dėl Lietuvos.

Broliai! Mes esame jaunoji Lietuvos 
karta. Mūsų rankose jos ateitis, jos gar
bė, jos laimė. Mes gerai žinome, jog Die
vo mums duotąjį didįjį uždavinį tobulai 

atliksime tik lietuvio akimis žiūrėdami 
į pasaulį, lietuviška širdimi garbindami 
ir mylėdami Viešpatį, lietuviškais kry
žiais puošdami gyvenimo pakeles. Te
gul šis kilnus ir garbingas jubiliejus pa
deda mums visa tai tvirčiau įsisamonin
ti! Tegul trisdešimt šeštieji Sąjungos 
gyvavimo metai randa mus dar vie-nin- 
gesnius, dar glaudesnėse gretose, dar 
geriau pasiruošusius, dar labiau pasiry
žusius, dar tvirčiau tikinčius Tėvynės 
prisikėlimo valanda! Jinai jau ne už 
kalnų. Mūsų darbas ir pasiaukojimas ją 
priartins. Jei gerai atliksime savo parei
gas, jei būsim ištikimi savo Vėliavai, 
patys nepajusim, kaip nustos kaukęs 
šiaurys, kaip Tėvynėje ims tirpti snie
gas, ir Ji, vieno Jos kankinių, Balio 
Sruogos, žodžiais,

žiemos iškentus šaltį, 
dainuojančiu pavasariu suūš!

Visi kaip vienas budėkime!
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kaip nėra, taip nėra.
Pranešė ponui, kad žuvies nieku būdu 

negalįs pagauti.
— Kai nori, tai ir pagauni, — šaukia 

supykęs ponas, — o dabar sakai, kad ne
galima. Jeigu puotai nebus pakankamai 
žuvies, liepsiu tau galvą nukirsti.

Vėl išėjo su tinklu žuvininkas. Paeže
rėje sutiko tokį ponaitį.

— Kaip gerai sekasi žuvauti? — klau
sia tas ponaitis.

— Visą dieną žuvavau, o žuvies nėra. 
Ponas žada man galvą nukirsti, — skun
džiasi žuvininkas. Ponaitis tik pasuko 
rankoje lazdelę ir sako:

— Pažadėk man atiduoti ko namie ne
palikai, tai tau padėsiu prižuvauti.

Žuvininkas ir šiaip galvoja ir taip. 
Pagaliau atsakė.

— Gerai, pažadu. Tik padėk.
Tuojau ponaitis iš užančio išsitraukė 

tokią odą ir liepė krauju pasirašyti. Žu
vininkas įsipiovė pirštą ir pasirašė su
tartį.

Pasileido žuvauti. Tiek daug prižuva- 
Vo, kad net pats ponas nustebo.

Žuvininkas grįžta į namus ir randa 
gimusį sūnų.

Nusiminė tėvas, bet ką jau bepadary
si. Jeigu sūnaus nebūtų pardavęs, ponas 

galvą būtų nukirtęs.
Parduotasis sūnus greitai augo ir la

bai buvo linkęs prie knygų, prie moks
lo. Daugiausia knygų gaudavo iš dvaro 
ponaičių. Už tai jis šiems turėdavo pa
pasakoti, ką perskaitęs, nes ponaičiukai, 
nors ir daug knygų turėjo, bet skaityti 
nemėgo.

— Kodėl, tėveli, tu toks nusiminęs? 
— paklausė sūnus kartą.

— Vaikeli, vaikeli, tu nieko nežinai... 
Aš tave vos gimusį pardaviau nelaba
jam. Per tėvo veidą nuriedėjo dvi dide
lės ašaros. —- Kur gi aš būsiu linksmas. 
Išdaviau net raštą, krauju pasirašytą.

— Nenusimink, tėveli, aš eisiu to raš
to ieškoti, — sako sūnus.

Parduotasis sūnus pasiėmė keletą 
knygų, atsisveikino su tėveliais ir išėjo.

Ilgai keliavo per laukus, girias ir kal
nus. Pagaliau priėjo jūrą, kurią skyrė 
pusiau siauras takas. Eina jis tuo taku. 
Vis jūra ir jūra — nė atgal grįžti, nė 
toliau eiti.

— Jeigu tu nebijojai iki čia ateiti, tai 
keliauk ir toliau, — girdi iš jūros balsą. 
Ir vėl jis eina. Priėjo didžiulpkalną, kur 
ir pasibaigė takas. Kitoje kalno pusėje 
rado urvą.

— Tame urve galėsiu nakvoti, — gal-

Vėl prie bendro laužo . . . Stovykla Anglijoje
nuotr. V. Rudžio 5

7



Kun. S. Kulbis ir br. Voidievutls NJS
nuotr. Pr. Čeponio

voja jaunikaitis. Eina tuo urvu vis gi
lyn ir gilyn. Pagaliau priėjo tokias du
ris, kurios pačios atsidarė. Viduje gra
žiausi kambariai, išpuošti puikiausiais 
kilimais, paveikslais, bet nėra nė vieno 
žmogaus. Tik viduryje kambario stovi 
stalelis ir kėdė. Čia po tokios ilgos kelio
nės ir apsinakvojo.

Vidurnaktį tik girdi, kad atsidarė du
rys. Prisirinko pilnas kambarys nela
bųjų.

— Kas tau leido čia įeiti? — puola jį 
nelabieji.

— Esu keliautojas, tad, niekur kitur 
neturėdamas, čia ir apsinakvojau, ■— at
sakė jiems.

— Pažiūrėsime, pažiūrėsime, drąsuo
li! — Nelabieji pradėjo jį visaip gąsdin
ti, grąsinti, tačiau jaunuolis nė krust. 
Sėdi drąsiai ir laukia, kas tik toliau čia 
bus.

Gaidžiams pragydus, visi nelabieji 
galvotrūkčiais išsibaladojo.

Jaunikaitis jau buvo beužmiegąs, kai 
į kambarį pradėjo veržtis vanduo. Ta
čiau ir šiuo kartu jis nenusiminė. Tik 
žiūri, beatplaukianti keista žuvis, kuri 
ir prašneko žmogaus balsu.

— Dar dvi naktis išsilaikyk, ir viskas 
baigsis gerai.

Po šių žodžių vanduo ir žuvis keis

tuolė išnyko. Ką darys jaunikaitis — 
laukia antros nakties.

Vos spėjo sutemti, vėl pilnas kamba
rys prigarmėjo nelabųjų, visokių šmėk
lų. Kad ir dar baisiau buvo gąsdinamas, 
bet jaunikaitis, nė žodžio nesakydamas, 
sėdėjo ir laukė, kol gaidžiai pragys. Tik 
pasigirdo “ki-ki-ri-kyy” ir nelabieji 
trinkukais išbildėjo.

Vėl į kambarį pradėjo veržtis vanduo, 
ties jo kojomis supliauškėjo ir girdi 
žmogaus balsą:

— Iškentėk dar vieną naktį, mane iš
gelbės! ir būsi laimingas.

Vanduo palengva nuseko, žuvis iš
nyko.

— Kaip bus, kaip nebus, bet dar lauk
siu vieną naktį, — galvojo jaunikaitis.

Trečią naktį dar daugiau prisirinko 
nelabųjų, o tų šmėklų baisumas, kad ne
galima nė apsakyti.

— Dabar, tai jau galas; dabar tu pa
matysi su kuo turi reikalą, — šaukė ne
labieji su šmėklomis, vis arčiau prie jo 
lįsdami. Tačiau jaunikaitis ir dabar 
drąsiai sėdėjo, laukdamas raudonskiau- 
terio giesmės.

Devyngalvės gyvatės kaišiojo ilgus, 
ugninius liežuvius, nelabieji siekė pa
smeigti ragais, o jaunikaitis vis nepasi
duoda bamei.

Tik pragydo gaidys, tik nuaidėjo rau- 
donskiauterio giesmė, nelabųjų ir šmėk
lų — kaip nebūta.

— Dabar aš jau laisva! — džiaugėsi 
įbėgusi žibančiais drabužiais pasipuo
šusi mergaitė.

— Aš tave išgelbėjau? — nustebęs 
klausia jaunikaitis.

— Taip, tu mane išgelbėjai čia išbū
damas tris naktis. Labai seniai mano 
tėvas buvo karaliumi, valdė didelius 
žemės plotus, ir žmonių gyvybę. Jo tur
tams nebuvo galo, savo pavaldiniams 
buvo labai žiaurus. Panoro jis užkariau
ti svetimas žemes, ramius gyventojus. 
Bet dievų dievas supyko už tokį jo gob
šumą, trenkė į rūmus, viskas nugarmėjo 
į žemes, aplinkui atsirado begalė van
dens. Mane, kad nenuskęsčiau, pavertė 
žuvimi. Piktosios dvasios nugramzdin
tuose rūmuose pradėjo šeimininkauti, 
naktimis čia trankytis, o aš visą laiką 
plaukiojau žuvimi ir laukiau pagalbos. 
Daugelis jaunuolių čia padėjo galvas, 
tik tu vienas išsilaikei prieš tokias bai
dykles, prieš piktąsias dvasias, nes esi
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be nuodėmės. Dabar galėsime abu lai
mingai gyventi.

— Na, tu esi puošni karalaitė, o aš 
paprastas žuvininko sūnus. Suradęs par
davimo raštą, aš turiu grįžti į namus, 
kad seniems tėveliams galėčiau duoną 
uždirbti.

— Kokio tu rašto ieškai? — klausia, 
nieko nesyruodama, karalaitė.

— Mane tėvas, vos gimusį, pardavė 
nelabajam.

— Jeigu tu nenori čia pasilikti, tai 
aš su tavimi kartu keliausiu., — sako 
karalaitė.

Sėdo abu laivelin ir pasileido į jūros 
platybes. Nors bangos ir labai šėlo, kilo 
vis didesnė audra, bet juodu laimingai 
pasiekė smėlėtą krantą.

Tik išlipę iš laivelio, sutiko žilą senu
tėlį.

— Kur keliaujate, jaunuoliai? — klau
sia jis. Šie viską smulkiai papasakojo.

— Kadangi jau buvote nekaltai nu
bausti, tad aš jums padėsiu. Matote ten 
miškelį, eikite į jį. Radę sausą šermukš
nio šakelę, nusilaužkite ir su ja eikite 
ieškoti rašto, — pasakė senutėlis. Šiedu 
padėkojo ir keliavo miško link. Miškely 
nusilaužė šermukšnio sausą šakelę ir 
vėl eina toliau.

Ėjo, ėjo ir priėjo pragaro vartus try
lika kablių užkabintus, trylika raktų 
užrakintus.

— Va, tai čia gyvena tas, kuriam ma
no tėvas išdavė raštą. Turiu atsiimti.

Karalaitė, kad ir kaip gynė neiti prie 
tų vartų, bet jaunikaitis neklausė ir 
pradėjo belstis į duris.

— Kas čia? — pasigirdo už durų sto
ras balsas.

— Tai aš, kurį tėvas pardavė.
— A-a! Atsimenu, atsimenu. Aš pats 

tave pirkau. Gerai, kad pats atėjai. Pra
šau į vidų, — ir atidarė duris. Mato 
jaunuolis nelabąjį besišypsantį.

— Štai! — iš užančio išsitraukęs rodo 
raštą. Jaunikaitis kai pradės šermukš
nine rykšte kirsti.

— Grąžink man raštą, nes apgavai 
mano tėvą.

Nelabasis tik cypia, tik raitosi. Subė
go ir daugiau raguotųjų, bet ir šie, para
gavę šermukšninės, spruko kur pakliu
vus.

Taip jis atsiėmė iš nelabojo raštą.
Kai jaunikaitis su karalaite keliavo 

toliau, šlubis nelabasis vėl gavo įsaky

mą žūt būt pristatyti jaunikaitį praga
ran. Šis tik pasiraukė, tik pasikraipė ir 
burbtelėjo pro lūpas: — Gerai!

Jaunuoliai atėjo iki Šventosios. Apsi
nakvojo pas vieną žveją. Už nakvynę 
jaunikaitis rytojaus dieną seniui padėjo 
žvejoti, tinklus mesti. Vakare, tik gakt 
ir prisistato toks nepažįstamas ponaitis, 
kaip ir vokietukas.

— Nori turėti maišą auksinių? — 
klausia tas ponaitis.

— Kodėl ne, — atsakė jaunikaitis, — 
bet aš turiu dar toli keliauti. Be to, 
lengvai gauti pinigai maža naudos te
duoda. Gal senasis žvejys sutiktų pri
imti.

— Mat, aš jau taip veltui negaliu. Rei
kia įsipjauti į kairės rankos mažąjį pirš
tą ir, taip sakant pasirašyti.

Išgirdo senasis žvejys ponaičio pasiū
lymą.

— Aš sutinku pasirašyti, — atsiliepė 
žvejys.

— Gerai, tik pasirūpink maišą, — sa- 
ko jam ponaitis ir vėsulais nudūmė.

Greitai grįžo ponaitis su auksiniais.
— Ė-ė, kad tiek daug neturėsiu kur 

dėti. Štai man užteks ir šitos skrybėlės.
— Duok skrybėlę, — sutinka ponaitis.
— Kadangi aš didesnę gyveimo dalį 

praleidžiu ant vandens, todėl ir šį kar
tą prašau ten.

Sėdosi žvejys su ponaičiu į laivelį ir 
nuplaukė ten, kur Šventoji įteka į Bal
tiją. Ponaičiui nematant, žvejys išpiovė 
skrybėlėje skylę, padėjo ant vandens 
ir sako :

— Na, dabar pilk!
Ponaitis pila vieną saują, antrą, tre

čią, penktą, dešimtą, o skrybėlė vis tuš
čia. Pagaliau suvertė visą maišą — auk
sinių kaip nebūta.

— Kaip čia dabar yra? — galvoja po
naitis. — Tiek auksinių supyliau, o nė 
ženklo nėra.

Vėl vėsulais pasileido pragaran atsi
nešti aukso.

Senis žvejys nespėjo nė pypkės išrū
kyti kai ponaitis dar su didesniu maišu 
atidūmė, braukdamas nuo kaktos pra
kaitą.

— Laikyk, dabar bus su kaupu, — sa
ko žvejui nelabasis.

— Pilk, pamatysime, kiek čia jų bus.
Suvertė visą maišą auksinių — skry

bėlė tuščia. Skuba trečią maišą atsinešti.
Žvejys tik traukia pypkę ir laukia.
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PAŽANGUMO VARŽYBOS jau pa
siekė patį aukščiausią įtampos laipsnį. 
Kuris tuntas/vietininkija turės garbės 
turėti savo tarpe geriausią visos Broli
jos skiltį, valtį, vyčių būrelį ar vilkiukų 
draugovę? Chicaga, Torontas, New-Yor- 
kas, Bostonas, Detroitas, Clevelandas 
Montrealis, Diepholzas, Valencija, Mel- 
bournas, jau neminint visų kitų? Visose 
šiose vietovėse suspindėjo mūsų Jubi
liejinės Sueigos liepsnelė, naujų jėgų 
įliedami į protus ir raumenis, naujoms 
mintimis paskatindama. Taigi, dar sykį 
iš peties į didįjį prasilaužimą visais var
žybų punktais, parodydami, kad galime 
ištęsėti iki galo tai, kam pasiryžome. 
Išbaidykime saulės spinduliuose snau
džiančias pelėdas ir išraukime iš mūsų 
skautiško daržo visus apsamanojusius 
kelmus. Kitaip juk į priekį nepajudėsi
me ir neatliksime viso to, ko iš mūsų 
šiandien reikalauja skautiškas Įžodis’ 
Vien graži uniforma berniuko skautu 
nepadaro, jei jis neturi širdyje skauty- 
bės dvasios — nuolatinio noro tobulėti, 
veržtis į priekį, noro laimėti ir drauge 
tarnauti. Tam reikalinga nuolatinio dar

PAŽANGUMO VARŽYBOS...
“SK. AIDO” VAJUS ...
KALĖDŲ GERASIS DARBELIS... 
KALĖDŲ PROGA...
SKILTIES BUKLAS ...

bo ir pastangų. Juk negalima pasakyti 
“esu skautu vieną dieną savaitėje”. 
Skautybė, brolau, reikalauja iš tavęs 
visų savaitės dienų, visų dienų metuose 
ir visame tavo gyvenime. Skautiško mo
kymo ir auklėjimo darbas pas mus 
vyksta mažuosiuose vienetuose — skil
tyse, būreliuose, valtyse — jau metų ei
lėje išbandytu būdu. Skilčių sueigose 
mokomės skautybės dalykų, mokomės 
vadovauti, mokomės paklusti ir gražiai 
savo tarpe bendram tikslui veikti. Skil
ties sueigose gauname minčių ir užda
vinių ką dirbti iki sekančios sueigos, 
kad mūsų skautavimas visą laiką būtų 
kaip nenutraukiama gija.

Norint išauginti stiprią Broliją, rei
kia ant kojų pastatyti mūsų skilčių sis
temą. Štai kodėl buvo šiuose puslapiuo
se skiriama tiek daug rūpesčio Jubilie
jinių Metų pažangumo varžyboms. Tas 
rūpestis ir ateityje liks pačiu svarbiau
siu.

“SK. AIDO” VAJUS prasidėjo ... Vėl 
siaus Bostone Lapinai, antrosios “Sk. 
Aido” palapinės ieškodami, vėl skris vė
ju Los Angeles Raganėlės, vėl Detroito

Fonaitis vėl greitai grįžta. Bet ir šį mai
šą supylus, skrybėlėje aukso, kaip ne
būta.

Taip nelabasis, net su talkininkais, 
nešė auksinius, nešė kelias naktis ir py
lė į kiaurą skrybėlę.

Kai žvejui nusibodo, tada ir sako:
— Matau, kad iš to niekas neišeis. Ne

gali pripilti skrybėlės aukso, tai ir para
šo negausi. Aš nebeturiu daugiau laiko, 

reikia į mares leisti tinklus.
Ponaitis labai supyko ir sukėlė di

džiulę audrą. Toji audra užvertė smėliu 
Šventosios vagą į Baltiją. O tasai auksas 
taip ir guli čia dugne nuo seniausių 
laikų.

Jaunikaitis su karalaite grįžo pas savo 
tėvą žuvininką ir ten, gaudydami ponui 
žuvis, ilgai gyveno, — baigė senelis Gul- 
bins savo anūkams pasaką.
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sesė Kodatienė ir brolis Banionis vars
tys mūsų spaudos bičiulių duris seno
sioms garbės prenumeratoms ne tik iš
laikyti, bet ir naujų prisižvejoti. Mielie
ji, visų jūsų dideliam rūpesčiui išduosi
me paslaptį. Liečia Torontą. Kaip žino
te, “Sk. A.” administracijoje yra pasi
keitimų. Iš jos pasitraukė mūsų šaunu
sis administratorius br. Juozas. Didelį 
jis darbą nudirbo “Skautų Aido” labui 
ir mes už tai jam dėkingi. Bet ne čia 
visa paslaptis. Tą juk visi matome ir ži
nome. Paslaptis tame, kad jis mano, 
kad ... Torontas šiame vajuje kažką di
delio laimės. Pernai gerokai taškais pa
gyvenęs, sakosi, šiais metais Toronto 
taškus skaitysiąs ...

Kai šias eilutes skaitysite, bus jau 
vajaus keletas savaičių prabėgę, o jos 
yra pačios svarbiausios. “Skautas nėra 
žioplas”, sako kažkoks nerašytas įstatas. 
Taigi, pirmiausia užsitikrinkime senuo
sius prenumeratorius. Aišku, tai duos 
skilčiai gerą glėbį taškų, bet, vien senas 
prenumeratas turėdamas, laikraštis ne
auga. Reikia naujų, reikia daug. Juo 
daugiau, juo bus gražesnis mūsų “Sk. 
Aidas”. Tuo turime mes patys pasirū
pinti, tai mūsų skautiškoji pareiga. La
bai daug reiškia “kiekviena/nas skautė/ 
tas ir vadovė/vas pats prenumeruoja ir 
suranda mažiausiai vieną naują prenu
meratorių”. Argi tai, sesut, broliuk, la
bai daug? Svarbu taip pat surasti savo 
vietovėse kaip galint daugiau “Sk. A.” 
rėmėjų — garbės prenumeratorių. Ar
gi negalime mes visame pasaulyje suda

ryti 100 tokių geradarių? Tik vieną šim
tą! Vien Detroitas pernai 10 turėjo, o 
kiek dar šiais metais turės. Iš jų aukos 
galėtume visus/as Vokietijos brolius, 
seses nemokamais numeriais aprūpinti, 
o jie to savo darbu yra tikrai užsitarna
vę.

Tat vajus rieda, rieda, rieda ... Pre
numeratos plaukia, plaukia ...

Oi, bus geras 1954 m. “Sk. Aidas”, mū
sų visų bendras rūpestėlis ...

KALĖDŲ GERASIS DARBELIS kiek
vienos skilties, valties ir būrelio turėtų 
būti atliktas be užtęsimų. Dvigubai duo
da tas, kas greitai duoda. Atsižadėkime 
kokio nors menkniekio, apsieikime be 
to, kas nėra būtinai reikalinga šiandien, 
kad mūsų brolio/sesės širdis rytoj pra
džiugtų. Šv. Kalėdos yra meilės šventė, 
nes Meilė ateina šion rūpesiais, sava
naudiškumu ir pykiu persunkton že
mėn. Įneškime ir mes kiekvienas/na sa
vos meilės nors mažytę liepsnelę į mū
sų didįjį skautiškos šeimos laužą pada
rydami mažą auką. Tam skiriamas vi
sas lapkričio mėn., nes pinigai turi pa
siekti Vokietiją ne vėliau gruodžio 15 d.

KALĖDŲ PROGA Lietuvoje buvo nu
sistovėjęs paprotys daryti kolektyvinius 
gerus darbelius. Būdavo ruošiamos ne
turtingiesiems vaikams eglutės, būdavo 
lankomos ligoninės ir pan. Eglutės ir da
bar rengiamos. Tik reikėtų kruopščiau 
apsidairyti neturtingų ir našlaičių lie- 
tuviukų/lietuvaičių, į vargą patekusių 
tautiečių vaikų. Turėkime ausis ir akis. 
Jos kartais praverčia ... Ligonių lanky-

Ūkio vedėjai skaičiuoja išlaidas . . .
Aušros Tunto Vokietijoje stovykla .

nuotr. H. Motgabienės
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mas ligoninėse mažiau praktikuojamas, 
o visdėlto čia skiltys gali daug gero pa
daryti. Pasiruošimo tam daug nereikia 
—■ kalėdiškai paruošta dovanėlė, gies
melė, vaikams kokia pasakėlė, suaugu
siems spaudos ir pąn. Tą viską yra la
bai lengva skiltyje, valtyje ir būreliuo
se improvizuoti. Juk vien aplankymo 
faktas tokią dieną užmirštam ligoniui 
yra nepaprastos reikšmės, jau nekalbant 
apie tai, kad toki žygiai yra tikrojo 
skautiškumo įgyvendinimas.

SKILTIES BUKLAS arba bent savas 
kampas draugovės būkle yra reikalin
gas kiekvienai gerai veikiančiai skilčiai. 
Skilties buklas — skilties šeimos namai, 
o be namų juk niekam nėra gerai. Buk
las, nors ir pats paprasčiausias, visus 
jungia. Jį lengva įsitaisyti kad ir rūsy
je. Čia gali daug padėti skilties skautų 
tėvai, nes šiuo metu jau daugelis šeimų 
yra įsigiję namus. Vienas kitas gal ir 
neatsisakys savo sūnaus skilties pri

glausti po lietuvišku stogu. Nedarykime 
buklų puošnių — kad tik daugiau visko 
būtų pačių skautų rankomis pasigamin
ta ... Čia ras vietos mūsų rankų darbe
liai, įvairūs gamtos rinkiniai, brėžiniai, 
skilties laimikiai įvairiose varžybose ir 
t.t. Baldus galima patiems pasigaminti. 
Išradingumui čia ribų nėra ir skiltinin- 
kas turėtų pilnai išnaudoti berniukų en
tuziazmą. Nepamirškime Vyčio, Tautos 
Himno ir mūsų įstatų/įsakymų teksto, 
Tautos didvyrių ir dr-vės patrono pa
veikslų. Religinę mintį išreikš kryžius 
arba lietuviškas smutkelis. Viską įren
kime taip, kad savo būkle kiekvienas 
galėtų pasijusti esąs lyg mažame mūsų 
tėvynės kampelyje. Šis kampelis padės 
augti ir stiprėti skilties dvasiai, nes be 
jos negali būti geros skilties.

Našių žiemos darbų visiems linkiu

BŪKIME STIPRIOS!

Pagalvok apie visas savo pažįstamas 
— su kuo norėtumei būti patekusi į “bė
dą”? “Bėda” vadinu labai nemalonią 
staigmeną, didelį pavojų, rizikingą įvy
kį arba narsumo bandymą.

Kas yra tas žmogus, su kuriuo norė
tumei būti tokiais momentais? Ar pa
rinktumei žmogų, turintį kelias ar visas 
žemiau minėtas ypatybes?

1. Susivaldymas. Tavo pažįstama tu
rėtų “nepamesti galvos”, būti rami ir 
šalta, aiškiai galvoti ir protingai spręsti.

2. Žinojimas. Tavo pažįstama turėtų 
turėti visokių naudingų žinių, kurios 
praverstų jai nelaiminge atsitikime.

3. Sumanumas. Ji turėtų žiūrėti į sun
kumus kaip į jėgos bandymus ir„ ieško
dama geros išeities, įtempti savo protą, 
rankas ir jėgas.

4. Drąsa. Tavo pažįstama turėtų nie
kuomet nenusiminti ir nepasiduoti ir 
drąsiai elgtis, nors ir bijotų.

5. Jumoras. Ji turėtų mokėti pajuo
kauti.

6. Jautrumas kitiems. Ji turėtų ne 
daugiau rūpintis savimi, kaip būtinai 
reikalinga.

Ar būsi pati kada nors tokiu žmogu
mi? Pasiryžk čia pat tapti tuo, kuo no- 
10

rėtumei būti. Budėk ir ruoškis.
Visų pirma, turime įsigyti žinių, ant

ra, turime apgalvoti ir išbandyti, ar mo
kėtume teisingai elgtis nelaiminguose 
atsitikimuose.

Pažįstu skautę, kuri nuolat sprendžia 
išsigalvotus uždavinius, ką ji darytų to
kiu ar tokiu atveju. Paskui ji klausia 
kitų arba pažiūri knygose, ar jos spren
dimas buvo protingas. Vieną dieną jai 
tikrai teko susidurti su didele nelaime 
ir ji puikiai atliko savo dalį. Po to ji 
pasisakė viską lengvai padariusi, nes 
buvusi panašų įvykį iš anksto apgalvo
jusi.

Kine kilo gaisras. Šaukdama ir klyk
dama minia veržėsi prie durų. Skautė, 
perlipusi per tuščius suolus — tai buvo 
dar tais laikais, kada kinuose grodavo 
orkestrai — atsisėdo prie fortepijono ir 
pradėjo skambinti Tautos Himną. Žmo
nės sustojo, ir tik tada teišgirdo teatro 
vadovybės ramininčius nurodymus. 
Niekas nesudegė, nukentėjo tik tie, ku
riuos minia suspaudė.

Jaunesnioji skautė įsupo savo seserį, 
degančiais drabužiais bėgiojančią kam
baryje, į staltiesę ir, apvertusi ją ant 
žemės, išgelbėjo jai gyvybę.

12



Omahos Živilės nuotr. K. L. Musteikio

Dvylikos metų skautė išgelbėjo savo 
motinos gyvybę, sustabdžiusi arterinį 
kraujaplūdį iš peiliu įpiautos rankos.

Draugininkei prieš konkursą susirgus, 
skiltininkės perėmė jos pareigas, ir dr- 
vė laimėjo pirmąją vietą!

Dvylika vyr. skaučių, turėjusių pra
leisti naktį Šveicarijos kalnuose, visą 
laiką dainavo stovyklines daineles ir 
kas penkias minutes suduodavo viena 
kitai per petį, kad neužmigtų, nes užmi
gusios galėjo nukristi į bedugnę. Dienai 
išaušus, jos laimingai surado tikrąjį ke
lią.

Mažas berniukas įkrito į upę. Skautė, 
įkibusi kojomis į medžio šakas, atsigulė 
ant statoko kranto ir pačiupo vaiką ran
komis. Pagalbai atėjus, skautė buvo be
veik be sąmonės. Jai atrodė, kad ji lai
kė sunkų drąmblį savo rankose. Laimė, 
kad ji įkibo į jo megztuką tartum ne 
rankomis, o kažin kokiais kabliais.

Skautė, nelaimingo atsitikimo auka, 
ėmė sveikti. Kažkas paklausė: “Ar pra
šei Dievo, kad Jis tau grąžintų sveika
tą?” Skautė atsakė: “Ne, to neprašiau, 
bet prašiau, kad turėčiau jėgų viską pa

kęsti, ir tos jėgos iš kažkur atėjo. Be to, 
stengiausi galvoti apie tai, ką žmogus 
be kojų gali dirbti”.

Įsivaizduok, kad pabudusi naktį ras
tum savo namus degančius? Jei tėvelių 
nebūtų namie ir turėtum gelbėti jaunes
niuosius broliukus ir sesutes, ką dary
tum? Kur ir kaip guldytum mažą vaiką, 
atiduotą tavo globai? Kuo jį maitin
tum?

Būk sumani. Neturėdama to, kas iš 
tiesų būtų reikalinga, improvizuok ką 
nors. Nepasiduok. Ar moki signalizuoti? 
Morzės abėcėlė greitesnė už arklį ar au
tomobilį. Moki daryti dirbtiną kvėpavi
mą? Gydyti nudegimus? Ar turi pakan
kamai kantrybės mokytis to, kas tau 
sunkiausia? Kažin, ar neateis diena, ka
da to būsi labiausiai reikalinga.

Lavinkis, nes žmogus be žinių ir ra
maus proto nenaudingas, trukdo. Kibk 
nuotykiui į plaukus ir nugalėk visus 
sunkumus. Negaišk — ryt gali būt rei
kalinga. Ruošk savo skiltį būti naudin
ga. Atmink, juo didesnis uždavinys, juo 
didesnis skautiškas bandymas. Būk 
stipri! P. P.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

NAKTIES REGĖJIMAS

1872 metais, Quebeco mieste buvo pa
statyta 542 tonų talpos barka ir pakrikš
tyta “Countess of Dufferin” vardu. Tuo 
būdu norėta pagerbti žavingą ir grakš
čią populiariausio Kanados generalinio 
gubernatoriaus žmoną, kuri tais metais 
atvyko į Kanadą.

Dvidešimtį mėtų tas laivas išsilaikė 
jūrose ir Štai, čia jo paskutinė kelionė. 
1891 metų pabaigoje “Dufferin” krovėsi 
statybinę miško medžiagą Saint John, 
N.B. uoste. Jo vidus buvo talpiai pa
krautas suplautais balkiais, o denis — 
kvepiančių pušų lentomis, kurios buvo 
tvirtai surištos retežiais ir prirakintos 
prie borto. Taip pakrautas laivas buvo 
pasiruošęs sutikti žiemos audras šiauri
niame Atlante.

Gruodžio 15 dieną laivas pasijudino 
iš Saint John į Londonderry. Per de
šimt dienų jis kovojo su nepastoviu vė
ju bei besikeičiančiu oru, bet pirmą Ka
lėdų dieną pietvakarių audra smarkiai 
padėjo pasivaryti Airijos kryptimi. Ta
čiau kapitonas Doble pastebėjo, kad ba
rometras vis dar krito žemiau. Tikėda
masis blogiausio, kapitonas įsakė, kad 
viršutinė svarbiausioji burė būtų su
rinkta ir surišta. Be to, išmetė audros 
inkarą norėdamas išlaikyti laivą vėjo 
kryptyje.

Staiga suskambėjo dūžtantieji langų 
stiklai ir kita iš šiaurės atėjusi vėtra 
bloškė barką pasibaisėtina jėga. Jūros 
gelmės užvirė kaip raganų katilas. Mil
žiniškos bangos ir vandens sūkuriai su
griebė laivą ir daužė lyg vaiko žaislelį.

Audrai užėjus, buvo aišku, kad dide
lis lentų krovinys esąs laivo denyje gail 
būti jo pražūtimi. Atkakliai kovodami 
su šniokščiančia audra dėl savo gyvy
bių, jūrininkai įstengė išmesti visą de
nio krovinį už borto ir tas truputį pa

gerino laivo padėtį.
Visą Kalėdų dieną “Dufferin” bandė 

išsilaikyti, bet į pavakarę staigūs ir ne
žmoniškai baisūs jūros smūgiai, pradėjo 
nugalėti nelaimėn patekusį laivą.

Užslinko žiemos naktis.
Prieš pat aušrą, milžiniškos bangos, 

kurios ritosi per laivo viršų, įsiveržė į 
laivo sandėlį ir išplovė visą maisto atsar
gą. Įgula sugebėjo sugauti tik dvi pinti
nes obuolių, kurias naujai atėjusi banga 
visvien nuplovė šėlstančion jūron. Di
desnioji geriamo vandens dalis buvo 
statinėse, bet sūrus jūros vanduo pasie
kė ir ten. Taip vanduo pasidarė nebetin
kamas vartojimui. Visas šešias sekan
čias dienas “Dufferin’* įgula neturėjo 
nei duonos plutelės, nei lašelio vandens.

Baisus vandenyno šėlimas ir besiri
tančios bangos skaudžiai žalojo seną 
barką. Pakulos, kuriofrlois buvo užkai
šiotos laivo vidaus sąsparos bei lentų 
sudūrimai, prasiplovė ir vanduo pradėjo 
veržtis į vidų. Tuoj pat buvo pastatyti 
siurbliai ir įgula juos užgulė. Deja, dar
bas buvo veltui. Šaltas žiemos vėjas pa
dengė denį ledu. Siurbimas pasidarė pa
vojingas ir kapitonas Doble įsakė nu
traukti, nes tas padėties nepagerintų. 
Pagaliau, kaipgi ilgai galėjo jūreiviai iš
laikyti? Vos tik siurblių klekenimas nu
tilo, vanduo pasipylė į laivą. “Dufferin” 
pradėjo grimzti giliau ir giliau, kol jo 
denis, kurį bangos ištisai plovė, susily
gino su jūra.

Laivui esant aklinai pakrautam bal
kiais, buvo aišku, kad jis visai nuskęsti 
negalės. Išalkę, stingdami iš šalčio jū
reiviai kiūtėjo susiglaudę už vairinin
ko būdelės. Trumpa žiemos diena bai
gėsi — ilga naktis artėjo, o su ja ir dar 
viena nelaimė.

Kietai sukrauti balkiai, sumirkę van-
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denyje, pradėjo brinkti. Turėjo kas 
nors duoti jiems erdvės. Ir buvo aišku, 
kad niekas kitas, kaip tik pasmerkto
sios barkos senieji rėmai. Jau beveik 
matėsi kaip denis pradėjo gaubtis ir, 
atrodė, kad tik valandų klausimas kol 
laivas sprogs į gabalus. Taip be jokios 
pagalbos ženklo praslinko trys dienos.

Dabar mūsų pasakojimas persikelia į 
Cardiff’o uostą Wales’e, kur barka “Ar
lington” 849 tonų talpos stovėjo išme
tusi inkarą. Jos kapitonas Samuel Banc
roft Davis iš Nova Scotia, buvo vadina
mas laiminguoju, nes per savo keturias- 
dešimts metų tarnybos jūrose nė vieno 
karto nebuvo priverstas laukti palan
kaus vėjo.

Ir štai, šį gruodžio mėn. “Arlington”, 
atvežęs per Atlantą krovinį lentų ren
gėsi grįžti į New York’ą. Naktį iš dvi
dešimt aštuntosios, kai laivas skrodė va
karinį okeaną, kapitonas Davis susap
navo nustabų sapną.

Jis girdėjo, kad kažkas šaukiasi iš ne
laimėn patekusio laivo pagalbos. Regė
jimas buvo toks stiprus, kad jis nubėgo 
ant denio pažiūrėti ar viskas tvarkoje. 
Išskyrus laukinį žiemos orą, viskas bu
vo tvarkoje. Nebuvo jokių skęstančio 
laivo ženklų. Tik vėjas ir bangos. Tvir
tas “Arlington” plaukė gan greitai su 
stipriu vėju, nors ir sumažintom burėm. 
Kapitonas Davis vėl grįžo žemyn, bet 
tas aiškus regėjimas jo nepaliko, o sto
vėjo akyse ir lyg skambėjo ausyse: 
“Šiaurės geogr. plotis 52°, vakarų geogr. 
ilgis 21 °”.

Jis išsiėmė jūrlapį ir pasižymėjo vie
tovę. Tai užtruktų beveik visą dieną 
plaukiant į šiaurę tolyn nuo kelio, ku
riuo plaukia gariniai ir būriniai laivai. 
Reikėtų prarasti daug laiko dėl, gal būt, 
nieko nereiškiančio regėjimo. Bet iš 

antros pusės, tas pagalbos šauksmas bu
vo toks tikras, kad nugalėjo jo abejoji
mus ir jis pasuko laivą dviem laipsniais 
taip, kad “Arlington” turėtų perkirsti tą 
susapnuotąją vietą.

Pusryčių metu jis papasakojo savo 
sapną pirmąjam padėjėjui ir pridėjo: 
“Dar mačiau kaip pats ėjai į valtį gel
bėti tų nelaimingųjų”. Aaišku, kad pa
starasis nesuniekino ir nekritikavo ka
pitono, nes visi laivų karininkai iš Nova 
Scotia provincijos buvo drausmingi. Bet 
asmeniškai jis pagalvojo, kad pagaliau 
kapitonas prarado savo logiškumą. Juk 
jau vien tik pirmojo padėjėjo ėjimas į 
valtį buvo nepamatuotas, nes griežtas 
etiketas ir senas jūreiviškas paprotys 
sakė, kad į tokią tarnybą visuomet turi 
eiti antrasis kapitono padėjėjas. Pir
mojo padėjėjo vieta visuomet laive.

Vistik ir po tokio apsvarstymo jis 
vykdė kapitono įsakymą ir varė “Ar
lington” tolyn ir tolyn į šiaurę per tuš
čią ir šėlstančią jūrą. Jie su kiekviena 
mylia vis tolo nuo savo paskirties uosto.

Praslinko gruodžio dvidešimt devin
toji. Laive neįvyko jokių pasikeitimų ir 
tarnyba keitėsi pamainomis kaip ir vi
suomet. Visi laive jau žinojo “senio” 
keistą užgaidą ir kiekvienas pritarė 
pirmojo padėjėjo minčiai: tai yra gry
nas kažkokių dvasių vaikymasis. Apie 
vidurnaktį kapitonas Davis perėmė vi
durinę pamainą ir pradėjo žingsniuoti, 
kaip visuome buvo įpratęs.

Staiga, apie trečią valandą priekinis 
žvalgas pastebėjo kažką tamsumoje juo
duojant ir laiku suspėjo perspėti. Ka
pitonas Davis tuoj šoko prie borto ir su
riko per garsintuvą: “Kas ten per lai
vas? Kodėl jūs be šviesų?” Plaukimas 
be šviesų naktyje yra kriminalinis nusi
žengimas. “Arlington” tik tik išvengė

Chicagos Kap. Kukučio laivo vyrų dalis su savo vadu v.volt. A. Levonu
nuotr. L. Knopfmilerio
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Toronto "Daiva" skrodžia Ontario bangas nuotr. L. Motgabio

susidūrimo su nežinomuoju. Iš tamsumos pasigirdo atsakymas: “Barka Countess of Dufferin” — pilna vandens — skęsta — neturime nieko šveisoms uždegti — prašome laukti iki ryto ir mus paimti!”Davis atsakė: “Būsime pasiruošę!”Praslinko penkios ilgos valandos kol pradėjo švisti ir jūrininkamš buvo įmainoma šiek tiek matyti sudaužytą laivą. “Arlington” priplaukė kaip galint arčiau prie “Dufferin” ir laivo kapitonas kreipėsi į jūreivius, kviesdamas savanorius į gelbėjimo darbą, nes žinojo, kad tai bus sunki kova su audringa jūra ir mirtimi. Trys jūreiviai išėjo į priekį, o su jais aišku ir antrasis kapitono padėjėjas. Beleidžiant gelbėjimo valtį, jis stovėjo prie pat laivo borto ir vairavo valtį žemyn. Staiga laivas kryptelėjo ir sunkus valties kablys krito jį taip sužalodamas, kad jo vieton turėjo stoti pirmasis pavaduotojas.Nuleisti valtį į siaučiančią jūrą buvo nelengvas darbas, o tuo labiau pergabenti sudužusio laivo įgulą. Viskas užtruko apie pusantros valandos ir to laiko kiekviena sekundė buvo susijusi su pavojais ir nežmoniškais skausmais.Išgelbėtieji jūreiviai buvo aprūpinti maistu, mediciniška pagalba ir šiltais rūbais. Kapitono Doble kojos buvo labai nušalusios ir jis išbuvo kelias savaites Baltimorės ligoninėje. Kai tik jis įstengė parašyti raportą apie laivo nuskendimą 552°301 šiaurės plotyje ir 21° 

201 vakarų ilgyje, tuoj pat parašė padėkos laišką savo išgelbėtojui.Iškilmių metu Baltimorėje, kur Doble papasakojo savo skendimo istoriją, britų vyriausybė apdovanojo kapitoną Davis puikiu auksiniu laikrodžiu, gi prekybos ministerija suteikė pirmajam kapitono padėjėjui sidabro medalį už humaniškumą, o trims jūrininkams po bronzos medalį ir po anglišką svarą pinigais už jų drąsumą.Apie nuostabų regėjimą, kuris išgelbėjo “Countess of Dufferin”, kapitonas Davis nesiteikė duoti jokio paaiškinimo. “Jis tikriausiai jautė, kad Visagalis jį panaudojo savo planamas įvykdydti”, aiškino kapitono Davis sūnus.
Suliet. v.valt. V. Macijauskas.

Jūrų skautų vadai tarėsiSpalio mėn. 24 d. į Torontą atvyko iš Čikagos jūrų skautų ir jūrų budžių vadai, kurie turėjo dviejų dienų pasitarimus jūrų skautų skyriuje.Tartasi dėl skyriaus vadovybės sąstato padidinimo, programų suderinimo,, uniformų, ženklų, vėliavų papildymo, ypač kas neatidėliotina pradėjus organizuoti jūrų būdžius.Visų buvo bendra nuomonė, jog reikia dar labiau pakelti skautišką lygį, lygiagrečiai ir specialybes. Kreipti ypatingo dėmesio į vadų paruošimą ir jų kokybę. Apsvarstytos taisyklės jūrų skautininko vardui gauti. Pasisakyta už didesnę paramą jūrų skautėms, ti-
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STOVYKLA

Tai buvo prieš dvidešimt metų. Pasi
baigė varginą metai su visais jų pabai
gos rūpesčiais, galutinių pažymių išve
dimu, “taisymu” ir kitais moksleivių 
“vargais”.

Jauna Kauno Pilies tunto XIV Šv. 
Aloyzo draugovė nutarė surengti savo 
pirmąją stovyklą. Draugovė buvo jauna 
viskuo — savo amžiumi, savo skautų 
amžiumi ir savo vadovų patyrimu, bet 
pilna pasiryžimo “pastovyklauti kaip 
reikiant”.

Ir štai, vieną gražų birželio rytą gim
nazijos kieman įriedėjo nedidelis karo 
aviacijos sunkvežimiukas, pasikrovęs 
per v. sktn. V. Šenbergą paskolintų ka
rinių palapinėms brezentų. Gimnazijos 
kieme susirinkę apie tuzinas skautų pa
sikrovėme į tą sunkvežimį savo išma
nymu susipirktą maistą, kuprines ir per 
Kauno senamiestį, Petro Vileišio tiltą 
ir Vilijampolę išriedėjome Nemuno pa
krantės vieškeliu į vakarus.

Pavažiavę gerą valandą, pasukome 
kairėn gražiu miško keleliu ir, šokinė
dami per pušų šaknis, po gero galiuko 
privažiavome gimnazijos vasarnamį 
gražiame pušyne. Vasarnamis dar bu
vo tuščias, nes mokytojai dar nebuvo 
suvažiavę, bet mes turėjome jo raktą ir 
— patarimą jame apsigyventi, jei oras 
bus labai blogas... Žinoma, tas patari
mas mums visai nepatiko!

Tuoj išsikrovėme savo mantą, padė
kojome mus atvežusiam kareiviui — 
šoferiui, kuris ilgai nelaukęs leidosi at
gal, ir, išsklidome po puikų, sausą pu-

NEMUNO SALOJE

šyną stovyklavietės rinktis. Deja, mums 
nesisekė. Neradome miške nei upelio, 
nei šaltinėlio nei šiaip nuošalesnės vie
telės, kur tektų mažiau sargybos eiti., 
nes mūsų buvo nedaug, o ištisą naktį 
eiti sargybą persunku. Išbraidėme miš
ką gana plačiai ir — be pasėkų. Į savo 
laikiną bazę — vasarnamį — grįžome al
kani ir nuliūdę. Greituoju užkandę, pa
traukėme pasidairyti prie Nemuno, ku
rio vandenys tolumoje blizgėjo pro pu
šų kamienus. Pro pakrantėje liūliuojan
čius rugius, priėjome krantą. Kitame 
krante, ant augšto skardžiaus stovėjo 
Zapyškio bažnytėlė, kiek kairiau sto
vėjo išsibarstęs Zapyškio miestelis. To
li Kauno pusėje, ant augšto kalno, švy
tėjo balti Raudondvario bažnyčios bokš
tai, o dešinėje, pačiame Nemuno pasi
sukime, matėsi Kulautuvos vasarvietės 
prieplauka.

Bet mus labiausiai domino Nemuno 
viduryje prieš mūsų akis išsitiesusi smė
lio sala. Krante radome gimnazijai pri
klausančią didelę ir sunkią valtį, kokias 
Nemuno baidokininkai naudojo sunkes
niam darbui prie baidokų. Ilgai nelaukę, 
leidomės į salą. Ji pasirodė esanti apie 
300 metrų ilgio, augščiausioje vietoje 
apie 4 metrus virš vandens lygio ir vi
sai plika, išskyrus nedidelį plotelį vidu
ry, apaugusį nedideliais karklų krūmais. 
Bet mums čia patiko! Nutarta — sto
vyklaujame čia! Juk tai būtų beveik 
robinzoniška stovykla. O kas čia tokio, 
kad kurą ir geriamą vandenį reikės ga
bentis iš kranto — tai tik bus graži pro-

kimasi jog ir seserija jas labiau įvertins.
Pageidautinas didesnis pasireiškimas 

spaudoje.
Apie 20 vai. trukusiame pasitarime 

dalyvavo jūrų skautininkai: B. Stun
džia, dr. K. Aglinskas, L. Knopfmilleris, 
toliau v.valt. A. Levanas, v. valt. G. 
Kačanauskas, sekretoriavo valt. L. Šlei- 
nys.

Pasibaigus posėdžiams sekmadienį 

vakare jūrų skautų vadai buvo priimti 
Vyriausio Skautininko v.s. St. Kairio ir 
su juo nuoširdžiai pasišnekėjo rūpimasi 
klausimais.

• Neseniai susiorganizavo Toronto jū
rų skautų rėmėjų-bičiulių būrelis, ku
riam vadovauja pp. P. Gorys ir V. Ju
čas. Š.m. gruodžio mėn. 26 d., šeštadie
nį, būrelis ruošia didžiulį jūros balių..
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ga pasiirstyti!
Nakvojome vasarnamy, nes saulė jau 

leidosi ir stovyklą rengti saloje buvo 
jau vėlu. Rytą pradėjome kraustytis: 
mažieji skautukai tempė į krantą visą 
mūsų mantą, o mudu su draugininku, 
vyr. skil. Stepu viską krovėme į valtį 
ir yrėmės į salą. Šia proga savo švel
niuose gimnazistiškuose delnuose su- 
trynėme pirmąsias irklininkų pūsles ... 
Iš kranto atsigabenome miške išsikirstus 
palapinių kuolus ir kuolelius, vėliavos 
stiebą, artimame Jučionių kaime pas 
ūkininką prisikimštus čiužinius, kurių 
pakrauta valtis priminė kažkokį ant 
vandens nukritusį balioną ... Pagaliau, 
valtį išsitraukėme į salos krantą ir pra
dėjome robinzonišką kūrimąsi.

Čia pasirodė įdomių dalykų. “Ūkio 
ministeris”, kuris apsiėmė mūsų mažai 
stovyklėlei išvirti pirmuosius tikrus pie
tus, greit pranešė draugininkui, kad, 
tiesa, atsivežėme pakankamai ryžių, 
cukraus, kavos ir panašių dalykų, bet 
kad jis niekaip neranda bulvių, drus
kos ir kitų “smulkmenų”... Ir negalėjo
me jų rasti — buvome paprasčiausiai 
pamiršę jų pasiimti! Teko gerokai pa
bėgioti pas ūkininkus, kol su dideliu 
vargu (prieš pat naują derlių!) bulvių 
susimedžiojome. O salos smėlis druskos 
taip ir neatstojo, nors valgyje jo būda

vo visad: tuo pasirūpindavo beveik ne
paliaujamai išilgai Nemuno pučiąs vė
jas!

Šiaip taip susitvarkę, pradėjome sto
vyklauti, deja, nedaug teturėjome sėk
mės, nes prasidėjo šaltos, lietingos ir 
vėjuotos dienos. Jos juntamos ir miške, 
o dar daugiau tokioje saloje. Virėjai 
turėjo didelio vargo stengdamiesi ugnį 
kurstyti taip, kad ji degtų po puodu, o 
dar daugiau vargo tą pat puodą ginda
mi nuo švilpiančio pro ausis baltučio 
Nemuno smėlio... O pučiant vakarų 
vėjui, Nemunėlio bangelės imdavo 
(šiauštis baltomis putų viršūnėmis ir 
grasindavo invazija į mūsų valtį. O 
plaukioti reikėjo, nes iš kranto veždavo- 
mės ir geriamąjį vandenį ir kurą. Nuo
latiniai yrikai turėdavo gerokai pasi
tempti, kol šakų kupinai prikrauta val
tis pasiekdavo salą ...

Pagaliau, susilaukėme poros saulėtų, 
karštų vasaros dienų, tad maudėmės, 
žaidėme ir džiaugėmės savo puikia sto
vykla. O tas dienas ji buvo tikrai puiki. 
Padangėje švietė miela saulutė, ore leng
vai skraidė žuvėdros, kartkartėmis 
pro šalį praplaukdavo garlaiviai ar 
sielis. Viską supo tyla ir ramybė, trik
doma tik besimaudančių ir žaidžiančių 
skautų.

Naktį miegodavome puikiai, nes ne-
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reikėjo nei sargybos eiti.
Tačiau vieną rytą susilaukėme staig

menos. Per miegus išgirdome šaukiant: 
“Ei, ei, jūs! Žiūrėkit! Ar ne jūsų botas 
(valtis) plaukia?!” Puolėme iš palapi
nių. Šaukė kitame krante stovėjęs žmo
gus ir rodė pavandeniui. Tikrai — mūsų 
valties saloje nebebuvo! Pamatėme ją 
skersą plaukiant pasroviui, apie gerą 
kilometrą nuo stovyklos. Laimei saloje 
dar buvo likusios dvi mūsų baidarės. 
Šokome į jas ir pasileidome pavande
niui, kiek irklai įkabina. Valtį tuo tarpu 
kažkas pagavo ir nusivarė prie kranto. 
Ją atgavę, prisirišome prie jos baidares 
ir leidomės irtis atgal į stovyklą. Tą 
dieną pusryčiai mums buvo nepapras
tai skanūs ... Tik vėliau supratome, kas 
atsitiko su mūsų valtimi. Vakare ją pa
likome salos krante farvaterio (garlai
vių kelio) šone. Praplaukiančio rytinio 
garlaivio sukeltos bangos valtį ir “nu
kėlė” nuo kranto — mes jos nerišda- 
vome!

Juodžiausia stovyklos diena buvo vie
nas sekmadienis. Tą dieną buvo ypatin
gai žvarbus oras. Ir, štai, to betrūko: 
garlaiviu iš Kauno atplaukė kelių sto
vyklaujančių “geltonsnapių” mamytės. 
Jos baisiai nusigando pamačiusios, kaip 
jų sūneliai “vargsta” ir kaip jie “suly
sę”! Mamyčių autoritetas triuškinamai 
nugalėjo jauno draugininko autoritetą 
ir vakariniu garlaiviu jos išsivežė pus
tuzinį savo sūnelių į “žmonišką gyveni
mą”.

Taip, likus tik keliems stovyklauto
jams, teko skambinti į Kauną ir prašyti 
atsiųsti sunkvežimį. O vistik, buvo gai
la stovyklą baigti!

Pro tą vietą plaukiau garlaiviu 1944 
m. vasarą, bolševikams priartėjus prie 
Kauno. Ten salos jau nebebuvo — Ne
munas buvo užnešęs smėliu tarp kranto 
ir salos buvusią vagą.

O dabar išduosiu Jums, jaunieji skai
tytojai, vieną paslaptį: tos stovyklos 
draugininkas Stepas dabar redaguoja 
“Skautų Aidą”. Tik jam nepasakykite, 
kad aš Jums tą istoriją pasakojau!

V. Si.

MOTINA
Aukšte, krepšyje su šienu gulėjo ka

tė su savo dviem kačiukais. Kačiukai 
gimė, tik prieš keletą dienų ir buvo dar 
labai silpni — jų mažytės letenėlės nuo
lat paslysdavo, ir neproporcingai dide
lės galvos su aklomis akutėmis ieškoda
mos įsikasdavo motinos kailyje. Jie 
keistokai atrodė, bet katė laikė juos ne
paprastai gražiais, nes jie juk buvo jos 
vaikai: vienas pilkai raštuotas — vadi
nasi, tikras gražuolis, ką visi pripažintų, 
antras — tikras tėvas elegantiškomis 
baltomis kelnėmis, baltomis pirštinėmis 
ir baltu tašku ant nosies. Ir tėvas turėjo 
tokį gražų balsą... Visai suprantamą, 
kad mažyčiai slidinėjančiomis letenėlė
mis ir didelėmis galvomis buvo nepa
prasti — ne kačiukai, kaip visi kiti, bet 
tokie, kokių pasaulis dar nebuvo matęs! 
Katė išdidžiai pasikėlė ir apžiūrėjo sa
vo vaikučius meiliais žvilgsniais.

Aukštas atrodė visais atžvilgiais tin
kama vieta mažyčiams augti. Buvo taip 
tylu ir smagu. Krepšys pilnas kvepian
čio šieno puikiai tiko pirmiesiems lai
piojimo bandymams; įvairūs rakandai 
aplinkui teikė progos tyrinėti ir aikšte
lė viduje ramios mėnulio šviesos, plau
kiančios per langelį, buvo patogi vieta 
žaisti. Ir be visa to dar viena: pelių 
aukšte gyveno taip daug, kad kačiukų 
profesinis lavinimas ateityje galėjo ko 
puikiausiai vykti.

— Turėčiau pati pasidairyti pelių, —• 
pagalvojo katė, —■ mažyčiai miega, ir 
man būtų sveika išsiblaškyti. Vaikus 
auklėti nelengva, ir esu gerokai išalkusi.

Katė dar kartą palaižė savo vaikučius 
ir uostinėdama tyliais žingsniais slinko 
dėžių ir krepšių linkui. Nors pirmoji 
jaunystė ir seniai praėjo, bet visdėlto 
buvo įdomu medžioti. Ir štai — ar ten 
nesubrazdėjo kažkas? Ar nepakvipo 
skaniai pelėmis? Dar keletą atsargių 
žingsnių minkštomis kojelėmis — nie
kas negalėtų taip švelniai judėti, kaip 
ji — ir katė atsidūrė prieš lizdą, kuria-
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J ver, Hegelstr. 6, Germany. *«• *******************************************************************************

me gulėjo dvi plikos pelytės.
— Tiktai plikos pelytės! — pagalvojo 

katė. Tokiu atveju atsargumas buvo ne
reikalingas, nes jos negali nei matyti, 
nei bėgti. Beveik neverta vargti, du ma
žyčiai kąsneliai ir daugiau nieko. Bet 
pasistiprinti galima ...

Ji norėjo čiupti, bet kažkas joje pra
bilo.

— Jos negali nei bėgti, nei matyti, 
visai kaip tavo vaikai. Jos visiškos bejė
gės, ir jų motina greičiausiai jau negy
va. Jos bejėgės, kaip tavo vaikai, kada 
tavęs nėra. Teisybė, kad jos pelės, bet 
jos mažos pelės, labai mažos — jos vai
kai: juk tu žinai, ką reiškia būti vai 
kais?

Motinos meilė kalbėjo joje, kuri be
veik nė viename gyvulyje nėra tokia 
stipri, kaip katėje.

— Tiesa, tu žinai, ką reiškia būti vai

kais? — klausė balsas.
Katė pasilenkė, pagriebė vieną pely

tę savo dantimis ir nunešė ją į savo liz
dą. Po to ji grįžo dar kartą ir atnešė 
antrąją ir maitino jas drauge su savo 
vaikais.

Pelytės buvo pusiau sustyrusios, bet 
jos netrukus sušilo. Jos buvo pusiau iš
badėjusios, bet katė jas greitai pasotino. 
Jos jautėsi motinos priglaustos ir neži
nojo, kad toji motina — katė. Kaip jos 
galėjo tai žinoti? Juk jų akutės buvo 
dar užmerktos ir jų bejėgiškumą saugo
jo švelni, šilta katės letena.

Kačiukai paaugo ir pelytės paaugo, 
jų akutės atsimerkė ir pamatė tą pačią 
motiną ir tą pačią meilę.

Jie buvo vaikai ir žaidė drauge, o 
saulutė švietė pro langą ir žaidė su jais. 
Jos skaistūs spinduliai pynė šviesų vai
niką aplink katės galvą.

Čikagos vilkiukai Neringos stovykloje 
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MANO GIMTINĖ 
Silvija Pakulytė (Montrealis)

"Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva . . ."

(Maironis)
Taip, tai mūsų tėvynė Lietuva, ta smūtkelių šalis su savo ošiančiais 

pušynais, šlamančiais šimtamečiais ąžuolais, banguojančiais javų laukais, 
didingais miestais, bažnyčiomis ir katedromis, plačiomis upėmis, žaliuo
jančiais rūtų darželiais, sidabrinėmis dainomis ir amžinai gintarus žars
tančia Baltijos jūra.

Toj žemėj aš gimiau. Mažai aš ją prisimenu, bet iš tėvelių pasakojimų, 
knygų, filmų ir nuotraukų matau kokia tai buvo šalis. “Graži ta šalelė, 
kaip tulpė auksinė, kaip žiedas tyrų vandenų, ji —■ pasakų žemė, ji — mano 
gimtinė ją dieną ir naktį menu” (Šimaitis). Tikrai menu ją dieną ir naktį, 
menu mano gimtąjį Šiaulių miestą, didingą Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
kurios aukštas bokštas stiebėsi į dangaus mėlynę ir nešė karštas lietuvių 
maldas į didingą Aukščiausiojo sostą. Atsimenu ir Šiaulių mokyklas, kur 
geltonkasės mergaitės ir raudonveidžiai berniukai siekė šviesos, mokėsi 
skambios lietuvių kalbos, mokėsi apie bočius, kurie ėjo “Pirmyn į kovą 
už tėvynę, už brangią žemę Lietuvos! (Maironis). O kas gali aprašyti tą 
gražųjį kryžių kalną, kur šimtai lietuviškų smūtkelių rodė ne tik dėkingu
mą Visagaliui, bet ir gilų tikėjimą priespaudos metais, rodė gilų lietuvių 
meno pajautimą!

Atsimenu taip pat ir gražųjį Kauną, laikinąją sostinę. Ten prie Nežino
mo Kareivio kapo susirinkdavo minios žmonių ir nulenkdavo galvas už 
laisvę kritusiems. Tenai ir Nepriklausomybės paminklas, didžiausias lais
vės atgavimo simbolis, ir Vytauto Didžiojo muziejus su mūsų transatlanti
nių sparnuotų ddivyrių Dariaus ir Girėno “Lituanica”. O didingas Laisvės 
Varpas tikrai skambėjo Lietuvos vaikams ir skelbė, kad. vertas laisvės 
tik tas, kuris ją gina!

Deja, Vilnių pažinau tik iš tėvelių pasakojimų, nuotraukų ir knygų. 
Vilnius, ta gražioji Lietuvos sostinė, įkurta Gedimino, apjuosta Neries, iš 
kur išėjo tiek didvyrių, tiek atminimų ir minčių. Ten Gedimino ir Trijų 
Kryžių kalnai, ten stebuklingasis Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas,
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per kurį Marija, iš tikrųjų, lengvino Tautos vargus, gelbėjo nuo priešų 
ir neatmetė maldų. Tai rodo brangios aukos suneštos prie jos paveikslo 
ir lietuvių reiškiama pagarba. Vilniuj ilsisi ir Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto, Šv. Kazimiero ir mūsų didžiojo aušrininko Jono Basa
navičiaus palaikai. Vilnius, kaip Lietuvos sostinė, yra brangus savo didinga 
praeitimi. “O Vilniaus neužmiršk, lietuvi! Čia ne tiktai kad praeitis, čia 
tavo irgi ateitis, čia kova vedama už būvį... (Maironis)

Gražusis Zarasų kraštas, papuoštas ežerais, salomis, upėmis ir pušynais, 
neveltui vadinamas Lietuvos Šveicarija.

Jokia upė negali prilygti didingajam Nemunui, kuris vingiuoja per Lie
tuvą kaip juosta. Prie jo artojas ramiai varė vagą, o verpėjos verpė line
lius, prie jo ir jaunas ir senas rasdavo susiraminimo.

Suvalkija žymi savo lygumomis ir derlinga žeme. Ji davė Lietuvai daug 
žymių žmonių, kaip pa v. Lietuvos Himno autorių Dr. Vincą Kudirką, žy
mųjį aušrininką Dr. J. Basanavičių ir lietuvių kalbos tėvą prof. Joną Ja
blonskį. Bendrai, visi Lietuvos kraštai, ar tai būtų Žemaitija, Aukštaitija, 
ar Suvalkija, davė daug kovotojų už lietuvybę. Visa Lietuva buvo ir yra 
garbingas, visam pasauliui žinomas kraštas.

O kokie pavasariai buvo tėvynėj, kai grįždavo paukšteliai čiulbonė- 
liai po žiemos į žaliuojančią alyvomis ir obelų žiedais skęstančią žemę!

TARNAUK ARTIMUI!

Guli vaikas, aimanuoja, 
Kritęs žemėn - lūžo koja;
Skautai įvykį pamatę, 
Kas daryti, tuoj suprato. 

Visus lentgalius išžarstę, 
Susirado gerą, tvarstį, 
Ir berniukui neskaudėjo, 
Kai prie kojos jį pridėjo.
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Tada vaikai su krepšeliais bėgdavo į slėnius rinkti pakalnučių ir žibučių 
motutėms jų Dienoje.

Kai birželis atidarydavo vasarėlės langines, kiek džiaugsmo būdavo 
taškytis upeliuose, upėse ir ežeruose, o kai kam net ir Baltijos jūroje, 
žiūrėti į sirpstančias atkalnėse žemuoges, šiluose avietes, sode vyšnias, 
obuolius, kriaušes, slyvas, serbentas, agrastus, bujojančias gėles, vartytis 
ir slėptis šiene.

Ateidavo irrudenėlis su savo gėrybėmis. Vėl vaikai džiaugdavosi, rink
dami per vasarą nunokusius vaisius, grybus, riešutus.

Po rudens atskubėdavo žiemužė su savo Šiauriu. Ji atnešdavo džiaugs
mo vaikams pačiuožti pačiūžomis ar rogutėmis nuo kalno pasivažinėti. 
Taip ir ėjo gražūs metai po metų Lietuvoje, kol užpuolė raudonasis oku
pantas. Mano gimtinė dabar neša sunkų raudonųjų vergijos jungą. Be jokio 
gailesčio ir atodairos naikinamas kraštas ir jo gyventojai. Bet mes mel
džiamės ir šaukiame:

"O Dieve, Tėve mūsų, globoki mūs tėvynę 
Ir naują laisvės rytą uždek jos danguje, 
Tėvų gimtojon žemėn tegrįžta vėl tremtiniai, 
Kur teka amžių kraujas, kur šaukia Baltija''.

(Brazdžionis)

Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Piešiniai V. BriČkaus

Lyg įgudę sanitarai, 
Neštuvus gerus padarę, 
Neša nelaimingą, vaiką. 
Kur pagalbą greitą teikia.

Ir. atlikę darbą gerą,
Sau visi kaip vienas taria:
- Tas laimingas, kurs dar gali, 
Kiek palengvint kito dalią!. .
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DAUGIAU DĖMESIO MUSŲ 
ĮŽODŽIUI

Brolis Vaidievutis

Buvau nemaloniai nustebintas, kai 
prieš kurį laiką teko dalyvauti vilkiukų 
bei skautų įžodyje viename mūsų vie
nete. Faktiškai daugumas apie tai pra
džioje nieko net ir nežinojo. Buvome pa
kviesti tik į N* šventės minėjimą. Po 
eilės gražių kalbų šventės temomis 
(apie įžodį nebuvo užsiminta nė žo
džio) , staiga buvo duotas įsakymas skau
tams rikiuotis, pranešant, jog dabar bus 
įžodis. Neužilgo buvo įneštos vėliavos, 
ir du ar trys mažieji pasipuošė skautiš
kais kaklaraiščiais. Po to programa bu
vo tęsiama toliau, lyg nieko nebūtų 
įvykę. Susidarė nenoromis įspūdis, lyg 
įžodis būtų buvęs nereikšmingas daly
kas, paprastas eilinis formalumas, atsi
tiktinai įterptas į programą ir tuojau 
pat vėl užmirštas.

Visa tai matydamas nejučiomis pagal
vojau apie tą dieną, kai prieš daugelį 
metų Kauno Aušros tunte man pačiam 
buvo užrištas raudonas vilkiuko kakla
raištis. Koks skirtumas! Anuomet visa 
salė skendo gėlėse. Sceną puošė vaini
kai ir vėliavos. Didelė salė perpildyta 
skautų vadovų, mūsų tėvelių, mokyto
jų ir kitų svečių. Pirmoje eilėje besi
šypsantis Vyriausiojo Skautininko a.a. 
pulk J. Šarausko veidas. Mes patys iš
rikiuoti scenoje, visa draugovė iš 
džiaugsmo ir susijaudinimo žėrinčiomis 
akimis. Įžodis, sveikinimai, muzika, gė
lės, puiki ilga programa. Viskas rūpes
tingai paruošta ir pritaikyta įžodžiui, 
viskas sukasi apie jį kaip apie centrinį 
punktą, šių iškilmių priežastį, svarbiau
sia dienos įvykį. Viskas tam, kad įžodis 
būtų kuo įspūdingesnis ir visuomet lik
tų mūsų širdyse. Ir tikrai: užaugome, iš
ėjome į gyvenimą, iš mažų vilkiukų ta
pome senais vilkais, o įžodžio nė vienas 
neužmiršome. Kurio tik nepaklausi iš 
anuomet įžodį davusiųjų, visi atsimena 
tą dieną su mažiausiomis smulkmeno
mis ...

Be abejo, ne kiekvienas vienetas įžo

džio proga gali turėti savo tarpe Vy
riausiąjį Skautininką ir nevisuomet ga
lime šiandien mūsų jaunimui sudaryti 
tokias sąlygas, kokias turėjome Lietu
voje. Tačiau, principinius dalykus rei
kia žūt būt išlaikyti ir dabar. Būtent, 
jeigu mūsų mažieji duoda įžodį, jiem 
turi būti skiriamas prideramas skautų 
vadovų dėmesys ir pagarba. įžodis turi 
būti svarbiausiu dienos programos 
punktu ir prie jo reikia tą programą de
rinti, bet ne atvirkščiai. Viskas turi tar
nauti gilesniam įžodžio įprasminimui ir 
išryškinimui, ir čia yra būtina sudaryti 
iškilmingą, vienkartinę, NEUŽMIRŠTA
MĄ nuotaiką. Išorė yra milžiniškas 
psichologinis veiksnys, ypač jauno ber
niuko ar mergaitės gyvenime. Gerai 
parinktos istorinės formos ne tik pade
da suprasti ir įsisąmoninti dalyko esmę, 
bet padaro jį gyvu ir dinamišku, kas 
yra conditio sine qua non tikram skau- 
tavimui. Todėl dar kartą: DAUGIAU 
DĖMESIO MŪSŲ ĮŽODŽIUI. Geriau 
retesni, bet gerai paruošti įžodžiai, ne
gu dažni paviršutiniški. Įžodis turi būti 
svarbiausiu įvykiu skauto gyvenime. 
Kitaip gręsia pavojus, kad dėl mūsų, 
vadovų, neapsižiūrėjimo ir neatidumo 
skautybė sulėkštės ir nustos savo ug
nies. O tos ugnies ypač šiuo metu mums 
visiems labai reikia ...

NB: kad patys skautai turi būti atitin
kamai paruošti įžodžiui savo skiltyse ir 
draugovėse, laikau savaime supranta
mu dalyku.

SKILTININKO PAVYZDYS
Skiltininkui yra ne tik svarbu gerai 

mokėti įstatus, rišti mazgus, turėti dau
giausia specialybių, patyrimo; be to viso 
jis turi žinoti, kad jis yra pavyzdys savo 
skautams.

Geras skiltininkas pirmiausia turėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad jo pavyzdys 
yra visas skautiškasis mokslas. Turi at
minti, kad visa, ką jis skilty ar atski
ram skaute nori įgyvendinti, turi savy 
jau pirm to turėti įgyvendinta.

Imdamasis kokį nors darbą, skiltinin-
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kas privalo pirm perleisti per savo paties kritiką, nuspręsti, ar tas darbas galimas ar negalimas, ar jis suprantamas visiems skautams, ar nekils dėl to kokių nors neaiškumų ir, be to, ai’ iš viso bus naudingas. Taip pasielgęs skiltininkas niekuomet nepadarys klaidų.Skautas labai seka savo skiltininką ne tik skautiškuose užsiėmimuose, bet ir privačiam gyvenime, pav., pamokų metu, gatvėje ar pan.Manau, aiškiai suprantama, kokį įspūdį gaus skautas, jei skiltininkas per skilties sueigą, pav., aiškins apie rūkymo žalą ir, apskritai, kad skautui neleidžiama rūkyti, jei jis pats po tos pačios sueigos arba kitą dieną, kur nors, tarsi niekam nematant, rūkys arba savo elgesiu prieštaraus žodžiams. Be abejo, toks skiltininkas — ne skiltininkas!Nustojęs autoriteto, skiltininkas netenka savo auklėjamosios reikšmės.Skiltininkas savo autoritetą visuomet išlaikys atitinkamoje augštumoje, jei jis atkreips dėmesį į kaikurias, jam priklausomas, savybes, ir laikysis griežtai:1) visų skautiškų įstatų,2) punktualumo,3) drausmės ir paklusnumo.Bendrai skiltininkas negali norėti iš savo skautų to, ko jis pats nesugeba.

Pavyzdys yra geriausias mokytojas. To, ko negalima išmokti, pasiekti dideliais pasakojimai arba taip vad. “į galvą kalimu”, to galima gyvenimiškai pavyzdžio būdu pasiekti. Sakysime, skiltininkas nori skautus įsąmoninti, kad kiekvienas skautas su savim turi turėti virvutę, adatą, siūlų, popieriaus, pieštuką ir peilį. Jis jiems be didelio aiškinimo visa ta parodys čia pat vietoj. Kitą kartą skiltininkas jau gali pav., pasakyti; “Patikrinsim ar viską turim!” — ir tuo pačiu viską ant stalo išdėsto. Skautui pamiršusiam ką nors, bus be galo nesmagu ir jau kitą kartą tikrai viską turės.Skiltininkas turi atminti, kad nuo jo priklauso visos draugovės ar vieneto gerbūvis ir kad nuo jo priklauso skauto individualinis skautybės supratimas.Skiltininkas turi turėti autoritetą. To jis turi visą laiką siekti. Ir kad pasiektų, turi pranešėti kitus, mokėti atsakyti ir aiškinti visus kilusius klausimus, savarankiškai veikti, būti visada tiesus, laikytis duoto žodžio, pažinti kiekvieną skilties skautą atskirai ir stengtis skilty išlaikyti lygybę.Tad, skiltininke, visur ir visada būk pavyzdingas. K. V.

Cievelando akademikės su Seserijos VS dr. D. Kesiūnoite nuotr. V. Bacevičiaus
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

PIRMUOS PASTOGĖJE
• Naujasis LSS Pirmijos Pirmininko 

adresas: v.s. dr. V. Čepas, 5 Adams St., 
Boston 22, Mass., U.S.A.

• Pirmijos nariai pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirmininko pavaduotoja 
v.s. E. Putvytė, iždininkas—v.s. B. Klio- 
rė ir sekretorius s. K. Jonaitis.

• Australijos rajono vadu paskirtas 
v.s. A. Krausas nuo š.m. kovo mėn. 22 d.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Naujuoju Detroito Baltijos vietinin- 

kijos vietininku nuo š.m. rugsėjo mėn. 
29 d. patvirtintas ps. VI. Simutis.

• Primenama, kad 1953 m. nario mo
kesčiai yra įmokami vadeivoms iki š.m. 
gruodžio mėn. 1 d.

® Seserijos ir Brolijos Vadijos ruošia 
instituciją mišrių vienetų vadovams, 
liečiančią bendro veikimo reikalus.

• Vadų Lavinimo skyriaus paruošta 
skiltininkų kursų programa tilpo nau
jojoje VS “Krivūlėje”.

• Išleidęs “Sk. A.” Nr. 10, administra
torius s.v.v.sl. J. Pažėra iš pareigų pasi
traukė. Naujuoju administratorium yra 
s.v.sl. V. Macas. Didelė padėka senajam, 
ir geriausios sėkmės naujajam!

KANADOS RAJONAS 
Toronto, Ont.

® Š.m. spalių 18 d. I-sios sk. vyčių 
dr-vės sueigoje draugininkas ps. J. Gai
žutis pravedė pašnekesį apie Vilniaus 
kraštą, kuriame jis pats ilgą laiką gy
veno. Papasakojo apie didelius sunku
mus lietuvybei išlaikyti lenkų valdyta
me krašte, sugretindamas anuometines 
sąlygas su dabartinėmis išeivijoje, ir vi
sus kvietė pagal išgales remti vargo 
mokyklose besimokantį lietuvišką jau
nimą tremtyje, ypatingai užakcentuoda
mas Vasario 16-tosios gimnaziją, kurios 
jaunimas ruošiamas ateities Lietuvai. 
Po pašnekesio vyko gyvos diskusijos.
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• Sk. vyčių Perkūno būrelis š.m. spa
lių 25 d. atidarė antrųjų metų kultūri
nių filmų rodymo sezoną. Filmai rodo
mi kiekvieną sekmadienį Lietuvių Na
muose.

• L.S.B. Vadijos iniciatyva suruoštą 
šokių vakarą spalių 25 d. gražiai prave
dė sk. vyčių Perkūno būrelis. Pasilinks
minimo pabaigoj visai netikėtai sulauk
ta svečių iš Čikagos: jūrų skautininkų 
Aglinsko ir Knopfmillerio, kuriuos ly
dėjo du jūrų skautai. Buvo malonu nors 
trumpai su broliais čikagiečiais pabuvoti 
ir pasidalyti bendrojo darbo mintimis.

• Š.m. spalių 1 8d. jūrų skaučių laivas
atšventė savo vienerių metų veiklos su
kaktį. Per-nas.

JAV RAJONAS
Boston, Mass.

Atlanto pakraščio skautų vyčių veik
la reiškiasi gana gyvai. Šioje srityje vei
kia: Bostone — Senųjų Lapinų būrelis, 
Hartforde, Conn., — Geležinio Vilko bū
relis ir New Yorke, N.Y., — Skautų 
Vyčių Draugovė. Visai tai vyčių sričiai 
vadovauja v.sl. A. Banevičius. Viene
tams priklauso per 60 sk. vyčių ir kandi
datų. Šios srities sk. vyčiai kartu su vi
sais JAV rajono sk. vyčiais žada svariai 
įsijungti į lėšų sutelkimą “Skautybė 
Berniukams” išleisti.
Chicago, Ill.

“Tėviškėlės” redaktorius dail. VI. Vi- 
jeikis po ilgos pertraukos Čikagos skau
tų džiaugsmui grįžo aktyviu nariu į 
skautų eiles. Jau kuris laikas aktyviai 
talkininkavęs skautų darbams, dabar 
v.sl. VI. Vijeikis sutiko eiti Čikagos Li- 
tuanicos skautų tunto laužavedžio pa
reigas. Su redaktoriumi skautėj a ir “Tė
viškėlė”. Nuo ateinančio nr. joje bus 
įvestas nuolatinis skautų skyrius, kurį 
tvarkys jūr. ps. L. Knopfmileris.

—SKS—
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Cleveland, Ohio
Šeštadienis. Bažnyčios laikrodis at

skaitė šešis duslius dūžius, kviesdamas 
keltis dienos darbui. Nors ir didžiulia
me mieste, jauti ryto tylą, kuri užval
džiusi visą šio miesto pakraštį, ir tik 
toli centrinėje gatvėje girdėti mašinų 
ūžimas, kurių atgarsiai mėgina drumsti 
šį ramų kampą.

Ir tikrai gražus rudens rytas, saulu
tė savo pirmais ryto spinduliais nedrą
siai glosto žemės paviršių, lyg motina 
miegančio vaiko galvą, o pageltę medžių 
lapai, vėjo papūsti, planiravo žemyn, 
lyg pašautas lėktuvas, rodydami tikrą 
rudenio vaizdą.

Tačiau Narai jautė savo ajunose krū
tinėse ne rudenį, bet pavasario šilumą, 
džiaugsmą ir didžiulę šventę — tai bu
vo dviejų metų laukta valanda — sva
jonė nuosavo laivo.

Toli pasigirdo ūžimas — išvydau ma
šiną traukiančią keturių ratų didelę lai
vo priekabą ir tris Narų mašinas. Ir koks 
neišpasakytas džiaugsmas žibėjo bro
lių akyse, kokia laimė ir pasisekimas.

Saulė jau buvo gerai pakilusi, laikro
dis rodė septynias, o mes su daina pa
gal Erie ežero krantus traukėme į Ash
tabula, Ohio (67 mylios nuo Clevelan- 
do). Visi geroj nuotaikoj, tik mūsų lai
vo vadas apsiniaukęs, susirūpinęs pil
nas kažkokių minčių. Pasiekiam auto
stradą. Mėginam išvystyti greitį, bet 
priekaba pradeda mėtytis į šonus ir vos 
neįvyksta katastrofa. Pasiunčiama vie
na mašina, kad praneštų laukiantiems 
amerikiečių jūrų skautams, kad tenka 
vėluotis, nes sutartas laikas jau nebetoli. 
Pasiekiam jachtklubą 10 vai. Priėjęs bu
dintis praneša, kad kranas sugedęs rei
kės sava jėga laivą užkelti ant prieka
bos. Kiek liūdnesnė žinia, tačiau Narai 
nenusimena, nes jų buvo 16. Bet tik vė
liau paaiškėjo, jei nebūtume gavę dau
giau pagalbininkų vargu ar būtume tą 
darbą atlikę vieni patys. Dirbam visi su
šilę ir taip po dviejų valandų apleidžiam 
jachtklubą.

Penkiolikos mylių greičiu traukiam 
namų link, užtvenkdami kiekviename 
miestelyje judėjimą ir paskui save ves
dami didelę mašinų koloną, kurios nie
kaip neįstengė mus pralenkti.

Pasiekiamas Clevelandas 4.15 sėkmin
gai, o vakare Narai po sunkios dienos 
darbo pasilinksmino Lietuvių salėje.

Laivas yra 25 pėdų ilgio astuonių irk
lų, dviejų stiebų gelbėjimosi valtis. Pa
statas reikalingas remonto, tačiau dar
bas bus baigiamas šį rudenį, nes Narai 
nori pirmieji pavasarį išeiti į Erie eže
rą. Tikėkimės, kad ir ateityje bus mums 
palankus vėjas. E. J.

VENEZUELOS RAJONAS
Caracas

Praėjus pirmiesiems trims konkurso 
mėnesiais (birželis, liepos, rugpjūtis) 
yra surinkti konkurse, kuris paskelbtas 
visų pasaulio lietuvių skautų tarpe, re
zultatai, kurie rodo, kad Caracas ir Va- 
lencijos skautai yra darniai įsijungę į 
konkurso eigą ir jau surinkę nemažai 
taškų.

Caracas skautų vyčių būrelis turi 12,5 
taškus. Iš skautų vyčių bei kandidatų 
visoje Venecueloje daugiausia taškų per 
pirmuosius tris mėnesius surinko Cara
cas skautas vytis - kandidatas Gazulai- 
tis. Skautų skilčių tarpe taipgi pirmauja 
Caracas skautai, surinkę 16 taškų, nors 
atskirai skautų tarpe daugiausia taškų 
turi Valencijos skautas Tautv. Neniš- 
kis. Bet vilkiukai pirmauja Valencijo- 
je, surinkę 11 taškų.

Žinoma, šie taškų skaičiai dabar jau 
gerokai pasikeitė po skaitlingų iškylų, 
kurias Venecuelos lietuviai skautai pra
dėjo dar nesulaukę lietaus periodo galo. 
Valencia

* Jau tris metus Valencijoje veikia 
Geležinio Vilko skautų vyčių būrelis, 
kuriam priklausė keturi skautai vyčiai 
ir du kandidatai. Sumaniai šiam būre
liui vadovauja v.sl.s.v. A. Baziliauskas. 
Paskutiniuoju metu būrelis yra labai su
aktyvinęs savo veiklą. Reguliariai kas 
antra savaitė daro būrelio sueigą, ku
riose be kitų reikalų vis bent vienas bū
relio narys skaito referatą aktualiais 
idėjiniais klausimais.

Šis būrelis surengė Tautos šventės mi
nėjimą. Ir ne bet kokį, bet visai puikų: 
pastatė dramatizuotą Balio Sruogos po
emą “Gedimino sapnas”. Šis veikalas 
buvo išpildytas keturiuose paveiksluose, 
kuriems buvo specialiai paruoštos de
koracijos ir šviesų efektai. Aktoriais bu
vo: Gediminas — A. Baziliauskas, Liz
deika — Vyt. Sakalauskas junr., Ver- 
kelis — Vyt. Korsakas, kariai: Alb. Be
resnevičius, H. Sležigeris, Vyt. Rama
nauskas ir Tautv. Neniškis. Pasakotojas

27



— L. Baziliauskas. Visus techniškus dar
bus atliko būrelio nariai, padedant ak
torių tėveliams ir poniai Bubnienei.

Tą patį vakarą skautai vyčiai surengė 
pasilinksminimą, kuriame dalyvavo 
gausus Caracas ir Maracay tautiečių bū
rys. Šiame pasilinksminime skautams 
labai nuoširdžiai talkininkavo pp. Vil- 
trakienė, Jonaitienė, Tamašauskas ir 
Bieliūnas. Pasilinksminimas atnešė 222 
bolivarų gryno pelno.

• Nedrąsiais žingsniais pradėjo dar
bą jūros skautų L.K. Vaidoto vardo lai
vas Valencijoje, vadovaujamas A. But- 
vilos. Šis vienetas negali gyvuoti be la
bai gausios rėmėjų ir skautų draugų pa
ramos ir dėl to buvo laukiama didelių 
sunkumų pradžioje. Tačiau visai neti
kėtai susidarė laikina galimybė pradėti 
jūrininkišką veiklą ir tai ne upėje ar 
ežere, bet pačioje gražioje ir laukinėje 
Karibų jūroje.

Vienas lietuvių skautų draugas, ve- 
necuelietis, pavedė lietuvių jūrų skau
tų dispozicijai savo motorinę valtį, kuri 
yra prie žvejų miestelio Chichiriviche, 
apie 2Vz vai. kelio nuo Valencijos.

Pirmasis pasivažinėjimas šia valtimi 
įvyko rugsėjo mėn. 27 d. Kelionėje da
lyvavo 12 jūrų skautų bei jų draugų. 
Čia vėl neapsieita be rėmėjų pagalbos.

ALp(LKA)308
1953, Nr.ll

Ponas L. Jablonskis 
skautus nuvežė ir pa 
važiavo pats valties vadas.

• Keturi Venecuelos skautai vyčiai 
dalyvauja Valencijoje vykstančiuose 
skiltininkų kursuose. Spalių mėn. 23- 
24 dienomis jie dalyvavo šių kursų pro
gramoje numatytoje iškyloje, kuri juos 
įvedė į naujus kraštus, išmokydama ko
voti su karščiu, moskitais, vandens sto
ka. Iškyla vyko labai savotiškose aplin
kybėse: prie jūros ir prie upės. Bet prie 
jūros šioje vietoje veik negalima priei
ti, o upės vanduo taip purvinas, kad 
įmerkus rankas, jos išsitepa stora kakao 
spalvos mase. Ši vieta yra apie 3 vai. 
kelio nuo Valencijos į šiaurę. Skautams 
teko naudotis visa eile susisiekimo prie
monių. Vietovėje, vadinamoje “Boca ei 
Tocuyo”, mūsų skautai stovyklavo su 
Puerto Cabello skautais ir dalyvavo pa
maldose, kurias laikė if pamokslą sakė 
Coro vyskupas. /

® Energingas rėmėjų organizatorius 
VI. Kuzavinis lankėsi Valencijoje, kur 
dalyvavo skautų tėvų ir rėmėjų susirin
kime, kuriame buvo sudarytas jau pra
dėjęs irti rėmėjų būrelis ir išrinkta val
dyba šiame sąstate: L. Jablonskis — 
pirmininkas, O. Baziliaiuskienė — iždi
ninkė ir A. Butvilą — sekretorius.

P. R.

PRIMENAME BR.VADOVAMS IR SKAUTAMS

1) SK.AIDO VAJUS 1954 m. prasidėjo lapkričio mėn. 1 d. 
Vajaus taisyklės randasi spalių mėn. numeryje .

2) SKAUTIŠKO PAŽANGUMO VARŽYBOS baigiasi gruodžio 
mėn. 31d. Dar liko 6 savaitės!

3) KALĖDŲ GEROJO DARBELIO pinigai turi pasiekti Vo
kietijos seses ir brolius iki gruodžio mėn. 15 d.

4) SKILTININKŲ KURSAI vietovėse prasidėjo lapkričio 
mėn. pirmoje pusėje.

LSB VADIJA

S. 3 3 6.286
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