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Visiems vienetams ir jų vadovams, 
sveikinusiems mus Šv. Kalėdų ir 
N. Metų proga, dėkojame -

LSB VS ir Vadija

Gerb.mūsų rėmėjui p. J. DVILAIČIUI, 
Toronte, paaukojusiam "Sk. Aidui" 20 
Jubiliejinės Sueigos ir kit. nuotraukų, 
reiškiame nuoširdžių padėkų.

» "SK. AIDAS"

PRANEŠIMAS VADOVAMS

1952 m. Brolijos Vadijos Ūkio vedėjas buvo išsiuntinėjęs per vadeivas vienetų 
vadovams numeruotus registracijos ir mokesčių lapus (1952 metams). Deja, daugelis 
tų lapų Vadijon negrįžo. Čia duodamas sąrašas vietovių negrįžusių lapų numeriai, ku
rie vienetams buvo išsiųsti. B. Vadovai prašomi susisiekti su LSB Ūkio Skyriumi.

Hamilton, Ont. (1,2,3), Toronto, Ont. (5, 6, 9, 11, 12, 13), London, Ont. (14). Montreal 
(21,22), Chicago (39, 40, 43, 44), Los Angeles (56, 57), Rochester (52, 53), New York 
(26, 27, 28), Detroit (46), Baltimore (33, 34), Hartford (29, 30), Brockton (37).

LSB Vadijos Ūkio Skyriaus 
Vedėjas

ADMINISTRACIJOS ŽINIOS:

* Šio numerio viršelyje - Čikagos jūrų 
skautai Michigano ežere. Nuotr. ps. L. 
Knopfmilerio.

* G.Drazdys (N. York) užsakė 1 pren. 
Vokietijos skautams ir parėmė "Sk.Aidą" 
$ 1.00 auka, s. V. Bražėnas (Stamford) 
užsakė 2 pren. Vokietijai, J. Elvilkytė (Či
kaga) parėmė $2.00 auka, VI. Bacevičius 
(Cleveland) užsakė 1 pren. Vokietijai, Br. 
Ūsas (Čikaga) parėmė "Sk.Aidą" $2.00 
auka. Ačiū visiems.

* Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas 
tėv. B. Grauslys OEM parėmė "Sk. A'.'$ 10.00 

auka, tapdamas pirmuoju 1954 m. garbės 
prenumeratoriumi. Nuoširdus Ačiū!

❖ * * #
PATIKSLINIMAI: LSB Jūrų Skautų Skyrius 
praneša, jog"Sk.Aido"12 nr. 23 psl. žinio
se iš Clevelando, kad Dariaus-Girėno lai-- 
vo vadu paskirtas valt.E. Jarašūnas, neati
tinka tikrenybei, nes to laivo vadu paskir
tas j. s. V. Petukauskas. Taip pat redak
cijai pranešama, jog 10 nr. žiniose apie 
Clevelando jūrų skautus padėti inicialai 
V. P. nėra j.s. V.Petukausko. Prašytume 
to korespondento daugiau nevartoti sveti
mų inicialų.
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MIELOS SESĖS!
Savo ir Seserijos Vadijos vardu svei

kindama Jus Kristaus gimimo šventėje 
ir Naujų 1954 Metų proga linkiu sustip
rėti dvasioje. Kristus buvo stipriausias, 
labiausiai apleistas ir teisingiausias 
žmogus. Tebūnie Jis mūsų vadovas sa
vo ištverme ir teisingumu kasdieninia
me gyvenime, o Jo mokslu grįskime 
savo skautavimą.

Stiprėkite dvasioje, kad būtumėte 
tvirtos savo siekimuose.

Nebijokite suklysti, nes per klaidas 
mes mokomės.

Nebijokite nukentėti, nes per kančias 

mes tobulėjame ir tampame teisinges
nės.

Nesigėdinkime ašarų, nes per jas mes 
pasidarome jautresnės ir švelnesnės ki
tiems. Išmokstame kitus suprasti ir at
jausti.

Drįskime pasisakyti kad mums miela, 
gražu ir brangu.

Ginkime savo įsitikinimus, būkime 
energingos ir užgrūdintos, nuolat žen
giančios pirmyn ir mokančios surasti 

savo lietuviška kelią!
BUDĖK!

D. Kesiūnaitė, 
PLSS Vyriausia Skautininke.

BROLIAI SKAUTAI IR VADOVAI!

Palydėjome į praeitį vienus metus ir 
įžengėme į naujuosius — 1954-tuosius. 
Ta proga sveikinu Jus visus širdingai ir 
dėkoju už didelį darbą nuveiktą pra
eitais metais. Gyvas darbas vienetuose, 
gražios pastangos išlaikant savąją spau
dą, gausios vasaros stovyklos ir ypatin
gai sėkminga mūsų Jubiliejinė Niagaros 
Šventė parodė, kad Brolija yra gyva, 
stipri ir veržli. Mūsų pastangos buvo 
gražiai įvertintos sk. tėvų, bičiulių ir 
plačiosios lietuviškosios visuomenės.

1954-tuosius metus pradėdami, ryžki
mės tarnyboje Dievui, Tėvynei ir arti
mui ugdyti kiekvienas savyje gerą va
lią, bendradarbiaudami savo tarpe, dirb
dami skiltyje, draugovėje ar tunte. Gera 
valia, kaip saulė, nuskaidrina visų mū
sų sielos, proto ir širdies suklupimus, 
parodo pačius tikruosius kelius einant 
idealo keliu.

Ugdykime savyje patvarumą kiekvie
name pasiimtame darbe! Asmeniškame 
gyvenime ir skautiškoje veikloje dažnai 
atsiranda aplinkybių ir kliūčių trukdan
čių atlikti uždavinius sėkmingai iki ga
lo. Šaltu vyrišku protu ir įtempta valia 
save ir tuos brolius, kuriuos mums skau- 
tija patikėjo, priverskime ištęsėti, nes 
tik pilnai atliktas darbas ar ištęsėtas pa

tear-''
LIETUVOS | 

NAC-^NALINB jį 
M. MAŽVYDO j 
teikLIOTEKA I

žadėjimas suteikia didelio džiaugsmo ir 
pasitenkinimo, padaro mus tikrais vy
rais.

Ugdykime brolišką meilę savo širdy
se! Visas mūsų auklėjimosi darbas ir pa
stangos tarnauti kitiems yra statomos 
ant broliškos meilės pagrindo. Mylėda
mi savo brolį, nebijokime jam pasakyti 
kad ir nemalonią tiesą, mylėdami jį 
įspėkime, mylėdami padėkime.

Visus šiuos privalumus ugdydami 
kiekvienas savyje, padarysime geros va
lios, patvarią, kupiną broliškos meilės 
ir savą skiltį, draugovę ar tuntą, o tuo 
pačiu ir visą mūsų Broliją.

Težydi mūsų širdyse viltis, pasitikėji
mas šviesia Lietuvos ateitimi ir tvirtas 
pasiryžimas skirti save ir savo jėgas Jai, 
šiandien nelaimingai. Dabarties valan
das paverskime ateities lobiu, kurį nu- 
vešime iš pelenų prisikelsiančiai Tėvų 
Žemei.

Į Viešpaties rankas atiduokime save 
širdžių naštas ir ryžkimės naujais me
tais dar kiečiau dirbti kaip praėjusiais 
dirbome.

BUDĖKIME!

v.s. Stepas Kairys,
LSB Vyriausiasis Skautininkas.
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SESE, BROLI!
Kur tu, sesuo gero, kur jūs, draugai, likimo
Į vakarus ar šalta šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

(B. Brazdžionis).

Kažkas pasakė: šventės yra lyg švie
sios žvakutės, kurios spindi ir žiba mū
sų šakotose dienose. Dabar ir vėl krinta 
jų mirgančios šviesos spinduliukai trem
ties gyvenimo kelin, o drauge su jų žė
rėjimu ateina iš nežinomybės Naujieji 
Metai, nešini dideliu ryšuliu, pažymėtu 
paslaptingu Viešpaties antspaudu. Kas 
glūdi po juo? Ar džiaugsmas, ar laimė, 
ar jaunystės ir pavasario giesmė? Ar 
nauji likimo smūgiai, naujos audros,, 
skausmas ir kančia? Kas žino, kas pa
sakys, kas įspės ...

Prisimenu, paskutiniame Nepriklau
somoje Lietuvoje išleistam skautiškam 
kalendoriuje ties sekančiais metais bu
vo padėtas didelis klaustukas ir po juo 
žodžiai: “O, kad šie metai būtų taikos 
ir ramybės metai!“ Bet vietoje laukia

mos taikos atėjo baisusis birželis, šiur
pios mūsų tautos tragedijos pradžia ...

“O, kad šie metai būtų taikos ir ra
mybės metai!” To troškome anuomet. 
Dabar gi meilė ir ilgesys tyliai prideda 
— “O, kad šie metai būtų laisvės ir pri
sikėlimo metai brangiajai Lietuvai!”

Pamažu, iš lėto krinta baltos, pūkuo
tos snaigės. Jos dengia pievas, laukus, 
miškus, dengia visą žemę, dengia sama
notų pirkelių stogus tolimoje Tėvynė
je. Jų minkštam kilime dingsta ir Nau
jųjų Metų atsakymas į mūsų klausimus, 
ir jaučiam tik, kaip plaka nerami širdis.

Bet ji dar plaka, ji dar — gyva. O su 
ja kaip skaisti žvaigždė dega, liepsnoja 
gaivinanti VILTIS, ta nuostabi dangaus 
dovana visiems, kurie ilgoje kelionėje 
pavargsta. Ir mes žinome ir tikime, kad 
mūsų kelionė nebus veltui. Tiesa, ji kie
ta ir žiauri. Tiesa, ji gali būti dar sun
kesnė. Tačiau — vieną sykį tikrai priei
sime jos galą, ir mūsų Tautai pagaliau 
atsivers AUŠROS VARTAI...

Brolis Vaidievutis.

2

Clevelando sesės neša gė
lių padėti prie Panelės 
Švenčiausios altoriaus ka
tedroje.

nuotr. V. Bacevičiaus
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Pro langus srūva pilkas žiemos vaka
ras, kaip rami lygumų upė, kurios ma
žytės bangelės pliuškena j tolimą kran
tą, migdydamos margus akmenėlius. 
Minkšta, vis tirštėjanti, prieblanda sa
vo švelniomis rankomis glosto kambario 
daiktus, ir jie, jos palydėti, pradingsta 
vakaro gelmėse.

O už lango sninga. Peleniniame dan
guje tyliai, tyliai plazdena sidabrinės 
snaigės, lyg nuostabūs drugiai iš tolimo 
pasakų krašto. Rymau lange ir žiūriu 
į jų užburtą baltą šokį. Jos leidžiasi vi
sai pamažu, lyg užsisvajojusios, didelės 
ir purios, sukasi nematomais ratais, o 
niūrūs namų stogai, gatvės ir nuogos 
medžių šakos vis labiau bąla.

Sninga, sninga. Iš kažkur atskridęs 
lengvas vėjas, kaip išdykęs berniūkštis, 
staiga bloškia snaigių būrį į mano lan
gą ir nušvilpia gatve. Viena didelė snai
gė prilipo prie stiklo. Ji žiūri j mane, 
tarytum tyra sidabrinė akutė, kurioje 
atsispindi gilūs pusnynai, šerkšnuoti 
vieškelių beržai ir kvepiančios Kalėdų 
eglutės iš baltų, kažkada seniai praėju
sių žiemų ... Man rodos, snaigė pasako
ja kažką, o gal tai aš pati menu tas 
mielas dienas ...

© @ ®
Šviesi, susimąsčiusi naktis rymo ant 

užpustytų laukų, mirkčiodama tūkstan
čiais žvaigždžių. Kažkur toli suamsi šuo, 
ir blizgantys šerkšno spygliukai nubyra 
nuo užmigusios šakos. Naktis šalta, su
klususi, lūkesty sustingusi, o pusnynai 
neišbrendami, o žvaigždės spindi, kaip 
niekad negirdėtoj pasakoj. Staiga tą lū
kestį ir tylą suplėšo galingas varpo bal
sas. Tarytum ošianti, ledus suskaldžiusi 
pavasario srovė, tvinsta jis baltais lau
kais nešdamas didžiąją naujieną — 
Kristus gimė! Naktis atkartoja ją tūks
tančiais virpančių aidų, o tolumoj, bliz
gančiuose vieškeliuose pradeda prunkšti 
arkliai ir žvangėti linksmi skambaliu
kai. Girgžda sušalęs sniegas, cypia skrie

jančių rogių pavažos, rūksta pusnys. Pa
kelės beržai beria blizgančias šerkšno 
adatėles ant paraudusių veidų, pirštinė
tų rankų ir plasnojančių karčių, lydė
dami skubančiuosius į Piemenėlių Mi
šias.

Dideli bažnyčios langai šviesūs. Šilti 
auksiniai žvakių ir žibintų spinduliai 
veržiasi į naktį, glostydami juodus šven
toriaus medžius. O varpai gaudžia ir 
gaudžia.

Bažnyčioj spūstis. Visi suolai jau pil
ni, ir vis dar aidi naujai įeinančių snie
guoti žingsniai. Tai šen tai ten kažkas 
sukasi, giliai atsidūsta, kažkur pokšteli 
apverstas klausyklos suoliukas, subarš
ka iš kišenių traukiami rožančiai. Visi 
šie garsai susilieja į lengvą ūžesį ir ky
la pilni lūkesčio į šešėliuose paskendu
sius didingus skliautus.

Pagaliau plonu balseliu prabyla za- 
krastijos varpelis, ir Piemenėlių Mišios 
prasideda. Nuo altoriaus sklinda daugy
bės žvakių šviesa ir aitrus, gaivus eglu
čių kvapas, kurios stovi ten žalios kuk
lios, kaip jaunos mergaitės, atėjusios iš 
užpustytų girių pagarbinti gimusį Kū
dikį. Vargonai gaudžia, galingai skam
ba giesmės ir taip gera, gera klūpuoti 
suolo kamputy ir žiūrėti į mirgančias 
žvakes.

“Linksmą giesmę mes užtrauksim” 
griauste sugriaudžia balsai nuo viškų 
užliedami visą bažnyčią liūliuojančia 
džiaugsmo banga. Net silpna pasidaro 
nuo kažkokio neišsakomo linksmumo, 
kad jau atėjo taip ilgai lauktos Kalė
dos, kad taip garsiai skamba giesmės ir, 
kad namo per pusnis parbridus, tebe- 
rasi ant Kūčių stalo šieną, kuriame už
gimęs Kūdikėlis miegojo.

Ir taip išaušta skaistus, šaltas Kalėdų 
rytas, pilnas skambaliukų tintėjimo, 
varpų gaudimo ir džiaugsmo. Nors šaltis 
griebia už nosies, o kumštinėse grumba 
pirštai, bet negali nusėdėt namie. Ir 
kas gi galėtų, kai lauke skrieja rogės.
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o kiekvienas ūsotas dėdė leidžia užsika
bint ant pavažų ir važiuot nors šimtą 
mylių!

Bėriu šližikus į kišenę, kemšu medau- 
ninką į kitą ir sprunku į blizgančius 
pusnynus. O ten, tuoj už vartų dzingu
liuoja skambaliukai ir trypinėja suša
lusių vaikų būrys.

“Na, jūs raudonosiai, norit pasivaži
nėti?!” šuktelia pravažiuodamas links
mas dėdė su ausine kepure ir milžiniš
komis pirštinėmis, kuriose timpčioja ža
lios austinės vadžios.

Kas gi nenorės paukščiu lėkti užsnig
tais laukais, vėjui ausyse dainuojant ir 
švilpiant bėrio karčiams! Sugriūvam vi
si klykdami į plačias roges. Dėdė čep- 
teli lūpomis, timptelia vadžias, ir šoka 
į priekį arklys, tarytum oru važį temp
damas. Pro šalį zvimbia telefono stul
pai ir trobos, rūksta pusnys, ir kietos 
sniego kruopelytės, išsprukusios iš po 
bėrio pasagų, kapoja įraudusius veidus. 
Dangus mėlynutėlis, augštas, šaltas, o 
laukų baltumas akina. Din - din - din, 
žvanga skambaliukai, din-din-din, ne
nutrūkstančiai visuose keliuose ...

Tai buvo kažkada seniai... Tos žie
mos ir tos Kalėdos sutirpo bėgančio lai
ko neramioje srovėje.

Sidabrinė snaigė vis dar žiūri į mane 
pro temstantį langą. Ką dar gali papa

sakot, mažyte, apie tuos vieškelius, pus
nis ir beržus svyruoklius, kurie ant sa
vo liaunų šakų supdavo vėjus ir nežinia 
iš kur atėjusi begalinį, kaip užsnigti 
laukai, liūdesį?

Snaigė tyli ir tirpsta. Štai beliko tik 
skaidrus vandens lašelis, riedantis stik
lu žemyn, kaip graudi ašara. Girdžiu, jis 
pasakoja tyliai, kaip ten toli tėvynėj 
verkia pakelės beržai, palydėdami į ry
tus ne skriejančias roges ir skambaliukų 
žvangėjimą, bet ilgas tremtinių eisenas, 
kaip dūsauja sena močiutė vienu viena 
tamsioje pirkioje, kur seniau prie Kū
čių stalo sėsdavo jos sūnūs artojai ir 
laužydavo Dievo pyragą, kaip gęsta 
akys mirštančio partizano, paskutinį 
kartą pažiūrėjusios į tylinčią žemę, dėl 
kurios buvo tiek kovota... O snaigės 
lengvos, baltos užsninga tas akis ir tas 
pėdas, nuvingiuojančias į rytus negrįž
tamai ir ašaras ant motulės skruostų ... 
Jos užsninga visus takus, visus kelius 
neišbrendamomis pusnimis, virš kurių 
rymo juoda, nesibaigianti Advento 
naktis.

Mažas skaidrus lašelis rieda stiklu že
myn, o aš rymau tamsiame lange ir 
laukiu, kada juodam danguj sužibs Ka
lėdų žvaigždė, kurios spinduliai apšvies 
tolimus mano žemės vieškelius.

Clevelondo akademikai atšventė okad. sk. vienetų 29 metų darbo sukaktį. Svečiai iš kairės 
s. K. Žilinskas, p. Jokubaitienė, akt. H. Kačinskas, s. A. Senbergienė ir p. Stravinskas

Nuotr. V. Bacevičiaus

6



Gongės kalnų miškuose gyvenanti 
plėšiko žmona atėjo į slėnį prašyti iš
maldos. Vyras nedrįso palikti uolose iš
kalto urvo, nes krašto valdžia už jo gal
vą buvo paskyrusi didelę pinigų sumą. 
Jis, mat, užpuldinėdavo kalnų keliais 
ir keleliais kopinėjančius keleivius ir 
vilkstines pirklių, kurie “savanoriškai” 
atiduodavo duoklę aukštumų muitinin
kui. Bet kaip tik tuo metu rečiau pasi
taikė žmonių, kurie būtų laisvai sutikę 
atiduoti tam kalnų ereliui priklausomą 
mokestį, ir jis kentė alkį...

Vieną saulėtą rytą moteris įėjo į Ove- 
do vienuolyną ir, pastebėjusi mūro sie
noje siaurus vartelius, įslinko į gražiau
sią sodą, kuriame išdidžiai vaikščiojo jo 
šeimininkas, vienuolyno vyresnysis 
Hansas. Ji gėrėjosi gėlių gražumu ir ne
pastebėjo, kai prie jos priėjo senas žila
barzdis vienuolis ir maloniai paklausė ar 
šios gėlės jai patinkančios.

— O, taip, tėve, jos yra ištikrųjų labai 
gražios. Bet tai tik niekai palyginus su 
gėlėmis kito sodo, kurį aš mačiau.

Vyresnysis atrodė kiek įsižeidęs, bet 
moteris tęsė toliau:

— Kalnuose aš mačiau nepaprastai 
gražų, tiesiog užburiantį sodą. Ar gi Jūs 
nežinote, kad Viešpaties Gimimo naktį 
kiekvienais metais didžioji Gongės giria 
tampa tikru rojumi? Mes jau daug me
tų gyvename kalnuose ir esame šio ste
bule liudininkais. Kaip tik ten aš ma
čiau tokias gražias gėles.

Senelis kunigas buvo sujaudintas ir, 
kadangi jis jau daug kartų buvo girdė
jęs kalbant apie nuostabius dalykus kal
nuose, prašė plėšiko žmonos, kad leistų 
bent vieną kartą praleisti šią Nepapras
tą Naktį kartu su jais oloje. Jis bent 
prieš mirtį troško matyti Stebuklą. Jis 
pažadėjo ne tik neišduoti plėšiko buvei
nės, bet dar kreiptis pas vyskupą, kad 
šis išgautų iš krašto valdžios malonę 
kalnų muitininkui. Moteris iš karto atsi
sakė patenkinti jo prašymą, nes bijojo 
vyro, bet paskui pažadėjo Kūčių dienos 
rytą atsiųsti vieną savo sūnų, kuris jį 
atves olon.

Bėgo dienos ir mėnesiai. Ir štai vieną 
kartą Asalono arkivyskupas atvyko lan
kyti Ovedo vienuolyno. Vyresnysis pa
pasakojo girios istoriją ir meldė plėši
kui malonės.

— Jei banditui nebus leista sugrįžti į 
slėnį, jo vaikai bus dar žiauresni už sa
vo tėvą, — pridūrė.

— Gerai, — netikėdamas stebuklu at
sakė vyskupas, — jei man atneši nors 
vieną rožę iš to stebuklingo sodo, pasi
stengsiu, kad plėšikui būtų suteikta ma
lonė.

Ir vėl bėgo savaitės ir mėnesiai. Kū
čių dieną vyresnysis plėšiko sūnus atėjo 
vienuolynan išsivesti vyresniojo į kal
nus. Juos lydėjo kitas jaunas vienuolis 
kunigas, kuris netikėjo pasakojimais ir 
bijojo, kad tik jiems nebūtų ruošiamos 
kilpos.

Keleiviai jau toli už savęs buvo palikę 
slėnio lygumas ir kopė į kalno viršūnę 
prarajos kraštu; visur buvo balta, pa
dengta sniegu ir ledais. Belipant kelias 
darėsi vis sunkesnis ir šaltis gnaibė ran
kas ir veidą, kol visi trys pasiekė olą.

Nusipurtęs šlapdribį sniegą, vyresny
sis atsisėdo netoli ugnies ir susirinkusiai 
plėšiko šeimai pradėjo pasakoti apie 
dorų žemės gyventojų gyvenimo 
džiaugsmus. Visų akys sekė gero vienuo
lio veido išraišką. Vienu metu jis pa
žvelgė į keturis jau į gyvenimą kelian
čius koją jaunuolius ir tarė'-

— Visiems jums aš tikiu išgauti ma
lonę.

— Gerai, — atsiliepė tėvas, — jei iš
gausi malonę, tai pažadu, kad iki mirties 
gyvensiu dorai.

— Nutilkite, — sušuko plėšiko žmona 
keldamasi nuo meškos kailio. -— Šventė 
prasideda. Jau varpas skamba. Ar gir
dite?

Visi išskubėjo laukan.
Giria skendo tamsoje. Naktis atrodė 

vargana ir liūdna. Dribo šlapias sniegas. 
Tik kažkaip neįtikėtinai tarp medžių, 
ten tolumoje, pasirodė kažkokia perma
toma blanki šviesa. Nustojo snigti. Švie
sa stiprėjo, dingo sniegas ir žemė pra-
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dėjo žaliuoti. Iš plikų medžių sprogo 
pumpurai ir lapai, skleidėsi žiedai. 
Linksmas upelių čiurlenimas ir krioklių 
ūžesys pripildė orą. Daugybė paukščių 
žaidė medžiuose ir šiltas pietų vėjas 
švelniu pūtimu glostė girią. Aplinkui 
pasklido malonus kvapas, dar prieš ke
letą akimirksnių ledais sustingusi žemė 
apsidengė nuostabiu gėlių kilimu, virš 
kurio skraidė įvairiaspalvės peteliškės 
ir drugeliai. Oras spindėjo vaiskia švie
sa... Mirguliavo. Pergalės ir grožio 
giesmę dainuojanti vasara savo džiaugs
mu ir skaidrumu pakeitė girią. Jautėsi 
kažkas nepaprasto, antgamtiško.

Vienu metu staiga paukšteliai nutilo 
ir gėlės nustojo augusios.

Akimirksnis tylos, gilios, kažko lau
kiančios, ir iš toli pasigirdo arfos gar
sai ir nuostabi angelų giesmė. Vyres
nysis atsiklaupė ir sudėjo maldai ran
kas. Jo veide spindėjo nevisada žmogui 
suprantamos palaimos džiaugsmas. Jis 
pats negalėjo atsistebėti Dievo gerumu, 
kuris jau čia žemėje gali leisti mirtin
gajam pasigėrėti Anapus laime. Šalia 
jo stovėjo jaunas palydovas, nesidžiau
giąs vizijos tikrumu, nes manė, kad tai 
piktosios dvasios darbas.

Angelų giesmė vis artėjo ir artėjo. 
Tarp medžių jau buvo galima matyti 
spindinčius pavidalus.

Tada netikįs kunigas sušuko:
— Pradinkite! Grįžkite piktosios dva

sios pragaran iš kur esate atėjusios!
Dar giros aidui tebenešant prakeiki

mo žodžius, nutilo giesmės, užgeso švie
sa, pavasariškoji šiluma ir vasaros 
džiaugsmas užleido vietą žmogaus šir
dies šalčiui ir tamsumai.

Naktis sugrįžo girion kartu su snie
gu ir nykuma.

Senelis kunigas jautė, kaip jo širdis, 
plyšta neviltyje ir rūpestyje. Jis prisi
minė tada vyskupui pažadėtą gėlę ir pa
silenkė nuskinti. Savo rankoje, tačiau, 
pajuto tiktai šlapią sniegą. Šio skausmo 
jis neišlaikė ir parpuolė kniūpsčias ne
gyvas.

Kai jaunasis kunigas pamatė krentan
tį savo vyresnįjį, apsiverkė lyg mažas 
vaikas, nes suprato, kad anie prakeiki
mo žodžiai buvo ne vien vizijos dingi
mo, bet ir senelio mirties priežastimi.

Mirusį atvežus į Ovedo vienuolyną ir 
besirengiant šarvoti, vyresniojo su
spaustame delne broliai surado šaknį 
kažkokio augalo, kurį jis norėjo nuskinti 
aną neužmirštamą naktį.

Jaunasis kunigas pasodino ją vienuo
lyno sode irlabai rūpestingai prižiūrė
jo. Tiktai sekančią žiemą visi pastebėjo 
ją sprogstant. Kūčiose augalas pasipuo
šė nuostabiais, kaip sniegas baltais, žie
dais. Atėjo į galvą tada paikam žmogui, 
kad vyresnysis bus ją nuskynęs Kalė
dų Sode. Jis nuskynė patį gražiausią ro
žės žiedą ir nunešė Asalono vyskupui.

LSB VS prisega vadovams garbės ženklų juosteles Jubiliejinėje Sueigoje Toronte. Iš kairės 
dešinėn: s. Č. Senkevičius, ps. VI. Morkūnas, ps. Gaižutis, valt. V. Sendžikas, sl. J. Danaitis 
(užstotas) ir jūrų s. B. Stundžia. nuotr. J. Dvilaičio

8



ŽIEMOS
Kas bent kartą yra buvęs žiemos iš

kyloje, tas visada su malonumu norės 
Į ją keliauti ir vėl, kai skiltininkas ar 
paskiltininkis pasakys: — Šiandien ar 
rytoj bus mūsų skilties iškyla į X miš
kelį.

Paprastai, skilties iškylos yra daro
mos į kokį nors miškelį, esantį maždaug 
4-6 km atstume nuo skautų gyvenamos 
vietos. Iškylos laikas skirstomas į 3 pe
riodus: nuvykimas, pati iškyla ir grįži
mas. Visiems tiems 3-ms periodams skil
tininkas sudaro atskirą programą.

Išvykimas. Būtų labai gera, kad skil
tis iškylon galėtų išvykti visai dienai; 
jei ne, tai bent nuo ankstyvaus popiečio. 
Skiltininkas turi visada žinoti, kad žie
mą saulė leidžiasi 5 vai., o 6-tą jau yra 
gerokai sutemę. Kiekviena iškyla maž
daug ir turėtų temstant užsibaigti, kad 
pridėjus grįžimo laiką, skautai 8-9-tą 
valandą jau būtų savo namuose. Skilčiai 
žygiuojant į iškylos vietą, atliekama 
praktiškoji skautiško apmokymo dalis. 
Dažniausia žygiuojama ne keliu, bet 
snieguotu lauku. Skiltininkas turi žiū
rėti, kad nebūtų per giliai sniego — ne 
daugiau 20-30 cm. Skiltis padalinama į 
dvi dalis. Skiltininkas su vienu skautu 
ar paskiltininkis su vienu skautu išeina

IŠKYLOS
bent valandą anksčiau. Skiltininko nu
rodymu tie pirmieji žvalgai nuo tam tik
ros vietos (geriausia nuo miesto ribos) 
pradeda dėti skautiškus kelionės ženk
lus ir laiškus su uždaviniais, kuriuos 
paskui sekąs skilties branduolys turės 
atlikti. Pirmieji žvalgai turi būti nuke
liavę bent puse kelio, kai skilties bran
duolys pradeda judėti. Pageidaujama, 
kad žygio maršrutas eitų bent kiek krū
mais, daubomis bei kalneliais dengta 
vietove, kad kuris nors branduolio 
skautas, išsitraukęs žiūroną, jau 5-10-tą 
kelionės minutę nepasakytų: — Vyrai, 
ką čia mums kelionės ženklai! Va, ten 
mūsų žvalgai! Pabėkime greičiau ir pa
sivysime juos. Į tokį pasakymą branduo
liui vadovaująs turi atsakyti, kad bran
duolys ne tiktai seka žvalgus, bet taip 
pat turi atlikti ir uždavinius, o jie gali 
būti: kiek ąžuolo medžių buvo pakelėje 
iki Y vietos, kiek sodybų iš dešinės pu
sės branduolys praėjo, kurios buvo maž
daug 1 km atstume. Einant kiekvienas 
skilties branduolio skautas ne tiktai kad 
eina, bet kiekvieną žingsnį yra sekimo 
ir parengties padėtyje. Eidamas kiek
vienas skautas sau asmeniškai žymi vis
ką, ką tik jis sutinka, nes priekinių žval
gų klausimai jam bus dažniausia apie

— Štai gėlė, Jūsų Malonybe, kurią 
Hansas buvo pažadėjęs nuskinti stebuk
lingame Kalėdų Sode.

Vyskupas išlaikė duotąjį žodį ir iš 
krašto valdžios išgavo malonę plėšikui 
ir jo šeimai.

Vienui vienas pūgoms siaučiant Ove- 
do vienuolis užlipo į kalnus ir šią links
mą naujieną nunešė plėšiko džiaugsmui.

— Vyresnysis savo pažadą išlaikė, — 
prašneko susijaudinęs senas kalnų mui
tininkas, — savo pažadą išlaikys ir plė
šikas.

Jaunuolių džiaugsmo ir vaikų krykš
tavimo apsupta plėšiko šeima nusilei
do į slėnį ir tapo dorais žmonėmis. Ste
buklu netikėjęs jaunas vienuolis kuni
gas paliko plėšiko oloje iki pat gyve
nimo galo atgailaudamas už tikėjimo 
menkumą.

Bet didžiausias stebuklas buvo ne žie
mos speiguose lauke pražydusi rožė, o 
Kūdikėlis Jėzus, kurs nužengė plėšiko 
sielon, kurs sušildė šaltą vienuolio širdį.

Suliet. A. Drugelis.
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pražygiuotą vietovę, o jei eidamas žiop
sojo, tai paskui negi bėgs atgal ir skai
tys, kiek skautiškų žingsnių buvo nuo 
miesto ribos ir Z sodybos daržinės su 
kiauru stogu iš šiaurės pusės, nes eida
mas pro tą sodybą ne tik daržinės, bet 
ir pačios sodybos nematė. Pirmiesiems 
žvalgams išlaikyti slaptumą trukdo jų 
pačių pėdsakai sniege. Dėlto būtų gera, 
kad žygio maršrutas kirstųsi su keliu ar 
lauko keleliais, kuriuose žvalgai bent 
tam tikrais tarpais galėtų branduolį “pa
klaidinti”. Branduoliui vadovaująs turi 
iš anksto žinoti galutinį kelionės tašką, 
nes gali kartais pasitaikyti, kad bran
duolys nesurado vieno paslėpto laiško, 
kuriame buvo nutraukti skautiški kelio
nės ženklai ir tiesiog pasakyta, kur skil
tis turi galutinai nuvykti. Tuo atveju 
branduoliui gali tekti kelias valandas 
klaidžioti ir net grįžti namo, o jei jam 
vadovaująs žino kur yra susitikimo taš
kas, jis ramiai nuves branduolį į reikia
mą vietą.

Žvalgai, nuvykę į iškylos vietą, tuoj 
pasirūpina kuro laužui, sutvarko pačią 
laužavietę ir laukia atvykstant skilties. 
Skiltis, eidama paskutinę kelio dalį, tu
ri būti ypatingai pastabi, nes visada la
bai smagu tam, kas pirmas pamato žval
gus ir pačią iškylos vietą. Abiems gru
pėms susitikus, vadovavimą perima pats 
skiltininkas. Dabar prasideda pati svar
bioji skilties iškylos programa. Ji gali 
būti panaši į skilties sueigos programą. 
Gali prasidėti skilties įsakymu, kur pa
skiriami pareigūnai iškylos metui: bu
dėtojas — laužo prižiūrėtojas, virėjas 
ir kiti pagal reikalą. Oficialiai užkuria- 
mas iškylos laužas, kuris pamažu dega 
visą laiką. Prie jo sušalę skautai protar
piais pasišildo, bet tiktai ne visą laiką 
prie laužo prastovi! Toks skautas, grį
žęs iš iškylos, tuoj pat guls į lovą su slo
ga ar net gripu.

Maistas iškyloje gaminamas 2 kartus, 
jei išeinama visai dienai: pietūs ir pa
vakariai; jei išeinama pusdieniui, tik 
pavakariai. Geriausia gaminti nesudė
tingus valgius — kaloringą sriubą su at
sineštais ar vietoje pagamintais sumuš
tiniais. Pavakariams labai tiktų arbata 
ar kakao. Iškylos virėjas turi būti ap
sukrus, kad ne tiktai gamintų valgį, bet 
protarpiais dalyvautų ir iškylos progra
moje. Programon įtraukiama: pašneke

siai, praktiški skautavimo dalykai: iš eg- 
lėšakių skautiškos lapinės statymas, at
stumo, aukščio matavimas ir kit. Pusę 
pagrindinės iškylos programos turi už
imti žaidimai. Žaidimai turi būti jud
rūs, bet ne varginą. Po kiekvieno žaidi
mo skiltininkas turi duoti kelias minu
tes pailsėti, tačiau jis turi prižiūrėti, kad 
sušilę skautai nesėdėtų ir negulėtų ant 
gryno sniego. Taip pat reikia žiūrėti, 
kad iškylavietės vieta būtų medžiais ar 
krūmais apsupta ir kad nebūtų per daug 
vėjo. Valgant ar šiaip ilsint, geriausia 
sėdėti ant kelmų, medžio stuobrių, tik 
ne ant žemės!

1-2 valandoms prieš temstant orga
nizuojamas iškylos laužas. Jo metu vai
dinama, dainuojama, sakomi eilėraš
čiai, skaitomas ant greitųjų parašytas 
linksmas iškylos dienoraštis. Laužo pa
baigoje skiltininkas daro iškylos įverti
nimą pabrėždamas, kad žieminės išky
los daromos tikslu tęsti praktišką skau- 
tavimą žiemos gamtoje, grūdinti jau
nuolio kūną ir dvasią; laužo pabaigoje 
kalbamos maldos, giedamos giesmės bei 
tradicinės skautų dainos. Išsiskirstant 
sutvarkoma stovyklavietė taip, kad ji 
atrodytų lygiai tokia pat, kokia ji buvo 
rasta atvykus, išskyrus tik tiek, kad 
sniegas buvo numindžiotas. Ypatingą 
dėmesį reikia atkreipti į laužo gesinimą: 
nepalikti nė vienos gyvos žarijos! Tai 
galima atlikti užpilant ant viršaus daug 
sniego ir jį stipriai sumindant. Laužą 
užgesinus, skiltis tyliai pasitraukia na
mų kryptimi.

Grįžimas namo vyksta iškylos įspū
džių pasakojimo ženkle. Grįžti paren
kamas geras kelias, nes skautai jau ge
rokai pavargę ir grįžimas jiems daugiau 
yra atsipalaidavimas nuo įtempimo. 
Grįžtant tinka pasakoti atsitikimus ir 
įspūdžius iš kitų iškylų, stovyklų, skau
tiškus nuotykius, dainuoti skautiškas ir 
liaudies daineles. Jei dangus giedras, 
trumpais momentais sustojama ir pana- 
grinėjami žvaigždynai. Įeinant į miestą 
skiltis dar kartą sustoja ratu, skiltinin
kas padėkoja visiems skautams už iš
tvermę, drausmę, visi vienas kitam pa
linki labos nakties, sušunkamas skilties 
šūkis ir išsiskirstoma į namus.

Individualinė skautų apranga. Ren
giantis žygiuoti žiemos iškylon, labai 
svarbu turėti tinkamą aprangą: rūbus ir
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avalynę. Iškylai geriausias oras, kai 
temperatūra yra apie 0°C, nėra vėjo, 
saulėta, nėra kritulių, tačiau nereikia 
nusigąsti, jei temperatūra kiek žemes
nė. Iškylą galima daryti iki —15 °C. 
Kiekvienas skautas turi turėti gerus ba
tus (ne kiaurais padais!), ypač tinka su 
auliukais arba net medžiotojų tipo — 
auliukai iki kelių. Kojinės — vilnonės; 
šiltas apsiaustas, kailiniukai; labai tin
ka pasivilkti apačioje megstukas; ilgo 
palto skvernai iškyloje trukdys judėti, 
todėl jis nepatartinas; ant kaklo — vil
nonė juosta (šalikas); ant galvos — ke
purė su ausinėmis arba kepurė ir au
sinės. Ausys yra labai jautri kūno dalis 
ir žiemos metu lengva jas nušalti kad ir 
esant žemai temperatūrai. Kartą nušalę 
ausys pasiliks skausmingos visą gyve
nimą. Dėlto leisdamas į iškylą skautus, 
skiltininkas visada asmeniškai turi pa
tikrinti, kad ausys pas kiekvieną būtų 
apsaugotos. Jei neturima ausinių, gali
ma užrišti skarelę, juostą ar, pagaliau, 
bet kokios medžiagos gabalą. Rankas 
apmauti vilnonėmis pirštinėmis. Kiek
vienas skautas turi pasiimti skautišką 
lazdą. Lazda, skautui esant gamtoje, yra 
nepamainoma draugė: su ja skautas ir 
per griovį pasirėmęs peršoks, ir pasly
dęs atsirems, ir miške nuo krūmų nu
purtys sniegą. Be lazdos iškyloje skautas 
jausis kaip be rankų. Kitas daiktas šalia 
lazdos — skauto kuprinė. Ji vietos ant 
nugaros daug neužima, bet į ją gali pri
krauti ką tik nori. Einant iškylon daug 
asmeninių daiktų nėra. Todėl tinka pa
siimti kokias 2-3 kuprines visai skilčiai: 
maistui ir sporto įrankiams susidėti. 
Skiltininkas turi būtinai turėti laikrodį, 
kompasą, iškylos vietos žemėlapį; taip 
pat turi žinoti, ar iškylavietėje bus ga
lima gauti geriamo vandens, kitaip, vi
sa iškyla gali tapti katastrofa, nes, ne
sant geriamo vandens,- tik pasiekus iš- 
kylavietę, reikės vėl skubiai grįžti at
gal, kadangi žygiuojant daugiau ištrokš- 
tama. Reikia žiūrėti, kad sušilę skautai 
negertų šalto vandens, nelaižytų ledo 
ar sniego.

Maistas: kiekvienas skautas gali pa
siimti savo maistą sumuštinių pavidale 
arba galima nusinešti produktų ir vieto
je pasigaminti. Tai kur kas skautiškiau, 
nežiūrint, kad bus įdėta į paruošimą 
bent kiek daugiau darbo ir laiko. Kiek-

SARGYBINIO GODOS

V. Bražėnas

Kai sargyboje berymant 
Mintys skrenda Lietuvon, 
Taip norėtųsi prie Dūkšto, 
Taip vilioja Palangon.

Prie Nevėžio laužui degant 
Liepsnos švietė taip plačiai 
Skautų dainas tolin nešė 
Pievos, upės, ežerai.

Kai ištiesim palapinę 
Po pušim savų šilų, 
Vėl klousysim kg byloja 
Dvasios krašto milžinų.

Vėl nuskris daina nuo laužė 
Pro sodybas, parugėm, 
Ir pro kapa partizano 
Sesių puošiamą gėlėm.

vienas valgis, pagamintas skautiškoje 
iškyloje, yra kur kas skanesnis negu iš 
namų atsineštas. Iškylos metu tinka ga
minti nesudėtingą sriubą — pienišką — 
iš ryžių; bulvės nepatartinos, nes nešant 
gali sušalti. Tinka valgyti dešrą su duo
na (be sviesto, nes sviestas irgi greit su
šąla), užgeriant arbata, kava, kakao, 
pienu. Jei maistas bus gaminamas išky
loj, reikalinga neštis tik vieną 6-8 litrų 
talpos puodą, samtį, druskos ir cuk
raus, o kiekvienas skautas pasiima ne- 
dūžtamą puoduką ir šaukštą. (Peilis 
yra skauto uniformos dalis!).

Skilties sudėtyje dar reikia pasiimti 
tautinę vėliavą (kartais iškylos metu 
duodamas skauto įžodis), gairelę, sto
resnės virvės bent 25 metrus (žaidi
mams, vėliavai pakabinti), kirvį, foto 
aparatą. Sviedinys, kuris vasaros sto
vyklose bei vasaros iškylose yra nepa
mainomas, žieminėje iškyloje — visai 
nereikalingas..

Nelaimingiems atsitikimams reikia 
turėti nešiojamą skilties vaistinėlę.

P. P.
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Visuomet linksmi studentai skautės-tai NJS Nuotr. Pr. Juodelio

KAS YRA ATSAKINGAS?
Už jūsų sveikatą:

— Ar jūs geriate daugiau negu vieną 
puodelį kavos į dieną?

— Ar kartais paskutinių savaičių me
tu nesutrumpinote nakties poilsio (iš 
savo kaltės ir be reikalo!) keliolika va
landų?

Už jūsų kultūra:
— Ar perskaitėte paskutinių trijų mė

nesių laike bent vieną lietuvišką kny
gą, kuri būtų praturtinusi jūsų sielą?

— Ar praėjusiais metais perskaitėte 
bent vieną iš keturių Evangelijų?

Už jūsų darbą:
— Ar aplankėte bent kartą į metus 

jums patikėtų mergaičių tėvelius?
— Ar esate sudarę skautiškos veiklos 

planą?
Už jūsų korespondenciją:
— Ar ant jūsų stalo nėra kartais dau

giau dviejų laiškų, kurie laukia atsa
kymo?

— Ar jie tenai guli jau ištisas astuo
nias dienas?

Už jūsų ateitį:
— Ar per paskutinį pusmetį įgijote 

naujo sumanumo namų ruošoje?
— Galima jums patikėti visai mažą 

kūdikėlį visai dienai?

— Ar ruošiatės specialybei, kuria ga
lėsite pelnytis savo pragyvenimą?

Už jūsų skautišką sumanumą:
— Ar žinote, kodėl Laimutė nedaly

vavo paskutinėje sueigoje?
— Ką darėte, kai praėjusios iškylos 

metu Kristutei pradėjo bėgti kraujas iš 
nosies?

Už jūsų įsipareigojimus:
— Ar kartais Elenutė nelaukia dau

giau mėnesio laiko jūsų talkos, kurią 
pažadėjote suteikti 24 valandų bėgyje?

Už kitų daiktus:
— Ar jūsų lentynėlėje nėra daugiau 

trijų svetimų knygų?
— Gal jos ten stovi ištisus 2 mėnesius?
— Ar jau grąžinote iš Birutės Niaga

ros stovykloje pasiskolintas žirklutes?
Už jūsų laiką:
— Ar tiesa, kad Aldona turėjo laukti 

ištisą dešimtį minučių, kol jūs atėjote į 
ketvirtadienio popietyje skirtą pasima
tymą ties didžiąja kepykla?

Už jūsų savigarbą:
— Ar kartais savo pašnekesiuose ne

sate perdaug jautri, kad tai būtų galima 
be klaidos pavadinti —• Izabelės flirto 
pasėka?

Suliet. A. Drugelis,
10
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BEBRAS — KIETAGALVIS 
STATYBININKAS

Gražią birželio dieną Maino valstybė
je traukinys pamažu riedėjo puikiai su
tvarkytu geležinkelio pylimu. Staiga po
sūkyje garvežys sugirgždėjo, ir trauki
nio mašinistas sustingo iš nustebimo. 
Tiesiai prieš jį bėgiai išnyko mažyčiame 
ežere. Ežere, kuriatn tenai visiškai neti
ko būti. Išlipęs iš garvežio, jis akis 
įsmeigė į ežerą, kaip žmogus pergyven
damas baisų slogutį. Traukinys buvo 
sustojęs prie pat vandens ir mažytės 
bangos švelniai liejosi per apsauginį 
trikampį įrengtą garvežio priekyje.

Šiam keistam reiškiniui išaiškinti, il
gai galvos sukti nereikėjo. Maždaug 
dviejų šimtų jardų (1 jardas — 0.9144 
m) atstume į kairę nuo geležinkelio 
lygiagrečiai ėjo plentas. Vienoje vietoje 
po juo buvo iškastas nuleidžiamasis ka
nalas praleisti vandeniui iš didelio upe
lio.

Bebrų šeima, matyti butų krizės iš
tikta, leidosi pavandeniui ieškodama 
naujos gyvenamosios vietos. Pasiekus 
nuleidžiamąjį kanalą, grupės vyriausias 
inžinierius, be abejonės, apžvelgė apy
linkę ir buvo patenkintas aptikta vieta. 
Plentas buvo pravestas išilgai aukšto 
geležinkelio pylimo ga'na dideliame nuo
tolyje ir tiktai trūko paversti šią vietą 
gražiu bebrų tvenkiniu. Tam atlikti 
reikėjo užtvenkti nuleidžiamąjį kanalą. 
Bebrai tuojau stojo į darbą ir štai dėl 
ko sumišęs traukinio mašinistas atrado 
tenai ežerą, kur turėjo būti geležinkelis.

Išmatavus buvo nustatyta, kad tven
kinio gylis sieką šiek tiek daugiau kaip 
vieną pėdą (1 pėda —0.3048 m). Todėl 
mašinistas su visu savo traukiniu at
sargiai tvenkinį pervažiavo ir atvykęs 
į artimiausią stotį tuojau pranešė gele
žinkeliams apie pasalūnišką bebrų už
puolimą.

Ir štai čia prasidėjo sąmojaus ir 
kantrybės kova tarp žmogaus ir gyvulio 
kuri sujudino visą valstybę. Vos dienos 

metu geležinkeliečiai suspėdavo atida
ryti nuleidžiamąjį kanalą, naktimis beb
rai jį tučtuojau vėl užkimšdavo. Pra
slinkus savaitei tokios beviltiškos ko
vos, geležinkelio pareigūnai suprato, 
kad jie nelaimės. Tada jie paprašė Mai
no valstybės Žuvininkystės ir Medžioja
mųjų Žvėrių bei Paukščių Departamen
to pagalbos. Įgaliotinis J. J. Stobie pa
siuntė du tarnautojus, kurie greitai 
spąstais bebrus pagavo ir nugabeno to
li nuo kovoje pavargusių geležinkelie
čių.

Tokių aukščiau aprašytų įvykių vis 
dažniau ir dažniau pasitaiko Maino vals
tybėje, nes ten bebrų skaičius nuostabiai 
greitai auga. Prieš 25 metus toje valsty
bėje buvo ne daugiau kaip 3000 bebrų, 
o šiandieną Departamento Tyrinėjmo 
Skyriaus apskaičiavimu jų esama apie 
30.000. Bebrų padidėjo dėl to, kad De
partamentas rūpinasi jų dauginimusi. 
1932 metais buvo sugauta 489 bebrai, o 
pastaraisiais metais — per 5000. Artimo
je ateity medžiotojai tikisi pagauti jų 
apie 10.000 į metus. Dabartinėmis kai
nomis jie uždirbtų daugiau negu pusę 
milijono dolerių.

Apie bebrą yra parašyta neįtikėtinai 
daug klaidingų pasakojimų, ypač pra
moginėje spaudoje, kur rašytojai nori 
įtikinti kad šis gyvulys yra ne vien tik
tai visokių dorybių pavyzdžiu, bet ir 
tiek protingas, kad tik Einšteinas jį pra
lenkia. Tiesa, kai kuriais atvejais beb
ras yra stebėtinai gudrus, bet kitais at
vejais nepaprastai kvailas.

Neginčijamas dalykas, kad jis yra 
nuostabiai geras užtvankų statytojas. 
Jis neturi joms statyti nustatytų taisyk
lių, bet, atrodo, veikia taip, kaip sąly
gos reikalauja. Kai kurios jo užtvankos 
būna gaubtos iškiliai, kai kurios įdubiai, 
tuo tarpu kitos vingiuotos. Jų ilgis sie
kia nuo kelių pėdų iki virš tūkstančio, 
o aukštis nuo keturių iki septynių pėdų.

Laikui bėgant bebro užtvanka stiprė
ja. Ji daugiausia pastatyta iš šakelių, 
akmenų ir dumblo. Ilgainiui ant šito 
dumblo išauga žolė ir krūmai, kurių 
šaknys paverčia užtvankas neįtikimai 
stipriu pastatu.

Bebras yra taip pat sumanus kanalų 
statytojas. Šie kanalai būna kelių šimtų 
jardų ilgio nuo bebrų tvenkinio ir jais 
jis plukdo savo dantimis nuplautus me-
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džius. Čia kaip tik ir sutinkame jo di
delį nežinojimą kaip nupiauti medį. Ne
žiūrint to, kad nupiauti ir nuversti medį 
bet kuria pageidaujama kryptimi yra 
paprasčiausias technikos veiksmas, beb
ras to nežino. Ir nors jis jau nežinia 
kiek metų kaip dantimis nukerta me
džius, bet ir dabar dar yra palikęs tokiu 
pačiu neišmanėliu,kokiu buvo pradėda
mas šį darbą: jis neturi jokio supratimo 
kuria kryptimi kris nugraužtas medis. 
Atsitiktinai krisdamas medis dažnai už
muša patį “inžinierių”. Dažnai medis 
krisdamas pataiko ant kitų medžių ar
ba nukrenta nuošaliai nuo bebrų tven
kinio ar kanalo, ir bebras daug prakaito 
išlieja, kol jį nuplukdo į šalį.

Bebras nestato užtvankos vien juo
kui. Jo tvenkiniai būna nuo dviejų šim
tų jardų iki mylios (1 mylia — 1.6093 
km) ilgio. Tokiame tvenkinyje bebras 
iš tos pačios medžiagos statosi sau kūgio 
pavidalo namus., iškylančius iš vandens 
nuo keturių iki aštuonių pėdų aukščio. 
Į savo namą, kurį sudaro didelė patalpa 
išklota žolėmis ir smulkiai sukramtytu 
medžiu, jis įeina povandeniniu tuneliu, 
apsaugančiu bebrą nuo priešų puolimų. 
Žiemą pėdos storio namas kietai sušąla 
ir yra neprieinamas net lokiui, kuris 
ledu galėtų jį pasiekti.

Tvenkinys yra taip pat bebro žiemos 
maisto atsargos baseinas. Jo maistą su
daro alksnių, epušių, gluosnių • ir kitų 
medžių žievė ir šakelės. Vasarą jis pri
sirenka šios medžiagos tiek, kiek jam 
atrodo reikalinga, ir ją dumblu pritvir
tina prie tvenkinio dugno. Žiemą būda
mas alkanas, jis išslenka tuneliu ir nu
plaukia po ledu prie savo maisto atsar
gų, kur, pasirinkęs šakelę, tempia ją 
namo. Galėdamas išbūti vandenyje nuo 
9 iki 12 minučių, jis turi pakankamai 
laiko sau maisto pasirinkti.

Bebrai gaudomi tvenkiny iškertant 
skylę ir į ją įkišant ką, tik nupiautą 
dažniausiai epušės šakelę su prie jos 
pritvirtintais spąstais.

Bebras, plukdydamas vertingus sta
tybinius medžius, gali būti įkyrus, bet 
paprastai padaro ir daug gero kitiems 
gyvuliams, paukščiams ir žmogui. Jo 
tvenkiniai yra puikios briedžių ir stir
nų maudyklės, įvairių rūšių ančių pe
ryklos. Jie labai tinka muskusinėms 
žiurkėms (muskrats), vertingo kailio 
žvėreliams. Tvenkiniuose susitelkia įvai
12

rus paukščių ir gyvulių mėgiamas mais
tas. Be to, bebro tvenkinys yra vertingu 
vandens atsargos baseinu sausais vasa
ros mėnesiais.

Bebro priešų nedaug. Kartais juos 
naikina uolų katės ir retkarčiais puola 
lūšis.

Pavasarį bebro patelė turi nuo vie
no iki penkių bebriukų.

Miškų gyventojai, stebėdamiesi beb
ro darbštumu, daug pasakoja apie jo 
nuostabius darbus. Pasakojama, kaip 
vienas miško gyventojas kartą padaręs 
skylę bebro užtvankoje ir pasislėpęs 
laukė, kas darysis. Bematant pasirodė 
trys jauni bebriukai, kurie nedelsdami 
pradėjo užtvanką taisyti. Nelaimei, ne
žiūrint visų pastangų, plyšys vis didėjo. 
Pagaliau, vienas iš jų paliko grupę ir 
greitai nuplaukė prieš srovę. Po pus
valandžio jis sugrįžo su žilu bebru, ma
tyti, tos miškų srities vyriausiu “inžinie
rium”. Minutėlę senasis bebras, lyg ap
svarstydamas uždavinį, kasėsi, o po to 
pradėjo dirbti. Užtvanka buvo bema
tant pataisyta. Plaukdamas atgal, senis 
be abejo galvojo, kad jaunoji karta nie
kuomet to negalėtų padaryti, ką gali 
seniai.

J.S.

Jei jūros aplink Europą pakiltų 
arba nuslūgtų 200 metrų, pasekmės 
būtų neapsakomos.

Be Golfo srovės “šildymo” Euro
poje būtų visai kitoks oras.

Ir kas atsitiktų, jei žemės traukos 
jėga susilpnėtų?

Seismografas, aparatas žemės drebėji
mams registruoti ir matuoti, sujuda ir 
praneša, kad kažkur toli, Japonijoje, že
mė dreba. Tik mažą sekundės dalelytę 
trunka šis žemės drebėjimas, bet na
mai sugriūna, žmonių gyvybės užgęsta, 
baimė, klaikumas ir panika apima gy
ventojus, nes jie žino, dar vieną sekun
dę ilgiau ... ir nieko nebeliks, jų namus, 
jų sodus ir juos pačius, vyrus, moteris 
ir vaikus, prarys baisusis žemės drebė
jimas.

Mes papratome pasitikėti mus supan
čia gamta. Prie jos mes taikomės, jąja 
remiamės, nes žinome jos taisykles. Pa
kaktų, kad saulė nebešviestų kaip pa
prastai, jūros išsilietų, oras pakistų, ir 
pasekmės būtų neapsakomos! Reikia 
tiktai menkniekio, ir visas pasaulis pasi
keistų iš pagrindų.

Kas būtų, pvz., jei dėmės saulėje di
dėtų? — Galingos audros saulės ugnies 
jūroje padaro dėmes, kurios, esant la
bai nepalankiai konsteliacijai, galėtų 
uždengti didesnes saulės dalis. Pasek
mės būtų labai kenksmingos, nes saulės 
spindulių jėga susilpnėtų ir nebegalėtų 
prinokinti javų. — Kaip mažesnis truk
dymas veikia saulės šviesą, matėme pc 
iki tol nežinomo ugniakalnio Aliaskoje 
išsiveržimo. Pelenų dalelytės buvo iš
mestos iki 50.000 m į orą, kur jos pasili
ko ištisus 2 metus, tuo mažindamos sau
lės šviesą. Abiejais metais įvairiose že
mės dalyse derliai buvo žymiai blogesni.

Ir kaip atrodytų Europos žemėlapis, 
jei jūros vanduo staiga pakiltų 200 m? 
Mes žemėlapio nebepažintume, nes visa, 
kas žemiau 200 m, būtų vandens ap
semta. Beveik visa rytų Europos dalis 
būtų apsemta, tas pats likimas ištiktų 
Britų salyną, šiaurės Prancūziją, šiau
rės Vokietiją ir Skandinavijos pietinę 
dalį. Kokios katastrofos! Europa netek
tų savo reikšmės, ir jos gyventojai tu
rėtų ieškoti prieglaudos kitose žemės 
rutulio dalyse.

Ir kas įvyktų, jei jūros aplink Europą 
tiktai 200 m nuslugtų? Tuomet visa 
šiaurės Europa susilietų į vieną plotą, 
ir škotai galėtų pėsti nueiti į Kopenha
gą. Liktų tiktai Atlanto vandenynas, Vi
duržemio ir Juodoji jūra. Ir Viduržemio 
jūroje įvyktų pasikeitimų, nes Italija 
susijungtų su Jugoslavija, Albanija ir 
Graikija.

Didelis perversmas įvyktų taip pat. 
jei Golfo srovė pakeistų savo kryptį. 
Golfo srovė yra Europos šildymas; ji 
išteka iš Meksikos įlankos, iš kur pu
siaujo saulės įkaitinti vandenys įsilieja 
i šiaurės rytus. Be Golfo srovės Anglija 
būtų tuščias šiaurės salynas, ir mūsų 
Lietuva, labai pasikeistų.

Iki šiol kalbėjome apie gamtos arba 
klimato galimus pasikeitimus ir jų pa
sekmes. Pagalvokime, kas būtų, jei oro 
sudėtis pakitėtų: vietoje 4/5 azoto ir 1/5
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deguonies būtų vienodas azoto ir deguo
nies kiekis. Tuojau augmenija imtų ne
paprastai bujoti, mažų, švelnučių gėlių 
vietoje užaugtų žmogaus didumo auga
lai, medžiai suaugtų neįžengiamais miš
kais ir net žmonės ir gyvuliai būtų di
desni ir drūtesni, prisikvėpavę deguo
nies. Jei oro chemiškoji sudėtis staiga 
pasikeistų, žmonės imtų jaudintis ir gin
čytis, ir net ramiausi piliečiai, neapsako
mai išalkę, pultų visa, kas tinka valgyti. 
Mat, kiekvienas gyvenimo pasireiški
mas būtų kelis kartus stipresnis.

Įsivaizduokime, kad susilpnėtų žemės 
traukos jėga. Nebereikėtų lankstytis 
ir kelti nukritusių daiktų, nes jie kris
dami kurį laiką pakibtų ore ties mu
mis ir tik paskui lėtai kristų ant žemės. 
Panašiai kaip vandenyje, galėtume kil
noti daug sunkesnes naštas, bet užtat 
reikėtų sukurti visai naujas saugumo ir 
susisiekimo taisykles. Turėtume saugo
tis kiekvieno staigaus žingsnio, suklupi
mo, nes mažiausias stumtelėjimas iš
mestų mus taip aukštai į orą, kad sunku 
būtų vėl atsidurti žemėje. — Mūsų na
mai būtų per lengvi: reikėtų juos per
statyti, dėti visai kitokius pamatus. Au
tomobiliai ir kitos susisiekimo priemo

nės turėtų būti kitaip konstruojamos ir 
aviacijai tektų spręsti kitokias proble
mas: lėktuvams nebegrėstų pavojus 
kristi, bet nebegalėtų nutūpti. Kiekvie
ną lėktuvą tektų, kaip cepeliną, storais 
lynais nutempti žemyn.

Keisčiausia būtų, jei galėtume atlikti 
įvairius veiksmus, kuriuos vabzdžiai ir 
gyvuliai atlieka, bet jėga tiek kartų 
padidėtų, kiek kartų mes už juos di
desni. Suaugęs vyras gali nešti apie 
75 kg — tai maždaug tiek, kiek jis sve
ria. Bet kaip būtų, jei jis turėtų skruz
dės jėgas? Ji nusineša daiktą, penkias
dešimt kartų sunkesnį už save. Galėda
mi šokti kaip blusa — ji šoka 200 kartų 
aukščiau už save — vienu šuoliu per
šoktume Eifelio bokštą Paryžiuje ir 
maždaug 10 šuolių pasiektume 3.500 m 
kalno viršūnę. Kokius turėtume statyti 
namus? Laiptais niekas nebeliptų — ne- 
spėtume sušukti “alio!” ir jau būtume 
kambaryje. Dangoraižiai nieko nebeste
bintų: jie būtų kasdieninė būtinybė.

Matome, kad “mažmožiai” galėtų su
griauti pasaulio pamatus ir taip pakeisti 
mums įprastą gyvenimą, kad jo pažinti 
nepažintume, ir tektų taikytis prie nau
jų sąlygų, naujų taisyklių.

Lauželis gęsta Rochesteryje.
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Sesėms ir broliams, plaukiantiems po trispalve su balta lelija j mė- | 
lynuosius vandenis, linkime gero vėjo 1954 metais! $

^“<1.

JŪRŲ BANGOS

Jų išvaizda ir atsiradimo priežastys. 
Apie jūrų bangas, jų išvaizdą bei jude
sius, atrodo nedaug būtų galima pasa
kyti. Kuo didesnis vandens plotas, tuo 
didesnės bangos. Ir kiekvienas iš musų 
žino, kad bangos nuolatos juda aukštyn 
ir žemyn.

Atrodo, to ir pakaktų žinoti eiliniam 
buriuotojui ar jūrų skautui.

Bet, jei jūroje nebūtų to amžino van
dens judėjimo, tai mes galėtume per
plaukti didžiausius vandenynus kiekvie
nu metu ir su bet kokiuo laiveliu. Ta
čiau tikrumoje, vėjui tik pūstelėjus, 
tuoj pat atsiranda mažytės bangelės, ku
rios palaipsniui kyla didyn, o vėjui stip
rėjant bangos pradeda augti, kol jūra 
visai pašėlsta virsdama judančiais van
dens kalnais. Kaip tik dėl tos priežasties 
žvejai, buriuotojai ir kiti vandens ke
liautojai yra priversti statytis stiprius 
jūrinius pastatus, kurie atlaikytų ant 
denio griūvančių vandens kalnų spau
dimą ir daužymą.

Gal ne vienam teko stebėtis, kodėl 
Dievas sutverdamas taip įdomų pasaulį, 
sugalvojo dar ir šitą pašėlusį jūros ban
gavimą. Bet pagalvoję sužinosite, jog, 
jei nebūtų bangavimo ir vandens judė
jimo, tai labai mažai liktų deguonies ir 
kitų dujų įmaišytų vandens gelmėse ir 
praktiškai neliktų nei vienos žuvies, au
galo ar kitos vandens gyvūnijos, ku
riems be vandens dar ir oras, deguonis 
yra reikalingas.

Tikroje jūros bangoje vandens dale

lės susidėsto ir juda elipsės formoje; jos 
didžioji ašis yra gulsčioje padėtyje. (Iš- 
tikrųjų vandens paviršiaus dalelės ne
juda taip greitai, kaip pati banga, išsky
rus tik tą atvejį, kai banga lūžta. Ir ta
da, vos tik bangai lūžus, vandens pa
viršiaus dalelės greitai atsilieka nuo tik
rosios bangos).

Tikroji jūros banga taip pat juda prieš 
vėją, kaip ir pavėjuj ir jos pakilimo bei 
nusileidimo suma yra lygi nuliui. Bet 
praktiškai gamtoje nėra tokios bangos.

Ežere, upėse, jūrose, vandenynuose 
vandens bangavimai susideda iš tūks
tančių paskirų, viena kitai nepriklau
sančių bangų, įvairiausio didumo, iš
vaizdos ir keliaujančių dažnai skirtingo
mis kryptimis. Susitikdamos ir besimai- 
šydamos viena su kita jos suteikia ne
mažai vargo jūros liga sergančiam jū
reiviui.

Iš kur gi tos bangos atsiranda?
Pirmiausia vienas bangas sukelia tuo 

laiku ir toje vietoje pučiantis vėjas. Prie 
to dar prisideda gilumos bangos, sukel
tos kur nors nž kelių šimtų mylių, skir
tingomis kryptimis besišiaušiančių vė- 
sulų, nes kartą gimusi banga juda ir ke
liauja šimtus, o gal net tūkstančius my
liu, kol nurimsta.

Dar kitokio pavidalo bangos atsiran
da, kai tikrosios bangos atsimuša:

1) į aukštas žemyno ar salų uolas,
2) į nevienodą jūros dugną,
3) į plaukiantį laivą, boją, smėlėtą pa

krantę ir į kitus paviršius.
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Kuomet viršutinė bangos dalis yra labiau veikiama vėjo ar kitų minėtų priežasčių (atsimušimas į krantus, laivą irt.t.), tuomet vandens paviršiaus dalelės juda greičiau viena kuria nors kryptimi ir putodamas dažnai lūžta. Tokiu būdu susidaro vadinamos lūžtančios bangos. Labai blogam orui esant (pav., netoli cyklono centro), pagrindinės bangos juda įvairiausiomis kryptimis ir lūždamos yra gana pavojingos plaukiančiam laivui. Kiekviena kliūtis, kuri stoja tikrajai bangai skersai kelio (pav., potvynių, atoslūgių srovės, seklumos, vėjo staigūs pasikeitimai) priverčia šią bangą lūžti.Kiekvienam aišku, jog potvyniai gali stipriai išjudinti jūrą, bet nekiekvie- nam, galbūt, yra žinoma, jog jūros dugno nevienodumas, nors tai būtų 100 fa- tomų (180 metrų) gilumo, gali sudaryti pavojingai lūžtančias bangas. Pav., Didžiajame Pietų Vandenyne tarp Sekmadienio salos (Sunday įsi.) ir Naujosios Zelandijos yra, taip vadinama, žvaigždžių sekluma (Star Bank), kur iš Didžiojo Vandenyno pusės, gilumas siekia iki 3000 fatomų (5400 metrų), o pati sekluma tėra 120 fatomų (216 metrų) gilumoje. Šis jūros dugno nevienodumas (pakilimas, kalnas) yra lyg kokia užtvara įsisiūbavusiom ilgom okeano bangom. Toje vietoje ir gana ramiam orui esant, užtinkamos pavojingai lūžtančios bangos.Todėl yra patartina kiekvienam už-

Montrealio jūr. skautai baigia navigacijos sezoną.
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kluptam blogo oro jūroje ir neturinčiam užuovėjos laikytis kiek galima gilesnėje vietoje.Gana staigias bangas sukelia žemės drebėjimai įvairiose okeano vietose, o taip pat ir prasiveržę povandeniniai ug- niakalniai.
Bangų greitis. Bangų greitis priklauso nuo bangų ilgio, nežiūrint kokio aukščio bangos būtų arba kokio stiprumo vėjas pūstų. Norint sužinoti bangos greitį, reikia išmatuoti pėdomis jos ilgį (nuo vienos viršūnės iki kitos). Iš gauto ilgio ištraukus kvadratinį šaknį ir padauginus iš 1,5 gausime bangos greitį myliomis į valandą. Pav., plaukiant jūroje ar ežere pavėjui pastebėjote, jog vienos bangos viršūnė yra kaip tik laivo priekyje, o tuo pat metu kita viršūnė prie laivo galo. Jūsų laivas, sakysime, yra 25 pėdų ilgio, tuomet ištraukę kvadratinę šaknį iš 25 gasime 5 (V25 = 5), ir padauginę iš 1,5 rasite bangos greitį: 7,5 mylių į valandą. Jei jūsų laivas nuo bangų atsilieka, reiškia jūs plaukiate lėčiau negu 7,5 mylios per valandą. Kitą kartą išplaukiant, patartina pasiimti logaritminę liniuotę arba gabų matematiką, kuris galėtų ištraukti bangos ilgio kvadratine šaknį ir apskaičiuotų bangų, o taip pat ir savo laivo greitį.Esant atviroje jūroje, bangų ilgis nustatomas apytikriai palyginant su savo laivo ilgiu. Pav., jei banga yra 100 pėdų ilgio, tuomet (V100=10; 10x1,5 = 15) jos greitis bus 15 mylių per valandą.Šitoks greitis, esant dideliam bangavimui, nepatartinas nei vienam buriniam laivui, nes prie 15 mylių per valandą greičio gali nutikti per daug visokių nenumatytų atsitikimų, lūžimų bei trūkimų, o išplaukti į krantą be laivo ir burių būtų per toli. Todėl, esant tokioje padėtyje, visuomet yra geriau sumažinti laivo greitį refuojant bures, velkant (laivo gale) storą lyną (warp) ar audros inkarą. Audros inkaras padeda audringoje jūroje laivui pastoviau išsilaikyti, o taip pat sumažina daužymąsi skriejant laivui nuo bangos viršūnės žemyn.Kaip jau minėjau, lūžimo metu bangos viršutinė dalis juda greičiau negu apatinioji. Šis vandens paviršiaus judesys priešinasi tikrajai bangai, kuri juda lėčiau. Tuobūdu didesnės gremzlės
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laivai dažnai turi atlaikyti iki 20 mylių 
per valandą lekiančių bangų daužymą, 
kurios visu svoriu griūva ant laivo de
nio ir dar liūdniau nuteikia jūros liga 
sergantį vargšą jūreivį.

Manau, dabar bus suprantama, jog 
negilios gremzlės laivas gali būti vieno
dai jūriniai vertingas, kaip ir gilios 
gremzlės. Jei laivas bus pakankamai 
platus, tai jo gremzlė gali būti mažes
nė ir jis bangose bus pakankamai pa
stovus.

Kaip pastebėsite, visi garlaiviai, gel
bėjimo ir banginių (whale-boats) lai
vai, o taip pat ir pakrančių laivai (surf- 
boats) yra statomi kiek galima mažes
nės gremzlės. Tokie pastatai lengviau 
ir laisviau juda vandens paviršiuje ir 
daugiau išvengia lūžtančių bangų dau
žymo..

Man pačiam teko Pietų Tasmanijos 
vandenyse dalyvauti vienoje audringo
je kelionėje (48 pėdų ilgio žvejų ku- 
teryje), kur turėjau gerą progą pats tuo 
įsitikinti. Kuteris turėjo vos 3% pėdos 
gremzlę. Beveik po kiekvienos bangos 
stebėjomės, jog vietoj to, kad banga 
griūtų ant denio, ji tik iškeldavo šį 
plokščiadugnį pastatą ant savo putojan
čios viršūnės ir po to vėl lėkdavom svai- 
ginančion pakalnėn žemyn. Tuo tarpu 
už kelių šimtų metrų plaukianti jachta 
(beveik tokio pat ilgio, bet 7 pėdų 
gremzlės) gavo atlaikyti kiekvienos, ke
lių tonų lūžtančios bangos smūgį, pra- 
rasdama pagelbinę valtį, ventiliatorių 
ir patirdama kitokių nenumatytų staig
menų.

Bangų aukštis. Pastovios bangos aukš
tis priklauso nuo vandens ploto ir nuo 
vėjo stiprumo, kuris tą bangą sukelia. 
Galbūt keista, bet bangos aukštis visai 
nepriklauso nuo jūros dugno nevieno
dumo, nuo potvynių, atoslūgių ar kito
kių priežasčių, kurios pastovią bangą 
paverčia į lūžtančią (tik lūžimo metu 
banga yra aukštesnė negu tikroji banga, 
bet lūžus ji tuoj vėl atgauna savo nor
malų aukštį).

Norint išmatuoti bangų aukštį jūro
je, tenka stebėti horizontą. Laivui esant 
bangos apačioje, reikia pamažu pasikel
ti, kol bus aiškiai matoma lygi hori
zonto linija. Jei horizontas dar vis atro
dytų banguotas, nelygus, tai reikia vėl 
per pėdą ar daugiau pasikelti.

Jūsų akių aukštis bus bangos aukštis, 
matuojant nuo laivo vandens linijos.

Jei bangos aukštesnės kaip 10 pėdų, 
tuomet joms išmatuoti tektų, galbūt, 
lipti į stiebą. Karts nuo karto paženkli
nę ant stiebo, galite lyginti ir stebėti 
skirtingus bangų aukščius.

Didžiajame Pietų vandenyne (South 
Pacific) dažnai 40 mazgų greičio vėsu- 
lai sukelia 25-30 pėdų aukščio bangas. 
Prie Australijos, Naujosios Zelandijos 
ir Tasmanijos krantų tropiniai cyklonai 
vasarą ir dažnai kintanti temperatūra 
žiemos metu sukelia audringas lūžtan
čias bangas, kurios užklupusios laivus 
padaro jiems nemažai žalos.

Plačiuose okeanuose žiemos audrų 
metu, kur vėsulai turi savo žaidimui 
tūkstančius mylių vandens ploto, ban
gos siekia iki 60 pėdų aukščio. Bet šito
kios bangos yra gana ilgos ir pastovios 
(nelūžtančios), todėl mažesniam laivui 
nėra perdaug pavojingos.

J.ps. A. Gabecas (Australija). 
Montrealio DLK Gedimino Laivo 

1953 metų veiklos apžvalga
1951-52 m.m., turėdami 21-os pėdos 

ilgio gelbėjimosi valtį, plaukiodavom 
vien irklų pagalba. Tik 1952-53 m. žiemą 
kilo sumanymas ant šio pastato uždėti 
bures, pastatyti kabiną ir įsigyti motorą. 
Nors tai buvo gan platus užsimojimas, 
bet pasiryžimas viską nugalėjo. Nuta
rėme kiekvienas kas' savaitę dėti po ke
lis, kartais ir daugiau žaliukų laivo ka
som Surinkę pinigų dažams ir šiaip 
smulkesnėms išlaidoms, jau kovo 27 d. 
pradėjom pirmuosius darbus. Tada bu
vom tik keturiese. Per kelis savaitga
lius nuo valties dažai buvo nuskusti ir 
visi sudūrimai užkituoti. Balandžio mė
nesį į mūsų eiles įsijungė dar trys jau
nuoliai. Ir taip, prie valties praleisdami 
kiekvieną savaitgalį, pastatėme kabiną, 
uždėjom naują kylį, atlikom dažymo 
darbus ir jau birželio mėnesį pastatas 
buvo nuleistas vandenin. Deja, jis dar 
negalėjo judėti — nei burių, nei moto
ro dar neturėjome.

Tačiau noras išeiti į ežerą laimėjo ir 
jau birželio gale su savimi vežėmės iš 
Montrealio 10 HP Johnson motorą. Nu
pirkome išsimokėjimui, bet, jau šias ei
lutes rašant, buvo sumokėti paskutiniai 
pinigai.

Sezoną užbaigėme spalio 31 d. trumpa
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MIELI BROLIAI SKAUTAI VYČIAI !
Sveikindamas Jus visus su N. Metais, linkiu Jums geriausios sėkmės Jūsų privačia

me gyvenime ir skautiškame savęs tobulinimo darbe.
šia proga aš Jums turiu mažą dovaną - Pirmijos priimtą ir patvirtintą patyr.sk. vy

čio programą.
Šioje vietoje noriu išreikšti savo nuoširdžią padėką šios programos kūrėjams: 

s. V.Stasiškiui, ps. P. Pakalniškiui ir v. s. dr. V. Čepui.

Budėkime !
Jūsų ps. H. Stepaitis

LSB Vyčių Skyriaus Vedėjas

PRITYRUSIO SKAUTO VYČIO PROGRAMA 

Pirmijos patvirtinta 1953 metų gruodžio 
mėn. 6 d.

1. Išbūti aktyviu vyčiu bent du metus.
2. Paruošti ir pravesti bent po vieną vy
čių būrelio sueigą ir vienos dienos ke
liaujamą iškylą.
3. Atlikti bent 50 km. kelionę pėsčiom ar
ba 150 km. dviračiu, nedaugiau kaip tri
se, verčiantis tik savo nešamais ištek
liais ir priemonėmis. Vesti ir patiekti tos 
kelionės dienoraštį.
4. Parašyti ir vyčių sueigoje išdiskutuoti 
referatą vyčių ideologijos ai 5-12 PVP 
klausimais.
5. Stiprybės ir silpnumo veiksniai lietuvių 
tautos istorijoje.
6. Žmogaus gyvenimo tikslas religinėj ir 
tautinėje plotmėje. Būti savo tikėjimo ak
tyviu išpažintoju.
7. Darbo reikšmė žmogaus gyvenime.Dar

bininkų judėjimas, unijos, profesinės są
jungos bent dviejose valstybėse . Pačiam 
verstis tokia profesija ir taip, kad tatai 
neprieštarautų skautybės moraliniams 
dėsniams.
8. Socialinė globa ir jos reikšmė. Bent 
vienerius metus dirbti socialinės globos 
srityje, aktyviai talkininkaujant šios sri
ties organizacijoms, suaugusių švietime, 
jaunimo globoje ir 1.1.
9. Turėti pagrindinių žinių apie girtavi
mo, rūkymo bei narkotikų kenksmingumą 
žmogaus kūnui ir dvasiai. Kortavimo ir 
kitų, azartinių lošimų blogosios pasekmės. 
Būti aktyviu nariu kovoje su visuomenės 
moraliniu smukimu.
10. Valstybės ir piliečio tarpusavio pa
reigos ir teisės. Tarnavimas tėvynei tai
kos ir karo metu.
11. Politinės partijos ir srovės, jų prog
ramos ir siekimai.
12. Lietuviškoji šeima ir jos paskirtis: 
lietuvių tautos gyvenime.

kelione Vandrevil Įlankoje. Valtį ištrau
kėme lapkričio 12 d.

Iš viso padarėme 420 jūrmylių ir kiek
vienas išbuvome ant valties maždaug po 
300 valandų.

Kitais metais, vos išplaukus ledams, 
gal jau balandžio gale, vėl raižysime 
dar gan šaltą vandenį. 1954 metų tiks
las: įsigyti stiebą, uždėti jau nupirktas 
bures ir navigacijos šviesas.

Visiems jūros skautams ir skautėms 
linkim gero vėjo.

Montrealio jūrų skautai.
Trumpai

Čikaga. Žinomas jūrų skautininkas 
med. dr. K. Aglinskas, Čikagos jūrų bu

džių vadas, išlaikė egzaminus medicinos 
praktikai. Skautininkas medicinos 
mokslus yra baigęs Vytauto D. Univer
sitete, Kaune. Vėliau yra buvęs asisten
tu Vilniaus Universiteto Fiziologijos 
Katedroje. Kaip jūrų skautų vadas jau 
pasižymėjo vidurinį mokslą eidamas. 
Yra vadovavęs eilei tolimų plaukiojimų, 
stovyklų, jūrų skautų vadų kursuose 
Šventojoje, dalyvavęs regatose ir net 
pirmą vietą laimėjęs. Ilgametis Brolijos 
Jūrų Skautų Skyriaus bendradarbis, 
esąs tose pareigose ir dabar.

Toronto. Gruodžio m. buvo įsteigtas 
jūrų budžių vienetas. Per Kalėdas čia 
lankėsi jūrų s. P. Labanauskas.
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RELIGINĖ PROGRAMA KATALIKAMS
SKAUTAMS

Pirmuos peržiureta ir patvirtinta 1953 m. 
lapkričio mėn, 8 d.

JAUNESNIOSIOS SKAUTĖS IR VILKIUKAI. 
III pat. 1 ai p s n i s . Žinoti, kaip elgtis 
bažnyčioje. Mokėti Tėve Mūsų, Sveika 
Marija ir skautų rytinę bei vakarinę maldų.
II pat. laipsnis. Žinoti, ką reiškia 
kryžiaus ženklas ir kada jis vartojamas . 
Mokėti Tikiu Dievų Tėvų, Viešpaties An
gelas ir maldelę į Angelų Sargų. Žinoti, 
kada švenčiamos ir kų reiškia svarbiau
sios bažnytinės šventės (Kalėdos, Velykos, 
Sekminės) ir skautų globėjų šventės (Šv. 
Jurgio ir Šv. Kazimiero).
I pat. laipsnis: Žinoti privalomą ir ne
privalomų švenčių skirtumų: dvi pa - 
grindinės privalomų švenčių pareigos: 
Mokėti atlikti išpažintį lietuviškai.Šiam 
tikslui mokėti : 10 Dievo įsakymų,5 Baž
nyčios įsakymus ir 5 Atgailos dalis.Mo
kėti maldas prieš valgį bei pavalgius ir 
maldelę už mirusius.

SKAUTĖS IR SKAUTAI.
III pat. laipsnis. Mokėti paaiškinti 
skautų šūkio, obalsio ir įžodžio religi
nę prasmę. Mokėti papasakoti svarbiau - 
sius Kristaus gyvenimo įvykius: gimimų, 
kančių ir mirtį, prisikėlimų. Mokėti 7 
sakramentus ir paaiškinti Komunijos reikš
mę. Mokėti kalbėti rožančių, žinoti svar
besnes Marijos šventoves Lietuvoje. Ži
noti trumpas Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero 
biografijas. Žinoti savo parapijos titulų ir 
dvasios vado adresų.
II pat. laipsnis. Mokėti papasakoti ir 
paaiškinti kelis Kristaus prilyginimus. Ži
noti, koks yra skirtumas tarp Senojo ir 
Naujojo Testamento, kas yra Evangelijų 
autoriai, kas išvertė į lietuvių kalbų visų 
Šv. Raštų. Žinoti pagrindines Mišių dalis 
(Berniukams: mokėti patarnauti Mišioms , 
vartojant knygelę). Mokėti Mišių metu 
giedamas giesmes. Mokėti paruošti Mi

šioms altorių ir kambarį kunigui, lankan
čiam ligonį. Mokėti krikštyti ir žinoti, 
kada reikia krikštyti. Žinoti, kas ir kada 
apkrikštijo lietuvių tautų.
I pat . laipsnis. Žinoti, kas yra baž
nyčia (maldos namai, tikinčiųjų bendruo
menė), kas yra tikroji Bažnyčios galva ir 
kas matomoji, kokie yra bažnytinės hie
rarchijos laipsniai, kokiuose Lietuvos 
miestuose yra vyskupijų centrai. Žinoti, 
kas yra pašvenčiamoji Dievo malonė ir ko
kia jos reikšmė skauto geram darbeliui, kas 
yra tobulas gailestis, gera intencija, šven
tųjų bendravimas. Plačiau paaiškinti 10 
Dievo įsakymų, palyginant juos su skautų 
įstatais. Žinoti, kas yra liturginiai me
tai, ką reiškia liturginės spalvos, kokie 
yra liturginiai indai ir drabužiai. Žinoti, 
kų reiškia krikščionių vartojami simboliai: 
trikampis, žuvis, avinėlis, pelikanas, 
karvelis, širdis, inkaras, IHS, INRI, AO 
(alfa ir omega).

VYRESNIOSIOS SKAUTĖS IR SKAUTAI 
VYČIAI

Mokėti įrodyti Dievo buvimų ir Kristaus 
dievystę. Žinoti žmogaus gyvenimo tikslą 
ir paties Dievo jam uždėtas pareigas. Mo
kėti paaiškinti krikščioniškąjį mokslų 
apie pašaukimus ir Moterystę. Žinoti pa
grindinius seksualinės etikos klausimus, 
tikrosios Bažnyčios žymes, kas yra pa
sauliečių apaštalavimas ir koks jo ryšys su 
Sutvirtinimo Sakramentu, kokie yra būdin
gieji lietuvių religiniai ir doriniai papro
čiai. Paaiškinti skautų pasaulėžiūrų.
P a s t ab a . Paskelbus šių programą, to
liau negalioja iki šiol buvusi. Jūros ir oro 
skautai bei skautės naudojasi taip pat šia 
programa, atitinkančia jų amžiui.

SESE SKAUTE, BROLI SKAUTE, VADOVE, ĮSIJUNK Į "SKAUTŲ AIDO" 1954 M 
VAJŲ ŠIANDIEN ĮTIK BENDROMIS MŪSŲ VISŲ PASTANGOMIS "SK AIDAS " 
AUGS IR GRAŽĖS. BŪK TARP PIRMŲJŲ! TAVO SKILTIS, VALTIS BŪRELIS 
IR DRAUGOVĖ ! ! !

VAJAUS KOMISIJA
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KARALAITĖ JŪRA 
(Pasaka)

Toli, labai toli ir labai, labai seniai, už 
žaliuojančių pušynų gyveno graži ir 
linksma karalaitė, vardu Jūra. Jos ka
ralystės plotai buvo neužmatomi: galė
jai dieną naktį eiti, vis tiek neapeitumei 
aplinkui. Tik ereliai ir sakalai, pasikėlę 
į erdvės aukštybes ir visą dieną skridę, 
galėdavo pamatyti kitą jos karalystės 
kraštą.

Karalaitė Jūra gyveno savo pilyje, pa
statytoje iš gryniausio gintaro. O keliai, 
kurie iš visų jos karalystės vietų ėjo į 
pilį, buvo nutiesti balto marmuro plyto
mis. Gyvenimas toje karalystėje buvo 
malonus, patogus, nes visi jos gyvento
jai didžiausioje santarvėje gyveno: vie
nas kito neskaudė, neišnaudojo. Ten 

nebuvo teismų, nes niekas nesibylinėjo 
ir nebuvo kas teisti; nebuvo ir kalėji
mų, nes niekas nebuvo nubaustas. Visi 
gyventojai prieš karalaitę Jūrą buvo ly
gūs: lygiai visus globė, lygiai visus pri
glausdavo, o kai reikėjo, lygiai visus pa
bardavo. Nebuvo ponų nė vergų: vieni 
kitus broliais ir seserimis vadino.

Visi karalaitės Jūros pavaldiniai bu
vo milžinai ir nieko jie nebijojo. Kai 
vieną žingsnį žengdavo, septynias my
lias nueidavo. Vienu rankos palietimu 
su šaknimis išraudavo šimtmečius ąžuo
lus ir sviedę į viršų, išmesdavo juos 
aukščiau debesų.

Milžinai labai gerbė ugnį, o saulę jie 
vadino visų ugnių motina. Savo vai-

SAKALAI VERŽIASI l PRIEKĮ.

Algis žiūri net pabalęs -
Jonas potvarkius vėl kala?
Atsikvėpti nėra laiko,
Kai skiltis šaunioji veikia . . .

Niekas šiandien dar nežino, 
Kas laimės tų palapinę, 
Kam gi ta minkšta lovutė, 
Gali vasarų pakliūti???
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kams milžinai pasakodavo, kad labai, 
labai seniai saulė buvusi nusileidusi ant 
žemės ir įžiebusi ugnį visų namų židi
niuose. Grįždama atgal į erdvę, saulė 
liepusi ugnį saugoti, kad neužgestų, nes 
ji į žemę daugiau nusileisti negalėsian
ti, kadangi žmonėse mažėjąs pasiilgimas 
jos. Kartu su tuo pasiilgimo mažėjimu, 
mažėjanti ir pati žemė.

Karalaitės Jūros pavaldiniai, milži
nai, buvo klusnūs netik savo karalai
tei, bet ir visam, kas gera nešė jai ir vi
sai jos karalystei. Jie ir saulės nurody
mus vykdė: saugojo ugnį, kad ji niekuo
met neužgęstų. Ir tas troškimas ruse
no kiekvieno milžino širdyje, o ugnis 
nuolat degė jų namų židiniuose.

Bet štai, kartą į Jūros karalystę atvy
ko nykštukai. Jie atsivežė daug, daug 
skambančio ir spindinčio aukso. Patys 
niekam blogo negeisdami, milžinai ir 
apie nykštukus nieko blogo nemanė. Ta
čiau, norėdami patirti jų atvykimo tiks
lą, paklausė:

— Nykštukai, ko ieškote mūsų že
mėje?

— Nieko neieškom, — atsakė šie.
— Tai ko jūs čia atvykote?
— Mes jums atvežėme ...
— Ką jūs, nykštukai, atvežėte? — ne

leidę užbaigti pradėto sakinio, paklausė 
milžinai.

— Mes atvežėme jums saulę, — pasa
kė vienas.

— Daug saulių ... — pridūrė kiti.
— Ką? Melagiai jūs! Lau kgreičiau iš 

mūsų karalystės, kol nežino mūsų kara
laitė! — šaukė milžinai.

Bet nykštukai nesiskubino išeiti; mat, 
jie žinojo milžinų paprotį, kuris draudė 
svečią skausti. Todėl jie iš maišų pažė
rė auksą ir žiūrėjo, ką milžinai darys.

Auksas tikrai nuostabiai žėrėjo, kaip 
saulė, kaip šimtai saulių, net akys mer
kėsi nuo to tviskėjimo. Visi milžinai ta
čiau nusisuko nuo jo ir nuėjo šalin. Bet 
atsirado vienas milžinas, kurį auksas su
viliojo. Visa užmiršęs, paniekinęs savo 
papročius, jis puolė prie aukso, susipylė 
į savo kišenes, parbėgo namo, stvėrė 
kastuvą ir, palikęs be priežūros namų 
židinyje ugnį, išbėgo į lauką, iškasė ke
lias gilias duobes ir sužėręs į jas nykš
tukų auksą, užkasė. O kad žinotų, kur 
auksą paslėpė, tai virš užkastų duobių 
supylė kalnus. Bet, kol jis tai padarė, 
užgęso jo namų židinyje ugnis. Jis už
traukė nelaimę visai karalystei: iki tol 
švietusi saulė pasislėpė, o perkūnas su
daužė karalaitės Jūros pilį. Visi milži
nai nuliūdę ir verkdami išsiklaidė po 
pasaulį. Ir kur tik jų ašara nukrito, ten 
atsirado gilus ežeras.

Nykštukai džiaugėsi, kad pavyko mil
žinų tarpe rasti vieną išsigimėlį, kuris 
už auksą paniekino savo papročius, už
miršo savo garbę ir sunaikino visą ka
ralystę. Š.

Žodžiai Č. Senkevičiaus, pieš. V. Bričkaus

Pasistengta - padaryta! - 
Antanėlis rašo kvitą 
Ir garbės prenumeratą 
Nebe pirmą knygoj mato. 

Juozas dar geriau sumanė - 
Lange lipdo jis reklamą, 
Kai dėl mielo "Skautų Aido1 
Broliai dirbti pasileido --
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muša didžioji schdi
Skyrių veda s. Č . Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

PIRMUOS PASTOGĖJE

* LSS 35 metų sukakties proga Tarybos 
Pirmija, remdamasi Vyriausiosios Skau- 
tininkės ir Vyriausiojo Skautininko pri
statymu sekančius vadovus-ves apdovano
jo garbės ženklais ir pakėlė į skautininkų 
laipsnius: PADĖKOS ORDINU: v. s. K.Gri - 
gaitį (Tor.), skautų rėmėjus p.p.B.Gai- 
džiūnų (Cl.), P.Drąsutį (Cl.) ir J.Vaičai- 
tį(Syd.); LELIJOS ORDINU: s. s. B. Gurė- 
nų (C.), VLPetukauską (Cl.), Č.Senke
vičių (Tor.), B.Stundžių (Tor.), A. Venc- 
lauskų (Vokiet.) ir Landesfeldmeister 
A. Woog (Bremen); ORDINU "UŽ NUO
PELNUS": sl.J.Danaitį (Tor.),ps.J. Gai
žuti (Tor.), ps. O. Gešventų (Lond. ,Ont.), 
v. valt. A. Levanų (Č.), s. J.Kaunu (Č.), 
ps. VI. Morkūnų (Tor.), s. P. Nedzinskų 
(Č.) ir valt. V.Sendžikų(Tor.); TĖVYNĖS 
SŪNAUS ŽYMENIU: v. si. K.Dikšaitį ir 
v. si. A. Černių (Diepholz, Vok.); PAŽAN
GUMO ŽYMENIU: si. A. Grigaravičių, si. 
S.Grėbliūnų, vair. R. Raišį, psl. A. Rimų 
si. T.Remeiki, sk.Š.Rimų, si.R. Penčy- 
lų, vair. E.Simaitį, valt. L. Šlėnį , vair
A. Šlapkauskų ir psl. K. Zabkų (visus Čika
goje); i VYRESNES SKAUTININKES: s.I. 
Jonaitienę (Cl.) ir s.K. Kodatienę (Detr.); 
Į SKAUTININKO / KĖS: ps. ps. dr.K.Ag- 
linskų (Č.), M. Babickienę (Č.), E. Gim
butienę (Bost.), I. Kairytę (Č.), V. Las- 
kauskienę (Balt.), E. Laurinaitienę (Syd.), 
V. Mantautų (West. B.Spr.), Kun. L. Mus- 
t'eikį (Om.), Ig. Serapinų (Č.), H. Stepaitį 
(Tor.) ir L. Šileikytę (Tor.); į PA - 
SKAUTININKIO / KĖS: v. si. v. si. V. Ba
cevičių (CL), A. Banevičių (Bo.),A.Ba- 
joraitytę (Cl.), D. Barmutę (Bo.), L. Bra- 
ziulevičiūtę (CL), R.Braziulevičiūtę(Cl), 
G. Čaplikaitę (Balt.), I. Chmieliauskaitę 
(CL), V. Černių (Bo.), A. Dubauskaitę 
(NY.), A. Gasnerienę (Vok.), S. Januške
vičienę (Č.), E. Jasiukaite (Č.)R. Jo
naitytę (CL), S. Juodvalkytę (CL ), G.Ka- 
čanauskaų (Tor. ), A. Karnavičienę (C.), 
V. Karosaitę (Bo. ),A.Karpavičių(Austr.),
B. Kirkutytę (Hart.), kun.S.Kulbį S. J.’ 
(Montr.), K. Kuraitytę (Č.), L. Luko- 
ševičiūtę (Hart.), S. Makarevičių ( Los 
Ang.), F. Mockų (Tor.), E. Namikienę(Bu

enos Aires), J. Pažėrų (Tor.), D.Puode- 
lytę (Roch.), M. Raugienę (Phil.), D.Ru- 
seckaitę (Hart.), L Žemaitę (Tor.), S. 
Vabalaitę (Tor.), V. Varneckaitę (Č.), A. 
Vilimienę (Hamilt.), F.Zapkuvienę (Č.), 
V. Bričkų (Tor.) ir A. Draugelį (Tor.).

© PLSS Tarybos Pirmija pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: v.s. Dr. V. Čepas 
— Pirmininkas, v.s. E. Putvytė — Pava
duotoja, v.s. B. Kliorė — Iždininkas, s. 
K. Jonaitis — Sekretorius, nariai s. F. 
Kirša, v.s. Stp. Kairys, v.s. Dr. D. Ke- 
siūnaitė, v.s. kun. dr. J. Vaišnora, s. kun. 
J. Vaišnys, SJ.

• Pirmijos posėdžiai vyksta kores- 
pondenciniu būdu. Iki šio, laiko jau bu
vo pravesti penki posėdžiai.

® Pirmijos nutarimu už aktyvų dar
bą skautybei 29 asmenys yra apdovano
ti Skautų Sąjungos garbės ženklais. Jų 
tarpe už didelį rėmimą ir pagalbą Pa
dėkos ordinu buvo apdovanoti agr. B. 
Gaidžiūnas, savaitraščio “Dirva” redak
torius Clevelande, buvęs VLIKo narys 
bei vice-pirm., buvęs Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio pirm.; ir inž. P. Drąsutis, Liet. 
Inž. ir Arch. Sąjungos ir LTB Clevelan
de valdybos narys. Jie šalia savo tiesio
ginių pareigų visuomet su didžiausiu 
entuziazmu ir noru padeda Lietuvos 
Skautų Sąjungai.

• Pirmija yra nutarusi sušaukti Ta
rybos narių konferencijos sąskrydžius. 
Dėl nuotolių tolumo galvojama surengti 
du sąskrydžius: vieną — Naujoje Ang
lijoje, o kitą — Chicagos rajone.

• Pirmija patvirtino s. kun. J. Vaiš- 
nio, Brolijos Dvasios vadovo, paruoštą 
ir v.s. kun. dr. J. Vaišnoros, PLSS Dva
sios vadovo, bei kun. s. St. Ylos, Seseri
jos Dvasios vadovo, peržiūrėtą religinę 
programą lietuviams katalikams skau
tams.

• Pirmijos nariai v.s. Dr. V. Čepas, s. 
F. Kirša ir s. K. Jonaitis per Padėkos 
šventę buvo nuvykę pasitarti Pirmijos
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svarstomais klausimais j Hartfordą pas 
v.s. E. Putvytę. Ta pačia proga buvo su
sipažinta su Hartfordo vietininkijos 
skautų-čių vadovais ir jų veikla.

• V.s. Antanas Krausas paskirtas PL 
SS Australijos Rajono vadu.

® Pirmija patvirtino Prityrusio Skau
to Vyčio programą. Ji buvo plačiai iš
diskutuota Vokietijos, Australijos, Ka
nados ir JAV rajonuose, galutinai sure
daguota Jubiliejinėje Niagaros stovyk
loje ir patiekta Pirmijai Vyriausiojo 
Skautininko.

• Senųjų Skautų organizavimo klau
simą yra iškėlęs ps. P. Pakalniškis savo 
laiške Pirmijai. Šios organizacijos turė
tų būti apimti visi tie, kurie yra buvę 
skautuose, dėl kurių nors priežasčių ak
tyviai skautybei nepasireiškia, bet dar 
vis jaučia jai simpatijų. Šio klausimo 
nagrinėjimui pritarė Pirmijos nariai ir 
dabar balsavimo keliu siūloma ps. Pa
kalniškį įgalioti, paruošti senųjų skautų 
organizacijos ir veiklos nuostatų pro
jektą.

® PLSS statuto keitimo klausimas 
yra iškeltas Pirmijoje. Siūloma Pirmi
jai priimti nusistatymą, kad šios kaden
cijos metu būtų patiektas Tarybai svars
tyti pataisytas statuto projektas. Tam 
reikalui siūloma jau dabar pradėti rink
ti turima medžiaga ir sudaryti komisi
ja projekto parengimui. Komisijos pa
rengtas projektas būtų apsvarstytas Pir
mijos ir patiektas Tarybai. R. M.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
• Tautinio auklėjimo vadovių kursai, 

kurie buvo numatyti Kalėdų atostogų 
metu, atidėti vėlesniam laikui.

• 1954 metų sausio mėn. 9 dieną su
kanka 10 metų kaip mirė paskutinis 
Lietuvos Skautų Sąjungos šefas ir Lie
tuvos Valstybės prezidentas a.a. Anta
nas Smetona.

Nėra, netik mūsų tarpe, bet, gal būt, 
ir gyvųjų eilėse ir ankstyvesniųjų lie
tuviškos skautybės šefų: dr. Jurgio 
Aleknos ir antrojo Lietuvos prezi
dento Aleksandro Stulginskio.

Sausio mėn. 8 dieną 1941 metais mirė 
Pasaulio Skautų Šefas — Skautybės 
Įkūrėjas lordas Robertas Baden - 
P o w e 1.

Skautų vienetai yra raginami suruoš
ti iškilmingas sueigas šefų atminimui 

pagerbti.
• Ps. Genovaitė Modestavičienė nuc 

1954 metų sausio mėn. pradžios įeina 
“Skautų Aido” redakcinę komisiją, kaip 
Skaučių Seserijos Vadijos atstovė. Jos 
adresas: 1355 E. 82 Str., Cleveland 3, 
Ohio. “Mūsų Vyčio” redakcijoje Skau
čių Seserijos Vadiją atstoavuja vyr. sk. 
v. si. Angelė Karnavičienė. Adresas: 
4001 Cambell Ave., Chicago 32, Ill.

Nauji skaučių vienetai įsikūrė:
Elizabeth’e (JAV), vadovė ir steigėja 

sk. Evelina Kaminskaitė.
Port Coulbourne (Kanadoje) draugi

ninke sk. Eižinaitė ir St. Catherines 
(Kanadoje), vadovė v. si. Aldona Dau- 
gėnaitė.

® Savarankiškai veiklai iš mišraus 
vieneto išsiskyrė Huddersfieldo (Angli
joje) skautės ir sudarė atskirą draugo
vę. Dr-ke vyr. sk. v.sl. Rima Sinkevi
čiūtė.

® Los Angeles (JAV) skautės išsisky
rė iš mišrios vietininkijos ir sudarė at
skirą vienetą, iš kurio ateityje tikimasi 
būsimos skaučių vietininkijos. Vadovė 
vyr. sk. v.sl. Danguolė Pulkauninkaitė.

• Vokietijoje Mūnchene yra skaučių 
skiltis, kuriai vadovauja vyr. sk. Sofija 
Laukaitienė. Šis vienetas reikalingas 
šelpimo: medžiaginio, moralinės para
mos ir spaudos. Vadovės adresas: S. 
Laukaitienė, Mūnchen 54, Siedlung 
Liudwigsfeld, Opai Str. 7.

® Seserijos Vadijoje galima gauti 
skaučių ženklų — žalių RŪTELIŲ. Kai
na $1.15.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Pirmasis vienetas, sumokėjęs laiku 

1953 metų nario mokesčius, yra JAV III 
Rajono Omahos vietininkija. Pagarba 
pavyzdingiems vadovams ir tvarkin
giems skautams. Pavyzdys visiems!

® 1952 m. nario mokesčius tvarkingai 
sumokėjo Omahos, Bostono ir Clevelan- 
do vietininkijos.

® Vadijos Ūkio Skyriaus vedėjas yra 
paraginęs visus skautų vadovus, kurie 
nėra užsimokėję nario mokesčių už 1952 
ir 1953 metus, atlikti šią savo pareigą 
neuždelsiant. Vienetams nepriklausą va
dovai pinigus įmoka tiesiai Brolijos 
Ūkio Skyriaus vedėjui adresu: Mr. Pr. 
Čeponis 116 St. Johns Road, Toronto, 
Ont.
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® Vienetų vadovai prašomi pradėti 
kaip galint greičiau skiltininkų kursus 
atskirose vietovėse, pritraukiant prie 
darbo vietos skautininkų ramoves, o jei 
jų nebūtų — pavienius skautininkus. 
Jaunųjų vadovų paruošimas yra Broli
jos gyvybinis reikalas. Kursų progra
mos metmenys randasi paskutinėje VS 
Krivūlėje. Su programa susijusius rei
kalus prašoma nukreipti betarpiai į Bro
lijos Vadų Lavinimo Skyr. vedėją kun. 
ps. L. Musteikį 653 South 40th Str. 
Omaha 5, Nebr., USA.

® JAV II Rajono Vadeivos pristaty
mu, sudaryta Rochesterio vietininkija, 
kurios vietininku patvirtintas ps. Armė
nas.

® Tautinio Auklėjimo Skyriaus bend
radarbis ps. A. Valatkaitis renka me
džiagą vilkiukų vadovėliui.

® Tautinio Aukl. Skyr. vedėjas ps. V. 
Mantautas ruošia medžiagą sueigai 16 
Vasario šventės proga. Ją Vadija išsiun
tinės vienetams.

® Vilkiukų Skyriaus Vedėja v. s. L. 
Čepienė, kurį laiką sirgusi, paruošė eilę 
sueigų vilkiukams.

® Brolijos Skautininkų Skyriaus pa
stangomis ir šiais metais išleistas kalen
dorius “Tauta Budi”. Redagavo v.s. V. 
Skrinskas ir jūrų s. B. Stundžia. Admi
nistruoja ps. J. Gaižutis, 135 Gorevale 
Ave., Toronto, Ont. Meninė priežiūra 
s.v. v.si. V. Bričkaus. Rašo žurn. J. Ci
cėnas, mok. A. Rūgytė, dr. M. Anysas, 
s. B. Stundžia, žurn. K. Čerkeliūnas, s. 
prof. S. Kolupaila, dr. J. Yčas. Broliai 
vadovai ir skautai prašomi šį leidinėli 
kaip galint plačiau paskleisti mūsų vi
suomenėje, nes kiekvienas atlikęs pelno 
centas stiprina mūsų skautišką spaudą. 
Kalendoriaus kaina $0.50. Platintojams 
10'J nuolaida.

« JAV Brolijos IV rajono vadeiva to 
rajono vyčių vadu paskyrė ps. P. Pa
kalniškį (1330 16th Str. Santa Monica, 
Calif.)

JAV RAJONAS
Cleveland, Ohio.

Gruodžio 16 d. WXEL televizijos sto
ties “One World City” programoje gra
žiai pasirodė Clevelando vietininkijos 
Stepono Dariaus laivo jūrų skautai. Pir
mą kartą Clevelando televizijos žiūrovai 
matė lietuvius priimtuvų ekranuose ir 
kartu klausėsi skambių lietuviškų dai

nų. WXEL st. pareigūnai bei kitų orga
nizacijų dalyviai toje programoje su pa
sigerėjimu sekė kiekvieną 7 lietuvių jū
rų skautų judesį, o taip pat žavėjosi lie
tuvių kalba ir dainų melodijomis. Šiam 
pasirodymui mūsų jūrų skautai buvo 
pakviesti Clevelando B.S.A. 5-jo Distr. 
Executive Mr. Diamond. Tou pačiu jie 
buvo to vakaro programoje ne tik vie
ninteliai lietuviai, bet kartu reprezen
tavo ir skautus. Gero vėjo mūsų jūrų 
skautams Tėvynės garsinimo darbe!
Boston, Mass.

Bostoniškės stud, skautės, A.S.D.S. fi- 
listerės s. V. Barmienės padedamos 1954 
m. sausio 29-31 dienomis Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyne -— Putname, 
Conn., organizuoja skautėms žiemos 
stovyklą. Jos paskirtis — supažindint; 
mergaites su nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimu. Kviečiamos dalyvauti vyres
niosios skautės ir visos lietuvaitės nuo 
17 m., kurios norėtų pabendrauti laisvo
sios Tėvynės dvasioje. Ypač laukiamos 
JAV rytinėje srityje gyvenančios. Sto
vyklautojos iš anksto registruojasi per 
savo vienetus arba betarpiai pas Ramin
tą Mantautaitę, 261 Thatcher St., Brock
ton 54, Mass. Stovyklavimo mokestis —
$7. — SKS —
Detroit, Mich.

Baltijos vietininkijos skautai ir Gabi
jos tunto skautės suruošė gražų kultūri
nį minėjimą — vakarą mūsų tautos 
himnui ir jo kūrėjui Dr. V. Kudirkai 
paminėti. Minėjimas — vakaras įvyko 
1953 m. gruodžio mėn. 12 d. ukrainie
čių National Temple salėje. Atsilankė 
apie 500 žmonių. Gautas pelnas pasiųs
tas lietuvių gimnazijos namams į Vo
kietiją.

Tautos himno ir Dr. V. Kudirkos pa
minėjimą suruošė s.v. v. si. A. Banionis. 
Jis trumpai ir glaudžiai iškėlė mūsų 
tautos himno ideologiją ir reikšmę, 19- 
to šimtmečio pabaigos lietuvių tautinį 
atgimimą ir didžius mūsų tautos didvy
rio Dr. V. Kudirkos nuopelnus, kartu 
pabrėždamas nepaprasta jo asmenybę.

Po to sekė K. Inčiūros veikalo vaidi
nimas “Dr. Vincas Kudirka”. Gražios 
dekoracijos ir gerai pasisekęs, ponios 
Arlauskaitės - Mikšienės vadovaujamos 
artistų-mėgėjų grupės, veikalo suvaidi- 
nimas labai rimtai nuteikė ir sužavėjo 
atsilankiusius. Apie šį skautų - čių su-
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ruoštą kultūrinį parengimą teko nema
žai girdėti gražių atsiliepimų iš plačios 
Detroito lietuvių visuomenės. Skautai ir 
skautės yra giliai dėkingi poniai Arlaus
kaitei - Mikšienei, ir jos vadovaujamai 
vaidintojų grupei, ponui menininkui A. 
Melnikui, ponui muzikui Kvedarui, s. 
L. Heiningui ir ponui Iljasevičiui. Be to, 
visiems skautų-čių talkininkams, kurie 
daug pagelbėjo šio veikalo pastatyme.

Ta pačia proga noriu pabrėžti, kad 
ponas Iljasevičius yra visų mylimo si. 
A. Iljasevičiaus tėvelis, kuris ne tik sa
vo didele pagelba pastarame darbe daug 
padėjo, bet ir visuomet yra artimas 
skautų rėmėjas.

Šio vakaro-minėjimo komisiją sudarė 
s. K. Kodatienė, s. L. Heiningas, ps. VI. 
Simutis, s. Puskepalaitienė, vyr. sk. Ka
selytė ir si. J. Vitas. S. Vladas Pauža 
leido naudotis savo knygyno patalpomis 
repeticijoms ir dekoracijų paruošimui. 
Jam už tai skautiškas ačiū. a. b. 
Philadelphia, Pa.

Philadelphios Jūratės skilties skautės 
Kalėdų proga, sveikindamos tremtyje 
pasilikusias savo seses, užprenumeravo 
1954 m. “Skautų Aidą”.

AUSTRALIJOS RAJONAS
Lygiai prieš tris metus Melbourne 

įsisteigė senųjų skautų “Liepsnojančios 
Lelijos” Židinys. Tai vyčiavimą baigu
sių ir kitų šakų brolių, peržengusių 23 
amžiaus metus vienetas. Jo tikslas: no
rint nebeaktyviems PLSS nariams duo
ti galimybę palaikyti ryšius su skau
tiškuoju sąjūdžiu, puoselėjant idealus, 
palaikyti bei ugdyti skautišką brolybę 
narių tarpe, dalytis su jauneniaisiais 
turimu skautavimo patyrimu ir teikti 
skautiškam sąjūdžiui bei jo vienetams 
reikiamą paramą, remti lietuvybės išlai
kymą steigiant savaitgalio mokyklas, or
ganizuojant stovyklas, leidžiant skau
tavimo leidinius, buriami į židinį.

Melbourne Židinys, pirmasis mūsų są
jungos ribose, yra nemaža atlikęs per 
tuos tris metus. Susipažinkime su jo 
veikla.

Kiekvieno mėnesio paskutinį sekma
dienį židinio nariai renkasi sueigon. Tai 
yra virtę tradicija. Į sueigas atsilanko 
nariai ir svečiai. Tikrų narių židinys 
turi šiuo metu apie 30. Kiekvienoj su
eigoj yra skaitomas referatas, po jo tę
siamos diskusijos,. į kurias stengiamasi 

įtraukti kuo daugiau židinio narių. Re
feratų temos įvairios: Vytis ir jo uždavi
niai, Asmens higiena, Prityręs sk. vy
tis, Mes ir pasaulio skautybė, Lietuvio 
tremtinio skauto nueitas kelias, Šių die
nų pasaulio jaunimas ir mes, Moters tei
sės amžių bėgyje, Skautai ir baisusis 
birželis, Žmogaus ir tautos interesai 
auklėjime, Baltasis žmogus Australijo
je, Bendradarbiavimas su tėvais, Miš
rūs ar nemišrūs vienetai, Lietuvių suki
limas bolševikmečiu, Dr. Vydūnas ir 
skautai, Nepriklausomybės kovos, Juo
dasis žmogus Australijoje, Dr. Vydū
no gyvenimas ir veikla, Modernusis me
nas, Skautybės esmė, Naujieji technikos 
išradimai ir pan.

Sueigos paįvairinamos užkandžiais ir 
dainomis, kartais šokiais. Metuose šau
kiamos dvi nepaprastos sueigos. Vasa
rio mėn. pasaulio skaustystei apmąsty
ti, liepos mėn. 25 d. — lietuvio tremti
nio daliai prisiminti. Į neeilines sueigas 
pasikviečiama mūsų bendruomenės val
dybų ir kitų organizacijų atstovai, kad 
ryšys būtų glaudesnis. Tokiomis pro
gomis programa paįvairinama meninin
kų pasirodymais. Užkandžių metu ne
vartojami jokie svaigalai. Kava, pyra
gaičiai, biskvitai ir vaisiai geriausiai 
tinka bendruomeniniams u,žkandžiams.

Kas mėnesį židinio nariai yra nutarę 
aukoti po 5 šilingus šalpos reikalams. 
Yra sušelpta džiovininkų brolių ir sese
rų Vokietijoje ir buvo remiama Vasario 
16 gimnazija, pagal galimybę apdova
nojami pažangiausieji moksleiviai skau
tai, nupirkta baldų skautų būklui, pini
giniai paremta tunto ir reprezentacinio 
vieneto Pan-Pacific jamborėje stovyk
lavimas. Beveik kiekvienas narys užsi
sako “Sk. Aidą” ir “Mūsų Vytį”. Židinys 
pravedė rūbų rinkliavą Vasario 16 gim
nazijos moksleiviams, išleido sk. vy
čiams vadovėlio konspektą “Vyčio ta
ku“. Melbourno priemiesty Maribyr- 
nonge įsteigė savaitgalio mokyklą. Vie
nas kitas susipažino sueigose ir susirado 
sau žmonas.

Židinys yra registruotas Australų 
Skautų Sąjungoje. Australai į mūsų 
veiklą nesikiša. Židinio atstovai tik ke
turis kartus metuose nueina į bendras 
su australais sueigas, kuriose dalyvau
ja visos Victorijos židinių atstovai. Židi
nys turi gerą vardą australų tarpe. Ne-
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seniai gavo padėkos pažymėjimą už hos- 
telio fondui auką. Iš 30 židinių tik ke
turios padėkos teįteiktos. B. P. Gildijos 
vyriausiam vadovui pulk. F. R. Watso- 
nui įteikta Šapokos anglų kalboje kny
ga. Ją jis mėgsta atsinešti į sueigas ir 
rodo australų skautams girdamas lietu
vių kultūrą, jų garbingą praeitį ir nupa
sakodamas sunkią dabartinę Lietuvos 
padėtį. Metiniame visų židinių susirin
kimo arbatėlėje lietuviški žagarėliai tu
rėjo nepaprastą pasisekimą. Šios suei
gos metu susipažinta ir su Melbourno 
radijo stoties transliacijų vadovu bei 
kitais pareigūnais, kurie gali būti mums 
naudingi plečiant skautišką veiklą.

Kiek daug vyresnio amžiaus brolių ir 
seserų yra jau nutolę nuo skautiškojo 
sąjūdžio! Vertėtų juos suburti į židinius, 
kad esamieji vienetai pajustų didesnę 
moralinę ir materialinę paramą. Norin
tieji gauti daugiau informacijų apie ži
dinio veiklą ir jo organizavimą, gali 
kreiptis į židinio steigėją ir dabartinį tė
vūną šiuo adresu: A. Krausas, 24 Grand
view Ave., Maribyrnong, Vic. Australia.

A. K.
Melbourne, Vic.

® Rajono Vadas v.s. A. Krausas už
mezgė ryšius su Viktorijos Skautų HQ 
paskirtu “naujuoju australu” skautams 
ryšininku commissionier’iumi F. M. De 
Molnar, Dr. Pol. Sc., kuris pažadėjo pa
dėti mums plėsti mūsų skautavimą Vik
torijoje.

® Praeito mėnesio antroje pusėje vi
si Melbourne bei artimesnėse apylinkė
se esą skautininkai-ės bei vienetų vado
vai buvo sukviesti Rajono Vado vyr. s. 
A. Krauso į jo namus pasitarti einamais 
reikalais. Visi susirinkusieji jaukioje 
nuotaikoje, šeimininkų mielai vaišina
mi, išklausė Rajono Vado ir Brolijos 
Vadeivos prenešimus ir išdiskutavo ki
lusius klausimus bei pasidalino sumany
mais ir mintimis. Pasitarimas praėjo 
jaukioje šeimyniškoje nuotaikoje. Visi 
maloniai sutiko į Melbourne atvykusį 
ps. G. Žemkalnį, iš kurio tikimasi daug 
gero Melbourne skautiškame gyvenime.

® Psl. K. Kuzmickas paskirtas Rajo
no Tiekimo Skyriaus Vedėju (adr. 55 
Pleasant St., Pascoe Vale,_ Victoria, 
Australia) o ps. A. Pocius Rajono Spau
dos Skyriaus Vedėjo Pavaduotoju.

® Kun. Živilės Dr-vė rugsėjo 20 d. su
rengė laužą - vakarą, kur itin gerai pa-

ALp(LK)3083
sirodė konkurse pi 1954, Nr.l 
Gulbių skiltis. Nor 
Gulbės ir laimėjo
jaunos Pempės, vadovaujamos skiltinin- 
kės psl. J. Kemešytės, privertė jas smar
kiai spaustis. Įdomu, kas laimės sekantį 
konkursą?

ANGLIJOS RAJONAS
Bradford

® Spalio 18 d. vietos skautų ir skau
čių draugovių skiltininkai - ės suruošė 
pobūvį - išleistuves į Kanadą išvykstan
čiam si. S. Kazlauskui. Popietis praleis
tas jaukioje nuotaikoje; pasidalinta 
bendro darbo dienų įspūdžiais, padai
nuota dainelių.

Išvykstantį brolį visų vardu atsisvei
kino draugininkas v.sl. J. Bružinskas, 
prisiminimui įteikdamas lietuvišką kny
gelę. Brolis Sigitas atsidėkodamas paža- . 
dėjo nepamiršti bradfordiškių tikėda
masis, kad vėl pasimatysime, jei ne ki
tur tai Laisvoje Tėvynėje tikrai.

© Šatrijos Raganos draugovės sesės 
aktyviai reiškiasi ir kitų organizacijų 
parengimuose. Lapkričio 1 d. dalyvavo 
Kristaus Karaliaus ir J. E. Arkiv. J. 
Skvirecko 80 m. amžiaus sukakties pa
minėjimo meninėj programoje su daino
mis, deklamacijomis, taut, šokiais. į

® Skautų Geležinio Vilko dr-vė su
ruošė L.S.S. 35 metų sukakties minėji
mą. Minėjimas pradėtas lapkričio 1 d. 
pamaldomis, kur dalyvauta su vėliava. 
Iškilminga sueiga įvyko lapkričio 8 d., 
kurioje dalyvavo skaučių dr-vė, skautų 
tėvai ir vietos lietuviška visuomenė.

Pagerbus vėliavą už Sąjungos miru
sius ir žuvusius sugiedota Marija, Mari
ja ... Perskaičius Pirmijos, Brolijos ir 
Seserijos jubiliejinius sveikinimus vie
nas brolis davė skautų įžodį ir sesė — 
jaun. skaučių įžodį. Dar žodžiu sveiki
no Londono draugovės adjutantas s.v. 
v. si. J. Alkimavičius, tėvų atstovas p. 
Janulevičius ir vaidybos studijos “At
žalynas” vardu p. A. Dičpetris. Sueiga 
baigta Tautos Himnu.

Po to sekė iškilmingas laužas supintas 
iš dainų, melodeklamacijų. Plakė jaunos 
širdys meile Dievui, Tėvynei ir Artimui 
ir jungėsi su šimtais kitų skautiškų šir
džių visuose pasaulio kraštuose susibū
rusių prie jubiliejinių laužų. Skrido 
mintys į pavergtus Panemunės šilus, jau 
eilė metų negirdinčius skautiškų dainų, 
pasiilgusius Laisvės ... J. B.

27


	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0001
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0002
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0003
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0004
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0005
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0006
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0007
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0008
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0009
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0010
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0011
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0012
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0013
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0014
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0015
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0016
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0017
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0018
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0019
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0020
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0021
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0022
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0023
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0024
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0025
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0026
	1954-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0027

