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Motinai
Balys Auginąs

ą baisią naktį kaukė vėjas
Ir krito dargana stambiais lašais.
Gaisruose tėviškę regėjau,
Mačiau, mamyt, kaip Tu rankas grąžai.

Regiu Tave, močiut, didžia našta palinkus 
Vienplaukę — vėjo taršomais plaukais ...
Ir budelių minias žiauriais veidais aplinkui 
Pėsčiom į Sibirą bevarančią laukais.

Tu pakeli akis, jose liepsnų liežuviai —
Tai degančios Tėvynės atšvaistai.
Jose matau likimą kenčiančios lietuvės,
Tavųjų pėdų gniūžtėse randu širdies žaizdas.

O buvo ten kadaise girios tankios, žalios,
Kvepėjo duona žydinti tenai —
Nūnai griuvėsiai prie sodybos kelio, 
Iš gimto mūsų lizdo liko pelenai.

MOTINOS MŪSŲ ŠIRDYSE 
G. Modestavičienėps.

O Mama! Šis žodis pirmasis yra kū
dikio lūpose. Jis tiesdamas į ją švelnią
sias savo rankeles nuolatos vien tą žodį 
kartoja, jam tik viena jo mama težino
ma. Ir jo juokas ir jo ašarėlės priklauso 
motinėlei. Ir vėliau, jei pažiūrėsim, kai 
į vaikus paauga, jis savo džiaugsmus, 
pasisekimus, nuskriaudimus ir ašaras 
vis ant motulės kaklo išlieja. Ir ta pati 
mama vėl džiaugiasi savo jaunuolio lai
me, ir ta pati motinėlė verkia, glostyda
ma ant jos kelių padėtą galvelę, guodžia 
nelaimingos meilės prislėgtą širdelę. 
Taip kūdikio vaiko ir jaunuolio lūpose 
ta Mama yra kaip kasdieninė duona. Be 
jos sunku gyventi. O kai išeina iš namų, 
sukuria savo gyvenimą, vis ta Mama ly
di visur. Visi tavo gyvenimo vargai ir 

rūpesčiai, lygiai kaip tau, taip ir jai gu
li ant pečių. Ir, gal būt, per naktis ne
sumerkus akių meldžia Dievo palaimos 
išgelbėti tave ... Taip, kad jos ranka, 
jos akis, jos širdis ir malda nepaliauja
mai lydi tave per visą gyvenimą.

Ir šis žodis Mama, Mamyte, Motina 
yra ištisai surištas šioje žemėje su žmo
gumi. Bęt mums negana šių žemiškų 
motinų. Yra tokių dalykų, kur tik Dan
giškoji Motina tegali padėti. Kasdeninė 
malda nukreipta į Dievo Motiną, kuria 
Ją prašome melstis už nusidėjėlius da
bar ir mirties valandoje ...

"Gelbėk žmogų nelaimingą
Savo globa stebuklinga Motina Dqngaus"

(Maironis) 
Ir mes kartu su Maironiu prašome gęl-
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beti žmogų nelaimingą. Vienas poetas 
yra pasakęs, kad nelaimingiausias žmo
gus pasaulyje — žmogus be tėvynės. Ir 
mes, kurie šias eilutes skaitysime irgi 
esam be Tėvynės.

"Mūsų ausyse kasdien liūdnai skamba:
Be Motinos Tėvynės... be žemės, be namų".

(B. Brazdžionis) 
Taip, mes visi turim Motiną Tėvynę. Tik 
šiuo laiku iš Jos mus išvarė negerieji 
žmonės. Mūsų Motina Tėvynė yra Lie
tuva. Gyvendami Lietuvoj, mes visi kal
bėjome lietuviškai, turėjome lietuviškas 
mokyklas, daugybę lietuviškų knygų, 
laikraščių ir žurnalų, šventėme visi lie
tuviškas šventes, laikėmės lietuviškų 
papročių. O mūsų Motina Tėvynė Lietu
va yra gražus kraštas: žemė labai der
linga, kur auga puikūs javai, gražios pie
vos ir platūs miškai, vingiuoja daugybė 
upių. Iš jų gražiausia — visų mylimas 
Nemunas. Taip pat Lietuva turi didelių 
ir gražių miestų. O paukščių ..., paukš
čių ... kas juos gali ir suskaityti, o jų 
čiulbėjimas... Net ir čia gyvenant, ro
dos, girdi jų balsus... O tie balsai taip 
ir šaukia tave Namo, Namo... Ir ta 
mūsų Lietuvėlė šaukia visus, o mes kar
tu su poetu Vaičaičiu graudinamės:

"O Tėviške, koks mielas Kraštas, 
Kurio netekome ūmai.
To neišreikš nei vienas raštas 
Tų pasakys vieni jausmai!"

Niekas negalės pasakyti, ką jautė 
tavo širdis, kai palikai Tėvynę. Tu pats 
tą geriausiai žinai. Žinai, kaip sunku 
buvo palikti Namą. Prisimeni labai ge
rai, kaip verkė tavo Mama, kaip daug 

kartų tave žegnojo išleisdama per gim
tųjų namų slenkstį. Ir lydės visur pas
kutinioji jos rauda: 'Užauginau visą bū
rį, o dabar kaip paukšteliai išsisklaidy- 
sit po pasaulį... Dieve, Dieve ..Kas 
suskaitys tas ašaras, kurios upeliais 
plaukia raukšlėtais, Lietuvoje likusių 
Motinų veidais? Kas Joms pasakys kur 
yra jos vaikai... Kas sumažins tuos di
džius širdies skausmus? Ir Lietuvoje 
likusi Motina — yra Didysis Skausmas. 
Niekas negali nuslopinti Jo ... Tik tada, 
kai Ji vėl savo vaikelius pamatys... O 
ar pamatys — niekas nežino. Mes tik sa
vo širdy rašom laiškelius:

"Rašau, motule, tau laišką šitą, 
Rašau, kaip einas Nomus palikus . . . 
Matau, motule, Tavąjį veidą
Matau, kaip žiba rasa ant skruostų . . ."

(B. Gaidžiūnas)
Žiba rasa ant skruostų ir teka ašaros 

upeliais ir krenta į šaltą Sibiro žemę. 
Tai vėl rauda Sibiran išvaryta Motina. 
Nežinia už ką piktieji žmonės liepė pa
likti namus, vaikus, ir vienai keliauti 
toli, toli. Ji turi ten sunkiai dirbti, mais
tas labai blogas, drabužiai vien skarma
lai, o nuvargus, pailsėti tegauna trum
pai. Tą visa pakelia mūsų Sibiro Moti
na, bet tas ilgesys Namų ir vaikų yra 
Jai nepakeliamas. Ji du kart daugiau 
sulinko, Ji du kart daugiau suseno, Ji 
du kart daugiau vargsta, Ji du kart dau
giau kenčia. Sibiro Motina yra Kančių 
Kančia ... Tik Laisva Motina Tėvynė 
išgelbės Sibiro Motiną ...

O dabar praverkim duris į Motinos

Senutė motinėlė jaunųjų 
tarpe Clevelande

huotr. V. Bacevičiaus
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KOPK Į KALNUS! 
si. Žiogelis

O žydinčio pavasario Mergele! Kiek 
džiaugsmo Tu teiki! Kai tremties kelias 
tolydžio už horizonto ėmė dingti miglo
se, Tu nušvitai skaisčiai prašvitusio pa
vasario varsomis. Pakėlei širdį ir dan
gaus melsvos padangės rytmečio skliau
te suplėvesavo vėliava didinga, nuosta
bi, kurios ieškojau nemigo naktim ir ne
vilty. Lėtai plazdeno josios klostės, o 
tarp jų — tai Tu sniegu spindėjai, Ryt
mečio Aušros Mergele, vainikuota 
žvaigždėmis ir saule apsiausta!

Džiaugsmo potvynis užliejo vargšę 
širdį, ir išgirdau tylius Tavuosius žo
džius: “Kopk į kalnus gretoje, kurių vir- 
žūnėje ir tavo Laimė slypi”. Aš pakilau 
tuoj aus ir tekinas į kalnus per sutiktas 
kliūtis nubėgau. Uolienos greit subraižė 
mano kojas, juk buvau aš dar be batų. 
Į tarpeklį bematant nuriedėjau — juk 
virvės aš neturėjau pasiėmęs ...

Ir aš tada prisiminiau gretas, kurias 
minėjai rytmečio aušroj. Sujungtos ran
kos daug ką gali. Vieningos širdys viską 

laimi! Aš pažvelgiau aukštyn ir pama- 
čiau, kad smarkios pūgos staugia kal
nuose, kurių viršukalnių nė per debesų 
tarpus aš nemačiau. “Tavoji Laimė sly
pi kalnuose!” prisiminiau anuos ugnin
gus žodžius. Ir su narsiais Kalnų Šau
liais pradėjau kopt pirmyn per uolas ir 
ledus.

Ir šiandie pažvelgiau į mano paliktą 
tenai žemai takelį. Koks skurdus ir ny
kus jis buvo ir dar dabar matyti jo vin
giai. Giliai vėl įkvėpiu kalnų tą šaltą, 
skaidrų, tyrų orą, sniegu vėl nutrinu 
įkaitusius skruostus ir su džiaugsmu ir 
plakančia širdim keliauju vėl pirmyn 
kartu ieškoti Tėvynei tyrosios Laisvės 
gėlės. Daina palydi mūs žingsnius ir vė
liava melsva, kitkart matyta danguje, 
šiandie ji Vado rankoje ir plazda taip 
galingai ir ramiai.

Skaisčioji Žvaigžde Rytmetine, 
Lydėk tarp ūkanų, migių. 
Kai Tavo vardą lūpos mini, 
Širdy taip gera, taip šviesu!

tremtinės širdį. Ką tu, širdele, skraidan
ti po Vokietiją, Australiją, Argentiną, 
Kanadą, Venezuelą, Braziliją ir Ameri
ką jauti? Kokie džiugesiai ir koks liūd
numas spaudžia tave? Ir sudrebėjusi 
kaip varpas Motinos Tremtinės Širdis 
atsakys: “Mano širdyje telpa ir džiaugs
mas ir skausmas. Džiaugiuosi, kad išli
kau gyva, džiaugiuosi, kad turiu savo 
vaikelius su savim. Bet žinau daugelį 
motinų, kurios paliko savo vaikelius, sa
vo motinas. Su tomis mūsų širdys ir ver
kia. Visos mes verkiam Motinos Tėvy
nės, Lietuvoje likusios Motinos, Sibiro 
Motinos ir Mirusios Motinos. Mes žinom

— jos laukia.mūsų. Ir mano širdyje yra 
dar baimės dėl savo vaikų ...

Ką pasakys Jos visos tada, kai Lais
vės valandai išmušus, mano vaikai ne
norės grįžti namo ir lietuviškai nekal
bės ... Todėl dabar, mano Dangiškoji 
Motina, ištiesk gailestingąją ranką į ma
no vaikelius, apšviesk jų protą, kad jie 
pamatytų:

Laukiančią Motiną Tėvynę,
Verkiančią Lietuvoje likusią Motiną,
Kenčiančią Sibiro Motiną,
Besimeldžiančią Mirusią Motiną, 

ir mano susirūpinusią, ilgesingą motinos
— tremtinės širdį...”
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Tąsa iš Nr. 4.
— Galiu tau duoti, — sutiko Rasaitė,

— bet geriau dabar grįžkim paimti, jei 
tau nebus sunku nešioti.

Laukdamas prie namų, Ruseckas vie
ną kartą perėjo gatve, kitą kartą, bet 
Rasaitė vis nesirodė.

— Kas ten atsitiko, — stebėjosi bent 
šeštą kartą matuodamas gatvės ilgumą,
— gi žino, kad laukiu. Tačiau dar bent 
penketą gerų minučių buvo mėginamas 
jo kantrumas, kai pagaliau pasirodė Ra
saitė.

— Petrai, tu nusimanai ką nors apie 
elektrą?

— Kamščius galiu sutvarkyti.
— Aš irgi tik ką mėginau tai pada

ryti, bet to mokslo nepakanka.
— Ne, prisimeni tą ponią, kuri Kūno 

Kultūros Rūmuose norėjo tavo draugą 
Alejūną pamatyti.

— Prisimenu.
— Tai jos namuose šviesa užgeso.
— Tegu į elektros stotį skambina.
— Čia tai ir šuva užkastas. Ponios nė

ra, o jos tarnaitė mano pagalbos prašo. 
Kartą toji tarnaitė elektra slaptai šildė 
savo kambariuką ir įvyko trumpas su
jungimas. Ponia pagrąsė, kad jei pagaus 
ją dar kartą ką nors uždrausto darant
— išvarys. Kaip tyčia mergaitė užsima
nė trumpikę palyginti, padžiovinti, ir 
vėl užgeso šviesa. Verkia dabar, varg
šė, bijo nustoti geros vietos, nes ponia, 
sako, visad savo žodį laiko, o puiki mer
gaitė. Kai turi laiko, visad pas mane sė
di, skambinti ją mokinu — labai geros 
klausos. Ką darysime?

— Gaila, aš menkai nusimanau, bet 
palauk, inžinierių Kalvaičių dirbtuvėje 
dirba mano pažįstamas berniokas, jei jį 
tik pagautumėm ...

— Jau po šešių, turbūt nebedirba.
— Kartais jis ilgiau užtrunka.
— Aš galiu paskambinti?
— Skambink. Jonas Vaitas jis. Sakyk, 

Ruseckas tuoj pas jį užbėgs.
— Einu, — Rasaitė vėl išnyko, bet po 

minutės atbėgo nudžiugusi.
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— Yra, lauks tavęs.
— Skubam.
Po dešimties minučių uždusę atsidūrė 

prie dirbtuvės, kur Jonas Vaitas vaikš
čiojo su kitu jo amžiaus bernioku.

Supažindęs Ruseckas trumpai išdėstė 
reikalą.

— Jei galėtum padėti, Jonai, būtu
mėm labai dėkingi. Žinai, geras dar
belis.

— Tvarka. Einam, Andriau, kartu, dar 
suskubsim į kiną.

— Įrankių, Jonai, neimi?
— Reikalingus mažmožius visad kiše

nėje nešioju. Paskubėkime.
— Neuždusi skubėdama, Dana? —■ 

klausė pasilenkęs Ruseckas.
— Kad tik pavyktų sutaisyti.
Ketveriukė pagaliau pasiekė namą ir 

įvirto virtuvėn, kur jautėsi saugūs, Jei 
ir ponia ateitų.

Tarnaitė žvakės šviesoje prieš save 
matydama gražius berniokus, išdžiovino 
akis ir nusišypsojo rodydama tokius 
gražius dantis, kad atėjęs su Jonu And
rius Kamaitis tuojau pakeitė nuotaiką 
ir, lamdydamas rankoje kepurę, pirmas 
užmezgė pokalbį.

Vaitas stvėrėsi darbo. Pažiūrėjo 
kamščius, laidus, šį tą pasukinėjęs, šį 
tą pridėjęs, uždegė šviesą. Dėkinga mer
gaitė vos rankos jam nepabučiavo. Su
sijaudinęs Vaitas, mirktelėjo Ruseckui, 
nuvesdamas jį kiek į šoną.

— Titnagas boba tos mergaitės šeimi
ninkė. Atskiras laidas į tą mažą kam
bariuką ir taip sutaisyta viskas, kad ne 
tik lygintuvas, bet ir šimto žvakių lem
pa perdegins kamščius, čia ir kitų šu
nybių pridaryta. Sakau, titnagas boba. 
Čia jau specialistas tyčiomis taip įtai
sė, privačiai.

— Kodėl man tai sakai, Jonai?
— Matai aš galėčiau čia kiek nuo sa

vęs pridėti — irgi privačiai, kad atrody
tų viskas kaip buvę, o iš tikrųjų būtų 
kitaip. Toji mergaitė ne tik vienu me
tu galėtų lyginti baltinius, bet ir šildyti
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kambarį ir nieko, šviesa net nemirktel- 
tų.

— Bet jei pažins?
— Savo galvą duodu. Net iš elektros 

stoties atėjęs titnago bičiulis, nieko ne
suprastų.

Ruseckas nesiryždamas kurį laiką ty
lėjo, tik dar kartą apžvelgė prabangius 
baldus ir tą skurdų mažytį tarnaitės 
kambariuką.

— Daryk, Jonai.
— Arklys pasius sužinojęs, jis į kiną 

skuba.
— Dar senais vardais vadinatės?
— Tik kai niekas negirdi arba kaip 

pats, žinai.
— Aš eisiu su Andrium pakalbėti, — 

nutarė Ruseckas, kuris po minutės šyp
sodamasis grįžo.

— Gali daryti, Jonai, tavo bičiulis at
sisako į kino teatrą eiti.

— Kaip tai, pyko ant manęs čia eida
mas.

— Jis panelę Marytę siūti moko ...

Atėjęs po dešimtos, Ruseckas atidarė 
prieškambarį, pakabino paltą ir pirštų 
galais įsmuko į valgomąjį tikėdamasis, 
kad visi miega, bet įjungęs šviesą, pama
tė triumfuojančią, žibančią Jūratę.

— Petreli, ar iš treniruotės grįžti?

— O tau kas rūpi, — pajuto brolis kaž
kokius spąstus.

— Petreli, ar tik ne į gimnazijos rink
tinę taikai. Diena iš dienos bėgi nepra
leisdamas ir vėliausiai grįžti.

— Taip, taikau, Jūrate.
— Ak tu slapuke, lape tu, aš viską ži

nau, viską žinau!
— Tikiu, tikiu, ko šauki. Sakyk, kada 

mane Atila šauks?
— Ak, mano brolelis, mano Petrelis 

su vice-ministro dukra vaikšto, vos ne- 
apalpau sužinojusi. Lape tu.

— Su kuo?!
— Su vi-ce-mi-nis-te-rio dukra. Ak 

tu Dieve mano, toks Slunkis. Kaip Die
vą myliu netikėjau, kai man mergaitės 
šiandien pasakojo. Matė, matė tave po 
ranka, po ran-ka, tu Slunkiau!

— Palauk, apie kokią tu čia vicemi- 
nistraitę kalbi?

— Negundyk, nes paleisiu į tave raša
linę, nežino mat lapė, Tartiufas!

— Prisieku, nežinau ...
— O kas Rasaitė, tu, Tartiufe?
— Rasaitė, ji man nieko nesakė. Pa' 

galiau man nerūpi jos tėvas, su dukra 
vaikštau.

— Prisiekiu netikėjau. Sakau, namuo
se Slunkius sėdi (Slunkium tave prieš 
mergaites nevadinau), niekur neišeina,

Venezuelos sesės ir broliai šv. Kazimiero šventėje ruošiasi pamaldoms Coracas'e
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Čikagos Lituanicos tunto dr. Vydūno sk. vyčių būrelio muzikinės pasakos "Pelenė" vaidintojai 
su rež. T. Serapiniene, akomp. P. Kunstmanu, S. Veibasiu ir s. i. Serapinu, būrelio vadu.

o jos man tvirtina, kad kiekvieną vaka
rą lakstot po ranka, po ran-kaaaa, tu, 
Tartiufe!

— Nešauk taip, tėvus prikelsi.
— Šauksiu, tegu girdi. O kam man ne

sakei? Pradėjo juoktis mergaitės iš ma
nęs, kad sesuo būdama nieko nežinau. 
Maniau tyčiojasi iš tavęs. Kaip galvoju 
toks Slunkius prie tokios mergaitės pri
sisuko. Nors ji visad juokiasi, bet nosį 
riečia ir labai protingą vaidina. Tokia 
žinai “aja-jai”. Tad nutariau patikrinti.

— Patikrinti, kaip?
— Didžiosios pertraukos metu prisi

taikiau netoli Rasaitės, perkančios deš
reles, ir prašau apstojusių mergaičių:

— Pamiršau pinigus namuose, kuri 
man paskolinsit, mergaitės? Ir žinai, 
Rasaitė atsisuko, pažiūrėjo į mane ir iš
tiesė pinigus, nors mudvi nepažįsta ... 
Ai! —- riktelėjo Jūratė staiga brolio vi
sa jėga pagriebta už rankos, — leisk, 
skauda!.

Nustebusi žiūrėjo į dar nematytą vir
pantį brolio veidą.

— Vaidink, kvailiok, bet nesikišk į 
mano reikalus. Kad rytoj prieš pamokas 
tu jai pinigus atiduotum. Girdi? — kal
bėjo prikimęs iš pykčio, — ir pamiršk 
ją, nepažink daugiau.

Jūratė ištraukė ranką ir rodėsi išmuš
ta iš vėžių. Tylėjo neatsakydama. Pa
ėmė knygą ir palinko durų link. Petras 
pagavo ją už peties.

— Aš labai atsiprašau Jūrate, jei ta
ve įskaudinau.

Sesuo žiūrėjo į jį kurį laiką labai aty- 
džiai, lyg pirmą kartą matydama.
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— Tu gal ir nesi toks Slunkis, kaip 
galvojau, žinai, mano septintokės tavi
mi domisi. Teisybė pinigų iš Rasaitės 
neėmiau, jai atkišus savo kišenėje ra
dau. Labąnakt, Petrai.

Gimnazija tą rytą gyveno iškilmių 
nuotaika — rytojaus diena šešioliktoji 
vasario. Salė išpuošta gėlėmis, vėliavo
mis su prezidiumui stalu scenoje trau
kė pirmokų dėmesį, kurie visiems kliu
vo po kojomis. Vyresnieji irgi rūpestin
giau išvalyta uniforma, naujai pasikir- 
pę, kalbingesni, tik vienas Norvaiša ne
juto tos nuotaikos. Tik atėjęs pastebėjo, 
kad kažkas įvyko ir pagalvojęs spėjo 
kas. Matė, kad klasės draugai su juo 
nekalba, tik toks skirtumas, kad Bačiu
lis, Sereika darė tai įžūliai, žiūrėdami 
jam į akis, tuo tarpu kiti vengė su juo 
susidurti, nedrįsdami paklausti neatsa
kyti, kartu bijodami nusidėti klasės nuo
taikai. Su Alejūnu Noreiša buvo su
sipykęs, o Rusecko pats vengė, nenorė
damas jam sunkumų daryti, nenorėda
mas klasės nemalonėn jį pastūmėti, tad 
visą laiką rodėsi užimtas, o pertraukos 
metu išeidavo kur toliau džiaugdamasis 
sutikęs kurį draugovės skautą su kuriuo 
persimesdavo vienu kitu žodžiu ir tas 
sugrąžindavo jam pusiausvyrą, kuri bu
vo labai smukusi, nes būdamas neteisin
gai kaltinamas, neturėjo kur pasiteisin
ti, o viską privalėjo per kęsti savyje. 
Bet ateidavo sunkiausi momentai po 
skambučio, kai grįždavo į klasę, jausda
masis visų sekamas, matydamas atstaty
tas nugaras, tarp jų lyg.-tarp .špalerių ei-
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damas. Nors tyčiomis jis vengė Alejūno 
bei Rusecko, bet kartu jautriai išgyveno 
nematydamas jų greta savęs. Negi ir jie 
tiki, negi ir jie bijo!

Vienos pertraukos metu Ruseckas, pa
kėlęs akis nuo anglų kalbos vadovėlio, 
čiupo už skverno praeinantį Alejūną.

— Ko gi, gaidy, susipykai su Kęstu
čiu?

— Tu jo paklausk.
— Pats bijai pasakyti, bet tiek to. Dė

kui už tą paramą. Netikėjau, kad klasė 
tavo rankai jaučia tokią pagarbą. Boksi
ninko karjerai ruoškis.

— Dykai dalini patarimus, o žinai — 
pigią mėsą šunys ėda.

Nuėjo.
— Surūgęs kaip pienas po mėnesio. Ir 

kas juos įkando?
Ketvirtą pamoką mokytojas nepasiro

dė klasėje ir sargas, įkišęs galvą, pra
nešė, kad ramiai pasėdėtų. Mokytojas 
kiek pavėluosiąs. Žinoma, mokiniai tuoj 
pagyvėjo ir tik Noreiša, prislėgtas nau
jiena, suraukė kaktą ruošdamasis vie
numos agonijai, kai Ruseckas per visą 
klasę šūktelėjo:

— Kęstuti, gali man uždavinį padėti 
išspręsti?

Sekundei nutilo ūžesys, tik visi pasu
ko galvas į praeinantį Rusecką, bet tuoj 
aplink suklego tartum nieko neatsitiko.

Detroito skoučių vadovėms patinka
nuotr. I. Variakojytės

— Tu nebijai su manimi kalbėti, Pet
rai?

Neatsakydamas į klausimą, draugas 
pats paklausė.

— Tu siuntei tą anoniminį laišką?
— Ne.

— Aš neabejojau, o čia kai kas košę už
virė.

— Pajutau tik atėjęs.
Ruseckas papasakojo visą įvykį pri

dėdamas.
— Susipykę ar nesusipykę, bet niekas 

mūs neperskirs.
— Aš niekad neabejojau Antanu.
— Dėl ko jūs susipykot, Kęstuti?
— Tai jau ištisa istorija, kitą kartą 

prie progos aš ją tau papasakosiu.

nuotr. GaižučioChicagos Gražinietės atsisveikina su buv. tunt. s. E. Strikiene.
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IONE
pasMAKYT
LI ŪDA GRIŠKELYTĖ_________

Gyveno Algutis su savo dėde sodinin
ku ir šuniuku Kudlium ant neaukšto 
kalnelio mažame baltame namelyje, ku
rio raudonas stogas ir didelė veranda 
vos vos matėsi pro aplinkui augančius 
šakotus vaismedžius, įvairiausių rūšių 
krūmokšnius ir margaspalves gėles. Čia 
amžinai viešėjo vasara, todėl visada bu
vo nuostabiai gražu ir jauku. Visi trys 
jautėsi laimingi ir patenkinti. Rytais Al
gutis eidavo į mokyklą, o dėdė, visur se
kamas Kudliaus, prižiūrėdavo apelsinus 
ir persikus, laistydavo gėles, apkarpy
davo krūmus ir patarnaudavo pirkė
jams. Grįžęs iš mokyklos Algutis jam 
padėdavo. Kai užbaigdavo dienos dar
bus, jie susėsdavo verandoje ir grožė
davos! vakaro stebuklais. Didžiulė rau
dona saulė nuriedėdavo už tolumoje tū
nančių kalnų, nubučiuodama jų viršū
nes. Tada kalnus, ežerą ir nesibaigian
čias sodų eiles apgaubdavo tamsūs de
besys. Sunku būdavo įžiūrėti ką nors 
tol kol nepakildavo mėnulis. Šiam tik 
iškišus savo baltą Uosį iš už debesėlio, 
dėdė pasakydavo:

— Laikas miegoti.
Vieną vakarą, kaip ir visada, jie sėdė

jo toje puikioje verandoje. Dėdė rūkė 
Savo didžiulę pypkę. Algutis grojo lū
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pine armonikėle, o Kudlius tingiai gulė
jo prie jo kojų. Staiga Algutis, nustojęs 
groti, atsigrįžo į dėdę ir paklausė:

— Dėde, papasakok man ką nors apie 
mano mamytę.

— Kodėl? — nustebo dėdė.
— Šiandien mokytoja daug mums 

kalbėjo apie motinas ir joms pagerbti 
skirtą dieną.

— Aha, suprantu! — palingavo galva 
dėdė. — Visa tai tau priminė tavo ma
mytę. Sunku būti našlaitėliu, ypatingai, 
kai priartėja motinos diena. Visi vaikai 
perka dovanėles savo mamytėms, svei
kina ir linksmina jas, o tu, našlaitėli, 
tuomet pasijunti toks vienišas, vienišas.

Algučio veidu nuriedėjo ašara.
— Bet tu, Alguti, esi laimingesnis už 

daugelį kitų našlaičių. Tavo mamytė 
dar gyva ir, jei Dievulis leis, tu ją gal 
dar pamatysi.

— Dėduli, papasakok man apie tą 
krašta, kur mano mamytė gyvena.

— O tas kraštas yra labai, labai toli, už 
didžiulio vandenyno. Tai savas kraštas, 
vaikeli. Ten gimei tu, ten gimiau ir aš. 
Ten išmokom mes žengti pirmąjį žings
nį ir tarti pirmąjį žodį ta gražiaja kalba. 
Ten išaugo milijonai tokių kaip mudu. 
Geri tie žmonės, visad vaišingi, nuošir
dūs, malonūs ir taikūs. Tačiau žiaurusis 
valdovas, kuris dabar ten viešpatauja, 
suardė jų laimingą ir linksmą gyveni
mą. Taip, taip, tikrai suardė. Atskyrė 
vaikučius nuo tėvelių, vyrus nuo žmonų, 
broliukus nuo sesučių ir išsklaidė po vi
są pasaulį, o tie kurie liko kenčia skur
dą ir vargą vargsta. Bėgdamas nuo to 
valdovo ir tu čia atsidūrei. Mylėk tuos 
žmones, vaikeli, gimtąjį kraštą ir nie
kad jų neatsižadėk, nes tas žmogus, ku
ris nemyli savo krašto yra toks pat blo
gas kaip ir tas, kuris nemyli savo mo
tinos.

Už tamsaus debesėlio pasirodė mėnu
lio skraistė.
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— Metas jau miegoti, Alguti, — tarė 
■dėdė ir, pasakęs labanakt, pamažėl! nu- 
žinsgniavo savo kambarin.

★ ★
Atsiklaupęs prie savo mažos lovelės 

Algutis ilgai, ilgai meldėsi ir prašė Die
vulio, kad jam leistų dar nors vieną 
kartą pamatyti savo mamytę. Pasimel
dus jo širdelėj palengvėjo. Įsirangęs lo- 
velėn, įsisuko į šiltus patalus ir užmerkė 
savo melsvas akeles. Staiga už atdaro 
lango išgirdo tylų traškėjimą. Būdamas 
rūpestingu, jis tuoj atsikėlė pažiūrėti 
kas ten dedasi. Už lango išvydo didžiulį, 
ilgais sparnais, kaip sniegas baltą paukš
tį, kuris į Algutį prašneko žmogaus 
balsu:

— Nebijok manęs, berniuk! Aš atėjau 
tau padėti.

— O kas tu toks? — paklausė nuste
bęs Algutiš.

— Mane vadina Baltuoliu. Esu paukš
tis, bet myliu žmones ir mėgstu jiems 
gera daryti. Tavo dėdės karveliai man 
pasakojo, kad labai nori savo mamytę 
pamatyti, tad sėsk ant mano nugaros ir 
aš tave pernešiu per platųjį vandenyną 
iki to žiauraus valdovo karalystės, kur 
gyvena tavo mamytė. Toliau tu pats tu
rėsi kelią susirasti, nes man anuose 
kraštuose keliauti draudžiama.

— Mielas Baltuoli, tu nepaprastai ge
ras. Kaip tau aš ir atsidėkosiu?! Ten ma
mytę surasiu kaip nors, svarbu perke
liauti vandenyną.

— Puiku! Apsirenk ir keliausim!
— Keliausim! Keliausim!—iš džiaugs

mo sušuko Algutis ir prisiminė,—o Kud- 
lių ar galiu pasiimti?

— Jeigu jis ramiai ant mano nugaros 
sėdės, tai paimk, — nusišypsojęs atsakė 
Baltuolis.

★ ★
Baltuolio sparnai buvo dideli ir stip

rūs, todėl jis skrido labai greitai. Algu
tis ir Kudlius, patogiai įsitaisė ant jo nu
garos, žvalgėsi aplinkui. Debesys buvo 
taip arti, kad, rodos, juos būtų galima 
su ranka pasiekti, o apačioje pro akis 
lėkte lėkė kalnai, upės, ežerai, platūs 
laukai, didžiuliai miestai. Dabar dango
raižiai buvo tokie mažučiukai, kaip žais
liukai... Vandenynas atrodė labai bai
siai, lyg didžiulė juoda bedugnė. Kud
lius net bijojo žemyn pažiūrėti. Pagaliau 
priskrido ir piktojo valdovo karalystę. 
Baltuolis pradėjo leistis žemyn.

— Štai mes ir čia, — tarė Baltuolis ir 
nutūpė prie nepaprastai aukštos geleži
nės užtvaros, — toliau aš nebegaliu ke
liauti.

Algutis gražiai padėkojo paukščiui ir 
tuoj su Kudlium pradėjo ieškoti būdų, 
kaip perkopti tą aukštą tvorą.

— Ko judu čia trypinėjate ir nelei
džiate rimtiems sutvėrimams pasilsėti? 
— staiga išgirdo Algutis piktą balsą.

Ant tvoros tupėjo didžiulis voras ir 
tingiai šildėsi saulutėje.

— Mes su Kudlium keliaujam aplan
kyti mano mamytės, kuri gyvena viena
me krašte už šitos geležinės užtvaros.

— A, mamytės. Na, čia tai jau kitas 
reikalas. O aš maniau, kad judu tik iš
dykaujate ir mano miegą drumsčiate. 
Žinot ką, aš judviem padėsiu. Numegsiu 
didžiulį tinklą ir juo perkopsite tvorą, 
o už tvoros gyvena vienas man gerai pa
žįstamas vilkas, kuris su mielu noru nu
neš jus į tą kraštą, — jau maloniai tarė 
voras ir pradėjo mėgsti žadėtą tinklą.

* *
Algutis ir Kudlius, perkopę užtvarą 

ir padėkoję vorui, nužingsniavo voro nu
rodytu takeliu į vilko namelį. Vilkas 
juos sutiko piktai riaumodamas ir jau 
norėjo čiupti Kudlių už ausų, bet kai 
Algutis jam pasakė, kad juos atsiuntė 
voras, tai jis tuojau pasidarė draugiškas 
ir paklausė, kuo galėtų jiems patarnauti.

— Mes su Kudlium keliaujam aplan
kyti mano mamytės. Ar negalėtum, po
nas vilke, mums padėti?—prašė Algutis.

Vilkas mielai sutiko ir, užsisodinęs 
juos ant savo nugaros, pasileido per 
tamsius miškus kelionėn. Dabar Algučio 
akys degė nekantrumu. Jam vaizdavosi
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motinos veidas. Jis matė ją rymančią 
prie lango ir žiūrinčią į tolimą kelią ...

— Oi, nustebs, nustebs mamytė, — ne
sitvėrė Algutis.

Staiga, keliaujant per vieną mišką, Al
gutis išgirdo kaž ką pažįstama kalba 
kalbant. Liepė vilkui sustoti ir nulipęs 
nuo jo nugaros nuėjo, sekamas Kud- 
liaus, ten, kur girdėjosi balsai. Prasklei
dęs tankias medžių šakas, Algutis pa
matė aikštelę, kurioje stovėjo tvarkin
gai išdėstytos palapinės, o viduryje sė
dėjo būrys žaliai apsirengusių vyrų.

— Partizanai! — džiaugsmingai sušu
ko jis ir pasileido tekinas tiesiai į vyrų 
būrį.

— Kur bėgi taip smarkiai, berniuk, ir 
kas tu toks? — sustabdė jį sargybinis.

— Aš esu Algirdas Ruzgys ir atvykau 
iš labai toli aplankyti savo mamytės, 
Marijos Ruzgienės. Gal jūs ją pažįstate?

— O taip aš ją puikiai pažįstu. Gyvena 
nuo čia visai netoli už miškelio. Jeigu 
nori aš tave ten nuvesiu.

— Labai ačiū, broli partizane. Prašau 
tik palaukti vieną minutėlę, kol aš nu
bėgsiu padėkoti vilkui ir pasakyti, kad 
jis jau daugiau nebereikalingas.

Partizanas, atkišęs šautuvą ir atsar
giai žvalgydamasis aplinkui, dideliais 
žingsniais žingsniavo į priekį. Jį sekė 
Algutis, bandydamas pataikinti į jo iš
mintus didelius pėdsakus. Jis buvo labai 
susijaudinęs ir bailiomis akutėmis žval
gėsi aplinkui. Kudlius ausis pastatęs šo
kinėjo šalia. Išėję iš miško, jie pamatė 
medžiuose paskendusią sodybą.

— Ten, — pirštu parodė partizanas. 
Algutis pasileido bėgti taip smarkiai

kaip tik galėjo. Užmiršo net ir partiza
nui padėkoti. Kudlius irgi neatsiliko.

— Mamyte, mamyte, mamyte! — jau 
iš tolo šaukė Algutis.

Ruzgienė, išgirdusi triukšmą, išėjo pa
žiūrėti kieman kas ten dėjosi. Pamačiusi 
atbėgantį berniuką savo akimis negalė
jo tikėti. Tai buvo jos sūnus!

Ilgai stovėjo motina ir sūnus apsika
binę kiemo viduryje. Abiejų veidais rie
dėjo neapsakomo džiaugsmo ašaros. 
Staiga Algutis atsitraukė nuo mamytės 
ir galvutę nuleidęs pasakė:

— Mamyt, aš neturiu tau dovanos, 
šiandien gi motinos diena.

— Vaikeli, — švelniai tarė motina, — 
tu man padovanojai gražiausią pasauly
je dovaną — savo meilę.

★
— Algi! Alguti! Algi! — girdėjosi 

triukšmingas dėdės balsas. — Greičiau 
kelkis, nes į mokyklą pavėluosi.

— Mamyte, — šnibždėjo Algis atver
damas užmiegotas akis.
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Skyrių veda: ps. P. Pakalniškis, 1331, 16th St. Santa Monica, Calif., U. S. A.

SENIS LAPINAS PASAKOJA ...
Skilčių naktinės Iškylos

Pavasaris jau įpusėjo. Balandžio mė
nesi jūsų skiltis padarė porą dieninių 
iškylų į gamtą, gegužės vidury nutarta 
padaryti naktinę iškylą. Kas tai yra 
naktinė iškyla? Kaip ją sėkmingai įvyk
dyti? Elementai beveik tie patys, kaip 
ir dieninės iškylos: 1) tinkama vieta, 2) 
kas bus daroma naktinės iškylos metu? 
3) kaip viską atliksime? 4) kada naktinė 
iškyla bus daroma?

Naktinė iškyla yra mažos apimties 
laiko atžvilgiu stovykla, kai vienai ar 
dviems paroms nuvykstamą į stovykla
vietę, įsirengiama, stovyklaujama, nu
imama stovykla ir parvykstama atgal 
namo. Tai reiškia, kad skiltis per trum
pą laiką turi padaryti daug darbų. Nak
tinių iškylų tikslas yra pasimokyti ir pa
sirengti vasaros didžiajai stovyklai. Kar
tu, išbandyti, pripratinti berniukus — 
skautus prie stovyklavimo aplinkos, sto
vyklos dvasios, gamtos, o svarbiausia, 
patikrinti berniukų - skautų tarpusavio 
sugyvenimą, draugavimą, pagelbėjimą 
vienas kitam. Visų šių veiksmų užnuga
ry stovi skautiškos programos skautiški 
jaunimo auklėjimo metodai ir būdai bei 
skautiškos priemonės.

Saugumo sumetimais naktinės išky
los dažniausia daromos draugovės apim
ty, bet jos yra pilnai įmanomos ir gali
mos skilties apimty. Kaip matome, su
organizuoti naktinę iškylą-stovyklą yra 
didelis darbas, užtat jam skiltis turi bū
ti smulkmeniškai pasirengusi. Pirmiau
sia — skiltininkas. Jis yra didelis vadas 
šiuo atveju, nes į jo rankas, jei naktinė 
iškyla Rengiama skilties sudėty, atiduo
damas 6-7 -nių berniukų likimas. Skil
tininkas, planuodamas vykti su savo 

skiltimi į naktinę iškylą, turi būti ge
rai pasiruošęs vadovauti teoretinėmis ir 
praktiškomis žiniomis. Skiltininkui, dar 
prieš išvykstant, visos naktinės stovyk
los vaizdas turi būti galvoje taip, kaip 
veidrody. Labai patartina, kad skiltinin- 
kai, prieš išvesdami savo skiltis į nakti
nes iškylas, draugovės štabo sudėty — 
draugininkui vadovaujant, būtų buvę 
bent vienoje naktinėje iškyloje, kurios 
metu draugininkas pravedė iškylavimo 
technikos apmokymą. Negalima skilčiai 
leistis į naktinę iškylą, jei nė vienas jos 
skilties skautas nėra buvęs tokioje iš
kyloje ar vasaros stovykloje. Tuo atve
ju su tokia skiltimi vykti į naktinę iš
kylą turi būti paskirtas (D-vės draugi
ninko) kitos skilties skiltininkas, jau tu
rįs stovyklavimo patyrimo. Jis naktinės 
iškylos metu yra patarėjas tikrajam 
skilties skiltininkui, bei skilties skau
tams. Šis skiltininkas-patarėjas yra as
meniškai atsakingas už visų skilties 
skautų tvarkingą grąžinimą į namus.

Skilties skautų pasirengimas stovyk
lavimui, šiuo atveju naktinei iškylai, 
prasideda tą dieną, kai skautas įstoja į 
skiltį. Skilčių sueigų metu skautas yra 
apmokinamas, kaip jis turės praleisti 
gamtoje tam tikrą skaičių dienų, parų, 
savaičių. Naktinė iškyla, stovykla, tai 
yra skauto gyvenime antrieji namai.

Žinotina, kad į naktinę stovyklą - iš
kylą gali vykti tik geros, tvirtos sveika
tos skautai. Naktinė iškyla savo aplinka 
pareikalauja iš skautų protinio ir fizinio 
įtempimo, užtat niekada negalima gal
voti, kad naktinės iškylos metu sloga 
sergąs skautas pagis ar danties skaus
mas praeis.
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1. Naktinės iškylos vieta: pagrindiniai 
-reikalavimai, kad būtų tinkama vietovė 
atlikti skautiškiems įsirengimams ir 
programos uždaviniams vykdyti, t.y. 
tinkama vieta pastatyti palapines, aikš
telė žaidimams, tinkama vieta virtuvei, 
laužavietei. Toliau: vanduo — gėrimui 
ir maudymuisi; kuras maisto pasigami- 
nimui ir laužo kūrenimui. Ideali išky- 
lavietė - stovyklavietė skaitoma, jei ji 
■turi užuovėją, dienos metu saulė ap
šviečia palapinių rajoną, jei palapines 
galima pastatyti ne po medžiais, žemė 
padengta žole, geras vandens nutekėji
mas lietaus atveju.

Vanduo gėrimui turi būti tyras, šva
rus, šaltinio ar šulinio. Jei naudojamas 
gėrimui ar maisto pasigaminimui upės 
ar ežero vanduo, jis turi būti užvirintas 
ir prieš tai išdezinfekuotas.

Kuras maisto pasigaminimui ir laužo 
kūrenimui turi būti paprašytas iš išky- 
lavietės - stovyklavietės savininko. Taip 
pat gautas sutikimas naudoti statybinę 
medžiagą stovyklos įrengimams ir skau
tiškiems pionierių darbams: kaip tai, 
tiltų-lieptų statymui, bokštų, stovyklos 
vėliavos stiebui, virtuvės įrengimams, 
maisto sandėliams ir t.t.

2. Iškylos programa: šeštadienis, data: 
1954 m. gegužės 15-16 d.d. 12.00 vai. — 
Skiltis susirenka. Skiltininkas patikrina 
asmeninį ir bendrąjį iškylavimo inven
torių. 13.00 — Išvykimas į iškylavietę. 
14.00 — Atvykimas į iškylavietę. Palapi
nių statymas. Įsirengimas. Pasipuoši
mas. 15.45 — Vėliavos pakėlimas. Išky
los atidarymas. 16.00 — Pavakariai. 16.30
— Užsiėmimai. (Stovyklinis mokymas, 
žaidimai). 18.30 — Vakarienė. Stovyklos 
rajono apšvarinimas. Pasirengimas lau
žui. 20.00 — Vėliavos nuleidimas. 20.30
— Laužas. Dainos. Malda. 21.30 — Lau
žo užgesinimas, laužavietės sutvarky
mas. Grįžimas į palapines. Sargybos iš
statymas. Pasirengimas poilsiui. 22.00 — 
Tyla. (Pastaba: Jei daromi nakties žai
dimai, jie turi užtrukti neilgiau, kaip 1 
valandą. Naktinius žaidimus numatant, 
dar dienos metu visa skiltis turi smulk
meniškai būti supažindinta su vietove. 
Nedaryti naktinių žaidimų arti upės ar 
ežero krantų)

Sekmadienis. 6.30 — Trimitas. Apsi
rengimas. Guolio ir palapinės vėdini
mas. 7.15 — Vėliavos pakėlimas. 7.30 — 
Pusryčiai. Palapinių sutvarkymas. Ra-
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jono apšvarinimas. 8.30 — Pamaldos. 
9.30 .— Užsiėmimai. Gamtos pažinimo 
iškyla. 11.30 — Maudymasis. 12.00 — 
Pietūs. Laisvalaikis. 13.30 — Iškylos 
įrengimų įvertinimas. 14.00 — Stovykli
nis mokymas: pirmoji pagalba. 15.00 — 
Laisvalaikis. 15.15 — Vėliavos nuleidi
mas. 15.30 — Palapinių nuėmimas, sto
vyklos rajono sutvarkymas, pasirengi
mas namo. 16.15 — Stovyklos įvertini
mas. Išvykimas į namus. 17.30 — Išsi
skirstymas į namus.

3. Iškylos pasisekimas priklauso nuo 
daugelio dalykų: skilties apmokinimo, 
skiltininko gabumo vadovauti skilčiai 
gamtos aplinkoje, tinkamos vietos išky- 
lavietėje, gražaus oro, gero maisto ir 
gero poilsio. Visi šie dalykai skilties 
skautų turi būti išstudijuoti dar prieš 
išvykstant į naktinę iškylą. Programa 
turi būti sudaroma visos skilties aky- 
vaizdoje ir visos smulkmenos iki deta
lių išsiaiškintos. Sudarant programą 
kiekvienas skautas gauna pareigas. Skil
tis padalinama į 2 grupes: pirmoji — 
skiltininkas, laužavedys ir dar . du skau
tai; antroji — paskiltininkis, iždininkas 
ir 2 skautai. Pirmoji grupė iškylavietė- 
je atlieka palapinių statymo darbus, 

nuotr. v.sl. Vasario

stovyklinius bendruosius įrengimus, pa
puošimus. Antroji, rūpinasi maisto pa
gaminimu, pavalgydinimu, kuro pasiga- 
minimu, laužaviečių sutvarkymu. Sto
vyklinių mokymų metu abi šios grupės 
in corpore — kartu dalyvauja užsiėmi
muose.

4. Naktines iškylas patartina daryti 
neanksčiau, kaip gegužės mėn., kada 
naktys jau yra pakankamai šiltos, oras 
malonus, nėra lietaus. Nuvykus į išky
lavietę, neslampinėti, negulinėti ir ne
laukti, kol ateis vakaras, kad palapines 
reiktų statyti tik prieš pat einant mie
goti. Palapinė yra ženklas ir vieta skau
tiškų namų, skautiško miesto, skautiš
kos nuotaikos ir gyvenimo džiaugsmo; 
ji turi būti pastatyta tuoj pat atvykus į 
iškylavietę. Nestatyti palapinių po me
džiais, nes, lietui palijus, nuo medžių 
dar ilgai varvės lašai ant palapinės, o 
be to, sausos šakos krisdamos žemyn ga
li prakirsti palapinę. Palapinės anga tu
ri būti į saulėtąją pusę, galimai daugiau 
nusukta nuo vėjuotosios pusės. Palapi
nės anga turi būti visą laiką, net ii' nak
ties metu, atvira — vėdinimuisi. Apie 
palapinę turi būti apkastas griovelis iki 
20 cm. gilumo vandens nutekėjimui. Jęi 

pradeda lyti, virves nuo kuolelių atleis
ti, palapinei išdžiūvus — vėl įtempti.

Iškylos programos mokymas turi būti 
atliekamas skautiškoje dvasioje ir pagal 
skautiškus metodus, tam gerai pasiren
gus namie. Pašnekesius pravesti pave
dama bet kuriam skilties skautui. Išky
los metu praktiško skautavimo moky
mui temas naudoti iš mazgų, topografi
jos, sanitarijos, morsės, semaforo, pėd- 
sekystės, gamtos pažinimo, pionerijos, 
virimo ir kit., kas didžiosios vasaros sto
vyklos metu bus reikalinga žinoti. Jei 
pašnekesius ar darbų demonstravimus 
praveda kuris nors skilties skautų, pa
baigus užsiėmimą, skiltininkas daro už
siėmimo įvertinimą, pabrėždamas, kas 
labai gerai buvo pademonstruota ir kur 
dar reikia pasimokyti. Užsiėmimus pra
vedant, nedaryti jų palapinių rajone, bet 
pavesti skiltį bent kiek tolėliau, kad 
skilties skautai gamtos prieglobsty pa
sijustų esą tikri skautybės uždavinių 
vykdytojai. Žaidimai iškylose visi turi 
būti kurio nors skautiško lavinimo po
būdžio. Judrūs, neilgi, aiškūs, teisingai 
laimimi.

Maisto pagaminimas turi užtrukti ga
limai trumpesnį laiką, nes skautiškuose 
užsiėmimuose turi dalyvauti visa skiltis.

Maudymasis turi užtrukti neilgiau, 
kaip pusvalandį. Nepradėti maudytis 
neištyrus dugno gilumo, srovės stipru
mo. Neleisti plaukti per toli nuo kranto. 
Reikia visada atsiminti, kad maudomasi 
ne todėl, kad pademonstruoti savo plau
kimo meną, bet maudomasi, kad bent 
kiek numalšinti dienos karštį, nusiplau
ti dulkes, pasideginti bent kiek saulėje. 
Prieš einant į vandenį skiltininkas turi 
numatyti gelbėjimo priemones ir būdus 
skendimo atveju. Geriausia suporuoti 
skautus po du. Porelėje vienas kitą iš
tisai seka, kol, davus švilpuką, visi lipa 
į krantą. Vandenyje leisti būti tik 5-10 
minučių. Vandens žaidimus su sviediniu 
ir kitomis priemonėmis tik tada leisti, 
jei nelaimės atveju yra po ranka geros 
gelbėjimo priemonės.

Vakariniai laužai yra vienas iš svar
besnių skautiškos iškylos-stovyklos mo
mentų. Laužų metu viešai pademonst
ruojamas skilties skautų vidujinis skau
tybės mokslo įsijautimas, pergyvenimas. 
Laužuose, tarpe pasirodymų, turi būti 
įterpiamos tautiškos lietuviškos dainos. 
Lietuvis skautas gimė su daina, su daina
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Visą amžių gyvena, su daina jis ir nu
mirs. Gyvenant svetimuose kraštuose, 
daina yra pagrindinis ryšys su mūsų 
tautos praeitimi ir dabartimi. Laužų 
programų metu išryškėja mūsų skautiš
kosios tradicijos, išeitas skautiškas 
mokslas, nuotaika. Prisimintina, kad 
skilties iškylų laužų programoms dide
lių pasirengimų nedaroma. Visa progra
ma turi iškilti pergyvenamo momento 
laikotarpy. Ypač turi pasireikšti skilties 
skautų paskira — individualinė laisvė, 
vienas kitą turi užpildyti brolišku artu
mu, tarpusave skautiška meile. Trum
pais laikotarpiais, kol skautai sugalvos 
ką toliau laužo metu daryti, tarpus už
pildys skautiško laužo liepsna traškėda
ma ir kildama puikių liepsnų pavidale 
aukštyn kartu su visų skilties skautų 
kilniomis mintimis apie atliktus dienos 
pasiryžimus.

Nakties tyla ir poilsis yra ne tam, kad 
tamsoje, užgesinus laužus, pradėtum 
galvoti, kaip sukelti “triukšmą” stovyk
loje, kad, girdi, vagys užpuolė stovyklą, 
arba, kaip išnešti dešros gabalą ir duo
nos iš ūkio palapinės, bet tyla yra vi
suotinė tyla, o poilsis turi būti poilsis 
pilna to žodžio prasme. Jei skiltis naktį 
gerai išsimiegos, tada ir sekantį rytą bus 
visiems puiki nuotaika, o jei naktį nuti
ko “pajaudinimų”, tai sekantį rytą ir 
skiltininko ir maistininko nuotaika bus 
surūgusi triukšmadarių atžvilgiu. Tegul 
nė vienas iš miegančių vienoje palapi
nėje neužmiršta pasakyti savo palapinės 
draugams “labanakt”, o atsikėlęs — “la
bą rytą”!

Sargybai naktį skilties sudėty skiria
ma po vieną skautą budėti. Nešti sargy
bą — reiškia saugoti visus savo skilties 
brolius. Sargybos metu galima pamažu 
kūrenti laužą pasišildymui ir stebėjimui 
viso palapinių rajono. Keičiantis, reikia 
iš vakaro sužinoti, kur miegos tas, kuris 
tave pakeis. Kitaip, nežinant, gali tekti 
ką nors pažadinti visai be reikalo arba 
žadinti skiltininką, kad šis padarytų 
“tvarką” — surastų skautą - pakaitą. 
Sargybos momentas skautiškuose prisi
minimuose irgi vaidina labai malonų 
vaidmenį.

Iškylos užbaigimas prasideda vėliavos 
nuleidimu, paskutiniu įsakymu, skilti
ninko nurodymais, kaip visus įrankius, 
virtuvės rakandus ir asmeninius daiktus 
bei palapines paruošti grįžimo žygiui.

Pirmiausia susidedami į kuprines asme
niniai dalykai, po to sutvarkoma virtu
vė, palapinės. Tada užkasama išvietė, 
sulyginami iškasimai, stalo, palapinės 
griovelių ir kit. Paskutinė užgesinama 
laužavietė, dar kartą apžiūrimas visas 
iškylautas rajonas, užsidedamos kupri
nės, paimami visi daiktai ir skiltininkui 
davus ženklą — “Į namus” — pasilei
džiama namo. Grįžus, sekančios sueigos 
metu, skiltininkas daro visos iškylos ap
žvalgą: kas pasimokyta iškylos metu, 
kokių naujų žinių įsigyta. Kiekvienos 
iškylos - stovyklos metu išmokstama kas 
nors naujo. Kiekviena iškyla - stovykla 
užgrūdina jauno berniuko - skauto kūną 
ir dvasią didesniems, kilnesniems skau- 
tybės darbams. Ir jūsų skiltis tebūnie 
šį pavasarį ne paskutinė iškylavime!

Skilties darbai gegužės mėn.: organi
zuotai dalyvauti Motinos Dienos minėji
me, medelių sodinimo šventėje. Iškelti 
varnėnams inkilus. Katalikų tikėjimo 
skautai gaus ypatingos pavasarinės dva
sinės nuotaikos kiekvieną vakarą daly
vaudami Gegužinių pamaldų apeigose. 
Tai yra dar ir iš Lietuvos atsivežta tra
dicija.

Mokyklinio jaunimo skautai turi su
sirūpinti tvarkingu mokslo metųnužbai-. 
girnų. Atminkite, kad sugaišti mokslo.’ 
metai niekada nesugrįš. O kiek tie me
tai kainavo jūsų tėveliams darbo? Ver
kia duonelė tinginio valgoma, — sako 
mūsų lietuviška patarlė.

Iš skautiško apmokymo, susipažinti su 
topografijos pagrindais. Padaryti nakti
nę iškylą. Sutaupyti bent pusę stovykli
nio mokesčio.

Kelrodis birželio mėn.: Mokslo metų 
pabaiga. Lietuvos nelaimės — nelaisvės 
paminėjimas. Sueigos gamtoje. Moky
mas apie paukščius, medžius, augalus, 
žvaigždes. Galutinai pasirengti vasaros 
stovyklai.

senas
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ŽEMĖLAPIS IR KOMPASAS 

ps. J. Pažėra

Žemėlapis ir kompasas kiekvienam 
Skautui turi būti gerai žinomi. Mokė
jimas skaityti žemėlapį ir juo naudotis 
kelionėje, stovyklose ir kitose nežino
tuose vietose daug palengvina, o kartais 
ir sutrumpina kelią ir laiką. Turėdamas 
žemėlapį ir kompasą joks skautas negali 
paklysti net ir giliausiame miško kam
pelyje.

Žemėlapis tai yra paveikslas didesnės 
ar mažesnės vietovės, atvaizduotas įvai
riais sutartinais ženklais. Jame sužymėti 
keliai, tiltai, namai, bažnyčios, miškai, 
medžiai, upės, ežerai ir kiti objektai, ku
rie padeda nustatyti tikrą vietovę. Mo
kytis skaityti žemėlapį pradėsime nuo 
elementarinių žinių.

Žemėlapio viršuje yra visuomet šiau
rė (N) ir apačioje pietūs (S). Duotajam 
brėž. Nr. 1 atvaizduota nedidelė vieto
vė, su kuria bandykime susipažinti. Vir
šuje matome einantį iš vakarų į rytus 
platų gerą asfalto kelią, kuris tikruose 
topografiniuose žemėlapiuose nudažo
mas ištisai raudonai. Šiuo keliu eidami 
perkertame upę, kur pažymėtas tiltas 
raide “c” t.y. betoninis tiltas.

Už tilto tuoj prieiname II rūšies siau
resnį kelią skaldytų akmenų grindiniu 
(žymimas pertrauktai oranžine spalva 
arba, jei asfaltuotas, tai pertrauktai rau
dona spalva). Pietinėje pusėje kelio kiek 
toliau matome keturkampį su raide “C”, 
tai kapinės. Žygiuojame tolyn į rytus 
ligi susikirtimo su antruoju keliu einan
čiu iš šiaurės į pietus. Kelias tinkamas 
važiuoti mašinomis. Sukame šiuo keliu į 
pietus ligi prieiname juodą kvadratėlį 
iš vakarinės kelio pusės, t.y. gyv. namas.

Už jo matome antrą pailgesnį t.y. darži
nė. Jeigu tai būtų mokykla, būtų žymi
ma su raide “S”, paštas su raide “P”. Už 
pastatų matome liniją trumpų brūkšne
lių einančių į kapus — tai takas. Gi iš 
rytinės kelio pusės matome kelią pažy
mėtą pertrauktomis dviem linijom — 
tai vieškelis. Eidami tolyn į pietus pri
einame vienkelį geležinkelį, kertantį ke
lią. Iš rytų kelio pusės yra geležinkelio 
stotis. Kartais didelė stotis žymima rau
dona spalva. Pasinaudodami atėjusiu 
traukiniu, nusiperkame bilietą ir va
žiuojame atgal į vakarus. Per langą 
matome iš pietų pusės nusitiesusią 
elektros laidų iniją ant medinių stulpų.

Šiaurinėje kelio pusėje matome ant 
kalnelio viršūnės trikampį su tašku —• 
tai triangulacijos bokštas. Tai yra aukš
tas bokštas, matininkų naudojamas ge
resniam matomumui tolimomis krypti
mis, kai daromi žemėlapiai ar atliekami 
kiti matavimai.

Pervažiuojame iškasą, kuri padaryta 
kalnelyje ir artėjame prie upės. Tiltas 
per upę pažymėtas “I” raide — t.y. ge
ležinis tiltas. Pervažiavę tiltą iš abiejų 
pusių matome miškelį, lapuočių ir spyg
liuočių medžių.

Įsigyk topografinį žemėlapį ir bandyk 
perskaityti visus jame pasitaikančius 
ženklus ir susidaryti aplinkos vaizdą.

Izogipsės
Visi gerai žinome, kad žemės pavir

šius nėra lygus. Visa tai topogr. žemė
lapiuose atvaizduota izogipsėmis, kurios 
leidžia mums orientuotis apie norimos 
vietos paviršių. Izogipsės vaizduojamos 
plona ruda vingiuota linija su numeriu 
žyminčiu tos vietos aukštį nuo jūros 
lygio. Iš duotojo brėžinio Nr. 2 lengvai 
galime suprasti izogipsių paskirtį. Įsi
vaizduokime kalnelį, kurio viršūnę nu
pjauname. Dar vieną kartą nupjauname. 
Kiekivenas piūvis turi būti vienodo 
storumo, kad galėtume gauti tikrus re
zultatus. Kiekvienas piūvis duos kito
kią formą. Pabandyki pats iš plastelino 
ar molio pasigaminti modelį ir jį su- 
piaustyti sluogsniais. Žiūrėk visuomet 
iš viršaus. Panašus vaizdas bus, jei pa
imsim didesnį plotą žemės paviršiaus 
(brėž. 1), kur izogipsės eina įvairiais ke-
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ŽAIDIMAI
Atspėti laiką

Skiltis sustatoma ratu veidu į rato iš
orinę pusę. Skiltininkas stovi atokiau 
žiūrėdamas į laikrodį su sekundžių ro
dykle. Pagal duotą ženklą, skautai, pa
keldami dešinę ranką, turi atspėti kada 
praėjo nuo duoto ženklo minutė, dvi, 
trys ir t.t. Laimi tiksliausiai atspėjęs.

Atspėti aukštį
Skiltininkas iš anksto išmatuoja kurio 

nors objekto aukštį. Atveda skiltį ir 
duoda uždavinį skautišku matavimo bū
du pavieniai išmatuoti objekto aukštį. 
Laimi skautas tiksliausiai išmatavęs.

Nušauti briedį
Vieta: tankus eglučių ar krūmų miš

kas.
“Briedis” (vienas iš skilties skautų) 

nuvedamas į tankumyną ir pastatomas. 
Skilties skautai sustodami ratu apie 
briedį, 200 metrų atstu nuo jo. Skiltinin- 
kui davus ženklą švilpuku, skautai pra
deda šliaužti briedžio link. Išgirdęs ar 
pamatęs bešliaužiantį skautą, “briedis” 
sako: “Stok. Jonas”. “Briedis” turi at
pažinti skautą. Jei neatpažįsta, skautas 
gali šliaužti dar arčiau. To paties skauto 
kryptimi “briedis” gali sušukti tik vieną 
kartą. Laimi arčiausiai, per duotą laiką, 
prišliaužęs prie “briedžio”.

Miško sekliai
Krūmuotoje vietoje 1 metro aukšty 

ant krūmų, medžių, pakabinami popie- 

liais. Tarpas tarp šių linijų yra 25 pėdos. 
Kuo arčiau linijos viena prie antros tuo 
statesnis vietovės pakilimas ar nuolai
dumas. Pažindami' izogipses, mes leng
vai susiorientuosime, ar norimoje vie
toje yra status sunkiai pereinamas kal
nas ar slėnis ar lygi aikštė.

Mastelis
Didesniam plotui popieryje atvaiz

duoti, būtinai reikalinga jį sumažinti. 
Jei sutariame, kad 1 inče (colyje) ant 
popieriaus talpiname 1 mylią, tai sako
me, kad mastelis yra 1 mylia į 1 inčą 
(colį). Žemėlapiuose daugiausia naudo
jami masteliai yra 1, 2, 4 ar 8 mylios į 
1 inčą (colį).

Matavimus ant žemėlapio atatinkamu 
masteliu reikia atlikti labai atydžiai, jei 
norima gauti tikslius rezultatus. Atmin
kime, kad žemėlapyje 1 mylia į 1 inčą 
1/16 inčo vaizduoja 1/16 mylios. Kiek
viename žemėlapyje yra pažymėtas 
mastelis, kuriuo atstumai turi būti ma
tuojami. (Tąsa sek. Nr.).

riaus lapai, vienas nuo kito 150-200 met
rų atstume. Vienas skautas paskiriamas 
sekti tuos lapus. Kiti skilties skautai, 
skiltininkui švilpuku davus ženklą, arti
nasi prie lapų. Suradę, turi pasirašyti 
pavardę ir po to eiti ieškoti kito lapo. 
“Seklys” — saugotojas, pamatęs besira
šant, ištaria besirašančio pavardę ir šis 
skaitosi nušautas. Laimi daugiausia pa
dėjęs parašų. P. P.

MOKOMĖS RIŠTI PAGELBOS KILPĄ
1. Miške augo didelis medis.
2. Prie medžio buvo maža kūdra.
3. Iš vandens išlipo ilga gyvatė.
4. Ji besidairydama apėjo apie medį
5. ... ir nunėrė atgal.
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PAKLUSNUS MAMYTEI
Vida Steponavičiūtė

— Mamyte ... šnabždėjau, pabusdama 
iš miego ...

— Mamute, tu grįžai pas mane? — 
garsiau prabilau ir, nusigandęs pašokau 
iš lovos. Bet niekur nesimatė mamos. 
Mačiau tiktai, kad kambarys buvo nu
šviestas žvakėmis. Jų liepsnelės žibėjo 
ir stiebėsi vis aukštyn ir aukštyn. Kaž
kur toli, toli sunkiai sugaudė varpai... 
Jų liūdnas skambesys nuaidėjo per 
miestą.

Staiga viską atsiminiau. Viskas įvyko 
dar taip nesenai... Staiga ir žvakės din
go ir nutilo varpai. Pasijutau visai vie
nas šaltoj vienumoj ... Visai vienas.

Puikiai prisimenu dar tas dienas, kai 
turėjau mamytę. Ir minties sparnais 
skridau į tą nelaimingą, paskutinę die
ną ■ • • v

Atsimenu, buvau ką tik grįžęs iš su
eigos. Ten linksmai ir naudingai leidau 
laiką, o tuo tarpu mano mamytė staiga 
sunkiai susirgo ir buvo iškviestas gydy
tojas. Viską sužinojęs, puoliau į mamos 
kambarį. Mama buvo labai silpna.

— Gintarai! — silpnai tarė ji. — aš 
neilgai būsiu su jumis. Tu kaip vyres
nis turėsi rūpintis broliuku. Neleisk jam 
užmiršti tėvelių, kurie jį užaugino, mo
kyk mylėti Dievą. Niekad nepamiršk, 
kad tu esi lietuvis, tą patį ir Gedučiui 
pasakyk. Kada nors, kai bus galima, su
grįžkit į gimtąją Žemę. O aš iš aukšty
bių melsiuos už jus ir visuomet būsiu 
su jumis.

Tai buvo paskutinieji jos žodžiai. Aš 
viską savo mamytei pažadėjau, giliai tą 
dėdamas širdin. Buvau lyg apsvaigęs 

nuo viso to netikėtinumo ir nuo sunkios 
man uždėtos pareigos ... Bet “skautas 
paklusnus savo tėvams”, lydėjo mane ir 
skambėjo ausyse ... Kai prasiblaivė jau 
ir pažvelgiau į savo mamytę: ji jau bu
vo mirusi...

Po to maža ką atmenu. Viskas susi
maišė: degančios žvakės, mama gulinti 
tarp gėlių, paskutinieji atsisveikinimai, 
kelionė į kapus ir žemės krentančios 
ant karsto. Viskas tai buvo lyg baisus 
sapnas.

Mano mamytė laiko savo pažadą. Ji 
vis yra su manim. Dažnai sapne ji su
grįžta pas mane. Švelni jos ranka apklo
ja Gedutį ir pataiso jam pagalvėlę, pa
glosto man plaukus.

Dažnai aš prisimenu, kai mama dar 
buvo gyva, būdavau jai nepaklusnus, 
dažnai supykindavau, nepaklausydavau, 
sunkiai dirbančiai nepadėdavau. O da
bar pats turiu sunkiai dirbti, kad galė
tume su Gedučiu pragyventi, nors gy
venam pas dėdę, bet ir dėdei sunku ... 
Kai mamytė buvo, tai buvo dienos be 
rūpesčių, o dabar tokia sunki našta ant 
mano pečių nukrito. Bet aš — skautas, 
turiu viską pakelti ir visus mamai duo
tus pažadus išpildyti. Ji žiūrės iš aukš
tybių ir laimins jauno skauto darbus.

KARŽYGIŠKUMAS
Du gaidžiai pešėsi prieš vištininką. 

Parkas užpakalyje snaudė vasaros tylo
je. Senų, aukštų medžių liūliuojami ty
liai čiulbėjo paukšteliai. Bet gaidžiai ne
paisė nei senelių medžių taikos, nei sau
lėtos vasaros tylos. Jie stovėjo 'vienas
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prieš antrą, akis išvertę spoksojo į vie
nas antrą ir pešėsi. Tai buvo lesykloje, 
kur peštukai paprastai susirenka. Ūkiš
komis priežastimis aiškinamos tokios 
peštynės, bet iš tiesų priežastys visai 
kitokios.

— Tai mano grūdas! — sakė vienas 
gaidys.

— Ne, mano! — sakė antrasis.
Buvo labai daug grūdų lesykloje; jų 

būtų pakakę pulkui gaidžių.
Bet gaidžiai užsigeidė vieno grūdo, 

vieno ir to paties, ne kito.
— Aš pirmas grūdą pamačiau! — sakė 

piktai šiaušdamasis pirmasis.
— Ne, aš buvau pirmas! — ginčijosi 

antrasis.
— Bet jis man skirtas! —■ šaukė pir

masis.
— Ne tau, bet man! — prieštaravo 

antrasis.
Jie puolė vienas antrą, nerangiai pa

šokdami į aukštį, plasnodami sparnais ir 
plačiai išsižiodami. Gaidžiai vadina to
kias peštynes karžygiškumu, nors kiti 
ir įypsosi žiūrėdami į juos.

— Grūdas mano! — šaukė pirmasis 
gaidys, — nes esu geresnės veislės už 
tave.

— Ne, mano veslė geresnė! — šaukė 
antrasis.

— Mano giminė senesnė! — giedojo 
pirmasis,

— Ne, mano senesnė! — giedojo ant
rasis.

— Aš išperėtas iš rudo kiaušinio!
— O aš iš balto!
— Ruda kilnesnė spalva!
— Balta kilnesnė!
— Mano teisybė!
— Ne, mano teisybė!
— Teisybė to, kuris stipresnis! — rėkė 

abu drauge.
Įnirtę, mušdami sparnais, savotiškai 

pusiau žemėje, pusiau ore šokinėdami, 
jie draskė vienas antrą. Tai vadinama 
karu ir būtinybe — karas dėl grūdo arba 
dėl nieko. Iš tiesų tai nesąmonė, bet ar 
tikram gaidžiui viską išaiškinsi?

— Nesipeškite, — sakė sena višta, ku
ri išvedė savo viščiukus pasivaikščioti 
parke po senais medžiais vasaros tyloje.

Gaidžiai įsiutę kovojo, plunksnos lėkė 
į visas puses, ir grūdas, ūkiška ginčo 
priežastis, seniai jau buvo sumindžiotas 
po peštukų kojomis.

Aukštai, melsvoje beribėje, krypavo 
vanagas. Jis leidosi žemiau ir žemiau ir 
staigiai puolė vištininką. Visos vištos 
kuo greičiausiai pasislėpė savo būdoje 
—• visų pirmiausiai peštukai gaidžiai, 
nes jie juk žinojo, kad kieno galia, to 
ir valia.

Tiktai senoji višta nebesuskubo pasi
slėpti, nes viščiukai buvo dar silpni ir 
negreiti. ,Todėl pasiliko ir ji, išsigandusi 
kviesdama mažyčius pas save ir laukda
ma baisaus priešo plakančia širdimi. 
Paukšteliai medžių viršūnėse nutilo, vi
sur buvo bežadė, slegianti, šiurpi tyla.

SAKALAI DAINŲ KONKURSE

Sėdi Algis prie upelio, 
Dainorėlis jam ant kelių, 
Nes dainų tuoj klausinės 
Visą skiltį iš eilės.

Ir kai sueiga atėjo, 
Padainuoti jam reikėjo 
Ir visi taip viens po kito 
Balsus gavo išbandyti.
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Vanagas, kybodamas ore, leidosi vis 
žemyn ir žemyn, kol, pagaliau, baisiai 
ūždamas sunkiais sparnais, slinko vištos 
ir viščiukų linkui. Vieną viščiuką jis pa
čiups, sudraskys savo žiauriu snapu ir 
nusineš nuo žalios pievelės, nuo motinos 
širdies, toli į mėlyną orą ir į mirtį — 
vieną iš tų mažyčių, bejėgių, pypsiančių 
padarėlių, kuriuos ji išperėjo, globojo ir 
vedžiojo, vieną jos vaikučių!

Višta sudejavo iš baisios širdgėlos — 
ir tada atsitiko kažkas nepaprasta, ne
girdėta, ko išdidusis paukštis dar niekad 
nebuvo patyręs: višta šoko ant jo kapo
dama ir draskydama jį tokia įnirtusi, 
tokia drąsi ir beviltiška, kad jis turėjo 
gintis.

Kova buvo nelygi. Vanagas kraujavo, 
bet višta dar labiau. Tai neilgai galėjo 
trukti. Bet plėšikas krūptelėjo, susvy
ravo, pakilo į orą ir ėmė neramiai plas
noti sparnais; iš namų, vištos riksmo 
pašauktos, atbėgo tarnaitės ir nubaidė jį.

Nusivylęs ir supykęs vanagas kilo 
aukščiau ir aukščiau, kol, tapdamas vos 
įmatomu juodu siluetu melsvame stikle, 
išnyko skaisčiame ore. Pirmą kartą gy
venime nugalėjo ne jis, o kitas.

Višta kraujavo, bet ji dar nebuvo mir
tinai sužeista. Sužeistų sparnų globoja
mi mažyčiai, bejėgiai, geltoni viščiukai 
grįžo į vištininką. Jų tarpe niekas nė 
vieno nepasigedo.

☆ ☆ ☆
Šis įvykis tikras. Aš pats atsimenu sė-

oJlemuao Gcmgomisr
Saulė, džiaugsmas, bangos, vėjas 
j marias jaunus lydėjo.
Nemunėli, čiūto-liūlio, 
tu supai mus, kaip motulė.

.Nemunėlio švelnios bangos 
mano širdį paviliojo;
kai su juo drauge svajoju, 
visos valandos man brangios.
Tylios bangos Nemunėlio, 
visad meilę jam kalbėjau; 
kai laivu drauge skubėjom, 
ar ne jis man džiaugsmą kėlė?
Greitos bangos laivą plakė, 
dainas ar ne jom dainavom? 
Į marias drauge keliavom, 
O! tai skridom, kaip plaštakės!
Nemunėli, čiūto — liūlio, 
tu supai mus, kaip motulė.

St. Volungė,

nąją vištą ir ne kartą esu pagerbęs ją, 
pakeldamas kepurę. Niekas jos neplovė, 
nes buvo nutarta leisti jai mirti savo 
mirtimi.

Besipešą gaidžiai man niekad nebeda
rydavo jokio įspūdžio. Tokių gaidžių 
visuomet buvo ir bus. Jų daugiau kaip 
reikia. Jie nėra karžygiai.

Tikrieji karžygiai priėmė vištą į savo 
nemirtingąsias eiles. M. K.

Žodžiai C. Senkevičiaus 
Pieš. V. Bričkaus

Sakalai dainų išmokę
Jau užtraukia ne bet kokių, 
Iškylauti daug smagiau 
Kai žinai dainų daugiau. 

"Mūsų dainos - tai gražiausios, 
Jų paukšteliai, žvėrys klausos" 
Juozas rašo ir svajoja
Kaip dainuos jie Lietuvoje. 19
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O dabar pasiskaitykime, ką rašo 
Montrealio Vanagai!

Šie rašiniai buvo patiekti Brolijos 
skautiško pažangumo varžybose. Jų au
toriai yra Kanados Rajono Montrealio 
tunto kun. Margio dr-vės Vanagų skil
ties skautai. Ši skiltis yra laimėjusi pa
žangumo varžybose skautų skilčių gru
pėje antrąją vietą. Vanagų taškų rodik
lis buvo 123.2. Ištikrųjų labai puikus!

(Red.)
LIETUVOS MIŠKAI 

Gytis Vazalinskas
Savo tėvynę Lietuvą pažįstu daugiau 

iš pasakojimų, nes būdamas trijų metų 
turėjau ją palikti. Žinau, kad senovėje 
ji buvo neįžengiama, nesibaigiančių 
miškų — girių kraštas. Šimtamečiai 
ąžuolai, pušys, eglės, liepos, baltažieviai 
beržai, alksniai, skroblai ir kitokie me
džiai sudarydavę tokius tankumynus, 
kad dieną saulės, o naktį žvaigždžių pro 
lapus neįžiūrėtum. Pasenę, išdžiūvę ar 
audrų išversti gulėdavo, kol supūdavo. 
Jų vietoje tada išaugdavo atžalynas. 
Žmonės miškų nesodinę.

Tuose tankiuose, sunkiai pereinamuo
se girių plotuose veisėsi daug laukinių 
gyvulių ir įvairiausių paukščių: brie
džių, stumbrų, lokių, lūšių, taurų, vilkų, 
lapių, barsukų, sakalų, laukinių ančių, 
tetervinų ir kitų. Todėl pirmieji šio 
krašto gyventojai ilgai gyveno tik iš 
medžioklės. Tik vėliau, išdeginę ir iš
kirtę nedidelius miškų plotus, pradėjo 
purenti žemę ir sėti javus. Tada gyve
no jie labai retai.

Senovės lietuviams miškas buvo labai 
svarbus. Jie rasdavo jame ne tik pasto
gę, maisto ir drabužių, bet ir apsaugą 
nuo priešų.

Vėliau, didėjant gyventojų skaičiui, 
nyko, mažėjo miškai ir gyvuliai. Žmo
nėms reikėjo laukų javams sėti, rąstų —

sodyboms kurtis. Jie kirto miškus. Dar 
vėliau, daug Lietuvos miškų išnaikino 
pavergėjai — lenkai, rusai ir vokiečiai. 
Ligi mūsų laikų dar išliko bent 20 di
delių girių, o mažesnių — daugiau. Di
džiausios girios (Augustavo, Rūdinin
kų) yra pietuose bei rytuose, kur žemė 
smėlinga, nederlinga, javams netinkan
ti. Tai Trakų, Alytaus, Šakių, Marijam
polės ir Kauno apskrityse.

Mūsų miškuose auga spygliuočiai ir 
lapuočiai medžiai. Spygliuočių yra dau
giau negu lapuočių. Visai grynų miškų, 
kuriuose augtų vienos rūšies medžiai 
Lietuvoje nėra.

Miškus reikalinga branginti ir saugo
ti, nes jie duoda didelę naudą. Jie puo
šia mūsų kraštą, grynina orą, daro užuo
vėją derlingiems javų laukams ir gele
žinkeliams, duoda prieglaudą lauki
niams žvėrims ir paukščiams, o mums 
skautams — malonias iškylas.

Todėl visi didesni mūsų miškai Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo valdžios 
apsaugoti nuo naikinimo.

Užbaigsiu Lietuvos dainiaus A. Bara
nausko “Anykščių Šilelio” žodžiais:

"Nors jau dabar lietuvis plikuos plotuos gimsta, 
Giesmėj mišką užgirdęs be jo neberimsta. 
Senų miškai mylėta, tūlon giesmėn dėta: 
Mūsų tėvelių visos tos giesmės mokėta".

MANO ŠIŲ METŲ STOVYKLA 
Edgaras Smilgevičius

Mes savo stovyklą pradėjome liepos 
pabaigoje didelio ežero saloje. Tai buvo 
graži vieta, aukštai ant kalniuko. Mano 
palapinė buvo prie pat ežero kranto; ar
ti turėjome nusiprausti ir pasimaudyti. 
Turėjome juoko, kai vienas iš draugų 
sapnuodamas atsikėlė iš guolio ir įbrido 
į vandenį. Buvo malonu, kai kas rytą 
tekdavo nusiprausti skaidriame ežero 
vandenyje. Kitam salos pakrašty buvo 
mūsų bažnyčia, kurioje kas rytą turėda
vome pamaldas. Tuoj po pamaldų sek
davo skanūs pusryčiai. Vėliau sekė už
siėmimai. Ruošėmės egzaminams net 
poilsio metu po pietų. Užtat buvo malo
nu su draugais paišdykauti mankštos 
metu. Kai saulė gražiai švietė, mes eida
vom maudytis. Per visą laiką kol mes 
buvome stovykloje mes tiktai ėjom 
maudytis apie keturis kartus. Gaila, kad 
oras pasitaikė gan šaltas, naktį reikė
davo net miegoti su drabužiais. Kiek
vieną vakarą turėdavome laužus ir dai-

20

21



Australijos Melbourne tunto stovykloje nuotr. Butkūno

nuodavom gražias lietuviškas dainas. 
Viskas man stovykloje labai patiko, tik
tai kad beveik kas antrą naktį mes tu
rėdavome eiti sargybon, tad netekdavo 
išsimiegoti. Gaila, atėjo paskutinė sto
vyklavimo diena. Sudėjome savo daik
tus, paspaudėm draugams rankas ir įsė
dę į laivelį išplaukėm atgal, link Mont- 
realio.

Tai buvo mano skautiškame gyveni
me antra stovykla, kuri man paliko gra
žų, neišdildomą įspūdį.

SKAUTAS IR GAMTA 
Vitulis Šipelis

Skautas ir gamta yra du neatskiriami 
draugai. Skautas be gyvos ir negyvos 
gamtos neegzistuotų. Skautas įgauna 
skautiško patyrimo tik gamtoje. Jis sto
vyklauja gamtoje. Pamilsta ją ir josios 
gyvūnus, išmoksta džiaugtis jos grožy
bėmis, kurių gamta teikia milijonus.

Gamta skautą ugdo, auklėja dvasiniai 
ir fiziniai. Pavyzdingas skautas, kuris 
visuomet draugauja su gamta, išauga į 
tikrą ąžuolą nebebijantį didžiausio vė
jo ar kitų priešų. Kaip ąžuolas stovi tvir
tai įsistiprinęs žemėje ir išskėtęs savo 
galingas plačias šakas, taip toks skautas 

žengia per gyvenimą drąsiai tiesiu skau
tišku keliu visad su daina, nepaisydamas 
ir didelių kliūčių jo gyvenime. Gamta 
yra atspari visokiom audrom. Taip pat 
ir skautas subrendęs gamtoje tampa at
sparus visokiom gyvenime užklupusiom 
audrom.

Skautų laužai nebūna niekur gražesni 
kaip gamtoje. Jie aplink tą laužą susėdę 
ar sustoję vaidina, dainuoja ir pasijunta 
laisvi kaip girios paukščiai. Jie apdai
nuoja marias, upes ir upelius, gėles 
paukščius ir gyvūnėlius. Jie tose dainose 
apsako gamtos švelnumą, spalvingumą 
ir žydrumą. Nepamiršta skautas savo 
dainose švelnutės lakštingalos ir žiau
raus vanago ar vilko. Skautas, kuris 
gamtos nepažįsta ir nepamylsta, nėra 
tikru skautu, nes skautas ir gamta yra 
nedalomas vienetas.

Skautas yra visuomet pasiruošęs pa
dėti silpnesniems: paukšteliams, gyvu
lėliams ir kartu žmonėms. Per įgytą 
meilę gamtai kartu daugiau pamilsta ir 
jos Kūrėją — Dievą, Artimą ir Tėvynę. 
Nors aš gerai savo tikros tėvynės neat
simenu, bet įsivaizduoju, kad ji yra 
daug kartų gražesnė negu šita — laiki
noji.
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Skyrių veda:s. V. Mantautas, West Baden 
College, West Baden Springs, Ind.U.S. A.

MŪSŲ TIKSLAS 
s.v. v.sl. A. Banionis

Garbinga amžių mūsų istorija sako, 
kad Lietuva didvyrių žemė. Šiandien 
mes gėrimės didinga mūsų tautos pra
eitimi ir dažnai pagalvojame apie tuos 
žilus laikus, kada Lietuvos žemės ėjo 
nuo jūrių iki jūrių. Kada lietuviui gal
vą lenkė didžiosios galybės ir kaimyni
nių šalių valdovai. Giliau pažvelgę į 
praeitį ir arčiau pažinę to laiko lietuvio 
dvasią, šiandien daug ko pasigendame. 
Pasigendame gal ne tos romantikos, ku
ria dvelkia iš anų kunigaikščių, karalių 
ir valdovų gadynės mūsų tautos dvasia, 
bet stiprybės, ištvermės ir kieto lietuviš
ko charakterio, kuris yra kaip tik svar
biausias mūsų tautos pamatas kovoje 
dėl savo laisvės ir egzistencijos.

Svetimų šalių istorikai ir mes patys 
patvirtiname, kad Lietuva ilgus amžius 
išlikusi laisva ir sukūrusi plačią valsty
bę todėl, kad turėjusi gerų vadų. Tuo 
niekas negali net suabejoti. Štai kara
lius, Lietuvos sujungėjas Mindaugas, 
Gediminas, Algirdas ir Kęstutis, didy
sis kunigaikštis Vytautas ir kiti. Kiek 
karžygių, narsuolių ir didvyrių, kaip 
Margis, Algimantas ir daug kitų.

Nestinga jų ir vėlesnio laiko istorijo
je — nepriklausomo gyvenimo laikotar
pyje, kuris yra tik trumpa prošvaistė 
lyginant su virš 700 metų mūsų tautos 
istorija.

Iš savo garbingos praeities, nežiūrint 
ar jon žvelgsim kelis šimtus metų atgal, 
ar tik kelioliką, galime semtis stiprybės 
ir jėgų.

Štai, mes skautai nemažai jėgų ir idea
lizmo imame iš tos garbingos praeities. 
Savo draugovių vardus pasirenkame iš 
Lietuvos kunigaikščių ar karžygių tar
po, būrelius pavadiname didvyrių ar 
tautai nusipelnusių vyrų vardais. Tai 
yra ne tik, kad gražu, prakilnu, bet kar
tu ir simboliška. Reiškia, mes juos sim

boliškai pastatom sau pavyzdžiu.
Deja, kažin ar visuomet mes sugeba

me dirbti ir tvarkytis taip, kad būtume 
verti tų didžių vardų, kuriuos pasirin
kome. Didi drausmė ir pareigingumas 
atsispindi mūsų didvyrių gyvenime ir 
darbuose. Ar mes ne per dažnai stokoja
me tos drausmės, o> svarbiausia parei
gingumo? Drausmė ir pareigos atlikimas 
yra svarbiausi mūsų auklėjimosi orga
nizacijos pagrindai. Pareigingumą nusa
kantį įstatą mes vadiname geležiniu 
skauto įstatu, bet gal per retai, arba net 
visiškai jų nesilaikome.

Štai Vyriausiasis Skautininkas skel
bia varžybas, konkursus, skatina ener
gingiau kibti į darbą ir 1.1. Deja, ne visi 
tai išgirsta, nepajuda ar nesiryžta. Ko
dėl? — Broliai, per mažai mumyse pa
reigingumo!

Mes siekiame idealo, mes einame prie 
tikslo, bet prisiminkime, kad jo nepa- 
sieksim, jei būsim be valios ir neparei
gingi. Žinokime, kad snūdžiai ir išlepšė- 
ję žmonės nėra pajėgūs pakopti arčiau 
idealo ir neturi ryžto siekti tikslo. Jiė 
net nemėgina, nes jaučia, kad juose kar
tu sū pareigos jausmu išseko ištvermė 
ir drąsa.

Koks mūsų idealas? Jis yra įrašytas 
mūsų vėliavoje, nusakytas įstatuose ir 
apibrėžtas ideologijoje. Lietuvio skauto 
idealas yra giliai ideologiniai susijęs su 
mūsų tautos idealu.

Koks mūsų tautos idealas? Jį galime 
nusakyti gal šitaip:

— Jis įrašytas mūsų valstybės ženkle 
iš gilios senovės paveldėtame. Mes turi
me Vytį — šarvais prisidengusį raitelį 
ant balto žirgo, kalaviju užsimojusį, 
šuoliais lekiantį. Tai mūsų tautos ženk
las — herbas, kuris, kaip sako seneovės 
raštai ir padavimai, yra dainių išdainuo
tas ir vaidilų išgiedotas. Tai ne pasaka, 
o tikriausia tiesa.

Kai lietuvis karys ar jo giminaitis 
prūsas žūdavęs kovoje begindamas sa
vo tėvynę, tai jį garbingai laidodavę 
krivės ir vaidilos primindami jo didžius 
darbus prie liepsnojančio laužo. Daino
mis ir raudomis palydėdavę lauže degi
namą karžygį senieji vaidilos ir dainiai. 
Jie sakydavę jį matą šarvuotą skriejan
tį ant žirgo padangėmis ir sakalu ran
kose.

Riteris — karys lekiąs ant baltojo žir
go mums šiandien primena mūsų tautos
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didingą ir garbingą praeitį. Jis mums 
šiandien daugiau yra tiesos ir doros sim
boliu. Lietuvių tauta iš senovės yra ži
noma kaip dora ir garbinga tauta. Apie 
tai sako mūsų pačių priešai dabar ar net 
senieji kryžiuočių ordino metraštinin
kai. Štai kunigaikštis Kęstutis minimas, 
kaip garbingiausias karys — riteris. Jis 
savo priešams kryžiuočiams visuomet 
pranešdavo apie būsimą žygį į jų žemę 
atsilyginti už padarytas skriaudas. Jis į 
kalaviją visuomet atsakydavo garbingai 
kalaviju ir su savo priešais elgdavosi 
pagarbiai.

Mes tuo galime tik didžiuotis, kad mū
sų tauta nuo senovės lig dabar stengia
si dorą ir garbę išlaikyti. Tad, beveik 
drąsiai galime pasakyti, jog esame ri
terių tauta. Tauta, kuri garbingai kovo
ja dėl savo idealų ir laikosi riteriškumo 
bei žmoniškumo principų.

Mes skautai dar daugiau tuos riteriš
kumo ypatumus savyje pabrėžiam ir 
ryškinam skautiškoje auklėjimo mokyk
loje. Net daugelį viduramžių riterių pa
pročių ir tradicijų pasekėme. Štai svei
kinamės su kaire ranka, dešinę pakel
dami į viršų. Tai darome ne tik tam, 
kad priminti duotąjį įžodį, bet ir tam, 
jog parodytume tiesumą savo artimui. 
Riteriai taipgi sveikindavos su kaire 
ranka ir dešinę pakeldavo parodyti sa
vo artimui esant atvirą.

Šit kokiu pavyzdžiu reikia mums lie
tuviams, juoba labiau skautams auklė
tis ir augti.

Mes ir viso pasaulio skautai savo pa
tronu laikome šv. Jurgį, kuris yra mums 
idealu, simboliu kovoje su piktu. Jis yra 
vaizduojamas taipgi ant žirgo su ietimi 
rankose mirtinai duriąs piktąjį slibiną. 
Kaip mums lietuviams Vytis, taip viso 

pasaulio skautams šv. Jurgis yra rite
riškumo simbolis.

Štai kokius gražius ir kilnius idealus 
turime, štai kokius prasmingus simbo
lius pasirinkome. Telieka tvirtai jų lai
kytis ir žengti artyn prie mūsų kilniau
sių tikslų.

Deja, va čia kaip tik gal daugiausia 
mes ištvermės, valios ir pareigingumo 
stokojame. Gyvenimas rodo, kad daug 
mėgstame kalbėti ir daug prasmingų 
žodžių pasakome, bet darbai nėra tokie 
brandūs ir žingsniai pirmyn netvirti. Jei 
giliau persvarstysime save, pamatysim, 
jog geležinis įstatas gerokai rudy j a.

Vienas iš didžiausių mūsų tikslų yra 
budėti savo idealų sargyboje, išaugti do
rais ir tvirtais žmonėmis su kietu lietu
višku charakteriu. Mes lietuviai esame 
mažieji iš daugumos išblaškyti po pla
tų pasaulį tarp didžiumos, tad turim bū
ti pajėgūs apsaugoti save ir išlaikyti 
mums Aukščiausiojo duotą prigimtį, 
kaip mažlietuviai sako: “Lietuviais esa
me mes gimę, lietuviais norime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, jai ir neturim 
leist pražūt!”

Gal kas šiandien ir suabejoja Lietuvos 
ateitimi ar lietuvybės išlaikymo reikalu 
yra pesimistas, manydamas, kad lietu
viai nepajėgs atsispirti mus supančiam 
blogiui, praranda valią, viltį ir pasitikė
jimą savimi. Mes esame skautai. Pamė
ginkime būti daugiau pareigingi ir dau
giau riteriški, o pamatysime, kad kas 
kitiems, atrodo, neįmanoma, mūsų bus 
pasiekta.

Dar kartą šveiskime rūdis ir šalinki
me piktą visų pirma savyje. Glaudinki
me savo gretas aplinkos kliūčių ir iš 
mūsų pačių kaltės išplaukiančių nege
rovių nugalėjimui.

"SKAUTYBĖS BERNIUKAMS" PASTOGĖJE

Broliai Vyčiai JAValstybėse, Jūsų gražus užsimojimas lietuviškam skalaujan
čiam jaunimui, išblaškytam po visą platųjį pasaulį, padovanoti taip reikalingą 
skautavimui knygą, jau pradeda ryškėti apčiuopiamais rezultatais. Šitam skyre
lyje aš pranešinėsiu Jums šios akcijos rezultatus.

Iki 1954 m. gegužės mėn. 5 dienos aukų (ir prenumeratų) įplaukė: 1. s.V.Man- 
tautas - US $ 10.00 (Can. 9. 70), 2. Hartfordo vietininkija per "Gelež, Vilko" vyčių 
būrelį - $ 50.00, 3.1-mos rajono sk. vyčių sąskrydis Hartforde, 4. New Yorko sk. 
vyčių dr-vė (aukojusių sąrašas Nr. 1) - US $ 75.00 (Can. 72.00), viso - $ 171.70.

B tfd ė ki m e !
Dabartinis Skyriaus Vedėjo adresas: Jūsų
111 High Park Avė., Toronto 9, Ont. s. H. Stepaitis

Canada LSB Vyčių Skyr. Vedėjas

23

24



Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Tėvynės laužo medžiaga išsiuntinė

ta tuntininkams, vietininkams ir atski
rų vienetų vadovams plačiame pasauly
je. Šiuo laužu visose vietovėse pradeda
mas dainų konkursas — varžybos, ku
rios tęsis iki š.m. gruodžio mėn. 15 d.

® ps. Algis Banevičius paskirtas JAV 
Brolijos I Rajono vadeivos pavaduotoju.

® s.v. v.sl. Vytautas Pileika patvirtin
tas JAV Brolijos I Rajono Vyčių sky
riaus vedėju ir LSB Vadi jos Vyčių sky
riaus bendradarbiu.

@ Australijos Rajono vadeivai prista
čius, naujai sudarytos vietininkijos Gee- 
long’e, Vic., vietininku patvirtintas ps. 
J. Norvydas.

® Los Angeles Žalgirio viet. vietinin
kui ps. VI. Pažiūrai iš pareigų pasitrau
kus, naujuoju vietininku patvirtintas ps. 
Stepas Makarevičius.

® “Sk. Aido” redaktorius išleido atsi
šaukimą visiems skaučių ir skautų vie
netams “Sk. Aido” medžiagos reikalu.

® Visi vienetų vadovai prašomi kaip 
galint greičiau atsiskaityti už kalendo
rius “Tauta Budi” 1954 m. Daugelyje 
vietų siuntos yra tiesiog klimpte įklim- 
pusios.

® “Sk. Berniukams” vajus JAV teri
torijoje vyksta sėkmingai. Tuo reikalu 
atskirų rajonų vyčių skyrių vedėjai yra 
išleidę savo atsišaukimus. Visai akcijai 
vadovauja LSB Tautinio Auklėjimo 
Skyriaus vedėjas ir Vyčių Skyr. vedėjo 
pavad. s. Vaidievutis Mantautas.

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

Balandžio 25 d. Toronto Šatrijos ir 
Rambyno tuntai paminėjo šv. Jurgį. Su 
šia švente jungėsi dar dvi reikšmingos 
šventės — skautai vyčiai pašventino 
gautą iš kanadiečių šv. Jurgio vėliavą, 
o sesės “grįžo iš Lietuvos”. Vėliava pa
šventinta šv. Jono Krikštytojo parapijos 
bažnyčioje, kur buvo atlaikytos skau
tams skirtos pamaldos. Vėliavos šventi

nimo — krikšto tėvais vyčiai pakvietė 
Brolijos VS ir p. E. Pažėrienę. Iškilmin
gos sueigos, suorganizuotos Šatrijos tun
to ir įvykusios šv. Kazimiero salėje, me
tu sesės “sugrįžo iš Lietuvos”, paskaity- 
damos savo kelionių dienoraščių ištrau
kas. Ta pačia proga pasipildė sesių ir 
brolių gretos — kelios jaun. skautės ir 
keli vilkiukai davė įžodį. Sueigos metu 
kalbėjo VS, Šatrijos tunto tuntininkė s. 
Kalendrienė ir buvo perskaityti gauti 
sugrįžusioms sesėms sveikinimai iš Se
serijos VS ir jos Vyriausio Dvasios Va
dovo s. kun. St. Ylos. Po oficialiosios da
lies sekė trumpa meninė programa.

— SKS —
JAV RAJONAS

Chicago, Ill.
Lituanicos tunto Dr. Vydūno skautų 

vyčių būrelis, vadovaujamas s. Ig. Sera
pino, per pusmetį sugebėjo stipriai pasi
reikšti. Nežiūrint dažnų sueigų su kan
didatais, besiruošiančiais skauto vyčio 
įžodžiui, būrelis pastatė trijų veiksmų 
muzikinę pasaką “Pelenę”. Vaidinimas 
įvyko š.m. vasario 20 d. Lietuvių Audi
torijoje ir kovo 14 d. buvo pakartotas 
Cicero lietuviams.

Vaidinimas buvo mielai žiūrimas tiek 
jaunesniosios tiek ir suaugusios publi
kos, kurios prisirinko pilna salė. Veika
lą režisavo aktorė T. Serapinienė-Skab- 
liauskaitė, kuri taip pat vaidino “Pele
nės” pamotės vaidmenį. Simas Velbasis 
paruošė plastinius šokius, Pov. Kunst- 
manas — akompanimentą, Liutavaras ir 
Arvydas Algminai piešė dekoracijas, 
Kęstutis Miliūnas tvarkė apšvietimą, 
Emilija Tutlienė siuvo kostiumus.

Iš vaidintojų be minėtos režisorės pa
žymėtini: P. Krasauskaitė (Pelenė), A. 
Grigaravičius (Princas), N. Martinaity
tė (fėja), Irena Leilionytė ir Vanda Va- 
raneckaitė (pamotės dukterys), Saulius 
Grėbliūnas (karininkas), Pranas Saka
lauskas (didikas) ir kiti.

Suminėtini šie dalykai, kurie nulėmė
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vaidinimo pasisekimą: 1) būrelio vado
vo s. Ig. Serapino ir pačių būrelio narių 
sugebėjimas sutelkti reikalingus meno 
vadovus ir aktorius šio veikalo pastaty
mui ir 2) didelis būrelio vadovo sugebė
jimas ir pasiryžimas per spaudą ir gyvu 
žodžiu įvairiuose susirinkimuose Chi- 
cagos visuomenę sudominti statomuoju 
veikalu ir sutraukti į auditoriją.

Nusisekusiu vaidinimu vyčių būrelis 
pelnė žiūrovų dėmesį ir palankumą sau 
ir apskritai skautams. Gavo keletą kvie
timų vaidinimą pakartoti kitose lietuvių 
kolonijose. Pats būrelis sutvirtėjo finan
siškai ir yra pajėgus apsirūpinti stovyk- 
iniu inventoriumi ir atlikti kitas savo 
skautiškas pareigas. S. V.

• Bal. 10-11 dienomis sk. dvasios va
das s. kun. J. Vaišnys, S.J., Tėvų Jėzuitų 
namuose pravedė Aušros Vartų, tunto 
vyr. skautėms rekolekcijas. Konferenci
jose išgvildenta daug visas dalyves do
minančių temų kasdieninio gyvenimo ir 
religijos klausimais. Rekolekcijos už
baigtos Verbų sekmadienio šv. Mišiomis 
T. Jėzuitų kaplytėlėje ir bendrais pus
ryčiais. — SKS —
Cleveland, Ohio

• Kovo mėn. Clevelandas dar buvo 
giliam sniege. Prisiminimui žiemos iš
kylų Lietuvoje, sk. vyčiai sumanė su
ruošti iškylą, į kurią pakvietė ir vyres
niąsias skautes. Nuvyko į pamiškę miši- 
nomis, o iš ten jau pėsčiomis ėjo į mišką, 
kopė per sniego kalveles, brido kai kur 
net iki pusės per pusnis ... Pagaliau pa
siekė gražią aikštelę, kurioje sukūrė 
laužą. Pradžioje nuotaika buvo linksma 
bet prisiminus dainose Lietuvą, darėsi 
kažin ko liūdna, kažin ko ilgu ... Per gi
lius sniegus skrido sesės ir broliai min
timis į šaltą Lietuvos žiemą. Iš gilių 
prisiminimų pažadino linksmesnė daina 
ir lauže iškepusios dešrelės. Skaniai pri- 
sivaišinę, grįžo namo.

O vyresnės sesės, dėkodamos už su
ruoštą malonią iškylą, pakvietė juos į 
bendrą arbatėlę. Buvo gavėnios metas, 
tai nešoko, bet klausėsi geros lietuviškos 
muzikos plokštelių, žaidė sk. žaidimus ir 
vaišinosi sesių paruoštais kepsniais. Be 
to, pasikalbėjo bendrais sk. vyčių ir vy
resnių skaučių veiklos reikalais.

Vyr. sk. kand. Aid. Malcanaitė.
• s. Ap. Šenbergienei pasitraukus, 

nauja Cleveland© Neringos skaučių tun
to tuntininke Vyriausiosios Skautinin-

kės įsakymu yra paskirta ps. A. Kazlaus- 
kaitė-Petukauskienė. Vos prieš pusmetį 
sukūrusiai jaukų šeimos židinį, naujai 
tuntininkei dabar atiteko gražus kraitis 
— Neringos tuntas su 4 draugovėmis ir 
88 skautėmis. Linkime jai sėkmės nau
jose pareigose! —SKS —
New-York, N.Y.

New Yorko vietininkijos skautai prieš 
Velykas Apreiškimo parapijos bažny
čioje budėjo prie Kristaus karsto. Ba
landžio 17 d. su vietininkijos vadovais 
turėjo posėdį iš Bostono atvykęs JAV 
Rajono I-sios Srities Vadeiva ps. T. Na- 
ginionis. — SKS —
Detroit, Mich.

Kovo 14 d. YMC’os patalpose Vilijos 
dr-vės skautės suruošė savo patrono šv. 
Kazimiero proga sueigą-minėjimą, pasi- 
kviesdamos visus skautus ir tėvelius. 
Tai buvo pirmas minėtosios draugovės 
didesnis užsimojimas. Sueiga buvo pra
dėta išsirikiuojant dr-vei, kuri, publikai 
prisistatydama, sušuko skilčių šūkius. 
Po trumpos maldos šv. Kazimierui sekė 
tuntininkės v.s. K. Kodatienės ir Balti
jos Viet. vietininko ps. VI. Simučio kal
bos. Abu skatino nepamiršti savo skau
tiškų pareigų bei idealų ir sekant mūsų 
šviesaus karalaičio Kazimiero pavyzdžiu 
eiti Lietuvos keliu. Trečias ir pats svar
biausias kalbėtojas buvo Dr. V. Masiu
lis, kuris pateikė žiupsnelį istorinių fak
tų, liečiančių šv. Kazimierą. Po to sekė, 
nors ir neilga, bet turininga meninė pro
grama, paruošta pačių skaučių. Pirmoji 
dalis buvo muzikalinė. Teko išgirsti J. 
Varekojytės gražiai paruoštą duetą, su
sidedantį iš I. Miltakytės ir D. Mikaitės, 
ir kvartetą, kuriam be anksčiau minė
tųjų dviejų sesių, taip pat priklauso R. 
Černiauskaitė ir J. Šeputaitė. Šios sesės 
gyvu įsijautimu sudainavo “Lietuva 
brangi” ir visiems taip žinomus ir mėgs
tamus “Čigonus”.

Po poros pianino numerių, kuriuos 
gražiai atliko J. Varekojytė ir M. Lek- 
niūtė, šviesom užgesus atsidūrėme tik
roje skautiškoje atmosferoje — prie lau
žo. Čia teko matyti seses linksmas ir su
sirūpinusias, romantiškas, ir išdykusias, 
kurios tačiau šv. Kazimierui pasirodžius 
tapo sujungtos vienam tikslui: Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Pabaigoje dr-vė vėl išsirikiavo, sušu
ko atsisveikinimui savo šūkį ir sueigą 
baigė. D. B.
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Hartford, Conn.
Kovo 27-28 d; Hartforde lietuvių pa

rapijos mokyklos patalpose įvyko pradi
niai skautų-čių vadovų-ių kursai, suor
ganizuoti ir pravesti v.s. A. Saulaičio. 
Apie 60 kursantų, daugiausia drauginin- 
kų-ių adjutantų-čių ir vadijų narių, su
skrido iš artimesnių vietovių. Kursų 
programoje buvo užsiėmimų, pašnekė
siu, varžybų, dainų, vėliavos pakėlimo ir 
nuleidimo apeigos, pamaldos ir lauželis. 
Instruktavo: s. kun. St. Yla, s. E. Putvy- 
tė, s. K. Marijošienė, s. A. Matonis, ps. 
V. Nenortas, v. si. A. Zelenkevičius; 
jiems talkininkavo ps. D. Barmutė, ps. 
D. Ruseckaitė, ps. L. Lukoševičiūtė ir 
v.sl. V. Pileika. Maitinimu rūpinosi ps. 
Ruseckienė. Kursantai buvo padalyti į 
dvi dr-ves. Patys kursai praėjo intensy
viai dirbant, kursantų nuotaika buvo ge
ra, o instruktoriai atsidėję dėstė. Kita 
kursų sesija įvyks Waterbury, Conn, 
kursantams pageidaujant birželio 26-27 
dienomis. ■ K.

VOKIETIJOS RAJONAS "
® Vokietijos Rajono Vadeiva s. A. 

Venclauskas persikėlė gyventi ir dirbti 
į Vasario 16 Gimnaziją. Jo dabartinis 
adresas: (16) Lampertheim - Hessen, 
Schloss Rennhof, Germany.

© Šv. Kazimiero šventę Aušros tun
tas paminėjo drauge su ateitininkais, su
rengdamas bendrą akademiją gimnazi
jos salėje. Paskaitą apie šv. Kazimierą 
laikė kun. Lubinas. Po to sekė meninė 
A! 01 "i n £& I o

°’ VENEZUELOS RAJONAS
® Kovo 6-7 d. Venezuelos skautai-ės 

iškilmingai paminėjo savo globėją šv. 
Kazimierą. Iškilmės prasidėjo šeštadie
nio vakare Caracas saleziečių sporto 
aikštėje. Šventę atidarė s.v. kun. A. Per- 
kumas, pasakydamas ispanų kalba jaus
mingą kalbą. Po to lietuvius sveikino 
monsg. Henriquez ir Venezuelos skautų 
vyriausio štabo narys A. Aristequeta. 
Kovo 7 d. lietuviai skautai dalyvavo 
pamaldose La Vega parapijos bažnyčio
je. Mišių metu giedojo solistas A. Pava
saris. Ta proga buvo pašventinta živi- 
liečių vėliava. Kun. A. Sabaliauskas pa
sakė pamokslą. Po mišių “Tėvų Kelio” 
patalpose buvo suruošta arbatėlė.

® Du Caracas’o skautų vyčių Dariaus 
- Girėno būrelio kandidatai — V. Guzu- 
laitis ir R. Kuzavinis išlaikė egzaminus 
ir davė sk. vyčių įžodį.

ALp(LK)3083
1954, Nr.5® s.v. A. Rundza 

vietininko pareigų, 
s.v. K. Ulevičius.

® Brolijos VS ats
gramą!: “Geriausių linkėjimų skautų 
vadų metiniam suvažiavimui”. “T. K.”

Trumpai iš jūrų skautų gyvenimo
® Vokietijos Rajono Baltijos laivo 

laivininku vietoje pasitraukusio valt. P. 
Kazirskio paskirtas vair. Brakauskas.

Skaučių būrelis organizuojasi į jūrų 
skaučių valtį.

@ Kanados Rajono Toronto tunto K. 
K. Vaidoto laivo laivininkui jūrų ps. G. 
Kačanauskui pasitraukus iš pareigų, 
nauju laivininku paskirtas valt. M. Šlap- 
šys.

© Į Torontą atvyko Rochesterio N.Y.
5 jūrų skautai ir išlaikė egzaminus į 
IlI-čią jūrų skautų pat. laipsnį.

® psl. R. Bliūdnikas iš Rochesterio 
apsiėmė rotatoriumi išspausdinti nau
jąsias jūrų skautų programas — esame 
jam dėkingi.

® Dar kaikurie vienetai neprisiuntė 
LSB jūrų skautų skyriui žinių lapus — 
laukiame.

• Bendradarbius prašome rašyti ga
limai trumpiau, Ypač laukiame įvarių 
kelionių nuotykių aprašymų.

Šiame madniame ir technikos stebuklų 
pilname gyvenime pasitaiko ir tokių išra
dėjų. Pavėlavusiems laiku-įsigyti ir susi
tvarkyti palapines, patariame šiuo "pa
tentuotu" išradimu pasinaudoti.

DAR. MEVČLU
UŽSISAKYTI „SILAlDAį
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