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Mieli broliai, sesės, 
"Sk.Aido” skaitytojai 
-jos, bendradarbiai- 
bės, rėmėjai-jos!

Šio trumpo žodžio papuošime įrašytas skaičius "50", reiškiąs toron
tiškio "Skautų Aido" eilės numerį.

PER 50 MĖNESIU, nuo 1951 metų sausio iki šių metų vasario, jis lan
kė Jus, kaip nuoširdus brolis ir skautiško tako žvalgas, vis Jūsų parama 
augdamas ir tobulėdamas.

PER 50 MĖNESIU didelio pasiaukojimo pavyzdžiu teko stebėti tuose 
broliuose ir sesėse, kurie jį vienu ar kitu būdu ugdė. Vieni kaip bitutės 
rinko jam medžiagą iš visų pasaulio kampelių, kiti ją tvarkė, puošė ir 
spausdino. Vieni jam telkė naujus skaitytojus, kiti, juodai dienai užstojus, 
lyg magiška lazdele pamoję jo išteklius papildydavo. Vieni rikiavo knygo
se prenumeratas ir jo kuklų turtą, kitiems jo tvarkingas žygis pas skai
tytojus į platijjį. pasaulį rūpėjo.

PER 50 MĖNESIU, ir sniegui sningant ir saulutei kaitinant, šis didy
sis kolektyvas nuo tiesioginių pareigų atliekamu laiku judėjo nepavargda
mas, atgal nesižvalgydamas, vien į priekį vis akis įsmeigęs, kad tik jis 
per savo puslapius - daugiau šviesos ir tiesos toli nuo Nemuno nublokš
tiems Lietuvos vaikams išspinduliuotų.

PER 50 MĖNESIU teko būti liudininku gyvos tiesos, kad mūsų jaunoji 
skautiška karta yra kupina šviesaus idealizmo, gilaus savo pareigų pa
jautimo ir didelės ištvermės toms pareigoms atlikti.

Tat šiandien, į antrą pusę šimto žengiant,

kad širdžių ugnis kaitrėtų, 
kad protas aštrumu augtų, 
kad raumenų jėga stiprėtų, 

vis tai mielai Motutei Lietuvai gražios 
gamtos Kūrėjo maloningoje globoje 

linki visiems ir visoms

"Sk.Aido" Redaktorius
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Sveikiname brolius vadovus, susirenkančius į K-ją Korespondencinę Broli

jos Vadovų Sueigą, linkėdami kūrybingos ir broliškos nuotaikos jų atsakinga
me darbe.

Linkime nutiesti geriausius kelius mūsų Brolijos dviejų metų ateities 

darbui ir išrinkti vadovybę, kuri pajėgtų su meile, pasiaukojimu ir ištverme 

vesti ją i naujus laimėjimus Dievo, Tėvynės ir artimo tarnyboje.
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Budėkime! #■
SKAUTŲ AIDAS *
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Didvyriškoji Lietuva
Alfa Sušinskas
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Ugnimi ir kalaviju
Retas kuris kitas kraštas savo praei

tyje yra tiek daug nukentėjęs nuo įvai
rių užpuolėjų ir pavergėjų, kiek kad Lie
tuva yra nukentėjusi. Plėšrūs ir grobuo
niški Lietuvos kaimynai ne kartą yra ją 
naikinę ugnimi ir kalaviju.

Brangiąją Lietuvą puldinėdavo kry
žiuočiai vokiečiai, jos žmones žudydami 
ir turtą piešdami. Savo bjaurius darbus 
jie teisindavo tuo, kad jie norį Lietuvą 
apkrikštyti, o ji nesiduodanti... Nors 
lietuviai tada ir pagonys buvo, bet buvo 
jie kilnesni už “krikščioniškuosius” kry
žiuočius vokiečius, kuriems ne Lietuvos 
krikštas rūpėjo, o Lietuvos žemė, Lie
tuvos turtas...

Kai Lietuva pateko rusų carų val
džion, kai ją ėmė valdyti maskoliai, visi 
lietuviai buvo paversti vergais, bau
džiauninkais: lietuviai pradėjo kentėti 
po svetimu jungu tiek dvasiškai, tiek 
ir kūniškai.

Lietuvos praeitis ir dabartis yra pil
na kančių; Lietuvos žemė yra primir
kusi didvyriškojo lietuvių kraujo savo 
mieląjį kraštą beginant, dėl savo laisvės 
ir dėl savo teisių visokiais būdais beko
vojant ...

Laisvės meilė ir laisvės siekimas nie
kuomet nebuvo užgesę lietuvio širdy
je: laisvės meilė lietuvio širdyje degė 
ir tebedega kaitria ugnimi, kuri lietuvį 
stiprino ir tebestiprina kovoje prieš pa
vergėjus.

Didžioji Laisvės Diena
Per pirmąjį pasaulinį karą beveik vi

sa Europa skendėjo kraujuje ir liepsno
se. Didžiosios tautos viena kitą skerdė, o 
1917 metais rusų carų valdžią pagrobę 
bolševikai komunistai ir visą Rusiją už
lieję krauju jau dairėsi į kitas valsty
bes ir, planavo, kaip jas sunaikinti ga-

NA 

lėtų tada, kada jiems ateis tinkamiausias 
laikas. Europos kariavusios valstybės 
nusilpo; nestipri buvo ir naujoji bol
ševikinė Rusija.

Lietuva, beveik pusantro šimto metų 
siekusi išsivaduoti iš Rusijos vergijos, 
pagaliau sulaukė savo laisvės aušros. Iš
mintingi ir drąsūs Lietuvos vyrai, pasi
naudodami palankiomis sąlygomis, susi
rinkę Vilniuje paskelbė pasauliui, kad 
Lietuva atsikūrė kaip laisva valstybė, 
savųjų valdoma ir kitiems nepriklau
soma.

Ta išsiilgtoji ir didžioji diena buvo 
1918 metais vasario mėnesio 16 diena.

Nuo to laiko ši diena yra pati didžioji 
tautinė lietuvių šventė ir Lietuvos lais
vės simbolis. Nuo to laiko Lietuva pra
dėjo gyventi naują gyvenimą. Nors pa
čioje pradžioje Lietuvos priešai ir sten
gėsi vos atsikūrusią Lietuvos Nepriklau
somybę ir vėl nužudyti, tačiau tiems 
Lietuvos priešams nepasisekė: juos at
mušė Lietuvos savanoriai, Lietuvos ka
reivėliai ... Lietuva pradėjo gyventi 
laisvą gyvenimą.

Lietuva pradėjo kilti. Žemės ūkis ėmė 
gerėti. Atsirado naujų geležinkelių. Ke
liai buvo gerinami ir tiesiami nauji. Vis 
daugiau ir daugiau buvo steigiama mo
kyklų. Kasmet vis daugiau mokytojų, 
gydytojų, inžinierių ... Laikraščiai, kny
gos ėmė gausėti milžinišku greičiu ... 
Laisvosios Lietuvos žemė ir žmonės, vi
sas jos veidas pradėjo keistis, ir lietuviš
kasis gyvenimas ėmė kopti gražios kul
tūros ir naudingos civilizacijos keliu.

Deja, Lietuva neilgai tebuvo lais
va... Jeigu ji būtų išlikusi laisva, ji 
netrukus būtų viskuo pralenkusi kitas 
tautas, nuo senų laikų esančias laisvas, 
nes lietuvis yra sumanus, darbštus, pil
nas kūrybinės dvasios ir veržlus ...
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Nors supančiota, bet kovojanti

1940 metais birželio 15 dieną žydinčius 
Lietuvos laukus staiga pradėjo niokoti 
įsiveržę rusų užpuolikų tankai: prasidė
jo rusiškoji komunistinė okupacija. Po 
metų ją pakeitė kita — rudoji vokiečių 
okupacija, ir 1944 metais vėl grižo rusiš
koji komunistinė vergija, iki šiol bran
giąją Lietuvą tebekankinanti ir tebežu- 
danti.

Visokeriopa Lietuvos pažanga sustojo, 
nes kur nebėra laisvės, ten dingsta ir 
progresas.

Tačiau laisvės meilė ir laisvės dvasia 

lietuviuose neišnyko. Tikrasis lietuvis, 
turįs savyje amžiais kentėjusio kraujo, 
galimais būdais ir prieinamomis prie
monėmis nepasiduoda ir kovoja prieš 
raudonuosius pavergėjus. Visi paverg
tieji žino, kad komunistinis režimas pra
šoka visas kitas praeities vergijas. Jei 
sudėtume visas buvusias vergijas į vie
ną krūvą, jos visos kartu atrodytų švel
nesnės už vieną komunistinę bolševiki
nę vergiją...

Vasario šešioliktoji yra didžioji Lie
tuvių Tautos šventė, tik dabar ryžtingo 
gedulo ir neatlyžtamos kovos šydu ap
gaubta ...

BUNDA VYČIAI...

Žodžiai P. VAIČIŪNO BR. BUDR1ŪNA3

Bunda Vyčiai, žvanga terška plienas — 
Lietuvos kariai — visi, kaip vienas, 
Už tėvynę karžygiauti eina ...
Gausk, trimite, saulės žygių dainą!..

Užu Vilniaus bokštų saulė šviečia ... 
Bočių žygiai mus į krūvą spiečia ... 
Ei, narsiau, narsiau, drąsi vyrija — 
Tieskim žygių kelią į gabi ją! ..

Gedimino kalne saulė teka ...
Mūsų šventą žingsnį amžiai seka ... 
Ei, narsiau, narsiau, drąsi vyrija! 
Tik kovoj širdis linksmai atgyja! .. 

Bunda Vyčiai, žvanga terška plienas — 
Lietuvos kariai — visi, kaip vienas, 
Už tėvynę karžygiauti eina . ..
Gausk, trimite, saulės žygių dainą! ..
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TAU, MANO BROLI!
Jau [ Lietuvos Skautų istorijos puslapius nuklydusia 1948 metų III Jubi- 

akimis bei drebančiomis rankomis man padavei lietuviškais ornamentais išpuoš
tą ir ranka prirašytą popieriaus lapelį. Tu tada galėjai turėti keturiolika - šęšio- 
llejinės Stovyklos (Alpėse) didžiojo laužo metu su didele viltimi spindinčiomis 
lika metų, ir nors jau šešios vasaros nusijuokė, nusikvatojo pro liūdesio šydu 
pridengtos Tėvynės akis, oš dar gerai prisimenu Tavo veido bruožus. Kas ir kur 
Tu esi —• nežinau. Gal jauniesiems vadovauji, gal dėvi kario uniformą, gal 
universitete svarstai gyvenimą grindžiančius klausimus. Ir anas raštas, kuris 
guli dabar ant mano rašomojo stalo? Ar tai malda? Knygos ištrauka? Pats su
kūrei ar iš kur gavai? Manau, kad tai nesvarbu. Vieno prašau, leisk man, kad 
suradęs tarp storų mokslo knygų, juomi galėčiau kartu su Tavimi prabilti j sesių 
ir brolių širdis, nes tai yra tikroji pilnutinė skautiškojo gyvenimo programa.

A. Drugelis, Roma.

Kristau, mano Broli ir mano Vade! 
Štai aš esu prieš Tave; leisk mano ne
vertam balsui pasiekti Dangaus Mėly
nes.

Tu norėjai, Viešpatie, kad aš būčiau 
skautu, Tu norėjai, kad ant krūtinės ne
šiočiau lelijėlę — meilės, skaistumo ir 
broliškumo ženklą; vieną dieną Tu bu
vai visai arti manęs — tai buvo valan
da, kurios niekados negalėsiu užmiršti: 
tada aš pasižadėjau tarnauti Tau, Tė
vynei ir Artimui, pažadėjau Tau skais
taus kūno ir skaisčios sielos meilę, jau
nos širdies ištikimybę Tėvynei, pažadė
jau pagelbėti artimui, pažadėjau gyven
ti skautiškaisiais įstatais ir įžodžiu.

Ir Tu man davei stiprią lazdą, kad tu
rėčiau kuo pasiremti žygiuodamas sun
kiu, bet laimėn vedančiu skautybės ke
liu. Ir jei kartais, sutikęs blogą draugą 
bei audros ir perkūnijos ištiktas, išsigan
dęs buvau praradęs spindinčio kalno vir
šūnę, Tavyje radau ištikimą Vyresnįjį 
Brolį atvedusį mane į saugų kelią.

O kad aš mokėčiau išreikšti savo pa
dėką!

Bet dabar, Mano Broli, aš esu gražių 
ir saule žėrinčių džiunglių vadovu: šeši 
“tako broliai” žiūri į mane ir aš jiems 
privalau būti pavyzdžiu, kuriuo jie ga
lėtų sekti, privalau būti apsauga miško 
pavojuose, parama kelyje, privalau būti 
mokytoju, kurio žodžiai jiems turi reikš

ti “gyvenimo druską”, privalau būti iš
tikimu skilties papročių saugu, privalau 
visada būti linksmas ir patenkintas, pri
valau būti aukštai nešančiu skilties gar
bę vėliavnešiu, kad tame rimtume ir 
džiaugsme mano broliai išmoktų nuga
lėti neišvengiamus sunkumus. Bet la
biausiai aš noriu Tave mylėti, noriu my
lėti Tave, Mano Broli, taip stipriai ir 
karštai, kad Tavimi liepsnodama mano 
širdis uždegtu ir mano “pipirų” širdis. 
Ir Vytuko ir Rimučio ir Algio ... Jie to
kie padykę...

Bet aš esu tik paprastas jaunuolis per 
Tave ieškąs kelio į broliukų širdeles, no
rėdamas kad ir jos pradėtų Tave mylė 
ti, kad jos mylėtų tik iš pasakojimų pa
žįstamą vargšę Tėvynę, kad mylėtų 
kiekvieną žmogų.

Aš ieškau kelio ir esu reikalingas pa
ramos sau ir broliams.

Dangaus, vandens gilumos, didžių kai - 
nų ir miškų skambesio Kūrėjau, suteik 
man jėgų atlikti savo pareigas bei patei
sinti į mane sudėtas Tėvynės viltis. Būk 
mano lūpose kalbant ir dainuojant, būk 
stiprybe žygyje ir varžybose, būk visa
da mano širdyje, kiekvienu metu:

“Ir jei Tu manęs nepaliksi, aš viską 
Tavyje pajėgsiu,

o koks gražus bus tada mano skilties 
Kelias”. —
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BROLIAI VYČIAI,

bene paskutinį kartą per šiuos mūsų 
mielo “Skautų Aido” puslapius krei
piuosi į jus kaip Vyčių Skyriaus vedė
jas. Greit sueis trys metai, kai aš per
ėmiau Vyčių Skyrių. Šiuo metu vyksta 
BVK sueiga, kurios metu išsirinksime 
naujai Brolijos Vadijos kadencijai Vy
riausią Skautininką ir jo Pavaduotoją, 
kurie savo keliu sudarys naują Vadiją.

Su dauguma iš jūsų susipažinau per 
spaudą ir laiškus, su kai kuriais Niaga
ros Jubiliejinėj Stovykloj, su kitais vi
sai neteko susitikti, nes neįstengė atsi
liepti į mano kvietimą bendradarbiauti.

Visiems tiems broliams ir vadovams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu padėjo 
mano darbe, tariu nuoširdžią skautišką 
padėką. Ypatinga padėka priklauso 
energingam mano pavaduotojui s. V. 
Mantautui, kurio nenuilstamos energi
jos dėka JAV Rajonų vyčiai pasiekė 
tiek daug gražių rezultatų. Bene leng
viausiai apčiuopiamas iš jų yra “Skau- 
tybė Berniukams” išleisti vajaus prave- 
dimas, kuris sukėlė Can. $1.420,39, kas 
sudaro virš US $1.450. Iš šios sumos virš 
98% surinkta JAV rajonuose.

Vietovėmis ši suma pasiskirsto sekan
čiai:

Can. $
1.. Chicago .......................... 354.91

Chicagos Tėvai Jėzuitai .. 96.50
2. Hartford .......................... 242.60
3. Detroit .............................. 148.42
4. New York ........................ 129.00
5. Cleveland ........................ 124.96
6. Boston .............................. 96.70
7. Rochester .......................... 63.45
8. Los Angeles ...................... 50.20
9. Miami ............................... 20.16

10. Omaha ............................ 15.57
11. Worchester ..................... 11.70
12. Waterbury ........................ 11.00
13. Anglijos Rajono Vyčiai .... 10.00

Pavieniai aukotojai, kurių 
aukos įplaukė betarpiškai 
į kasą ............................... 45.22

Viso $1.420.39

Turiu pasakyti, kad šia akcija buvo ne 
tik padarytas didelis patarnavimas skau
tiškam jaunimui, patiekiant jiems tokią 
vertingą knygą, bet ir padėta užuomaz
ga Skautų Spaudos Fondui, į kurį tu
rėtų suplaukti pajamos iš šios knygos 
pardavimo.

Pabaigai noriu dar kartą priminti, 
kad dalis aukotojų sąrašų dar manęs 
nepasiekė, o jie būtinai reikalingi auko
tojų pavardėms knygoje atžymėti, taip 
pat knygai išsiuntinėti.

Budėkime!
s. H. Stepaitis,

LSB Vyčių Skyriaus Vedėjas.

"Sk. Aido" redakcijos ir administracijos darbuotojai Toronte 1951-54 metais. Viršuje iš kairės: si. V. 
Macas, ps. A. Draugelis, ps. J. Gaižutis, ps. J. Pažėra, volt. V. Sendžikas, v.sl. J. Danaitis, ps. V. Brič- 
kus, jūrų budys kand. M. Empakeris. Viduryje iš kairės: s. Č. Senkevičius, s. S. Sileikytė, v.s. St. Kairys, 
p. B. Danaitienė, ps. V. Rušas. Apačioje iš kairės: psl. J. Karaziejus ir psi. V. Dailydė. Nuotraukoje 
trūksta: s. B. Stundžios, ps. I. Žemaitės, ps. Ulickaitės ir S. Pranckūno. Nuotr. J. Dvilalčlo.
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Tąso iš Nr. 1.

Praėjo visa savaitė kenčiant šaltį, lie
tų ir iš lėktuvo numetamą maistą besi
dalinant su žiurkėmis, kurios ne prašė, 
bet atkakliai reikalavo savo dalies.

Gi žemai prie bokšto nuolat budėjo 
tūkstančiai smalsuolių, o kadangi buvo 
šalta, daugelis begurkšnodami degtinę 
buvo smagiai nusiteikę. Ant sunkveži
mių patalpintos veikė net trys radio sto
tys pranešinėdamos, kas dedasi prie 
“Velnio bokšto”.

Šeštosios dienos rytą atvykęs su savo 
aštuoniais draugais Durancė pradėjo ko
pimą. Hopkinsas visą dieną praleido ste
bėdamas kaip kopėjai pamažu lipo aple
dėjusia ir kaip kaminas stačia bokšto 
siena pučiant smarkiam vėjui. Kiekvie
nu judėsiu tie nepažįstami žmonės rizi
kavo savo gyvybėmis, kad jį išgelbėtų. 
Ir savo širdyje Hopkinsas pasižadėjo 
niekad nedaryti panašių dalykų, kad 
paskui dėl jo kiti žmonės turėtų rizi
kuoti savo gyvybėmis.

Hopkinsas buvo išgelbėtas. Jis prisi
pažino, kad laimingiausia valanda jo gy
venime buvusi tada, kai po 8 valandų 
kopimo Durances galva pasirodė ant 
“Velnio bokšto” aikštelės, o jį sekė jo 
draugai.

Kasmet “Velnio bokštas” yra aplanko
mas daugelio tūkstančių turistų ir esą 
pastebėta, kad didesnė jų pusė klausinė
ja ne apie “Velnio bokštą”, bet apie at
sitikimą su Jurgiu Hopkinsu. Parko pri
žiūrėtojai, žinoma, mielai visa tai atpa
sakoja.

Toli palikom “Velnio bokštą” nusivež- 
dami su savim neišdildomą jo įspūdį. 
Dar kartą teko jį matyti jau grįžtant, 
kai pravažiavome 30 mylių atstume. 
Žiūrėjome į jį tada ir susimąstėm. Jis 
vis tebestovi toks pat, kokį matėme 
prieš daug šimtų metų. Anksčiau į jį 
žiūrėjo indėnai, vėliau baltieji žmonės. 
Šiandien mes — rytoj kiti. Keičiasi tik 
žmonių veidai, o “Velnio bokštas” vis 
toks pat. Koks trumpas to žmogaus gy
venimas begalinėse laiko mariose.

Ten, kur žuvo gen. Kusteris.
Horizonte vėl ėmė kilti tamsūs kalnų 

siluetai baltuojančiu sniegu viršūnėse. 
Tai Didžiojo Rago kalnų grandinė. Ji 
vis augo ir ryškėjo. Kelias dabar pasi
suko į šiaurės vakarus ir, kalnų pakraš
čiu važiuodami, artėjome prie Montanos 
valstybės, kur prasideda karingųjų Si
oux genties indėnų rezervatas. Saulė 
baigė leistis, o tai reiškė, kad reikia dai
rytis nakvynės; jau iš anksto buvome 
nutarę keliauti tik dienos metu, kad ga
lėtume viską matyti. Kaip tyčia prava
žiuojamieji miestukai buvo toki maži, 
kad nakvynės neradome. Prie kelio iš
dygsta ir lenta skelbianti, kad jau įva
žiuojame į Montaną, atseit, pas indėnus. 
Kas daryti? Važiuoti nakties metu per 
indėnų rezervatą? O kas bus, jei ims ir 
užpuls su kirvukais? Generolas Kuste
ris, nors ir buvo ginkluotas ir turėjo vi
są būrį kareivių, ir tai pakliuvo jiems 
į rankas, o dabar mudu tik du ir be to 
visai nekaringai nusiteikę ...

Grįžtame atgal ir pirmoje gazolino 
stotelėje “šnipinėjame” padėtį indėnų 
rezervate. Senukas nuramina, kad in
dėnai mums skalpų nenuims, o už 10 
mylių Wyolos kaimelyje esąs geras vieš
butukas. Miesteliuose daugiausiai gyve
ną baltieji, o indėnai laikosi toliau nuo 
kelių. Esą ir tokių, kurie dar tebegyvena 
palapinėse.

Nakvynė indėnų rezervate tikrai buvo 
rami ir puiki. Nereikėjo niekam nei sar
gyboje stovėti. Mūsų kelias eina šalia 
Mažesniosios Didžiojo Rago upės, kuri 
vingiuodama mūsų dešinėje čia nutols
ta, čia vėl priartėja. Pakelėje pradeda 
rodytis didelės lentos rodydamos link 
upės ir kartu aprašydamos, kas toje ar 
anoje vietoje gen. Kusterio mūšio su in
dėnais metu buvo atsitikę. Prie upės ap
augusios krūmais, matome stovinčias 
vargingas indėnų trobeles, kurios neturi 
nei dažytų durų, nei langų. Stovi jos 
pilkos ir mažytės, tarytum susitrauku
sios nuo skaudžių smūgių, kurie ištiko
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Čikagos sesės ir broliai 
dalyvavę Mokslo ir Pra
monės Muziejuje prieš
kalėdinėje programoje.
Viduryje p. J. Daužvar- 
dienė ir s .B. Čaplikaitė.

Nuotr. R. Račiūno.

tikruosius to krašto vaikus per paskutinį 
šimtmetį beginant savąją laisvę ir žemę.

Pasukę dešinėn į mažesnį keliuką, 
persikeliame per upę ir, pakilę į kalniu
ką, išvystame vartus, kurių viršuje lan
ko formos užrašas: “Gen. Kusterio mū
šio laukas”. Įvažiuojame. Pirmiausia į 
akis krinta didžiulės tvarkingos kapi
nės, bet jos yra vėlesnių laikų padaras. 
Tikrosios gen. Kusterio karių kapinės 
yra kiek toliau. Prieš jas pasiekdami, 
pirmiausia sustojame prie nedidelio mu
ziejaus. Pirmoje patalpoje — informa
cija, įvairūs suvenyrai, istorinės brošiū
ros apie gen. Kusterio mūšį ir knygos. 
Toliau patalpos sienose matome keletą 
paveikslų iš gen. Kusterio privataus 
ankstyvesnio gyvenimo. Viena jų vaiz
duoja gen. Kusterį su kažkuriuo Rusijos 
caru laike bizonų medžioklės, kurion ca
ras specialiai buvo atvykęs iš Rusijos, o 
gen. Kustėris buvo prikomandiruotas 
kaipo vadovas. Gen. Kustėris — nedide
lio ūgio, apsivilkęs uniforminiu švarku, 
dėvi plačiais bryliais tamsią skrybėlę ir 
ilgus aulinius batus, į kuriuos sukištos 
palaidos kelnės.

Dar toliau iškabinti kovos eigą rodą 
žemėlapių škicai ir anų laikų laikraštis 
skelbiąs žinią, jog indėnai žiauriai su
mušę amerikiečių kariuomenę.

Didžiausią įspūdį žiūrovui daro labai 
vaizdžiai ir gyvai keliose scenose atvaiz
duotas kovos laukas, kur mėlynose uni
formose gen. Kusterio kariai beviltiškai 

ginasi nuo atkakliai puolančių indėnų.
Toliau matosi po stiklu padėta gen. 

Kusterio uniforma, kareivių ginklai, in
dėnų lankai, strėlės, papuošalai ir t.t. 
Viskas surinkta mūšio lauke, pradedant 
sudraskyta amerikiečių vėliava ir bai
giant indėnų skalpavimo peiliu.

Apžiūrėję muziejų pasukame į kalniu
ko viršūnę, nuo kurios aiškiai matosi 
visas gen. Kusterio mūšio laukas, o kar
tu ir kapinės. Jos gana savotiškos; čia 
nėra mums įprasto kapinių tvarkingu
mo, nei gėlių, nei paminklų įvairumo. 
Dideliame prerijų žole apaugusiame plo
te pavieniui ar po keletą grupėse stūkso 
išmėtyti neperdidžiausi vienodo dydžio 
akmeniniai paminklai, kurie pastatyti 
ten, kur buvo rasti žuvę gen. Kusterio 
kariai. Pačiame kalno viršuje, kur laikė
si gen. Kustėris su paskutiniaisiais ka
riais, paminkliniai akmenys stovi tan
kiau ir vieta aptverta geležinių virbalų 
tvora. Nors akmuo ir rodo gen. Kusterio 
žuvimo vietą, bet jo ten nėra palaidoto, 
nes po mūšio jo kūnas buvo paimtas ir 
pargabentas į karo mokyklos kapines 
West Pointe.

Vietovė, kur įvyko gen. Kusterio kau
tynės su indėnais, galima sakyti, atrodo 
gana lietuviškai. Toli į visas puses, kur 
tik akys užmato, tęsiasi nedidelės kal
vos, o pietvakariuose lyg juosta nusitę
sia upės pakraščiais augą krūmai. Tyku 
ir ramu. Aukštai mėlynuoja dangus, o 
po kojomis vėjelio siūbuojamos šnara
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žolės, banguoja tolyn per laukus čia pri
gulamos, čia vėl pasišiaušdamos, tary
tum jose šliaužtų miklūs, kaip driežai, 
bronzinės spalvos Sioux kariai. Rodos 
tuoj pakils jie iš visų pusių ir puls mus 
šaukdami savo kovos šūkį, nuo kurio iš 
baimės sustingsta kraujas gyslose ir 
šiaušiasi galvos plaukai. Nuskambės šū
viai, zvimbs kulipkos ieškodamos savo 
taikinių, pasigirs sužeistųjų dejavimai ir 
mirties angelas tyliais sparnais plasnos 
virš kovos lauko, kaip anuomet — 1876 
metais.

Priežastys privedusios prie šio karo, 
kur skaitoma buvo išvystytas bene di
džiausias indėnų pasipriešinimas ginan
tis nuo besiveržiančių baltųjų, siekia 
ankstyvesnių laikų.

Vis didėjant baltųjų ekspansijai Į va
karus nuo Misisipės, lygumų indėnai bu
vo priversti apsigyventi specialiai jiems 
skirtoje teritorijoje, kuri 1868 metų su
tartimi buvo praminta Didžiuoju Sioux 
Reservatu. Tokiu būdu visa Pietinė Da
kota, esanti vakaruose nuo Misūrio 
upės, buvo atiduota nuolatiniam indėnų 
apsigyvenimui.

Praėjo šeši metai nuo tos sutarties pa
sirašymo, kai pasklido gandas, jog Juo
duosiuose Kalnuose esą atrasta aukso. 
Juodieji Kalnai gi buvo indėnų rezerva
te ir garsėjo palankiomis sąlygomis me
džioklei, tuomi sudarydami neįkainuo
jamą vertę indėnų pragyvenimui. Būrių 
būriai aukso karštligės apimtų baltųjų 
ėmė traukti į Juoduosius Kalnus nebo
dami pavojų ir valdžios draudimo. Gin
damiesi nuo plūstančių svieto perėjūnų, 

indėnai kartu ėmė daryti ir išvykas iš 
rezervato, kad atsikeršydami pelenais 
paverstų baltųjų sodybas, o taip pat ne
besilaikyti nustatytų rezervato sienų. 
Dėl to susidūrimai tarp baltųjų ir indė
nų pasidarė beveik kasdieniniu reiški
niu. Baltųjų akimis žiūrint, dėl jų buvo 
kalti vien tik indėnai, nes nedraugiškai 
atsinešė į jų teritorijon besibraunančius 
baltuosius. Indėnai gi jautėsi skriaudžia
mi ne vien teisiškai dėl brovimosi jų te
ritorijon, bet kartu ir medžiaginiai, nes 
su baltųjų plūdimu į Juoduosius Kalnus 
ėmė išsekti ir jų medžioklės šaltinis, o 
tuo tarpu valdžios duodamoji maisto 
norma rezervatui toli gražu nebuvo pa
kankama.

Esant tokiai padėčiai, Amerikos val
džia nutarė išspręsti tą klausimą, žino
ma, sudraudžiant indėnus. Gruodžio 
pradžioje buvo duotas įsakymas, kad vi
si indėnai per du mėnesius grįžtų į re
zervatą, nes priešingu atveju prieš juos 
bus pavartota karinė jėga.

Tokio įsakymo indėnai praktiškai ne
galėjo įvykdyti, nes užstojo šalta žiema. 
Tačiau buvo paskaityta, kad indėnai at
sisakė vykdyti įsakymą ir prieš juos tu
rėjo būti pavartotas ginklas.

1876 m. anksti pavasarį buvo išsiruoš
ta žygiui. Karo pajėgos, susidedančios 
iš kavalerijos ir pėstininkų, pajudėjo iš 
trijų, maždaug 450 mylių vienas nuo ki
to esančių ir trikampio formoj išsidės
čiusių, fortų. Tikslas buvo trikampio vi
duryje esanti pietinė Montana, kur maž
daug turėjo laikytis nepaklausę įsakymo 
grįžti į rezervatą klajojantieji Sioux

Vilkiukai iškylauja Ade
laidėje, Australija. Vad. 
ps. P. Vildžienė.

Nūotr. V. Stasiškio.
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indėnai.
Dalinys, ėjęs iš pietų, susidūrė su in

dėnais jau kovo mėnesį. Po trumpų kau
tynių indėnai pasitraukė j šiaurę ir pri
sijungė prie kitų gana skaitlingų indėnų 
grupių, kurios, mažų dalinių pagalba pa
laikydamos ryšį su indėnų rezervatu, 
gaudavo iš ten šiek tiek maisto atsargų. 
Tokiu būdu atžygiavusi iš paskos bal
tųjų kariuomenė birželio mėn. viduryje 
susikovė antrą kartą su indėnais ir buvo 
jų sumušta. Dėlto turėjo pasitraukti at
gal į savo išeities bazę Wyominge.

Indėnai gi, paslinkę dar kiek toliau į 
šiaurę, apsistojo Mažesniosios Didžiojo 
Rago upės slėnyje ir įsirengė jos pa
krantėje stovyklą. Atėjus pavasariui 
daug kitų klajojančių indėnų prisijungė 
prie šios grupės ir jos dydis, įskaitant 
moteris ir vaikus, galėjo siekti apie 
12 000 žmonių. Stovykla buvo nusitęsusi 
upės pakraščiu apie tris mylias. Šiam 
indėnų sambūriui vadovavo du įtakingi 
Sioux vadai: Sitting Bull ir Gall. Pirma
sis, galima sakyti, vadovavo indėnams 
taikos metu. Jis turėjo jiems didelės 
įtakos ir buvo gerbiamas kaipo išmin
tingas vyras. Tuo tarpu antrasis — Gali 
— buvo, grynai karo vadas, ir kovų metu 
buvo klausoma tik jo balso.

Iš kitų dviejų fortų žygiuojančios 
amerikiečių pajėgos susitiko vidurinėje 
Montanoje prie Jelostono upės ir, išdir
busios bendrą strategijos planą, sekan
čią dieną patraukė į pietus. Buvo susi
tarta, kad pajėgos, atvykusios iš Linkol- 
no forto ir vadovaujamos gen. Kusterio, 
žygiuos pastebėtais indėnų pėdsakais, o 
antroji grupė — atvykusi iš vakarų, žy
giuos lygiagrečiai kiek toliau vakaruose, 
kad tokiu būdu būtų galima paimti in
dėnus į reples ir priversti kautis.

Gen. Kusterio grupė, kuri susidėjo iš 
600 karių, 40 indėnų žvalgų ir virš 20 
įvairių civilių ,atsargiai slinkdama ryš
kiais indėnų pėdsakais, trečios dienos 
vidudienį atsidūrė vos už 8 mylių nuo 
tos vietos, kur prieš savaitę laiko buvo 
sumuštos ir išblaškytos iš pietų atžygia
vusios amerikiečių karo pajėgos. Tačiau 
apie tai nei gen. Kusteris, nei jo kariai 
nieko nežinojo. Čia pėdsakai staigiai pa
sisuko į vakarus link Mažesniosios Di
džiojo Rago upės. Žygis buvo sustabdy
tas ir laukta nakties. Sutemus buvo nu
žygiuota pėdsakais keletą mylių ir su

stota, kad prašvitus galima būtų orien
tuotis vietovėje. Auštant žvalgai prane
šė, kad Mažesniosios Didžiojo Rago upės 
slėnyje matosi rūkstą dūmai. Gen. Kus
teris, nuvykęs ant kalvos, pats juos ste
bėjo ir spėjo, kad ten turi būti indėnų 
stovykla. Buvo manyta ilsėtis per dieną 
pasislėpus kalvose ir laukti vakaruose 
žygiuojančių pajėgų, o ryte užpulti.

Tuo tarpu atėjo žinia, jog indėnai jau 
patyrė apie gen. Kusterio buvojimą kal
vose. Planą reikėjo keisti, nes indėnai 
iki rytojaus galėjo pasitraukti. Skubiai 
pasitaręs su savo karininkais, gen. Kus
teris nusprendžia nelaukti rytojaus, o 
pulti indėnus tuoj pat ir, padalinęs savo 
karius į tris grupes, duoda komandą 
žygiui.

Pirmoji grupė, prie kurios buvo pri
skirtas ir dalinys gabenąs maisto bei 
šaudmenų atsargas, pasiunčiamas žval
gybai kairiajame sparne, o kitos dvi gru
pės patraukia link slėnio, kur antroje 
upės pusėje buvo indėnų stovykla. Pri
artėjus prie jos apie dvi mylias, gen. 
Kusteris duoda įsakymą antrajam bū
riui persikelti per upę ir pulti stovyklą 
iš galo, o pats su trečiuoju būriu daro 
lanką, kad užpultų ją iš užpakalio.

Vykdydamas įsakymą, antrasis būrys 
persikelia per upę, tačiau kiek pajojęs 
išvysta, jog palapinių stovi kur kas dau
giau nei matėsi nuo kalvų prieš išsiski
riant su gen. Kusterio būriu. Pasirodo, 
kad stovykla buvo labai gerai dengiama 
medžiais apaugusių upės vingių. Netru
kus atsivėrė reginys ir visos stovyklos, 
kur knibždėjo gausybė indėnų. Tuoj visu 
smarkumu užvirusių kautynių pradžio
je raiteliai nusėdo nuo arklių ir gynėse 
kur kam pakliuvo. Tačiau po pusvalan
džio, indėnų skaičiui vis didėjant, bal
tieji buvo sugrūsti į paupio medžių tank
mę, kur buvo duota komanda šokti ant 
arklių ir trauktis į kalvas anapus upės. 
Traukimasis pavirto panikos pilnu bė
gimu, kur kiekvienas tesirūpino tik savo 
kailiu. Indėnai tuo tarpu persekiojo bė
gančiuosius iki pat upės. Kautynių pa
sėkoje beveik kas trečias baltasis buvo 
išvestas iš rikiuotės užmušant, sužei- 
džiant arba priverčiant ieškoti išsigel
bėjimo paupio krūmuose. Paskutiniųjų 
dalis sutemus persikėlė per upę ir pa
siekė savuosius, kurie kalvose vėl buvo 
susitvarkę ir užėmę gynimosi pozicijas.
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Palikę juos kuriam laikui, pažiūrėkime, 
kas dėjosi su trečiuoju būriu.

Trečiasis būrys, susidėjęs iš 225 karių 
ir vadovaujamas paties gen. Kusterio, 
kaip jau minėjome, atsiskyrė nuo antro
jo būrio, norėdami pulti indėnų stovyklą 
iš kito galo. Nujodami jie mato, kaip 
antrasis būrys keliasi per upę, o vėliau 
išgirsta ir pirmuosius šūvius — ženklą, 
kad kautynės su indėnais jau prasidėjo. 
Stovyklos antrąjį galą trečiasis būrys 
pasiekia tada, kai antrasis būrys trauk
damasis iš kautynių kėlėsi atgal per upę. 
Atsipalaidavusios iš kautynių pietinia
me stovyklos gale indėnų pajėgos, veda
mos paties Gali, dabar visu svoriu gulė 
ant gen. Kusterio būrio, kuris pajutęs 
tą jėgą, kaip ir antrasis būrys anksčiau, 
iš puolimo perėjo į gynimąsi ir, nulipę 
nuo arklių, ieškojo priedangos. Tuo pa
čiu metu būrio trimitininkui įduodamas 
raštelis ir įsakoma kuo greičiausiai pri
statyti jį pirmojo būrio vadui, kuris, 
kaip jau buvo minėta, buvo pasiųstas 
žvalgybon kairiajame sparne ir kartu 
gabenosi maisto bei šaudmenų atsargas. 
Pasiuntinys išjojo ir, nors jo arklys in
dėnams apšaudant sužeidžiamas, laimin
gai suranda pirmąjį būrį ir perduoda 
raštelį, kuriame baisiausiai skubant bu
vo parašyti vos išskaitomi žodžiai: “Sku
bėkit pas mus — Didelis kaimas — Tuoj 
pribūkit — Atgabenkit šaudmenis”. Iš 
paskutiniųjų žodžių galima spėti kaip 

labai jie buvo reikalingi gen. Kusterio 
kariams. Nuo čia gen. Kusterį ir jo ka
rius apgaubia tamsus nežinios šydas.

Pirmasis būrys, gavęs įsakymą vykti 
su šaudmenimis pas gen. Kusterį, pake
liui susitinka su antruoju būriu, kuris 
po nelaimingo mūšio ilsėjosi kalvose už
ėmęs gynimosi pozicijas. Jo kovingumas 
buvo visiškai palaužtas. Tuo tarpu nuo 
upės, kur vyko kautynės, girdėjosi nesi
liaujantis smarkus šaudymas ir gen. 
Kusteriui buvo reikalinga skubi pagal
ba. Greitai pasitarę abiejų būrių kari
ninkai sudaro mišrias kuopas ir viena jų 
tuoj siunčiama gen. Kusteriui į pagalbą, 
o likusios seka ją betarpiškai. Priartėję 
apie pusantros mylios nuo kalvos išvys
ta platų mūšio lauką, kur visur knibž
dėjo indėnai ir atrodė šaudė į žemę. Kaip 
vėliau paaiškėjo, tai buvo gen. Kusterio 
ir jo kariu paskutinės kovos vieta ir, ga
limas daiktas, tuo pačiu metu buvo pri
baigiami sužeistieji. Išvydę besiartinan
čiuosius, indėnai visa mase metėsi ant 
jų. Neliko nieko kito daryti, kaip nusė
dus nuo arklių pasiruošti kovai.

Vos tai spėjus padaryti, Indėnai jau 
buvo čia ir užvirė kautynės trukusios 
iki pat sutemų. Naktį indėnai pasitrau
kė į slėnį, kur šventė savo pergalę. 
Triukšmingi šūkavimai draskė nakties 
tylą, o degą didžiuliai laužai raudonai 
nušvietė padangę. (B.d.)

Clevelando sk. vyčiai po 
naktinio žygio prie gęs
tančio lauželio . . .

Nuotr. V. Bacevičiaus.
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DUOKIT LAISVĘ AR MIRTĮ 
s.v. v.sl. R. V. Mišauskas

Didelė, soti gyvatė šildėsi saulėje. 
Graži diena, karštos uolos. Išdidi barš
kuolė pramerkia vieną akį, pasiraivo, 
suvirpa savo penkių pėdų ilgio nugara, 
išdailinta kampuotais, ornamentais. Gra
žus yra dykumų karalienės gyvenimas 
—■ visa Mojane dykuma Kalifornijoje 
yra jos karalystė. Besigėrėdama savo 
grožiu, barškuolė vėl užsnūsta. Ir ko ne
snūduriuoti? Vakar pagauto jauno kiš
kiuko užteks bent porai savaičių ... Vėl 
lyg bandydama pajusti išsipūtusią kūno 
dalį, kur glūdi kiškiena, barškuolė paju
da. Bet, kas čia darosi? Ilgas kūnas pa
junta virpėjimą uolose: kažkas artėja. 
Kažkas ... didelis ... Priešas! Barškuolė 
greit susiriečia, palenkia galvą, kilsteli 
uodegos galiuką: kas išdrįso brautis jos 
karalystėn.?...

Keliauju Mojane dykumą supančiais 
kalnais. Sunki kuprinė, du galionai van
dens ir drabužiai, rodos, sveria visą to
ną. O ta saulė be perstojimo spirgina 
galvą, pečius. Uolos raižo batus. Prakai
tas rieda į akių kerteles, bet nėra laiko 
ilsėtis. Turiu pasiekti sutartą vietą, iš 
kur mane malūnsparnis paims. Žings
niuoju lyg robotas, tik staiga ... Pašoku, 
kaip įgeltas į šalį, dvilinkas išsineriu iš 
kuprinės ir sustingstu: orą virpina skar
dus “trrrrrrrr..Lyg piemenų barška
lai Lietuvoje. Taip, jau ją matau: išsitie
sus lyg dešra, dykumų barškuolė gyva
tė, vadinama “Diamond Back”. Iš lėto 
ji vėl susirango, palenkia kaklą ir pa
siruošia kovai. Stora, didelė, žvilganti 
saulėje. Na, jau ką, ką, bet tokį egzemp
liorių praleisti būtų nuodėmė. Išsiimu 
savo storas odines pirštines ir žaidimas 
prasideda. Iš lėto imu sukti aplink ją 
ratu, ji suka galvą mano link. Paerzinu 
porą kartų, ji žaibu kerta mano pusėn, 
bet nepasiekia. Abu esam patyrę šiame 
žaidime. Jei būčiau alkanas, būtų puikūs 
pietūs. Bet mudu abu sotūs... Po pus
valandžio žaidimo, jos barškalai jau ne
beteki skardūs, o juodas dvišakis liežu

vis vis dažniau švysteli į saulės šviesą. 
Pavargo išdidi barškuolė. Gana šposų!

Staiga ištiesiu koją, apautą sunkiais 
parašiutininko batais, ir išdiduolė neiš
kenčia dar kartą nepabandžius: lyg pa
leista strėlė kerta į puspadį ir, smarkiai 
atsitrenkus, sukrinta. Šį kartą neleidžiu 
jai susiriesti, o griebiu už kaklo prie pat 
galvos ir pakeliu. Ji pajunta, kad pada
rė klaidą ir jos kūnas lyg pantis apsi
suka aplink mano ranką. Uodegos galiu
kas kelia triukšmą, bet jau per vėlu.

Užsimetu kuprinę ant vieno peties ir 
pajudu pirmyn. Karts nuo karto pasi
žiūriu į savo belaisvę. Ji aprimo, bet 
tikriausiai galvoja, kaip įkirsti man į 
ranką. Būtų baisiai nemalonu ...

Grįžęs i dalinį, įleidau ją į didžiulę 
stiklinę dėžę, kur mes paprastai laikom 
visokius šliužus. Mūsų parašiutininkų 
dalinys kelių metų bėgyje yra turėjęs 
visokiausių gyvūnėlių. Mat, keliaujam 
ir gyvenam gamtoje daugiau negu civi
lizacijoje, tad juo geriau mes ją pažįs
tam, juo lengviau yra, kai laikas ateina, 
savo žinias panaudoti.

Kelių sekančių savaičių bėgyje nieko 
ypatingo neatsitiko. Kasdien praleidau 
keletą valandų su savo belaisve. Keletą 
kartų išspaudžiau nuodus iš nuodų mai
šelių ir tikrinau, kiek laiko truks, kol jie 
vėl prisipildys. Darėm daugiau bandy
mų. Įrodėm, kad senas įsitikinimas, jog 
gyvatė nešliaužia per ant žemės patiestą 
storą virvę, yra melas. Vieną kartą ne
atsargus parašiutininkas paėmė ją per 
toli nuo galvos, na ir žinoma, ji įkirto

Autorius rodo kaip laikyti gyvatę.
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Čikagos sesės ir broliai 
Mokslo ir Pramonės Mu
ziejuje pavaizdavo Lie
tuvos Kūčios: "Kažin ku
rio ištrauktas šiaudelis 
ilgesnis?".

Nuotr. R. Račiūno.

jam į ranką. Gerokai prisijuokėm iš 
išbalusio vaikino. Žinoma, užveržėm 
ranką, perpiovėm žaizdą, išsiurbėm už
nuodytą kraują, užšaldėm vietą apie 
žaizdą etilo chloridu (toks chemikalas, 
lakus skystis) ir viskas. Na, bet nieko 
nuostabaus, kad jis nusigando: tai jam 
buvo atsitikę pirmą kartą. Kitą kartą 
jau nebus taip pavojinga, nes kraujas 
bus atsparesnis ...

Kai tie visi įvykiai bėgo pro šalį, gy
vatė irgi buvo gerokai užsiėmusi: va
landų valandomis ji bandė pasiekti dė
žės viršų, staigiais judesiais išslysti iš 
mūsų rankų, per dienas bandė prasi
laužti pro sieną, kol visa paplūsdavo 
krauju ir sukrisdavo ant dėžės dugno. 
Su jos visomis pastangomis mūsų pagar
ba jai augo: toks laisvės troškimas, tokia 
nepalaužiama dvasia! Kartais ji taip 
įpykdavo kuriam bandymui nepasise
kus, kad pakeldavo uodegą ir paleisda
vo barškalus į darbą. Tada visi mūsų 
gyvūnėliai ir visi apylinkės šunes su ka
tėmis įsprausdavo uodegas tarp kojų ir 
kurdavo kur kas gali į saugias pakam
pes.

Taip bėgant savaitėms, augo ir mano 
rūpestis: barškuolė įsitikino, kad pabė
gimas yra neįmanomas ir “paskelbė ba
do streiką”. Po trijų belaisvės savaičių 
ji visiškai sublogo, nusilpo. Teko ką nors 
daryti. Mes, trys parašiutininkai, nuvy
kome pas bazės veterinarijos gydytoją 
ir po poros valandų grįžom nešini dviem 

baltom pelytėm. Bet tikėdami, kad barš
kuolė jomis susigundys, labai klydom. 
Sekantį rytą dvi pelytės vis tebebuvo 
viename dėžės kampe, o ji — kitame.

Jei ji būtų koks kitas gyvūnėlis, o ne 
gyvatė, būtume paleidę, bet ją negi pa
leisi. Tad pasiraičiau rankoves ir į dar
bą. Paėmėm gyvatę, prievarta išžiodi- 
nom ir sustūmėm pagaliuku maistą gi
liai, giliai. Smagu buvo. Nori ar nenori, 
bet ji gyvens!

Deja, išdidi barškuolė kitaip galvojo. 
Pamačiusi, kad jai net badauti nepavy
ko, nutarė, kad bus gana. Vos spėjom 
ją įleisti atgal į dėžę, kai ji susisuko ir 
kirto sau į uodegą. Gyvatės nuodai yra 
ir jai pačiai pavojingi, kai patenka į 
kraują. Sustojom, kaip apstulbę: to tai 
tikrai nesitikėjom... Ir mes, žmonės, 
juokiamės, niekinam, šlykštimės gyva
te! O ji parodė, kaip galima laisvę my
lėti. Tas šliužas, visų niekinamas, taip 
laisvę mylėjo, kad ne tik stengėsi ją at
gauti, bet ir gyvybę paaukojo, kai jokios 
kitos išeities neliko. O mes, žmonės?...

Nyku ir gaila kažko pasidarė, ir gėda. 
Gulėjo išdidi barškuolė, dykumų val
dovė, niekad nepralaimėjusi, laisva, 
mums nepasiekiama. Ir mūsų Krėvę se
kant norėjosi tarti: “Ir žuvo barškuolė, 
visų barškuolių barškuolė, nes laisvę, 
nes plačiąsias dykumas mylėjo labiau 
už viską... Valdove gyveno, valdove ir 
baigėsi”...
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Skyrių veda: ps. P. Pakalniškis, 1331, 16 St. Santa Monica, Calif., U. S. A.

SENIS LAPINAS PASAKOJA ...

Lietuviškosios skilties išlaikymas
Gyvendami Tėvynėje niekada nepa

galvodavome apie pavojų, kurį jauni
mas sutinka svetimųjų žmonių, kalban
čių kita kalba, aplinkoje. Dabar, gi, pa
tiems atsidūrus šitose apystovose, toji 
problema kasdien, kas valandą, kas mi
nutę, kas sekundę duria mums, senesnie- 
siems ir vyresniesiems, į širdį. O ką gal
vojate jūs, lietuviškosios skilties skau
tai? — Nusišypsosite ne vienas, pažvelg
site į mane, jūsų Senąjį Lapiną, ir neat
sakysite nieko. Tą atsakymą aš jau ne 
kartą esu sutikęs. Tas atsakymas yra ty
lus, tarytum, nieko žodžiais neišreiš- 
kiąs, bet, giliau pagalvojus — tai yra 
atsakymas, vyresniesiems, tėvams, mo
kytojams, skautų vadams šiandien su
keliąs daug baimės ir abejonių. Baimės 
dėl to, kad jei jūs, lietuviškosios skilties 
skautai, šiandien nepaimsite giliai giliai 
į savo širdis, kad aš esu vienas iš tų nar
velių, vienas iš tų darbuotojų, vienas iš 
tų kovotojų lietuvių kalbai, lietuvių pa
pročiams, lietuvių raštui, lietuvių gar
bingai praeičiai išlaikyti, — tada visi 
kartu galime pasakyti: — Mūsų darbas 
yra veltui. Veltui dirbame, veltui val
gome, veltui gyvename! Jei žmogus, gy
vendamas pasaulyje, nepajėgia savo są
žinėje ir aplinkoje sukelti troškimo į gė
rį ir didžius siekimus, — tokio žmogaus 
gyvenimas yra skaitomas tuščias, sava
naudiškas. Toks žmogus ieško naudos 
tiktai savo aplinkumai, savo kūnui. To
kių žmonių vengia kiti žmonės, tokių 
niekas nemėgsta. Jūs, lietuviškosios skil
ties skautai, vasario mėn. kartu su viso 
pasaulio skautais minėdami ir prisimin

dami skautybės įkūrimą ir jos idėjos iš
plėtimą viso pasaulio tautų tarpe, neuž
mirškite, kad jūs pasiekėte laisvus kraš
tus su didele paskirtimi: su paskirtimi, 
kad kiekvienas iš jūsų, dirbdami skau
tiškąjį darbą, turite jį surišti ir su mūsų 
tautos praeities ir ateities išlaikymu. Ar 
rišdami mazgelius, ar mėtydami kamuo
lį, statydami tiltus, bokštus, dainuodami 
dainas, signalizuodami, mokydamiesi 
pirmosios pagalbos ir kit., — visur ir 
visada atsiminkite — mūsų dabartinis 
darbas yra skirtas ne mums asmeniškai, 
bet savai tautai, savai valstybei, kuri ne
užilgo kelsis iš miego.

Gyvendami svetimųjų tarpe, nuolat 
sutinkame svetimus papročius. Nepagal
vokite, kad, išlaikyti savo kalbą, savo 
papročius, savo siekimus, — kitų tautų 
papročius turime niekinti ar neigti. Toks 
galvojimas — neišmintingo ir neišmoks
linto žmogaus. Gyvename didelėse tau
tose. Daug didesnėse, negu mūsų mažytė 
Lietuva. Didelės tautos turi daugiau ir 
papročių, įvairesnių pasireiškimų. Ne- 
niekinkim kitų tautų papročių, nes tie 
papročiai, kaip ir mūsų, lietuviškieji, su
kurti žmonių, liaudies, muzikų, dainių, 
menininkų, darbuotojų. Kiekvienas pa
protys ką nors reiškia. Jei jis būtų labai 
blogas, — kiekvienoje tautoje yra dau
giau žmonių galvojančių apie gėrį, negu 
apie blogį, užtat, jis bus uždraustas, su
varžytas nustatytomis sąlygomis.

Vasario mėnesį, minėdami pasaulio 
skautybės bendradarbiavimo sukaktį, 
visi lietuviškųjų skilčių skautai susirin
kime prie savo skilčių lauželių, paduo- 
kime vienas kitam rankas, stipriai jas
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paspausdami ir pasiryždami išlaikyti 
lietuvišką skautybę, lietuvių kalbą, lie
tuvių papročius, dainas, tvirtus ir nesu
žeistus iki grįžimo į Tėvynę.

Vasario mėnesį turite pradėti rūpintis 
inventoriumi, įrankiais, palapinėmis ir 
kit. dalykais, kurie bus reikalingi skil
čių iškylų, sueigų metu, vasaros stovyk
loje. Vasario mėn. skiltis turi pagrindi
nai apsižiūrėti, koks inventorius perei
tais metais visai nusidėvėjo, sulūžo, kad 
negalima pataisyti naudojimui, pasime
tė, pradingo. Ko skiltis iki šiol dar netu
rėjo visai įsigijusi. Vasario mėn. skilties 
ūkio vedėjas sudaro sąrašą turimų įran
kių ir inventoriaus—turto. Skilties suei
gos metu visa skiltis apžiūri savo turtą, 
įvertina, palygindami su pirkimo kaina; 
nustato, ar turimas inventorius - turtas 
bus užtektinas — išlaikys — ateinančio 
skautiško darbo laikotarpyje. Jei yra 
abejonių, tuoj pat galvokite, planuokite. 
Planuokite, kaip tą ar kitą įsigyti, kaip 
tam reikalui sukelti vajų pinigų rinki
mui; jei planuosite, kad jūsų planai ir 
neišsipildys šiais metais, kitais metais 
tikrai pavyks. Bet nebūkite snaudaliai: 
ne laikas bus aimanuoti ir lakstyti, kai 
reikės lipti į stovyklinius autobusus ar 
traukinius, ne laikas bus su skaudančia 
širdimi žiūrėti, kad sekančią vasarą į 
stovyklą galėjo išvykti tik Arų ir Beb
rų skiltys, o jūs, Sakalai, neturėjote savo 
palapinės — negalite vykti! O yra dar 
daug skilčių, kurios nieko neturi ir nesi
rūpina! Net ir skilties gairelės neturi pa
sidarę. Jie sako, et, kam mums čia tur
to, inventoriaus, įrankių! Tai yra tik jū
sų, senių vadų, “išmislai”. Mes važiuosi
me į stovyklą su išnuomotomis palapi
nėmis! — Tinginiui, kaip toje patarlėje: 
kiaušinis neluptas—mesk per tvorą, ne
turiu laiko nusilupti!—Tokie ir panašūs 
posakiai yra ne lietuviškų skilčių skautų 
ir bendrai — ne skautų. Būdami skau
tuose, mes mokomės būti dideliais, suau
gusiais. Mokomės įsigyti kokį nors turtą, 
nuosavybę, ją prižiūrėti, saugoti, gerbti 
ir mylėti, kitam parodyti, kitą paskatin
ti įsigyti. Daugelis iš jūsų žino, kaip ne
smagu gyventi ne savo grįčioj, ne savo 
name. O kaip nesmagu yra tikram skau
tui miegoti skolintoje, nuomotoje pala- 
ninėje, naudotis svetimo įrankiu — kir
viu, kastuvu, virimo puodu. O. neduok 

Dieve, jei skolintas įrankis besinaudo- 
jant sugestų, sulūžtų! Kaip nesmagu jį 
būtų grąžinti tikrajam savininkui. Net 
į žemę prasmegtum iš gėdos: paskolinai 
ir sulaužei, suplėšei. Užtat, nelaukite, 
nedelskite: vasario mėnuo yra skirtas 
pajudėjimui su skilties turtu pirmyn! 
Gerai peržiūrėkite turimą turtą, sudary
kite planus to turto papildymui. Netu
rite pinigų? Menkas tas skautas, kuris 
yra turtingas, kurio tėveliai turi daug 
pinigų ir duoda jam jų, kada tiktai pa
prašo. Tikras skautas, tikra skiltis, yra 
toji, kuri skilties inventoriaus įsigijimui 
panaudoja savo skautiškąsias žinias ir 
sugebėjimus: vakarais valandą, kitą, pa
dirbėti, surengti pasilinksminimą, vaka
rą. Geram skautui panašios progos pa
čios siūlosi, tik reikia noro ir skautiškos 
pareigos jausmo. Neužmirškite, patik
rinkite skilties turtą!

Šiuo žiemos metu ne vienam mūsų 
krito į akis, kad didesnių šalčių ir spei
gų metu, mūsų gerieji draugai — paukš
teliai ypač nuliūdę: kaip žmogui yra šal
ta, taip ir gyvuliui, paukščiui. Žmogus 
nori valgyti, nuėjo į krautuvę nusipirko, 
pasidėjo ant stalo, suvalgė, sotus nuėjo 
šilton lovon pailsėti. O gyvulėlis, paukš
telis? — Kas jam nupirks, kur jo krau
tuvė? Gyvulys, paukštis, yra kaip ir 
žmogus: tas pats alkio jausmas, skaus
mo, šalčio, tik sielos neturi. Skautas — 
gamtos ir gyvulių draugas, sako mūsų 
įstatai. Skautui gyvulėlis, paukštelis, 
kaip brolis, kaip sesuo, kaip draugas, 
kaip artimas. Jei žmogus nemyli gyvu
lio, jis nemylės, negerbs ir kito žmogaus. 
Mes, skautai, daug mokinamės iš gamtos 
ir gyvulių gyvenime. Vasario mėnesį 
yra pats tinkamiausias metas skiltyse or
ganizuoti inkilėlių gaminimą. Pereitais 
metais esu rašęs apie to darbo techniš
ką įvykdymą, šiandien noriu tiktai pri
minti, kad ši skautiška prievolė nebūtų 
numesta į kampą ir nežūtų. Gegužės 
mėn. reikės tuos inkilėlius jau kabinti 
medžiųosna, todėl, nepamirškite ir čia: 
padarykite kiekvienas bent po vieną in
kilėlį ir dabar, tuoj pat!

Skilties darbai kovo mėn.: Mokymasis 
statyti palapines; stovyklos įrengimai. 
Laužų sustatymo ir kūrenimo būdai. 
Kaip susikurti ugnį be 
degtukų. Iškylos su se
kimo uždaviniais.
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I.
“KARAS!”

Tyliais sniego apgaubtais miškais bū
tybė švilpė slidėmis.

Ji buvo gerai apsikaišiojusi nuo kan
dančio šalčio ir, nežiūrint tamsos, kurio
je ši Arktikos sritis tūnojo, ji, atrodo, 
neturėjo jokio sunkumo nuspręsti kur 
ir kada pasisukti.

Ji keliavo tyliai, kad net Arktikos 
apuokas, kuris buvo kątiktai sučiupęs 
nedidelę pelę, neišgirdo tol, kol ji ne
priartėjo per penkis žingsnius. Didysis 
paukštis klykdamas pakilo ir nuskriejo 
į orą piktai kalendamas savo kampuotu 
snapu — jo akys spindėjo kaip žibintai.

Slidininkas nesustojo. Kai beržai tiek 
praretėjo, kad mėlynai juodame dangu
je galima buvo matyti mirgančias 
žvaigždes, jis stabtelėjo. Čia vienoje vie
toje augo trys jauni berželiai; pasisukęs 
nugara į medelius, jis žengė trisdešimt 
žingsnių tiesiai į pietus ir atsidūrė prie 
stataus apsnigto šlaito.

Rankomis apsigraibęs trijų metrų 
aukščio šlaite, jis pagaliau pastukseno 
savo slidžių lazdos galu, ir jei būtų dabar 
sekamas, seklys nustebtų išgirdęs me
džio smūgius į medį, o ne medžio į su
šalusią žemę. Kažkas buvo šlaite ką gud
rios rankos taip gerai paslėpė, kad tik 
tie, kurie žinojo paslaptį, galėjo surasti. 
Tas kažkas buvo durys.

Pasibeldęs tylusis keleivis laukė ir, 
nė minutei nepraėjus, jis buvo apšvies
tas geltona šviesa. Durys atsidarė.

“Tai Stuartas”, šūktelėjo kažkam vi
duje aukštas jaunuolis atidaręs duris ir 
pasitraukė į vidų praleisdamas atvyku
sį. Durys užsidarė, ir trumpam apšviesti 
beržai vėl paskendo gilioje tamsoje.

Slapto kambario viduje, kuris tikru
moje buvo gerai iškastu ir įrengtu buk
lu, Stuartas Aštonas nusimetė savo sun
kų švarką, pirštines ir kailinę kepurę. 
Kiti keturi draugai padėjo jam sutvar
kyti slides ir nusiimti elnio odos batus. 
Kai visa tai buvo atlikta, jie pasitempė 
ir atsaliutavo. Jų saliutas nebuvo pilnos

(Šios apysakos veiksmas vyksta Suomijos ir Rusijos 
karo metu, 1939-40 m. žiemą. Didvyriška suomių 
skautų skiltis veikia sovietų užfrontėje padaryda
ma atskiriems priešo daliniams didelių nuostolių. 
Mažoji Suomija sugebėjo atsispirti milžinui-grobi- 
kui tik savo sūnų narsumu, kuris spindi kiekviena
me apysakos puslapyje. Veikalas yra skirtas žuvu
sioms Laisvės kovoje skautams prisiminti. Red.). 

rankos karinis saliutas. Tai buvo trijų 
pirštų skautiškas saliutas — vienodas 
visame pasaulyje.

“Atleiskite, kad vėluojuosi”, tarė Stu
artas, sėsdamasis prie linksmai sprak- 
sinčios ugnies, “bet aš atsilikau daiktų 
pasikrovime, ir tėtis man neleido išvykti 
tol, kol aš nebuvau visko susitvarkęs”.

Jo keturi draugai palingavo galvomis. 
Tai buvo keistai atrodanti grupė. Du iš 
keturių buvo aukšti, plačiapečiai, siau- 
raklubiai, ir atrodė visai kaip atletai 
pasirengę olimpiniams žaidimams. Tai 
buvo Paavo Nicklanderis ir Mattis Wuo- 
lijoki, suomiai iš Vipurio. Jie buvo at
vykę į Petsamą, prie Arktikos jūros, 

A.R.CHANNEL

dirbti kaip ruonių medžiotojai.
Kiti du buvo mažesnio sudėjimo, tam

siaveidžiai, aukštais žandikauliais, ku
rie paprastai yra būdingi mongolų kil
mės žmonėms. Jie buvo lapiai, Mikko 
Kerasimof ir Juhani.

Visi penki savo žvilgsnius buvo įbe
dę į žėrinčią ugnį. Nežiūrint didelio 
šalčio lauke, šiame gerai paslėptame 
būkle buvo jauku, ir Stuartas jautė di
delį malonumą sėdėti ir ilsėtis po ketu
rių kilometrų kelionės per žiaurų šaltį ir 
plakantį vėją.

Pagaliau Paavo Nicklanderis pertrau
kė tylą.

“Stuartai, tėtis tave siunčia atgal į 
Angliją, nes mano, kad rusai puls Petsa- 
mą. Jis klysta. Karo tarp Rusijos ir Suo
mijos nebus. Jie išspręs ginčą prie kon
ferencijos stalo. Rusai žino, kad mes, 
suomiai, kovosime iki paskutinio vyro 
gindami savo tėvynę... ir Stalinas yra 
pergudrus pradėti kovai, kurios jis gali 
nepajėgti užbaigti”. Paavo įdėmiai pa
žiūrėjo į Stuartą ir beveik visai susijau
dinęs pridėjo: “Negrįžk į Angliją, Stu
artai. Mes buvome taip laimingi nuo ta
da, kai tu įkūrei mūsų skiltį”.

Mikko Kerasimof, savo tamsiomis aki
mis visą laiką žaibuodamas ir mosuoda
mas tvirtomis rankomis, tęsė toliau:

“Nikis yra teisus, Stuartai. Raudonieji 
žino, kad Amerika yra mūsų draugė. 
Jie žino, Amerika neleis, kad Suomija 
būtų Rusijos pavergta. Anglija mums 
taip pat padės. Rusija nedrįs pulti. Pa
silik su mumis, Stuartai. Mes tave taip 
mylime. Jei paliksi Petsame, aš tau pa
vasarį dovanosiu elniuką”.

Stuartas Aštonas liūdnai papurtė gal
vą ir, pasilenkęs į prieki, pradėjo daužyti 
žėruojančius beržo gabalus kol jie su
byrėjo į karštas žarijas. Tada jis atsitie
sė ir padėjo ranką Mikko ant kelio.

“Labai norėčiau sutikti su jumis,” ta
rė jis. “Aš nenoriu grįžti Anglijon. Jau 
beveik metai, kai mes pradėjome rinktis 
draugėn kaip Elnių skiltis ir įsirengėme 
šį buklą. Būdami Elnių skiltyje mes tu
rėjome tikrai malonių valandų ir ...”

“Tai todėl turi išvažiuoti, Stuartai?“, 
Matti, vadinamas “Juokdariu”, paklau
sė. “Tai juokų darbas. Štai, čia esame 
mes, penki skautai, kurie visi sutariame, 
kad būsime nelaimingi, jei Tu mus pa
liksi. Tu būsi nelaimingas ir mes būsim 
nelaimingi. Todėl... pasilik čia”.

Stuartas nusišypsojo ir uždengė savo 
kaire ranka “Juokdario” burną.

“Pagalvokime blaiviau”, tyliai tarė jis. 
“Pažiūrėkime ką Rusija yra jau padariu
si. Kai Vokietija įžygiavo į Lenkiją ... 
Rusija prišliaužė iš užpakalio ir suvarė 
peilį Lenkijai į nugarą. Ji užgrobė pusę 
valstybės”.

Keturios galvos palingavo vienu me
tu. Jie žinojo, kad tai tiesa.

“Rusija tada nukreipė savo jėgą į Es
tiją, Latviją, Lietuvą”, tęsė Stuartas, “ir 
privertė jas prieš norą tapti “sąjunginin
kais” — Raudonoji Armija turi savo ba
zes tu’ose kraštuose — ir dabar ateina 

Suomijos eilė. Rusija nori Suomijos ir 
ypač nori tos Suomijos dalies, kurioje 
mes gyvename. Petsamas ir Liinahama- 
ris yra vieninteliai uostai Arktikoje, ku
rie žiemą neužšala. Rusija yra nusista
čiusi juos paimti”.

“Suomija kovos”, tarė tvirtai Paavo 
Nicklanderis.

Stuartas pritarė galvos linktelėjimu.
“Taip, Suomija kovos. Todėl mano tė

tis liepia, kad rytoj būčiau ant laivo Lii- 
nahamario uoste ir išplaukčiau į Švediją, 
o iš ten atgal į Angliją. Mano tėtis ma
no, kad karas prasidės prieš gruodžio 
mėnesio penktą dieną. Dabar jau yra 
lapkričio pabaiga. Tai reiškia, kad po ke
letas dienų, jei mano tėtis neklysta, pra
sidės karo veiksmai”.

Jaunuoliai nutilo. Jie sėdėjo akis įbe
dę į ugnį. Tada vienas grupės narys, ty
lėjęs visą laiką, prabilo. Tai buvo Juha
ni. Juhani paprastai buvo labai tylus. 
Jis mažai kalbėdavo, bet daug atlikdavo. 
Ko šis plačiapetis, nepaprastai stiprus 
lapis nežinojo apie šį kraštą ir gyvūnus, 
išvis nebuvo verta žinoti. Jis kalbėjo tik 
užklaustas, bet visi kiti keturi skautai 
jį labai mėgo. Nors skautišką lelijėlę ne
šiojo tik trumpą laiką, jis, be abejonės, 
buvo geriausias Elnių skilties skautas.

Dėdamas ranką Stuartui ant kelio, jis 
tyliai pradėjo:

“Stuartai, mes, lapiai, turime priežo
di: “Niekuomet nesunaudok paskutinio 
degtuko dėžutėje!” Tai yra lyg skautų 
šūkis “Budėk!”. Kai medžiotojas paste
bi, kad jo degtukų dėžutėje tėra likęs 
vienas degtukas, perkelia jį į pilną dė
žutę. Taip jis niekad nelieka be priemo
nės ugniai susikurti”. Juhani, kuriam 
buvo sunku surišti žodžius, išskėtė pla
čiai savo rankas. “Tu esi mūsų pasku
tinis degtukas, Stuartai. Į ką mes kreip
simės pagalbos skautavime, jei tu mus 
paliksi? Palik su mumis. Jei kils ka
ras ... na, ši šalis yra niūri, tai pavo
jingas kraštas įsiveržėliui. Mes, penki 
Elnių skilties skautai galime daug pada
ryti. Mes galėtume raudoniesiems su
duoti smūgį, — smūgį, kuris kirs giliai 
.... giliai kaip gero kirvio ašmenys įker
ta jauną berželį”.

Tai buvo Juhani nuostabi kalba, ir jis 
staiga nutilo. Jo juodų akių žvilgsnis 
įsmigo į draugų akis, ir jos degte degė 
tėvynės meile. Stuartas jautė kaip jo nu
gara nuėjo šiurpuliai. Juhani būtų žiau-
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rus priešas, ypač šioje laukinėje, niūrio
je teritorijoje prie PetSamo. Šis lapis ga
lėjo judėti kaip vaiduoklis. Jis buvo pui
kus slidininkas ir nedaugelis galėjo jam 
prilygti miško gyvenime. Jis buvo pa
tyręs medžiotojas... o žmones medžio
ti yra juk lengviau negu gudrias lapes 
ar greitus, drąsius vilkus.

Juhani pagaliau įsmeigė savo žvilgsnį 
į Stuartą, kuris nusiminęs pakratė galvą:

“Man gaila, Juhani. Duodu jums skau
to garbės žodį, kad tikrai noriu pasilikti 
su jumis; tačiau turiu paklusti savo tė
čiui”.

Juhani pritarė galvos palingavimu.
“Taip! Suprantu. Mes, lapiai, to taip 

pat išmokstame. Negalima tėvo neklau
syti. Man labai liūdna. Tu esi man kaip 
brolis”.

Jis įkišo ranką į vieną iš savo plačių 
kišenių ir ištraukė peilį. Plienas buvo 
geriausias kokį tik Švedija gali paga
minti, o puikiai išdrožta elnio rago ran
kena buvo Juhani rankų darbas.

“Priimk tai, Stuartai. Aš esu tik ne
turtingas lapis. Nesu daug keliavęs ar 
išsimokslinęs. Pažįstu elnius ir miškus, 
bet, išskyrus tai, nedaug ką težinau. Šis 
peilis yra vienintelis dalykas, kurį tau 
atiduodamas galiu išreikšti kaip laimin
gas buvau tavo draugystėje”.

Stuartui kažkas lyg gerklę užspaudė. 
Jis nebuvo supratęs kiek daug ši graži 
skautavimo draugystė reiškė tyliajam 
lapiui. Po minutės, kitos jis įstengė su

murmėti padėkos žodį. Juhani linktelė
jo, bet nieko neatsakė.

Užėjo nejauki tyla. Paavo Nicklande- 
ris atsistojo ir išsitraukė kelis gabalus 
elnienos.

“Einam valgyt. Kuriam laikui tai bus 
paskutinis mūsų valgis kartu. Gal būt, 
iš viso ... Kas gali žinoti? Valgykim ir 
būkim linksmi”.

Mattis Wuolijoki nusijuokęs apkabi
no Juhani ir Stuartą per pečius.

“Nenusiminkim! Stuartas turi mus pa
likti. Liūdna, tačiau skautų įstatas sa
ko: “Skautas linksmas, susivaldo ir ne
nustoja vilties!” Šypsokimės šį vakarą. 
Atsiminkime ... nors M’sieur Stalinas 
ir pasiųs savo batalijonus raudonųjų ka
reivių į Suomiją, nors jis mus ir užka
riaus, nors jis ir pavergs visą pasaulį, 
jis niekad - niekad - niekad negalės at
imti iš mūsų tų laimingų dienų, kurias 
mes išgyvenome Elnių skiltyje”.

“Taip reikia kalbėti”, tarė Stuartas 
laimingas galėdamas kelioms minutėms 
pamiršti mintį, jog teks palikti draugus. 
“Negalėdami šiandien pakelti vyno tau
rių, pakelkime kavos totą. Įdėk mėsą į 
keptuvę. Užvirk kavą. Aš pasiūlysiu 
tostą!”

Greitai nedidelis kambarys prisipildė 
čirškančio elnienos kepsnio ir skanios 
kavos kvapu. Penki skautai — du suo
miai, du lapiai ir anglas — atsisėdo už 
pušinio stalo. Stuartas pakėlė kavos 
ąsotį.

“Aš keliu tostą, Elnių skilties skautai. 
Prisiminkime visados štai ką: “Nors kal
nai ir jūros mus skirs... mes galime 
dvasia būti drauge. Aš keliu tostą už ... 
už ... taip, pasivadinkime save Vaiduok
lių skiltimi. Aš būsiu Anglijoje... Ru
sijos kareiviai gali išskirti jus keturis, 
bet kiekvieno mėnesio pirmą dieną per 
pietus ... prisiminkime viens kitą. Iš
gerkim už ateities Vaiduoklių skiltį”.

Visi tylėdami pakėlė savo ąsočius. Su
daužė ir išgėrė, o po valandėlės išsiskirs
tė į guolius. Savo mažame būkle jie buvo 
įrengę lovas, turėjo patalines ir kitus gy
venimui reikalingus dalykus, nes pa
prastai čia praleisdavo savaitgalius. De
šimtą valandą vien ugnis tyliai sprak- 
sėjo. Kaminu, pro kurį kilo maži dūmų 
kamuolėliai, buvo supuvęs medžio lie
muo, ir jokia šviesa pro jį neįstengė pra
siveržti. Tūkstančiai vyrų būtų galėję 
praeiti virš šios mažosios slėptuvės ir

16

17



niekad nebūtų jos pastebėję.
Penkiems jaunuoliams ramiai be

miegant, už Rusijos - Suomijos sienos 
vyko didelis judėjimas. Į milžiniškus 
bombonešius buvo kraunamos sunkio
sios bombos. Rusijos plačiai išgirta pa
rašiutininkų armija skubiai vykdė įsa
kymus. Rytiniame dangaus skliaute auš
ra pasirodys tik pusę vienuolikos, o dar 
gerokai prieš tą laiką pasaulyje skambės 
žinia, kad Rusija smogė. Rusų armijos 
planavo nepaskelbę karo užplūsti Suo
miją ir kovą laimėti suomiams dar ne
spėjus atsigauti nuo netikėto smūgio.

Juhani pabudo pirmasis. Jis pakilo iš 
savo guolio taip tyliai, kaip medžiojanti 
katė selindama prie savo aukos. Tamsoje 
jis susirado kelią į ugniavietę. Atsargiai 
pajudino sukritusias samanas. Apačioje 
buvo maža žarija. Juhani įpūtė žariją, 
užmetė ant ugnies daugiau beržo šakų, 
ir po kelių akimirksnių kambario tamsa 
dingo maloniai šokinėjančioje liepsnos 
šviesoje. Mikko Kerasimof pabudo taip 
pat. Kaip ir jo brolis lapis, jis nesirąžė 
ir nežiovavo. Vieną minutėlę jo akys 
buvo uždaros, alsavimas tylus ir taisyk
lingas, kitą — jis atvėrė akis ir giliai 
įtraukė oro į plaučius. Mikko nusliuogė 
žemyn.

“Pakelk Stuartą, Mikko”, sušnabždė
jo Juhari. “Jei jis turi vykti į Liihana- 
marį ir sėsti į laivą, tai negaiškime. Mes 
daug gražaus laiko turėsime išsimiego
ti... bet nedaug jo yra likę pasikalbėti 
su mūsų draugu anglu”.

Mikko nuėjo pakelti Stuarto. Tuo pat 
metu puodu rankoje Juhani atidarė du
ris norėdamas rytmetinei kavai atnešti 
vandens. Tą minutę, kai durys atsidarė, 
abu lapiai sustingo vietoje — Mikko lai
kydamas ranką kelis centimetrus nuo 
Stuarto peties, Juhani pusiau išėjęs pro 
duris. Tyliame ryto ore duksėjo tolimų 
sprogimų garsai ir girdėjosi lėktuvų mo
torų dūzgimas.

“Prasidėjo”, sušuko susijaudinęs Mik
ko, ir jo žodžiai prikėlė Stuartą ir abu 
miegojusius suomius. “Karas! Klausy
kitės ... lėktuvų motorai ir bombos”.

Penki jaunuoliai, trys iš jų staigiai iš 
miego pažadinti, įdėmiai klausėsi. Vie
nintelis dabar girdimas garsas buvo ga
lingų motorų ūžimas. Praėjus keliems 
akimirksniams, pasigirdo vienas po kito 
penki sprogimai.

Juhani išėjo į tamsą, nes, nors jau bu

vo aštunta valanda, ryto šviesos dar ne
simatė. Po poros minučių lapis grįžo ne
šinas sniego puodu. Jis buvo aiškiai su
sijaudinęs. Keldamas puodą ant ugnies, 
jis atsisuko į Stuartą ir jo tamsiame 
veide pasirodė šypsena.

“Tavo tėtis neklydo. Rusai buvo nu
sprendę kariauti. Karas prasidėjo ... ir 
tu nebegali grįžti Anglijon. Mes...”

Lėktuvo motoro kaskart stiprėjantis 
ūžimas jį nutraukė. Minutėlę jis stovėjo 
vietoje ir po to puolė prie durų jas už
trenkdamas.

“Jei jie išmes parašiutininkus”, tarė 
Juhani, “tada turėsime pasilikti čia kol 
sužinosime kas darosi. Einam, paren- 
kim pusryčius. Joks vyras negali gerai 
kovoti, kai jo pilvas tuščias”.

Stuartas tačiau movėsi savo elnio odos 
batus, ieškojo palto ir kailinės kepurės.

“Paduok mano slides, Paavo. Aš turiu 
pasiekti Petsamą ir sužinoti kas atsitiko 
su mano tėčiu”.

Kiti bandė jį atkalbėti, bet Stuartas 
buvo užsispyręs. Kai jis dėjosi slides, 
Mikko išėjo į tamsą ir užlipo ant kalne
lio, kuriame buvo įrengtas buklas. Šiau
rėje švietė silpna oranžinė pašvaistė. Ta 
pašvaistė buvo virš Petsamo uosto. Rusų 
bombonešiai jau buvo atlikę savo žu
dikišką darbą. Petsame nebuvo naikin
tuvų, kurie būtų galėję jiems pasiprie
šinti ... Jie smogė žiauriai, be jokio įspė
jimo, ir mediniai namai virto padega
mųjų bombų lengvomis aukomis.

Mikko sugrįžo ir tarpduryje susidūrė 
su Stuartu.

“Nekaip atrodo, Stuartai“, tarė jis kie
tai. “Petsamas dega. Pasilik čia kol pra
švis diena”.

Stuartas bandė pro jį prasistumti, bet 
Mikko sugriebė už rankos.

“Palauk, tada aš vyksiu su tavim”.
Stuartas lukterėjo. Virdulys buvo nu

imtas nuo ugnies. Daugiau samanų buvo 
užmesta ant degančių beržo malkų ir 
po penkių minučių skautai pradėjo žą
sele judėti degančio Petsamo pusėn.

Virš galvos urzgė lėktuvai kaip mil
žiniškos dūzgiančios bitės ir oras virpėjo 
nuo sprogstančių bombų smūgių. Skau
tams nenukeliavus nė pusės mylios, nau
jas garsas prisidėjo prie bombų spro
ginėjimo — tai pavojingas kulkosvaidžio 
tarškėjimas.

Skautai, išgirdę šį triukšmą, sustojo. 
Jis buvo visai netoli.
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Takka-takka-takka-takka-tak!
Atskiri šautuvų šūviai atsiliepė kul

kosvaidžiams. Tada staiga lėktuvų mo
torų ūžimas nustelbė visus kitus garsus 
ir po kelių sekundžių miškas buvo ap
šviestas parašiutinės lempos. Palengva 
krisdama ji švietė mėlynai balta švie
sa, o tarp medžių buvo matyti tamsūs 
šešėliai karių, kurie bandė pasislėpti ir 
prisidengti. Kulkosvadis vėl staiga pra
dėjo greitai kalenti ir visa tai stebį skau
tai krūptelėjo, matydami vieną karį par- 
krentant. Pripuolęs prie jo draugas ban
dė jį įtraukti saugion vieton, bet ir pats 
sukrito kulkosvaidžio ugnyje.

Dar kartą lėktuvas pasviro ore, dar 
kartą mėlynai balta rakieta apšvietė 

artas, “ir palaukime kol viskas truputį 
nurims”.

“Aš nužudysiu rusą”, Juhani ištarė ty
liai, “ir pasiimsiu jo automatinį šau
tuvą”.

“Geras skautas klauso įsakymų”, tarė 
kietai Stuartas, “ir aš dar esu jūsų skil- 
tininkas. Praleiskime rusus. Negyvas 
Juhani yra niekam nenaudingas. Pasi- 
slėpkim... ir aptarkime kas daryti”.

Juhani svyravo. Lapių kraujas stum
te stūmė pulti kovon ir bandyti iš pa
salų nudobti rusą, bet jo meilė ir ištiki
mybė Stuartui privertė paklusti. Po mi
nutės jis patraukė pečiais ir nusisuko 
nuo kovos lauko.

Būkle visi susėdo ratu. Stuartas tyliai

besitraukiančių suomių dalinį. Vėl pra
sidėjo mirtį nešąs kulkosvaidžio tarš
kėjimas.

“Parašiutininkai”, tarė niūriai Mikko.
Visi tylėjo. Stuartas galvojo apie tuos 

du nutilusius karius sniege ir svarstė, ar 
jie yra dar gyvi. Po minutės kitos pasi
girdo svetimi balsai. Jie kalbėjo rusiškai, 
ir Stuartas labai mažai ką tesuprato, bet 
ši kalba buvo pakankamai pažįstama 
abiem suomiam, Paavo ir Matti, nes jie 
buvo gimę visai netoli Rusijos sienos.

“Ten yra visa jų gauja”, sumurmėjo 
Paavo, “ir jie rikiuojasi linijon, kad 
įstumtų besitraukiančius suomius į 
mišką”.

“Geriau grįžkime į buklą”, tarė Stu- 

uždėjo ant ugnies virdulį, prieš tai pa- 
sklaidęs smilkstančias malkas. Po to at
sisuko į savo keturis draugus.

“Klausykite, bičiuliai. Petsamas lieps
nose. Liihanamario uostas greičiausiai 
taip pat. Pagalvokime, kas dabar daryti. 
Man reikia būtinai pasiekti savo tėvą ... 
sužinoti kas su juo atsitiko”.

Matti Wuolijoki palingavo galva.
“Taip, Stuartai, rusai padarė tai, ką 

mes veltui bandėme vakar naktį... jie 
sulaikė tave nuo išvykimo iš Suomijos. 
Ir dabar nebebus reikalo mums būti 
Vaiduoklių skiltimi. Mes galime pasi
likti Elnių..

Verčia R. Mieželis.
Iliustruoja A. Muliolis.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

KAPITONO GAIDYS, CUKRUS IR KINIETIS

Burlaivio “Niobe” kapitonas buvo juo
kingas senas krienas, truputį šlubas ir 
su barzda kaip ožio, lyg pamėgdžiotų 
Napoleoną III. Apie jo koją pasakojo, 
kad kartą Čilėje, iš laivo genant bandą, 
vienas įpykęs jautis puolė kapitoną, ku
ris turėjo gelbėdamasis šokti į vandenį 
tarp laivo ir krantinės. Ten jo koja ir su
lūžo ... “Niobe” buvo iš Suomijos, kaip 
ir pats kapitonas, vardu Petras Sundell.

Kapitonas niekad nekalbėdavo su jū
rininkais, bet tik su šturmanu ir papū
ga, ir su šturmanu tik tada, kai jam duo
davo įsakymus.

Šiaip jis sėdėdavo ant viršutinio denio 
ir megzdavo kojines, kurias vėliau par
davinėdavo savo jūrininkams, o tie no
romis nenoromis turėdavo jas pirkti ne
norėdami patekti kapitono nemalonėn. 
O kapitonas galėdavo jūrininkui gyveni
mą ant borto padaryti nepakeliamu, 
ypatingai tas senas suomių velnias. Šalia 
kojinių mezgimo jis gaudydavo žuvėd
ras ir albatrosus, nežiūrint to, kad alba
troso užmušimas skaitydavosi nelaimę 
pranašaujančiu įvykiu. Albatrosų 
plunksnomis moterys mėgsta papuošti 
skrybėlės, o iš kojų odos išeina puikios 
tabokinės. “Niobės” kapitonas rinko 
plunksnas ir sakydavo: “Kai aš vesiu, 
tai man žmona iš jų padarys puikias 
duknas”.

Savo laiku “Niobe” buvo keleiviniu 
burlaiviu ir turėjo didelę kajutę, kurio
je dabar kapitonas ir laikė tas plunks
nas. Aš nežinau ar jis kada vedė ir kokią 
žmoną galėjo gauti tas nenaudėlis.

Kažkas kapitonui papasakojo, jei jis 
norįs ilgai gyventi (o to jis labai troško), 
tai turįs valgyti kiaušinių.

Ant borto jūrininkų maistas buvo sū
dyta męsa, pupelės, žirniai ar kas pana

šaus. Galbūt tam maistui trūko vitami
nų, o kiaušiniai jų, atrodo, turėjo. Šiaip 
ar taip, kapitonas nusprendė valgyti 
kiaušinius...

Taigi, jis gavo kelias vištas, seną gai
dį ir tikėjosi, kad jau šviežių kiaušinių 
netrūks. Jis galvojo kasdien turėsiąs 
bent tris kiaušinius, o gal ir šešis, nes 
apie vištas nieko neišmanė.

Taip jis sėdėdamas ant viršutinio de
nio, kalbėdavosi su papūga, megzdavo, 
gaudydavo žuvėdras, albatrosus ir lauk
davo kiaušinių. Kartais jis išgirsdavo 
vištas kudakinant, bet nubėgęs nė vieno 
kiaušinio nerasdavo. Taip praėjo kelios 
savaitės, o kiaušinių kaip nėr, taip nėr.

“Po galais”, jis sakydavo, “kas čia da
rosi?!”

Be manęs, kitas kajutės berniokas bu
vo švedas, už mane truputį vyresnis. Bū
damas ūkininko sūnus, jis viską puikiai 
žinojo apie vištas. Jis žinodavo kuri viš
ta eis dėti. Tad mes ją sugaudavome ir 
laukdavome. Vištininkas buvo viduryje 
laivo ir, kai tik višta pasiruošdavo dėti 
kiaušinį, mes įslinkdavome griebdavo
me padėtą kiaušinį, ir dumdavome šalin. 
Vištai pradėjus kudakinti, atbėgdavo 
kapitonas kiaušinio, bet, deja, nieko 
nerasdavo.

“Po galais”, jis sakydavo, “tos vištos 
nededa kiaušinių!”

Tuo tarpu mudu kiaušinius išgerdavo
me, nes apie jų išvirimą ir kalbos nega-* 
Įėjo būti, kadangi virėjas ir šturmanas, 
kaip ir kapitonas, laukė to laiko, kada

GERO VĖJO BROLIAMS JŪRŲ 
SKAUTAMS 1955 METAIS!

jūrų s. B. Stundžia
LSB Jūrų Skautų Skyr. Vedėjas.
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vištos pradės dėti.
Dar kelios savaitės praėjo.
“Po galais”, tarė kapitonas, “tas se

nas gaidys tinka tik sriubai”. Jis net pil
vą sau paglostė, kai pagalvojo apie viš
tieną.

Kartą gaidys užšoko ant priekinių bu
rių ir, atrodo, užmigo, ar gal tik ilsėjosi 
vieną koją pakėlęs. Staiga pakilęs leng
vas vėjelis ištempė bures ir nusviedė 
gaidį į jūrą. Pastebėjęs tai kapitonas 
ėmė šaukti:

“O-o-o, mano gaidys, mano vištienos 
sriuba! Kaip aš tą gaidį dabar išgrieb
siu?” ir pradėjo bėgti į laivo vidurį rėk
damas: “Žmogus už borto!”

Išgirdę jūrininkai skubėjo į savo vie
tas, dairydamiesi ir teiraudamiesi, kur 
tas žmogus.

“Tai gaidys”, subliovė kapitonas, “ma
no vištienos sriuba”.

Vyrai nuleido valtį ir nuirklavo prie 
gaidžio. Kadangi gaidys nemoka plaukti, 
tai spardydamasis apsiverčia aukštyn 
kojomis. Jį vos leisgyvį ištraukėme.

“Tuoj pat dėk jį į puodą!”, įsakė virė
jui kapitonas.

Neužilgo po laivą pasklido nosį kute
nantis kvapas, kurį jūrininkai mielai 
uostė ir rydami seilę slampinėjo apie 
virtuvę, kol gaidys vire ir apie kapitono 
kajutę, kada jis valgė. Žinoma, ir aš ten 
slankiojau.

Kapitonas, laikydamas gaidžio kulšį 
lankoje, iškišo galvą pro langą ir man 
praeinant paklausė:

Riša mazgus Čikagoje . . , Nuotr. L. Knopfmilerio.

“Feliksai, ar tu mėgsti vištieną?’1
“O taip, kapitone, aš labai mėgstu“.
Jis pliaukštelėjo ranka per savo riebų 

pilvą ir pridūrė:
“Aš irgi labai mėgstu”, tuoj pat nury

damas didelį kąsnį.
Tas senis paklausė ar aš mėgstu viš

tieną! Jūs nežinote ką reiškia ištisas sa
vaites išbūti jūroje ir staiga užuosti viš
tienos kvapą. Iš tiesų, tai buvo perdaug! 
Tas kapitonas buvo tikras jūros velnias, 
jeigu toks yra kada nors buvęs.

Pasiekus Australiją, kapitonas nusi
pirko kitą gaidį... Bet nežinau kaip jam 
vėliau ėjosi su kiaušiniais, nes iš laivo 
pabėgau ir to kapitono daugiau nebe
mačiau.

Jūrininkai yra garbingi žmonės, bet 
maisto vogimas laive skaitomas leisti
nu, nes retai tekdavo būti pakankamai 
pavalgiusiam, o vagiant retai pagau
davo.

Kartą britų burlaiviui “North Star”, 
grįžus į savo uostą Plymouth, visai įgu
lai buvo išmokėtos algos ir visi paleisti 
į krantą. Aš gi nenorėjau eiti į krantą, 
nes nepažinau miesto. Todėl paklausiau 
kapitono ar negalėčiau palikti laive.

“Gerai, Feliksai”, jis tarė. “Gali pa
silikti ant borto. Kadangi nėra kas veik
ti, tai galėsi išvalyti mano kajutę”.

“Po galais, tai bus gerai”, pagalvojau.
Kapitonas vis ką nors prilaiko kaju

tėje, gal slyvų, o gal ir cukraus. Ir iš- 
tikrųjų, “North Star” kapitonas turėjo 
cukraus kajutėje ir aš turėjau iš skar
dinės pripildyti cukrinę, žinoma, pasi
stengdamas, kad ir kišenės neliktų tuš
čios, nes jūrininkai ant jūros cukraus 
negauna nė pauostyti.

Vieną dieną kapitonas žvilgterėjo į 
skardinę ir paklausė:

“Sakyk, Feliksai, ar tu mėgsti cukrų?“
“Ne, kapitone, cukraus aš tikrai ne

mėgstu”, atsakiau.
“Po galais, man atrodo, kad cukrus 

per greitai išsieikvoja”.
“O ne, kapitone, aš nemėgstu cukraus 

ir niekad jo nemėgau”.
“Feliksai, aš tavimi pasitikiu, gal tu ir 

nemėgsti cukraus, bet ir man nusibodo 
jį valgyti. Taigi, nebepripildyk daugiau 
cukrinės ir daugiau nebeliesk tos skar
dinės dėžės su cukrumi”.

“Gerai, kapitone, jūs galite manimi 
pasitikėti”, pasakiau, bet kartu ir pagal-
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vojau: “Kas gali man sukliudyti iš ten 
cukrų vėl imti?” Taigi aš paėmiau vėl 
truputį. Bet... po galais, toje skardinėje 
buvo musių, kai tik pakėliau dangtį, jos 
ir išskrido.

Sekantį rytą kapitonas pasišaukė ma
ne ir tarė:

“Ar tik neėmei cukraus iš skardinės?“.
“O ne, kapitone, aš cukraus nemėgs

tu”.
“Ar tu, Feliksai, buvai atidaręs skar

dinę, ar tu buvai pakėlęs dangtį?”.
Aš prisiminiau muses ir turėjau gal

voti greitai.
“Taip, kapitone,” pasakiau, “aš atida

riau skardinę, nes norėjau muses iš
vyti”.

“Tai reiškia tu matei muses”, tęsė ka
pitonas. “Tu galėjai matyti muses per 
skardinės dangtį. Po galais”, pyko kapi
tonas, “tai aš tas muses ten įleidau norė
damas tave sugauti!”.

Kadangi buvau jau pasiruošęs, tai 
sprukau iš laivo kaip kulka.

Bet kartais būna ir blogiau. Pavyz
džiui, papasakosiu nutikimą viename 
laive, kuris plaukiojo Geltonojoje Jū
roje. To laivo pogrindis visada būdavo 
sausakimšai prigrūstas kiniečių, o kinie
čiai, kaip visiems yra žinoma, yra nepa- 
pasti melagiai. Taigi, vieną dieną vienas 
kinietis mirė. Kapitonas daryti įprastų 
laidotuvių jūroje nenorėjo. Pagal tai
sykles laivas turėdavo sustoti, kūną rei
kėdavo įsiūti į maišą, o kapitonas priva
lėdavo .sukalbėti maldą, ir tada kūnas 

būdavo nuleidžiamas į jūros dugną. Tas 
viskas yra puiku, bet ilgai užtrunka ir 
sutrukdo kelionę, o kapitonas kaip tik ir 
nenorėjo trukdyti kelionės, ypatingai 
dėl mirusio kiniečio. Taigi jis pasišaukė 
laivo tarną ir jam tarė:

“Po galais, Karoli, tas pogrindžio ke
leivis, tas kinietis numeris 53 mirė. Ry
toj iš ryto antrą valandą išmesk jį už 
borto be jokių plepėjimų. Aš įrašysiu į 
logo knygą, kad laidotuvės įvyko”.

Laivo tarnas, kuris tik vedęs pasiėmė 
tas pareigas, buvo senas jūrininkas ir be 
to, labai drausmingas ir paklusnus.

Sekantį rytą kapitonas jį paklausė:
“Karoli, ar išmetei numerį 64 už bor

to?”.
“Ne, kapitone, jūs man liepėte išmesti 

numerį 53”.
“Ar aš padariau klaidą?”.
“Taip, kapitone, jūs pasakėte 53-čią”.
“Sakyk, po galais, ar tu išmetei tą 

53-čią?”
Taip, kapitone”.
“Bet, po galais, ar jis buvo negyvas?”.
“Jis sakėsi esąs gyvas, bet jūs žino

te, kokie baisūs melagiai yra tie kinie
čiai“. Iš F. Luckner pasakojimų B.S.

TRUMPAI
© Toronto jūrų budžiai pirko 2 tonų 

jachtą. Įgulos vadu 1955 metams išrink
tas jūrų ps. G. Kačanauskas.

® Clevelando jūrų skautų oktetas 
koncertavo Toronte jūrų skautų rėmėjų 
suruoštame vakare.
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A.L. CORBAS

A

Apdainuokim seną žemę!
Ji turi daug gėlių,
Ji turi paukščių giesmininkų 
Kurie pralinksmina kiekvieną; 
Ji turi daug gėlių.
Dainuokim apie žemę!

J. Richepin.
SĖJA
Atėjo spalis. Apsiniaukęs dangus. Pie

va mėlynuoja pražydusiais krokusais. 
Kalvos viršūnėje du sunkiai pakrauti 
jaučiai ištęsė savo kaklus. Tai sėjos lai
kas. Ar girdite šauksmą? “Tsi! tsi!” Tai 
varnėnas tupėdamas šalia vynuogyno, 
pravėręs vynuogėm suteptą snapą, šau
kia:

Tsi! . . . Tsi! . . . Tsi! . . .
Jaučių darbelis!
Atvyksta rudenėlis!

— Rudenėlis? Kas yra rudenėlis? — 
klausia Grūdelis, važiuodamas į laukus 
su daugybe savo brolių. — Kodėl aš esu 
čia? Ką su mumis darys?

Bet Javo Grūdelis nieko daugiau ne- 
bepratarė. Jį pačiupo ir metė į žemę. 
Smūgis buvo toks stiprus, kad jis net ap
svaigo. Atsigavęs jis pasijuto visas už
verstas žeme. Mėgino pakelti savo kalė
jimo stogą, bet veltui.

— Kas man nutiko? — verkšleno jis.
— Taip tamsu ir tvanku ...

Ponia Kurmienė, netoli jo taisydama 
savo urvelį, išgirdo verkšlenimą ir at
siliepė:

— Būk ramus, Grūdeli. Nenustok vil
ties, mano bičiuli. Aš pažinau daug grū
delių, kurie buvo uždaryti žemėje pana
šiai kaip ir tu. Vėliau jie virto gražiais 
žaliais daigeliais. Turėk kantrybės ir 
gerk iš žemės daug daug vandens. Tai 
suteiks tau jėgų.

GRŪDELIS DYGSTA
Grūdelis paklausė gero patarimo. Jis 

pradėjo godžiai gerti vandenį. Jis gėrė 
ir gėrė tiek, kad smarkiai padidėjo ir net 
jo rudi marškiniukai persprogo. Po kelių 
dienų jam išaugo maža šaknelė.

Kelias dienas žemę buvo padengęs 
tirštas rūkas. Bet štai vieną rytą rūkas 
išnyko ir, kai Saulutė apšvietė lauką, 
ji pamatė prie žemės mažą žalią galvy
tę. Tai buvo Grūdelis iškišęs savo nosytę 
į šviesą.

— Laba diena, Saulute! — sušuko jis,
— kaip malonu, kad jūs atėjot manęs pa
šildyti.

Grūdelis apsidairė. Aplink jį buvo 
daugybė daigelių, kurie kaip ir jis šil
dėsi ryto saulutėje. Tai buvo jo broliai. 
Visi kartu jie pripildė didelį lauką, ku
ris tęsėsi iki pilkosios trobos.

VOVERAITĖ
Grūdelis augo lauko gale, netoli žalios 

girios. Vieną rytą jis pamatė šalia tako 
mažą aštrią nosytę, apskritas blizgančias 
akis ir puikią rudą, užverstą į viršų ir 
pasipūtusią uodegą... Tai buvo Ruduke 
iš gretimo miško.

— Mano pusbrolis Juodukas pasity
čiojo iš manęs, — sušuko ji, — kiek aš 
neieškojau, tačiau šitame miške neradau 
nei vieno riešutuko. O jis užtikrino, kad 
jų čia daugybė. Prisiekiu savo ūsais, pus
broli Juoduk, tu gailėsiesi!

Pasikasius snukutį kaire kojele, ji tęsė 
toliau:

— Šiandien šilta ir aš girdžiu skam
balus karvių, besiganančių gretimam 
miške. Tai “bobų vasara”, o žiema artė
ja ... Aš gi dar nepasirūpinau savo at
sargomis. Protinga voveraitė turi turėti 
mažiausiai tris gerai aprūpintas slapta
vietes. Taip sakydavo mano motina. 
Greit į darbą! Pagalvosiu, ko man rei
kia? Pirmiausia, jei galima, riešutukų. 
Ak, aš juos taip mėgstu, tačiau jų šįmet 
taip mažai. Laimei netrūksta gilių. Pa
žįstu seną ąžuolą. Jis jų daug turi. Dar 
vakar jos krito į samanas kaip lietus. 
Bėgu...

Ruduke puolė į mišką, užšoko į medį 
ir dingo.

— Šitas gilių kramtytojas labai ma-
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lonus, — pasakė gyvai susidomėjęs Grū
delis. — Bet jisai valgo daiktus apie ku
riuos niekad nesu girdėjęs, be to, jų taip 
sunku gauti. Mūsų visas maistas paruoš
tas žemėje; tai daug patogiau. Mums už
tenka, nieko nesirūpinant, tik čiulpti tą 
maistą šaknimis. O kas tai? Aš girdžiu 
triukšmą. Kas čia ateina?

PELĖS
Tai buvo pelyčių šeima. Jos atėjo šo

kinėdamos, pastačiusios ausytes ir ūsus 
nukreipusios pagal vėją. Atvedusi jas 
motina sustojo ties Grūdeliu, suraukė 
snukutį ir tarė:

— Štai, vaikai, susėskite apie mane. 
Aš turiu jums pasakyti svarbų reikalą. 
Niekur toli nenubėkit, nes šį vakarą ei
sime į žmonių namą.

— O, mamyte! — sušuko drebančiu 
balseliu pelytė. — Aš niekuomet nedrįs
čiau eiti pas žmones. Jie toki pikti.

— Tu esi bailė, — atsakė motina, žiū
rėdama į ją blizgančiomis akutėmis. — 
Aš jau tris žiemas praleidau jų namuose 
if nieko man neatsitiko. Svarbiausia, 
reikia būti atsargiam. Jūs pamatysit, ten 
nieko mums netruks. Žmonės, kaip ir 
mūsų giminės voverės, turi paslėpę vi
sokių skanumynų. Matot šitą pilką trobą 
anoj pusėj lauko. Mes eisim j on, nes ten 
nėra katės. Mes lipsim per sieną, iki pat 
stogo. Tai sunku, bet protingai dirbda
mos greit įlipsim.

Tuo metu ant tako pasigirdo ratų 
triukšmas, pelė su vaikais pasislėpė krū
muose.

STRAIGĖ
— Koks plepalas ta pelė, — šnibžda 

Grūdelis. — Ji kalba taip greit, kad aš 
net negalėjau visko suprasti. O štai dar 
vienas praeivis, toks ramus ir neskuban
tis. Bet jis gązdina mane savo ragais.

Straigė atšliaužė iki akmens, kuris 
žymėjo lauko galą.

— Štai kur puiki vieta žiemoti. Čia 
aš išsikasiu sau lovelę. — Straigė apžiū
rėjo vietą su ilgais ragais, kurių galuose 
buvo akutės. Ji pasakė labanakt mėnu
liui, kuris švietė virš kalvos, pamojo sa
vo senai draugei — kitai rudai straigei, 
kuri kramtė didelį lapą. Paskui ji įsika
sė į žemę. Prieš užmigdama uždarė savo 
namelio duris. Tai buvo gražios baltos 
durys, kurias ji pasidarė iš savo kūno 
skysčio. Jos greit sukietėjo kaip ce
mentas,

ŽIEMA
— Ū! ... Ū!... Ū!... Ar jūs girdit vė

ją? Jis ateina iš šiaurės, iš toli. Pasista
tęs kailinę apikaklę, jis laksto laukais 
šaukdamas:

ū!... ū!... ū!..
Pasitraukit, eina žiema, 
Šaltis neša ledą, sniegą.

Prisnūdęs grūdelis buvo staigiai pri
keltas. Jis sudrebėjo ir sušuko prašančiu 
balseliu:

— Pasigailėkite, Pone Vėjau, palauki
te dar truputį. Aš esu toks mažas.

Krūmų pumpurėliai taip pat šaukė:
— Pasigailėkit, Ponas Vėjau, mes dar 

nepabaigėm ruošti savo vystykliukų.
Ir visi miško gyvulėliai, kurie turi dvi, 

keturias, šešias ir daugiau kojelių, pra
šė kartu su Grūdeliu.

Vėjas jų pasigailėjo ir žiema visą sa
vaitę sulėtino atvykimą.

Per visą laiką miške ir laukuose bu
vo didelis susijaudinimas. Visur buvo 
girdimas šnibždėjimas — štai žiema at
eina. Aš dar nesuradau kur pasislėpti. 
Reikia skubėti.

Musės ir drugeliai, baimės pagauti, bė
giojo medžių kamienais, lindo į samanas, 
į medžių dreves ieškodamiesi pastogės. 
Driežas jau miegojo susisukęs į kamuo
lėlį. Jis buvo įlindęs į skylę mūrinė tvo
roj, ir visi jo vaikai miegojo išsižioję ap
link jį.

Pilni nerimo jauni medeliai drebėjo 
ir dejavo — kai ateis sniegas jis apkraus 
mūsų šakas ir jos nuluš. Bet juos nura
mino senas ąžuolas, kuris jau buvo pra
leidęs daugiau kaip šimtą žiemų.

— Nukratykit savo lapelius ir jums 
nebus ko bijoti.

Medeliai pradėjo kratyti savo ilgas ša
kas. Jų auksiniai lapeliai trūko, sukėsi 
ore, skrido keliu ir krito į griovius. Vidu
ry miško vienintelė eglutė pasilaikė sa
vo spyglius, nes jos lanksčios šakos ne
bijo sniego.

Praslinkus kelioms dienoms, atėjo šal
na, ir žemė sukietėjo. Medžių sultys jau 
nebetekėjo medžių apnuogintose šakose. 
Upė, kuri čiurleno visą vasarą savo 
linksmą glu-glu, staiga sustojo šalčio su
rakinta. Jau nebesigirdėjo miške nei 
čiulbesio, nei šnabždėsiu. Gėlės mirė ir 
lapai padengė žemę.

Paukščiai prisiartino prie kaimų. Visi 
kiti vabzdžiai naikintojai: šikšnospar
niai, kurie skraidydavo pavakariais, gy-
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vatės, varlės ir ežys Spygliukas jau gi
liai miegojo. Grūdelis dejavo priglau
dęs savo mažus bijančius šalčio lapelius: 
— Žiema atėjo, man šalta ir aš alkanas. 
Kodėl gerasis Dievulis mane sutvėrė, jei 
man jau reikia mirti?

Bet gerasis Dievas, kuris rūpinasi tra
piaisiais augalėliais, išgirdo jo skundą. 
Pabudęs sekančią dieną Grūdelis pa
juto kažką minkštą krentantį ant jo gal
vos. Jis matė apie save daugybę mažų 
baltų musyčių, kurios sukėsi ore ir tyliai 
tyliai krito ant žemės. Pulkas varnų, 
skrendančių iš kaimo pusės, šaukė:

— Kvar, sniegas! Kvar, sniegas!
Tai buvo sniegas! Jis krito ilgai, kol 

užklojo visą lauką kaip šilta antklode. 
Miško eglutė nuleido savo šakas iki pat 
žemės ir sniegas tyliai nuo jų slydo že
myn.

PAVASARIS
Kas ateina ten taku? Tai balandis, 

švelnus mėnuo. Jis eina mažais žings
niukais ir šypsosi po smulkaus lietučio. 
Jo rankos pilnos gėlių vainikų, kuriuos 
jis sega į krūmus.

Lauko gale girdėti — bzz! bzz! — tai 
lekia pirmoji bitė sustodama prie krū
mų. Ant žydinčios vyšnios viršūnės gie
da vieversėlis:

Riti, riti, riti
žiemą išvyti!

Ir visi paukščiai kartojo “Žiemą iš
vyti!”.

Grūdelis jau daug paaugėjęs. Jo kai-

Viską patys savo rankom . . . Adelaide, Australija. 
Skilt. kursų dalyviai. Nuotr. V. Stasiškio.

mynės, getą augančios žolės, net randa 
jį išdidžiu. Jis turi ploną stiebą su maz
gu vidury. Iš mazgo išeina gražus, tie
sus, ilgas lapelis, kuris plevėsuoja vė
juje kaip žolės šilko kaspinas.

GRŪDELIO GĖLYTĖ IR AGUONA
Vieną gražią birželio mėnesio dieną, 

pabudęs Grūdelis pamatė ant savo koto 
viršūnės mažą gėlytę, kuri buvo per vie
ną naktį pražydusi. Jis, pasilenkęs į savo 
kaimynę aguoną, paklausė:

—- Ar jūs galit matyti tarp šitų lapų 
tris žalius siūliukus pilnus geltonų mil
telių?

— Taip, — atsakė aguona, — ir tarp 
tų miltelių aš matau dvi mažas plunks- 
nytes.

Tada išsitiesdamas jis tęsė:
— Štai, kaimyne, aš jums pristatau 

savo pirmą gėlę. Ar ji graži?
— Tai gėlė? Jūs iš manęs tyčiojatės! 

— atsakė pavydi aguona raudona iš pyk
čio. — Gėlė, kuri nėra nei rausva, nei 
geltona, nei balta. Gėlė, kuri neturi nei 
vainikėlio, nei taurelės. Aš tai nevadinu 
gėle.

Grūdelis, labai įsižeidęs, liūdnai sva
jojo apie gražias gėles, kuriomis žavisi 
kiekvienas. Tačiau vakarop praeivė mer
gaitė nuskynė išbujojusią aguoną. Tada 
Grūdelis sau tarė:

— Nieks į mane nežiūri, bet geriau 
taip, kaip yra.

Vėliau ant jo koto pražydo kitos gėlės 
ir visos kartu jos sudarė gražią žydinčią 
varpą. Gėlių buvo taip daug, kad Grū
delis negalėjo jų suskaičiuoti. Kas kart, 
kai jis suskaičiuodavo iki keturių, susi
maišydavo ir turėdavo skaičiuoti iš 
naujo.

VASARA
Praėjo dar daug dienų. Daugiau ant 

varpos nebebuvo gėlių. Jų vietoj buvo 
maži, minkšti ir švelnūs grūdeliai. Tai 
Grūdelio vaikai.

Paukščiukai išlipo iš lizdų ir skraidė 
miškelyje. Vyšnios noko tarp žalių lapų. 
Tai vasara. Kartais būdavo toks didelis 
karštis, kad vidurdienį pavargusios gė
lės nuleisdavo galvas.

— Pasigailėkit, Ponia Saule, — prašė 
jos, — mes esame labai ištroškusios. Jei 
jūs nepasislėpsite už balto debesėlio, 
mes numirsim.

— Gėlės turi tiesos, — sakė Ruda- 
gurklė, kuri jau antrą kartą išperėjo
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vaikus. — Per daug karšta, mano gerk
lė visai išdžiūvus.

— Ponia Rudgurkle, aš visai nesutin
ku su jumis, — sakė Driežas, kuris šil
dė kojeles ant mūrinės tvoros, — šian
dien yra puiki diena. Tikras driežų 
laikas.

— Geriau sakykite žiogų laikas,—pri
dėjo tėvas Žiogas.

ŽIOGAS
Visi pažino tėvą Žiogą. Kaip ir visi ki

ti laukų žiogai, jis turėjo didelę pilką 
galvą su raukšlėtu, kaip mažo senelio, 
veidu. Šiandien jis padarė iškylą į lau
kus su savo žmona Žiogiene ir dviejais 
iš daugelio vaikų. Sutikęs pakely drau
gus, jis pasisveikino.

— Labas, tėve Žiogai! — šaukė jau
nas žiogas judindamas savo ūsus. — 
Kaip einasi poniai Žiogienei ir mažiems 
vaikučiams? Jūs būtumėt labai malonus, 
jei pagrotumėt vieną iš jūsų melodijų.

— Mielai, tik duokit man laiko su
derinti mano smuiką.

Tada žiogas pradėjo trinti kojas į savo 
stiprius sparnus, ir pasigirdo graži melo
dija: Kri, kri... kr a, kr a...

— Valio, valio, valio, tėve Žiogai! — 
šaukė visi susirinkę. Aplink žiogą buvo 
visa minia: skruzdės, Dievo karvutė, 
karkvabalis ir kiti. Žiogienė mušė tak
tą savo ūsais, o vaikai su pasigėrėjimu 
žiūrėjo į tėvą. Jie irgi labai norėtų da
lyvauti koncerte, bet jie dar neturėjo 
instrumentų. Jų sparnai dar nebuvo už
augę.

Ponas Žiogas buvo pilnai išmokslin
tas muzikas. Jis mokėjo tik vieną dainą:

Kri, kri... Kra, kra ...
Baigęs dainą, jis vėl iš naujo ją pradė

davo. Tačiau visa tai atlikdavo taip gra
žiai, kad laikas bėgo nejučiomis. Jau 
saulė nusileido už kalno, o linksmas mu
zikantas vis dar grojo.

Sužavėtas grūdelis lankstydamasis 
pritarė muzikai. Dar daugiau sutemo. 
Aguona uždarė savo žiedą ir žiogų šei
ma grįžo namo.

RUGIAP1ŪTĖ
Atėjo naujas mėnuo. Žiūrėkite, prie 

miškelio galo stovi pageltęs ir išdžiūvęs 
stiebas! Tai Grūdelis. Jis pasikeitė ir pa
seno. Jo sunki galva liūdnai nulinko že
myn. Jis nebemato mėlynų rugiagėlių. 
Jis vos girdi žiogo dainavimą. Jo nebe- 
džiugina saulės spinduliai kaip anais 
laikais. Dabar jis senelis.

Sykį vieversys lėkdamas į savo liz
delį pamatė jo liūdesį.

— Mielas drauge, Grūdeli, kodėl tu 
taip nuliūdęs? Tu buvai sutvertas kaip 
ir mes — tarnauti. Tavo užduotis baig
ta. Tu davei gyvybę daugeliui gražių 
grūdelių, kurie savo eile bus naudingi; 
Žmonės palaimins tave. Tu gali ramiai 
mirti.

Tada Grūdelis nustojo liūdėjęs.
O kai vieną šviesų vasaros rytą į lau

ką atėjo piovėjai, jis tyliai pasakė savo 
vaikams:

— Būkite ir jūs naudingi!
Ir jo sunki galva nukrito ant žemės.

Vertė M. Lekniutė.

Clevelando atžalynas . . . 
nuotr. V. Bacevičiaus
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada

Brolijos Vadijos Pastogėje
* "Skautybės Berniukams" antroji lietu
viška laida atiduota spaustuvėn rinkti. 
Pirmoji laida buvo išleista "Sk. Aido" 
1934 metais. Dabartinę laidą perredaga
vo v. s. dr. V. Čepas. Darbui sėkmingai 
vykstant reikia tikėtis, kad pirmieji kny
gos egzemplioriai vienetus pasieks Šv. 
Jurgio dieną. Lėšų telkimo akcijai JAV 
vadovavo s. V. Mantautas S. J. Šiuo metu 
prenumeratos priimamos adresu: Mr. H. 
Stepaitis, 111 High Park Ave., Toronto 
Ont., Canada. Tegu nelieka nė vieno va
dovo ir skauto neįsigijusio šio pagrindi
nio skautybės tėvo Lordo R. Baden - Po
well'io leidinio. Kaina $2.50.

* Vadija susitarė su v. s. A. Saulaičių iš
leisti "Skiltininko Vadovėlio" antrąją 
laidą. Pirmoji laida buvo išleista "Sk. Ai
do" 1938 m. Ją redagavo a. a. s. Kaman
tauskas ir v. s. A.Saulaitis. Naujoji laida 
greičiausiai išeis atskiromis dalimis, tuo 
pagreitinant išleidimą. Knygą perreda
guoja v. s. A. Saulaitis, Spaudos darbas 
prasidės tuojau iš autoriaus pirmąją me
džiagą gavus.
* LSB Vadijos Užsienio Skyriaus Vedėjo 
pavaduotoju nuo 1954 m. gruodžio 16 d. 
patvirtintas ps. A. Banevičius.

* Geležinės Uždangos Brolijų leidinio 
"Semper Vigilans" lietuviškojo skyriaus 
redaktoriumi paskirtas sk. vyt. Ed. Ka
minskas, Elizabeth'e.

* Waterburio vietininkijos vietininkas 
s. A. Matonis, jam pačiam prašant, nuo 
1954 m. gruodžio 15 d. atleistas iš parei
gų. Naujuoju vietininkijos vietininku pa
skirtas s. v. v. si. R. Pakalnis.

* Vadija sudarė Skautų Spaudos Fondą 
(SSF) ir priėmė provizorines jo veikimo 
taisykles. Šio Fondo pagrindinis rūpestis 
bus Brolijos leidinių leidimas ir jų admi
nistravimas. Fondo Valdybon pakviesti: 
s. H. Stepaitis - pirm., s. Br. Stundžia ir 
s.Č.Senkevičius - nariais.

* Naujasis LSB Garbės Gynėjo v. s. K. 
Grigaičio adresas; 215. Indian Rd., Toron
to, Ont., Canada, Tel. MU. 9558.

Kanados Rajone
Toronto, Ont.

* Toronto jūrų skautės prieš Kalėdas 
turėjo savo tradicinę kalėdinę sueigą, ku
ri praėjo jaukioj nuotaikoj. Sueigą pra
vedė valt. O. Skukauskienė: žvakučių švie
soje buvo paskaityta kalėdinė apysaka, 
padeklamuoti eilėraščiai, pravestos gies
mės ir dainos ir išdalinamos dovanėlės. 
Vienai sesei, kuri rengiasi šeimyniniam 
gyvenimui, buvo įteikta tradicinė prieš- 
vestuvinė dovana: laivo modeliukas. Be 
to, jūrų skautės nutarė nusiųsti siuntinėlį 
su rūbais ir maistu naujai įsisteigusioms 
jūrų skautėms Diepholze ir taip pat surinko 
pinigų vienai "Sk. Aido" prenumeratai 
Vokietijai. Gero vėjo! (x)

* Sausio 9^d. Šatrijos ir Rambyno tuntų 
iniciatyva Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
bažnyčioj buvo atlaikytos pamaldos^ už 
paskutinį Lietuvos Skautų Sąjungos Šefą 
a. a. A. Smetoną, minint jo tragiškos mir
ties vienuoliktąsias metines. Minėjimui 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. B. Bace
vičius. Popiet Lietuvių Namuose skautus- 
es aplankė Kalėdų Senelis. Jo garbei su
ruoštas pobūvis praėjo nepaprastai paki
lioje nuotaikoje. Be skautų-čių pobūbyje 
dalyvavo daug tėvelių ir svečių. -SKS-

* Toronto skautai-ės, vad. ps. I. Šernai- 
tės ir ps. J. Gaižučio, Kalėdų švenčių pro
ga aplankė ligoninėse esančius lietuvius, 
nunešdami kiekvienam po pakietėlį. Sep
tyniose Toronto ligoninėse buvo rasti 25 
ligoniai. Be šių buvo pasiųsta į Muscoka 
Sanatorium - Gravenhurst keturiem ligo
niams ir Ontario ligoninėj -Withbay mies
te vienam ligoniui pakietėliai. J. P.

■Jf-
* s. v. v. si. APOLINARĄ GOTCEITĄ ir
* ps. SABINĄ VABALAITĘ,
*
* sukurusius skautišką šeimos židinį,
* nuoširdžiai sveikina -
* Toronto Skautų
* Rambyno Tuntas

* ** jjc # £ * * * * * * # * * >}c * >Įc * ** ** * * * * * * sfc

-if- * * * * * * * * * * * * * * *
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JAV Rajone

Boston, Mass.

* Skautų pastangomis skautininkų na
muose organizuojama jaunimui skaitykla, 
kuriai vadovauja s. v. v. si. Č. Kiliulis. 
Jaunimas čia turės progos paskaityti nau
jausius laikraščius, žurnalus, knygas, 
pažaisti šachmatais ir pan.

* Antrą Kalėdų dieną Taurų skiltis su
ruošė linksmavakarį, kurio pelnas buvo 
skiriamas skilties būklui įrengti. Vakaras 
puikiai pavyko. Taurai dėkoja visiems, o 
ypatingai atvykusiems iš tolimesnių vie
tovių.

* Senųjų Lapinų trijų metų sukakčiai at
žymėti išleistas jubiliejinis "Kimo" nu
meris, kuriame plačiai atsispindi Bostono 
ir apylinkių skautų veikla.

* Brocktono skautų dr-vės naujuoju 
dr-ku paskirtas sk. A. Petkelis. Šiuo metu 
veikia dvi skiltys. Dr-vė turi būklą pas 
didelįskautų bičiulį inž. Stašaitį. A. L.
* S. m. sausio mėn. 2 d. Bostone, Mass, 
buvo pastatytas Charles Dickens 8 pa
veikslų dramatizuotas veikalas "Kalėdų 
Giesmė". Tarp daugelio kultūrinių įvykių 
Bostono padangėj, šitas yra itin atžymėti- 
nas skautiškam gyvenime. "Kalėdų Gies
mę" išvertė į lietuvių kalbą psl.A. Gus
taitis ir 10 Bostono skaučių bei skautų tu
rėjo nepaprastą garbę vaidinti drauge su 
mūsų lietuviškos dramos didžiuoju akto
rium HENRIKU KAČINSKU. Tie laimin
gieji buvo: si. D. Adomkaitytė, v. si. V. 
Brandneris, psl, A. Gustaitis, v. sk. R. 
Norvaišaitė, psl. I. Strockytė, si. V.Stro- 
lia, H. Strolia, skautai K.Mickevičius , 
J. Venckus, R. Žičkus, A. Zižniauskas. 
Be virš minėtų vaidino dar ir skautų tė
veliai p. p. Averka, Baranauskas, Girulie- 
nė, Žičkus; skautų prieteliai: rašytojas 
Stasys Santvaras, Vileniškis, Jasinskas 
ir p. p. Leimonienė, Brazdžionytė, Pil- 
kaitė, Nikolskytė, A. Santvaras ir Zaran
kaitė. "Kalėdų Giesmę" režisavo dramos 
aktorė Aleks. Gustaitienė, sceną dekora
vo dailininkas V. Vizgirda, šokius paruo
šė baleto artistė T. Babuškinaitė.

Bostono kultūriniame gyvenime tai 
jau nebe pirmas įvykis, kad čionykščiai 
skautai ir skautės talkininkauja Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūriui, kartu vai
dindami su aktorium Henriku Kačinsku. 
"Kalėdų Giesmė" paliko gilų, ilgai atmin
tiną įspūdį.

Tikimės, kad gabusis A. Gustaitis, pa
sitaręs su savo tėveliais - aktore A.Gus- 
taitiene ir rašytoju A. Gustaičiu, insce
nizuos kurią lietuvišką pasaką, pasakėčią, 
padavimą, liaudies dainą ar patarlę skau
tiškiem laužam. Jukbendraujame su ame

rikiečiais skautais, tai parodykim ir jiem 
mūsų tautos kultūros lobių dalelę. Tuo 
pasitarnausim brangiai tėvynei Lietuvai.

V.B. 
Brockton, Mass.

* Čia nuo spalių 25 d. veikia draugovė, 
susidedanti iš skautų skilties ir vilkiukų 
būrelio. Draugininku yra s. v. psl. V.Dilba, 
55CrapoSt., Bridgewater, Mass.,Drau
govė priskirta Bostono vietininkijai,

Elizabeth, N.J.

* Lazdynų Pelėdos skaučių dr-vė suruo
šė Kalėdų Eglutę š. m. sausio 2 d. Prog
ramą atliko tautinių šokių trupė, skaučių 
kvartetas, deklamatorės, baleto solo 
L. Kvietkauskaitė, akordeonu pagrojo 
A. Didžbalytė. Betgi tikrą įspūdį visiems 
paliko "Betliejus" su savo piemenėlių ir 
angeliukų šokiais, Trimis Karaliais i r 
Sv. Šeima. Veikalėlis, stropiai išdirbtas 
ir išrepetuotas, bylojo apie darbą ir rū
pestį įdėtą skaučių vadovių. Čia nuopel
nai tenka psl. R. Bartytei ir si. E. Kamins
kaitei. Vaizdeliui pasibaigus, atvyko ir 
ilgai lauktas Kalėdų Senelis aplankyti 
Elizabeth'o skaučių ir skautų, susirinku
sių aplink lietuviškai išpuoštą Kalėdų Eg
lutę. Jo didelis maišas neapvylė nei ma
žų, nei didelių. Salę pripildė tėveliai ir 
svečiai, kurių buvo iš New Yorko ir net 
iš New Britain, Conn.

* Elizabeth'o Skautų Tėvų Komitetas, 
suorganizuotas 1954 m. gruodžio 11 d., 
aktyviai remia skaučių ir skautų veiklą. 
Tėveliai daug prisidėjo prie Kalėdų Eg
lutės pasisekimo. Komiteto pirmininkas 
yra p.Br.Juškys.

Rochester, N.Y.

* Naujuosius 1955 Metus Rochesterio 
visuomenė vėl sutiko skautų suruoštose 
N. Metų sutiktuvėse. Iš anksto buvo pasi
tarta su L.B-nės valdyba, gautas sutiki
mas ir išnuomota Šv. Jurgio parapijos sa
lė. Kadangi šiam dideliam vakarui su
ruošti reikėjo daug darbo, lapkričio mėn. 
pabaigoje susirinkome visas vietininkijos 
štabas ir pasiskirstėme pareigomis.

Naujieji Metai buvo sutikti nepapras
tai linksmai. Kiek tik buvo vietos už sta
lų, buvo prisėsta, kiek prie bufeto ar ba
ro - pristota. (Visą maistą pagamino pa
čios sesės!). O orkestrui užgrojus - vien 
tik jaunimo pusė salės šokta! Tai, atrodo, 
tik Naujų Metų šokiai tesutraukia visą 
skautišką ir eilinį jaunimą draugėn.

Taip pat būta gausu svečių iš Kanados 
ir kitų JAV-bių apylinkių.

Rochesterio lietuvių visuomenė vi
sada mielai ateina į skautiškus parengi
mus, paremti, pasižiūrėti ir paskatinti
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brolių ir sesių užsimojimuose.
Gautas vakaro pelnas vėl įgalins skau

tus tęsti savo planus.be materialinės pa
šalpos iš šalies.

* Nepaprastas dalykas yra turėti Kalėdas 
sausio mėn. Susidarė tam tikrų kliūčių 
(koncertas, išvykos, sporto šventė), ku
rios privertė mūsų planuotą Kalėdinę su
eigą nukelti pirmam patogiam sekmadie
niui.

Tas sekmadienis atėjo su sausio mėn. 
10 d. Žibučių skiltis parengė užkandžius 
prie saldžios arbatėlės, brolis vietinin
kas tarė trumpą žodelį, o kai visi truputį 
pasisotino, Kregždžių skiltis suvaidino 
trumpą dviejų veiksmų vaidinimėlį - "Par
tizanų Kūčios".

Arbatėlei baigiantis atkeliavo Kalėdų 
Senelis ir išdalino visas dovanėles, ku
rios buvo po eglute sudėtos.

Tris valandas užtrukusi sueiga patiko 
visiems, o ypatingai patiems mažiausiems.

Sesė Elenutė.
Vokietijos Rajone

Neseniai man teko plačiau susipa
žinti su Aušros tunto oro skautų veikla. 
Vienoje Vasario 16-tosios gimnazijos rū
sio patalpoje jie turi įsirengę puikų būklą, 
kur vyksta jų sueigos bei statomi modeliai. 
Skiltis savo užsiėmimais sudomina jau
nimą, todėl naujų narių ieškojimo proble
mų visai nėra. Pirmasis oro skautų vie
netas Aušros tunte įsikūrė 1951 m. ba
landžio 15 d. Nuo to laiko labai smarkiai 
pažengta pasirinktos skilties kelyje. Keli 
oro skautai jau įstengė išlaikyti gana 
sunkią II-jo patyrimo laipsnio programą. 
Ruošiamasi I-jam. Praktiniuose darbuose, 
pav., statant modelius, susiduriama su 
sunkumais, nes vis jaučiamas reikalingų 
medžiagų bei įrankių trūkumas. Tačiau 
skautiškas išradingumas nugali ir šias 
kliūtis. Lietuvių kalba tai sričiai literatū
ros taip pat sunku užtikti, todėl tenka nau
dotis vokiškąja. Su netoli esančiu vokiečių 
sklandymo klubu pavyko užmegsti glaudesnį 
ryšiai. Tikimasi,kad klubas padės išspręs
ti sunkią sklandymo problemą. Skilčiai, 
kuri pasirinkusi Lituanikos vardą, ener
gingai vadovauja s. v. kand. V. Lenertas.

K.D-tis

❖ * ❖ ❖ ❖ ❖ * * >:< * * x**##*#*### # s,*; * x« ❖ * >:« * ❖ * * *>:<❖***
& ¥
* *
Ž Aušros tunto Baltijos laivas taria J
-x- - -x-
§ skautišką ačiū Chicagos Rudžiams 5
-x- „ . ,, ,, -x-
j uz atsiųstą Sea Explorers knygutę, g

¥ ¥ 
-x- x« # >;c $ * >:« * >:< >:< * * x< ❖ * >:< # x< * ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ >:< x< »:< ❖ ❖ >:« x« ❖ ❖ ❖ ❖ * *

Anglijos Rajone

* Anglijos lietuvių bendruomenė svars
to būdus įsigyti nuosavą ūkį, kuris ga
lėtų tarnauti daugeliui mūsų tautiečių, 
kaip vasarvietė ar poilsio namai. Jei šis 
sumanymas liktų įgyvendintas, tada ir 
Anglijos rajono skautės - ai turėtų savo 
nuolatinę stovyklavietę. (v).

TARPTAUTINĖJ PADANGĖJE

* Anglijoj yra neseniai išėjusi iš spau
dos dėmesio susilaukusi Įmyga "The Scou- 
ter's Job". Autorius - Barnet tuntininkas 
J.Dudley Frank. Kaina 6 šil. Joje nuo
širdžiai sudėtas seno skautininko patyri
mas, liečiąs draugininko ir jo draugovės 
skautų problemas. Daugelis klausimų 
statoma vykusių anekdotų forma. Nevie
nam mūsų vadovui, ieškančiam medžia
gos praktiškajam skautavimui, ši knyga 
galėtų praversti, (v.)

* Bankstown, New-South Wales, Austra
lijoj, tuntas pereitų metų gegužės mėn. 
suruošė pirmąjį tarptautinį skautų laužą 
to miesto Memorial Parke. J laužą žy
giavo organizuotai skaučių, vilkiukų ir 
skautų draugovės, kurių tarpe buvo estų, 
latvių, lietuvių, rusų ir vengrų tautybės 
skaučių-tų vienetų. Tas laužas laikomas 
labiausiai pasisekusiu įvykių tada švęsto
je "skautų savaitėj". (vĮ.

* Škotijoj pereitą vasarą buvo suruošta 
jau 5—ji tarptautinė skilčių Jamborėtė 
Blair Athol apylinkėj. Ten dalyvavo be 
šeimininkų škotų, kurių buvo pusė visų 
skilčių, dar 16-kos tautybių skautai. Įdo
mu, kad mažųjų Jamborečių rengimas 
darosi vis labiau populiarus, (v.)

* Chilės skautai pasiekė 26000 skaičių.
(v).

* 1955 metais Brazilijos skautai rengia 
platų vyčių sąskrydį. Gal ir mūsų skau
tai Brazilijoj ar kaimynuose galės ten pa
sireikšti? (v.)

* Venezueloj rugsėjo mėn. buvo tautinė 
stovykla, kurioj dalyvavo netoli 1000 
skautų, (v.)

* JAV skautų organizacija laikas nuo 
laiko padaro "gerąjį darbelį" kitų tautų 
skautams. Šią vasarą jie pasikvietė 5 Eu
ropos valstybių skautus į savo didžiulę 
stovyklavietę Philmont'e, 9000 pėdų virš 
jūros lygyje. Juos parsiskraidino per 
Atlantą, davė progos stovykloje išeiti 
"skiltininkų kursus" ir suruošė indivi
dualinę viešnagę skautų šeimose Colora
do Springs ir Washington miestuose, (v.).
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ADMINISTRACIJOS ŽINIOS
^***************************************************«***#*>Į:*******************^
******

PIRMIEJI 1955 M. "SK.AIDO" GARBĖS PRENUMERATORIAI :

****

1.
2.
3.

**
**************

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr.Kun. GRAUSLYS Bernardinas, OFM, Toronto, Ont. 
DILBA Vytautas, Bridgewater, Mass., 
Inž. STRAZDAS Jurgis, Toronto, Ont.
BUDREIKA Povilas, Toronto, Ont.,
PAULAUSKIENĖ Aldona, Toronto, Ont., 
TUMOSA Jonas, Toronto, Ont., 
BONCKUS Bronius, Toronto, Ont., 
MATULAITIS Jonas, Toronto, Ont., 
Dr. KAVECKAS Ant., London, Ont.,

10. Dr. KAŠKELIS Juozas, Toronto, Ont.,
11.

******
***
****

*********** **

12.
13.
14.
15.

MACAS Vytautas, Toronto, Ont., 
KIŽYTĖ Vida, Toronto, Ont., 
BARAUSKIENĖ St., Toronto, Ont., 
ČEPAUSKAI B. B., Toronto, Ont., 

Dail. VALIUS Telesforas, Toronto, Ont.

Skautiškas ačiū visiems!

************ *
*
**
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-M-

-K-*********************************************************************************
* "Skautų Aidui" aukojo: s.v.v. si. Br. 
Ūsas $2.00 ir si. A. Šetikas $0. 50. Broliš
kas ačiū.

* "Skautų Aidą" Vokietijos skautams-ėms 
užprenumeravo: A. Svirtautas, 2 pren., 
sk. vyčių Margio būrelis, London, Ont. , 
skaučių Jūratės dr-vė, London, Ont., A. 
Venclauskas, dr. Norvaišienė ir gauta 
prenumerata per A.Leviną iš Bostono, 
Mass. Ačiū visiems.

Jūr. sk. vair. RAIMUNDUI NAMIKUI 
mirus jo tėveliui - 

a. a. NIKODEMUI NAMIKUI, 
reiškiame brolišką užuojautą.

Toronto Skautų 
Rambyno Tuntas

SKAITY TOJAI RAŠO :

* (24a) Geesthacht/Elbe, am Spakenberg, 
33, Germany. "Gerbiami Tamstos, už 
Jūsų siuntinėtą laikraštį 1954 metais mū
sų bendruomenei (150 žmonių) mano var
du, visų gyventojų - vardu tariu širdin
giausią lietuvišką ačiū. Tiek jaunimas, 
tiek suaugusieji turėjo galimybės jį pa
skaityti ir turi vilties, kad ir ateinančiais 
1955 metais Tamstos neatsisakysite jį 
mums siuntinėti. Kadangi esame neturtin
gi, gyvename iš menkutės vokiečių duo
damos pašalpos, tai negalime už jį atsi
lyginti. Būsime Tamstoms labai dėkingi, 
jeigu Jūsų laikraštis ir toliau mus lan
kys. .. , Su geriausiais linkėjimais ir pa
garba Adomas Midveris".

vair. R.NAMIKUI, 
staiga netekus 

MYLIMO TĖVELIO, 
brolišką užuojautą reiškia

Toronto Jūrų Budžiai

* (13b) Gauting Sanatorium, Germany. 
Mieli skautai, nuoširdžiausiai dėkojame 
už "Skautų Aidą", kurį mums aukojate. 
Būkite malonūs ir sekančiais metais mū
sų neužmiršti, nes vargų spaudžiami už
siprenumeruoti neįstengiame... Palaima 
telydi Jūsų žingsnius į pasekmes su iš
tverme iki mūsų brangios Tėvynės lais
vės ryto. J.Vaivada".
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1954 m. L. S. B. KALĖDŲ GEROJO DARBELIO GAUTŲ VOKIETIJ

APYSKAITA
Gauta pinigais iš; P

ALp(LKA)3083
1955, Nr. 2

1. Bostono Viet-jos per ps. A. Banevičių.......... .. . Dol.

2. Cleveland© " per ps. V. Bacevičių ................ "
3. " " Simano Daukanto vyčių būrelio

per A.Muliolį ........................... "
4. Chicagos jurų skautų per j.ps. L. Knopfmilerį . "
5. " Wabark Railroad Co. lietuvių ............

per j. ps. L. Knopfmilerį..........  "
6. Detroito Baltijos Viet-jos per A.Banionį..........  "
7. Hartfordo Viet-jos per s. V. Nenortų...................... 11
8. Londono vyčiai ir jaun.skaut.per s.v.psl.A.Ei

mantų. "
9. New Yorko Viet-jos per s.v.v.si. V.Mikalauskų

10. Omahos Viet-jos per s. v. si. T. Mickevičių ... "
11. Waterbury Viet-jos per s. V. Matonį...................... "
12. " " sk. vyčių būr. per s.v.v.sl.

R. Pakalnį. "
13. Worcester DLK Gedimino dr-vės per s. v. si.

V. Bliumfeldų . . "
14. E. Kaminsko ( sk. vienetas nežinomas )............  "

11.40 Mindaugo atsk. dr-vei 
Muenchene,

10.00 Kęstučio "
Memmingene

5.00 Aušros Tunto vyčiams
10.00 Aušros Tunto jūrų sk.

10.05 Aušros Tuntui
22.00 Rajono kasai papildyti

8. 10 Aušros Tuntui

5. 15 " "
5.00 " "
4.00
7.25 " "

5.00 Aušros Tunto vyčiams

3.00 Aušros Tuntui
8.70 Gelež. Vilko atsk. dr.

Salzgitter-Lebenstedte

Iš viso pinigais .................................. Dol. 114.65
Be to gauta siuntinių iš W'aterbury Vietininkijos:

1. Skautų vyčių būrelio per s.v.v.sl. R.Pakalnį
2. L. K. Šarūno dr-vės per si. K. Norkeliūnų
3. Jaun. skautų dr-vės per s. v. si. J. Veličkų

1 Aušros Tunto vyčiams
1 Aušros Tuntui
1_ Aušros Tuntui

3
Mieliems Broliams, savo nuoširdžiais sveikinimo žodžiais ir aukomis praskaidrinu

siems mūsų kalėdines dienas, Vokietijos Rajono vardu širdingai dėkoju.
Budime!

s. Adolfas Venclauskas
V a d e i v a

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Los Angeles, Calif.

* Virš 30 pilnai uniformuotų vilkiukų, 
skautų, jūros skautų bei skautų vyčių 
š.m. sausio 8 d. susirinko Šv. Kazimie
ro parapijos salėn kartu su abiem Biru
tės dr-vių sesėm prisiminti ir atnaujinti 
vienų stipriausių ryšių su Lietuva, ir da
lį didžiausio mūsų tautos dvasinio loby
no - lietuviškų dainų. Susėdę ratu aplink 
įsivaizduojamų laužų, Žalgirio vietininki
jos broliai, vadovaujami vietininko ps. 
St. Makarevičiaus ir sk. v. R. Dapšio at
liko Brolijos paruoštų dainų bei eilėraš
čių montažų.

Tų vakarų buvo pagerbtos ir sesės: 
brolis Stepas pasveikino jas, grįžusias po 
ilgos pertraukos į bendrų skautų veiklų. 
Skaučių vienetų vadovės v. si.D. Pulkau- 
ninkaitė ir v. si. D. Karaliūtė, brolių ap
dovanotos gėlių puokštėmis, pasakė po 
trumpų žodelį, dėkodamos broliams uų 
siurpryzų, ir pabrėždamos, kad "vieny
bėje galybė". Vakaras praėjo nuoširdžios 
draugystės nuotaikoje. D. K.

# >Įc * # # # # & sk 5jc jfcsje sjc #m * # =£c sjc # # £ # # * * * ** ** *
| GERA ŽINIA MŪSŲ JAUNIESIEMS t 

t SKAITYTOJAMS! t
* Pastabumo varžybose musų jau- *
* niesiems, kurių sųlygos tilpo "Sk. *
* Aido" 1954 m. lapkričio nr. , dova - * 
§ nas -nemokamas "Sk.A", pre- į 

jįnumeratas 1 955 metams- J
* laimeio; ** J *# ■»
* 1) Vytautas Radvenis, Los Angeles, *
* 2) Mindaugas Labanauskas, Chicago *
* 3) Vytautas Rusas, Toronto.
* *
* "SK.AIDO" REDAKCIJA *
* -x- •H-
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