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* MIELI SKAUTAI VYČIAI ! $
# ** I 
jį Sveikinu Jus nuoširdžiai savo ir LSB Vadijos vardu Jūsų šakos 30 metų su- *
* kakties proga. . į
* Kiek daug skautai vyčiai yra Lietuvos Skautų Brolijai ir per tai Lietuvos jau- * 
į njmui gero padarę yra visiems žinoma: Jūs buvote pirmieji Brolijos vienetų at- jį 
5 kūrimo darbe tremtyje ir išeivijoje, Jumis, kaip skautiškai subrendusia jėga, jį 
jį rėmėsi visas mūsų veikimas, Jūs, visuomet būdavote pirmieji vykdant atskirus *
* Brolijos projektus. *
* Sveikindamas Jus ir dėkodamas už parodytą ištvermę ir pasiryžimą, linkiu, *
* kad ir ateities metai rastų Jus nuoširdžiai dirbančius mūsų mielai Brolijai, to- jį
* liau save besitobulinančius ir besirengiančius didžiajam Lietuvos atstatymo *
* darbui. *
* Budėkime! *
S #

jį Vyriausiasis Skautininkas *
* * 
$*****************************************************************************$

l***************************************************************^**^***^******  
* *
* * P. L. S. S. Tarybos Pirmija, remdamasi Vyriausios Skautininkės pristatymu, *
* Vasario 16-tos proga pakeltos į paskautininkės laipsnį vyr. skiltininkės; J. Var- *
* nauskienė ir D. Pulkauninkaitė - abi Los Angeles, Calif., O. Mendelevičiūtė, ' J 
jį Cik., R.Paruljrtė, Omaha, I. Šimulynaitė, Worcester, S. Remeikaitė, J.Cipli- J
* jauskaitė ir ©.Šarkaitė - visos trys iš Montrealio. Ta pačia proga apdovanotos: *
* Už Nuopelnus Žymeniu ps. D. Barmutė, Boston, Mass., Pažangumo Žymeniu *
* v. si. M.Ingelevičiutė ir v. si. N. Stadalninkaitė - abi New-Yorke Ž
* S 
jį * P. L. S. S. Tarybos Pirmija, Vyriausiam Skautininkui pristačius, iš 1955.1. * 
J 24O 3 žemiau išvardinti skautai ir skautų rėmėjai yra keliami ir apdovanoiami: -* 
jį I.PASKAUTININKIO LAIPSNĮ - B. Aleksandravičius, Hart., V.Didelis, Austrą- * 
jį lija, St. Ilgūnas, Roch., R.Kežys, New-York, A. Levanas, Čik., J. Raškevičius, * 
jį Hart., Z.Rekašius ir A.Simoliūnas, Detr., V.Zmuidzinas Roch
* LELIJOS ORDINU - s. V. Tallat - Kelpša, Čik. ’ ' *
jį ORDINU UŽ NUOPELNUS - p. J. Antanaitis, Australija, p. Pr. Bastys, Cik., *
* kun. J. Klimas, Bost., ps. J. Trečiokas, Hamilt., p. J. Tuinyla, Bost., s. v. v. si. *
jį G.Vildžius, Vokietija (buv. Hart.). ’’ ’ ’ ° ° #
* GYVYBĖS GELBĖJIMO ORDINU - ps. VI. Morkūnas, Toronto, sk. A. Stasionis *
* Australija. ’ jį
* TĖVYNĖS SŪNAUS ŽENKLU - si. V. Abromaitis, Toronto, si. G. Dragūnevičius , *
J si. A. Pilvelis ir si. A. Zdancevičius - visi Hart. ‘ *
* VĖLIAVOS ŽYMENIU - v. si. A. Iljasevičius, Detr., *
* PAŽANGUMO ŽENKLU - si. V. Raškevičius, Hart., psl. A. Žilinskas, Bost., *
* valt. B. Urbonas, Čik. į
* * ******************************************************************************Ž
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Šv. Kazimiero malda

J. Augustaitytė ■ Vaičiūnienė

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS
INSTITUTAS 

5620 S. CLAREMONT AVE. 
CHICAGO 36, ILLINOIS

Naktis iš ilgesio ir pasakų supinta 
Besprogstančių verbų kvape!
Girdi, kaip rasos nuo lapelių krinta 
Kalbėdamos su šakele šlapia.
Eini su troškuliu alpingu
Nerimstančia širdim ir liūdesiu didžiu — 
Ir taip labai graudu ir ilgu — 
Ir driekias miglos nuo žvaigždžių.
Namų langai — kaip akys užmiegotos,
Palydi nuotrupas dienos...
Užgesęs spindulys ant rūmų geležinės grotos — 
Tik žymės šviečia ant vartelių, rankenos.
Ties Katedros aikšte aušrinė suliepsnoja, 
Virš Gedimino kalno plyšta vortinklys, 
Ir raiteliai, kaip debesėliai balzgani, išjoja 
Šaukliais į miegančias šalis.
Skaistus šešėlis tiesiasi bažnyčios šonu, 
Nušviesdamas nišas. Malda tylia
Prie durų klūpo karalaitis apsiaustu raudonu... 
Ir nejučiomis suklumpi šalia.
Kad Dievo karalystė mums ateitų...
Jo valią skelbtų slėniai ir kalnai...
Kad neužguitų debesys tėvynės vartų, 
Iš dulkių keltųsi naujieji milžinai!
Iš ašarų vainiko perlai krenta ...
Užlieja miestą rimtimi vėsos banga. 
Kazimiero karūnoj naujas rytas švinta, 
Mes einam pasitikti jo su sprogstančia verba.
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KANČIA-GYVENIMO MOKYKLA

Alfa Sušinskas

Gavėnios laikotarpis yra specialiai 
skirtas Viešpaties Jėzaus kančiai apmąs
tyti ir tinkamai pasiruošti Jo Prisikėli
mo šventei sutikti. Krikščioniškoji gavė
nia pasibaigia iškilmingu, triumfingu 
Prisikėlimu. Vadinas, Viešpaties kančia 
nenueina niekais ir nesunaikina ken
čiančio Išganytojo; savaja kančia Jis at
perka žmoniją ir labai ryškiai parodo ne 
tik savo dieviškąją galią iš numirusių 
prisikeldamas, bet taip pat Jis iškelia ir 
kančios prasmę: po kentėjimų ateina lai
mėjimas, o po mirties — prisikėlimas . .

Žmogus nenori kentėti: tiek fizinės, 
tiek ir dvasinės kančios jis vengia ir bė
ga nuo jos. Tačiau nė vienas žmogus ne
išvengia kentėjimų savo gyvenime. Dėl 
to mokėti kentėti yra didelis menas ir 
didelė išmintis.

Krikščionis žino, kad Išganytojas žmo
nijai atpirkti pasirinko kančios kelią, o 
ne kitokį, nors ir kitu būdu savo dieviš
kąją misiją Jis būtų galėjęs atlikti. Savo 
kentėjimais Išganytojas įprasmino kan
čią, ir ji pasidarė šventa priemonė Die
vo malonei ir antgamtiniam gyvenimui 
laimėti. Iš čia susidarė tikėjimas: kas 
kenčia su Kristumi, tas su Kristumi ir 
prisikelia. Taigi, kas savo fizinius ir dva
sinius kentėjimus Dievui aukoja kaip 
permaldavimą už savo ir kitų nuodė
mes, kas juos laiko Dievo leistais dides
nei savo dvasinei tobulybei įgyti, kas pa
simoko iš jų, tas kenčia su Kristumi, tam 
jokie kentėjimai nenueina niekais ir ne
lieka be naudos. Čia dar tenka pastebėti, 
jok kentėti dėl Kristaus yra religinis he
roizmas, ir toks kenčiantysis yra religi
nis herojus.

Ne tik religiniu, bet ir psichologiniu, 
sakytume, ir pasauliniu požiūriu galime 
vertinti kančią, ir protingas žmogus turi 
susidaryti teisingas bei sveikas pažiūras 
i ją-

Vargas, kančia, įvairūs nepasisekimai 
ir dvasiniai suklupimai žmogui duoda 
puikią progą pažinti, kas yra jo tikrieji 
draugai ir kas apsimetėliai. Žmogaus 
kentėjimo metu nuo jo pasitraukia ne
tikrieji, tariamieji draugai, ir jis tada 
supranta, koks dvasiškai aklas jis iki 
šiol buvo, nemokėdamas atskirti pelų 

nuo grūdų. Tik tikrieji draugai kenčian
čiajam ištiesia draugišką ranką ir jo ne
palieka vieno.

Kančia padaro žmogų jautresnį ki
tiems suprasti. Kančios žmonės geriau
siai sugeba įžvelgti į kito žmogaus širdį. 
Bet šitaip būna tada, kada kenčiantysis 
sugeba kantriai ištverti savo kančioje ir 
po sunkia kančios našta nepalūžta. Dėl 
to žmogus turi ugdyti ir stiprinti savo 
ištvermę bei kantrybę. Kančios apimtas 
žmogus turi nepamiršti, kad ne jis vie
nas kenčia: yra žmonių milionai, kurie 
daug didesnes kančias išgyvena ir di
desnius sielvartus turi, negu jis.

Kentėjimai yra puiki proga žmogui gi
liau susimąstyti ir savo gyvenimą nuo
dugniau apmąstyti. Daug kentėję žmo
nės visada turi gilesnį ir platesnį gyve
nimo supratimą, nes kančia yra didelė 
gyvenimo mokytoja, kuri moko ne kny
gomis, bet skausmais ir sielvartu.

Kada kenčiantįjį žmonės palieka ir 
nuo jo pasitraukia, tegu jis nenusimena: 
kentėdamas vienas ir niekieno neužjau- 
čiamas ir nepaguodžiamas, jis yra didvy
ris, kurio kančias Dievas mato, įvertina 
ir priima.

Didvyriškai kenčiantysis žmogus yra 
sau žmogus, jis nešliaužioja prieš men
kavertes žmogystas ir neprašo malonės 
iš tokių, kurie nėra jo verti. . Mokąs 
kentėti savo kietu gyvenimo keliu žy
giuoja iškelta galva..

Kentėjimai gali būti didelė dvasinė 
palaima ir nuostabi gyvenimo mokytoja, 
bet tik tiems, kurie moka kentėti.

Šventoji gavėnia yra lietuviui puikioji 
proga pagyventi Viešpaties Kristaus 
kančia ir Tėvynės Lietuvos kentėjimais, 
savo asmeninį vargelį palyginant su 
Viešpaties ir Lietuvos kryžiaus keliu.

Savęs nugalėjimas ir tos meilės ir tarnavimo 
kitiems, kurie reiškia Dievo valios vykdymą, lavi
nimas, visiškai keičia žmogaus širdį ir atneša jai 
dangiškosios šviesos atspindį. Jie padaro jį visiškai 
kitu žmogumi ... B. P.
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'll f *r vyr. sktn. J. Sarauskas
Šis a.a. v.s. pulk. J. Šarausko, paskutiniojo Nepriklausomos Lietuvos 

Vyriausiojo Skautininko, žuvusio kankinio mirtimi 1941 m. Červenėje, 
straipsnis yra paimtas iš 1940 m. "Sk. Aido". Jį prisimindami, nors minti
mis drauge nuskriskime iš Šiaulių miesto per gražiąją Žemaičių žemę į 
lietuvišką pajūrį. Red.

Baltija, Palanga, Šventoji... giliai 
įstrigę į kiekvieno skauto protą ir širdį. 
Šias vietas vasarą aplankyti — jų sva
jonė. O kiek apie šį pajūrį prisvajoja 
mūsų jūrų skautai! Jų daugumas jau 
nuo ankstyvo rudens planuoja, kaip at
einančią vasarą nukilti į pajūrį, paplau
kioti ir paburiuoti Baltijos bangose, pa- 
stovyklauti, pasimaudyti.

Jūros grožis paslaptinga, neapsako
ma jėga visus ją mylinčius traukia į sa
ve, o ypač jaunimą. Jau keliolika metų, 
kai kiekvieną vasarą atskiri jūrų skau
tai, jų vienetai, ar net ištisos ekskursijos 
traukia į pajūrį. Vieni geležinkeliais pa
siekę Klaipėdos uostą, pasukdavo į 
Juodkrantę, Pervelką, Preilą, Nidą, kiti 
gi ežerais, upeliais, upėmis ar kitokiu 
būdu su savo buriniais ar irkliniais lai
veliais pasiekę Lietuvos upių tėvą Ne
muną, jo vandenimis leisdavosi žemyn. 
Pro Rambyną, Rusnę pasiekdavo Nidą, 
o iš ten — Juodkrantę, Klaipėdą, o kai 
kurie net Palangą ir Šventąją.

Susiaurėjus mūsų pajūriui, jaunuo
menės, ypač jūros skautų, prisirišimas 
prie jūros ir jos meilė ne sumažėjo, o 
priešingai, net padidėjo. Todėl praeitais 
metais daug atskirų skautų ir jų ekskur
sijų aplankė pajūrį ir jame pagyveno. 
Vieni atostogas leido stovyklaudami Pa
langoje, kiti gi, daugiausia jūrų skautai, 
stovyklavo Šventojoje. Joje buvo su
rengti buriuotojų kursai, išleistos dvi 
laidos, o jų užbaigtuvėms buvo suruoš
tos kelionės į Švediją ir Latviją.

Iš pajūrio gyvenimo ir nuotykingų 
kelionių skautai turi įdomiausių ir įspū
dingiausių prisiminimų.

Dabar, išgyvenant Vilniaus atgavimo 
džiaugsmą ir kuriant naujus užsimoji
mus, mūsų dėmesys nuo pajūrio yra 
kiek nuslydęs kita kryptimi. Be to, dau
gumas mūsų skautų pažįsta pajūrį va
sarišką, nes žiemos metu Palangoj ir 
Šventojoj retai kam yra tekę būti.

Žiemės metu, ypač šią žiemą, kol dar 

neturime geležinkelio Darbėnai - Šven
toji, Šventoji pasiekti sunkoka.

Važiuoti traukiniu per Kretingą, o 
paskiau arkliais per Palangą ir Šventąją 
susidaro apie 27 km sunkokai pasiekia
mo kelio. Keliavusieji pasakojo, kad du- 
buriuotais (dėl gilaus sniego) keliais 
arkliais nuo geležinkelio stoties tekę 
vykti į Šventąją 6-7 vai. O siaurasis ge
ležinkelis Darbėnai - Šventoji užpusto
mas sniego ir traukinėliai visai neva
žiuoja.

Savo erdve į savo pajūrį
O pajūrį ir Šventąją pamatyti norisi 

ne tik vasarą, bet ir kitu metų laiku.
Pasitaiko proga. Šiaulių aviacijos gru

pės vadas numatė lakūnams perskridi- 
mo su nutūpimu Šventojoje uždavinį. 
Turi skristi 3 lėktuvai. Žvalgų vietoje 
grupės vadas sutinka paimti karo kores
pondentą, karo foto filmuotoją ir mane.

Sutarta, vykdoma.
III. 19. 0910 vai.*) visi trys iš Kauno 

atvykome į Šiaulių aerodromą. Saulė
tas šaltas rytas —12°. Aerodrome gyve
nimas bėga savo tėkme. Vyksta žiemos 
skraidymai, lėktuvai vieni kyla, kiti tū
pia, karių aviatorių dalis triūsia prie 
lėktuvų ties angarais, kiti angaruose 
prie aparatų.

Nuvykstame į aviacijos štabą. Kabi
netai žemėlapiais su visokiais atžymėji- 
mais nusagstyti, ten meteorologijos sto
tis, radijo siųstuvai ir imtuvai, savo 
centrinė ir kiti reikalingi įrengimai. Va
das maloniai mus su viskuo supažindi
na, paaiškina. Skridimas paskirtas 1100 
vai. Laikas greitai prabėga. Mes rengia
mės, velkamės kombinezonus, aūnamės 
kailinius batus, dedamės šiltus pošal
mius, akinius, vilnonėmis skepetomis 
apsirišame kaklus, ant paprastų vilno
nių savo pirštinių dar užsimauname la-

*) Kariuomenėje yra priimta laiką žymėti ketu
riais ženklais: pirmas skaitmuo reiškia valandų de
šimtis, antras valandų vienetus, trečias — minu
čių dešimtis ir ketvirtas — minučių vienetus.
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kūniškas kailines pirštines — tarsi ren
giamės į Šiaurės ašigalį. Vadas pataria 
sandariai apsivilkti ir apsirišti, nes 
skrendant neuždengtu karo lėktuvu bū
na didelis vėjas, o be to, ore ir šalčiau, 
negu ant žemės visais 5-6° kas 1000 m.

1100 vai. jau lėktuvuose. Smarkiai 
dūzgia Anbo IV motorai, nešiodami iš 
po lėktuvo atitrupėjusius sušalusio 
sniego gabalėlius. Garsų aidas, atsimuš
damas į angarus, sklinda aerodrome ir 
už jo ribų.

1105 vai. visi trys lėktuvai pakyla nuo 
žemės ir pasukę kairėn, rikiuotėje 
skrenda per Šiaulių miestą. Aš skrendu 
su vadu priekiniame lėktuve, kairėje 
kino filmininkas, kad būtų paranku — 
pasauliui fotografuoti, dešinėje karo ka- 
respondentaš.

Virš Šiaulių. Kad ir didesni pastatai, 
bet jų skardiniai stogai daugely vietų 
susilieja su apledėjusiu sniegu gatvėse 
ir iš pirmo žvilgsnio nelabai išskiriami. 
Tik įsižiūrėjus jų šešėlius, spalvotas na
mų sienas, o ypač į spalvotus stogus, 
aiškiai išsiryškina miesto planas su vi
somis gatvių, aikščių ir neužtatytų plo
tų konfigūracijomis ir smulkmenomis.

Pasukam į vakarus ir skrendam deši
niau Šiaulių - Telšių geležinkelio linijos. 
Pavasario saulė šviečia berdama savo 
spindulius ant vis dar žiemos sukausty
tos žemės. Spinduliai, atsimušdami į 
sniegą, reflektuoja. Trys sparnuočiai 
neria spinduliais ir meta žemėje lygiai 
išrikiuotus- savo šešėlius. Dairaus per 
bortus. Platūs horizontai, žavingi vaiz

dai, pakilusi nuotaika. Numaunu abejas 
pirštines, išsitraukiu bloknotą, pieštuką 
ir virpančiame lėktuve dalinai ir nuo 
šalčio virpančia ranka (—18°) užraši- 
nėju:

— Žemės paviršius juodmargis. Balti 
nuo sniego laukai, nusagstyti mažes
niais miškų lopais, kurie baltame fone 
saulei šviečiant atrodo visai tankūs, be
veik juodi.

Apsnigusiais stogais sodybos daugiau
sia įžiūrimos iš jų šešėlių. Daugiausia 
matosi vienkiemiai. Esame 900 - 1000 m 
aukštyje. Horizontai labai platūs. Tolu
moje jie baigiasi pilkai melsvai baluo- 
jančiais dangaus skliautais, susijungian
čiais su marga žeme.

Keliai išvažinėti provėžomis, sniego 
sunešti ir matosi jų keterų šešėliai.

Upių, daugiausia balų ir mažų ežerė
lių per sniego dangą prasiveržęs (tur 
būt, nuo atlydžio) matosi ledas. Skren
dame 230 km greičiu per valandą. Sau
lė labai šviečia ir spinduliai reflektuoja. 
Čia daug šalčiau, kaip ant žemės. Ypa
tingai svyla rankos. Pagniaužau, pa- 
gniaužau ir pasidairęs vėl rašau. Dau
giau norisi dairytis, o kai kur tokie vaiz
dai, kad akių nesinori atitraukti. Žvar
bus vėjas per kiekvieną mažiausią ply
šelį ar skylutę atkakliai skverbiasi iki 
pat kūno.

Jau 1125 vai. Matosi maži miesteliai. 
Tačiau neturėdamas žemėlapio negaliu 
susekti, kas jie per vieni.

Telefono susisiekti su lakūnu neturiu, 
nes savo pošalmį su telefoninėmis ausi-

4
Rochesterio sesės . . , 

Nuotr. P. Podėlio
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nėmis užleidau fotografui, kuris iš lėk
tuvo fotografuoja ir filmuoja. Jam su 
lakūnu reikia kalbėtis.

1127 vai. O vis tiek, nors ir šalta, bet 
labai malonu ir įdomu skristi žiemą. 
Dairais horizontuose ... Dešinėje jau 
matosi išgaubtu paviršiumi mėlynuo
janti jūra... Oi ne, tai apgaulė, taip at
rodo tolumoje susitelkęs ir apgaubęs že
mę rūkas. Priešaky tolumoje matosi 
balsganas dangus — švelnūs balti de
besėliai. Gražiai atrodo vingių vingiais 
išsivingiavęs, prasirausęs storo sniego 
plutoje. Laiks nuo laiko praslenka dide
lių miškų' masyvai. Geležinkelio linija 
pasiliko kairėje...

1128 vai. Lėktuvas supdamasis kertasi 
pirmyn. Labai gražiai išsidraikę atrodo 
atskiri medžiai, pušys, pušaitės. Vieto
mis miškai gerokai praretinti, o jaunos, 
retutės atžalos atrodo, kaip apiplikęs pa
kaušis su ataugančiais jaunais plaukais.

Diena nuostabiai graži. Skristi — tik
ras malonumas.

1136 vai. patenkam į sroves. Svaido. 
Dėl atsargumo lėktuvai vienas nuo kito 
nutolsta. Vėl miškų dideli plotai, o to
liau, už kokių 5-8 km, juoduma. Toliau— 
šviesūs plotai. Tai bus, turbūt, jūra. 
Taip, čia tikrai jūra!...

1139 vai. Jau virš jūros. Pakrantė už- 
šąlusi. Ledas suaižėjęs, atrodo lyg kaimo 
laukai rėžiais, tarpuos vanduo, o toliau į 
jūrą — vėl ledas, ledas ir galo nesima
to ...

1140 vai. Leidžiamės tūpti. Lakūnas 
žvalgosi, apsuka ratą ir vėl kyla, antrą 
rata, tretį ir tūpiam. 1145. vai.

Pirmoji aviacijos diena Šventojoj
Vos tik pasirodę lėktuvai apsuko ratą 

virš uosto, tuoj sujudo Šventosios gy
ventojai. Tuo metu kaip tik buvo pietų 
pertrauka. Iš dirbtuvių, iš mokyklos ir 
atskirų namų seni ir jauni, dideli ir ma
ži Šventosios gyventojai sužiuro, ką šie 
trys paukščiai darys.

Vadas savo lėktuvu nusileido žemiau 
apžiūrėti tūpimo vietos, kiti gi lėktuvai 
laikėsi aukščiau ir stebėjo, kur tūps va
das. Tūpimo vietą parinko karo laivo 
jūrininkai už mokyklos, kur ir patys bu
vo susirinkę ir ugnį užkūrę. Vieta drėg
na, pelkėta, keliais grioviais perkasta. 
Vasarą šioje vietoje nė nemėgink tūpti, 
nugrimsi, o dabar, žiemos metu, visai ti
ko: šaltis sukaustė balą, sniegas užlygi
no gridvius ir nelygumus ir sniegčiūžo- 

mis (ne ratais) tūpti tinka.
Gyventojai, supratę, kad lėktuvai čia 

tūps, skubėjo šion vieton. Lėktuvai ap
sukę po keletą ratų labai sklandžiai nu
tūpė ir susirikiavo netoli mokyklos. Da
bar Šventosios gyventojai susirinko čia 
pažiūrėti, kaip šie sparnuočiai atrodo 
ant žemės.

— Nors kartą ir mes turim aviacijos 
dieną, — reiškia pasitenkinimą prie at- 
skridusiųjų arčiau priėjęs vienas uosto 
statybos darbininkas.

— Taip, tai pirmą kartą lėktuvai nu
tūpė Šventojoj, — priduria antrasis.

— Malonu, kad aviacija ir žiemą ne
užmiršta Šventosios. Vasarą jų čia daug 
skraido virš jūros, tik nenutūpia, — ta
ria vienas senyvo amžiaus žvejys.

— Tur būt, vasarą jiems nepatinka 
čia tūpti, — įsikiša pusamžė moteris.

Didžiausi specialistai tai mokyklos 
vaikai. Apsupę lėktuvus jie nagrinėja 
įvairiausius klausimus: patys klausia, 
patys atsakinėja ir aiškina. Tuo tarpu 
lakūnai tvarko lėktuvus, pridengia juos 
drobulėmis, korespondentas fotografuo
ja, filmininkas filmuoja Šventosios gy
ventojus tarp lėktuvų ir atskirai. Tai 
pirmoji aviacijos diena Šventojoje.

Šventoji žiemą.
Apsidairę ir su vienu kitu pažįstamu 

pasikalbėję, visi atskridusieji, uosto ad
ministracijos, karo laivo pareigūnių ir 
visuomenės atstovų lydimi, nuvykome 
uostan. Minia pasiliko prie lėktuvų, lėk
tuvus saugoti paliko karo laivo jūrinin
kai.

Kam nėra tekę būti žiemos metu pa
jūry, tam sunku įsivaizduoti, kaip tuo
met atrodo mūsų besikuriąs uostas. Ko
pos ir greta jų esančios daubos sniego 
sulygintos; keliai, gatvės, kiemai, dar
želiai sniego užnešti. Išilgai gatvės eilėje 
išsirikiavę baluoja mūriniai raudonais 
stogais namai; o jų sparne, prie kelio į 
Palanga, raudonuoja nauji pastatai, ku
riu praėjusią vasarą dar būti nebuvo.

Štai, storu ledu prisidengusi Švento
sios upė. Jos žiotyse, žvejų laivų stovėji
mo vietoje, į krantinę ištrauktos buria
vimo priemonės — jachtos, jolės suri
kiuotos toje pat vietoje, kur buvo jūrų 
skautų buriuotojų kursų prieplauka. 
Šios priemonės dabar visai kitaip atro
do. Nuimti stiebai ir visi įrengimai, ku
rie būna ant denio. Apačioje išsikišę 
dideli metaliniai kyliai, kurie neleidžia
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jachtoms nuo vėjo apvirsti. Jos čia, lyg 
nusiskųsdamos vėjais ir pūgomis, tūno, 
ir, tarsi, susitraukusios nuo šalčio į gu- 
burius, laukia karštesnės pavasario sau
lės sutirpinant ledus, kad vėl galėtų pa
sinerti į jūros bangas. Dabar aiškiai ma
tosi ir tos dalys, kurios vasarą būna pa
sislėpusios vandeny. Apatinės jachtų 
dalys, kurios nuolat būna vandeny, ap
lipusios vandens gyvūnų kevalais ir ap
kerpėjusios. Pavasarį tuos kevalus ir 
kerpes nuvalys ir jachtas nudažys.

Labai imponuojančiai atrodo dideli 
metaliniai, po keliolika, o kai kurie ir 
po keliasdešimt centnerių sverią iš apa
čios vertikaliai pritvirtinti jachtų kyliai. 
Tik jų dėka tokie maži laiveliai didelė
mis burėmis vėją įkinkę skrieja jūros 
paviršiumi ir neapvirsta, nors ir pa
linksta stiebai, nes sunkieji kyliai at
sveria.

Karo laivas, policijos laivai ir kai ku
rie žvejų kuteriai stovi uoste įšalę. Kad 
laivo sienų nesužalotų ledas, jis aplin
kui ties laivo sienomis nuolatos atker
tamas.

Darbas eina ir žiemos metu
Pakely užsukome į didelį žvejų kute- 

rių statybos garažą. Čia darbas eina visa 
sparta. Vasarą čia matėsi pradėtų sta
tyti kuterių pirmosios griaučių dalys, o 
dabar jau ir jų sienos visai užbaigtos. 
Didingai jie atrodo greta kitų naujai pa
statytų kuterių ir keletos žvejų valčių.

Aplinkui triūsia meistrai; drožtuvais 
pritaiko medį, kniedėmis ar varžtais pri- 
stiprina. Darbą atlieka kruopščiai ir rū
pestingai — kitaip ir būti negali, nes 
šiais kuteriais ir valtimis plauks į jūrą 
mūsų žvejai. Bile kaip atliktas darbas 
pastatytų į pavojų jų gyvybes.

Gretimame pastate metalo dirbtuvės. 
Kalviai rengia sraigtus, varžtus, sąvar

žas, kniedės ir kitokius daiktus, kurie 
bus reikalingi vasarą tęsiant molą į jū
rą. Kituose skyriuose šaltkalviai tekina, 
galanda, pritaiko visokius įrankius, per
žiūri žvejų kuterių motorus, kurie at
ėjus pavasariui eis apyvarton. Čia pat 
veikia elektrinė, čia elektromotorai. Ne
toliese ir raštinė, kur vedama šių įmonių 
darbų ir medžiagos apyskaita. Kiek ato
kiau ties pietų molo pradžia stovi uosto 
statytojo inžinieriaus Lasinskio mažas 
namelis. Jo sienose iškabinėti uosto, mo
lų ir busimojo miesto planai, įvairūs 
projektai. Čia daromi apskaičiavimai, 
braižomos planų detalės, iš čia vyksta 
uosto statybos priežiūra.

Žiemos speigų sukaustytas uostas 
ir jūra

Pasižvalgę po dirbtuves išėjome į uos
tą, laivų prieplauką. Visur ledas. Nusi- 
leidžiame nuo krantinės ir einame ledu 
pro policijos laivus, pro karo laivą, pro 
pirmuosius vartus ir nuostabu ... kiek 
akys išmato — ledas ir ledas! Nuostabi 
gamtos galybė: ji sukausto galingąją, 
nesuvaldomą jūros stichiją ir padaro 
ją visai ramią.

Užšąlusiame uoste darbai lauke su
mažinti. Pietinis molas nestatomas, tę
siama tik Šventosios upės krantinės 
stiprinimai, kur kalami poliai — špun
tai. Judėjimas mažas. Iš pirmo įspūdžio 
Šventoji atrodo lyg apmirusi. Bet taip 
tik atrodo, nes darbai vyksta patalpose. 
Per keletą valandų apžvelgę Šventosios 
gyvenimą ir darbus žiemos metu, bū
dingesnius dalykus nufilmavę ir nufoto
grafavę, nuvykome į karo laivą, kur ma
lonių šeimininkų buvome pavaišinti pie
tumis.

Skridimas atgal
1540 vai. grįžome prie lėktuvų. Šven

tosios gyventojai vėl susirinko išlydėti.
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Nuo šalčio sustingsta alyva ir motorai 
užsiveda kiek sunkiau. Todėl lakūnai 
kits kitam padeda užvesti motorus. Su
urzgė propeleriai, o jų ūžesys, atsimu
šęs į namų sienas, aidais išsisklaidė po 
miestelį. Tai išgirdę atskubėjo ir iš toli- 
meshių miestelio vietų gyventojai. Ir 
vėl didelis žmonių būrys. Jau dabar ir 
su nepažįstamais jaučiamės kaip pažįs
tami. Vienas kitas klausia, kuomet vėl 
lėktuvai atskris į Šventąją. — Gal va
sarą, o gal ir greičiau, — atsakė vienas 
lakūnas. — Būt gerai, kad greičiau at
skristų, — įsikiša jaunas žvejys. — Va
sarą čia judresnis gyvenimas, daugiau 
žmonių atvažiuoja, žiemą gi liekame 
mes vieni patys Šventosios gyventojai,
— tęsė kažin kas iš minios. — O, šiemet 
tai daugiau svečių turėsime, nes šią va
sarą bus nutiestas ir geležinkelis Šven
toji - Darbėnai. Tuomet iš Kauno ar iš 
kur kitur geležinkeliu tiesiai į uostą. 
Ot, bus gera ir patogu, — įrodinėja tas 
pats jaunas žvejys, tarsi ramindamas 
tuos, kurie išsiilgę atvykstančių svečių.

Dūzgia visi trys motorai... Lakūnai 
ir keleiviai sėdi lėktuvuose. Dar kele
tas minučių, atšyla alyva, įkaista mo
torai ir kylam. Pirmas pakilo fotogra
fas ir keletą ratų darydamas fotografa
vo ir nufilmavo Šventąją iš viršaus. 1604 
vai. pakyla antras, trečias ir išsirikiavę, 
per uostą, jūros pakrante skrendam į 
Palangą. Nuo mūsų aukso kelias ledu 
eina į saulę, kuri jau gerokai paslinkusi 
į vakarus ir artinasi prie horizonto. 
Skrendame 400-500 m. aukštyje. Balti
joj, kiek akys mato, ledas ir ledas. Ro
dos, pasikinkęs į roges gerą bėrį galė
tum ir į Švediją traukti.

Štai ir Palanga. Dabar ji kitaip atro
do, kaip vasarą. Spalvoti, daugiausia 
raudonais stogais namai, vasarinės bal
tame sniego fone tarp žalių spygliuočių 
ar pilkų lapuočių medžių atrodo lyg 
spalvotas piešinys. Tiltas į jūrą, ta mie- 
giamoji vasarotojų pasivaikščiojimo vie
ta, apšąlęs, apledėjęs, lyg ledo kalnas. 
Palangos kurortinė dalis tikrai apmiru
si. Viena kita figūra pasirodė pajūry, o 
šiaip gatvėse atrodo visai tuščia. Pasukę 
ratą ir padarę nuotraukų traukiame 
Kretingos link. Dairaus. Vos pora minu
čių, štai, jau ir Kretinga. Pasukę kairėn
— skrendame į rytus išilgai geležinkelio
— Kretinga - Telšiai - Šiauliai.

Saulė artinasi prie horizonto; ji dabar 

šviečia mums nugaron, todėl iš lėktuvų 
gerai stebėti žemę ne tik po savim, bet 
ir pirmyn. Ant žemės baltame sniege 
padriko ilgi šešėliai nuo triobesių, miš
kų, atskirų medžių ir šiaip aukštesnių 
daiktų. Pagal tuos šešėlius dabar geriau, 
kaip vidudienį, galima pamatyti ne tik 
apsnigtus triobesius, bet ir žemės pavir
šiaus nelygumus: visų pakilimų vaka
rinė pusė šviesi, o rytinė šešėlyje; daubų 
— priešingai. Skrendant žiemą dar vie
ną įdomų dalyką galima pastebėti. Apy
tikriai galima nustatyti kaimynų, ypač 
gyvenančių vienkiemiais, bendravimą 
ir ryšius. Tarp vienų sodybų, esančių ir 
1-2 km atstume, išminti per laukus ta
kai — reiškia jie lankosi pas kits kitą, 
o žiūrėk greta yra sodyba už 300-400 m 
ir nei vieno žmogaus pėdsako nesimato. 
Yra sodybų, kurios turi tik vieną taką 
ar kelią į vieškelį... Reik manyt, kad 
šios sodybos gyventojai su kaimynais 
mažai bendrauja arba bendrų reikalų 
turi ne per daugiausia.

Skrendam 1000 m aukštumoje 240 km 
per valandą greičiu. Vėjas iš priešakio. 
O mes skriejančiuose lėktuvuose jaučia
mės lyg sparnuoti sakalai, skrisdami 
20-30 m atstume vienas nuo kito. Atitin
kamais rankų gestais pareiškiame kits 
kitam savo įspūdžius. Graži mūsų Že
maitija: kalnai, kalneliai, upės, vingiuo
ti upeliai, šilai, giraitės, vienkiemiai, 
kaimai, miesteliai, miestai atrodo tarsi 
kokie piešiniai baltame sniego fone. Jie 
visi slenka, liekasi užpakaly ir tolsta 
nuo mūsų.

Taip pasilieka Plungė, Telšiai, Kuršė
nai ir mes jau Šiauliuose. Stoty stovi 
traukinys į Kauną ir smarkiai pučia. 
Mes į jį jau nebesuskubsim. Praskridę 
pro stotį už minutės ir leidžiamės aero
drome. Nutūpėm — 1758 vai. Paskiau 
vienu arkliu labai duobėtu keliu 5-6 km 
važiavom į miestą apie 1 vai. laiko. Bu
vo šalta. Dabar tai pajutom tą didelį 
skirtumą, ką tai reiškia plieno sparnai 
erdvėse ir vieno arklio jėga duobėtu 
žiemos keliu.
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Tqso iš

Tuo tarpu baltieji laukdami rytojaus, 
kuris nieko gero nežadėjo, visą naktį 
tvirtinosi savo pozicijose. Kadangi tebu
vo tik keli kastuvai ir jų visiems neuž
teko, duobutės buvo kasamos su peiliais, 
puodukais ir kas po ranka pakliuvo, o iš 
amunicijos dėžių buvo statomos bari
kados.

Vos prašvitus indėnai vėl grįžo į mū
šio lauką ir atkaklios kautynės užvirė iš 
naujo. Daugumas karių kentė didelį 
troškulį, o kančios sužeistųjų nesant nei 
lašo vandens buvo neapsakomos. Gru
pės gydytojui pareiškus, kad vanduo turi 
būti gautas bet kokia kaina, apie 20 sa
vanorių pasišauna žygiui. Su dideliu pa
vojumi gyvybei, saviškiams priden
giant, jie šliaužia grioviu iki upės neš
dami su savim virtuvės katilus, blėkines 
nuo sausainių ir viską, kas buvo galima 
atrasti tinkama vandeniui nešti. Žygis 
pasiseka laimingai ir ištroškę kariai gau
na po truputį vandens.

Visą laiką vykusios smarkios kauty
nės po pietų atlyžta. Dauguma indėnų 
kažkur dingo ir tik likusi jų dalis palai
ko ugnį. Dar vėliau indėnai slėnyje už
dega žoles ir viskas paskęsta dūmuose. 
Šaudymas visai sustojo. Kada dūmai 
pakilo aukštyn, tolumoje matėsi išnyks- 
tant paskutinės besitraukiančių indėnų 
voros. Gabendamiesi ant arklių palapi
nes, mažus vaikus ir ryšulius su savo 
menku turtu jie traukė link Didžiojo Ra
go Kalnų ieškoti ramios vietos sau ir 
savo šeimoms. Ir, pirm negu viską ap
gaubė naktis, indėnų voros dingo už ho
rizonto.

Buvo aišku, kad indėnai pasitraukė, 
bet bijant jų klastos, iš vietos buvo pa
judėta su didžiausiu atsargumu, kad pir
mą kartą nuo kautynių pradžios būtų 
upėje pagirdyti arkliai.

Sekančios dienos rytą indėnams žval
gams pasisekė dūmų ženklais užmegsti 
pasikalbėjimą su amerikiečių pajėgomis, 
kurios žygiavo vakaruose lygiagrečiai su 
gen. Kusterio būriu. Joms buvo praneš
ta, kad visi baltieji yra žuvę. Gavusios 

Nr. 2.

tokią žinią, anos pajėgos, nors mažai 
tiki jos tikrumu, bet žygiavimą paspar
tina. Kada pirmieji žvalgai pasiekia vie
tovę, kur laikosi antras ir trečias būrys, 
o juos atseka likusieji ir pamato mūšio 
lauką, įsitikina, jog žinia buvo teisingą.

Visa diena praeina apžiūrinėj ant gen. 
Kusterio mūšio lauką, skaičiuojant, at
pažįstant ir laidojant žuvusiuosius. Ša
lia karių kūnų kautynių lauke buvo at
rasta tik viena gyva būtybė: tai buvo 
vieno karininko sužeistas arklys. Kartu 
su gen. Kusterio pirmo ir antro būrio su
žeistaisiais jis buvo pargabentas į Lin- 
kolno fortą Pietinėje Dakotoje ir ten pa
sveiko. Tai buvo vienintelis nekalbus 
liudininkas ano paslaptingiausio Ameri- 
rikos istorijoje mūšio su indėnais, iš ku
rio neišėjo nei vienas gyvas žmogus, ku
ris būtų galėjęs ką nors papasakoti apie 
mūšio eigą.

Apie tai šiokių tokių žinių, praėjus 
eilei metų, buvo patirta iš pačių indėnų, 
kurie dalyvavo tame mūšyje. Tačiau ir 
tai toli gražu nenušviečia visų paslapčių, 
nors ir duoda bendrą vaizdą.

Kada susidūrę su indėnais gen. Kus
terio kariai užima gynimosi pozicijas, 
indėnams pasiseka pabaidyti didelę dau
gumą arklių, kurie bėgdami nusineša 
su savim balnų kišenėse buvusias šaud
menų bei maisto atsargas. Upės slėnyje 
indėnės moterys ir vaikai arklius sugau
do ir paima savo globon. Kadangi dėlto 
dauguma baltųjų liko tik su tais šaud-
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menimis, kuriuos turėjo prie diržų, bū
rio trimitininkas kuo skubiausiai siun
čiamas su įsakymu pirmajam būriui ne
delsiant pristatyti šaudmenų atsargas ir 
ateiti pagalbon. Likusieji nepabėgę ark
liai, kurie gabeno baltuosius daug šimtų 
mylių, dabar yra pačių raitelių nušau
nami, kad už jų kūnų būtų galima rasti 
priedangą nuo mirtį nešančių indėnų 
strėlių ir kulipkų.

Netrukus po arklių pabaidymo vado 
Gali vedami indėnai pradeda staigų kon
centrinį puolimą. Po valandos karštų ir 
žiaurių kautynių, gerai išnaudodami 
priedangai žolėmis apaugusius kupstus 
ir vandens išplautus griovius, indėnai 
sustumia baltuosius į kalvą, kurioje vi
sus iki vieno pribaigia. Čia su paskuti
niaisiais kariais žūsta ir pats gen. Kus- 
teris pervertas dviejų kulipkų, kurių 
kiekviena galėjo būti mirtinga. Indėnų 
tvirtinimu, belaisviai nebuvo imami. 
Kautynės abipus vyko pėsčiomis ir tik 
joms pasibaigus seniai ir vaikai raiti 
jodinėjo po mūšio lauką rinkdami bal
tųjų ginklus, o kartais ir kai kuriuos 
rūbus.

Kiek toje kovoje žuvo indėnų, jokių 
davinių nėra, nes visus savo žuvusiuo
sius indėnai buvo surinkę ir nežinia kur 
palaidoję.

Taip užsibaigė vienas iš kruviniausių 
mūšių su indėnais. Nutilo kautynių gar
sai, žemė sugėrė pralietąjį kraują, o jo 
dėmes nuplovė lietus. Bėgdami metai to- 
limon praeitin nunešė anas dienas ir tik 
ant žuvusiųjų kapų augančios prerijos 
žolės šiandien kuždėdamos temini pra
bėgusius laikus. Gailiai švilpia jų stie
buose iš kalnų ir lygumų atskridęs vė
jas, pasakodamas liūdną žinią apie išny
kusias laukinių arklių ir bizonų bandas, 
apie tuščias ir nykiomis tapusias pla
čiąsias prerijas ir kad jau niekad, nie
kad daugiau nebepakils raudonieji vyrai 
gint savo žemės ...

JELOSTONO PARKAS
Palikę gen. Kusterio mūšio lauką, 

vėl leidžiamės tolyn į vakarus. Prava
žiuojame didžiules neapgyventas pre
rijas, buvusias kadaise garsias besiga
nančiais bizonais ir pasiekiame Billings 
miestą. Iš čia kelias pasisuko į pietvaka
rius vesdamas tiesiog į Jelostono parką, 
iki kūrio dar turime apie 120 mylių ke

lio. Jei kelionė gerai seksis, dar šiąnakt 
nakvosime “pažadėtojoj žemėj”. Bet 
prieš tai dar teks persiristi per pirmąją 
Uolinių Kalnų grandinę, kas mumyse 
kėlė nemaža smalsumo, o kartu ir rū
pesčio. Kelias, kuriuo turime pervažiuo
ti kalnus, aukščiausioje vietoje, vadina
moje “Meškos dantimi”, yra pakilęs iki 
10.940 pėdų aukščio arba mūsiškai — yra 
maždaug pusketvirto kilometro virš jū
ros lygio. Tai aukščiausiai einantis ke
lias Montanoje, ir Montana, kuri dar va
dinama “Kraštu snieguotomis kalnų vir
šūnėmis”, neveltui juo didžiuojasi. Jau 
senais laikais ta kalnų perėja naudoda
vosi indėnai ir vadino jį “taku virš sa
kalų”. Tikras dalykas, kad tuo keliu va
žiuodami rasime sniego, o be to, darėsi 
baisu, ko verta pasirodys mūsų mašinė
lė, kuri iki šio buvo pratusi važinėti tik 
lygiomis Čikagos gatvėmis. Kas bus, 
jei ims ir neįveš?

Tokius ir panašius klausimus spręsda
mi pagaliau tolumoje išvydome ir kal
nus, bet tuoj suabejojome — nejaugi to
kie aukšti, ar tik nebus debesys? Artė
jome ir įsitikinome, kad tai ne debesys. 
Pasirodė ir baltos kalnų viršūnės. Kada 
pasiekiame Red Lodge miestuką, atsidu
riame visai jų papėdėje. Pilki atslenka 
debesys iš anapus kalnų pridengdami 
aukščiausią jų viršūnę ir aiškiai matosi, 
kaip, užkliudę ją, plyšta į dvi dalis, o jų 
tarpe ima mėlynuoti dangus.

Pravažiuojame miestuką ir su smar
kiau plakančiomis širdimis artinamės 
prie staigiai iš lygumos kylančių kalnų. 
Kelias įveda į slėnį ir vingiuodami jame 
pagal sraunų upeliuką, atsiduriame ne
lyginant milžiniškame griovyje. Statūs 
kalnų šlaitai apačioje apaugę krūmais 
aukščiau darosi nuogi ir dažnai pavirsta 
rausva suskeldėjusią granito uola. Kai 
kurie jos atskilę gabalai vos laikosi, o 
kiti jau nuriedėję žemyn. Su baime ir 
smalsumu stebime tuos nematytus vaiz
dus. Kelias pamažu kyla aukštyn sekda
mas upelio vaga. Slėnio pradžioje buvo 
matytis gyvenančių žmonių; dabar jie 
pranyko, o kelias darydamas posūkį at
siskiria nuo krūmais apaugusio upokš
nio ir pradeda kabintis į kairįjį šlaitą. 
Atrodo, kad tik dabar pradėsime tikrąjį 
kopimą į kalnus.

Bet kas čia? Skersai kelio didelis bar
jeras, o prie jo stovi sunkvežimis su žvy
ru. Du darbininkai nusuka barjerą į šalį,
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įvairuoja kiton pusėn sunkvežimį ir šyp
sodami po mūsų nosimis vėl užkelia bar
jerą ir dar su spyna užrakina. Pasirodo, 
kad pereitą naktį kalnuose iškrito 18 co
lių sniego ir pravažiavimas per kalnus 
šį rytą uždarytas. Kai tik mašinos snie
gus nuvalys, kelias būsiąs vėl atidary
tas. Gal rytoj, gal poryt, o gal ir po sa
vaitės.

Taip mus nuraminę, kelių darbininkai 
susėda į savo sunkvežimį su didžiuliais 
ratais ir nuvažiuoja, o mes dar žiūrime į 
barjerą, kuris padarytas iš viso rąsto, 
kol jie dingsta už posūkio. Dar žvilgs
nis į kalnų viršūnes, apie kurias maišosi 
debesys ir grįžtame atgal.

Buvome tik 40 mylių nuo šiaurės ryti
nių Jelostono parko vartų, o dabar belie
ka tik padaryti 160 mylių vingį ir ban
dyti patekti į parką per rytinius vartus. 
Mūsų laimei saulė dar aukštokai, tad 
bandysime sugaištą laiką pavyti.

Grįžtame į Red Lodge miestuką, nuo 
kurio jau buvome nuvažiavę 10 mylių, 
ir iš čia pasukame kitu keliu. Prava
žiuojame kažkokias anglies kasyklas* 
kur viskas aplinkui nuklota juodomis 
anglies dulkėmis. Paskui staigiai suka
mės į pietus ir, palikdami Montanos 
valstybę, įvažiuojame vėl į Wyomingą. 
Čia, saulei besileidžiant, tolumoje pa
stebime kažkokį įtaisymą, labai panašų 
į lietuvišką šulinio svirtį. Aplinkui tuš
čios negyvenamos prerijos — žmogaus 
nei dvasios, o svirtis juda lėtais judesiais 
aukštyn ir žemyn. Privažiavę arčiau, su
pratome, kad tai didžiulis eleketrinis 
siurblys, kuris padeda tekėti per lygu
mas požeminiuose vamzdžiuose einan
čiai naftai. Toldami vis dar žiūrime, kaip 
ta darbšti ir vieniša svirtis lėtais jude
siais nepaliaudama dirba savo darbą.

Saulei visai leidžiantis pravažiuoja
me Kody miestą ir pagal šošonės upę 
įvažiuojame į konjoną. Statūs kaip siena 
akmeniniai krantai iš abiejų pusių su
spaudžia siauron vagon upę, o keliuku 
virtęs mūsų kelias čia tiesiog iškaltas 
uolos šone. Tarpais viršuje galvų kabo 
suskeldėję uolų masyvai nežinia kiek 
tūkstančių tonų svorio, o tarpais stai
gūs posūkiai ir pasitaikančios trumpos, 
bet stačios įkalnės, čia tur būt prašoka 
visas kelių statybos leistinas ribas. Že
mai šniokščia srauni šošonė, o pro langą 
žiūrint nesimato kanjono šonų viršaus.

Kai pravažiavę įspūdingą Buffalo Bill 

užtvanką ir už jos esantį ežerėlį išlenda- 
me iš kanjono, abu net atsidustame. 
Nors iš kanjono išlindus ir pasidarė kiek 
šviesiau, bet vakaras jau pradėjo dengti 
viską tamsa, o iš kalnų pūtė ledinis, ne
paprastai stiprus vėjas. Radę skelbimą 
apie galimybę nakvynei, pasukame jo 
patarimu į mažą keliuką ir atsiduriame 
ant Šošonės upės kranto esančiame ūky
je. Kiek nuošaliau prie pat upės stovi 
trys nameliūkščiai nakvynei, taip vadi
namos “kabinos”. Vėjas drasko drabu
žius ir bando versti iš kojų, kada susira
dę šeimininkę einame pažiūrėti būsimos 
nakvynei vietos. Viskas tvarkinga ir pa
togu, tik ... rakto nėra užsirakinti. Šei
mininkė paaiškina, kad čia nereikia nie
ko bijoti, čia ne Čikaga ir žmonės durų 
nerakina.

Na, bet šiaip taip išklibinę užrūdijusį 
skląstį, atrodo tikrai niekeno nevarto
jamą, pagaliau užsisklendžiame. Naktį 
kelis kartus atsibudome ar tai manyda
mi, kad vėjas jau verčia mūsų namelį 
ar kad kas laužiasi į duris. Kiekvieną 
kartą šilčiau apsiklodavom, nes buvo 
tikrai šalta ir, monotoniškai šniokščiant 
per akmenis tekančiai Šošonės upei, 
vėl užmigdavom.

Rytojaus diena išaušo gieri ir malo
ni. Vėjas buvo nurimęs ir mudu sma
giai juokėmės iš praėjusios nakvynės. 
Ant primusinės plytelės išsiverdame 
karštos kavos, išsikepame ant lašinukų 
kiaušinienės ir prikąsdami duonos su 
sviestu papusryčiaujame. Po to vėl į 
kelionę.

Aplink esantieji kalnai apdengti snie
gais, o sprendžiant iš šviežaus ir šaltoko 
oro spėjame, jog kelias kuriuo važiuo
jame, irgi yra pakilęs atatinkamon aukš
tumom Pagaliau prasideda ir miškai, 
ženklas, kad nepertoliausiai turi būti ir 
Jelostono parkas. Neapsirinkame, nes po 
pusvalandžio išvystame ir jo vartus, at
seit, pagaliau po keturių dienų kelionės 
pasiekėme “pažadėtąją žemę”.

Prie vartų dvi triobelės, o jose kiūto 
parko tarnautojai. Užmokame už maši
ną 3.50 dolerio ir gauname bilietą, kuris 
galioja dvi savaites. Kartu mus apdova
noja ir informacine literatūra. Forma
lumus atlikę, pro vartus įvažiuojame į 
parką.

Pirmiausiai į akis krito lenta su užra
šu: “Nešerkite meškų!” Apsidairome, 
bet meškų nesimato, todėl važiuojame
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nešėrę. Keliui kylant vis aukštyn, darosi 
vis vėsiau. Nepertoliausiai priekyje ma
tosi tarp eglių baltuojantis sniegas. Ne
trukus jame nardiname rankas ir džiau
giamės kaip brangiu daiktu — tik pagal
vokit, birželio mėnuo, o sniego, nors ro
gutėmis važiuok. Tikras sniegas. Tačiau 
tuoj sprunkame atgal, nes ne juokais 
šalta. Pamažu kelias vėl ima leistis že
myn ir sniego juosta pasilieka aukščiau. 
Kada pasiekiame didžiulį Jelostono eže
rą ir, važiuodami jo pakrante artinamės 
į parko centrą, plačiau praveriame akis, 
kad viską pamatytume-.

Jelostono parkas, esantis šiaurės va
kariniame Wyomingo valstybės kampe, 
yra didžiausias ir seniausias tautinis 
parkas Jungtinėse Valstybėse. Ketur
kampė jo forma matuojant iš rytų į va
karus siekia apie 60 mylių ir tiek pat ei
nant iš šiaurės į pietus, kas sudaro apie 
3500 kvadratinių mylių bendro ploto. 
Kalnuota parko paviršiaus plokštikalnė 
yra iškilusi daugiau kaip 1,5 mylios virš 
jūros lygio ir yra apaugusi miškais, ku
rių didžioji dauguma yra spygliuočiai. 
Tie miškai tai tikras rojus visiems lauki
niams žvėrims, kurie čia nuo žmogaus 
apsaugoti įstatymais. Parko rajone, ne
skaitant visos eilės mažesnių ežeriukų, 
didingai tyvuliuoja garsusis Jelostono 
ežeras. Būdamas apie 1,5 mylios aukš
tyje virš jūros lygio ir turėdamas 100 
mylių ilgumo pakrantes, šis ežeras turi 
garbę būti didžiausiu ežeru Šiaurės 
Amerikoje tarp visų kitų tokiame aukš
tyje esančių ežerų. Daugybė upokšnių 
teka per parką, o tarp jų ir didoka Jelo
stono upė, kuri, ištekėdama iš Jelostono 
ežero, vingiuoja didžiuliu kanjonu per 
parką ir yra garsi savo aukštais kriok

liais.
Bendrai, Jelostono parko grožis prašo

ka žmogaus vaizduotę, nes čia viename, 
palyginti nedideliame plote yra susi
būrę daugiau gamtos stebuklų negu bet 
kur kitur mūsų žemės rutulyje.

Skaitoma, kad į Jelostono parko rajo
ną pirmasis baltasis įžengė maždaug 
1805-tais metais. Tai buvo medžiotojas 
Kolteris. Kada bemedžiodamas jis per- 
toli nuklydo į vakarus, buvo pastebėtas 
indėnų ir nuo jų bebėgdamas atsidūrė 
dabartiniame parke. Nematyti iki šiol 
trykštų geizeriai, verdančio vandens 
kūdros, iš daugelio vietų rūkstą garai ir 
sieros kvapas Kolterį įtikino, kad jis at
sidūrė, jei ne pačiame pragare, tai bent 
tikrai netoli jo. Baimės pagautas, jis 
mieliau pasirinko kelią atgal pro jo ty
kojančius indėnus, negu likti toje baisio
je vietoje.

Laimingai pro juos prasmukęs, jis par
nešė žinią apie tai, ką matė. Plačiai pa
sklido ji tada kaip neįtikėtina istorija. 
Apie pusę šimto metų “Koblerio praga
ro” tema buvo mielai gvildenama men
kose pionierių trobelėse ir diskutuoja
ma iki vėlyvos nakties prie aukso ieško
tojų ir medžiotojų laužų po atviru dan
gum.

Vėliau suruoštos ekspedicijos į dabar
tinio parko rajoną atrado, kad pasklidu
sios žinios nebuvo iš piršto išlaužtos, ir 
1872 m. Amerikos valdžios aktu tas rajo
nas buvo paverstas tautiniu parku ir 
paimtas valdžios globon. Dėl charakte
ringai geltonos spalvos uolų, matomų 
per parką tekančios upės kanjono kran
tuose, parkui buvo duotas Jelostono 
vardas.

(Bus daugiau)

Clevelondo stud, skautės 
iškyloje ... Į mašinas 
nežiūrėjote . . .

Nuotr. V. Bacevičiaus
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“Mes turime tapti Vaiduoklių skilti
mi”, nutraukė jį Stuartas. “Mes esame 
dabar už rusų linijų ir čia tik vaiduoklis 
gali tikėtis išlikti gyvas. Kai šie para
šiutininkų šauliai stumia suomius atgal, 
rusų kariuomenė veržiasi per sieną. Pa
mirškite, kad mes kada buvome Elnių 
skiltimi... nuo dabar mūsų vardas vaiz
duotėje ir tikrovėje turi būti—Vaiduok
lių skiltis”.

Minutėlę skautai įdėmiai žiūrėjo į jau
nąjį anglą, ir tik po to jų veidai nušvito. 
Mintis tapti vaiduokliais, dvasiomis be 
kūnų, būtybėmis, kurios gali judėti ne
matomos, negirdimos, nepaliečiamos, 
jaudino jų vaizduotę. Jie savo gudrumu 
kovos su gausiu priešu ...

“Mes kirsime kaip aštrus kirvis kerta 
į jauno medžio šaknis, be įspėjimo, ir 
kirsime giliai”, sumurmėjo Juhani. 
“Taip, Stuartai, tu esi gudrus, gudresnis 
savo metams. Mes...”

Mikko nutraukė juokdamasis.
“A, aš manau, kad mūsų ateities die

nos bus tikrai ypatingos. Ar jūs nesu
prantate, kiek mes baimės sukelsime 
rusų kareivių širdyse?” ir spindėte spin
dėjo džiaugsmu. “Vaiduoklių skiltis puls 
juos sėdinčius prie stovyklų laužų. Ka
riai atsibus tamsoje, ir visi jų ginklai 
bus dingę. Mes ...”

“Sėdėsime ir mirsime badu”, Paavo 
nepatenkintas pertraukė, “jei mes klau
sysimės tavo ilgo liežuvio. Valgykime ir 
po to galėsime eiti pagalbon sužeistiems 
kariams”.
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Prisiminę du suomius gulinčius snie
ge, visi surimtėjo. Jie skubiai pasigami
no elnienos kepsnio ir saldžios, stiprios 
kavos pusryčius. Virdulys buvo vėl kie
tai prikištas sniegu ir uždėtas ant ug
nies. Tai bus karšto vandens sužeistie
siems.

Mikko ir Juhani išėjo į lauką jau pa
sitikrinę, kad kautynės nusistūmė to
liau į pietus, giliau į miškus. Po dešim
ties minučių jie grįžo atgal nešini vienu 
sužeistuoju. Jie jį atsargiai paguldė ant 
patalinės prie ugnies.

“Kur antrasis?” Stuartas paklausė.
“Jis negyvas”.

Tqsa iš Nr. 2.

Tai buvo viskas. Atkreipę savo akis į 
sužeistąjį suomį, skautai pastebėjo, kad 
jis buvo labai sužalotas. Ir jaunuoliai 
krūptelėjo, kai nuo jo veido buvo nu
traukta kailinė kepurė. Jie jį bematant 
pažino. Tai tas pats vyras, kuris dirbo 
pas Stuarto tėvą. Po kelių minučių su
žeistasis atvėrė akis ir apsidairė. Rusva 
ugnies šviesa apšvietė jį išgelbėjusius 
skautus ir po sekundės jo skausmo sura
kintame veide pasirodė silpna šypsena.

“Stuartas Aštonas”, jis tyliai sumur
mėjo. “Aš turėjau spėti... tu ... darysi 
tai... Tu ... ir tavo skautai. Jūs esat 
puikūs berniokai... bet... tai ne ... pa
dėtis. Aš ... mirštu”.

“Nesakyk to, ponas Harkeli”, užtikri
nančiai tarė Stuartas. “Mes ...”

Sužeistasis liūdnai pakratė galvą ir 
tęsė.

“Tavo tėvas ... jis sužeistas. Bomba... 
jis ėmė svarbius popierius ... iš savo sei
fo. Stogas įlūžo. Aš nieko pats negalėjau 
padaryti. Aš ... išėjau ieškoti pagalbos. 
Minios ... bėgančios į miškus ... nutrau
kė ir mane drauge. Bombonešiai buvo 
virš galvos ... Aš negalėjau grįžti. Da
ryk ką nors . . . Stuartai. Tavo tėvas ... 
yra per geras žmogus... kad mirtų. 

r * fc

Tu turi... eiti pas ... rusų komendan
tą ... panaudok ... baltą vėliavą. Pasa
kyk komendan ... tui... Paša ... paša 
... pa ...”

Jo balsas nutrūko, pečiai sulinko ir 
akys užsimerkė. Jis vėl sujudėjo, atvėrė 
akis ir, sukaupęs iš paskutiniųjų liku
sias jėgas, sušuko:

“Tegyvuoja Suomija! Atkeršyki! už 
mane. Aš... miriau už savo Tėvynę!” 
Jo akys keistai sublizgėjo, jis susmuko. 
Akys vėl užsimerkė, ir skautai suprato, 
kad jis rado ramybę už sienos, iš kur ne
bėra kelio atgal.

Juhani atsiklaupė. Iš vidinės kišenės 
jis išsitraukė mažą šilko keturkampį. Tai 

buvo mažytė Suomijos vėliavėlė. Ją jis 
uždėjo ant kritusio kario krūtinės. Ju
hani akys buvo pilnos ašarų ir jo balsas 
virpėjo kai jis pradėjo kalbėti. Pasku
tinieji mirusiojo žodžiai išreiškė sava
jam kraštui ištikimybę, kuri yra gyvoji 
kiekvieno lapio ir suomio dalis. Juhani 
balse buvo ir ugnis ir muzika.

“Viktorai Harkeli, mes Tave prisimin
sime. Ir mes, galbūt, žūsime ... bet Suo
mija gyvens. Nė tūkstantis Rusijų nega
lės jos sunaikinti. Tu kritai, bet tavo sie
la grįš į šį kraštą klausytis elnio kojų 
žingsnių ir krioklio tiškenimo saulėtą

vasarą. Balsas žmogaus, kuris žvejos 
upelyje, ir rūbas to, kuris ganys elnius, 
nebus ruso. Išgirsk mane, Viktorai Har
keli, tu, kuris atidavei viską Tėvynei. 
Aš atiduodu tau pagarbą. Lapis prisiekia 
senaisiais dievais atkeršyti už tave. Il
sėkis ramybėje!”

Jis pasitempė ir atsaliutavo žuvusia- 
jam.

Stuartas žiūrėjo ir klausėsi, o šiurpu
liai ėjo jo nugara. Buvo tikrai siaubinga 
girdėti tamsiaveidį Juhani šitaip kal
bant.

Mikko, Paavo ir Mattis atsiklaupė ir 
palietė vėliavą ant kritusio kario krūti
nės. Jie tyliai atsikėlė, atsaliutavo, ir 
drauge pakartojo Juhani žodžius:

“Viktorai Harkeli, mes Tave prisi
minsime”.

Kambario nuotaikoje buvo kažkas, kas 
paskatino ir Stuartą padaryti tą patį, 
ką darė jo draugai. Jis atsiklaupė atsisu
kęs į liepsną. Kylanti liepsna, atrodo^ 
simbolizavo tą didelę tėvynės meilės 
ugnį, kuri perskrodė skersai ir išilgai 
visą Suomiją, surišdama kiekvieną vy
rą, moterį ir vaiką bendru ryšiu kovai 
prieš.okupantą. Stuartas negalėjo šiame 
jaudinančiame momente prisiminti žo
džių, kuriuos jis girdėjo tariant draugus.

Vietoje to ji sprisiminė žodžius, ku
riuos buvo matęs Anglijoje plakatuose, 
krautuvių languose, laikraščiuose tarp 
lapkričio pirmos ir vienuoliktos, ir kai 
buvo minimi tie, kurie žuvo Didžiajame 
Kare 1914-1918 metais.

“Jei jūs apvilsite mus, kurie žuvome 
—■ mes negalėsime ilsėtis”.

“Ilsėkis, Viktorai”, Stuartas išgirdo 
save šnabždant. “Mes neapvilsime”.

Jis atsikėlė ir atsaliutavo. Tylėdami 
jie išnešė mirusį karį į lauką ir padėjo 
pagarbiai ant sniego ten, kur rusų kul
kos buvo jį pervėrę.

“Mes palaidosim jį vėliau”, tyliai tarė 
Paavo, “ir jis ilsėsis prie Arktikos kelio, 
kad galėtų klausytis Suomijos žingsnių, 
kaip ji pajudės į pietus ir šiaurę Rusiją 
nugalėjus”.

Netardami daugiau nė žodžio, jie pa
suko šiaurėn. Už dviejų mylių dangus 
švietė degančio Petsamo liepsnomis, ir 
Stuarto širdis prisipildė švinu, kai jis 
pagalvojo apie savo tėvą. Ar jo įstaiga 
dega? Tai buvo mūrinis pastatas, bet, 
jei visas likusis Petsamas buvo liepsno
se, įstaiga taip pat galėjo degti.
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Viktoras Harkelis buvo sakęs, kad tė
vas sužeistas ir užverstas griuvėsiais. 
Paavo Nicklanderis, atrodo, jautė kas 
dėjosi anglo širdyje. Jis uždėjo ranką 
ant Stuarto peties.

“Drąsos, Stuartai. Tu mums esi dau
gelį kartų kartojęs skautybės įkūrėjo 
žodžius: “Niekad nesakyk mirštu, kol 
nesi miręs”. Kol mes pamatysime poną 
Aštoną, turime tikėti, kad jis yra gyvas”.

Jie atsargiai keliavo mišku, laikyda
miesi vienoje linijoje ir įdėmiai stebė
dami, ar nėra kokio judėjimo priekyje. 
Jie matė neseniai vykusių kautynių žy
mes — aplenkė du kritusius parašiuti
ninkus. Jų lengvieji automatai buVo pa
imti, kad vėliau būtų panaudoti prieš 
rusų pėstininkus.

Du kartus skautai turėjo pasislėpti 
sniego pusnyse, kad nebūtų pastebėti ru
sų kareivių, vykstančių pagelbėti saviš
kiams, kurie spaudė suomių kariuomenę 
ir civilius gyventojus iš Petsamo.

Abie jais atvejais Juhani parodė savo 
sugebėjimus. Jis, atrodo, turėjo šeštąjį 
jausmą, kuris jam pasakydavo, kur yra 
sniego pusnys. Jis tik pažvelgęs galėjo 
pasakyti, ar tai pusnis užtektinai gili 
žmogui pasislėpti ar tik žemės kalnelis 
padengtas keliais centimetrais sniego.

Pagaliau jie pasiekė Petsamo prie
miesčius ir visi penki skautai, gulėdami 
už sniego pusnies, stebėjo šokinėjančias 
liepsnas. Oras virpėjo nuo ugnies ūžimo 
ir sniege atsispindėjo ružava šviesa.

Danguje skraidė daugybė žiežirbų. 
Miestelis degė.

Retkarčiais matėsi kareiviai lakstą 
aplink degančius pastatus. Jie plėšė vie
tas, kurios dar nebuvo pradėjusios degti.

“Man atrodo beviltiška”, Mikko Kera- 
simof sumurmėjo ir pirmą kartą jo bal
se nebuvo juoko ženklų. “Kaip mes gali
me tikėtis pasiekti tavo tėvą, Stuartai, 
nesulaikyti? Tačiau, jei lauksime, pra

švis ... ir tada tikriausiai būsime spąs
tuose tarp tų, kurie plėšia Petsamą, ir 
tų, kurie spaudžia mūsų karius į miš
kus”.

Stuartas palingavo galva, bet negalėjo 
sutikti su mintimi palikti tėvą.

“Jūs turite grįžti į buklą”, jis tarė at
sisukdamas į savo keturis draugus. “Aš 
turiu įsitikinti, kad mano tėvelis nėra ... 
nėra negyvas”. Jam buvo sunku ištarti 
du paskutiniuosius žodžius. “Jūs grįžki
te, kol dar yra saugu”.

Juhani sušniokštė.
“Ar gali žmogus sugauti visas snaiges, 

kurios nukrenta laike audros?” jis pa
klausė.

“Ką tu galvoji?” nesuprato Stuartas.
Juhani tyliai nusijuokė.
“Bandyti mane siųsti atgal yra tas 

pats, Stuartai, lyg kad žmogus bandytų 
sustabdyti snaiges, kad jos neužsnigtų 
jo pievos. Tai viskas. Einam, tu ir aš ei
sime ieškoti tavo tėčio”.

“Aš taip pat eisiu”, pareiškė Paavo.
“Ir aš”, prisidėjo Mikko ir Mattis.
“Taip ir turi būti”, Juhani sumurmė

jo ir nusišypsojo. “Argi mes nesame Vai
duoklių skiltis? Čia kaip tik yra pirmoji 
proga parodyti rusams, kad mes atsiran
dame ir pranykstame tada, kai mums 
patinka, nežiūrint ar jie bando mus su
stabdyti ar ne”.

“Ačiū jums”, tarė paprastai Stuartas, 
bet širdyje buvo patenkintas.

Jie palaukė trumpam kol nebesimatė 
rusų ir tada perbėgo tuščią lauką, kuris 
skyrė juos nuo degančių pastatų. Jie pa
sileido gatve žemyn, įtraukę galvas kaip 
galima giliau į savo dideles kailines ke
pures, saugodami veidus nuo degančių 
nuolaužų, kurios retkarčiais krito lyg 
lietus nuo namų stogams įgriūnant.

Įstaiga, kurioje buvo užgriūtas Stuar
to tėvas, buvo apie du šimtus metrų nuo 
tos vietos, kur skautai įžengė į pavojin
gąją zoną. Jie, spausdami gatve žemyn, 
pasisuko už kampo ir susidūrė su ketu
riais kareiviais ir karininku. Kareiviai 
nešė glėbius kailių iš vieno sandėlio, 
kuris galėjo tuojau užsidegti.

Skautams buvo lengviau. Jie žinojo, 
kad nežiūrint ką jie degančiame mieste 
sutiktų, yra priešas, o rusai kelias mi
nutes nesuvokė, kas yra šie penki skubą 
šešėliai. Nespėjus karininkui nė šūktel
ti, jie dingo švilpdami kaip vėjas.
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“Suomiai!”, susigriebė vienas karei
vių, ir karininkas išsitraukęs iš makšties 
revolverį paleido į bėgančius porą šū
vių. Kulkos savo tikslo nepasiekė.

“Pirmasis kraujas mums”, šūktelėjo 
Mattis sustodamas prie pastato, kuriame 
buvo Stuarto tėvo įstaiga ir sandėlis. 
“Vaiduokliai pakrikštyti!”

Stuartas nesiklausė. Jis prasispaudė 
pro prieangio griuvėsius. Didysis stalas 
buvo parverstas ir jo stiprus viršus bu
vo išilgai perkirstas. Rusvoje šviesoje, 
kuri veržėsi pro išdaužytus langus, jis 
matė, kad lubos įdubusios, o dideli tinko 
gabalai kabojo kaip suplėšytos užuo
laidos.

Vidiniame kambaryje jis sustojo. Šis 
kambarys buvo taip pat apšviestas de
gančių pastatų liepsna. Mirgančioje rau
donoje šviesoje Stuartas matė prie seifo 
didžiulę griuvėsių krūvą. Stogo balkiai, 
bombų sprogimų išdraskyti, keistai 
riogsojo.

Prasiveržęs pro griuvėsius, Stuartas 
surado savo tėvą — jo širdis tiesiog pa
šoko iš džiaugsmo, kai jis išgirdo pažįs
tamą balsą, nors ir silpną.

“Stuartai... sūnau, aš maniau, kad 
tu esi daug kilometrų nuo čia. Aš galvo
jau, kad tu išsigelbėjai”.

“Mes grįžom tavęs, tėveli. Mes matėm 
Viktorą Harkelį. Jis mums pasakė”.

“Harkelį... taip. Jis žinojo, kad aš 
čia”. Pono Aštono balsas, atrodė, silp
nėjo. “Stuartai,... palik mane. Bėk kol 
dar yra laiko. Jei rusai...”

“Mes tave pasiimsime”, nutraukė kie

tai Stuartas ir tada švelnesniu balsu: 
“Tu sužeistas, tėveli? Kas laiko... aha, 
tavo koja!”

Tėvo ranka palengva nuslydo dešine 
koja žemyn. Ji buvo prispausta sunkaus 
rąsto. Stuartas atsisuko į kitus paprašyti 
pagalbos, bet tuo metu į kambarį įbėgo 
Mikko. Jo veidas buvo baisiai susirūpi
nęs.

“Rusai žino, kad mes čia”, jis tyliai su
šnabždėjo. “Kareiviai mus atsekė. Ma
nau ... jie gali... būti čia kiekvieną 
minutę”.

Paavo pritarė Mikko susirūpinimui.
“Stuartai. Mes spąstuose!”

(Bus daugiau)
Verčia R. Mieželis.

Iliustruoja A. Muliolis.
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Viename dideliame miške, augšto me
džio drevėje gyveno dvi voveraitės. Vie
na jų buvo apysenė našlė; jos vyrą prieš 
porą metų vanagas sudraskė. Kita — 
pačioje gražiausioje jaunystėje.

Jaunoji voveraitė buvo tikra miško 
gražuolė. Jos kailiukas blizgėjo kaip 
upelio vandens paviršius vidudienio 
saulės spinduliuose. Uodegytė — riesta 
kaip klaustukas abėcėlėje. Kojyčių na
geliai — juodi ir aštrūs kaip plieniniai 
kabliukai. Ausytės stačios ir mažos, tam
sios, visada žibančios akytės. Užtat visi 
miško žvėreliai ir vadino ją Gražuole. 
Pati Gražuolės motina nežinojo kaip ja 
ir džiaugtis.

Visas vargas tiktai, kad Gražuolė bu
vo labai išdykusi ir dažnai mamytės ne
paklausydavo.

Vieną sekmadienio rytą Gražuolė, vos 
tik iššokusi iš minkštučio samanų guo
lio, šūktelėjo savo mamai:

— Mama, aš bėgsiu į mišką truputį 
pažaisti.

— Ne, Gražuolėle, — atsakė mama. — 
Pirma nusiprausk, susišukuok uodegytę, 
papoteriauk, papusryčiauk ir tik tada 
galėsi eiti pažaisti.

— Mama, bet kad aš taip noriu žaaais- 
ti! ! !

— Pasakiau ne, tai ir ne! — trumpai 
atkirto Gražuolės motina. — Tvarka tu
ri būti, dukrele.

— Tau vis tvarka ir tvarka, — ne
kantriai prieštaravo Gražuolė. — Saulė 
taip skaisčiai šviečia ir miške taip gra
žu...

Pastebėjusi, kad motina užsiėmė pus
ryčių ruošimu, Gražuolė patylom ir iš
dūmė iš drevės.

Uodegytę, lyg kokį trimitą papūtusi, 
Gražuolė vikriai šokinėjo nuo šakos ant 
šakos, vis tolyn ir tolyn į mišką. Nelai
mei, Gražuolei pasitaikė perdžiūvusi 
medžio šakelė, ant kurios jai užšokus — 
toji triokšt ir nulūžo.

Gražuolė nei nepajuto, kaip nukrito 
ant kažko didelio ir gauruoto. O gi žiūri, 
besanti nukritusi tiesiai vilkui ant nu
garos. Mat, tasai nelabasis, per naktį 

medžiojęs nekaltus žvėrelius, buvo po 
medžiu užsnūdęs. Voveraitė, pamačiusi 
vilką, tiesiog sustingo iš baimės. Sėdi 
ir nei krust.

Vilkas ir sako Gražuolei:
— Ei, tu, ruduodege, lipk žemyn nuo 

mano nugaros. Aš tave tuoj gyvą su
valgysiu.

Gražuolė, supratusi, kad dabar tikrai 
bus blogai, kai šoks nuo vilko nugaros 
atgal į medį! Tačiau kažkaip nepatai
kiusi įkrito į šalimais buvusią balą.

Vilkas, būdamas mieguistas, tingėjo 
bristi į balą voveraitės gaudyti. O vo
veraitė, visa šlapia ir išsipurvinusi, tie
siog žado neatgaudama, parstrikinėjo 
namo į drevę ir, įlindusi į kampą, dre
bėjo kaip epušės lapas.

Senoji voveraitė pajuto, kad Gražuo
lei kažkas nutiko.

Nepakęsdama tokios kurčios tylos, 
jau piktokai šūktelėjo dukrai:

— Gražuole, kas su tavim pasidarė? 
Eikš, padėk tvarkytis!

— Ma .. ,my .. .te ...! — vos girdimai 
sudejavo Gražuolė ir pradėjo verkti to
kiom smulkiom ašarėlėm, kaip rasos 
lašeliais.

— O, Dievulėli! — sušuko išsigandusi 
Gražuolės mamytė. — Tu visa drebi, 
šlapia ir purvina. Tiesiog baisu žiūrėti! 
Duosiu tuojau karštos aviečių arbatėlės, 
kad sušiltum, — rūpinosi mama.

Gražuolei pasidarė gėda prieš mamy
tę.

— Aš ... aš ... mamuliuk iš drevės 
truputį išbėgusi buvau, — kukčiodama 
pradėjo pasakoti Gražuolė.

— Ir įkritai į balą, ar ne tiesa? — per
traukė ją mama.

— Pirmiau ant miegančio vilko nuga
ros, o ... o ... o paskui... ir į baaalą! ! ! 
— jau visai garsiai pravirko mažoji vo
veraitė.

— Ak, tu sviete mano, — suplojo prie
šakinėm kojytėm jos mama. — Juk tave 
tas besotis vilkas gyvą praryti galėjo!

— Mamyte, aš be tavo leidimo dau
giau niekados nebėgsiu iš drevės...

— Na, taigi, taigi, mano mažyte, —
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ramino ją mama. — Reikia užtat visa
dos savo mamytės klausyti; ji geriausiai 
žino, kada kas galima ir kas ne. O dabar 
matai kas ištiko, kai manęs nepaklau
siusi iš namų viena išbėgai. Juk pati 
žinai, kad čia, miške, ne vien geri žvė
reliai gyvena; yra ir labai piktų, kurie 
visados ką blogo tau gali padaryti. Tai 
dabar jau gerai žinosi! — užbaigė mama.

Papusryčiavusios ir beveik visai pa- 
miršusios šio rytmečio nuotykius, abi 
drauge išėjo į mišką pas mielus giminė
les pasisvečiuoti.

Žinoma, neapsiėjo be vaišių. Buvo 
žemuogių košės su šviežios rasos pada
žu, keptų baravykų su riešutais ir troš
kintais kiškio kopūstais, bruknių pyra
go su mėlynių sunka ir net visa stati
naitė laukinių bičių medaus. Į pabaigą 
visi gėrė čeproniukų ir šalmėčių arba
tos su aviečių uogiene. Kurie nenorėjo 
arbatos, gėrė beržo sulą.

Po pietų susirinko daug miško jauni
mėlio. Pirmą kartą Gražuolė pamatė 
ponus kurmius, kurie, su pora vaikų iš 
po žemės išsikąsę, atėjo pasiteirauti, ar 
negaus čia kur nors pigiau nusipirkti 
puskapį gerų, riebių veislinių sliekų sa- 
savo požeminiam ūkiui. Visus gražiai 
linksmino juokdarys jaunas ežys, kuris 
savo dygliais bandė vienam, kitam į šo
ną įdurti, tai į kamuolį susirietęs ir visas 
dygliais pasišiaušęs prašėsi jaunų vove- 
vaičių pabučiuojamas, tai krūvą per
nykščių sausų lapų kam ant galvos už
versdavo. Labiausiai padykę buvo maži 
kiškučiai. Jie Gražuolei atrodė labai 
juokingi: ausys ilgos, o uodegytės tai 
kaip riešutukai ir strikinėjo jie visi 
kaip padūkę.

Linksma buvo, ką ir besakyti! Tačiau 
Gražuole labiausiai traukė prie jaunų 
voveraičių ir voveriukų. Ji ir ratelį ėjo 
su jais ir slėpynių žaidė ir.. ■. ir labai, 
labai jai patiko vienas voveriukas. Jis 
jai tai gerai nunokusį riešutuką nuo 
aukščiausio lazdyno nuskynęs numes
davo, tai gražiausią išsirpusią žemuogė
lę paduodavo. O kaip vikriai medžių ša- 
kamis jis karstėsi, baugu žiūrėti!

Kai saulutė pradėjo leistis už pušų, 
beržų viršūnių ir visiems atėjo laikas 
skirstytis į namus, tai tasai voveriukas 
tokiom liūdnom akutėm j Gražuolę pa
žiūrėjo, kad ir ji suprato patikusi vo- 
veriukui.

Voveriukas, mandagiai linktelėjęs

SESĖS SKAUTĖS 

(daina)
Sesės skautės saulutė mums prašvito, 
Drqsiai visos sutiksim džiaugsmo rytą, 
Ir žygiuodamas šauniai 
Mes dainuosime linksmai.

Veidai šypsos, linksmumo mums nestoko, 
Jauna siela, — gamta juk džiaugtis mokd 
Dvasia džiaugsmo kupina 
Skrenda kartu su daina.

Mes nueisim, kur kvapios pievų gėlės, 
Žalias miškas, lakštutės, volungėlės, 
Kur degs traškantys laužai 
Ten bus džiaugsmo nemažai.

Skautė myli ir Dievą ir Tėvynę,
Darbų, dorg ir tiesą — gins kaip gynė, 
Kas kilnu, tai pamylės, 
Skautė nuolatos budės.

Gražuolei, sako:
— Mano vardas Vikruolis. Ar galėsiu 

kada tave aplankyti? — paklausė.
— Nežinau, jei mama leis, — nedrąsiai 

atsakė Gražuolė ir pati nesuprato, ko
dėl ji taip droviai nuleido akutes. O jos 
širdutė taip smulkiai, smulkiai, bet 
karštai suplakė...

Mamytei leidus, Vikruolis dažnokai 
ją lankė. O kadangi jis buvo mandagus 
ir visai gerai išauklėtas voveriukas, tai 
senoji išleisdavo Gražuolę su juo ir į 
miško jaunimėlio pasilinksminimus.

Taip praėjo vasara ir pasibaigė ruduo. 
Voveraitės, prisiriešutavusios, visą žie
mą turėjo ką kramtyti. O kad žiemos 
naktys buvo ilgos, tai jos ir miegojo 
kiek tik norėjo, net šonai kartais pa- 
skausdavo.

Bet vos tik pavasariui išaušus, Gra
žuolė pasidarė liūdna ir tokia gal net 
perdaug rimta. Motina jau ir pati ją 
ragino:

— Nagi užaugai jau visą pana. Ir pro
telio dabar jau daugiau turi. Ko neini

Drugelio i Detroite . .
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į mišką bent kokią draugę aplankyti?
Tačiau Gražuolė labiau pamėgo namie 

su motina pabūti ir jai bedirbant ką 
padėti.

Jau paskutiniai sniego likučiai nutir
po. Miškas kvepėjo jaunų pušų metūgė
mis ir visų žydinčių gėlelių sultimis. 
Kodbši tik ir džiaukis gyvėnimu.

O vis dėl to niekados nežinai, kokia 
ir kur tave nelaimė tykoja.

Nieko nenujausdama, Gražuolės ma
mytė kartą įsikorė į pat aukščiausios 
pušies viršūnę saulutės spindulėlių 
skleidžiama šilumėle pasidžiaugti. Tik 
staiga kaip žaibas ant jos kaž kas didelio 
ir baisaus užkfito...

— Vanagas, pražuvau... — šovė jai 
mintis per galvą.

Tai buvo jos paskutinė mintis... Va
nagas, plačiai plasnodamas sparnais, nu
sinešė ją už debesų sau pusryčiams ...

Vargšė Gražuolė veltui laukė sugrįž
tant savo mamytės. Nebesulaukė ...

Ir liko Gražuolė viena drevėje gyven
ti. Tik dabar ji suprato ką prarado mo
tinos netekusi. Graudu jai buvo prisi
minti, kaip motina pei1 naktis prie jos

SKRUTAms vvčiftcns
Skyrių veda:s. V. Mantautas, West Baden 
College, West Baden Springs, Ind. U.S.A.

DARBAS
Jausti, kad tave kas myli, yra nepa

prastai brangus jausmas. Jau vieno 
žmogaus prisirišimas - meilė, tave gali 
paskatinti, tave gali padrąsinti nebebi- 
joti ir sunkių — didelių, daug laiko — 
ištvermės reikalaujančių darbų. O kai 
prie vieno žmogaus meilės dar priside
da ir kito žmogaus meilė, tavo šeimos 
narių meilė — didesnė pagarba, tavo 
artimųjų kaimynų, platesnės apylinkės 
žmonių meilė - dėkingumas, tu pajunti 
tokių šaltinių jėgoms, apie kurias pirma 
nei nemanei, nebuvai girdėjęs, ar skai
tęs.

Suprask dabar, jei tave pamėgtų — 
pamylėtų tavo tauta. Jei pradžioj, kur - 
ne-kur imtų kalbėti, o juo toliau — vis 
daugiau nugirstumei apie tavo gerus 

guolio budėjo ir visokiomis miško žole
lėmis bei šaknelėmis ją gydė, kai ši sir
go. Suprato Gražuolė, kad tik jos moti
na ja taip rūpinosi ir taip švelniai my
lėjo. Suprato, kad niekas ir niekados 
jai motinos nepakeis, nors tai ir bran
giausias ir mylimiausias draugas ar 
draugė būtų. Ir labai suskaudo Gražuo
lei širdelė, kai prisimindavo kartkartė
mis neklusni savo motinai buvusi.

Po kiek laiko Gražuolė ištekėjo už 
Vikruolio. Jų pirmagimio krikštynose 
ir aš buvau. Oi, daug tada riešutų pas 
juos prisivalgiau! Net du dantis išsilau
žiau kietus, riešutų kevalus bekramty
damas.

Išlydėdama mane iš vaišių, Gražuolė, 
prisiminusi savo mamytę, nubraukė 
graudžią ašarėlę ir tarė man:

— Tai jau, ponuli, parašyk visiems 
vaikučiams, kad jie klausytų tėvelio ir 
mamytės, kol jie gyvi tebėra, nes kas 
tėvo, motinos neklauso, valgo duoną 
sausą.

Aš jai tada prižadėjau ir, kaip matote, 
ištesėjau.

darbus bekalbant, bet iš tam tikros pa
garbos jausmo, iš tikros širdies, iš mei
lės bekalbant. Savyj gražios drąsos pa- 
jaustumei, atvirumas sušvytėtų, kiltų 
kilnių norų vis daugiau, imtumei verž
tis, ką dar, ką dar sugebėčiau pareikšti 
— padaryti, kad dar labiau naudos at
neščiau.

Šia ne išdidumas turėtų kilti, tai tik 
tuštybės — pigios pagarbos ieškojimas 
būtų. Jei taip kas galvotų, toli nenueitų. 
Šitoks kelias būtų tik vienos linkmės 
kelias. Tuščių pagirų - pasididžiavimo 
kelias atgal nebėra einamas. Jei kam 
taip ir pasisektų paėjėti pirmyn, čia bū
tų itin trumpam laikui vardas, kuris 
tuoj susmuktų, įgautų priešingos link
mės. Jis suteiktų ne garbę, jis ne keltų 
žmogų, bet slugdytų. Jiu ne pagarbą ar 
meilę neštų, bet pajuoką, neapykantą 
atneštų, kam apvylei, kam supainiojai 
kitų geras mintis, gražius elgesius. Ir 
jei jau dar ką sau iš kitų mėgintumei 
pasisavinti, ar mintis, ar elgesius, ar 
darbus, greitai susmuktume!, nebegalė
tume! drįsti į kitų akis pažvelgti, bet 
ir nuo tavęs visi suktųsi.

Tad, meilės galima susilaukti, dirbant 
gerą darbą, mėgstant darbą — įtrau-
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BROLIAI VYČIAI
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Štai jau trisdešimt pavasarių žygiuojam su saule ir daina. Penkiolikę iš jų 
laisvais tėviškės laukais, stiprindami ir plėsdami savo gretas kartu su iš griuvė
sių kylančia Tėvyne Lietuva.

Antrus penkiolikę pradėjome su laisvę prarandančia Tėvyne, pasislėpę ir 
nematomi, kol laisvės pasiilgę išėjom jos ieškoti į platųjį pasaulį. Laisvę ra
dom, bet antros Tėvynės - nėra ...

Broliai, švęsdami mūsų šakos trisdešimties metų sukaktį, glauskime savo 
gretas ir šventai pasižadėkime kovoti dėl mūsų Tėvynės laisvės.

Tepadeda mums Dievas !

***
-K-****

***
*
****s. H.Stepaitis

L. S. B. Vyčių Skyriaus Vedėjass
* -
lį * * * % # % * * £ * * % * * * $ $ £ * * * * * * * * * * * * * * * * * * £ * % * * * * $ * * * * * & * * * # & * * * * * * * * * * * * %* & & & * % $ =$< *

Budėkime

kiant ir kitus į tą darbą. Darbas atneša meilę.Darbas yra kliūties ar kliūčių nugalėjimas. Darbui reikia jėgos, proto jėgos, raumenų jėgos. Juo didesnis darbas, juo daugiau jėgų reikia.Iš mažų dienų reikia kaupti — tobulinti tas jėgas. Žmogaus organizmas sugeba sutalpinti daug jėgos, ypač proto jėgos. Daugiausia reik gerbti proto jėgas. Ji ir pati viena veikia laisvai, išradimai beveik daugiausia lengvina raumenų darbą, padeda pigiau panaudoti gamtos turtus, jos kūnų fizinei jėgos nepadedama. Bet proto jėga ypač naudinga ir raumenų darbą dirbant, nes padeda nugalėti pačios gamtos statomas žmogui kliūtis, visvien ar žmogus norėtų išlaikyti turimąją būklę, ar jis norėtų savo būklę pagerinti.Tačiau raumenų darbui pagerinti. — palengvinti, žmogus įtempia savo proto jėgas. Jos padeda giliau įžvelgti į gamtos dar neįstebėtus pasaulius, į tų pas

lapčių priežastis, kad jas pažinęs galėtų panaudoti lengvesniam gyvenimui kurti.Dėlto daugiausia reik susirūpinti proto jėgos miklumu. Lakus protas, gili mintis, jau be ypatingų pasiruošimų gali suprastinti raumenų jėgos darbą. Tam pačiam darbui nudirbti, mažesnį nuovargį besuteikiant, taupo raumenų jėgą, o tai leidžia per tą daugiau padaryti, pakelti vadinamąjį darbo našumą. Juo daugiau raumenų darbe dalyvauja proto jėgos, juo tas darbas tampa našesnis. Reikia kelti darbo našumą nelyginant žemės našumą — derlingumą.. Net paprastu kastuvu kasant žemę patogu yra žinoti paprastųjų mašinų - svirčių taisykles.Pagaliau, tik ėmus dėl proto ir raumenų jėgos santykių galvoti, tuoj kiek norint pavyzdžių atsiranda proto jėgos persvarai atpažinti. Protu laikysim ir aiškų suorganizavimą raumenų jėgų — fizinių jėgų darbe. Ig. K.

Čikagos Lituonicos tunto Dr. Vydūno sk. vyčių būrelis, surinkęs daugiausia prenumeratų ir aukų Sk. 
B " vajuje. Iš kairės sėdi: s. A. Kerelis, s. kun. J. Vaišnys S.J., s. Ig. Serapinas (b. vadas) ir ps A. 
Valatkaitis. Stovi: psl. R. Parakininkas, si. J. Ulevičius, kand. V. Tiknevičius, kand. R. Cinką, psl. K. 
Blinstrubas ir kand. si. Š. Rimas.
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Skilties knygelė

Perskaičius šį užvardinimą, kai ku
riems jis bus dar visai nežinomas. Trem
tis ir emigracija išstūmė mūsų lietuviš
kosios skautybės skiltis iš normalių vė
žių, vienetuose dažnai susidarė sunku
mai, taip, kad daugelis skilčių iki pat 
šiol tebėra be skilties knygelių. Kas yra 
skilties knygelė? Skilties knygelė — tai 
skilties svarbiausias ir pagrindinis do
kumentas, iki smulkmenų atvaizduojąs 
skilties darbų eigą nuo skilties įsikūri
mo iki skilties uždarymo.

Sunku įsivaizduoti skilties knygelę 
jos nė kartą nemačius. Tai, maždaug, 
100 lapų pailga (plotin) knygelė. Jos 
viršelyje didelėmis raidėmis atspausdin
ta ...Sakalų... SKILTIES KNYGELĖ. 
Pradėta vesti... (Data) ... Užbaigta... 
(Data) ... Ant viršelio, pačiame viršuje, 
gali būti tušu išpieštas skilties siluetas. 
Antrame viršelio puslapyje atžymėta: 
P.L.S.S., Rajonas, Tuntas / Vietininkija, 
Draugovė, Skiltis. Tolimesniuose pusla
piuose, pagal išbraižytą antgalvę, suda
romas skilties vardinis sąrašas pareigo
mis, pažymint, kada skautas įstojo į skil
tį, amžius/gimimo datą, patyrimo laips
nį, vyresniškumo laipsnį ir kit. Tai už
ima apie 20 puslapių. Kiekviename nau
jame lape sąrašas perrašomas, kai tik 
yra sąraše bent vienas vardinis pasikei
timas. Tai daroma todėl, kad atsivertus 
paskutinį sąrašą eilėje, visada žinotum, 
jog šis sąrašas yra faktinas dienos stovio 
sąrašas, o nuolatiniai išbraukymai ir įra
šymai, keičiantis skilties sudėčiai, pa
prastai, daro sąrašą neaiškų ir nesupran
tamą. Sekantieji 120 puslapių skiriami 
skilčių sueigų smulkiai programai atžy
mėti. Kiekvieną kartą, kai . įvyksta skil
ties sueiga, skiltininkas namie ranka 
įrašo sueigos laiką (datą), vietą, smulkią 
programą ir kas praves atskirus sueigos 
programos punktus. Jei sueigos metu, 

sueigos programos pravedime įvyksta 
kokių pasikeitimų, skiltininkas, per
braukdamas numatytus programos 
punktus, smulkiai atvaizduoja faktinai 
įvykdytą sueigos programą.

Tolimesnieji 20 puslapiai atitinka pir
muosius sąrašinius puslapius, kur, pagal 
sąrašą, langučiais atvaizduotose grafose 
atžymimas sueigų lankymas.

Sekantieji 20 puslapių naudojami skil
ties aukų ir mokesčių rinkimui atžymėti. 
Už surinktus pinigus kiekvieną kartą, 
juos paėmęs, skilties knygelėje deda prie 
pavardės, iš kurio paėmęs, parašą ir da
tą. Likusieji puslapiai naudojami ypa
tingiems skilties įvykiams atžymėti. 
Skilties knygelė, paprastai, naudojama 
apie 2 metus. Kai vienos kurios nors 
pagrindinės dalies puslapiai užbaigiami, 
toji knygelė užbaigiama, padarant ati
tinkamus įrašus ir pradedama kita, nau
ja. Skilties knygelė vedama paties skil- 
tininko. Ji yra nuolat pas jį. Keičiantis 
skiltininkams, skilties knygelė (ir seno
sios, pilnos) perduodama naujam skilti- 
ninkui. Rengiant iš tos pačios skilties 
skiltininką (naują), skilties knygelė tam 
tikrais laikotarpiais gali būti duodama 
rengiamajam susipažinti, bet susipaži
nus, ji vėl grąžinama skiltininkui. Įrašai 
į skilties knygelę turi būti padaryti tuoj 
pat po skilties užsiėmimų. Skilties kny
gelės vedimas yra draugininko nurodo
mas ir kas metų ketvirtis kontroliuoja
mas bei daromos pataisos, jei randama 
neaiškumų. Ypač piniginė dalis turi būti 
sekama. Susidarius didesnei pinigų su
mai, perduoti draugininkui įdėti į tau
pomą kasą.

Kiekviena skiltis turi turėti skilties 
knygelę. Kitaip, nesant raštu atžymėji- 
mu apie skiltį, jos darbus, po kelių metų 
skiltis bus nežinomą. Skilčiai užsidarius, 
skilties knygelė perduodama į draugo-
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vės archyvą. Kur nėra spaustuvėje 
spausdintų knygelių, jas galima susisiūti 
patiems. Po to atsargiai išsigrafuoti ir 
rašalu ar tušu išbraižyti. Skilties knyge
lės įrašai daromi tik rašalu. Klaidingi 
įrašai netrinami, bet ištaisomi perbrau
kiant ir viršuje įrašant teisingai.

Skilties gairelė. Kaip tuntas, draugo
vė, turi savo vėliavas, taip kiekviena 
skiltis turi savo garbės ženklą — gairelę. 
Gairelė kabinama ant skautiškos lazdos 
viršūnės (Skautiška lazda daroma iš 
beržo, uosio ar kito kurio kietesnio me
džio) Ji yra apie 6 pėdų ilgio, 1,5 colio 
(JAV) skersmens. Gairelė siuvama iš 
geltonos medžiagos lygiašonio trikam
pio pavyzdžiu. Gairelė kabinama prie 
lazdos, trikampio pagrindu prie jos. Vie
na tirkampio šoninė lieka viršuje, o ki
ta apačioje. Gairelės medžiagoje išplė
šiamas juodos ar tamsiai mėlynos spal
vos skilties vardo — žvėrelio, paukščio, 
ar kito kurio gyvūno — siluetas abiejose 
pusėse. Gairelė laikoma pas skiltininką 
arba skilties / draugovės būkle. Skilties 
užsiėmimų metu gairelė turi būti su 
skiltimi. Rikiuotėje gairelę laiko paskil- 
tininkis. Gairelė yra kiekvienos skilties 
garbės ženklas. Skautiškas paprotys — 
skilties užsiėmimų metu, nematant pri- 
šliaužus kitų skilčių skautams, nejučio
mis ją “pavogti”. Tai paskatina skilties 
skautus savo skilties gairelę saugoti ir 
gerbti. Rikiuotėje stovint, gairele ger
biama, palenkiant ją pirmyn 30 laips
nių kampu, parade — gairelė iškeliama 
iki pusės koto aukštyn — pirmyn. Sto
vykloje ar d-vės iškyloje gairelė juda 
kartu su skiltimi, jei vykstama už sto
vyklos ribų užsiėmimams. Gairelė pa
liekama prie skiltininko palapinės, jei 
einama į pamaldas ar maudytis. Iš sto
vyklos ar iškylavietės rajono, jei gai
relė padėta stovėti jai skirtoje pagar
bos vietoje (sakysim, vietoje vėliavos, 
atstojant vėliavą, prie palapinės), “vog
ti” draudžiama. Gairelei susidėvėjus, ji 
dedama į skilties archyvą, o kasdieni
niam naudojimui pasiuvama nauja gai
relė. Tremty esu pastebėjęs daugelį skil
čių be gairelių. Tai skiltininko apdai
rumo stoka. R. Baden-Powell, gairelei, 
jos išvaizdai ir pagerbimui, skiria daug 
dėmesio, nes gairelė yra pirmutinis aks
tinas pagerbti savo skilties vardą ir pa
rodyti skilties pamėgimą grupuotis apie 

savo vėliavą - gairelę. Šiais metais visos 
skiltys įsigykite gaireles! P. P.

Šiluma
Ar yra kas šilumą matęs, girdėjęs? 

Ar yra kuomet kas šilumos skonį pajau
tęs, kvapą ar tvaiką nuvokęs? Ar yra 
kas jos svorį, slėgį mėginęs?

Ne. Dėlto žmogus savo juslėmis jos 
pagauti neįstengia. Tačiau josios pava
dinimas daiktvardžiui priklauso. Atseit, 
šilumą deda į daiktų eiles.

Atėjo šiltos dienos. Jauku atrodo su
šalusiam šiltame kambaryje. Malonu 
šaltame ore pasišildyti prie krosnies) 
prie ugnelės, prie laužo. O štai, Dante 
Alighieri savo veikale “Dieviškoji Ko
medija”, skyriuje apie pragarą, aprašo 
nusidėjėlių nežmoniškas kančias, patir
tas pragaro karštyje.

Pati ugnis — tai šilumos šaltinis. Ta 
šiluma, sako, nuo dievų senovėj pavog
ta. Būk tai Prometėjus slapta iš dievų 
šilumą - ugnį pagavęs ir atnešęs žmo
nėms. Dievai už tai jį nubaudę, prikal
dami prie Kaukazo kalnynų uolos. Plėš
rus aras ateidavęs ir per visą dieną dras
kydavęs jo krūtinę. Nakties metu at
augdavusios išplėštos, išdraskytos ne
laimingojo kūno dalys, bet tik tam, kad 
ryt dieną tas aras vėl turėtų ką draskyti.

Atseit, Prometėjus padaužė iš dievų 
kažkokį daiktą, kurį tik dievai teturėjo, 
ir atnešė žmonėms, kurie iki tolei to 
daikto neturėjo.

Pyksta dievai, baisų kerštą sugalvojo.
Džiaugiasi žmonės, šio to dieviško 

gavę.
Gavo šilumą žmonės, bet nebegali jos 

dievams besugrąžinti, kad jų rūstybę 
aptramdžius, kad Prometejaus kančias 
pamažinus.

Ne daiktas nuo dievų atneštas, dėlto 
voginys negali būti dievams grąžintas.

Brisbonės, Australijoje, sesės ir broliai jau šiais 
metais stovyklavo ...
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Jis nėra matomas, jis nėra paimamas 
rankomis. Jo paties niekame niekas jo
kiu būdu nėra pastebėjęs.

Žmogus jaučia tik šilumos padarinius. 
Perdaug kame šilumos — galima ap
degti. Permaža kas teturi šilumos — 
galima sušalti, nušalti.

Dėlto, atrodo, tarsi šiluma būtų sei
kėjama, matuojama. Taip, taip, šilumą 
šiandien sugeba matuoti. Ją matuoja ka
lorijomis, termomis. Darbą irJoule’iais 
matuoja.

Bet kuris kūnas šaltesnis mažiau te
turės šilumos, kaip tas pats kūnas šil
tesnis, kiek pašildytas. Atseit, kūnui su
teikta šilumos. Kūnui galima duoti šilu
mos. Nuo kūno galima kiek šilumos at
imti. Reik tik žinoti šilumos savybes ir 
ją galima iš kito kūno pavilioti. Tad, nuo 
vieno kūno paimk ir duok kitam — ši
luma “kilnojamas daiktas”.

Šiaip jau įkaitintas kūnas ataušta — 
nustoja šilumos. Reiškia, dalis šilumos 
jį apleido, šaltas kūnas šiltoje patalpoje 
ar greta šilto kito kūno įšyla — gauna 
šilumos.

Atrodo, jog šiluma nėra aklai įsikibu
si į kūną. Ji pati vaikščioja — kraustosi 
iš vieno kūno į kitą, matyt, norėdama, 
kad visi kūnai būtų vienodai šilti.

Jie gali ne po vienodai turėti šilumos, 
kai jų šilčiai vienodi. Nevisi kūnai vie
nodai teįšyla, po vienodai gavę šilumos. 
Tad, įšilimas priklauso dar nuo paties 
šildomojo kūno.

Reiškia, nevienodai šilumos turinčius 
kūnus suglaudus, šiluma gali neiti iš 
vieno kūno į kitą. Tad, ne šilumos kie
kiai stengiasi suvienodieti, bet įšilimai, 
šilčiai, šilumos laipsniai (pakopos). 
Pav., dega laužas; laužas šildo didelį 
vandens pripildytą indą. Ir jau kurį lai
ką šildo. Vanduo daug šilumos įėmė iš 
laužo liepsnos. Tad vanduo įsigija daug 
tos šilumos.

Imkime dabar mažą gelžgaliuką. Ne- 
reik jį ilgai laikyti karštoj laužo ugnyj, 
kad jis raudonai įkaistų. Jis mažas. Ne
ilgai ugnyj laikytas. Nesugebėjo daug 
šilumos įimti, jam daug ir nereik, kolei 
raudonai įkaito. Aišku, gelžgaliukas kur 
kas mažiau teturi šilumos, kaip vanduo.

Mesk gelžgaliuką į vandenį. Čia gelž
galiukas duos vandeniui šilumos, bet ne 
vanduo gelžgaliukui. Mažiau turintis 
duoda daugiau turinčiam, kad jiedu 
įgautų tam tikrą vienodumą. Žmonių 

tarpe taip nesidaro.
Čia, reiškia, ne šilumos kiekis svarbu, 

kad šiluma eitų iš vieno kūno į kitą, 
bet šiltis.

Taip besamprotaujant, galima nuvok
ti, kad šiluma yra tam tikras vyksmas 
pačiame kūne, kad niekas pašalinis į kū
ną, kai jis šyla bei šala, nei įeina, nei 
išeina. Tai yra tik pačius kūnus sudaran
čių dalelyčių tam tikras elgesys, tam 
tikras jaudinimasis. Šiluma yra kūno 
dalelyčių betkuris judesys. Dalelytės ju
da, blaškosi. Juda, kaip kuriai pasitaiko, 
bet kuri savaip ir linkmės ir greičio po
žiūriu.

Juo kūno dalelytės greičiau įsijuda, 
juo kūnas daugiau įkaista.

Trumpai, šiluma nėra daiktas bet tik 
vyksmas. Ig. K.

PAŠNEKĖSYS
Marytė Lekniūtė, Detroit

Mūsų draugininkės sesės Aldonos rū
pesčiu buvo suruošta draugovės sueiga 
- vakaras. Joje buvo ir rankdarbių pa
rodėlė, ir arbatėlė tėveliams, ir meninė 
dalis. O svarbiausia, sesės Jūratės pa
šnekesys.

Jaukiu rateliu susėdom aplink ją ir 
ji pradėjo pašnekesį lyg ir keistoku pa
vadinimu: “Išsižadėjimas”. Čia ji iškėlė 
tikrą Kalėdų prasmę: tai yra Dievo Sū
naus gimimą, kuris, tapęs žmogumi, 
kentėjo ir mirė už žmoniją. Iškėlusi šią 
gilią mintį, sesė Jūratė nukeliavo į pra
eitį, į Lietuvą, kur ji buvo jaunute 
skaute.

Sykį prieš Kalėdų šventes jų draugi
ninke pasiūlė mergaitėms, prisimenant 
Kalėdas, išsižadėti ko nors mielo ir lau
kiamo, kas būtų naudinga kitiems. Ji 
pasiūlė išsižadėti Kalėdų eglutės, atsi
žvelgiant į Lietuvos miškų naikinimą. 
Mergaitės sutiko su draugininke, bet 
liūdnos išsiskirstė namo. Vėliau, Kalėdų 
metu, draugininke nuvedė seses į mišką 
ir ten papuošė gyvą miško eglutę. “Tas 
vaizdas apsnigtos ir papuoštos eglutės 
ilgam liko gyvas mano atminty”, pasa
kojo sesė Jūratė.

Grįžusi iš sueigos namo, sustojau prieš 
savo puošnią eglutę ir galvojau: “Tu 
graži, bet negyva”. Prisiminiau tremties 
dienas, kaip tėtis parnešdavo mums eg- 
liašakes, kurias papuošę savo darytais 
žaisleliais mes džiūgavom mažam kam
barėlyje apie mažytę eglutę. Ar m tisų
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Canada.Lumbervale Ave, Toronto, Ont.Skyrių veda s.

Seserijos Vadijos Pastogėje
* Įsteigti nauji skaučių vienetai: Los 
Angeles Skaučių Viet-ja, vad. ps. D. Pul- 
kauninkaitės; New Yorko - Brooklyn© viet- 
ja, vad. ps. T. Žukienė; Milwaukee, Wis., 
Ramunėlių skiltis, skilt. M. Dobrovolsky
tė; Putnam, Conn., Aušros dr-vė, draug. 
v. si. V.Tonkūnaitė.

* Vadija patvirtino ASD Statutą.

* "Kelionė per Lietuvą" rezultatai Va- 
dijoje gauti: š.m. sausio 1 d. Konkursą 
laimėjo: I v. N. Jankevičiūtė, Čik., II v. 
G.Draugelienė, Čik., (abi vyr. skautės) . 
Skaučių grupėje: I v.N. Pavilčiūtė, Čik. , 
II v. Lekniūtė, Detr. Sesėms, gavusioms 
I-sias vietas, konkurso komisija skiria 
tautinius drabužius. II-sios vietos lai
mėtojoms skiriama knygų už $33.00.

* Vadija paskelbė stovyklos plano kon
kursą.

* Užsienio Skyriaus Vedėjos pareigas 
sutiko eiti p. J. Daudžvardienė.

Brolijos Vadijos Pastogėje
* Užs. Skyr. vedėjui pristačius, nuo 
š. m. vasario mėn. 9 d. patvirtintas to 
skyriaus sekretorijatas sekančios sudė
ties: ps. A. Banevičius - vedėjas, s. v. si. 
Ed. Kaminskas - narys ir "Semper Vigi
lant" red. atstovas, s. v. v. si. R. Mieželis 
ir si. R. Tamošiūnas - nariai.

* s. B. Gurėnui iš Čikagos Lituanicos 
tunto tuntininko pareigų pasitraukus, nau
juoju t untininku rajono vadeivai pristačius, 
nuo š. m. sausio mėn. 30 d. patvirtintas 
s. Pranas Nedzinskas.

* Naujuoju "Sk. A", ekspeditoriumi nuo 
š.m.sausio mėn. 1 d. paskirtas jūrų bu
dys kand. Mečys Empakeris.

* Š.m.vasario mėn. 24 d. LSB VS pa - 
tvirtino naująjį korp! "Vytis" statutą, pa
gal kurį korp! sudaro Brolijos autono
minį padalinį. Naująjį statutą patvirtinus, 
netenka galios visi kiti LSB potvarkiai 
korp! "Vytis" atžvilgiu.

džiaugsmas buvo tada mažesnis kaip 
dabar? Tikrai, ne!

Sekančią dieną, važiuodama į mokyk
lą, mačiau visur prie šaligatvių gulin
čias išmestas eglutes. Šventės praėjo, 
eglutės buvo niekam nereikalingos. Dar 
neseniai puošnios kaip karalaitės, jos 
liūdnai laukė savo žiauraus likimo, kada 
pravažiuojantis sunkvežimis surinks ir 
nuveš jas sunaikinimui.

Pirmai progai pasitaikius, išvažiavau 
i mišką. Štai, stovėjau aš čia prieš links
mą, gyvą eglutę. “Šį kartą tu likai gyva, 
o tūkstančiai tavo sesučių žuvo”, kalbė
jau aš jai puošdama lanksčias ir kve
piančias šakas. Aš norėjau jai atlyginti 
už visas seserų skriaudas. Stovėjau ir 
grožėjausi mūsų tautosakos karaliene. 
Kiek paukščių nutūpė į šias amžinai ža
liuojančias šakas. Gal judrioji voverai
tė ilsėjosi čia kramtydama riešutą. Gal 
bailus kiškutis rado prieglobsti. O gal, 

gal ir mūsų broliai gindami savo krauju 
gimtąją žemę, rado valandėlę ramybės 
eglių tankumyne. Dabar žiūrėjau į ją 
su nustebimu ir pagarba. Ir aš pasižadė
jau jai, grįžus Tėvynėn, kovoti su žiau
riu eglių naikinimu. Mes sodinsim ir au- 
ginsim jauną žalią kartą ten, kur išnyko 
mūsų girios ir miškai.

Bet?... atsiminusi tikrovę nuliūdau. 
Miške buvo tylu, tylu. Staiga linksmas 
vėjas sujudino medžius. Sušlamo eglė ir 
aš išgirdau:

Kai sugrįši tu savo šalelėn 
Prisiglausi prie žemės šventos. 
Ir tik užtekant skaisčiai saulelei — 
Tu pajusi gyvybę gamtos ...

Laisvužė grįš šalelėn numylėton — 
Grįši ir tu per slėnį takeliu: 
Pajusi džiaugsmą didį neregėtą, 
Panersi jūroj saulės spindulių.

(M. Sims)
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Kanados Rajone
London, Ont.

* Iki šiol vyčių būrelis surinko 19 "Sk. 
Aido" prenumeratų, jų tarpe 1 garbės pren. 
ir 3 Vokietijoje pasilikusiems Aušros tun
to skautams prenumeratas. Su "Sk. A", 
adm. pilnai atsiskaityta. "Sk. Aido" plati
nimo vajus tęsiamas.

* Pradėtas visų Londono lietuvių skautų 
atliekamo popieriaus rinkimo vajus vi
suomenės sutiktas labai palankiai ir jau 
pradeda duoti konkrečių rezultatų. Už 
parduotų popierių gautos lėšos numatyta 
sunaudoti šių metų vasaros stovyklai.

* S. m. vasario mėn. 19 d. skautų vyčių 
būrelis suruošė visai Londono lietuvių 
kolonijai labai smagų Užgavėnių pasilinks
minimą. Vakarą reikia laikyti pasiseku
siu ir ne eiliniu, būtent - pirmą kartą 
Londone per šokių vakarą duota nuotaikin
ga ir linksma programa ir kas svarbiau - 
šia - nebuvo pardavinėjama jokių alko — 
holinių gėrimų. Publika liko tikrai pa
tenkinta, o skautai, kad ir be bufeto pa
jamų, mokėjo "biudžetą subalansuoti" ir 
išeiti be nuostolių.

* Š.m. vasario 20 dieną Londono lie
tuvių skautai iškilmingai paminėjo Vasa
rio 16-tąją. 3 vilkiukai davė įžodį, kuris 
gausiai publikai paliko gilų įspūdį.

Minėjimo antrojoje dalyje jaun.skau
tai pasigėrėtinai deklamavo rinktinius ir 
dienos reikšmei pritaikytus eilėraščius, 
vyčiai darniai padainavo kelias dainas, 
kai kurias jų net keturiais balsais. Pa - 
lankiai visų buvo sutikta ir skaityta Nelės 
Mazalaitės "Vasario Legenda" L. E-tas 
Montreal, Que.
* Montrealio skautų tuntas visomis jė
gomis ruošiasi ateinančiai Pasaulinei 
Skautų Jamboree, kuri įvyks rugpiūčio 
18-28 dienomis Niagaros apylinkėje. Iš 
Kanados Katalikų Skautų Federacijos jau 
yra gautas sutikimas pasiųsti pilną as
tuonių asmenų lietuvių skautų skiltį, gi 
susidarius reikiamam skaičiui net ir dvi 
skiltis. Skautai turi būti tarp 12 ir 16 metų 
amžiaus, išlaikę pirmąjį patyrimo laips
nį ir turi turėti bent 6 specialybes. Mo - 
kestis yra nustatytas $59.00 asmeniui, 
įskaitant transporto išlaidas bei trijų die
nų paruošiamąją stovyklą Montrealyje.

Pinigų sutelkimui organizuojamos visos 
aktyvios ir pasyvios skautiškos jėgos. 
Tikimasi sulaukti pagalbos ir iš Tėvų bei 
Rėmėjųu būrelio, Lietuvių Bendruomenės 
bei pavienių asmenų. Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. J. Bobinas yra en
tuziastingai pasiruošęs dėti visas pastan
gas finansų sutelkimui. Keletas pavienių 
asmenų yra pasižadėję šiuos siekimus pa
remti.

* Sausio mėn. 28 d. Dr. J. Basanavičiaus 
Skautų Vyčių Būrelis sušaukė pasyvių 
skautų vyčių sąskrydį. Atsilankė keletas 
s kaulijai žinomų asmenų, gi pirmasis 
būrelio vadas ir jo įkūrėjas J.Parojus pa
sakė kiek ilgėlesnę kalbą, nušviesdamas 
praeitus kelius ir pasiūlydamas konkretų 
ateities veikimo planą. Sąskrydžio metu 
buvo iškelta daug naujų minčių, kurios 
tuoj pat ir imtos vykdyti. Nutarta tokias 
sueigas šaukti dažniau. S. N.

Toronto, Ont.
* Vasario 13 d. jaunimas atšventė 37-tą 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
šventę. Minėjimą suorganizavo skaučių - 
tų tuntai ir Maironio Vardo Šeštadieninė 
Mokykla. Minėjimas pradėtas specialio
mis jaunimui pamaldomis Šv. Jono Krikš
tytojo parapijos bažnyčioje; Popiet tos 
parapijos salėje įvyko iškilminga skaučių- 
tų sueiga. Trys jaun. skautės ir vienas 
skautas davė įžodį, s. v. si. V. Abromaitis, 
žinomas Toronto vilkiukų vadovas, už in
tensyvų darbą, ruošiant skautams prie
auglį, remiantis Tarybos pirmijos nu
tarimu, apdovanotas Tėvynės Sūnaus žy
meniu. Sueigos pabaigoje žodį sesėms ir 
broliams tarė VS pavaduotojas v. s. Vi. 
Šarūnas. Po sueigos jaunimui įdomų pa
šnekesį apie Lietuvą skaitė mkt. p.Pus- 
vaškis. Minėjimas baigtas jaunimo me
niniais pasirodymais. Paskambinta pia
ninu, padeklamuota, pašokti tautiniai šo
kiai, parodyti du patriotiniai vaizdeliai. 
Minėjime dalyvavo daug svečių - jaunimo 
mylėtojų. -SKS-

JAV Rajone
Boston, Mass.

* Paskutinį sausio sekmadienį Bostono 
ALTS name buvo gausus skautų tėvų su
sirinkimas. Jam pirmininkavo F.Kirša, 
sekretoriavo p. Galdikienė. Prieš šį susi
rinkimą skautų tėvams ir bičiuliams Bos
tono skautų vietininkija išsiuntinėjo iš
samų pranešimą, kuriame apžvelgė savo 
veiklą, o kartu pasidalino savo rūpesčiais. 
Tai ir buvo bazė susirinkimo diskusijoms. 
Skautavimo priemonėms įsigyti ir vieti- 
ninkijos darbams paremti tėvai nutarė ap- 
sidėti mėnesiniu 50 <j mokesčiu. Šiam 
skautų tėvų būreliui vadovauti yra išrink
tas komitetas - p. p. Averkienė, Nakaitie- 
nė, Strockienė, Kubilius ir Andrulionis. 
Vietininkijos vadovai susirinkusiems tė
vams pranešė apie skautų vedamos jau - 
nimo skaityklos praplėtimo ir atskiro 
būklo ALTŠ Bostono sk.namo rūsy įren
gimo darbus. -SKS-

* Iš LSB 1-jo JAV Rajono Vadeivos ap
linkraščių vienetams sužinojome malonų 
faktą, kad tame rajone gražiai veikia keli 
skautų tėvų būreliai. Tokie būreliai atei -
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ADMINISTRACIJOS ŽINIOS

"Jūrų sk.vair. aviacijos vyr. leitenan
tui

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI

tragiškai žuvus, tėvelius, broliukų ir 
sesutę su šeima širdingai užjaučia ir 
kartu liūdėdami skelbia keturių savai
čių gedulą

Montrealio Skaučių 
ir Skautų Tuntai

* v. s. A. Saulaičiui, paaukojusiam "Sk. 
Aidui" $4.38, broliškas ačiū.

* "Skautų Aido" vajus rieda į priekį, 
aišku, ne visur vienodu tempu. Vienetų 
grupėje šiandien veda Toronto tunto jau
nesniųjų skaučių geltonasis būrelis, kuris 
ne juokais gali šiais metais stovyklauti 
"Sk.Aido" palapinėje. Iš paskos seka Či
kagos jūrų budžiai kietoje jūr.ps. L. Knopf- 
milerio vadovybėje. Toliau Bostono Senie
ji Lapinai besistengiu pakartoti savo 
1953 metų pergalę. Pagal galimybes ne
atsilieka ir Londono, Ont., skautų vyčių 
Lituanica. Pavienių platintojų grupėje 
pirmauja tvarkingasis Clevelando ps. V. 
Bacevičius. Jį rengiasi pralenkti Detroi
to ps. A. Banionis - 1953 m. vajaus vete
ranas. Detroito vietininko pareiškimu, jis 
spaudžia vietininkiją 100% grupėn. Tai 
būtų pirmasis vienetas visoje Sąjungoje, 
kurio VISI skautai prenumeruoja "Sk. A". ! 
Iki vajaus galo dar yra apie porą mėne
sių ir reikia manyti, kad baigmės tem
pas bus tikrai karštas.

* Mūsų garbės prenumeratorių skaičius 
peršoko 25. Čia, kaip ir pernai, veda 
Torontas. Pats aukščiausias laikas, kad 
ir kitos vietovės aplinkui apsidairytų. 
Argi negalime visame pasaulyje sutelkti 
mūsų "Sk.Aidui" 100 garbės prenumerato
rių jėgą? Argi tiek savų draugų neturi
me? Skautai inžinieriai, skautai kunigai, 
skautai-tės gydytojai-jos, skautai pre
kybininkai, laikykime sau už garbę ati
duoti duoklę skautiškos spaudos stiprini
mui, kaip skolą savajai organizacijai ir 
drauge savajam kraštui. Vadovai, aplan
kykime kiekvienas savo draugus pasiturin
čius draugus bei kaimynus ir įtraukime 
juos į nuolatinį "Sk.A". rėmėjų šeimą. 
100 GARBĖS PRENUMERATORIŲ "SK. 
AIDUI" ŠIŲ METŲ VAJUJE 1

* Administracija prašo seses ir brolius 
platintojus išsiųsti jai surinktas prenu
meratas kaip galint greičiau, nes yra ga
limybė, kad pristigs 1955 m. pirmųjų nu
merių.

* Gerb. skaitytojai, kurie yra apsispren
dę uš "Sk.Aido" skaitymą 1955 m., bei 
dar nėra pratęsę prenumeratų, prašom: 
kaip galint greičiau atsiliepti, nes admi
nistracija nėra finansiniai pajėgi ilgiai 
siųsti skolon. Iš anksto dėkojame.

* NĖRA SKAUTO/TĖS BE "SKAUTU AI' 
DO" ! Sese, broli, jei nori jį turėti, kaip 
1955 m. vasario mėn. numeris, prenu
meruok pats-pati ir surask jam bent vie
ną naują skaitytoją. Sujungtos jėgos kal
nus verčia!

* "SKAUTU AIDO" vajus pratęsiamas 
iki š.m. balandžio mėn. 23 d.

************************************x<5;. **
* Broliui VYTAUTUI SNIEČKUI ir 
*
* sesei IRENAI JONELYTEI,**
* sukūrus skautišką šeimos židinį, lai-
* mingos ateities linki 
*
* Simano Daukanto
* Sk. Vyčių Būrelis,
* Clevelande, USA.

( atkelta iš 24 psl. ) 
na talkon skautų vienetams ir jų vadams. 
Būreliams vadovauja komitetai, kuriems 
pirmininkauja - Bostone - p. Andrulionis , 
Hartforde - p. A. Šova, Waterbury - p. S. 
Vaitkevičienė, Worcestery - P. Prapuole
nis, New Yorke - p.A.Reventas ir Eliza- 
bethe - p.B. Juškys. Augair skautų viene
tai. Štai Lindene, N. J. .Vadeiva pavedė 
v. si. Vytautui Klimui, 29, E. 13th St., 
Linden, N.J., tirti sąlygas ir rūpintis 
įkurti skautų vienetą.

* v. si. P. Bliumas sutiko eiti Bostono 
Skautų Vietininkijos iždininko pareigas. 
Šiuo metu vietininkijoje skautauja 82 na
riai.

Bostono skautų tėvų būrelio komite
tas savo antrajame posėdyje išsirinko 
pirmininką - p. P. Andrulionį. Būrelis nu
tarė gegužės 26 d. surengti gegužinę, ku
rios pelnas bus skiriamas skautų vieti- 
ninkijai paremti.

* Metų pradžioje Akad. Skautų Sąjūdžio 
Bostono skyrius kukliai, bet prasmingai 
atšventė Akademinės Skautijos 30 metų 
sukaktį. Pagrindiniu kalbėtoju buvo fil. 
s. K. Jonaitis.

New York, N.Y.

* ps. R.Šilbajoris, kuris neseniai buvo 
išrinktas New Yorko Studentų Skautų 
Korp! "Vytis" Pirmininku, praves N. Y. 
skautėms ir skautams skiltininkų kursus.

* Vasario 6 d. New Yorko skautai ir 
skautės turėjo sėkmingą vakarą. Jo metu
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įvyko N.Y. Skautų Vyčių dr-vės 5-rių 
metų įsikūrimo jubiliejaus paminėjimas, 
kurio metu apie skautų vyčių tikslus šne
kėjo ps. R. Šilbajoris. Ta proga N. Y . 
skautų tėvų komitetas vyčių dr-vei paauko
jo 40 dol. palapinei nusipirkti. Su dideliu 
pasisekimu N. Y. skautų dramos sekcija 
suvaidino Vyt. Alanto 3-jų veiksmų ko
medija "Buhalterijos Klaida". Režisavo 
V.Kidolis. Dekoracijas paruošė sk. vy
čiai, vadovaujant P. Petraičiui ir A.Eidu- 
kevičiui. Vaidino: A. Bichnevičiūtė, Gr. 
Frankaitė, D. Stasiukynaitė, D.Gasiūnas, 
R.Kežys, J. Pupius ir J. Ulėnas.

Techniškais vakaro pravedimo reika
lais rūpinosi ps. T. Žukienė, R. Frankaitė, 
A. Reventienė, J. Janulevičienė, O. Ter- 
cijonienė, V. Mikalauskas, A. Prekeris, 
V.Gobužas, V.Alksninis, G.Surdėnas ir 
kt.

Nepaisant blogo oro, žmonių buvo 
prisirinkusi pilnutėlė salė, kas pilnai pa
teisino rengėjų įdėtas pastangas, ruošiant 
šį vakarų.

* Vasario 20 d. New Yorko skautai ir 
skautės iškilmingoje Vietininkijos suei
goje paminėjo Vas. 16 dienos šventę. Iš
kilmingosios dalies metu žodį tarė Lietu
vos ekonominio atstatyno komisijos pir
mininkas, buvęs Lietuvos Žemės Ūkio 
ministeris J.Audėnas, kuris šiuo metu 
yra N. Y. Skautų Tėvų K-to narys. 15 skau
čių ir skautų davė įžodį. Po iškilmingo
sios dalies vyko draugovių ir skilčių pa
sirodymai ir dainos. R.K.

Australijos Rajone

Queensland© skautų-čių stovykla 
( 1954. 12.29 - 1955. 1. 9.)

Gruodžio mėn. 26-tą darbo skiltis iš - 
vyksta ruošimo darbams. Saulė negai
lestingai kaitina, bet skautai nenusimena- 
tvarko stovyklos įrengimus. Queensland© 
stovyklauti nėra lengva. Tenka labai 
atidžiam būti, kad nenaudėlė didžioji 
skruzdėlė neįkąstų. Va, žiūrėk, ir di
džiulis voras tavęs tyko, taip pat garsi 
vieta ir gyvatėmis. Daugiausia prikankina 
uodai. Leidžiasi tropinė saulutė žemyn, 
tuojau pasigirsta uodų zvimbimai.

29-tąsu švytinčiais veidais sulaukėme 
ir likusių stovyklautojų. Laukėme stovyk
los 12 mėn., o tik dabar išsipildė mūsų 
laukimas, - stovyklausime 11 dienų at vi
ro dangaus prieglobstyje. Dienos metu 
visa stovykla apmiršta, nes saulutė taip 
maloniai kaitina, kad iš po medžio šešėlio 
pajudėti nesinori.

Stovykloje virš medžių ant aukšto eu- 
kaliptinio stiebo pakyla skautiška vėliava. 
Stovykla atidaryta. Laikraštėlis "Laužo 
Dūmai" skelbia stovyklautojams sargybi
nių kovą su oposumais, kurie labai mėgsta

ALp(LKA)3083
1955, Nr. 3ūkio palapinę, ir 

vykioje. Stovykla 
skautės, šių tarpe 
jusiais metais stovyklavę pirmą .ą 
Q-landė. Kas rytą tenka bėgti bent pusę km. 
nusiprausti, nes maudytis išskyrus pur
viną vandens duobę tenka keliauti tolokai .

Stovyklą puošia kryžius, aukuras, kur 
kas vakarą jį uždegus pasimeldžiame. 
Trikampio pavidalo stalas. Vartai pasi
puošė rūtele ir lelijėle. Svečių knyga, kur 
mums tėveliai ir svečiai gražių linkėjimų 
įrašė;

"Lietuvi skaute!! Jei meilė Dievui, 
Tėvynei ir artimui lydės Tavo žingsnius, 
gyvenimo našta niekada nepalauš Tavo 
jėgų "..

Kryžių - vėliavos stiebą - aukurą jun - 
gia skautiškas obalsis; Dievui - Tėvynei - 
Artimui, apjuostas gražia tvorele. Sto
vykloje praeitą pat. laipsn. programa, 
mokytasi lietuvių kalbos; skaityti ir ra
šyti. Prie didžiulio nudžiuvusio euka
lipto juodomis raidėmis rašytas šūkis - 
Angliškai žodį pasakysi - vandens maišą 
pamatysi, - buvo didelis pagelbininkas 
pristatymui vandens stovyklai, o "sava
norių" netrūko.

Sausio 8-tą, susirinkus Brisbano lie
tuviams, kand. M. Vilkinaitė ir R. Stat
kus pasižada tarnauti Dievui, Tėvynei, 
padėti artimui ir vykdyti skautų įstatus . 
į skiltininko 1. pakelti: I. Gudaitytė, s. v. A. 
Reuta, į psl. P. Kviecinskas. Užsibai
gus įžodžio ceremonijoms, lauželis,,, gar
sioji lauželio žvaigždė D. Sagatys... Sto
vyklos ūkvedžiai: V. Stankūnas, A. Mali
šauskas, adjutantas s. v. si. A. Reuta.

Stovyklavo ir jaunieji neturį 10 metų, 
kurie save puikiai pateisino, o 11 dienų 
saulėtoji stovykla jiems nenusibodo. Ap
silankius mamytėms, jaunesnieji šali
nosi, kad netektų namo važiuoti. Galėję 
šioje stovykloje praleisti 11 dienų esame 
dėkingi mūsų tėveliams ir Brisbano lie
tuviams už suteiktą mums paramą.

Sausio 9-tą, pakasę po laužaviete pa
sižadėjimą, išsiskirstėme namo, linkė
dami susitikti sekančių metų stovykloje.

- Dirbsim krutėsim, sekančiais me
tais stovyklą turėsim. J. U.

Venezuelos Rajone
* Valencijos skautai ir skautės suruo
šė Kalėdų Eglutę, kurios metu buvo su
vaidintas pagal V. Alanto novelę "Kai gy
vuliai prakalba" vaidinimas.

* Valencijos ir Caracas skautai gražiai 
sutiko Naujuosius Metus.

* Caracas skautų vietininkas s. v. v.si. 
K. Ulevičius išvyko į JAV ir numato ap - 
sigyventi New Yorke.

* v. si. D. Gineika pasitraukė iš Mara- 
cay vietininko pareigų.
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