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Kaip jau anksčiau buvo skelbta, A. J. Jokūbai
tis ir Paprastas Pilietis užsakė 8 Vinco Krėvės 
loštų komplektus didžiausiems lietuvių skautų 
v.enetams išeivijoje. Pranešdami apie užsakymo, 
minėti Tautiečiai atsiuntė jų pačių sukurtą eilė
raštį, kurį čia spausdiname:

Aukojančių Dedikacija
Nors skaudūs ir šiurpūs laikai, 
Brangieji Lietuvos vaikai — 
Žaliūkai rūtos — dobiliukai, 
Kaip šilo vinkšnos, ąžuoliukai. 
Kad ir svetur išblaškyti 
Tėvynėn grįšit giedros ryte. 
Iš karsto Lietuva kils —■ bus! 
Priešo grandinės smegs! pražus. 
Aistiečiai! dirbam buities naudai, 
Nepasiduodant hydrų skriaudai... 
Aušri giedros ateitis laukia — 
Trimitas laisvės siekti šaukia! 
Pirmyn! narsiau! Skautai — jaunime! 
Ir be skirties — kame kas gimę... 
Lietuviška dvasia kvėpuojam — 
Savo bočių garbę vaduojam.
Esam Krėvėmis, Vaidely tems, 
Narsiais Vytauto vyčiais, vytėms; 
Tad čia su vilčia — minčia tvirta 
Šią dovaną jums teikiam skirtą. 
Senos tautos Skautams vertiems, — 
Dievo paukšteliams nekaltiems, 
Sargams Kęstučio ir sargutėms 
Birutėms sūnums ir dukrutėms.
Jūs nenutausit nuo kilmės — 
Dėl Dieviškosios priedermės.
Jus laiminame šiuom visus, 
Mūsų Lietuva laisva bus!

A. J. Jokūbaitis ir Paprastas Pilietis
P.O. Box 31, So. Boston 27, Mass. USA 
1955 m. vasario 9 d.
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Greetings

The Lithuanian Boy Scouts congratulate 
sincerely, the 8-th World Jamboree of ’’New 
Horizons” and everyone who attends it in 
the most thrilling corner on the Earth — 
near Niagara Falls in Canada.

— Lithuanian Scouts? How comes? — 
many a reader would question recalling that 
Lithuania, being on the shore of the Baltic 
Sea, in Europe, is far behind the Iron Cur
tain, —- Is Scouting there permitted?

.— Oh no! — we could reply, — there is 
no Scouting where dictators reign. Scouting 
is ruthlessly persecuted on the other side of 
the Iron Curtain. The late Lithuanian Chief- 
Scouter Col. Juozas Šarauskas, was arrested 
tortured beyond immagination for long 
eleven months in prison, and executed by those who occupied Lithuania 
by force in 1940, for being the head of the Boy Scouts Association. A long 
list of Scouters shared his fate.

But the tradition of Scouting was too deep among the Lithuanian 
people to be routed out completely. Those who escaped the horrors of Iron 
Curtain regime, survived the Labor and Concentration Camps of Hitler - 
Germany, went through Displaced Persons Camps of United Nations Re
lief and Rehabilitation Organization and are now settled in many free 
and friendly Countries, are happy to be able to continue Scouting in their 
traditional way.

So, 1.739 Lithuanian Boy Scouts and Scouters from their troops in 
Australia, Canada, England, Germany, USA and Venecuela, Congratulate 
you, dear Reader, and those who helped to make this Jamboree a success 
of Scouting, as long as the Scouts in present Lithuania cannot do that, (v)
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PASAULINIŲ SKAUTŲ 
JAMBORIŲ ŽENKLAI

Olimpia, Anglija, 1920 
1-ji jamboree

Kopenhaga, Danija, 1924 
2-ji jamboree

Arrowe Park, Anglija 
3-ji jamboree

Godollo, Vengrija, 1933 
4-ji jamboree

Vogelenzang, Olandija, 1937 
5-ji jamboree

^MQNIMAr

Moisson, Prancūzija, 1947 
6-ji jamboree

JAMBOREE

OSTERREICH 
iagergeiAnde

Bad Ischl, Austrija, 1951 
7-ji jamboree

Le Scoutisme Lithuanien
Le Scoutisme Lithuanien a pris son origine en 1918, 

quand la premiere patrouille fut organisėe aux lycėe de 
Vilnius.

Depuis 1924 l’organisation Lithuanienne ėtait acceptė 
comme membre-association de la Conference Internatio
nale, participant a toutes les Jamborees Mondiales y com- 
pris la Jamboree de la Paix en 1947 a Moisson, sous les 
auspices du Bureau International, comme les Scouts des 
Personnes Deplacėes d’aprėe la deusieme Guerre Mon
diale.

Nous nous souvenons de la Delegation Franęaise avec 
Monsieur l’Abbe J. Rupp a la tėte, qui a visitėe la Lithu- 
anie a 1’occasion de la seconde Jamboree Nationale en 
1938. C’est avec une joie la plus profonde que nous 1’avont 
retrouvė comme Aumonier Officiel de la Jamboree de 
1947.

Quelle beaux souvenirs de la France! Et des senti
ments amicaux nous trouvions la parmis des Eclaireurs!

Et aujourd’hui, disperse dans tous les coins du monde, 
desirant de continuer le Scoutisme, nous felicitous tous 
ceux qui admirent la Jamboree des Horizons Nouveaux,

(k)

Litauische Zeitschrift 
“SKAUTŲ AIDAS”

Das ist der Name der litauischen Pfadfinder - Zeit
schrift, durch wessen Seiten wir alle Pfadfinder der 8. 
Welt-Jamboree auf das Herzlichste gratulieren.

Die Zeitschrift war in Litauen im Jahre 1922 ge- 
griindet. Mit dem Wachsen der Pfadfinder - Organisation 
wuchs SKAUTŲ AIDAS bis zu einem zweiwbchentlichen 
Pfadfinder-Journal in 1939.

Nach dem zweiten Weltkrieg begleitete diese Zeit
schrift unsere Pfadfinder-Bewegung durch Deutschland 
und Osterreich in den Jahren 1946-1949, erscheinend 
jeden Monat.

Nach der Emigration der verschleppten Personen 
nach Ubersee wanderte auch SKAUTŲ AIDAS nach 
Canada aus, wo er in einer kleinen, bei den immigrierten 
litauischen Pfadfindern gegriindeten Druckerei monat- 
lich erscheint. Von da aus dankte die extra-Ausgabe die- 
ser Zeitschrift dem neuerstehenden Ring Deutscher 
Pfadfinder, und mit besonderer Symphatie, —- Herrn 
Kajus Roller, sowie den Pfadfindern Osterreichs fur 
Schutz und Sorge, die der litauischen Sippe die Teil- 
nahme an der Jamboree von Bad Ischl ermoglichten.

Mit diesen Zeitschrift wo lien die litauischen Pfad
finder inmitten des freien Weltpfadfindertums ihre Tra
dition fortzusetzen solange dieselbe im unterjochter. 
Vaterlande so schrecklich unterdriickt ist.

“Sei bereit”, liebe Bruder iiber Freiheit, Pfadfinder 
sein zu kbnnen, sich zu freuen. (č)
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GERASIS DARBELIS
Alfa Sušinskas

Krikščioniškoji artimo meilė pasi
reiškia darbais: ne tik dideliais, bet ir 
mažais. Kaip tikėjimas į Dievą be dar
bų yra miręs, taip ir artimo meilė be 
jų yra mirusi — jos čia tada nėra; ar
timo meilė be konkrečių darbų yra 
šlykšti veidmainystė...

Apaštalas Jonas savo pirmame laiške 
pastebi: “Mano vaikeliai, nemylėkime 
žodžiu, nė liežuviu, bet darbu ir tiesa” 
(I Jono 3,18).

Artimo meilė išreiškiama tiek fizi
niais, tiek dvasiniais geraisiais darbais; 
dvasinių gerųjų darbų negalima išjung
ti iš artimo meilės darbų, nes dažnai jie 
yra reikšmingesni už fizinius geruosius 
darbus.

Gerųjų artimo meilės darbų tikslas 
yra ne pagyrimas ir ne atžymėjimas, 
nors šitoks žemiškasis atlyginimas už 
gerąjį darbą neretai savaime ateina: 
gerąjį darbą ar darbelį mes atliekame 
iš įsitikinimo, kad kitame žmoguje yra 
Dievo paveikslas kaip ir mumyse pa
čiuose, iš tikėjimo, kad geruoju darbu 
artimui mes pačiam Dievui patarnau
jame. Išganytojas labai vaizdingai ir 
visiems suprantamai čia sako: “Iš tik
rųjų, sakau jums, kiek kartų jūs tai 
(vadinasi, gerą darbą) padarėte vienam 
šitų mano mažiausiųjų brolių, man pa
darėte” (Mato 25, 40).

Šitie Išganytojo žodžiai yra įkvėpią, 
padrąsiną ir paguodžią gerojo darbo 
žmogų. Nė vienas geras darbas, iš mei
lės Dievui atliekamas artimui, nenueina 
niekais, nors niekas žemėje jo nepaste
bėtų ir už jį neatlygintų, nes jis yra 
atliekamas pačiam Išganytojui ir yra 
Jo tėviškai priimamas...

Ne atsitiktinai čia vartojamas posa
kis ’’vienam mano mažiausiųjų brolių”. 
Šitais žodžiais Išganytojas iškelia ge
rojo darbo vertę, nežiūrint kokiam as
meniui gerasis darbas yra atliekamas; 
gerojo darbo vertė nemažėja, jei jis yra 
atliekamas pačiam nežymiausiam i? 
prasčiausiam žmogui... Kartais ši ver
tė čia net padidėja...

Puikybės pilni ir garbės bei atlygi
nimo besiekiu žmonės neretai vengia 
vadinamų prastųjų žmonių ir jiems ne
ištiesia gerojo darbo rankos; šitokie as
menys renkasi žymiuosius žmones, kad 
savo geruoju artimo meilės darbu at
kreiptų jų dėmesį ir kokią nors naudą 
sau iš to gautų. Šitokių asmenų gerieji 
darbai nėra krikščioniški, ir jie neten
ka savo dvasinės vertės, nes jie yra 
įkvėpiami savimylos, o ne tikros arti
mo meilės.

Didiems ir heroiškiems artimo mei
lės darbams atlikti nėra dažnos progos, 
ir ne visi įstengia tai padaryti. Tačiau 
eiliniam, kasdieniniam gerajam darbe
liui atlikti yra labai daug progų, ir 
kiekvienas čia yra pajėgus.

Ir gera daryti ne tik tiems, kurie 
mums yra geri, bet ir tiems, kurie 
mums bloga daro... Visiems be jokio 
skirtumo.

Gerųjų darbų žmogus, darydamas ge
ra bet kuriam, nepasirinktam asme 
niui ir darydamas tada, kada tik gali 
ir kada artimas yra to reikalingas, pa
sireiškia tikruoju ir tauriuoju žmogu
mi, kokiuo visi žmonės turi būti.

Gerasis darbelis, artimui atliekamas 
iš meilės Dievui, yra tikroji krikščio
niškosios dvasios išraiška.
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Skautybė ir aš
Darvyda Aleknaitė

“Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą, 
Tėvynę, pildyti jaunesniųjų skaučių 
įstatus ir kasdieną padaryti gerą dar
belį”.

Tardama šiuos žodžius, aš pirmą kar
tą savo trumpam gyvenime įsipareigo
jau tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui. 
Tada dar gerai nesuprasdama, bučia
vau vėliavą drebančiom lūpom ir jau
čiau širdyje didelį norą būti gera, pa
vyzdinga skaute. Laikui bėgant, pirmie
ji įspūdžiai ir karšti pasiryžimai nu
bluko ir pasiliko, kažkur toliau, lyg ir 
neužčiuopiami, nors, praktiškai imant, 
buvau gan uoli paukštytė. Metai bėgo, o 
aš, augdama ir bręsdama fiziniai ir pro
tiniai, pradėjau vis labiau įsisąmoninti, 
suprasti savo kelią — skautybės kelią. 
Dabar skautybė — mano gyvenimo bū
das. Gyvenimo būdas pagrįstas idealais, 
įstatais ir pasiryžimais. Tai kelias, ku
riuo eidama aš stiprinu, auklėju ir tobu
linu savo sielą. Juk ir pats skautų obal- 
sis rodo, kad ši organizacija siekia kaž
ko kilnesnio už kasdieninį pareigos at
likimą; už pareigos atlikimą tik dėlto, 
kad galima būtų patogiai egzistuoti. 
Kaip tik šie trys obalsio žodžiai, ši skau
tiškoji ideologija, ir skatina mus būti 
kilniom, pasišventusiom ir nesavanau
diškom mergaitėm. Tačiau mes visos 
gerai žinom, kad būti tokiomis yra be 
galo sunku. Tai yra ypatingai sunku 
Amerikoje, kur dalykai vertinami dau
giau iš materialinės pusės, dažnai visai 
užmirštant, kad žmogus yra būtybė, 
kuriai yra reikalinga ir sielos maisto, 
čia ir mes daug kartų neatliekam savo 
pareigų vien dėl gražaus filmo ar šokių. 
O šito, norint išauklėti savo būdą, netu
rėtų būti.

Pažvelkim į ateitį. Juk reikės vadų, 
kurie turės vesti mūsų tautą vėl Ne
priklausomybės keliais. Jei ir nebūsim 
mes patys, tai mūsų vaikai, išauklėti 
pagal šiuos idealus, nukreips Lietuvą į 
gražią ir gerą ateitį arba į pražūtį. Tam 
auklėtis mes galime uoliai laikydamiesi 
skautų įstatų. Jie juk yra pagrindas, 
ant kurio pastatyta visa mūsų organi
zacija.

Vienas skautininkas rašo: “Be jokios 
rizikos galiu tvirtinti: parodykite man 
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žmogų, pilnai ir sąžiningai pildantį gy
venime visus skauto' įstatus, ir jūs man 
parodysite tobulo krikščionio žmogaus 
idealą”. Koks gi būtų šis idealas? Tai 
būtų žmogus, kuris nuosekliai palaiko 
santykius su Dievu, kuris jaučia nesvy
ruojančią meilę, Tėvynei, kuris pa
deda ir atjaučia artimą, kuris turi savi
garbos jausmą. Pabandykime išbraukti 
nors vieną įstatą ir pamatysime, kokie 
beprasmiai pasidarytų likusieji. Ko bū
tų vertas asmuo, jeigu jis nesilaikytų 
savo žodžio arbb apkalbinėtų kitus? 
Arba ko verta būtų asmenybė, jei ji ne
turėtų jokio meilės ir pareigos jausmo 
Dievui ir Tėvynei? Čia ir glūdi geros 
skautybės paslaptis. Jeigu mes nepil- 
dom nors vieno įstato mes nebesam tik
ros skautės. Žmonės, kurie yra silpniau 
susipažinę su skautų ideologija, dažnai 
sako, kad mes labai trumpai akcentuo- 
jam tarnybą Dievui ir Tėvynei. Bet gi
liau pagalvojus, argi jaunuoliai, kurie 
yra blaivūs, skaistūs, mandagūs, kurie 
padeda artimui, ne tarnauja Dievui? 
Taip galima kalbėti ir apie Tėvynės 
tarnybą. Jaunuoliai, kurie yra sąžinin
gi, daro gera mūsų bendruomenei ir to
bulina savo charakterius, prisideda prie 
lietuvybės išlaikymo ir jos ugdymo.

Dar vienas svarbus veiksnys skautiš
kame gyvenime yra gamta. Skautas, 
tikra žodžio prasme, juk yra žmogus, 
kuris mėgsta gyventi po. atviru dangum. 
Gamta švelnina mūsų jausmus ir daž
nai mumyse sužadina meilės ir grožio 
jausmą. Ji mus išmoko būti savarankiš
kais, įkvepia savimi pasitikėjimo jaus
mą. O pasitikėjimas savimi yra vienas 
iš svarbiausių žmogaus ypatybių. Ir tas 
ypač svarbu vadovei. Vadas, kuris pa
sitiki savimi, ir į kitų širdį įkvėpia drą
sos ir riteriškumo. Riteriškumas — tai 
garbingas, skaistus, drausmingas ir 
linksmas gyvenimas. Riterio kelias kar
tais labai sunkus, bet, juo didesnė ko
va, juo didesnis ir laimėjimas. Tad ei
kime riterišku skautybės keliu ir

Sužibus žvaigždei danguje vakarei, 
Susimąstyki, pagalvok, nurimk — 
Ir patikėki viską Dievo valiai — 
Draugovę, skiltį, — viską, kas yra aplink.

(Augustaitytė - Vaičiūnienė),
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Poviliukas

suserga

Toli rytuose pasirodė žėrintys raudo
ni debesys. Tuoj tekės saulutė.

Kai pirmas jos spindulėlis krito į 
kambarį, Poviliukas pabudo.

Pabudo visas prakaituotas, net šla
pias. Didelis karštis degino jį visą.

Sunku ir trošku pasidaro Poviliukui 
krūtinėj, lyg kas jį smaugtų. Jis nume
ta apklotėlį ir jam pasidaro lengviau. 
Jo lūpelės išdžiūvusios, troškulys bai
siai kankina. Jis nori pasikelti ir eiti 
ieškoti vandens, bet akyse taip tamsu, 
galva taip sukasi, kad, vos težengęs ke
letą mažų žingsnelių, jis pargriūva ant 
grindų. Jis nori pasikelti, grįžti atgal į 
lovytę, bet negali...

— Mamyte, mamyte, — sušunka jis.
Poviliukas mato, kaip išsigandusi at

bėga mamytė. Staiga Poviliukas jaučia, 
kad kažkas jį pakelia ir neša. Neša, ro
dos, kažkur toli toli. Į tolimą nežinomą 
šalį...

— Kas atsitiko? — staiga išgirsta Po
viliukas tėvelio balsą.

Paskui neaiškiai, kaip pro sapnus, jis 
girdi mamytę pasakojant, kaip jis buvo 
išėjęs į lauką, kaip ji pabudo ir jį iš
girdo priemenėj beldžiantis...

— Jis peršalo, susirgo... — kalba su
sirūpinęs tėvelis. — Ak, išbėgo neap
sirengęs, vienmarškinis iš šiltos lovos... 
O šiandien gerokai dar buvo pašalę. 
Nutvėrė šaltis vargšą berniuką ir ne
pasigailėjo.

— Mamyte, mamyte, — staiga sušun
ka klejodamas Poviliukas, apvilk mane 
tais gražiaisiais šventadienio marškinė
liais. Aš eisiu pas karalaitę į svečius.

— Pas kokią karalaitę, — klausia iš
sigandusi mamytė.

■—Pas tą gerąją karalaitę, apie kurią 
man bobutė pasakojo, — atsako jis, vos 
suvokdamas ką kalba.

Poviliukui sekė kartą bobutė pasaką 
apie vieną gailestingąją karalaitę, kuri 
paliko savo negerą pamotę ir, nuėjusi 
į tolimą šalį, apsigyveno ten prie dvie
jų upių, atitekančių čia iš visų- žemės 
kraštų. Atsisakiusi karaliaus turtų, ap
sigyveno gailestingoji karalaitė tarp šių 
upių ir globojo visus nuskriaustuosius. 
Čia žydėdavo gėlės, kurios per anksti 
būdavo žemėje nuskintos, čia laimingai 
gyveno visi gyvulėliai, kurie žemėje 
buvo persekiojami ir skriaudžiami. Visi 
čia pas ją susirinkdavo, visi čia santai
koj gyvendavo. Vilkas žaisdavo su avi
nėliu, didelis skalikas šokinėdavo su 
kiškeliu, padangių sakalas draugiškai 
šnekučiuodavosi su paprastu sąšlavyno 
žvirbliu. Medžiai, kurie ten augo, pra
skleisdavo šakas, kad neužstotų saulu
tės žemai augančioms laukų gėlytėms. 
Jei kas paklausdavo, kodėl ten taip visi 
santaikoj gyvena, tam atsakydavo: už 
tai, kad tą kraštą valdo gailestingoji ka
ralaitė, kuri visiems ten esantiems į šir
dis įdėjo savo meilės. Už tai myli ten
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Philodelphijos se
sių įžodis.

visi vienas kitą, atjaučia ir tokioj san
taikoj gyvena. Ši pasaka Poviliukui la
ibai patiko. Ir dabar jo širdies gelmėse 
*ji jam vaidenosi.

— Mamyte! — vėl sušunka Poviliu- 
kas, norėdamas kažką pasakyti, bet jo 
balselis suvirpėjęs nutyla.

Jį vėl išpila prakaitas.
— Ką norėjai pasakyt, Poviliuk? Ar 

tau labai negera, mano kūdiki?. . . — 
klausia jo susirūpinus mamytė, bet Po- 
viliukas nieko neatsako. Jis girdi kažin 
kieno tylų malonų balsą, jaučia, kad 
kad kažkas uždeda jam ant kaktos savo 
švelnią ranką, bet jis negali paklausti, 
negali pamatyti.

Kažkur, rodos, jis skrenda padangė
mis, aukštai aukštai. Tiek daug auksi
nių saulių šviečia į akis, o kažkas jį 
vis dar aukščiau nešasi. Staiga jis, ro
dos, bėgioja padangių takeliais, kurių 
pakraščiais plauko rausvi debesėliai... 
Jam pasidaro staiga taip lengva lengva 
ant krūtinės ir taip be galo malonu ir 
gera...

Staiga Poviliukas pamato Margių. 
Kaip jis čia atsirado? Margius pasišo
kinėdamas kažkur bėga pro jį, lekia 
ausis suglaudęs...

— Margiau, Margiau! — sušunka Po
viliukas.

Margius sustoja ir atsigrįžta. Savo le
tenėlėje jis kažin ką slepia nuo Povi- 
liuko.

— Ką tu ten turi, Margiau?

Margius tyli.
— Ką tu ten turi, Margiau? — vėl 

klausia Poviliukas, norėdamas būtinai 
sužinoti.

Margius nenoromis parodo. Tai kelios 
Poviliuko ašaros, kai jis apsikabinęs 
Margiaus kaklą verkė.

— Kur tu jas neši? — klausia Povi
liukas.

— Gailestingajai karalaitei, — atsako 
Margius ir nulekia kaip vėjas.

— Palauk, palauk manęs! — sušunka 
Poviliukas. — Bėgsiu kartu ir aš pas 
ją. ..

Bet Margius neatsigrįžta, jo nelaukia.
— Palauk, palauk! — šaukia Poviliu

kas iš visų jėgų.
Bet Margiaus jau nebėra.
Poviliukui taip nesmagu ir liūdna pa

sidaro, taip kažin ko graudu, kad jis 
pradeda verkti.

— Ko tu verki, mano mažyti, ko, — 
staiga išgirsta Poviliukas švelnų balsą.

Jis išplečia akis ir išsigąsta. Prieš ji 
stovi graži, baltais rūbais karalaitė ir 
liūdnai šypsosi. Jos ilgi plaukai surišti 
šilko kaspinėliu, o akys mėlynos, kaip 
lino žiedas, ir tyros, kaip gilaus ežero 
vanduo.

— Ar tai tu ta gailestingoji karalai
tė, apie kurią man bobutė pasakojo? — 
klausia nedrąsiai Poviliukas.

— Taip... — atsako karalaitė, — aš.
Poviliukas ima drebėti iš baimės, jo 

širdelė ima taip smarkiai plakti ir šo-
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kinėti krūtinėje, lyg tinkle sugauta žu
vytė. Karalaitė prieina visai arti jo, iš
tiesia savo ranką ir glosto jo garbiniuo
tą galvelę.

Poviliukas atsimena Margių. Kur jis 
dabar yra? Ak, kad gailestingoji kara
laitė žinotų, kad jis nuskriaudė Margių, 
kad tėveliui pamelavo, tikrai ji jam 
galvelės neglostytų. Juk jis melavo, tė
velis mušė Margių... Jis toks negeras, 
negeras. Ir prisiminęs Margių Poviliu
kas vėl pravirksta.

— Ko tu verki mano mažyti, ko? — 
vėl klausia jo švelnus balsas.

Poviliukas tyli.
— Gal tau gaila Margiaus? — sako 

karalaitė žiūrėdama į jį ir nusišypso.
Poviliukas nukaista, susigėsta. Ji — 

viską žino.
Staiga ji paduoda jam keletą kvepian

čių grąžių žiedų, tokių gražių, kokių 
Poviliukas dar niekad nebuvo matęs.

—-Tai tavo ašaros, kurias man atnešė 
Margius, — šypsodama sako karalaitė.

Paskui ji apkabina Poviliuką ranko
mis ir stipriai prispaudžia prie savo 
krūtinės. Jis pasijunta toks laimingas, 
kad iš džiaugsmo sušunka:

— Karalaite, kaip gera pas tave! Aš 
niekad daugiau negrįšiu į žemę. Aš pa
siliksiu su tavim.

Ji dar stipriau spaudžia jį prie savo 
krūtinės ir meiliai bučiuoja. Staiga Po
viliukas ima svaigti jos glėbyje, jo aku
tės tamsėja, jis nieko nemato, nieko ne

girdi, tik jaučia švelnius karalaitės pa
bučiavimus,.

— Poviliuk, — po kiek laiko išgirsta 
jos tylų balsą. — Aš niekur niekur ne
leisiu tavęs.

Staiga Poviliukas atsimena mamytę. 
Jis nori paklausti karalaitę, ar nesirū
pins mamytė, jo nesulaukdama grįžtant 
į žemę, bet karalaitė nenori jo klausyti.

— Poviliuk, — sako ji staiga liūdnu 
balsu, — bet juk aš esu tavo mamytė, 
nejau tu manęs nepažįsti.

— Tu mano mamytė? — nustemba 
Poviliukas. — Ne, ne, tu esi toji gailes
tingoji karalaitė, apie kurią man bobutė 
pasakojo...

Staiga Poviliukas pajunta, kaip kara
laitės viena ašara nukrinta jam ant 
veido.

— Ko tu verki, gražioji karalaite?
Ji nieko neatsako, tik pasilenkia 

dar arčiau jo, ir ašaros viena po kitos 
krinta jam ant veido.

Nustebęs Poviliukas ilgai žiūri į jos 
liūdnas akis ir iš tiesų pažįsta savo ma
mytę.

-— Mamyte, tai tu? — be galo nuste
bęs sušunka jis. — Kaip gerai! Mes nie
kados niekados daugiau negrįšim į že
mę.

Jis nori dar kažką pasakyti, bet min
tys jam pinasi, ir jis niekaip negali su
prasti, kur jis yra, kas su juo darosi.

— Mano brangus kūdiki, kas tau? — 
aiškiai išgirsta jis mamytės balsą. —

7

9



SVS ir BVS padėjo vainiką ant a.a. paskutinio 
Lietuvos Prezidento, LSS Šefo A. Smetonos kapo, 
Clevelande. Viduryje p. Z. Smetonienė.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

Nejau tu manęs nepažįsti. Aš esu tavo 
mamytė. Aš sėdžiu štai prie tavo love
lės krašto ir graudžiai verkiu, kad tu 
sunkiai sergi. Argi nepažįsti manęs? 
Bet tu išgysi, tu turi išgyti... Mamytė 
tavęs niekur neleis nuo savęs.

Ir ji vėl spaudžia Poviliuką prie savo 
krūtinės, o jos ašaros viena po kitos vėl 
krinta jam ant veido.

Poviliukas pakelia galvą ir apsidairo. 
Iš tiesų — jis yra savo kambarėlyje. 
Aiškiai jis mato paveikslą ant sienos, 
kur angelėlis sargas ištiesęs sparnus 
saugo du vaikelius. Toliau guli jo meš- 
kutis ir apvirtęs vežimėlis. Nieko ap
link daugiau nėra. Mamytė sėdi ant jo 
lovelės krašto ir verkia.

Tik dabar jis viską supranta. Jis pa
mena, kaip buvo išėjęs šaltą naktį į lau
ką, kaip pūtė šaltas vėjas, šaltas ir šiur
pus, o jis buvo tik su vienais marški
nėliais. Jis bus dėl to susirgęs.

— Mamyte, kodėl grįžom iš tos gra
žiosios šalies? Ten būtų taip gera ir pui
ku. Aš taip norėjau ten pasilikti... — 
sako jis, prisiminęs karalaitę.

Mamytė nusišluosto ašaras ir sako:
— Poviliuk, argi nebūt tau gaila pa

likti mamytę? Ji tave taip myli...
— Gaila... — po kiek laiko atsako jis.

— Bet juk būtume ten buvę kartu...
Poviliuko lūpelės taip išdžiūvusios, 

kad jam sunku kalbėti.

— Noriu gerti, mamyte ...
Ji skubiai pakyla. Tik dabar Poviliu

kas pamato prie lovelės krašto susirū
pinusį tėvelį ir šalia jo seną daktarą, ku
rio jis nuo seniai bijojo. Daktaras rim
tomis akimis pasižiūri į Poviliuką, at
sigrįžta ir kažką pasako mamytei. Ji 
atidžiai klausosi daktaro žodžių ir greit 
pildo jo įsakymus. Ji daug kartų bėga 
į virtuvę, pati atneša stikinę, rankšluos
tį ir vandens. Viską ji daro su didžiau
siu stropumu.

Taip, geroji mamyte, tu viską būtum 
tada padarius, kad tavo Poviliukas lik
tų gyvas.

— Poviliuk, — staiga nei iš šio, nei iš 
to sako daktaras, — ar tu prisimeni pa
saką apie tą mažą kiškelį, kurią man 
kartą sakei, kai buvai pas mane sve
čiuose?

— Taip, — atsako jis, — tą kiškelį tu
rėjo vienas mažas našlaitis. Juodu vie
noje lovoje miegojo, iš vieno dubenėlio 
valgė ...

— O ar tu norėtum turėti tokį kiške
lį? — vėl klausia daktaras.

— Norėčiau... — atsako Poviliukas 
nedrąsiai.

— Na, tai gerai, — sako daktaras rim
tai, dėdamas ant jo galvos kompresą. — 
Tu jį turėsi. Bet už tai išgersi 'šituos 
vaistus. Gerai?... Kiškelis tau pasakų 
paseks ir papasakos, kaip kartą buvo su
sitikęs su lape. Jis visko mokės tau pa
pasakoti.

Mamytė liūdnai šypsosi ir padeda Po- 
viliukui atsisėsti.

— O iš kur jūs jį gausit? — paklausė 
Poviliukas daktarą.

— Pagausiu, — sako daktaras. — Nu
eisiu i mišką ir pagausiu.

— O kaip jūs pagausit, kad kiškiai 
labai greiti.

Daktaras garsiai nusijuokia.
— Nejau tu, Poviliuk, dar nežinai, kad 

daktarų kiškeliai nebijo. Kai aš einu 
per mišką, jie tuoj apie mane susiren
ka. Vienas prašo kojytę užrišti, antras 
skundžiasi, kad jam pilviuką skauda, 
trečias prašo vaistų nuo galvos skaudė
jimo. Kai jie susirinks apie mane, im
siu vieną ir tau atnešiu. Bet ar tu turėsi 
kuo jį maitinti? — kalba daktaras ir 
maišo vaistus.

—■ Turėsiu, — atsako Poviliukas. — 
Kiškeliai valgo kopūstus, morkas ir ...

— Ir viską, ką tik duosi, ■— pabaigia
8
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daktaras. — O dabar išgerk šiuos vais
tus. Tik ligi dugno. Kiškelį tau galėsiu 
atnešti nors ir šiandien ...

Kad ir kažin kaip būtų kartūs vais
tai, vistiek Poviliukas pasiryžta juos 
išgerti. Jis turės kiškelį. Kokia laimė! 
Kiškelio tokios ilgos ausys ir didelės 
spoksančios akytės. Nieko nelaukdamas 
jis paima iš daktaro stiklinę ir užsi
merkęs užsiverčia.

— Puiku! — sako daktaras patenkin
tas. — Kiškelis tavo!

Poviliuką vėl paguldo. Jį visą išpila 
karštis. Mamytė susirūpinusi atsisėda 
prie jo lovelės ir uždeda ranką ant karš
tos jo kaktos. Daktaras rengiasi išeiti.

— Sudie, Poviliuk, — sako jis, ■— einu 

atnešti tau kiškelį. Bet jei nepasveiksi 
ir neišgersi vaistų, kuriuos tau mamy
tė duos, bus blogai. Kiškelio neatnešiu.

— Išgersiu, — atsako jis tyliai, — tik
rai išgersiu, kad tik turėčiau kiškelį...
Poviliukas viską prižadėtų, viską ati

duotų, kad tik pas jį būtų kiškelis. Kur 
jis eitų ir kiškelis paskui sektų, kaip 
toje pasakoje paskui našlaitį...

Ir Poviliukas ima laukti sugrįžtant 
daktaro. Kiekvieną valandėlę jis vis 
klausia mamytę, kodėl taip ilgai neatei
na daktaras.

— Ateis, Poviliuk, ateis, — sako ma
mytė, — o dabar užmik truputį.

Jis užsimerkia ir, galvodamas apie 
kiškelį, ramiai užmiega ...

SKAUTYBĖS TARNYBA

Jūs, tur būt, žinote se
ną lietuviška priežodi 
"mažas grūdelis di
džiu medžiu užauga". 
Niekas iš karto dide
lių darbų atlikti nega
li. Pabandykime raši
nėti savuoju lietuviš
ku žodžiu. I savąjį 
laikraštį rašykime pa
tys!

Ar visi skautai 
supranta ką tai 
reiškia?

Nekurie galvoja, 
kad skautybės tar
nybą atlieki vien 
t i k dalyvaudamas 
sueigose, stovyklo
se, iškylose ir 1.1. 
Bet taip nėra. 
Skautas, lankyda
mas sueigas, turi

lavinti save skautiškai. Taip pat turi 
daryti ‘gerus darbelius ir tarnauti Die-

vui ir tėvynei Lietuvai.
Pirmiausia tarnyba Dievui. Tarnavi

mas Dievui susideda iš Jo valios vyk
dymo. Jo valią vykdome klausydami Jo 
ir Bažnyčios įsakymų, taip pat eidami 
į bažnyčią, klausydami šv. Mišių, daly
vaudami kitose pamaldose ir dar kitaip. 
Yra daug būdų tarnauti Dievui.

Tarnauti Lietuvai reiškia gerbti jos 
vardą svetimšalių tarpe. Taip pat reiš
kia remti Lietuvos išlaisvinimo reika
lus kiek mes galime ir būti pavyzdin
gais Lietuvos vaikais.

Dalia Katiliūtė
(10 metų, Omahos vietininkija)

LIETUVA IR JUNGTINĖS EUROPOS 
VALSTYBĖS

Senas yra Europos susivienijo klausi
mas. Jau Napoleonas bandė to atsiekti, 
bet jam nesisekė, kadangi jis norėjo Eu
ropą sujungti Prancūzijai vadovaujant.

Šiandien vis darosi aiškiau, kad Jung-
9
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tinės Europos valstybės taps tikrove. 
Jau veikia ”Europa-Rat” ir daugelis ki
tų organizacijų bei partijų siekiančių 
Europos suvienijimo.

Ką dabar galime mes, lietuviai, iš to
kios bendros Vakarų Europos tikėtis? 
Atsakymas yra aiškus — laisvės. Nie
kam dabar nerūpi Lietuva. Bet, jei įsi
kurtų Jungtinės Europos Valstybės, tai 
jos valdžia darytų visas pastangas, kad 
ir Rytų Europa būtų išlaisvinta, ir, be 
abejonės, rusai turėtų nusileisti, nes su
vienytos Europos jėgos viršytų Rusijos 
karinį ir ūkinį pajėgumą.

Man yra aišku, kad atomo skaldymo 
šimtmetyje mažosios valstybės negali 
išsilaikyti. Jos virs didžiųjų grobiu, kas 
per paskutiniuosius penkiasdešimt me
tų ne kartą jau pasikartojo. Pagalvoki
me tik apie paskutinį Pabaltijo kraštų 
užgrobimą.

Jei Lietuva taptų suvienytos Europos 
nariu, jai atsivertų visai kitos ekonomi
nės galimybės. Toks prijungimas, betgi, 
jokiu būdu nereikštų Lietuvos nepri
klausomybės panaikinimo. Mes žinome, 
kad kiekviena valstybė pati tvarko savo 
vidaus ir užsienio reikalus. Jeigu Eu
ropa būtų sujungta, tai Jungtinių Euro
pos Valstybių valdžia tvarkytų užsie
nio, finansų bei gynybos reikalus. Tai 
reiškia, kad jokia Europos valstybė ne
beturėtų užsienio reikalų ministerijos. 
Tas pats būtų ir su kariuomene, nes bū
tų bendra Europos kariuomenė.

Suvienytoj Europoj galėtų Lietuva 
savomis spalvomis šviesti ir žydėti. Ji 
turėtų lygias teises, savo mokyklas. 
Kiekvienas jos pilietis turėtų dvi pilie
tybes — Europos ir savojo gimtojo 
krašto.

Ekonomiškai Lietuva labai sustiprėtų 
esant didelei prekybinei rinkai ir gau
nant visas prekes be muitų.

A. Brinkis,
Aušros tuntas, Vokietija.

PALAPINIŲ PASLAPTIS
Mes pajudėjome iš miesto, o namai 

vis mažėjo ir tolėjo. Prie lango sėdė
damas, žiūrėjau į tolį sekdamas akimis 
kelią ir jo apylinkes. Mes skridome lyg 
paukščiai.

Pagaliau pasiekėme stovyklos mišką. 
O kaip čia tyku: nei paukščių nematyti, 
nei jų balsų negirdėti, nėra nė upelio! 
Tik didelė bala. O kaip, sako, būdavo 
linksma stovyklauti Lietuvos miškuo
se kur upelis čiurlendavo... Čia tik ža
lias miškas ir gili tyla.

Vakare, kai perėmiau sargybą, pačia
me vidurnaktyje išgirdau kažkokį 
šnibždėjimą. Maniau, kad kas slenka 
žole ar skautai palapinėse šnekasi, bet 
apsižvalgęs aplink nieko nemačiau. Ir 
palapines patikrinęs radau, jog skautai 
saldžiai miega, turbūt Tėviškės laukus 
ir miškus sapnuodami. Tikėti buvo sun
ku, bet supratau, kad žalios palapinės 
tarp savęs kažką kalba, ar nelaime 
skundžiasi, o gal kalba apie tuos laikus 
ir miškus, iš kur skautai yra atkeliavę. 
Gal ir jos norėtų tėviškės miškų ir lau
kų, kur broliai ir sesės galėtų jaustis 
linksmi ir laimingi...

Atsisėdau ant kelmo ir, atmetęs skry
bėlę lyg skaitydamas žvaigždes, žiūrė
jau į mėnulio pilnatį. Jau norėjau merk
ti akis, kai, prisiminęs palapines ir 
skautus, ėmiau judėti. Staiga pasigirdo 
keistas šauksmas. Apsidairiau. Ant ša
kos tupėjo pelėda — kumpa nosimi ir 
išverstomis akimis, kurios švietė nak-
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Mano tėviškėj, žardienoj, už jaujos 
pirties galo, tvoros kerčioj stovėjo sena 
sena apušė - drebulė. Viršūnė tos apušės 
padžiūvo, ėmė trupėti.

Vieną pavasarį pagreitino trupėjimą: 
patrumpino viršūnę iki gyvųjų šakų, 
pasmailino, užmovė senų nebepavažiuo- 
jamų dar medinių ašių ratų vos besilai
kantį užpakalinį tekinį. Viršutinįjį te
kinio stebulės galą nukapojo, įmetė į 
stebulę ditką, penkapeikį, apdėjo pirma 
avies ilgai tvarte stovėjusiais mėšlais, 
prikalė prie ratlankio per visą tekinį 
skersius, ant tų skersių uždėjo plaska- 
notų eglėšakių, šiek tiek dailių smulkių 
virbų ir ėmė laukti gandrams parle
kiant.

Ir tikrai parlėkė gandrai po žiemos iš 
šiltųjų kraštų, ėmė sklandyti ir apie 
jiems gana rūpestingai paruoštą lizdą. 
Anksčiau parlėkusioji smarkiausia po
ra nugalėjo varžovus, — apsigyveno. Iš 
mūsojo - lizdo kitų gandrų lizdų nesi
matė.

Didelė garbė šeimininkui, kai jo so
dyboj peri gandrai. Kartais visame kai
me nėra nė vienos gandrinyčios, — ne
peri nė vienas gandrų dvejetas.

Patiko šis lizdas. Ir pinigas įdėtas gy

venimo pradžiai. Ir aklinai uždaryta liz
do apačia, kad nežioruotų, kad nebūtų 
kiaurota. Aukšta apušė. Aukščiau lizdo 
nėra šakų, — nieks nekliudo tūpti, ne
pučia pro šakas vėjo atgaiša.

Žemiau lizdo daug šakų, tegu kitos ir 
sausom viršūnėm, bet plačios, toli pro 
lizdą į visas puses prasikišusios.

Ir reginys iš lizdo gražus. Apušė stūk
so per dirvelę prie nedidelio šlaito, laz
dynų - alksnių prižėlusio. Už šlaito — 
nuolydis į upalį, Sausdravą. Šlaito ske
teroj auga du nedideliu kerėblos ąžuolu, 
vienas augalotas šermukšnis, gražus 
pavasarį žydėdamas, rudenį uogas nu
nokinęs. Šlaito apačioj nedidelė pieve
lė upalio vingyj su spyksinčiu paliki
mo vandeniu. Palikimo pakriaušiai šal- 
tinuoti, šalpusnių, purenu, vienrykščių 
prižėlę. Antroj upalio pusėj graži lygi 
pieva, aplankstyta upalio vingiais, at
sirėmusi į kitą staigoką šlaitą, stambių 
medžių priaugusį. Iš čia matai gandrą 
gyvates nešantį savo vaikams į lizdą. 
Šalyse — dirvos su daubalėmis, drėg
nos, lapuotos žolės prižėlusiomis. Iš ne
tolimo sodybos šaltinuoto tvenkinio per 
kiaurą vasarą viena daubalę sriuvena 
vanduo, — varložių čia, kai jau jie ima 
lipti iš vandens ir kiuknoti tvenkinio 
pakraščiais, aplink tvenkinį toje dau- 
balėje, — ir vaikui einančiam nėra kur 
kojos dėti, kad gležno varliūkščio nesu- 
traiškytumei. Maži gražūs varlošiukai, 
dar uodagėlių galutinai nepametę, — 
reik manyti, patys gražiausi gandro vai
kams. Kitoj daubalėj užtvenkta marka

Nukelta į pusi. 19.

ties tamsoje. Pamačiusi mane, ji pakilo 
ir nuskrido.

Pagaliau priėjau prie vienos palapi
nių ir paliečiau ją ranka. Aš taip no
rėjau iš jos sužinoti, kur buvo mieliau 
stovyklauti: Tėvynėje ar čia. Atsakymo 
nebuvo. Galvą nulenkęs, nuėjau toliau 
vešlia žole, vis galvodamas apie ką tos 
palapinės galėjo kalbėtis. Vaikščiojau, 
dairiausi lyg kažko bijodamas, užmir
šęs laiką. O kaip būtų linksma stovyk
lauti Įjietuvos miškuose prie bėgančio 
upelio. Čia jo nėra, be to ir vėjas me

džių viršūnių nejudina.
Staiga kažkas uždėjo man ranką ant 

peties sakydamas: “Tai tau užteks jau 
šviežio oro”. Tai buvo mano pavaduo
tojas ir jis dabar turėjo sergėti palapi
nes. Aš pasitraukiau užleisdamas jam 
savo postą. Nesakiau jam nieko apie 
palapinių kalbą — tegu pats atranda ir 
supranta. Be to, nenorėjau, kad juoktųsi 
iš manęs, jei jis nieko negirdės. Dar 
keistuoliu gali pavadinti.

psl. Ričardas Ukrinas
(Čikagos Lituanikos tuntas)
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Pirštine lapis nusišluostė ašaras ir 
sunkia širdim užlipo rūsio laiptais j 
viršų. Gatvėje vis daugiau ir daugiau 
vyrų bėgiojo ieškodami priedangos. 
Suomiai, sėkmingai atlaikę priešpuolį, 
įsiveržė į stovyklą, paėmė keletą kul
kosvaidžių ir atsuko juos prieš jų se
nuosius savininkus.

Rusams buvo likusi tik viena išeitis — 
pasitraukimas iš stovyklos. Šokinėjan
čios šviesos atidengė juos suomių mir
tingam taiklumui, ir nelaimingi raudo
nieji kariai rado, kad vienintelis jiems 
likęs kelias buvo ... kelias į Petsamą. 
Daugelis rusų kareivių buvo be šautuvų, 
o didelis skaičius tų, kurie spėjo pa
griebti iš krūvų ginklus, neturėjo šaud
menų.

Pasitraukimas grėsė virsti bėgimu.
Juhani miestą paliko kaip galint sku

biau. Jis neturėjo jokio noro susitikti su 
mirtina kryžmine savo draugų ugnimi. 
Todėl jo kryptis buvo pietų vakarai 
per ledą. Šautuvų tarškėjimas ir retkar
čiais rankinės granatos “krrrump” gana 
aiškiai girdėjosi nakties ore, nežiūrint 
tildančio sniego, kuris vis dar krito.

Apsukęs kovos lauką, Juhani patrau
kė tiesiai į skautų buklą. Džiaugsmas, 
kurį jis jautė vesdamas suomių karius 
per sniegą į rusų stovyklą, visai prany
ko. Jo žingsnių lengvumas buvo din
gęs. Kur Stuartas? Jei jis buvo paimtas 
į nelaisvę, tada baigta. Jo sargai grei
čiausiai jį tuoj pat nušautų, nes netu
rėtų laiko užsiiminėti su belaisviais.

Miške kovos garsai palengva mažėjo, 
ir kai jis pasiekė slaptąjį buklą, jie bu
vo vos girdimi.

Davęs ženklą Juhani laukė; jo pečiai 
buvo įsmukę. Lapis buvo mirtinai pa
vargęs ir pasiruošęs tuojau kristi į 
guolį.

Durys atsivėrė. Iš vidaus suspindėjo 
maža liepsnelė. Lempa buvo užgesinta, 
kad ryškus šviesos spindulys nepasiektų 
miško ir neišduotų slaptojo buklo prie
šui.

Juhani nusiėmė slides. Jis daužė nuo 
jų sniegą, kai pasigirdo Stuarto Ashto- 
no balsas.

“Tai Juhani”.
Stuartas kietai suspaudė lapio piršti

niuotą ranką.
’’Mes jau spėliojome, kas po šimts 

pypkių su tavimi atsitiko. Eikš vidun”.
“Stuartai... argi tai tikrai tu?” lapio 

balse nuskambėjo abejojimas.
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“Taip. Aš nesu šmėkla. Eikš vidun — 
tik tyliai. Tėtis miega”.

Juhani įsmukę pečiai išsitiesė ir vei
das nušvito iš džiaugsmo. Jis uždarė 
duris ir, stabtelėjęs minutei, apžvelgė 
savo draugus. Paavo iš naujo degė lem
pą. Mikko dėjo kavos puodą ant ugnies. 
Matti sėdėjo ant. suolo aptvarstyta deši
ne koja.

Lempa įsidegė, kambarys nušvito gel
tona šviesa ir Juhani abejonės pradin
go. Stuartas buvo ten — tikras kūnas 
ir kraujas.

“Aš galvojau ... aš buvau tikras, kad 

tu pakliuvai nelaisvėn, Stuartai”, Juha
ni tarė susijaudinęs, ir jis taip paspau
dė anglo ranką, kad tas net aiktelėjo. 
“Aš visą kelią nuo Petsamo save kalti
nau, kad tave palikau. Net tai, kad mūsų 
kariai stūmė rusus atgal, ne ...!’

“Stūmė rusus atgal?!”, keturios kal
vos pakilo, keturios akių poros subliz
gėjo džiaugsmu.

“Valio!”, Matti riktelėjo-ir tuojau nu
tilo pažvelgęs į guolius kambario gale, 
kai Paavo Nicklanderis įspėdamas už
dėjo pirštą ant lūpų.

“Tylėk, Matti, ar tu nori pažadinti po
ną Ashtoną?”

Juhani nusimetė savo švarką, batus, 
pirštines ir kepurę. Kai Stuartas ruošė 
valgį, o Matti sekė pradedančią kunku
liuoti kavą, Paavo klausinėjo lapį.

Keliais paprastais sakiniais Juhani 
papasakojo apie savo žygį per sniegą, 
keturiasdešimt kilometrų į pietus, apie 
savo ryšį su suomių daliniu ir skubų žy
gį atgal, kad puolimas būtų įvykdytas 
dar prieš aušrą.

“Tai suteiks M’sieur Stalinui galvos 

skausmo”, Matti tarė džiaugsmingai. 
“Dabar jis supras, ką turi prieš save. Aš 
manau, kad mūsų kariai Mannerheimo 
linijoje daro tą pat. Papasakok daugiau, 
Juhani. Ka ...”

“Nutilk, Matti”, Paavo pertraukė be
sikarščiuojantį savo draugą, “Jei Juha
ni sukorė keturiasdešimt kilometrų nuo 
to laiko, kai Petsame paliko Stuartą, 
tai jis yra pavargęs. Jei tu nori plepė
ti, tai geriau papasakok jam, kaip mes 
išgelbėjom Stuartą ir poną Ashtoną”.

“Taip, taip”, Juhani pritarė nekant
riai. “Tai buvo puiku. Mano širdis be
veik sprogo, kai radau rūsį tuščią”.

Ant stalo buvo padėtas kavos ąsotis, 
keptų elnienos gabalų ir rupios duonos, 
kuri buvo vos tik prieš valandą iškep
ta. Juhani valgydamas klausėsi pasa
kojimo, kuris buvo lygiai įdomus kaip 
ir jo pačio. Paavo, Mikke ir Matti grįžo

Tąsa iš Nr 6 7 i Pe^sam^ su paskubomis pagamintais 
neštuvais ir namo vietoj rado vien krū
vą griuvėsių. Jie dasikasė iki rūsio. 
Stuartas su tėčiu buvo šiek tiek su
krėsti nuo sprogimo, bet šiaip sveiki. 
Abu belaisviai dar buvo rūsy. Jų varž
tai buvo truputį atleisti, kad vyrai ne
turėtų daug vargo išsivaduoti po to, 
kai gelbėjimo ekspedicija bus palikusi 
Petsamą.

Susidūrus su rusų patruliu, Matti, 
buvo sužeistas į koją, bet visur kitur 
gelbėjimas buvo atliktas greitai ir sėk
mingai.

“Taigi matai, Juhani”, Matti tarė 
juokdamasis, “mumis irgi galima pasiti
kėti. Tu, turbūt, galvojai, kad tik tu 
vienas gali atlikti darbus Suomijai, 
eh?”

“Taip, taip, atleiskit. Aš pamiršau, 
kad jus žadėjote sugrįžti”, Juhani atsi-

prašė, “o dabar norėčiau truputį nu
migti. Esu labai pavargęs”.

Jie visi, išskyrus Paavo, sulindo į 
guolius. Jo guolį buvo užėmęs ponas 
Aštonąs. Ilgasis suomis išsitiesė prie ug
nies, ir tuojau viskas nutilo.

Praslinko trys valandos. Ugniakuro 
raudonos, karštos žarijos buvo vienin
telis dalykas pertraukiąs tylą. Nesu
degę beržo pagalių galai, pelenams 
smunkant, virto į vidų. Kambarys atša
lo. Staiga Juhani nubudo. Garsas, toks 
menkutis, kad jį vargu ar būtų galima 
taip pavadinti, įsiveržė į kambarį. Tai 
buvo kosulys, lyg koks gyvulys būtų 
valęs savo nosį nuo sniego ar nuo ap- 
šerkšnėjimo, kuris atsiranda ant gyvu
lių nasrų dideliam šiaurinės Suomijos 
šaltyje.

Juhani minutėlę gulėjo guolyje įsi
tempęs, laukiąs. Jis pažvelgė į ugnį, ma
žą vos šviečiantį žiburėlį. Kelios minu
tės ir ji užges. Lapis išslinko iš guolio, 
tyliai peržengė gulintį Paavo ir atsar
giai pravėrė duris. Žvarbi ledinio oro 
srovė privertė net užkietėjusį lapį su
drebėti.

Lauke snigo ir pavienės snaigės tirpo 
ant jo veido, bet jis to- nejautė. Lapis 
klausėsi. Jis išgirdo gyvulių prunkš
čiantį kosėjimą ir vyrų ėjimą slidėmis 
sniegu. Retkarčiais žodį. Vyrai ir karinė 
medžiaga keliavo mišku... šiaurės 
link.

Juhani uždarė duris, pažadino Paavo 
ir pradėjo kurstyti ugnį. Kiti greitai 
nubudo ir susigrūdę prie durų klau
sėsi.

“Tai pastiprinimai”, Paavo pranešė. 
“Suomių kariuomenė paremia savano
rius, kuriuos Juhani nuvedė į Petsa
mą. Ar mes niekuo negalime jiems pa
dėti?”

Stuartas jam atsakė.
“Taip. Mes galim vyrams duoti ka

vos. Duok man žibintą, Mikko. Mes tu
rime padėti šiems vyrams. Jie pavargę, 
greičiausiai alkani. Karštas gėrimas 
juos sustiprins”.

Skautai negaišo. Ugnis buvo pakurta, 
puodas ir kibiras “grąžinti tarnybon”. 
Stuartas išnešė laukan žibintą įkūrimui 
pirmosios “Pagalbos kariams“ stoties 
šiaurinėje Suomijoje.

Pastačius sniege žibintą, prieš skau
tų akis atsivėrė keistas vaizdas. Per 
mišką judėjo uždusę elniai traukdami 
roges pakrautas maistu, šaudmenimis,
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tvarstomąja ir kitokia pirmosios pagal
bos medžiaga.

Pirmosios rogės pakrautos maistu 
papildė skautų atsargas cukrumi ir ka
va. Kadangi pieno nebuvo galima gau
ti, tai jo vietoje buvo panaudoti du ma
ži elnių pieno sūriai. Sūriai, supiaustyti 
į mažutes riekeles ir užvirti drauge su 
kava, buvo puikiu pieno pakaitalu.

Tai buvo Juhani sumanymas. Jis pa
aiškino, kad tai vienintelis pienas, kurį 
lapiai vartoja žiemos metu.

Rogės, pakrautos medicinos priemo
nėmis, paskatino Stuartą paklausti, ar 
kartais su šia kolona nevyksta koks gy
dytojas. Karys, sėmęs iš kibiro kavos, 
atsisuko.

“Aš esu gydytojas ... nors laikinai 
aš esu nužemintas į rogių vežėjo laips
nį. Kas yra?”

Stuartas jam papasakojo apie savo tė
tį. Gydytojas išsuko savo roges iš ko
lonos, pririšo pavargusį elnią ir nuėjo 
apžiūrėti sužeistojo anglo.

Po pusvalandžio jis grįžo atgal. Miš
kas buvo dabar pilnas rogių ir elnių, 
kurie iš nuovargio buvo sukritę į snie
gą. Kariai grūdosi aplink “kavos bufetą” 
nekantriai laukdami savo eilės gauti 
puodukui karšto, saldaus gėrimo.

“Aš sutvarkiau lūžusį kaulą, bičiuli”, 
tarė jaunasis gydytojas, “ir jei ligonis 
išgulės kur jis dabar yra kokią savaitę 
ar panašiai, jis bus užtektinai stiprus 
gabenimui ligoninėn. Jis yra gan stip
riai sutrenktas’*.

“Bet... bet nėra jokio pavojaus... 
kad jis numirtų ,ar ne?” paklausė susi
rūpinęs Stuartas.

Gydytojas patempė savo lūpas.
“Lūžęs kaulas sugis. Bintų nereikės 

keisti. Tik laiks nuo laiko suveržkite 
tvarsčius, jie gali atsileisti. .. bet tik 
nejudinkite jo iš vietos. Jis per silpnas. 
Pasilikęs ten, kur dabar yra, vėl atgaus 
jėgas.... viskas bus gerai”.

“Ačiū, daktare”.
Gydytojas nusišypsojo, atrišo savo el

nią ir prikėlė nuvargusį gyvulį ant ko
jų. Jis buvo laimingesnis negu kiti. 
Sunki kelionė per sniegą buvo taip iš
varginusi kaikuriuos elnius, kad jie ku
rį laiką negalėjo net prisikelti.

Karininkas, gerdamas kavą, buvo dėl 
to labai susirūpinęs.

“Pora šimtų naujų elnių būtų dabar 
mums tikras auksas. Mūsų transportas 
tuojau palengvėtu. Mes ...”

Juhani, kuris tylėdamas pilstė kavą, 
pakėlė galvą.

“Aš galiu gauti du šimtu elnių, pone 
karininke”, tarė jis tyliai. “Aš žinau, 
kur buvo mano tėvo kaimenė karui pra
sidėjus ... ir, manau, galėčiau ją atva
ryti į Petsamą”.,

“Tu nepaprastai pasitarnautum savo 
kraštui, sūnau, jei tai galėtum padary
ti”, atsakė karininkas. “Mes negalime 
naudotis Arktikos plentu, kur kelionė 
yra daug lengvesnė, nes rusų bombone
šiai tuojau išblaškytų mūsų kolonas. 
Kada tu gali pradėti šį darbą?”
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Clevelando skauti
ninkai,-ės su SVS 
v.s. O. Zailskiene, 
ASS pirm. dr. s. 
M.Budriene ir BVS 
prabėgo keletas 
puikių valandėlių 
pas mielus A. ir G. 
Juškėnus. . .
Nuotr. V. Bacevi
čiaus.

15



“Kai šis kavos kibiras bus tuščias, 
mes pradėsime”.

Juhani atliko skubiai visus patvarky
mus. Malkos buvo greitai sukirstos taip, 
kad Matti jų turėtų užtektinai porai 
dienų. Kibirai buvo išvalyti nuo kavos 
liekanų ir prikrauti šviežiu sniegu. 
Maisto buvo užtektinai kelioms die
noms ir viskas, ką Matti turės daryti, 
bus — virti valgį ponui Aštonui ir sau 
bei išlaikyti degančią ugnį.

Po gerų pietų Juhani, Stuartas, Mik- 
ko ir Paavo pasuko į rytuose esančias 
pelkes. Miškas vis dar buvo pilnas vyrų 
ir šaudmenimis pakrautų rogių, judan
čių Petsamo fronto kryptimi. Suomių 
šiaurinio fronto vadovybė nemanė ru
sams Arktikoje lengvai nusileisti...

Pakilę šimtą metrų, keturi skautai 
pasižiūrėjo atgal. Jie nieko negalėjo 
įžiūrėti. Tamsa, kaip ir žvarbus šaltis, 
buvo suomių geriausi sąjungininkai. 
Lėtai judančios elnių rogės tamsos prie
dangoje galėjo pasiekti frontą, o kai 
trys trumpos dienos šviesos valandos 
rusų bombonešiams suteikdavo galimy
bę skristi žvalgybon, tiekimo kolonos 
pasislėpdavo miškuose ir pasilikdavo 
ten tol, kol draugiškoji tamsa vėl ap
gaubdavo snieguotas plynumas.

Keturias valandas Juhani vedė savo 
draugus rusų pasienio link. Jis skriejo 
labai greitai, ir Stuartas buvo paten
kintas pirmuoju postoviu.

Praslinkus šešiolikai valandų, buvo 
aptikti pirmieji kaimenės ženklai. Tai 
duobės, kurias kaimenė buvo iškaps- 
čiusi sniege ieškodama maistui sama
nų ir krūmelių.

Stuartui visa tai atrodė beviltiškas 
uždavinys, bet šis ryškus nusivylimas 
nesustabdė Juhani. Jis visą savo gyve
nimą buvo praleidęs tarp kaimenių ir 
žinojo jų papročius.

Skautai sustojo pirmoje “maitinimosi 
duobėje”. Jie, užkrimtę šaltos mėsos su 
sausa duona, susirangė įdubime ir už
migo. Stuartas kurį laiką gulėjo žiū
rėdamas į žvaigždes. Dviejų dienų lai
kotarpyje jo visas gyvenimas apsiver
tė aukštyn kojomis. Vietoj to, kad jis 
keliautų Anglijcn, jis buvo čia, pelkėse 
beieškąs elnių kaimenės. Jo tėvelis bu
vo už daugelio kilometrų, uždarytas 
slėptuvėje, bejėgis. Stuartas sudrebėjo 
prisiminęs suomių gydytojo žodžius. 
Ponas‘ Aštonas neturi būti judinamas

Bostono Senieji Lapinai, laimėję "Sk. A.” vajuje 
I vieta rekordine persvara . . .

Nuotr. A. Žilinsko.

JŠ tos vietos tol, kol neatgaus savo> jėgų. 
Ir tai gali reikšti, kad būkle jam teks 
likti ištisas savaites. Nusiminęs jis pa
purtė galvą.

“O kas atsitiks, jei Suomija bus nu
galėta? Jeigu suomiai bus atmušti prie 
Petsamo, tuomet mūsų buklas atsidurs 
arba niekeno žemėje arba už rusų lini
jų”. Jis giliai atsiduso. Stuartas būtų 
buvęs laimingas galėdamas kovoti už 
Suomiją, jeigu tik nereikėtų drauge rū
pintis savo tėveliu.

Žvaigždės danguje, didelės ir šviesios, 
atrodo, suteikė jam naujų jėgų ir drą
sos. Susirūpinimas ir baimė dingo. 
Prieš apsisukdamas ant šono miegoti, 
jis pradėjo ’’Tėve Mūsų” ir stabtelėjo

"Greitoji operacija" Senųjų Lapinų iškyloje . . .
Nuotr. A. Žilinsko.
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Anglijos R. vadovai,-ės 
su sesėmis ir broliais įtei
kus Padėkos Ordiną mū
sų bičiuliui s. G.W. Hut
chison.

Nuotr. B. Zinkevičiaus.

prie žodžių “Ir gelbėk mus nuo pikto”. 
Staiga žvaigždės lyg šviesiau nušvito 
tartum norėdamos jį užtikrinti, kad, 
štai, yra dar Dievas, kuris saugoja žmo
nių likimą.

Stuartas dar pridėjo' ir savo pačio 
mažą maldelę.

“Tėve, padėk man būti drąsiam. Jei 
nuliūstu, padėk man prisiminti skautų 
įstatą — skautas linksmas, susivaldo ir 
niekad nenustoja vilties. Padėk man, 
taip pat, būti ištikimam savo draugams, 
kurie kovoja už savo kraštą prieš daug 
stipresnį priešą. Amen”.

jis bematant užmigo ir nenubudo, kol 
Juhani nepapurtė jo už peties. Žvaigž
dės buvo pranykusios; prasidėjo trum
pa žiemos diena.

Vėl skubus šaltos mėsos ir rupios 
duonos užkandis, ir jie užsidėjo savo 
slides. Po valandos skautai pasiekė 
kaimenę.

Elniai buvo išsimėtę dideliame plote, 
palengva judėdami į šiaurės rytus Ru
sijos pasienio link. Vėjas pūtė iš šiau
rės rytų, o elniai visuomet juda prieš 
vėją.

Juhani ir Mikko, būdami lapiais, ži
nojo' kaip tvarkyti kaimenes, bet nei 
Paavo Nicklanderis nei Stuartas apie 
elnius* jokio supratimo neturėjo.

Gyvulių suvarymas vienon vieton 
buvo dar tuo sunkesnis, kad tik trum
pą laiką galima buvo juos įmatyti. Pra
slinko dvidešimt keturios valandos, kol 
visa kaimenė buvo suvaryta vienon 
vieton ir pajudėjo į Petsamą.

Tik trečios dienos ryte jie pagaliau 
pajudėjo žemyn iš pelkių į lygumas, ku
riose stovėjo išdegęs Petsamas. Nežiū
rint nuovargio, skautai buvo stiprinami 
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jausmo, kad jie tikrai atliko kažką la
bai vertingo. Elnių kaimenė išspręs suo
mių šiaurinės armijos transporto prob
lemas ir taip pat bus labai naudinga 
kaip maisto atsarga, jei kartais kariuo
menė pristigtų mėsos.

Linksmai dainuodami jie šliaužė 
sniegu apdengtomis pašlaitėmis ir jau 
buvo vos penkių kilometrų atstume 
nuo Petsamo miesto, kai Juhani savo 
šūktelėjimu juos sutabdė. Jis buvo pa
ėjęs į kaimenęs priekį, norėdamas su
grąžinti kai kuriuos elnius, kurie buvo 
bepradedą nusisukti į pietus.

Mojuodamas rakomis, jis pakvietė 
draugus pas save. Trejetas greitai nu
skriejo žemyn į pakalnę ir sustojo ratu 
apie Juhani.

Stuartas iš karto pajuto, kad atsiti
ko kažkas blogo. Juhani balsas virpėjo.

“Žiūrėkit. Rusai!”
Stuartas žvilgterėjo į tą pusę. Jis 

maždaug už dviejų kilometrų pamatė 
vyrų grupę, bet, nors jo akys ir aštrios 
buvo, jis negalėjo jų pažinti. Mikko, ku
rio akys buvo aštrios kaip teleskopai, 
sudejavo.

“Juda į pietus”, tarė Mikko karčiai. 
“Baigta su mumis. Suomių kariuome
nė atmušta”.

Elniai pradėjo kapstytis sniege ieško
dami samanų ir'sklisti į šalis. Stuartas 
įdėmiai žiūrėjo į Petsamą. Ten viskas 
atrodė tylu. Nei šautuvo šūvio, nei bom
bų sprogimų. Kova už Petsamą buvo 
pasibaigusi ir, jei šie vyrai buvo rusų 
kareiviai, žygiuoją jų pusėn, piršosi tik 
viena išvada: suomių kariuomenė buvO' 
priversta pasitraukti, ir elnių kaime
nė, keturių skautų žinioje, buvo at
skirta nuo draugų. Jie buvo už rusų Ii-
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nijų.
Juhani sėdėjo sniege uždengęs veidą 

rankomis. Mikko krapštė savo slidžių 
lazdos galą. Paavo stovėjo paskendęs 
savo mintyse. Staiga Stuartas juos pri
kėlė.

“Ar mes čia lauksime, kol mus pa
ims nelaisvėn? Kas per vyrai mes 
esame?! Judėkim, mes turime apsukti 
kaimenę. Ją turim parvaryti atgal į pel
kes ... ir turim bandyti prasmukti pro 
rusų linijas. Elniai reikalingi Suomi
jai”.

Paavo pakėlė galvą. Jo akyse suspin
dėjo kažkokia nauja liepsnelė.

“Taip, Stuartai. Suomijai reikia el
nių ... ir, jei mes negalime kaimenės 
parvaryti, tuomet geriau ją išsklaidyti 
po miškus, negu leisti jai patekti į prie
šo rankas”.

Juhani pakilo, jo akys švietė nauju

KETVIRTOJO ĮSTATO KELIU 
L. Čepienė

Vyresniųjų skaučių skilties su
eiga pasauliniam ženklui įsigyti.

PIRMOJI SUEIGA
Sueigos uždavinys p.ž. progr. 

“1. Pažinti pasaulinę skaučių vė
liavą, mokėti ją nupiešti, paaiškin
ti jos reikšmę ir istoriją, mokėti 
ją pakelti.”

u Pasaulinė skaučių vėliava sim
bolizuoja viso pasaulio skaučių 
vienybę ir draugiškumą. Jos auk
sinis dobilas mėlyname dugne, jos 

tiesi rodyklė rodanti kelią aukštyn bei 
dvi spindinčios žvaigždės šonuose, kaip 
viso pasaulio skaučių įstatai ir įžodis, 
jungia visas skautes į vieną seserišką 
šeimą.

Šeštoji pasaulinė skaučių konferenci
ja 1930 m. šitokią vėliavą priėmė ir 
įteikė ją visų kraštų skautėms; nuo to 
laiko ji plėvesuoja visose tarptautinėse 
stovyklose, konferencijose bei kursuo
se, o taip pat ir daugelyje kraštų, šalia 
tautines vėliavos.

pasiryžimu.
“Ačiū tau, Stuartai. Atleisk man, aš 

esu kaip vaikas. Kai kas nors blogo 
įvyksta, aš prarandu save. Mes apsu
kime kaimenę“.

Jie nuskriejo į kaimenės priekį, šauk
dami ir varydami nustebusius gyvulius 
atgal į aukštumas. Tai buvo judėjimas, 
kurio negalėjo nepastebėti artėją ka
reiviai. Jų dalis atsiskyrė nuo pagrindi
nės grupės ir pradėjo artėti. Keli jų at
siklaupė į sniegą ir pradėjo šaudyti. 
Viena kulka prašvilpė taip arti pro 
Stuarto galvą, kad jis nenoromis turėjo 
susilenkti.

Elniai sukosi labai iš lėto, o kareiviai 
vis artėjo. Reikės smarkiai susiimti. Jei 
skautai nespės, tai jie visi paklius į ne
laisvę.

Verčia R. Mieželis.
Iliustruoja A. Muliolis.

Ką paruošia sueigai vadovė?
1. Sueigos planą;
2. Literatūrą apie pasaulinę skaučių 

vėliavą;
3. Pasaulinės skaučių vėliavos mode

lį, kurį pastato ar pakabina sueigos vie
toje;

4. Keletą pavyzdžių rankdarbiams 
panaudojant pasaulinės vėliavos pieši
nį, pav. pagalvę minkštasuoliui, staltie
sę, servetėlę, takelį ir kt.;

5. Paprašo kelių mergaičių parašyti 
rašinėlį ketvirtojo įstato tema, kurie 
būtų skaitomi sueigos rimties valandė
lėje.

Ką paruošia sueigai skautės?
1. Vadovė praneša skautėms raštu ar 

žodžiu, kad atsineštų rugiagėlių spal
vos mėlynos medžiagos, gabalėlių gel
tonos, adatų, siūlų ir žirkles;

2. Keturias lazdeles “Maori” muzika- 
liniam žaidimui.

Sueigos planas
1. Skautės renkasi, apžiūrinėja išsta

tytus daiktus: pasaulinę vėliavę, kny
gas, piešinius — 15 min.;

2. Joms bežiūrinėjant vadovė papa
sakoja apie pasaulinę skaučių vėliavą 
ir jos reikšmę;

3. Darbas — skautės pasisiuva pačios 
nedidelę vėliavą — 1 vai.;

4. Pašnekesys: “Kokius rankdarbius 
galima būtų pasidaryti, pritaikant pa
saulinės vėliavos raštą?”;
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5. Žaidimas “Maori”.
Tai Naujosios Zelandijos muzikinis 

žaidimas lazdelėmis Maori tautelės, ku
ri gimininga havajiečiams. Jie pasižy
mi gražiais medžių drožiniais.

Miss Mona Burgin, Naujosios Zelan
dijos skautininke, per Pasaulinį Biurą 
padėjusi skautauti per tris vasaras ir 
žiemas Britų zonos skautėms Vokieti
joje, paliko šį muzikinį žaidimą lazdu
tėmis kaip draugiškumo ženklą (o mes 
ją išmokėm “Kalvelį”).

Reikia nusidrožti keturias lygias laz
deles 1 colio (ar %) pločio ir 12-14 co
lių ilgio. Žaidimui reikia dviejų mer
gaičių. Kiekviena gauna po dvi lazdeles. 
(Senų šluotų lazdos tam labai gerai tin
ka, supiausčius jas atitinkamo ilgio).

Yra penki pagrindiniai veiksmai:
1. Sudaužti lazdelėmis vieną į kitą 

(pieš. 1);
2. Stuktelti galais į grindis (pieš. 2.);
3. Suduoti lazdele į grindis už kelio, 

kaip būgnininkas muša būgną (pieš. 3);
4. Apsukti lazdelę ore vieną kartą ir 

ją pagauti už kito galo (pieš. 4);
5. Mesti lazdelę tiesiai partneriui, kad 

jis ją lengvai sugautų — vertikaliai 
(pieš. 5).

Pirmas, antras, trečias ir ketvirtas 
veiksmas yra daromas abiem rankom, 
abiejų žaidėjų tuo pat laiku. Penktas — 
metimas yra daromas kairia ar dešine 
ranka, o dvigubas — abiem rankom.

Žaidėjai atsiklaupę prisėda ant kul
nų, atokiau vienas nuo kito per gerą 
pėdą. Veiksmai daromi ritmiškai niū
niuojant žemiau duotą melodiją:

Muzika A
1. stuktelk, sudaužk, dešine mesk,

stuktelk, sudaužk, kaire mesk, 
(kartoti 8 kartus).

Muzika A ir C
2. stuktelk, sudaužk, abi mesk

(kartoti 16 kartų),
3. būgnink dešine, apsuk, sudaužk, 

būgnink kaire, apsuk, sudaužk,
(kartoti 8 kartus)..

4. Būgnink, apsuk, dešine mesk, 
būgnink, apsuk, kaire mesk,

(kartoti 8 kartus).
Muzika B (choras)

stuktelk, sudaužk, sudaužk,
(iki galo).

6. Rimties valandėlė — pašnekesys 
ar skaitymai ketvirtojo įstato tema 
“Skautė draugė savo artimui ir sesuo 
kitai skautei”.

7. Einamieji reikalai: a) nario mokes
tis, b) sekančios sueigos plano aptari
mas.

Sekančios sueigos tema yra antrasis 
punktas pasaulinės skaučių ženklo 
programos: “2. Žinoti vardus: a) 5 Eu
ropos šalių, kuriose yra skaučių, b) ne 
Europos šalių, kuriose yra skaučių. Ži
noti ką nors apie kiekvienos šakos skau- 
tybę vienoje iš tų šalių”, c) Pasiskirsty
mas darbu. Kiekviena skautė pasiren
ka šalį, apie kurios skautes ji pasiruoš 
papasakoti sekančią sueigą. O taip pat 
paruoš ir tos šalies tautinį valgį. Ka
dangi sekančioje sueigoje numatomos 
tarptautinės vaišės, joms paruošti iš-

TITI-TOREA

J J Jj J Į Į J j J
E pa-pa wai-a-ri ta-ku nei ma^ii ta-ku nei ma-hi-he tu-ku roi-ma-ta-

■ o 2 \ -—I---- ------------------------- n-------------- ------ ----- ------

tu-ku ro>-ma-ta. E au - e e ka ma-te au, E hi—ne ho-ki i-ho ra—----

kfci-
Ma-ku e kau-te-c hi-koi ta-nga, Ma-kue kau-te-o hi-koi ta-nga, ta-nga.
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GANDRINĖ, atkelta.linams merkti. Vėl vanduo, vėl varlės, purvajoniai, PYPbai. parpliai, žalieji žiogai, gonės...Tiko gandrui aplinka. Pritiko gandras prie sodybos. Parlekia didelis, tarsi naminis, paukštis, kalena snapu. Antrasis atsako. Kalena abu sykiu, prieš kits kitą linkčioja, sparnais vasnoja, lo- jina šunis ...Ilgus metus gandrai vis parlėkdavo i tos apušės lizdą. Džiaugdavosi pavasarį parlėkę į savo buveinę. Liūdėdavo rudenį, ruošdamos išskristi.Apušė ėjo menkyn. Beveik nebebuvo gyvų šakų. Geniai iškaleno šakų pažastis, pačias šakas. Išdubo medis. Apiplai- šėjo kamėno storoji maukna, — kabojo, vėjo barškinama į patį medį, į šakas.Parlėkęs gandras akylai apžiūrinėdavo iš visų pusių savo kasmet vis aukštyn kylantį lizdą, vis platėjantį, storė- jantį.Pačiam lizde, iš apačios sulindę, perėjo keletas žvirblių dvajetų, — nei katė, nei vanagas čia jų neprigaus. Pro didesniąsias skyles landi šilovarnis, tas žaliai - mėlynas ar mėlynai - žalias, pasakiškos išvaizdos mūsų krašto paukštis. Ramus, be triukšmo lakstąs, tupįs, tarsi kuo nusikaltęs, — pasirodo, be- lakiąs - bežiūrįs grobio. Pro mažėlasnes skylutes sulindę perėjo ar dvejetas špokų - varnėnų. Pagiedodavo špokai.Nelengva buvo gandrui su žvirbliais. Akiplėša žvirblis. Įkyrus žvirblio balsas, — nesustodamas vis tą patį čirškia. Patelė ar deda ar peri, patinukas vis pa- sirąžinęs, piktas, be sustojimo savo poros posmų dainą per kiaurą dieną varo. Gandras mėgsta ramumą, o čia vis kaip tata, taip tata. Gandras vaikšto lizdo pakraščiais, pasikreipęs žiūri, galvą nuleidęs tykoja - grobsto žvirblį, o šis, kaip tyčiomis, dar labiau šaukia, gandrui neprigaunamai atsistojęs ar ant šakos ar renkamos dvi šeimininkės.Tai progai viena sesių apsiima paruošti servetėles su pasaulinės vėliavos piešiniu kamputyje. Gal kuri sugalvos stalui papuošti mėlynų ir geltonų gėlių puokštę? Gal kuri pasiūs mėlyną prijuostę ar staltiesę su geltono dobilo ženklu?8. Užbaiga — tradicinė skilties daina ir “Ateina naktis ...” 

ant iš lizdo toliau nusikišusio virbo, ypač kai gandras prieš blogą orą parneša virbų tarsi užuovėjai įsiruošti sau, ar patelę paslaukyti, ar vaikams rūpestingumą parodyti norėdamas.Daug kartų gandrų apušė matė. Matė, kaip, blogus metus nujausdamas, gandras išmesdavo kiaušinį, arba net ir jau paugusį vaiką iš lizdo, matė muštynes savųjų gandrų su svetimaisiais, panorėjusiais šeimininką iš jaukios - patrauklios gūžtos išvaryti. Matė kasmet šilovarnių išvestus tokius bubius vaikiukus. Klausėsi apušė kasmet špokų svetimais garsais dainos — ir šunim paloja špokas, ir gaidžiu pagieda, ir arkliu sužvengia, ir višta pakata ir jaučiu pabaubia. Ir skalbėją špokas pamėgdžioja, ir plaskanius raunančios mergaitės dainą, ir pusbernio nerūpestingą švilpavimą. Pasiklausyk tik špoko, ■—■ visus sodyboj pavaduoja, už visus pašneka - pakalba. Įgriso apušei žvirbliai, vilkdami ilgiausius šiaudus į savo vogčiom užgyventus špokų lizdus, vis paleisdami suriestas žąsų ar vištų plunksnas.Greta apušės buvo praga ir lipynė. Daug girdėjo apušė. Ir praeinančių į paupalio pievas pjovėjų šnekesį ir grėbėjų klegesį. Čia dalgis suskambėjo, čia grėblys sutarškėjo. Girdėjo šeštadienio vakarais einančius į upalį maudytis ir grįžtančius. Girdėjo žvangesį nešamų arkliam spynų - geležinių, kad vagys nepavogtų, girdėjo brizgilų švagždėsi, lipančiam per lipynę žąslais mietą užgavus. Matė kaišiojamą spragą, pravažiuojančius ratus, vis savo medinių ilgų

Australijoje Nuotr. J. Urbono.
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Visi trys nepaprastai laimingi ASS stovykloje . . .
■ Kas jie toki? Nuotr. V. Bacevičiaus.

asų galais skausmingai grandančius be- 
trunėj ančių kamėno žievę, tekiniams šo
kinėjant per kruvinai nutrintas, iš že
mės iškilusias šaknis. Matė savo pavė
syje dygstantį raudonikį, sausąją pienę, 
taškuotąjį musmirį. Matė ir savas atža
las, toli iš merdėjančių šaknų galų te- 
dygstančias. Daug atžalų, lipšnių, švel
nių, eilėmis ir pavieniui.

’’Atžala kelmą verčia”, nugirdo sykį 
apušė sodybos šeimininką pasakius savo 
žmonai, kai jau ir pats mažiausias sū
nus panoro pats imtis šeimininkauti. 
Dingtelėjo į galvą apušei, kad tos dai
liosios atžalėlės ir jos kelmą gali iš
versti.

Negeru laiku buvo pasakyta. Nerei
kėjo apušei svetimos kalbos klausytis.

Vieną vasarą laimingai sekėsi visiems 
apušėj susimetusiems sparnuočiams. 
Gandrai, pavasarį neišmetę nė vieno 
kiaušinio, augino keturis vaikus. Vaikai 
cypdami laukdavo parlekiančių maisto 
prisirijusių tėvų, kad būtų ko atryti tie
siog išsižiojusiems vaikams į gerklę. 
Reikia manyti, po lygiai visus apdaly
davo iš savo gurklio per ilgąją gerklę - 
snapą.

Beveik kaskart nubėgdavo gandro 
vaikams padėti cypti ir Šmičkis. Ypač 
kai šmėkštelėdavo per kiemą pralekian
čio gandro šešėlis, Šmičkis, kaip galvą 
perdaužtas, pasileisdavo bėgti, vos be- 
išlodamas.

Šmičkis buvo jautrus sodybos sargas, 
linksmas - gyvas gyvuliukas. Su juo ga
lėjai viską medžioti — obšrus, lapes, 
kiškius, tetervinus, kurapkiukus, šeš

kus, kurmius, ežius, gyvates, varles, net 
žiogus. Šmičkis šokdavo aukštyn, pa
matęs parlekiantį gandrą. Porą kartų 
sulodavo, paskui, nusėdėti negalėdamas, 
vis cypdamas, bėgo kas kart kitur at
sisėsti, akių nenuleisdamas nuo gandrų. 
Atsisėdus, jam patogiau buvo aukštyn 
žiūrėti.

Ir šilovarnis, matyt, turėjo užtektinai 
prieauglio išperėjęs ir dabar sočiai mai
tino, daugiausiai į ganyklą ar į pievas 
lėkdamas grobio pasigaudyti.

Trys dvejetai špokų kaip siute siuvo 
tai į noksvas, tai iš noksvų, parnešdami 
sliekų, išnešdami vaikų mėšlą.

Ką jau bekalbėsi apie žvirblius. Ne 
apsiginti negalėjo nuo jų įkyraus 
čirškimo. Gandras paknebinėdavo lizdo 
pakraščius, norėdamas kokį čirškiuką 
savo vaikams iš lizdo ištraukti. Žvirb
liams to ir tereikėjo, kad piktai užsideg
tu priešą pulti. Žinoma, kova nelygi. 
Gandras laiks nuo laiko mostelėdavo 
savo ilgu snapu, lyg ir žvirblį pagauti 
norėdamas. Žvirbliai lysdavo ir į gand
ro lizdą, norėdami kvapių maisto liku
čių pasiieškoti.

Varnėnai aptilo. Žvirbliai gal jau ir 
antrukart ėmė ruoštis perėti. Gandriu
kai, Šmičkio nuo žemės sekami, augo 
vis didyn ir didyn. Jau laiks nuo laiko 
imdavo sparnais mosuoti, mokydamos 
skristi. Bet dar bijojo kojas nuo lizdo 
pakelti.

Vieną gražią vasaros dieną, jau pasi
baigus šienapiūtei, staigiai ėmė augti 
kamuolinio debesies viršūnė, virste virs
dama aukštyn. Debesies apačia tamsėjo

Stovykloje visokių darbų pasitaiko . . .
Nuotr. V. Bacevičiaus.
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Clevelando tunto vadija 
su vadeiva v.s. V. Šen- 
bergu, BVS ir tunt. ps. 
V. Kamantų.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

— storėjo, — sako, darėsi, tarsi, švino 
pripilta. Žybtelėjo žaibas už debesies 
apačioj. Ėmė šlamėti medžių lapai, lyg 
ir šnekėdamos tarp savęs, kiek susirū
pinusiai nusiteikę. Jau šakos viršūnėse 
ėmė linkti, lyg kas jas po kita kitos 
stumtų į vieną pusę. Neduodamas me
džiams atsitiesti, vėjas pūtė vis smar
kyn ir smarkyn. Aptemo. Žaibus ėmė 
mesti vis arčiau — jau griaustinis ėmė 
dundėti griaudžiau, įgaudamas aštres
nius - skardesnius garsus. Reti lytaus 
lašai su kruša ėmė spraksėti į medžių 
lapus. Po klėties pagrindais sulindo 
vištos. Kvarktelėjo kelis kartus pylės 
tvenkinyj, gavusios per nugarą krušos 
paragauti. Gagtelėjo žąsys. Sustojo su 
žąsiukais pūdymo viduryj, kaklus iš
tempusios - išsižiojusios. Sumišo viskas.- 
Žmonės, švarkus ant galvos užsimetę, 
bėgo namo...

Šeimininkė uždegė grabnyčinę žva
kę, nušnypštė ją ir pastatė ant skobnio 
gerojoj menėj. Įmetė į priemenės ug
niavietę per Verbas pašventintų kadu
gių, Žolių šventės žolių, kad šventi dū
mai nelaimę nušalintų. Prisėdnyj suti
ko parbėgančius iš laukų, viena ranka 
laikydama gerosios menės adaras duris, 
kad kas kur pro šalį neprašoktų.

“Kalbėkit suklaupę litaniją prie Mer
gelės Švenčiausios. Antanai, va ten ker- 
tinyčioj mano “Aukso Altorius”.

Nei neatsipeikėję, suklaupė paskubo
mis prie poterių.

Žaibuoja, griauja, skaldo, rodos čia 
pat kieme. Lyja, kaip iš kibiro, — vers
te verčia...

Dar lyg antiponos nedaėjus, į langą 
pažvelgęs Jonis sušuko: "Mamune, vei
zėk, nuta mūsų apušės nebėr”.

Pamiršę baimę, griaustiniui griau- 
jant prie lango stovėti, visi metę pasku
tinius litanijos posmus, prikibo prie 
langų, kad “apušę pamatytų”...

Vėl suklaupė baigti numatytas mal
das.

Griaustinis tuo tarpu nuslinko toliau, 
silpniau - rečiau begrumėjo, lytus ma
žėjo, darėsi šviesiau. Dar tebelyjant, 
bėgo kas greitesnis per kiemą, klumpius 
priemenėj palikę, pro klėtį į žardieną 
apušės žiūrėti.

Po kojų vėlėsi Šmičkis, — ir tas bu
vęs troboj, po suolu per pamaldas pa- 
silindęs.

Tikrai apušė išvirto iš pat šaknų.
“O gandriukai” — visi ėmė šaukti.

/Pasirodo, apušei virstant jaujos link, 
gandriukai, po kojomis lizdo netekę, 
šiaip taip dasiplasnojo ligi jaujos stogo. 
Sustojo ant stogo ir tėvai ir vaikai, nu
džiugę kaleno snapais, prieš viens kitą 
lankstydamies, mosuodami sparnais.

Šmičkis pirmas nubėgo prie apušės. 
Pamatęs gandrus ant stogo, nebegalėjo 
iš džiaugsmo beišloti, ėmė kukčiodamas 
cypte cypti, nė ant kojų nebepastovė
damas, — vis bėgo į kitą vietą, vis sė
dosi ant šlapios žemės, žiūrėdamas į 
gandrus ant stogo. Ir šlapiai sėdėdamas 
vizgino uodegą, vis cypčiodamas — at
sisukdamas į žmones, — taip Šmičkis 
temokėjo reikšti savo nesuvaldomą 
džiaugsmą. Ig- K.
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
@ Remdamiesi KBVS penktojo pesėdžio proto

kolu iš 1955. V. 22 ir jame paskelbtais rinkimų 
duomenimis, vyriausiasis skautininkas v.s. Stepas 
Kairys ir vyr. sktn. pavaduotojas s. Pranas Čepo
nis perėmė vadovavimo Brolijai nuo š.m. birželio 
mėn. 1 dienos.

® VS sudarė sekančios sudėties Brolijos Vadi- 
ją nuo liepos mėn. 25 d.: s. Č. Senkevičius—• 
Spaudos ir Informacijos Skyriaus vedėjas, jūrų s. 
L. Knopfmileris — Jūrų Skautų Skyriaus vedėjas, 
ps. V. Mikalavičius —■ Akademinio Skautų Sky
riaus vedėjas, ps. VI. Morkūnas — Reikalų ve
dėjas, ps. S. Naginionis — Kanados Rajono va
deiva, s. A. Matonis — JAV I Rajono vadeiva, 
v.s. V. Šenbergas — JAV II Rajono vadeiva, v.s. 
dr. P. Neniškis — Venezuelos Rajono vadeiva, 
s. A. Venclauskas — Vokietijos Rajono vadeiva, 
Dėl Anglijos ir Australijos vadeivų aiškinamasi. 
JAV III ir IV rajono vadeivos nepaskirti dėl nu
matytos rajonų reorganizacijos. Tunt. / viet. pra
šomi ryšius palaikyti tiesioginiai su VS. Kitų sky
rių vedėjai bus paskirti vėliau.

® Kanados Rajono vadeivos pavaduotoju pa
skirtas Toronto tunt. ps. J. Pažėra nuo liepos 
mėn. 25 d.

® s. V. Nenortu! iš pareigų pasitraukus, va
deivai pristačius naujuoju Hartfordo vietininku 
patvirtintos ps. Juozas Benešiūnas nuo liepos 
mėn. 25 d.

® 8-toje pasaulinėje skautų jamboree LSB at
stovaus 2 skiltys: viena mišri sudaryta iš Mont- 
realio, St. Catherines ir Toronto skautų ir viena 
iš Bostono. Mūsų atstovavimo reikalus tvarko ps. 
S. Naginionis, ps. A. Banevičius ir v. si. V. Pie- 
čaitis.

® LSB jamborinė iškyla įvyks rugpiūčio mėn. 
26, 27, 28 dienomis p. Bieliūno ūkyje netoli Wel- 
land'o. Informacijos yra išsiuntinėtos vadeivoms 
ir tuntininkams. Iškylos vadovas — ps. P. Balsas, 
2434 Bellevue St., Niagara Falls, Ont., Canada, 
tel. ELgin 44757.

@ Egzilinių skautų konferencijos pirmininku 
išrinktas PLSS Tarybos Pirmininkas v.s. dr. V. 
Čepas. '

@ BVS š.m. liepos 1, 2, 3 d. lankėsi Clevelande 
ir dalyvavo JAV II Rajono vadovų sueigoje bei 
akad. stovykloje.

® Čikagos Baltijos Jūros tuntininku, vadeivai 
pristačius, patvirtintas jūrų ps. E. Jasiukaitis nuo 
š.m. vasario mėn. 16 d.

© "Sk. B." išleidimo darbas užtruko ilgiau ne
gu buvo numatyta, nes visą medžiagą teko per
redagavus iš naujo spaustuvėje surinkti. Rugpiū
čio mėn. 1 d. stovis: surinktas visas B.-P. tekstas 
ir pradedami fotografavimo darbai. Lieka tik ro
dyklės sudarymas. Knyga leidžiama ofsetine tech

nika, kaip ir "Sk. A.".
® Sąryšyje su numatytu "Sk. A." administra

cijos iškėlimu iš Toronto, VS. sudarė laikraščio 
stoviui patikrinti sekančios sudėties komisiją: s. 
P. Čeponis, s. Č. Senkevičius ir v. si. J. Danaitis.

@ Kadangi VS "Krivūlės" leidimas ir ekspedi
javimas yra surištas su didelėmis išlaidomis, Vo- 
dijos nutarimu, šiame oficialaus mūsų organo 
skyrelyje bus talpinami visi Broliją liečią prane
šimai ir patvarkymai. Tas neliečia Vadijos ryšio 
su vadeivomis — jie savo keliu bus informuojami 
aplinkraščiais. "Krivūlės" leidimas paliekamas 
išimtiniems atvejams.

Kanados Rajone
TORONTO, Ont.

@ Toronto Šatrijos ir Rambyno tuntai nuo š.m. 
liepos 23 iki rugpiūčio 1 d. gražiai stovyklavo 
Inglewood'e, Ont. Be Toronto skautų-čių šioje 
stovykloje stovyklavo Hamiltono, Clevelando, 
Niagara Falls — iš viso virš 200 skautų-čių. Sto
vykla buvo pavadinta RAGAINĖS vardu. Stovyklą 
aplankė daug aukštų svečių, kaip Vyriausieji Se
serijos ir Brolijos Skautininkai, KLB Krašto Val
dybos Pirmininkas p. J. Matulionis, Toronto Apy
linkės Valdybos Pirmininkas J. R. Simanavičius 
ir daug kitų. /Plačiau bus rugsėjo mėn. numeryje 
"Šios vasaros stovyklos" skyriuje/.

LONDON, ONT.
® Londono lietuvių skautų Simono Daukanto 

dr-vė stovyklavo nuo liepos 15 iki liepos 20 d. 
mūsų geradario p. J. Beržėno ūkyje, Mt. Brydges, 
Ont. /plačiau sekančiame numeryje/.

JAV Rajone
BOSTON, Mass.

@> Birželio 18-19 dienomis Bostone, vietos 
ALTs'sk. namuose, su dideliu pasisekimu praėjo 
Akad. Skautų Sąjūdžio — JAV rytinio pakraščio 
sąskrydis. Jame dalyvavo atstovai-ės iš Hartfordo, 
New Yorko, Stamfordo, Bostono ir kt.

Sąskrydžio dalyviams apie akademinės skau
tuos tradicijas kalbėjo senj. sktn. V. Bražėnas, o 
fil. inž. L. Maskoliūnas pranešė apie akad. sk. 
veiklos bėgamuosius reikalus.

Pirmoji diena užbaigta laužu. Jame pasirodė 
Bostono vyresn. skaučių oktetas, V. Bražėnas gy
vai pravedė eilę bendrų dainų, fil. R. Šilbajoris 
paskaitė savo kūrybos.

Antros dienos popietį buvo iškilmingas posėdis, 
kurio garbės prezidiuman buvo pakviesti: Lietu
vos Garbės Konsulas adv. A. Šalna, Bostono skau
tų kapelionas kun. J. Klimas, ASS garbės narys 
sktn. prof. Ig. Končius, p. Kamantauskienė ir
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fil. V. Barmienė. Posėdis pradėtas akad. stov. 
daina, kurią pravedė jos autorius senį. sktn. V. 
Bražėnas. Susikaupimu pagerbti už Tėvynę žuvę 
ar Sibiran ištremti ASS nariai-rės. Fil. R.' Šilbajo
ris kalbėjo apie akad. skauto uždavinius emigra
cijoje, vaizdžiai ir gyvenimiškai supažindindamas 
klausytojus su skautiškąja ideologija.

Sąskrydį sveikino kun. J. Klimas, kons. adv. 
A. Šalna, prof. Ig. Končius, fil. V. Barmienė, 
fil. inž. L. Maskoliūnas ir ateitininkų atstovas 
col. A. Žižniauskas. Sveikinimai gauti iš LSS Pir
anijos P-ko v.s. V. Čepo, Korp! VYTIS V-bos P-ko 
senj. V. Mikalavičiaus, JAV I-jo rajono vadeivos 
sktn. A. Matonio, "Mūsų Vyčio" red. fil. Br. 
Kviklio ir kt.

Korp! VYTIS garbės nario sktn. Vikt. Kaman
tausko našlei p. Kamantauskieriėi įteikta knyga 
"Akademinė Skautija" su atitinkamu įrašu — to 
tauriojo lietuvio, skautininko, rašytojo ir visuo
menininko atminčiai pagerbti.

Meninėje pos. dalyje dainavo senj. sktn. V. 
Bražėnas, akomp. N. Stadalnikaitei, o skautas 
Herkulis Strolia pasmuikavo, akomp. vyr. skltn 
Vyt. Stroliai.

Sąskrydis užbaigtas Tautos Himnu. Jū organi
zatorius ir vyr. rengėjas buvo senj. psktn. Ap. 
Treinys. Sąskr. pirmininkavo senj. psktn. Alg. 
Banevičius, sekretoriavo t.n. Ir. Treinienė ir v. si. 
N. Stadalnikaitė.

Sąskrydžio metu junjorai I. Kamantauskas, J. 
Špokevičius ir R. Tamošiūnas davė senjoro pasi
žadėjimą.

CHICAGO, III.

Birželio 15 d. Chicagos Aušros Vartų tunto 
jūrų skautės dalyvavo irklavimo pratimuose su 
Baltijos Jūros tunto jūrų skautais ir budžiais. 
Plaukiojime dalyvavo 40 asmenų. Nuirkluota 7 
jūrmylės. Pusiaukely trumpam staptelta, padžiau
ti irklai ir jūrų sktn. Dr. K. Aglinskas tarė žodį 
į abiejų laivų įgulas. Jis priminė jūrų skautėms, 
kaip nuo senų senovės esąs jūrininkų paprotis 
išolaukiant pirmon kelionėn prašyti Aukščiausiojo 
globos jūreiviams ir jų laivams, o taip pat ir gero 
vėjo. Kviečia ir dabar pirmą kart išplaukusias 
Michigano jūrų skautes prašyti Viešpaties palai
mos visoms vandens kelionėms.

Plaukiojimo metu vieną valtį vedė j. psktn. A. 
Levanas, o antrą laivo vado pavad. St. Lukauskas. . 
Jiedu yra baigę BSA jūrų skautų kursus, išlaikę 
egzaminus ir turi teisę vadovauti plaukiojimams.

® Liepos 3-4 dienomis keturi Chicagos Baltijos 
Jūros tunto jūrų budžiai buriniu pastatu "Nida" 
atliko 100 mylių kelionę Michigano ežeru. Šioje 
kelionėje jie susipažino su tolimojo plaukiojimo 
galimumais, išbandė akląją navigaciją ir aplankė 
smėlio kopas Indianos valstybėje. Kelionė puikiai 
pavyko, nors teko buriuoti įvairiomis oro sąlygo
mis ištisas 32 valandas.

CLEVELAND, Ohio

Birželio 30 d. Clevelandan lėktuvu iš Toronto 
atskrido LSB Vyriausiasis Skautininkas. Tą patį 
vakarą jis dalyvavo Clevelando skautų tunto va- 
dijos posėdyje, kuriame susipažino su vienetų va
dovais bei išklausė pranešimų, o taip pat apibu
dino LSB Vadijos darbų gaires naujajai kaden 
cijai. Penktadienį vakare Vyriausiasis Skautinjn 
kas per Tėvynės Garsų valandėlę prabilo radijo 
bangomi's į visus clevelandiečius.

Šeštadienį, liepos 2 d. Lietuvių Darželyje buvo 
gausi Clevelando skautų tunto sueiga, kurioje 
Vyriaus. Skautininkas pamatė žvalius skautus ir 
tarė jiems keletą minčių opie lietuvio skauto ke
lią dabartiniame gyvenime. Vėliau jis aplankė 
paskutiniojo Lietuvos Skautų Šefo Respublikos 
Prezidento a.o. Ant. Smetonos našlę p. Sofiją 
Smetonienę ir su ja nuvyko į Knollwood mouzo- 
lėjų. I kapines atvyko ir Lietuvos Skaučių Seseri
jos Vyriausioji Skautininke v.s. Ona Zailskienė. 
Abudu Vyriausieji Skautininkai prie LSS Šefo 
karsto padėjo vainiką su tautinėmis spalvomis, 
o visi šių jaudinančių iškilmių dalyviai suklaupę 
pasimeldė už jo vėlę.

i pietryčius nuo Clevelando už Deerfieldo prie 
Berlin ežero stovyklavo Akad. Skautų Sąjūdis. 
Šią 5-ją ASS stovyklą aplankė abu Vyriausieji 
Skautininkai. VS yra Korp! Vytis filisteris, daugelį 
kartų aktyviai jai vadovavęs tiek Tėvynėje, tiek 
svetur. Jis buvo vienas iš jos atkūrėjų Vokietijoje 
— Pinnebergo Un-te. Buvo miela seniesiems vy- 
tiečiams vėl draugėn sueiti.

Šeštadienio vakarą Clevelande buvo LSB II-jo 
Rajono vadų pasitarimas. Jame dalyvavo Vyriaus. 
Skautininkas, vadeiva v.s. V. Šenbergas, Detroito 
vietininkas psktn. V. Simutis ir adj. ps. A. Ba
nionis, iš Rochesterio v-jos — ps. Ilgūnas, svečias 
Bostono tuntininkos ps. Alg. Banevičius, Cleve
lando tuntininkas ps. V. Kamantas ir keli tunto 
vadijos nariai.

Abiems Vyriaus. Skautininkams pagerbti penk
tadienio vakarą pas Dr. A. Juškėnienę buvo nuo
taikingas pobūvis, kuriame gausiai dalyvavo vie
tos skautininkai, kelios skautininkės ir sk. bičiu
liai. Čia ypač puikiai skambėjo skautiškos dainos.

Sekmadienį vakare abu Vyriaus. Skautininkai 
grįžo į savo nuolatines gyvenimo vietas — Chi- 
cagon ir Torontan.

© Penktadienio vakarą /VII. 1./ lyg į atlaidus 
iš JAV platybių traukė ASS nariai-rės į Berlin 
rezervatą už Derfield, Ohio. Fewton pašilėje įsi
kūrė 5-ji Akad. Skautybės Sąjūdžio stovykla — 
"Pašvaistė". Jos darbai nebuvo skirti skautiškam 
žaidimui ir manymuisi gamtoje, bet studijoms ir 
diskusijoms maloniame gamtos prieglobstyje. Su
sitiko vyresni to sąjūdžio nariai, kurie viens kito 
nematė virš 15 metų, bet jie puikiai pritapo pire 
dabartinio ASS atžalyno, rado bendrą kalbą ir 
minčių diskusijoms.

"Pašvaistę" aplankė Clevelande viešėję — Se
serijos Vyriausioji Skautininke iš Čikagos, ir Lie
tuvos Skautų Brolijos Vyriausiasis Skautininkas. 
Jiedu abu turėjo progos prabilti į visus stovyk
lautojus. "Pašvaistėje" visą jos laiką stovyklavo 
ASS Garbės Narys sktn. prof. Ig. Končius ir to 
sąjūdžio žavioji pirmininkė s. Dr. Milda Budrienė.

Sekmadienį stovyklos kapelionas kun. K. Peč- 
kys, SJ, klevų paūnksmėje prie ežero atlaikė šv. 
Mišias, prie čia pat stovykloje dail. ,V. Raulinai- 
čio sukurto Rūpintojėlio. Kun. K. Pečkys pašven
tino naujas ASD ir Korp! Vytis vėliavas, kurias 
jų krikštatėviai s. prof. Ignas Končius ir v.s. Dr. 
D. Kesiūnoitė įteikė abiem vienetams.

© Liepos 23 d., Clevelando skautų tunto Žal
girio stovykla gražiai baigė savo puikias dienas - 
gamtos prieglobstyje. Uždarymo iškilmėse daly
vavo visi stovyklautojai, gausūs svečiai ir skautai 
vyčiai. Kas dažniau lankė Žalgirį tas per tas dvi 
savaites pastebėjo, jog skautukai gražiai susi-
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gyveno su malonia gamta, tarpusavyje kalbėjo 
lietuviškai, pramoko naujų žinių skautiškojo pa
tyrimo srityje. Skautai kandidatai davė jžodj — 
M. Venclauskas, E. Jakulis, Ad. Švarcas, A. Nat
kevičius, R. Misiūnas, M. Rinkevičius, L. Mels- 
bakas ir R. Grincius. Du mažieji — K. Dučmanas 
ir J. Koklys davė vilkiuko įžodį. Tuntas ir vėl 
paaugo tikrų narių skaičiumi.

Iškilmėse buvo kukliai paminėta Ir Clevelando 
liet, skautų 6 metu veiklos sukaktis. Vyr. sktn. 
V. Kizloitis suglaustai atpasakojo tos veiklos ap
žvalga ir kartu pasidžiaugė, kad ano meto vil
kiukai ir skautai dabar tunte pavyzdingai eina 
įvairias vadovų pareigos. S. Daukanto skautų vy
čių būreils per v. si. R. Minkūną v.s. V. Kizlai- 
čiui už jo pasiaukojantį atsidavimą lietuviškai 
skautybei prisiminimui įteikė gražų medyje dro
žinėtų Vytį.

Pavyzdingiausi Žalgirio stovyklos skautai buvo
— M. Venclouskas, E. Jakulis, R. Liogys ir G. 
Sniečkus. Jiems v.s. V. Kiztaitis įteikė asmenines 
dovanas — apmokėjo kelionę 8-jon pasaulinė 
skautų Jamborėn — rugpiūčio mėn. Kanadoje. 
Šie skautai turės progą nuvykti Jamborėn ir ja 
apžiūrėti. Dovanų įteikėjas taip pat ragino visus 
skautus aplnakyti šio Jamboree, nes negreit bū
sianti proga, kada Jamboree būsianti vėl taip 
arti kaimynystėje.

Paskutinį kartą su Tautos Himnu buvo nuleis
tos vėliavos, sukalbėta stovyklos malda bei su
giedota Marijos giesmė. Skaisčiai suliepsnojo pas
kutinis laužas, suskambo dainos ir pokštai, tačiau 
to laužą teko nutraukti dėl perkūnijos su lietu
mi. Mažesnieji su namiškiais grįžo namo, o kitu 
su skautais vyčiais sekmadienį saulutės vėl -Su
tinami likvidavo stovyklines įrangas ir parsigabe
no savo mantą Clevelandan.

Ir vėl prasidėjo ilgoji skautiškųjų metų dalis
— 50 savaičių laukimo iki sekančios vasaros
stovyklos. - SKS -

® Li epos 15 d. Clevelando lietuvių skautų tun
to Stepono Dariaus jūrų skautų laivas turėjo ne
paprastą plaukiojimą ir iškilmes didžiajame Erie 
ežere. Tądien jie pagerbė transatlantinių lakūnu 
Stp. Dariaus ir St. Girėno atmintį ir kartu pager
bė žuvusius jūrų skautus gimtosios Baltijos ban
gose. Vieni žuvo sudužus Budžiui I prie Klaipėdos 
molų, kiti buriavimo mokykloje. Data -— liepos 
15-toji, ta pati, kai Stp. Dariaus laivas išplaukė 
Erie ežeran. Krante prieš plaukimą laivo vadas 
vyr. valt. Pr. Petraitis pakvietė jūrų sktn. VI. Pe- 
tukauską tarti dienai skirtą žodį į laivo įgulą. 
Paskui jūrų skautai išsiirė kelias mylias ežero 
tolumon ir transatlantiniams lakūnams bei žu
vusioms jūrų skautams pagerbti nuleido vainiko. 
Plaukime be laivo įgulos ir vietos jūrų budžiu- 
vado j.s. Petukausko, dalyvavo ps. V. Jokūbaitis.

- SKS -

HARTFORD, Conn.
® Čia įsteigta Skautininkų Ramovė, kurią su

daro 13 Hartforde gyvenančių skautininkų-kių. 
Ramovės pirmininke išrinkta v.s. E. Putvytė ir 
pirmininkės pavaduotoju ps. V. Pileika. Šiuo metu 
Ramovė baigė kūrimosi stadiją ir pradeda darbą.

NEW-YORK, N.Y.
® New Yorko Neringos vietininkijos skautėms 

buvo suruošta pirmosios pagalbos kursai, prave
dami gailestingosios sesers p. Kriaučeliūnienės. 

Kursai užtrūko apie du mėnesius, ir juos baigė 
penkiolika skaučių patyrimo laipsniams įsigyti. 
Baigimo proga, gegužės 13 d. buvo suruošta jau
kus pobūvis.

® Gegužės 22 d. Neringos vietininkijos skau
tės surengė iškylą į Westpointo militarinę akade
miją. Mus lydėjo puikus oras ir linksma skautiška 
nuotaika. Grožėjomės puikia pavasario gamta, 
niūria Hudsono upe, didingais Meškos kalnais, 
medžių spalvų įvairumu bei žydinčiomis gėlėmis. 
Nuvažiavusios apžiūrėjome Westpointo mūrus, 
kurie savo įspūdingumu taip pat dar ilgai liks 
mūsų mintyse. Esame dėkingos tėveliams, kurie 
mus ten nuvežė. Gr. Fr.

LOS ANGELES, Cal.

® Liepos 9 d. Los Angeles pas inž. V. Pet
rauską, kuris vyra Korp! Vytis filisteris ir vietos 
skyriaus pirmininkas, buvo susirinkę vyresnio am
žiaus skautybės idėjos puoselėtojai, kurie tebenori 
palaikyti ryšius su lietuviškąja skautija. Kitose 
tautose jau veikia senųjų skautų-čių organizaci
jos, lietuviuose tokiam judėjimui pradžią davė 
Australijoj įsikūręs ir gražiai veikiąs senųjų skau
tų Židinys. O štai dabar panašus mišrus Židinys 
įsisteigė ir Amerikos žemyne — Los Angeles 
mieste. Jo vadovais išrinkti: skautėms — seniūnė 
Liucija Zaikienė, skautams — seniūnas Bronius 
Stančikas. Savo tikslu šis Židinys loiko: a/ tęsti 
lietuvišką skautavimą nežiūrint amžiaus ribos, 
b/ padėti skautauti jaunesniems ir c/ išlaikyti 
lietuvybę.

Tolimesnės veiklos planui sudaryti išrinkta ko
misija iš Tamulaitienės, Gustaičio ir Pakalniškio.

WATERBURY, Conn.

® Motinos Dienos šventės išvakarėse, š.m. ge
gužės mėn. 7 d. sesės A. Kalvaitytė, V. Kiauny- 
tė, N. Lembergaitė, D. Malakauskaitė ir Z. Šli- 
žytė, išlaikiusios atitinkamus egzaminus, davė 
vyresniosios skautės įžodį.

Pavakare įvyko vyresniųjų skaučių su kandi
datėmis bendra sueiga su dainomis, deklamacijo
mis ir pasikalbėjimais skautiškomis temomis. 
Sktn. O. Saulaitienė pravedė atitinkamą pašneke
sį vyresniųjų skaučių ugdymosi klausimu.

Vėliau kandidatės gavo vokelius su specialiu 
turiniu — klausimai apmąstymai prieš įžodį tam 
tikrą anketą ir gyvą lietuviškos rūtos šakelę. Kan
didatės pasitraukė apmąstymui.

Naktį įžodis įvyko miške prie tam reikalui su
kurto dar iš Lietuvos atgabentais degtukais lau
žo. Gražus būrelis vyr. skaučių ir kandidačių su
po laužą ir rikiavosi prie lietuviškos vėialvos. 
Naujosioms vyr. skautėms buvo užrišti kaklaraiš
čiai, jos visos seseriškai pasveikintos, o sktn. O. 
Saulaitienė, vadovavusi visoms iškilmėms, vyr. 
skaučių mintis savo kalba nukreipė aukštyn ir 
pirmyn. Sk.

Anglijos Rajone
® Gegužės 14 d. į Derby suvažiavo beveik visi 

vyresnieji skautai ir skautės, mūsų didelio bičiulio 
Derby District Commissionier G. W. Hutchinson 
Padėkos Ordeno įteikimo iškilmėms. I šitas iš
kilmes taip pat atvyko, kviesti apie 15 anglų 
skautininkų bei skautininkių, jų tarpe County 
Commissionier C. Bemrose. Taip pat iš vietinės 
spaudos korespondentas ir fotografas.
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Prieš išsirikiavusius brolius ir seses atsistojusi 
Mr. Hutchinson, sktn. Vaitkevičius tore žodį. Sa
vo kalboje jis pažymėjo, kad tik nelaimėje pažin
si sovo tikro draugo. Mūsų tauta ir tuo pačiu 
mus lietuvius skautus ištiko pasibaisėtina nelaimė 
ir daugelis tų, kurie anksčiau skaitėsi mūsų drau
gais, nelaimėje mus pamiršo. Bet Mr. Hutchinson 
asmenyje mes atradome tikra draugę ir broli, ku
ris ne tiktai padėjo mums skautiškoje veikloje, 
bet ir stiprino mus moraliai mūsų sunkiame trem
ties kelyje. Mūsų Pirmija, teisingai įvertino Mr. 
Hutchinson gražią ir nuoširdžią paramą mums, 
ir apdovanojo jį Padėkos Ordenu.

Psktn. J. Bružinskas prineša ant gražiai išsiu
vinėto mažučio pagalvėlio /ponios Zinkevičienės 
darbas/ Ordeną, ir sktn. Vaitkevičius prisega jį 
Hutchinsonui. Rajono Dvasios Vadovas kun. Kaz
lauskas spaudžia jam ranką, o tuo tarpu išsirikia
vę broliai ir sesės griausmingai šaukia “Gyvuok, 
gyvuok, gyvuok!"

Giliai susijaudinęs Hutchinson, širdingai dėko
ja už jam suteiktą garbę ir pažymi, kad šis orde- 
nas, bus vienas iš brangiausių prisiminimų jo gy
venime. Pabaigai jis taria lietuviškai: "Lai gy
vuoja Lietuvos skautai"

Po to prie psktn. B. Zinkevičiaus gražiai ir rū
pestingai paruoštų stalų, paužkandžiauta ir pa
dainuota.

Didelio įspūdžio padarė, tą patį vakarą Mr. C. 
Bemrose, parodyto filmą iš Lordo Baden Powellio 
kelionės į Palangą ir taip pat, jo susukta filmo 
iš mūsų praeitos vasaros stovyklos Locko Park.

Iki 1 1 vai. vakaro, kartu su svečiais praleista 
bežaidžiant įvairiausius skautiškus žaidimus ir 
bedainuojant įvairiausias lietuviškas ir angliškas 
dainos.

Vietinė spauda, gražiai paminėjo šį įvykį, įsi- 
dėdama ir nuotraukų.

® Gegužės 15 d. Derbyje įvyko Anglijos Rajo
no suvažiavimas, kuriame dalyvavo: Kun. Kaz
lauskas, K. Vaitkevičius, J. Bružinskas, A. Sinke
vičiūtė, N. Puodžiukaitė, R. Jasiukevičiūtė, J. 
Alkimavičius, M. Kaulėnas, V. Fidleris, D. Fidle- 
rienė, A. Gerdžiūnas, E. Šovo, R. Kroliūtė, N. 
Andriuškevičiūtė, B. Zinkevičius ir G. Zinkevi
čienė.

Suvažiavime plačiai aptarti Rajono ir ateinan
čios stovyklos reikalai, mūsų laikraštėlio "Budė
kime" finansavimas ir išrinkti vadeivų pavaduo
tojai: Seserijai — psktn. D. Fidlerienė ir Broli
jai —- s.v. v.si. J. Alkimavičius.
• ® Savo laiku gražiai veikusi Vytauto draugovė 
Stoke on Trent, dėl Hostelio uždarymo ir skautų 
išvažinėjimo į kitus miestus, likvidavosi. Šią drau
govę buvo įsteigęs ir ją likvidavęs s.v. v.sl. E. 
Šova. Birželio 19 d., t.y. maždaug po dviejų me
tų, tas pats E. Šova, prisiauginęs prieauglio, drau
govę atkūrė. Draugovė mišri ir susideda iš dviejų 
skilčių.

® Birželio 11-13 d. Bradfordo Geležinio Vilko 
dr-vė turėjo savo atskirą 3 dienų stovyklą Jeru
salem Farm, Luddenden apylinkėse. Stovyklai va
dovavo ps. J. Bružinskas, padedant si. A. Pulei- 
kiui ir maitinimą tvarkant si. J. Bavarskiui.

Vokietijos Rajone
Salzgitter - Lebenstedte, kur gyvena nemažas 

skaičius’ lietuvių, kurie karo ir pokario metais

čionai apsigyveno, įsikūrė mišri skautų draugo
ve, vadov. si. Alg. Bobkaičio. Lebenstedte 1945 
metais buvo įsikūręs visas tuntas, bet, daugumai 
jaunimo išemigravus j užjūrį, skoutiškasjs gyve
nimas nustojo veikęs. 1950 m. vėl pradėjo skau
tiška veikla reikštis ir buvo įkurta viena jaun. 
skautų skiltis, kuriai vadovavo psl. R. Šliažas. 
Ši skiltis ir sudarė pradžią visai veiklai Salzgitter 
- Lebenstedte. 1954 m. Vokietijos Rajono Vadei
vos s A. Venclausko Salzg. - Leberlstedto skau
tams vadovauti ir suorganizuoti draugovę buvo 
skirtas si. Alg. Bobkaitis. Ir štai, dabar jau vei
kia mišri draugovė su skaučių tautinių šokių 
grupe, kuri veik kiekviename rengiamame minėji
me aktyviai dalyvauja. Reikia pripažinti, jog da
bar vsiškai būtų sunku jsivaizduoti bendruomenės 
veiklą be skautų. Taip pat pavyko užmegzti kon
taktą su vokiečių skautais. A. B.

EGZILINIŲ SKAUTŲ 
KONFERENCIJOJE

© Egzilinių skautų konferencijoje Passaic'e 
prie New Yorko dalyvavo šešių tautybių delega
cijos, viso 14 delegatų. Konferencija išsvarstė vi
są eilę klausimų sąryšyje su besiartinančia Tarp
tautine Konferencija ir pasauline Jamboree Ka
nadoje.
• Egzilinių skautų stebėtoju Tarptaut. Skautų 

Konferencijon išrinktas s. Herbertas Michelsonas, 
buvęs Estijos Vyriausiasis Skautininkas ir daly
vavęs pirmojoje tarptautinėje skautų konferenci
joje 1920 metais.

© Jamboree metu, tiksliau jos pirmąjį sekma
dienį, visų egzilinių Brolijų vyriausieji skautinin
kai yra pakviesti pasitarimo su naujuoju Tarptau
tinio Biuro direktoriumi gen. Spry ir Biuro ilga
mečiu sekretorium s. Lund.

® Šiuo metu egzilinių skautų organizacijai pri
klauso 3 200 ukrainiečių, 1 800 estų, 1 739 lie
tuviai, 1 613 vengrų, 720 rusų ir 20 baltgudžių 
skautų. Latvių skautų, kurie taip pat priklauso 
šiai organizacijai, skaičius konferencijai nebuvo 
patiektas.

® Egzil inių skautų konferencijai, kurion dele
gatus atsiuntė baltgudžiai, estai, lietuviai, rusaį, 
ukrainiečiai ir vengrai, pirmininku buvo išrink
tas lietuvių delegatas.

© Egzilinių skautų konferencija nutarė sustip
rinti savitarpinius ryšius ir tam reikalui leis biu
letenį vidinei informacijai. Konferencijoje paaiš
kėjo, kad kiekviena minėtų egzilinių Brolijų lei
džia bent po vieną periodinį skautų žurnalą ir po 
vieną žurnalą vadovams. Nutarta suorganizuoti 
šių leidinių pasikeitimą savitarpyje /v/

Broliui Vladui Smolskiui ir Sesei 
Zitai Šlyžytei, skautišką šeimos ži
dinį sukūrus, laimingos ateities lin
ki

Waterburio Skaučių ir Skautų 
Vietininkijos.
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JAMBOREE ĮSKYLA
Nesant galimybės suorganizuoti lietuvių skau

tų stovyklos netoli nuo jamboree, Vadijos nuta
rimu ruošiama 3 dienų savaitgalio iškyla į jam
boree.

Iškylos vadovas: Niagaros Žalgirio vietininkijos 
viet. ps. P. Balsas, 243'4 Bellevue St., Niagara 
Falls, Ont., Canada.

Iškylos laikas: rugpiūcio mėn. 26, 27 ir 28 d.
Iškylavietė: p. Bieliūno ūkis, kuris pasiekiamas 

a/ iš Queen Elizabeth kelio — išsukant prie Mont 
Rose House ir važiuojant R.R. 1 keliu Wellando 
link apie 6 mylias; b/ važiuojant per Wellandq 
— sukant j Main St. East ir važiuojant R.R. 1 
keliu apie 5 mylias. Kelias ir minėtas ūkis bus 
atžymėtas ženklais.

Iškylos dienotvarkė /provizorinė/: rugpiūcio
26 d. atvykimas ir susitvarkymas. Anksčiau at
vykę galėtų aplankyti Niagaros krioklį ar Crystal 
Beach ir vakare — jamboree laužą. Rugpjūčio
27 d. iškyla į jamboree. Dalyvaujama organizuo
tai. Rugpiūčio mėn. 28 d. 10 vai. pamaldos, 1 
vai. pietūs, 2 vai. pobūvis, 5 vai. laužas visuo
menei ir 7 vai. išsiskirstymas.

Susisiekimas: būtina, kad vietovės atvyktų 
kompaktiniais vienetais savomis susisiekimo prie
monėmis, nes jamboree metu visos viešojo susisie
kimo priemonės bus nepaprastai apkrautos. Bus 
dedama pastangų pasirūpinti ir tais broliais, ku
rie atvyks autobusais ar traukiniu. Taip atvyku
sieji tuojau skambina ps. P. Balsui, Niagara 
Falls, Ont., tel. ELgin 4-4757 ar p. J. Bieliūnui, 
Welland, tel. 5906.

Inventorius: visi vienetai atsigabena savo pala
pines su priedais. Kiekvienas stovyklautojas — 
normalius stovyklavimo reikmenis.

Mityba: vienetai galės gamintis maistą patys. 
Tam bus įrengtos virtuvės ir parūpinta didesnių 
puodų. Mažesnių virimo indų patartina patiems 
atsivežti. Maisto produktų galima bus nusipirkti 
pas ūkio šeimininką žemomis kainomis. Kavos bus 
galima gauti visą laiką veltui.

Išlaidos: iškylavietės įrengimui kiekvienas iš
kylautojas moka 1 dolerį; už susisiekimo priemo
nes į jamboree ir kit. /jei savųjų neturėtų/ apie 
2 - 2.5 dol. Maistas, jei ne iš savų produktų mai
tintis, apie 1.5 dol. dienai.

Broliai vadovai prašomi atkreipti dėmesį į skau
tų tvarkingas uniformas ir j atrinkimą tų vienetų, 
kurie yra drausmingi, tvarkingi ir tinką reprezen
tuoti LSB svetimųjų tarpe.

Visais iškylos reikalais vadovai prašomi kreip
tis į iškylos vadovą ps. P. Balsą, jam iki š.m. 
rugpiūcio mėn. 10 d. pranešdami kiek skautų da
lyvaus iškyloje, atsakingo vadovo pavardę, ar rei
kės parūpinti susisiekimo priemones į jamboree, 
kaip maitinsis!

Iki pasimatymo jamboree iškyloje
LSB Vadija.

Brolius Zdancevičius ir Tėvelius, 
Jūsų ALGIUI tragiškai žuvus, gi
liai užjaučia buvęs draugininkas 
__ ________ ps. St. Ilgūnas.

Brolį ALGĮ ŠČIUKĄ, mirus jo 
brangiam Tėveliui, giliai užjaučia 
buvęs draugininkas

ps. St. Ilgūnas.

P. L. Pabrėžai, paaukojusiam $5.00 
ir ps. Ed. Vengianskui, Dr. K. Ag
linskui, Baltijos Jūros Tuntui, pa
aukojusiems $20.00 buriavimo kur
sų reikalams, tariame nuoširdžiau
sią skautišką ačiū.

Baltijos laivas Vokietijoje.
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