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LORDAS ROBERTAS BADEN - POWELL'IS

I-JO JAV RAJONO SKAUTŲ VADOVŲ 
SĄSKRYDIS

Balandžio 28-29 d.d. Waterburyje, Conn., įvy
ko 1-ojo LSB rajono JAV-se skautų vadovų sąskry
dis. Jame dalyvavo 44 rytinio pakraščio vado
vai su rajono vadeiva v.s. A. Matoniu. į sąskrydį 
buvo specialiai atvykęs ir LSB VS iš Toronto.

Po raportų, vėliavos įnešimo, himno buvo per
skaityta v.s. J. Vaišnio atsiųsta invokacija specia
liai skirta šiam sąskrydžiui. Po invokacijos VS-kui 
buvo pristatyti vienetų vadovai.

Rajono vadeiva į garbės k-tą pakvietė v.s. Stp. 
Kairį, v.s. A. Saulaitį, v.s. E. Putvytę, s. V. Nenor
tą; suvažiavimo pirmininkais — ps. R. Šilbajorį 
ir v.sl. V. Bliumfeldą, o sekretoriais — ps. V. Mi
kalauską ir v.sl. Maurutį. VS trumpai pasveikino 
sąskrydžio dalyvius.

Po šių oficialių ceremonijų prasidėjo kietas, bet 
produktingas poros dienų darbas. Pirmiausia vie
tovių vadovai davė savo vienetų veiklos santrau
kas: Bostono — v.sl. A. Levinas, Worcesterio — 
v.sl. V. Biiumfeldas, Hartfordo —- v.sl. Pr. Ber
notas, New Yorko --------  ps. R. Kezys. Elizabetho
ir Philadelphijos vadovai neatvyko. Bendras vieto
vių veiklos vaizdas — pagyvėjusi veikla, padidė
jęs narių skaičius labai skirtingos sąlygos veiki
mui, pogyvėjusios kultūrinio gyvenimo apraiškos 
— organizuojami tautinių šokių vienetai, dainos 
dramos būreliai.

Po šių pranešimų rajono vadijos nariai davė 
savo veiklos apyskaitas. Jūrų ps. Petniūnas — j. 
sk. skyriaus vedėjas — per vadeivą pranešė, kad 
veikia j. sk. vienetai Bostone, New Havene ir New 
Yorke. New-jorkiečiai buvo pagirti už gražią 
veiklą. Sk. vyčių skyriaus vedėjas ps. J. Raškys 
trumpai nušvietė sk. vyčių veiklą ir ateities planus. 
Ps. R. Šilbajoris informavo vadovų lavinimo rei
kalu. Rajono vadeiva v.s. A. Matonis šnekėjo apie 
viso rajono veiklą, nurodydamas, kad rajone 
skautiški vienetai veikia 10-tyje vietovių su apy
tikriai 400 narių — 104 vilkiukai, 131 skautas, 
1 12 vyčių, 40 jūrų skautų, 7 oro skautai. Rajone 
yra paskirti 6 dvasios vadovai.

VS savo pranešimeakcentavo nepaprastą reikš
mę pilnutiniame skautybės ugdyme išlaikyti lygs
varą tarp visų trijų obalsio dalių. Jis kvietė va
dovus neapleisti religinio auklėjimo, nes per re- 
likinį auklėjimą jaunuolis yra ugdomas ir lituanis- 
tiniu-tautiniu atžvilgiu. "Išsaugokime jaunimą

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Balandžio mėn. 27-29 d. BVS, vykdamas į 

I-jo JAV rajono vadovų sąskrydį ir iš jo grįždamas 
lankėsi Bostone, kur dalyvavo Bostono tunto su
eigoje, pasitarime su sk. tunto vadovais, BUS 
bendradarbių posėdyje, skautininkų sueigoje ir TN 
posėdyje. Gausioje skautininkų sueigoje, dalyvau
jant ir sk. tėvams bei rėmėjams, VS padarė pra
nešimą aktualiais Brolijos reikalais ir įteikė pir
mąjį naujosios liet, laidos "Sk. Berniukams" eg
zempliorių p. I .Kamantauskienei, šios knygos ver
tėjo a.a. s. V. Kamantausko našlei. NT posėdyje 
buvo nutarta šaukti TN posėdį rudenį vykstančio
je vyr. sk./čių ir vadovų stovykloje prie Windsoro, 
Kanadoje.

• Vyr. sk./čių ir vadovų stovykla įvyks prie 
Windsoro, Ont. rugpiūčio 25 —- rugsėjo 3 d.d. 
Ruošia LSS/LSB Vadijos. Artimoje ateityje gus 
išsiuntinėti pranešimai.

® Sk. vyčių skyr. vedėjai paruošė vyčių vie
netams pirmąją instrukciją. Skyriaus vedėjo ad
resas: v.s. P. Karalius, 1438 Ansel Rd., Cleveland 
6, Ohio, USA.

® Sk. Vyčių Skyr. vedėjui pristatčius, skyriaus 
bendradarbiais nuo gegužės mėn. 15 d. patvirtinti: 
s. G. Juškėnas, 1374 E. 94, Cleveland 6, Ohio, 
USA, ir s. B. Rėkus, 1168 E. 76, Cleveland, Ohio, 
USA.

besimeldžiantį lietuviškai", — kalbėjo VS. Jis to
liau nurodė kokiu būdu brolijos Vadija planuoja 
veikimą tarnavimo Dievui, Tėvynei ir Ąrtimui 
kryptimi. Jis nurodė visą eilę brolijos atliktų ir 
pramatomų atlikti darbų. O kai VS iš savo port
felio ištraukė tik ką iš spaudos išėjusią "Skautybė 
Berniukams", vadovai jam sukėlė ovacijas.

Po to v.s. A. Saulaitis šnekėjo opie tautinį ug
dymą skautų vienetuose. Jame skautininkas iškėlė 
visą eilę konkrečių pasiūlymų, kaip gyvas patrio
tizmas turėtų reikštis skautų gretose.

Po vėliavos pagerbimo ir bendros vakarienės, 
kurią skaniai paruošė Waterburio tėvų k-tas ir vyr. 
skautės, vyko laužas. Į laužą atsilankė gausus bū
rys skautų-skaučių ir Waterburio lietuvių visuo
menės. Grožiai pasirodė Waterburio ir Hartfordo 
vilkiukai ir vyr. skautės, Waterburio skautų Šarū
no dr-vė, akordeonistas Bajorinas ir kt. Laužą ve- 

/nukelta į užp. viršelį/
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Savęs išniekinimas

Alfa Sušinskas
/Iš A. Sušinsko "Jaunystės maršo" antrojo 

leidimo knygos jaunimui/

Įspūdingieji teisėjo žodžiai
Tai įvyko Pittsburghe, Pa. Veteranų 

Dieną, 1954 metais lapkričio 11, kada čia 
per 700 naujųjų ateivių gavo USA pilie
tybę. Šis gausus būrys susidėjo iš įvairių 
tautybių žmonių. Po ištikimybės prie
saikos pirmininkavęs teisėjas pasakė 
kalbą į naujuosius USA piliečius. Jis 
kalbėjo:

— Jūs prisiekėte ištikimybę Jungti
nėms Amerikos Valstybėms. Tai reiškia, 
kad jūs savo darbais, elgesiu ir gyveni
mu joms nekenksite, bet stengsitės kuo 
galėdami padėti. Jūsų priesaika nereiš
kia, kad jūs turite atsisakyti nuo savo 
tautybės, turimos kultūros ir nuo visos 
savo praeities. Tradicinė Amerikos lais
vės politika garantuoja laisvą pasireiš
kimą visoms tautinėms kultūroms ir vi
siems negriaunamiems, politiniams sie
kimams šiame krašte. Amerikos didybė 
ir galybė glūdi kultūrinėje ir politinėje 
jos atskirų tautybių stiprybėje. Juk tik 
gausios šio krašto tautybės ir įvairūs 
susipratę žmonės, suvažiavę iš tolimų 
ir skirtingų šalių, išaugino Ameriką di
dingą ir laisvą. Ne sutirpti ir išnykti 
jūs čia turite, bet prisidėti tuo, ką at- 
sivežėte su savimi ir ką patys sugebate 
sukurti.

Šitaip kalbėjo pittsburghiškis teisė
jas ...

Iš tikrųjų, gyvenamojo krašto piliety
bės gavimas ne tik kad nesusikerta su 
mūsų lietuviškaisiais idealais, bet dargi 
gali juos’, net žymiai paremti. Lietuviai

Jei lietuvis niekina Lietuvą, savo tautą ir 
kalbą, jis nėra garbingas žmogus — jis 
yra išgama.

tremtiniai įsipilietiną naujose valstybė
se ne kad Lietuvą ir lietuviškuosius sie
kimus pamirštų ar jų atsižadėtų, bet kad 
laisvesnėmis rankomis ir didesnėmis 
teisėmis (o taip pat gal ir ekonomiškai 
tvirtesni) galėtų našiau ir reikšmingiau 
rūpintis Lietuvos laisvinimu ir dirbti 
lietuviškąjį darbą. Gauta naująja pilie
tybe lietuvis savęs neišniekina — jis 
save pažemina bei išniekina tik tada, ka
da įsipilietinęs naujoje valstybėje jis 
nutraukia visus ryšius su lietuviškąja 
praeitimi ir su lietuviškuoju gyvenimu.

Asmeninis išsiniekinimas
Kai kiti mus niekiną, mes galime įro

dyti, kad nesame tokie. Tačiau kai mes 
patys save niekiname ir žeminame, ta
da mes ir liekame tokie.. .Yra daug bū
dų, kuriais mes save kaip lietuvius gali
me išniekinti. Palieskime tik kelis to
kius būdus. Pradėkime nuo savo pa
vardžių: nuo jų suamerikoninimo arba 
sukitatautinimo, kad jos nelietuviškos 
atrodytų. Čia neliečiame vadinamojo 
pavardžių atlietuvinimo.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
kitur yra įvairių įvairiausių pavardžių, 
sunkiai ištariamų, ilgiausių. Jų savinin
kai laiko jas sava, neliečiama nuosavybe 
ir gina jų kiekvieną raidę. Argi lietuviš
kosios pavardės (net pačios sunkiausiai 
ištarti ir ilgiausios) yra kuo nors blo
gesnės už kitų tautų sunkiąsias ir ilgą
sias pavardes? Tačiau ne pavardės sun
kumas ištarti ir jos ilgumas yra čia tik
roji jos keitimo priežastis, o lietuvio
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charakterio menkumas: tauraus ir tvir
to charakterio lietuvis nesukitatautins 
savosios pavardės, nes jis supranta, kad 
tai yra šlykštus savęs išniekinimas ir 
didelė asmeninė gėda... Gi dėl ištarimo 
—■ kas kaip gali, tegu taip ir ištaria...

Lietuvis, jaunas ar senas, išniekina 
save, buvusį Lietuvos gyvenimą sveti
miesiems vaizduodamas tamsų, pilną vi
sokio vargo ir skurdo; jis išsiniekina pa
sirodydamas esąs vergiškas įvairiose sa
vo gyvenimo būsenose, mažindamas ir 
žemindamas savo sugebėjimus, išsiauk
lėjimą, tėvų paprastumą ...

Kai lietuvis kuriuo nors būdu pats 
save išniekina, kas tada belieka sveti
miesiems su juo daryti? ...

Tautinis išsiniekinimas
Tautinis lietuvio išsiniekinimas pasi

reiškia niekinimu, kas yra lietuviška.
Norint galima surasti daugybę juodu

mų kiekvienos valstybės ir tautos gyve
nime. Būdami išaugę iš lietuviškojo ka
mieno, niekiname patys save, jei teplio
jome savo tautą ir Tėvynę Lietuvą. Su 
kiekviena tauta yra lygiai taip, kaip ir 
su kiekviena šeima: juk nėra šeimos, 
kurios gyvenime nepasitaikytų kurių 
nors dėmių. Tačiau argi garbingas šei
mos narys juodina savo šeimą svetimų
jų akivaizdoje? Jei jis apie ją kalbą, jis 

visada suranda joje šviesių bruožų bei 
žavinčių momentų. Niekindamas savo 
šeimą,, jis ir sau nepadidina garbės. 
Vaizduodami savo tautos bei valstybės’ 
praeitį juodomis spalvomis, mes užmirš
tame, kad ir kitų tautų praeities gyve
nimas buvo sunkesnis ir tamsesnis, ne
gu kad dabar jis yra. O Lietuva juk il
gus amžius nešė svetimųjų užkrautą 
vergijos jungą. Per savo laisvojo gyve
nimo dvidešimtmetį lietuvių tauta vis
kuo tiek pažengė į priekį, kad daug kuo 
prisivijo net didžiąsias tautas, ilgus am
žius laisvai gyvenusias.

Liečiant nutautusius lietuvius tenka 
pasakyti, jog ne svetimos sąlygos juos 
nutautino, bet jie patys save nulietuvi- 
no. Nei Jungtinės Amerikos Valstybės, 
nei kurios nors kitų kraštų valstybės 
nenutautina tų lietuvių, kurie patys to 
nenori ir nepasiduoda nutautinami. Nu- 
tautimo priežastis glūdi tokio lietuvio 
būdo ir dvasios menkybėje; kilnus ir 
tvirto charakterio lietuvis niekuomet ir 
jokiose sąlygose neišniekins savęs nu- 
tausdamas ... Garbingas lietuvis labai 
lengvai sugeba savo lojalumą bei pilie
tiškumą gyvenamajai svetimai valsty
bei suderinti su savo aiškiu lietuviš
kuoju patriotizmu bei su lietuviškuoju 
gyvenimo keliu.

Clevelando sesės ir broliai šv. Jurgio/ skautu Kankinių Diena. Viduryje svečiai s. kun. S. Yla ir prof.
S. Kolupaila Nuotr. V. Kizloičio
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didvyris

V. TAMULAITIS

Praėjo daug gražių dienų. Soduose 
sirpo vyšnios, raudo obuoliai, aviečių 
kekės kabojo miško šlaituose ir laukė 
rankų, kurios jas nuskintų. Uogaujančių 
vaikų balseliai skambėjo kalneliuose ir 
miško tyloj, susimaišydami su paukščių 
čiulbėjimu.

Buvo jau vasara. Laukuose ir miško 
krūmuose lizdeliai buvo pilni cypsinčių, 
mažų, geltonais snapeliais, paukštyčių. 
Jų tėvai nuolat skraidė dangaus erdvė
se, virš tylaus upės paviršiaus ir ieško
jo maisto savo pypliukams. Jų dainos 
buvo dar skardesnės, dar linksmesnės. 
Džiaugsmo gaida girdėjosi kiekvienoj 
lūšnelėj, už kiekvieno kupstelio ar žolių 
krūmo.

Poviliukas šokinėjo linksmas sode, 
rinko uogas ir vis kartojo:

— Kaip linksma, kaip gera ...
Jau ir buvo ko džiaugtis. Juk jis ne

bebus daugiau vienas, nebenuobodžiaus 
užsidaręs. Jis turės sesutę. Ak, sesu
tę... Jo kareivėliai vėl stovėjo surikiuo
ti, nuvalyti nuo dulkių, arkliukas vėl 
buvo pabalnotas. Jis dabar laukė tik 
sesutės, kuri palydėtų jį į karą...

Niekad nebuvo Poviliukas toks links
mas kaip dabar. Niekad nebuvo toks vi
siems geras, malonus kaip šitomis 
džiaugsmo dienomis. Draugų būrelyje 
jis pirmas pasisiūlydavo žaisti, pirmas 
stodavo jų pryšakyje ir šaukdavo:

— Na, ar ne linksma, ar ne smagu? ...
Jo tėvelių kieme susirinkdavo kas

dieną vaikų būrys pasitarti kur eis uo
gauti, kur galėtų aviečių daugiau rasti. 

Paskui klegėdami ir linksmai šokinė
dami jie patraukdavo link miško.

Vieną dieną po pusryčių Poviliukas 
nubėgo pas vyrus, plaunančius lankoje 
šieną.

Tą dieną, kai tik jis rytą išbėgo iš 
namų, taip ir nebegrįžo. Nei pietų, nei 
pavakarių jis neparėjo. Nors išeidamas 
iš namų jis pasiprašė mamytę, kad jį 
leistų pas piovėjus į paupį, bet kad taip 
ilgai užtruks, mamytė nesitikėjo. Ji net 
ėmė dėl to nerimauti. Bet kadangi buvo 
puiki, auksinė diena, ji nusiramino, ma
nydama, kad Poviliukas bus kur nors 
užtrukęs. Taip ir atsitiko.

Argi galima iškęsti tokią gražią, šiltą 
vasaros dieną, kada saulė, rodos, žemo 
raičiojasi, nenubėgus toliau į mišką, 
pakankamai nepasidžiaugus ir neaplan
kius piemenėlių, kurie raliuodami ave
les gano...

Pasikalbėjęs su pjovėjais, Poviliukas 
nubėgo į paupį. Ilgai jis braidė, atsirai
tęs kelnaites, po šiltą vandenį, gaudė 
auksines žuveles, plukdė pakrantėje lai
velius ir dainuodamas rinko akmenė
lius.

Netrukus į paupį atbėgo ir būrelis jo 
draugų, kurie, taip pat neturėdami ką 
veikti namuose, išbėgo pasidžiaugti 
skaisčia vasaros diena.

Iš karto jie buvo- užbėgę pas Poviliuką 
į namus, bet sužinoję, kad jis pas pio
vėjus paupy, jie ten nubėgo jo ieškoti.

Pamatę Poviliuką, jie linksmai sušu
ko:

— O, sveikas gyvas! Ką tu čia veiki?
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Ar meškerioji?
— Ne, — atsakė Poviliukas! — Meš

kerės neturiu.
—- O būtų gerai žuvų susigavus, — 

kalbėjo vienas, — galėtume susikūrę 
ugnį išsikepti.

— Ar šiandien pusryčių negavai, kad 
tuojau nori žuvies, — tarė Jonukas, ku
ris buvo išdykęs vaikas ir mėgdavo vi
sus pašiept. Jis buvo vyresnis už Povi- 
liuką, jo dėdė buvo valsčiuje raštininku, 
kuo jis labai didžiavos.

— Ot, vyrai, — tarė kitas, — sugau- 
kite tokią žuvį, kokią vienas žvejas su
gavo. Tai būtų visiems džiaugsmo! ...

— O kokią žuvį jis sugavo? — pa
klausė Jonukas.

— O tokią, kurios pilve rado auksinių 
pinigų.

— Pinigų? — nustebo visi ir išvertė 
akis.

— Žinoma, pinigų, — tvirtino ber
niukas. — Jei netikit, pasklauskit ma
no tėtės.

— Tikrai būtų puiku tokią žuvelę su- 
sigavus, — pridėjo kitas. — Aš tuojau 
nusipirkčiau dviratį. Tada jau, vyru
čiai, pėsčias su jumis nevaikščiočiau. 
Kur reikia nueiti — užsisėdu ir važiuo
ju ...

— Verčiau jau automobilį, — atsilie
pė trečias, — kas iš to dviračio. Prieš 
kalną ir neužvažiuotum.

— Dviratis geriau, — ginčijosi ber
niukas. — Kad tik tu jį turėtum. Au
tomobilį, sako, reikia kūrenti, kad jis 
važiuotų. O kai neturėsi kuo pakurti, ir 
nevažiuos. O čia, kada tik nori, užsi- 
sėsk ir lėk! ...

Jo buvo tiesa, su tuo visi sutiko.
— O tu, Jurgiuk, ką pirktum, jei su- 

gautum tokią žuvį, — kreipėsi Jonukas 
į mažą, prastais rūbeliais apsitaisiusį 
berniuką, kuriam Poviliukas buvo nu
nešęs dovanų, kai tada pamatė verkian
tį, prašantį mamytę duonutės.

Jurgiukas pagalvojo, pakėlė ant akių 
užsmukusią kepurę ir dar negreit atsa
kė:

— Aš nieko nepirkčiau ...
— Tai ką tu veiktum su pinigais? — 

spyrė jį Jonukas.
Berniukas vėl pagalvojo.
— Atiduočiau juos mamytei, kad jai 

nereikėtų tiek daug dirbti, — atsakė jis 
nedrąsiai.

Jonukas garsiai nusijuokė. Juokėsi ir 
kiti.

Mažasis pupulis užraudo ir nedrąsiai 
apsidairė, lyg norėdamas įsitikinti, ar 
iš tiesų jo pasakymas visiems taip kvai
las pasirodė.

Poviliukui jo pagailo.
— Aš irgi taip padaryčiau, — drąsiai 

pasakė jis, užtardamas draugą.
Niekas nedrįso taip garsiai juoktis, 

nes Poviliuką visi gerbė ir mylėjo.
Jonukas nieko neatsakęs paėmė ak

menėlį ir, smarkiai paleidęs jį, įbrido į 
upę.

— Žinot, ką, — tarė jis — būtų gerai 
išsimaudžius. Toks šiltas vanduo.

— Maudomės, vyrai! — kažkas atsi
liepė iš būrelio.

Daugiau raginti nereikėjo. Tuojau vi
si sušoko į vandenį, kaip ančiukai. Jie 
taškės, prunkštė ir rėkavo. Tik vienos jų 
galvos tebuvo mayti iš mėlyno, tyro

1 JAV rajono va
dovų sąskrydis 
Waterburyje.
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upės vandens. Jonukas, sugriebęs Jur
giuką, įkišdavo į vandenį ir gerokai pa
nardinęs palaikydavo. Paskui juokda
vosi visi, kai Jurgiukas gavęs į burną 
vandens, prunkštė ir kosėjo.

— Atsitraukit, eikit šalin! — šaukė jis 
beveik verkdamas ir bėgo nuo jų.

Bet Jonukas jį vėl greit pačiupo. 
Kad taip nešauktų, jis įkišo jam į burną 
smėlio. Berniukas spiaudė ir prunkštė. 
Neatsirado nė vieno, kuris būtų jį už
taręs.

Staiga prie Jonuko pribėgo Poviliu- 
kas ir sušuko:

— Paleisk jį! Ar tau gražu! Begė
di!...

— O tau kas galvoj, — atkirto šis, ne
kreipdamas į Poviliuką dėmesio.

Poviliukas užraudo.
— Paleisk jį! — sušuko jis vėl.
Jonukas neklausė. Tada jis pagriebė 

Jurgiuką už rankos ir ištraukė iš jo 
glėbio.

— Užtarėjas ... — pašiepė jį Jonukas, 
ir jo akys piktai žybtelėjo.

Poviliukas nusivedė Jurgiuką toliau 
ir padėjo jam apsirengti.

Netrukus berniukai išsimaudė ir ren
gėsi eiti į mišką.

— Judu galita eiti varlių gaudyti, o 
mes eisime apžiūrėti paukščių lizdų, — 
pasakė Poviliukui Jonukas ir nusijuokė.

Poviliukas nieko jam neatsakė. Jis 
nėjo kartu su juo ir pasiliko su Jurgiu
ku. Kiti nusekė paskui Jonuką.

Kai draugai išnyko šiems iš akių ir 
pasislėpė medžių ūksmėje, ir juodu ty
liai nusekė paskui. Eidami išsisuko iš 
karklų dūdeles ir draugiškai šnekėda
miesi įėjo į mišką. Rinkdami uogas, 
juodu ėjo vis gilyn ir gilyn...

Toronto jaun. sesytėms stovyklą prisiminti malonu

Staiga jie vėl visi susitiko. Poviliu
kas su Jurgiuku netyčia draugus rado 
besėdinčius po medžiu. Juodu norėjo 
jau praeiti pro šalį, bet Jonukas jiems 
sušuko:

— Pažiūrėkite, ką turiu. O judu ar 
pagavote varlę?

Visi sukliko juokais.
Poviliukas pasižiūrėjo į Jonuką ir 

pamatė jo rankoje suspaustą pilką 
paukštelį, kuris liūdnomis akimis žiū
rėjo į mėlyną dangaus tolybę.

Poviliukas drąsiai priėjo prie jo ir ta
rė:

— Paleisk paukštelį! Ne tik tu drau
gus skriaudi, bet ir tuos mažučius, nie
ko nekaltus giesmininkus.

Jonukas tik nusijuokė.
— Nepaleisiu, o ką tu man padarysi? 

Gal atimsi? Pabandyk! .. .
— Labai negražu taip daryti, — kal

bėjo Poviliukas, bet Jonukas jo ne
klausė.

— Jeigu tau negražu, tai tu taip ne
daryk, o kas man uždraus? — atsakė

JAV Atlanto rajo
no vadovės suskri
dę Bostone.

5

7



v.s. dr. Čepas kolba egz. 
skautų konferencijoje.

Jonukas ir pradėjo pasakoti draugams, 
kaip jis j j buvo nutvėręs.

— Tupėjo ant šakelės, — pasakojo 
Jonukas, — ar snaudė sau vienas, už
miršęs viską. O aš tyliai sėlinau prie jo. 
Taip, kaip katinas. Kai prisėlinau visai 
arti, aiškiai pamačiau, kad jis buvo su
šlapęs ir, matyt, džiovinos! prieš saulu
tę. Ir tuo tarpu, kad šveisiu jam rykšte
le per sparnus. Jis nukrito. Maniau, kad 
jau neatgis. Bet jis greit pašoko ir tie
sė sparnelius, norėdamas pasprukti, bet 
jau buvo mano saujoj.

Visi, kraipydami galveles, stebėjosi 
Jonuko gudrumu.

— Dabar jo nepaleisim, vyrai, — kal
bėjo jis, — reikės parnešti katei.

Poviliukui buvo baisu klausyti jo žo
džių.

New Yorkas, Bostonas, Hartfordas ir Torontas su
sitikę Waterburyje, Conn ... 28 29. 4. 1956.
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— Tu turi jį paleisti, begėdi! — sušu
ko Poviliukas.

Jonukas užraudo ir pašoko.
— Tu begėdis! Ko lendi čia prie mū

sų. Sakiau: eik su Jurgiuku varliauti, — 
ir jis piktai pastūmė Po Viliuką.

Visi garsiai nusijuokė.
— Tegu eina varliauti, tegu eina var

liauti, — šaukė visi. — Į Jurgiuko ap
smukusią kepurę daug varlių tilps.

Poviliukas lyg ir negirdėjo jų žodžių. 
Jis tik žiūrėjo į nelaimingą paukštelį, 
kurį Jonukas stipriai laikė savo ran
kose. Jis prisiminė tėvelio pasakojimą 
apie paukštelius, ir jo akyse pasirodė 
ašaros.

Poviliukas negalėjo kalbėti be ašarų. 
Jam taip buvo skaudu, kad paukštelis, 
iškentęs tiek vargų ir nelaimių, kol pa
siekė savo gimtąjį kraštą, dabar turėjo 
mirti žiauria kalinio mirtimi savo tėvy
nėje. Poviliukui baisu buvo apie tai ir 
pagalvoti. O Jonukas tikrai nemanė jo 
paleisti. Nebuvo kas daryti.

Poviliukas su Jurgiuku nuėjo į šalį ir 
ilgai galvojo, kaip išgelbėti nelaimingą 
paukštelį.

Staiga jo veidas nušvito. Jam atėjo 
gera mintis. Jis nusišluostė ašaras ir 
priėjo prie Jonuko.

— Parduok man tą paukštelį, —■ tarė 
jis.

— Pirk, — atsakė Jonas.
— O kiek nori? paklausė nedrąsiai 

Poviliukas.
— Litą, — nusijuokė Jonukas. — Pi

giau neduosiu. Tik pažiūrėk, koks jis 
gražus.

Jonukas ištiesė ranką ir parodė jam
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J.E. šy. Tėvo Nuncijus 
Venezuela! su mūsų sk. 
vyčiais Caracas, Venezu- 
eloje, šv. Kazimiero die
na. J.E. iš dešinės Rajo
no vadeiva v.s. dr. P. 
Neniškis.

paukštelį. Jo plunksnelės saulėje bliz
gėjo įvairiomis spalvomis.

— Gerai, — tarė Poviliukas, — aš jį 
nupirksiu.

Jonuko akys godžiai sublizgėjo.
Poviliukas iš savo mažo kišenėlių iš

siėmė piniginę ir iškratė į delną visus 
pinigus. Tai buvo jo paties sutaupyti pi
nigėliai, už kuriuos jis žadėjo pirkti 
gražią spalvotais paveikslais knygelę, 
kokią matė pas Stasiuką.

— Tai kad čia tik penkiasdešimts 
centų! — sušuko Jonukas. — Per maža. 
Už tiek neparduosiu.

Poviliuko veidelis pabalo. Daugiau jis 
neturėjo. Ir ką jis dabar turėjo daryti, 
ką pasiūlyti Jonukui?

“Piniginę”, staiga atėjo jam į galvą 
mintis. Tą gražią, mažą odinę piniginėlę, 
kurią jam tėvelis nupirko šventėms do
vanų. Su žibančiais krašteliais ir auksi
ne sagutė. Dėl jos visi seilę rijo. Jis su
abejojo. Bet kai jo akys netyčia susitiko 
su mažomis paukštelio akytėmis, taip 
graudžiai žiūrinčiomis j jį, jis nieko ne
laukęs sušuko:

— Imk ją, Jonuk, tik atiduok man. 
paukštelį.

■— Sutinku, sutinku! — sušuko Jo
nukas, — duokš man ją.

Poviliukas padavė piniginę. Paskui 
savo virpančiomis rankutėmis jis pa
ėmė paukštelį. Poviliukas paglostė jo 
švenias plunksneles, pabučiavo jo gal
vytę ir tarė:

— Nebijok, paukšteli! Tu tuoj būsi 
laisvas,— ir ištiesė ranką.

Paukštelis iš karto paabejojo, ar jis 

iš tiesų jau laisvas, paskui staiga ištiesė 
sparnelius ir iškilo į orą.

— Neišmanėlis, — tarė Jonukas, tai 
pamatęs.

— Kodėl tu jį paleidai? — sušuko ki
ti, nesitikėję to,

--  Dėl to, — atsakė jis, — kad jis 
mano.

Visi nustebę žiūrėjo į Poviliuką. O jis 
buvo laimingas ir patenkintas.

— Jis nori būti laisvas, kaip ir jūs 
visi, — kalbėjo jis. — Ar jums būtų ge
rai, jei kas nors jus sugavęs kankintų?

— Teisybė, — atsiliepė vienas, — Po
viliukas gražiai padarė.

Su tuo sutiko ir kiti draugai. Toks 
Poviliuko pasielgimas visiems patiko. 
'Pik vienas Jonukas linksmai juokėsi

ps. R. Šilbajoris stengiasi, kad visi suprastų 
Iš I-jo JAV rajono vad. sąskrydžio.
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Clevelando sesės su mie
lais svečiais s. kun. S. 
Ylo ir s. prof. I. Kolupai
la šv. Jurgio dieną.

Nuotr. V. Kizlaičio

raičiodamasis žemėje ir kartojo:
— Neišmanėlis, neišmanėlis. Tikras 

kvailutis! Jei man po tiek mokėsi, aš tau 
sugaudysiu jų visą šimtą...

Kai saulė pradėjo krypti į vakarus, jie 
rengėsi eiti namo. Linksmai pūsdami 
dūdeles, jie šokinėjo per kelmus, rink
dami uogas. Paėję neilgą galą, jie susto
jo prie vienos didelės pelkės, kur, kaip 
žmonės pasakojo, buvęs didelis ežeras. 
Tame ežere buvę dideli, gražūs auksi
niai rūmai, kurie giedrą dieną, kai van
duo nejudėdavo ir jokia bangelė ne
drumsdavo ežero paviršiaus, būdavo 
aiškiai matyt. Ten seniau gyvenusios 
laumės ir savo gražiomis dainomis vi
sus žavėdavusios. Bet paskui ežeras pa
mažu išnyko, apaugo maurais ir žolė
mis, užslinko dumblu.

Toje vietoje dabar riogsojo ši pelkė. 
Jos paviršiuje augo žolės ir žydėjo gra
žios, geltonos purienos.

Jie visi dar čia sustoję dairėsi, žiūrėjo, 
kaip vandens baltume atsimuša palši 
debesėliai ir klausėsi, kaip toli miške 
genys kala.

Staiga baisus riksmas juos mirtinai iš
gąsdino.

— Gelbėkit, gelbėkit! ...
Nutilo jų švilpynės, ir gėlių puokštės 

iškrito iš jų rankų.
— Gelbė-ėėėkit ... — šiurpulingai 

pakartojo miške aidas..
Jie pamatė, kaip vienas iš vaikų, nu

ėjęs į pelkės vidurį, dabar pamažu 
grimzdo. Tai buvo Jonukas. Jis traukė 
kojas, norėdamas išlipti, bet jam nesi
sekė. Jis skėtavo rankomis, norėdamas 
už ko nusitverti, bet aplink nieko nebu
vo. Visiškai nusikamavęs ir purvinas, jis 
taip garsiai šaukė pagalbos, kad visas 
miškas skambėjo. Bet kas galėjo eiti jo 
gelbėti? ...

Jo išmargyta dūdelė gulėjo dumble, ir

8

Aušros tunto Vokietijoje 
sesės . . .

Nuotr. H. Motgobienės
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J.E. vysk. V. Brizgys vie
šėjo pas Čikagos seses ir 
brolius šv. Kazimiero die
ną

Nuotr. V. Kizla'ičid

niekas dabar į ją nežiūrėjo. Draugai, 
nežinodami kas daryti, stovėjo drebėda
mi iš baimės, negalėdami nė žodžio iš
tarti.

Staiga jie pamatė Poviliuką, kuris, 
visas sušilęs ir degančiomis akimis, su 
glėbiu šakų rankose, bėgo prie skęstan
čio. Jis pribėgo prie pelkės krašto ir drą
siais žingsniais ėjo tiesiai prie Jonuko. 
Paskui atsigulęs ant pilvo, kad taip greit 
neklimptų, jis numetė šakas, greit atsi
stojo ant jų, kad lengviau laikytųsi pa
viršiuje, ir padavė skęstančiam ranką.

Visų nustebimui nebuvo galo.
Ištraukęs iš dumblo, jis atvedė už ran

kos Jonuką prie kranto. O pats greitai 
grįžo, paėmė jo dūdelę ir, nuplovęs ją 
vandeny sudūdavo ir padavė jam. Imk 
ją, — tarė jis, — ji dar skardžiau skam
ba.

Jonukas ją paėmė, nedrįsdamas pa
žvelgti Poviliukui į akis.

— Dabar eisim namo! — taip ramiai 
kalbėjo Poviliukas, lyg čia nebūtų nieko 
atsitikę. O jo draugai vis dar negalėjo 
atsipeikėti.

— Na, ko žiopsot, — tarė Poviliukas, 
— matot, kad saulutė jau leidžiasi...

Ir jis pirmas žengė į priekį, paėmęs 
Jurgiuką už rankos. Paskui juos ėjo visi 
draugai, nepratardami nė žodžio.

Poviliukas ėjo tvirtais žingsniais, pla
čiai žengdamas, nesidairydamas į šalis.

Jonukas ėjo pats paskutinis. Jo krū
tinėje virė didelė kova. Ar jis dabar tu
rėjo verkti ar tik nusijuokti, kaip buvo 
papratęs. O gal pulti prie Poviliuko, ap
sikabinti jo kaklą ir padėkoti.

Tik netoli namų, kai jie išėjo iš miško 
ir perėjo laukus, Jonukas nedrąsiai pri

ėjo prie Poviliuko. Jis paėmė jį už ran
kos, valandėlę žiūrėjo į jo ramų veidą, 
paskui staiga apsikabino jo kaklą ir ta
rė:

— Atleisk man ... Ačiū tau! ...
Paskui išsiėmė piniginę ir norėjo 

grąžinti.
— Turėk ją, — tarė Poviliukas, — juk 

už ją pirkau iš tavęs paukštelį.
— Ne, ne, — atsakė Jonukas, — tu 

turi ją priimti...
Ir jis prievarta įgrūdo ją Poviliukui į 

kišenę.
— Aš daugiau negaudysiu paukštelių, 

— kalbėjo jis, — būsiu tavo draugas . ..
— Gerai, — tarė Poviliukas, — aš no

riu, kad tu būtum mano draugas....
— Prižadu, — suskarpbėjo Jonuko 

balsas, pilnas pasiryžimo.
Paspaudę vienas antram rankas, jie- 

išsiskyrė kaip tikri draugai.
—• O kada tave galėsiu atlankyti, — 

šūktelėjo dar jam Jonukas.
— Kada tik nori, — atsakė Poviliu

kas.
—- Gerai...
Skirdamiesi su Poviliuku, draugai 

jam pasakė:
— Tu padarei kaip didelis vyras. Mes 

tave mylėsime ...
Kai Poviliukas grįžo namo, jis ma

mytei apie tai nieko nepasakė. Nors ji 
jautė, kad kas nors buvo su juo atsitikę, 
bet iš jo nieko nesužinojo. Kai ji pa
klausė, kodėl jo rūbeliai purvini, jis 
neaiškiai atsakė:

— Pelkėje susidumblinau ...
Tik rytojaus dieną, kai Jonuko ma

mytė atėjo pas Poviliuką ir, verkdama 
džiaugsmo ašaromis, jam dėkojo, visi
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VARNĖNAS
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 365 

paukščių rūšys. Jų tarpe vienas įdo
miausių — varnėnas (paprastai špokas). 
Varnėnas beveik naminis paukštis.

Varnėnas — paukštis - giesmininkas. 
Jis savo “gaidos” neturi. Jis pamėgdžio
ja dažniausiai girdimus garsus. Lietu
vos kaime jo giesmėj nugirsti šuns loji
mą, arklio žvengimą (ypač šį mėgsta), 
karvės-jaučio baubimą, veršio ar avelės 
blovimą, gaidžio giedojimą, vištos ka
tėjimą, pylės kvarkimą, žąsies gagenimą 
ar žąsino klykimą ...

Šitie garsai varnėno giesmėj aiškiai 
nugirstami kitų silpnesnių garsų tarpe, 
kurie eina nenutrūkstamai, tarsi vėjo 
švilpimas ar vandens kliūksenimas ...

Įdomu būdavo varnėno giesmės pasi
klausyti pavasarį saulei tekant arba vi
dudienį, kai viskas aplink aptyla, ir savo 
sodyboje prasikišančius garsus jo gies
mėje nugirsti. O svetimoje sodyboje at
sidūręs ir varnėno giesmės klausyda
mas, labai pigiai pastebi sodybos triukš
mų skirtumus.

Varnėnas išlekia rudenį į šiltesnius 
kraštus, kur ne visą žiemą žemė tebūna 
sniegu apklota.

Parlekia pavasarį į savo pernykščių 
vietą, į tą pačią uoksvą, į tą patį inkilą.

Labai ir labai retai tepamatai varnėną 
žiemą, besimaišantį su žvirbliais, star
tomis prie namų, ar kokiame šlaite, kur 
kyšo iš sniego plika žemė.

Per 50 metų tik du kartu tesu matęs 
varnėną žiemą Lietuvoje ir tai šioj pusėj 
Kalėdų.

Kai kur nors varnėnas pasirodo žie
mos metu, žmonės ima kalbėti apie bū
siančius kažkokius nepaprastus įvykius: 

sužinojo, kas buvo atsitikę. Glausdama 
jį prie savęs, mamytė pasakė:

— Tu didvyris, tikras didvyris... Tu 
vertas sesutės. Tu mokėsi ją mažutę 
saugoti nuo visų pavojų, jei aš kartais 
negalėčiau ... 

nederlių, sausrą, lytingus - audringus 
orus, ar kokias ligas užeisiančias, ar ko
kius antkryčius, ar karus būsiančius.

Š. Amerikoje, pav. Bostone, varnėną 
matai per kiaurus metus. Nors čia ir 
nebūna didelių šalčių, bet varnėnai lai
kosi žiemą prie namų. Mėgsta kaminus. 
Taip ir stebi iš lango varnėnus išgąstin
gai prieš šaltesnius orus, tupinčius ant 
kaminų, landančius į kaminus. Ir ne 
tik vakarop, kai gulti ruošiasi nakčiai, 
bet ir dienos metu. Beveik visuomet ant 
pasirinkto kamino vienas tupi, tarsi sar
gybinis, kad kiti pamėgtos vietos neuž
imtų.

Daugiau penkių, ant vieno kamino be
sisukaliojančių, neteko matyti.

Lietuvoje tik kovarniai (kuosos) ka
minų teprisilaikydavo.

Apie Bostoną ir giesmė varnėno kita. 
Čia varnėno giesmėj nesu nugirdęs bū
dingų apylinkėj garsų. Tiesa, tokių ir 
nėra. Yra ištisinis ūžimas.

Neįdomi čia varnėno giesmė, — netu
ri jis čia ko gero pamėgdžioti. Ig. K.

SUTARTINĖS
Lietuvių liaudies sutartinės yra dau

giabalsės dainos. Tikroji sutartinė turi 
savotišką dvibalsę ar tribalsę harmoni
ją, kuri nėra pagrįsta klasikinės harmo
nijos dėsniais. Sutartinės gali būti gana 
lengvai dainuojamos didesniame būry
je, kaip pav. skilties šventėse, draugo
vės sueigose, iškilmėse, o ypač prie lau
žų, į jas įtraukiant visus dalyvius (net 
svetimtaučius). Čia duodama sutartinė 
“Tu tu , tu ji, obelėle” dainuojama se
kančiu būdu.

Toronto jaunosios snaiges . .
Nuotr. St. Dapkaus
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TU TU TUJI, OBELELE !

Tu tu tuji, tu užaugai, lioj tuto, tuoilylio 
" " ne vietelėj " " "
" " šal kelelio " " "
H II ■ till t!atajiena 

piemenėliai " " "
" iškrės tavo " " "

" " obuolėlius " " "
" parneš namo " " "

Pradžioje dalis skautų ir kitų dalyvių 
pradeda priedainį (pritarimą-refreną): 
“Ciuto-čiuto, tatato, tatato”, vėliau ats
kira skautų grupė prisijungia su dainos 
tema: “Tu tu tu ji, obelėle, lioj tuto, tu 
oj lylio”. Sekančiam posme vėl kartojasi 
“tu tu tu ji” ir “lioj tuto, tu oi lylio”, tik 
vietoj “obelėle” dainuojama “tu užau
gai” ir tt. Geriau, kai skiltis ar grupė iš 
anksto pramoksta dainos temą. Tada 
sutartinė gražiai skambės. Nebijokime, 
jei sutartinė kartais skamba “ausį rė
žiančiai” — tai jos būdingumas!

Ypač įsidėmėtina sutartinių priedai
niai, kuriuos skautai galėtų panaudoti 
šūkiarps. Štai jų visa pynė:

“Dalino lylio čiuto”, “kadujo”, “roti- 

lėlė ratulio”, “ridulio”, “sėju veju čiu- 
tela”, oi, oi lylio”, “džium, džium”, “ri
ma, tuto”, “lole palo eglelo”, “lepo le- 
putėli, trep trepitela”, “dobile lylio”, 
“liu, lia”, “sodauto”, “dauno”, “rygoš 
rygela”, “bau”, “tanarilio”, “čir vir, vir”.

Pav. “ta ta to, tai gražu, rotilėle ratu-' 
lio”, “bau, džium, džium, tai patinka 
mum”, “dobile lylio, jau broliukai atvy
ko, lepo leputėli, trep treputela!” (kai 
broliai atvyksta pas sesutes šokti...) 
ir tt.

Išmeskime svetimybes jau taip įsivy
ravusias mūsų šūkiuose ir vartokime 
tik mūsų liaudies sutartinių priedainius.

V. B.
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STAIGMENA IR ...
TRAUKINIO SUDUŽIMAS

Pusę dvyliktos nakties Stuartas ir jo 
Skiltis pasiekė vienuolyną. Jie prasilen
kė su keliais rusų žvalgybos vienetais 
judėjusiais į pietus, bet lengvai išvengė 
susidūrimo tik aštrios Juhani ir Mikko 
klausos dėka. Abu lapiai, atrodė, galėjo 
girdėti pačius menkiausius garsus.

Be dvidešimties minučių dvyliką pa
sigirdo tolimas lėktuvų ūžimas. Stuar
tas, sudrėkintu pirštu nustatęs vėjo 
kryptį, pasiūlė pasislėpti pietų rytuose 
nuo vienuolyno, nes vėjas buvo iš šiau
rės vakarų ir, jei suomių pilotas išmes 
savo parašiutą tiesiai virš vienuolyno, 
tuomet sprogstamosios medžiagos siun
ta leisis pavėjui.

“Ar lakūnas žinos kada jis bus virš 
vienuolyno?” Juhani paklausė abejoda
mas. “Jeigu jis bus nors per kilometrą 
nuklydęs nuo kelio, mums bus labai 
sunku surasti siuntą. Ji nugrims snie
ge”

“O, jis matys sniege juodą vienuoly
no šešėlį”, Stuartas jam užtikrino. “Man 
pasakojo, kad žvaigždžių šviesa padeda 
lakūnui atpažinti upes ir namų stogus; 
todėl, esu tikras, kad šioje sniegu pa
dengtoje vietovėje jis galės išskirti ke
turkampę vienuolyno formą”.

Jie nekantriai laukė. Motorų ūžimas 
rodė, jog lėktuvas skrido labai aukštai. 
Be dešimties dvyliktą Juhani palietė 
Stuarto rankovę.

“Ten atskrenda kitas lėktuvas iš 
pietų”.

Stuartas klausėsi ir labai greitai iš
girdo antrojo lėktuvo motorų burzgi
mą. Atvykėlis turėjo truputį skirtingą 
garsą, truputį aukštesnio tono.

“Tikriausiai jie nesiuntė dviejų lėktu
vų”, sumurmėjo Stuartas. “Galbūt, kad 
nieko blogo neatsitiko”.

Jis dirstelėjo į fosforines savo laikro
džio rodykles. Dvi minutės iki dvylik
tos. Antrasis lėktuvas buvo virš galvos 
ir, atrodė, besileidžiąs sukdamas dide
liais ratais žemyn.

Jis nusileido taip žemai, kad skautai 
galėjo matyti liepsnos liežuvius einan
čius iš jo vamzdžių, o motorų ūžimas 
buvo kurtinantis.

Stuartas pasirausė kišenėje ir išsi
traukė degtukų dėžutę.

“Aš uždegsiu degtuką, ir tai turėtų 
būti ženklu, kad mes laukiame”.

Bet kol nusimovė pirštinę, parašiutas 
jau buvo išmestas. Šviesa, kuri atrodė

12

kaip elektrinis žibintas, pradėjo kristi į 
rytų pusę.

“Ten ji”, burbtelėjo Paavo, ir beveik 
tuo pačiu metu lėktuvo motoro perkū
nija buvo pertraukta kito garso — kul
kosvaidžio aštrios salvės.

Takka-takka-takka-takka-takka-tak.
Blykčiojimai aiškiai matėsi taip, 

kaip ir šviesos ruožai, kurie žymėjo 
šviesos kulkas skrodžiančias tamsą ir 
rodančias kelią nematomam kulkosvai
dininkui.

“Po šimts pypkių”, Stuartas persigan
do. “Antrasis lėktuvas — jis rusų”.

Skautai įtempė akis sekdami liepsne
les einančias iš lėktuvo dviejų išmeta
mųjų vamzdžių. Jie matė jas trumpai, ir 
jos tuoj pranyko. Jie matė sekančio lėk
tuvo šviesas, keturias raudonas liepsne
les vienoje linijoje. Tas rodė, jog lėktu
vas buvo kelių motorų.

Liepsnelės kilo ir kilo aukštyn kol 
pranyko. Motorų burzgimas tilo abiems 
lėktuvams kylant į padanges. Rusas tu
rėtų turėti katino akis ir stebukladario 
nuojautą, jei norėtų kautis su suomiu 
tamsoje.

“Kaip su dinamito paketu, Stuartai?“ 
Paavo paklausė pertraukdamas tą tylą, 
kuri buvo apgaubusi skautus. “Jis bus 
tuoj ant sniego. Einam”.

“Palauk, Paavo”, Stuartas šūktelėjo. 
“Išspręskim viską. Ką čia veikė rusų 
lėktuvas? Jis laukė suomių piloto”.

“Tu negalvoji...” Paavo nusigando ir 
nutilo.

“Įsidėmėk vietą, kur krenta šviesa, 
Juhani”, tarė Stuartas. “Mes truputį pa
lauksim. Jei rusai kokiu nors būdu su-

žinojo, kad lėktuvas čia turėjo atvyk
ti... tada jie mums paruošė sutiktu
ves”.

Ši mintis nugąsdino skautus. Stuartas, 
kuris pats tą mintį iškėlė, jautė kaip 
baimė kaustė jo kūną. Juk buvo tik trys 
keliai, kuriais rusai galėjo sužinoti apie 
numatytus Vaiduoklių skilties darbus. 
Jie galėjo klausytis radijo pranešimų 
bet tuomet jie turėtų turėti slaptąjį ko
dą. Jie galėjo gauti žinių iš šnipų, esan
čių suomių stovykloje. Tas tačiau būtų 
buvę sunku, nes- visas planas buvo su
statytas skubiai ir labai slaptai. Trečias, 
ir galvojant apie jį Stuartas jautė kaip 
jį krėtė šiurpuliai, rusai galėjo surasti 
slaptąjį buklą ir priversti Matti arba 
Stuarto tėvelį išduoti tai, kas buvo ruo
šiama.

Lyg skaitydamas jo mintis, Juhani 
tarė:

“Mes neturėjome palikti to ruso mū
sų būkle, Stuartai. Matti yra luošas, o 
tavo tėvelis visai bejėgis”.

Stuartas neatsakė, ir skautai susigūžė 
penkioms minutėms į sniegą giliai gal
vodami.

Paavo pertraukė tylą.
“Stuartai, vieną dalyką mes turime 

turėti galvoje. Suomių kariuomenės 
štabo viršininkas patikėjo mums Mur
mansko geležinkelio suardymą. Jei 
mums pavyktų sutrukdyti kariuomenės 
dalinius ir amuniciją, kurią Stalinas 
skubiai siunčia į Petsamo frontą, mes 
galėtume išgelbėti šimtų mūsų kareivių 
gyvybes”.

“Žinau!” Stuarto balsas buvo be jo
kios spalvos. Jis kovojo tarp noro grįžti 

atgal į slaptąjį buklą įsitikinimui ar su 
jo tėvu ir Matti yra viskas tvarkoje, ir 
pareigos jausmo, kuris liepė juos už
miršti ir eiti atlikti pareigos, kaip buvo 
pažadėta.

Dvidešimts minučių praslinko. Skau
tai, nežiūrint šiltų rūbų, pradėjo stip
riai šalti. Juhani palengva trynė sniegu 
žandus ir nosį. Jis vertė ir Stuartą tai 
daryti.

Pusę pirmos keturi skautai vėl išgirdo 
lėktuvo ūžimą. Jis artėjo. Staiga nušvi
to. Tai lėktuvo raketa.

Šviesa buvo akinanti. Tuo metu ašt
rios akys pastebėjo kažkokį judėjimą 
miško pakraštyje, apie šimtą metrų nuo 
jų-

“Ten kažkoki vyrai, Stuartai”, Juha
ni įspėjo.

“Aš taip ir maniau. Atsigulkit. Jie 
mūsų baltose uniformose niekad nepa
stebės”.

Nušvito antra raketa, po to ir trečia. 
Lėktuvas skriejo ratu kokią penkioliką 
minučių vis mėtydamas raketas. Po to 
tuoj pasirodė švieselės pasklidusios pla
čiu ratu. Tai buvo žibintai rankose rusų 
karių, kurie buvo skubiai atgabenti į 
vienuolyno apylinkes sugauti suomių 
jaunuolių, laukiančių dinamito siuntos.

Platus žibintų ratas apsupo keturis 
skautus iš visų pusių.

“Ar mes jiems parodysime, kaip rei
kia kovoti?” Paavo paklausė spausda
mas automatą. Stuartas tyliai nusijuokė.

“Kam mes save vadiname Vaiduoklių 
skiltimi, Paavo?” jis tęsė “Ar tu nepri
simeni, kaip mes kalbėjome tą naktį 
prieš karą? Mes juk buvome sužavėti 
minties, jog būsime vaiduoklių skiltimi 
— kuri galės praeiti visur, kur tik nori, 
nematoma, atliks darbus nepagauna
ma?”

“Atsimenu”.
“Tai kodėl siūlai mums kovoti su ru

sais? Mes esame baltai apsirengę. Snie
go sluoksnis virš mūsų, ir mes galim 
išlikti nepastebėti. Įsikaskim!”

Juhani pradėjo juoktis.
“Šią naktį mes būsime, kaip šiaurės 

kurapka, kuri įsikasa į sniegą norėdama 
pabėgti nuo šalčio... ar nuo klajojan
čios lapės. Jei mus sugaus, Paavo, aš tau 
sumokėsiu tūkstantį markių. Taip aš 
galvoju apie rusus. Jie nėra pakankamai 
greiti sugauti net trikojui asilui, kurio 
dvi kojos surištos”.

Lauždami sukietėjusią sniego plutą, 
skautai pradėjo kasti. Žibintų ratas ne-
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išvengiamai mažėjo. Už kiekvieno vyro 
su žibintu buvo kitas šautuvu rankose 
ir paruoštu durtuvu.

Juhani pasislėpė paskutinis. Jis išly
gino sniegą virš savo draugų, palikda
mas tik po vieną mažą skylutę ten, kur 
buvo akys. Po to jis ir pats apsikasė.

Stuartas jautėsi ypatingai prastai, ir 
kai šviesos priartėjo kokią dešimtį met
rų, jis troško, kad jie būtų sugalvoję 
kokį nors kitą kelią pabėgimui. Atrodė 
buvo neįmanoma, kad ieškotojai nepa
stebėtų išjudinto sniego arba kad, dar 
blogiau, neužliptų ant vieno iš skautų.

Stuartas jautė kūne silpną virpėjimą, 
kai vyrai žengė per užšąlusį sniego pa
viršių. Jis girdėjo juos patyliais kalban
čius. Jie buvo įsitempę ir pasiruošę šau
ti pasigirdus mažiausiam garsui.

“Kai priartėsime prie to prakeikto pa
rašiuto su dinamitu, tikrai rasime tuos 
niekšus”, vienas iš rusų bambėjo. “Aš 
neapkenčiu šių nakties medžioklių. 
Žmogus neturi galimybės gintis. Pirmas 
dalykas ką jis pajunta, ir tai paprastai 
būna paskutinis, tai penkiolika centi
metrų suomių plieno savo širdyje”.

Geltona šviesa, kuri atrodė taip arti ir 
taip ryški, pradėjo blukti. Stuartas jau
tė nepaprastą norą juoktis. Jis norėjo 
atsisėsti ir šūktelėti rusams “Bū”.

“Jie bėgtų lyg nuo tūkstančio šmėk
lų”, jis pramurmėjo kratydamasis 
sniegą.

“Ar aš tau nesakiau, Paavo, kad jie 
mus aplenks?” Juhani paklausė. “Tie 
ruskiai... ba, gimę akimis, kurios yra 
nė kiek negeresnės, kaip akmenukai. Jie 
turi ausis, kurios girdi tik jų pačių kvai
lą kalbą. Na, Stuartai, kas toliau?”

“Mes turime iš čia nešdintis”,tarė 
trumpai Stuartas. “Ir tada mes galime 

pasvarstyti ateitį. Bet mes negalime iš
sprogdinti geležinkelio be sprogstamo
sios medžiagos”.

“Mes pažadėjome sustabdyti kariuo
menės dalinius ir amuniciją vykstančią 
į Murmanską”, Paavo tarė kietai. “Aš 
siūlau tuojau pasukti sienos pusėn. Ten 
tikrai rasime kokį nors būdą “sutvarky
ti” geležinkelį. Gal galėtume nuo bėgių 
nuleisti traukinį”.

“Aš nežinau, ar mums nereikėtų grįž
ti į buklą ir pranešti suomių štabui apie 
sprogstamąją medžiagą”, Stuartas tarė 
abejodamas, “na ... ir aš geriau prisipa
žinsiu. Man neramu dėl tėčio ir Matti”.

Užstojo tyla. Juhani ir Mikko buvo 
pasiruošę vykdyti viską, ką tik Stuartas 
būtų pasiūlęs. Tačiau Paavo nepametė 
iš akių pagrindinio uždavinio.

“Stuartai”, tarė jis švelniai, bet tvir
tai, “Suomija kariauja. Mes esame mir
tinai susikibę su tvirtu priešu. Jei grįši
me į buklą, prarasime keturias valan
das. Dvi valandos ten, dvi valandos at
gal. Tai užtektinai laiko vyrams ir amu
nicijai pasiekti Murmansko pakrantę ir 
sunaikinti mūsų šiaurinę armiją. Jeigu 
tu nori...”
“Nebesakyk daugiau nieko, Paavo”, 
Stuartas pertraukė. “Aš atsiprašau, nes 
žinau, kad mano tėtis man nepadėkotų, 
jei aš neatlikčiau savo pareigos. Vyks
tam, Juhani... tu esi mūsų kompasas. 
Vesk”.

“Kompasas!” Juhani bambtelėjo lyg 
nepatenkintas. “Aš nesu joks kompasas. 
Joks tikras lapis nepasitikėtų maža me
talo ir stiklo dėžute. Kam Dievas sutvė
rė žvaigždes? Kodėl medžiai pilki šiau
rės pusėje, eh? Ar tie daiktai nebuvo 
duoti žmogui, kaip kelrodžiai?”

“Aš tik juokavau, Juhani. Nenorėjau
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tavęs įžeisti”.
“Tai gerai”, tarė Juhani, ir nepasiten

kinimas pranyko iš jo balso. “Aš būčiau 
vaikas, jei galvočiau, kad tu man ką 
nors blogo norėjai pasakyti. Dabar pa
tylėkime”.

Jie tylėjo taupydami energiją didžiai 
kelionei, kuri buvo jiems prieš akis. Lo- 
hilihaa buvo dvylika mylių nuo Rusijos 
sienos. Murmansko geležinkelis buvo 
dar toliau priešo teritorijoje. Vaiduok
lių skiltis apsiėmė atlikti milžinišką už
davinį, ir kol skautai pasiekė vienos li
nijos geležinkelį, jungiantį Murmansko 
pajūrį su Leningradu, jie pažino tikrą 
nuovargį ir alkį.

Praėjus dvidešimts keturioms valan
doms sunkaus žygio slidėmis, jie pama
tė kamuolį dūmų. Jis judėjo ramiai snie
gu padengta lyguma ... garvežys.

“Vyrai ir amunicija... Stalinas nieko 
netaupo, kad tik sunaikintų Suomiją”, 
sušuko piktai Paavo.

“Valdykis, Paavo”, tarė ramiai Stuar- 
tas. “Prisimink... kuo didesni jie yra, 
tuo smarkiau krenta”.

“Čia gudru!” Juhani nusijuokė. “Aš 
turiu tai prisiminti. Kuo didesni jie yra, 
tuo smarkiau jie krenta. Taip, tai tiesa. 
Stuartai, tavo burna yra pilna išmin
ties”.

“Aš norėčiau, kad ji dabar būtų pilna 
karštos kavos”.

“Gal ji greit galės kavos paragauti”, 
atšovė Juhani. “Ten yra stotis, kur trau
kiniai nueina į šalutinius bėgius, norė
dami vienas kitą praleisti. Ji nėra toli”. 
Juhani turėjo galvoje šalutinius bėgius, 
kurie sudarė ratus taip, kad šiaurėn einą 
traukiniai galėtų prasilenkti su keliau
jančiais į pietus.

Po valandos, kai dienos šviesa pradėjo 
nykti, skiltis atsirado netoli šalutinių 
bėgių. Ten vyko smarkus darbas. Kele
tas traukinių stovėjo laukdami, tuo tar
pu tušti traukiniai, vienas iš jų su aiš
kiu sanitarinio traukinio raudonu kry
žiumi, riedėjo į pietus.

Nors Juhani to tuomet nežinojo, bet 
jis pasirinko vieną iš svarbiausių Sovie
tų šiaurės fronto “tvarkymo stočių”.

Aplink buvo matyti šimtai rusų karei
vių. Jie miklino savo kojas po sukimš
tos kelionės į šiaurę. Kai kurie buvo 
susikūrę mažus lauželius ir virėsi val
gyti.

Kai užėjo tamsa, vaizdas buvo toks, 
kad tikrai galėtų patraukti menininko 
akį. Mirksinčios naftos lempos sudarė

Detroito Min8ougėnoi iškyloje . .
Nuotr. A. Bonionio

gražius ratus tamsoje. Kareiviai, vieni 
stovinėjo grupelėmis, kiti žiūrėjo iš va
gonų langų nekantriai laukdami paju
dėjimo. Ilgi patrankų vamzdžiai buvo 
nukreipti į dangų ir jų baisumas buvo 
ryškus nežiūrint brezentinių uždangalų, 
kurie dengė pabūklus. Sargybiniai 
vaikštinėjo pirmyn ir atgal paruoštais 
durtuvais. Nors skautai to nežinojo, ge
ležinkelio sargybos buvo sutrigubintos 
visuose pavojinguose punktuose.

Pajuokiantis raštelis, kurį Stuartas 
paliko Kropotkinui, kai jis ir jo draugai 
smuko pro rusų linijas užaliarmavo ru
sų komisarus. Jie įsivaizdavo, kad Vai
duoklių skiltis gali būti sudaryta iš bet 
kokio skaičiaus vyrų, ir visi Kropotkino 
protestai, kad “skiltyje buvo tik keturi 
skautai”, neturėjo jokio efekto. Šimtai 
kareivių buvo išstatyti saugoti Mur
mansko geležinkelio.

Kai Stuartas apžvelgė padėtį, jam su
sidarė vaizdas, kad priėjimas prie gele
žinkelio buvo neįmanomas. Sargybinių 
buvo žymiai daugiau negu reikėjo.

“Čia medžiagos yra užtektinai”, jis 
sušnabždėjo savo trims draugams, “ir 
jei mes tik galėtume prikišti degtuką 
prie vieno iš tų alyvos tankų, mes jau 
būtume atlikę geros nakties darbą”.

“Kaip apie tiltą, Stuartai?” Juhani 
paklausė. “Ar mes ten ką nors negalėtu
me padaryti? Jeigu tiltas būtų sugriau
tas ... nė vienas iš šių vagonų su me
džiaga negalėtų būti panaudotas prieš 
mūsų armiją”.

Stuartas patraukė pečiais.
“Tu esi stiprus, Juhani”, jis atsakė, 

“bet aš nemanau, kad ir pats Galijotas 
galėtų nutraukti žemyn geležinkelio 
tiltą plikomis rankomis”.
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“Aš niekad nesutikau Galijoto”, tarė 
Juhani gindamasis, “bet, jei mes čia pa
siliksime ... mes nieko kito nepadarysi
me, kaip mirsime badu”.

Stuartas nutarė pažvalgyti aplinką ir 
prislinko arčiau stoties. Jis matė, kaip 
ėjo paruošiamieji darbai traukiniams iš
leisti. Atrodo, rusai laukė kol paskuti
nis pietų krypties traukinys praeis, ir 
tuomet jie paliks šią stotį ir vyks šiau- 
rėn.

Pirmasis traukinys, susidedąs iš ke
turiasdešimt didelių alyvos tankų, sto
vėjo su garvežiu tik per kelis metrus 
nuo pagrindinės linijos. Mašinistas su
kinėjosi aplinkui su ilgakakle alyvos 
skardine, o kūrikas buvo užsiėmęs bū
delėje.

Stuartas pagalvojo, kaip lengva būtų 
užblokuoti visą liniją, jei tik pavyktų 
užimti traukinį. Deja, rusų sargybiniai 
stovėjo iš visų pusių. Įvykus kam nors 
ypatingesnio, jie tuojau duotų pavojaus 
ženklą.

Po kelių sekundžių pasigirdo artėjan
čio traukinio signalas. Jis pasikartojo 
kelis kartus, kiekvieną kartą vis gar
siau. Paskutinis pietų krypties trauki
nys artėjo.

Mašinistas pasiklausė, įkišo kelis kar
tus savo alyvos skardinės kaklą į gar
vežio ratus ir įlipo į būdelę. Po to atlei
do stabdį, ir garvežys pajudėjo kelis 
centimetrus į priekį, įtempdamas vago
nų sąkabas.

Stuartas grįžo- prie laukiančios tri
julės.

“Jie yra pasiruošę išjudėti”, jis tarė. 

“Tėra tik vienas dalykas ką mes galime 
daryti, jei mes planuojame sustabdyti 
šią amuniciją: mes turime įlipti į pirmą 
traukinį ir jį... sudaužyti”.

Tupėjęs Paavo pasikėlė. Mikko ir Ju
hani jį pasekė. Be žodžių Stuartas pa
sisuko stoties pusėn, ir keturi baltai ap
sirengę šešėliai slidėmis patraukė šiau
rės link.

Tuo laiku jau pasirodė pietų trauki
nys: jo ryškios lempos kirto baltą ruožą 
tamsumoje ir apšvietė bėgius. Jis prava
žiavo garsiai braškėdamas ir šnypšda
mas, ir jo mašinistas pasilenkė iš būde
lės linksmai mojuodamas tiems, kurie 
taip kantriai laukė kol galės pajudėti.

Kai tik paskutinis ilgos virtinės vago
nų pravažiavo pro bėgių sujungimą, 
alyvos traukinio garvežys švilptelėjo sa
vo signalą. Mašinistas pažiūrėjo išilgai 
traukinio, priėmė signalą iš transporta- 
cijos karininko tvarkančio šią stotį ir 
tuojau atleido stabdžius.

“Pasiruoškite”, įspėjo Stuartas. “Jis 
judės palengva tol, kol pravažiuos bė
gių sujungimą. Lipkite į trečią vagoną 
ir tuomet judėkite link garvežio kaip 
galima greičiau”.

“Kas bus, jei koks vienas iš mūsų ne
įlips? paklausė Paavo.

“Grįžt ten, kur laukėme sniege”, įsa
kė Stuartas. “Kiti ten grįš vėliau. Ge
rai, kad priminei. Na, ar jau pasiruošę?”

(Bus daugiau)

Verčia R. Mieželis.

Iliustracija A. Muliolio.
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Čikagos jūrų skau- 
tija . . .

Nuotr.
L. Knopfmilerio

17



Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

SEZONO ATIDAYMO PROGA...
Išblaškyti po platųjį pasaulį ir gyven

dami įvairiose klimato' sąlygose, vieni 
jūrų skautai seniai jau buriuoja, kiti tik 
pradeda buriavimo sezoną. Pradedant 
šių metų buriavimo sezoną gegužės 
mėn. 1 d., mums visiems jūrų skautams 
ir jų vadovams šie metai turi būti pasi
ruošimo metai beartėjančiai mūsų jubi
liejinei 1957 metų stovyklai.

1957 m. sukanka 35 metai kai Lietuvos 
jaunimas pirmą kartą išgirdo didingą 
Baltijos 'bangų ošimą ir ryžosi savoje 
jūroje įsigalėti.

Tas jaunimas, susibūręs į jūrų skautų 
eiles, paskleidė jūrinę mintį plačiai po 
visą Lietuvą.

Atsitolindami nuo savo gimtojo jūros 
kranto, mes išsinešėm meilę savajam 
kraštui ir savajai jūrai. Ši meilė įgalino 
mus pakęsti sunkų klajūno kelią. Ji už
degė mus tęsti tą skautiškai jūrinį dar
bą ir čia išeivijoje; kol ta meilė tyra ir 
tauri kaip pajūrio' gintaras rusens mūsų 
širdyse mes pajėgsime sėkmingai tęsti 
prieš 34 metus pradėtą darbą.

Tad tos garbingos praeities prisimini
mui ir artėjančios 35 metų stovyklos pa
siruošimui parodykime daugiau pasi
šventimo ir darbo, ruošiant mūsų sto
vyklas, pasirodymuose prie laužų, išmo
kime daugiau jūrinių skautiškų daine
lių, kad neliktų nė vieno jūrų skautuko, 
kuris nežinotų daineles, vakarais dai
nuojamas prie degančio laužo. Ypač 
mes, vadovai, pavartykime dažniau 
skautišką spaudą, kur rasime pakanka
mai medžiagos laužams.

Visi mūsų skautiškieji laimėjimai 
šiais metais tebūna mūsų darbų įpras
minimas 35 metų jubiliejinėj stovykloj.

Neužmirškime ir buriavimo, duokime 
progos šiais metais mūsų skautiškam 
jaunimui galimai daugiau paburiuoti, 
pairkluoti ir arčiau susigyventi su mūsų 
turimais ar naudojamais pastatais.

1
į NaclfeJia ) c į 
į M.Mažyyde i 
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JŪRŲ SKAUTŲ MALDA
Visagalis Dieve, Kūrėjau Visatos, kurio klau

so vėjai ir bangos, kūris nustatai saulei ir 
žvaigždėms kelius, į Tave mes, jūrų skautai, 
kreipiamės

Stiprink mus tikėjime, duok dvasios ramybės, 
ryžto ir jėgos. Globok mūsų kraštų ir artimuo
sius, laimink mūsų žygius ir savo Apvaizda 
saugoki, kad jaunos krūtinės, tvirtesnės už lai
vo medį, atlaikytų bangų puolimą, ir tamsią 
naktį, per rūką ir audras mūsų laivai nepalū
žusiais stiebais laimingai pasiektų uostą.

Amen.

Tad, tęsdami savo skautiškai jūriškas 
tradicijas, neužmirškime ir šiais metais 
buriavimo sezono atidarymo proga 
augštai iškelti jūrų skautų vimpilus ant 
visų plaukiojančių pastatų. Tegu jie 
garbingai primena jums senąsias lietu
vių jūrų skautų tradicijas ir suteikia 
ryžto sėmingai atsiekti užsibrėžto tiks
lo.

Sezono atidarymo proga visiems jū
rų skautų vadovams ir jų įguloms lin
kime sėkmės ir gero vėjo.

Juru Skautu Skyrius.

@ L.S.S. Jūrų Skaučių Skyrius paruošė jūrų 
skautėms nuostatus ir išsiuntinėjo susipažinimui.

© New-Yorko jūrų skautų Audrų laivas ruošia 
kursus. Talkininkais sutiko būti prof. Benderius, 
jūrų kap. M. Šlapšys, jūrų sn. M. Brokas, dr. M. 
Juozaitis ir v. valt. V. Zelenkevičius.

® Čikagoje jaunių jūrų skautų Žilvino laivas, 
vad. v.valt. E. Šimaičio, atšventė 2 metų sukaktį.

© Čikagos jūrų skautų Baltijos tunto krepši
ninkų komanda dalyvauja Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio pimenybėse.

© Toronto jūrų budžių įgula, vad. jūrų s. H. 
Stepaičio, statosi maža prielaivį /beibota/.

® LSB J ūrų Skautų Skyrius primena jūrų skau
tams, kad 1957 m. jūrų skautijai sukanka 35 me
tai.
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SU BURLAIVIU PRIEŠ GARLAIVĮ 
pagal Lowell Thomas

Pirmojo pasaulinio karo metu vokie
čių burinis laivas “Sceadler”, vedamas 
žinomo jūrininko grafo Felikso Luck- 
ner, vadinamo “Jūrų velniu”, prasimušė 
pro britų blokadą ir sukėlė sumišimą 
Atlanto ir Ramiojo vandenyno sąjun
gininkų laivų keliuose. Grafas Luckner 
savo jūrininkišką tarnybą pradėjo bū
damas dvylikos metų, kai pabėgęs nuo 
tėvų, gavo pirmą darbą laive. Tas darbas 
buvo nesudėtingas, nes reikėjo valyti 
kiaulides ... Jis pažinojo gerai eilinio 
jūrininko gyvenimą, jo vargus ir 
džiaugsmus, todėl kiekvienas jūrinin
kas buvo jo draugas. Vėliau tapo karo 
laivyno atsargos karininku, dalyvavo 
kare, kur pasižymėjo ne tik drąsa, ap
sukrumu, bet ir dideliu žmoniškumu.

“Sceadler” buvo jankių kliperis, sta
tytas Anglijoje, kuris atatinkamai jį 
pertvarkius, įdėjus mašinas, tapo pa
verstas pagalbiniu kreiseriu. Pagal do
kumentus, tai buvo norvegų burlaivis 
“Irma” vežąs lentas į Australiją.

Didžiausias laivas, kurį pagavome 
Atlante, buvo 9.800 tonų britų garlai
vis “Horngarth”. Tai buvo mūsų 
džiaugsmo diena. Pats laivas turėjo ra
dio siųstuvą ir buvo gerai ginkluotas. 
Tik pastebėję jį nutarėme, kad turėsime 
sukrimsti kietą riešutą. Nedidelis bur
laivis, ginkluotas kulkosvaidžiais, o įgu
la šautuvais ir rankinėmis granatomis, 
turėjo paimti gerai ginkluotą didelį gar
laivį. Bet kodėl nepabandyti?! .

Pakėlėme signalą:
“Prašome chronometro laiko”

Garlaivis į mūsų signalą nekreipė dė
mesio ir plaukė sau, lyg linkėdamas 
mums nusipirkti gerą laikrodį.

Bet mes turėjome ir kitas priemones 
priešui prisivilioti. Netrukus iš virtu
vės ėmė veržtis tirštų dūmų kamuoliai, 
o ant stogo padėtas ir laiku padegtas 
puodas su magniumi gerai pavaizdavo 
rausvą liepsną. Į stiebą gi pakėlėme ne
laimės signalą. “Sceadler” tikrai atrodė
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ugnies apimtu laivu, kuriam reikėjo 
skubios pagalbos.

Trisdešimt ginkluotų vyrų pasislėpė 
už relingų, o mechaniko pagalbininkas, 
skubiai persirengė moteriškais drabu
žiais ir turėjo pavaizduoti gražią, bet 
naivią Žozefiną, tariamą kapitono žmo
ną.

Dar turėjome tokį pabūklą, kuris bu
vo visai nepavojingas, nes jo užtaisas 
susidėjo tik iš parako, bet padegtas su 
rusenančia cigarete, iššaudavo su to
kiu triukšmu, lyg kautynių laivas duo
damas salvę iš visų šoninių pabūklų. 
Priedo parinkau tris jūrininkus su stip
riais balsais, daviau jiems megafonus 
ir pastačiau į atitinkamas vietas.

Jeigu garlaiviui trūko mandagumo, 
tai bent nestokojo pareigingumo. Did
vyriškai skubėjo į pagalbą. Garlaivis tu
rėjo stiprų radio siųstuvą, o aš, stovė
damas ant tiltelio, negalėjau akių ati
traukti nuo penkių colių pabūklo, kuris 
stovėjo ant denio. Kas tie mūsų kulkos
vaidžiai prieš tą penkiacolį! Vienas jo 
smūgis galėjo mus iškelti iš vandens.

Garlaivio kapitonas buvo storas vy
ras, kuris nešiojo kepurę, užsmauktą 
ant vienos akies. Girdėtumėte jo balsą, 
kai jis rėkė per megafoną!

“Kas per velniava su jumis” — šūkte
lėjo jis balsu, kuris prilygo mūsų taria
mo pabūklo dundėjimui.

Tuo laiku sustabdėme dūmų aparatą 
ir užgesinome liepsną. Atrodė, kad 
mums pavyko su gaisru susidoroti.

Schmidt, tariamoji mano žmona vilio
jančiai kraipydama pečius ir strėnas 
vaikščiojo ant denio. Garlaivio karinin
kai stebėjo ją iš tolo ir šypsojosi. Net 
riebusis kapitonas neatsilaikė moteriš
kiems burtams ir, plačiai išplėstomis 
akimis sekdamas ją, kikeno.

“Leudemann”, pasakiau savo drau
gui, — Stebėk radio siųstuvą ii’ penkių 
colių pabūklą”.

“Pasiruošk kautynėms”! po to suko
mandavau. Staiga “gražuolė’* — mecha
niko padėjėjas Schmidt nusimetė savo 
šilkinius aprėdus ir, jau būdamas uni
formoje, nuspyrė šalin savo blondinius 
plaukus. Vokiečių vėliava iškilo į stie
bą.

Anglai nustebę nesusigaudė kas da
ryti. Mūsų mažas pabūklėlis sudaužė 
radio patalpas, o jam pritarė didžiuliu 
trenksmu netikra patranka.

Garlaivio įgula kaip pamišę lakstė po 
denį. Kapitonas įsakė paleisti mašinas,
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nors jų tarnyba, kaip avys trepsėjo ant 
denio. Buvo įsakyta nuleisti valtis. Kiti 
įgulos vyrai tą darbą jau buvo pradėję 
be jokio įsakymo.

“Pasiruošti kautynėms” subaubė gar
laivio kapitonas. Tas dar daugiau įgulai 
baimės įvarė. Aš jiems šūktelėjau:

“Nesijudinti iš vietos arba jus pa
skandinsiu”! Vistik aš stebėjausi tuo 
riebuliu kapitonu. Savo baubiančiu bal
su jis suvaldė palaidą minią.

“Pabūklo tarnyba į savo vietas!” “Jūs 
ten šunsnukiai ar girdėjote Pabūklo 
tarnyba į savo vietas!” — įsakinėjo ji
sai.

Mes stovėjome stebėdami. Aš nema
niau, kad jam pavyks visai atstatyti 
tvarką, bet nusigandę vyrai aprimo ir 
pabūklininkai atsiskyrė nuo minios. At
rodė, kad teks susiimti: jo penkių co
lių pabūklas prieš mūsų šautuvus. Tie
sa, mes galėjome taikinius pasirinkti; 
pirmiausia “padėties viešpats” storulis 
kapitonas sudarė gerą taikinį.

Bet mums dar buvo likusios kitos 
priemonės. Davus ženklą, trys balsai 
sutartinai iš įvairių vietų nuskambėjo 
anglų kalba net iki horizonto:

“Paruošti torpedas”!
Nuo garlaivio denio pasigirdo bevil

tiški šauksmai:
“Netorpeduokite, dėl Dievos meilės 

netorpeduokite”! Visi ėmė mosikuoti 
kas ką balto turėjo — nosinėmis, rankš
luosčiais. servetėlėmis, o virėjas balta 
priejuoste.

“Stovėkite vietoje” aš sušukau, “ar
ba mes paleisime torpedas”!

Dabar ant garlaivio denio viskas nu
rimo. Riebusis kapitonas buvo priblokš-

Los Angeles jūrų skautai atidarė irklavirno SėzOno

tas baimės, nes visi, kurie karo metu 
plaukiojo laivais nekentė torpedų. Jis 
apsiramino, atsisėdo į kėdę ir nusišluos
tė nuo kaktos prakaitą. Matomai su
prato, jog savo įgulos dabar jau nesu- 
valdysiąs, o torpedų ir pats jau nelabai 
mėgo.

Vistik mums reikėjo dar būti atsar
giems, nes priešų laive buvo ir kitų 
ginklų. Nemaniau, kad jie neturėtų 
šautuvų, granatų ir pistoletų. Mūsų vy
rai su šautuvais rankose stovėjo prie re- 
lingo saugodami tuos, kurie kėlėsi į gar
laivį. Jie turėjo įsakymą šauti taip pat 
į kiekvieną, kuris tik artintųsi prie pen
kių colių 'pabūklo.

Norėdamas palaikyti baimėje garlai
vio įgullą, pasiunčiau aštuonis pačius 
stambiausius ir stipriausius vyrus, va
dovaujamus mano plačiapečio prizų ka
rininko. Tikrai tie vyrai buvo nemenki, 
nes vienas jų buvo Saksonijos, antras 
Vesfalijos imtynių čempionas, trečias 
bavarietis skulptorių modelis, kuris dėl 
savo nepaprastų raumenų daug kur bu
vo kviečiamas pozuoti. Kiekvienas tų 
vyrų galėjo lengvai viena ranka pakelti

Čikagos Žilvino laivo 
įgula su tunt. ps. E. Za- 
barsku.

Nuotr. L. Knopfmilerio
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220 svarų. Norėdami save parodyti, jie 
paliko nuogas rankas ir pečius, o ran
kose nešėsi ilgas bambukines kartis su 
kabliais galuose. Užkabinę kablius ant 
garlaivio denio, jie tomis kartimis už- 
sliuogė augštyn.

“Kas per vyrai, po galais, su tokiais 
neverta ir pradėti muštis” — kalbėjo 
garlaivio jūrininkai. Į mūsų laivą atėjo 
belaisviai, jų tarpe buvo aštuoni britų 
jūrų šauliai, kurie buvo priskirti kaip 
pabūklo tarnyba. Riebusis kapitonas 
smalsiai dairėsi po mūsų laivą. Priėjęs 
prie netikro pabūklo išsižiojo:

“Kapitone, ar tai čia tas įtaisas, kuris 
sukėlė tokį pragarišką triukšmą?!”

“Taip”.
“O kur jūsų torpedos?”
“Torpedos? Mes neturime jokių tor

pedų”.
“Neturite torpedų! Tai ir čia apgau

lė?”
“Taip”.
“Po galais, kapitone, tik niekam to 

nesakyk, po galais”.
Aš pažadėjau jam, jog niekam apie 

tai neprasitarsiu ir pasakiau jam, kad jis 
laikėsi kaip tikras britų kapitonas, ir ki
tas jo vietoje būdamas nieko įmantres
nio nesugalvotų.

“Ak, laikai jūroje pasikeitė” — už
lipęs ant garlaivio ir apsidairęs aplink 
pagalvojau.

Šis buvo prekinis laivas, bet jau ki
toks negu tais laikais, kai aš buvau eili
niu jūrininku. Ir tas dar taip neseniai 
buvo, maždaug prieš dvidešimt metų, 
bet kaip pasikeitė laivai ir papročiai.

Aš sėdėjau puikiame salione, kurio 
grindys buvo išklotos sunkiais kilimais, 
palubėje kabojo puikus žibintas, šonuo
se pastatytos minkštos kėdės. Ant sienų 
kabojo vertingi paveiksllai, o kampe be 
kitų išdėstytų muzikos instrumentų, 
stovėjo gražus pianinas. Dažnai pasitai
ko, kad prekinių laivų karininkų pa
talpos yra prabangiau įrengtos negu ke
leiviniuose laivuose. Gal dėl to, kad pre
kiniai laivai ilgiau būna jūroje, o jau
kesnės ir ištaigingesnės bei erdvesnės 
patalpos lengviau padeda nugalėti nuo
bodulį ir kasdieniškumą. Ne tik kari
ninkai, bet ir jūrininkai dabar daug 
patogiau gyvena, negu būdavo buri
niuose laivuose. Prisimenu gerai įvai
rius laivus, kuriuose tampiau virves ir 
šveičiau denį. Jeigu kas tada būtų pra
dėjęs pasakoti apie tai, ką aš dabar ma
tau, tai būčiau pagalvojęs, jog tokiam
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jau laikas kraustytis į pamišėlių namus.
Laivo važta buvo įdomesnė negu kari

ninkų patalpos. Važtos vertė turėjo 
siekti milijoną svarų sterlingų, nes su
sidėjo iš penkių šimtų dėžių reto kon
jako ir dvidešimt trijų šimtų dėžių šam
pano “Veųve Cliquot”. Tai buvo bent 
šis tas!

Iš laivo paėmėme visus muzikos in
strumentus, nes įguloje buvo baigę kon
servatorijas pianistas ir smuikininkas. 
Paveikslų neturėjau kur pakabinti, tai 
išdalinau esantiems ant borto nuo pa- 
kandintų laivų belaisviams kapitonams. 
Dalį puošnių baldų patalpinome “See- 
adler” kajutėse. O konjako ir šampano 
prisikrovėme tiek, kiek tik laive vietos 
radome.

Atidarius skyles dugne, laivas ramiai 
pranyko po bangomis. Br. S.

JŪRŲ SKAUTO-ĖS KNYGYNĖLIS
J. London — Jūros vilkas
Blasco Ibanez — Mare nostrum
J. Grišmanauskas ■—■ Tolimieji kvadratai
T. Heyerdas — Kon Tiki
B. Stundžia — Buriavimas ir Jūrininkystė
M. Springhorn — Paskutinis prūsų sukilėlis

Mielas Broli Redaktoriau,
Mano broliukas Diukas, Lietuvoje gy

venanti sesutė Aldutė, mano kitas bro
liukas Munis, kuris yra skautų tunti- 
ninkas New Yorke, ir aš, mūsų mamytei 
Motinos Dienos proga įteikėme dova
nėlę ir gėlių. Įteikiant gėles, aš pasakiau 
šį eilėraštį, kurį parašė Munis ir aš! 
Diukas ir Aldutė labai toli gyvena, tai 
jie tik mintimis aplankė mūsų mamytę.

Miela Mamyte, 
Kai gėlyčių žiedai sprogsta, 
Ir saulutė šviečia, 
Visi vaikai prie mamyčių, 
Kaip bitutės spiečia.
Taip ir mes, Miela Mamyte, 
Šj gegužės gražų rytą 
Susirinkom prie Tavęs. 
Su širdingais sveikinimais. 
Teikiame dovanėles — 
Šią sagutę ir gėles. 
Vardan kunigėlio Diuko, 
Toli esančios Aldutės, 
Didelio broliuko Munio 
Ir mažos Danutės.

Būtų gražu, kad visi skautai ir skau
tės savo mamytėms motinos dienos pro
ga parašytų tokius eilėraštukus ir pa
siųstų į “Skautų Aidą”. Vis budžiu!

Danutė Kezytė, Brooklyn.
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JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ SUEIGOS 

paruošė v.s. L. Čepienė

I sueiga

Jaun. skaučių sueigos vyksta draugovėmis, 
naudojantis būrelių sistema. Šioje sueigoje daly
vauja trys būreliai: Geltonas, Žalias, Melsvas.

Vedamoji sueigos mintis: "Jaunesnioji skautė 
klauso savo vadovės /I j. sk .įstatas, žiūr. "Skau- 
tybė Mergaitėms" 30 psl./.

Sueigos pradžia. Kiekviena draugovė tesugol- 
voja savas sueigos tradicijas bei ceremonialus. 
Kad ir taip: būreliai sudaro ratelius, pritupia, 
suglaudžia galvas — tai gūžtelės. Sakomi būrelių 
šūkiai, pradžioje tyliai, keliamasi — šūkiai eina 
garsyn. Tuos šūkius skautės tesugalvoja pačios.

Tardamos paskutinį žodį skautės bematant su
stoja būrelio eilėn ir saliutuoja: "Vis budžiu!"

Patikrinimas. Patikrina ar visos j. sk. susirin
kusios ir atžymi atitinkamai savo būrelio knyge
lėje.

Pranešimas. Draugininkei davus ženklą "bū
relių galvos prie manęs", jos prieina prie dr-kės 
ir praneša iš eilės apie būrelių stovį. Ko nėra, 
dr-kė atžymi tai savo knygelėje.

Pašnekesys. Draugininke paduoda skiltinin- 
kėms po kortelę; užrašytas pirmasis j. sk. įstatas: 
"Jaunesnioji skautė klauso savo vadovės". Pasi
kalbėkit būreliuose, kas yra tos j. sk. vadovės, 
kodėl reikia jų klausyti? Viena iš skilties sesių 
turės papasakoti visų mergaičių pasisakymus. 
Pasikalbėti galit 10 min.

Praėjus pasikalbėjimo laikui, būrelių išrinkto
sios kalbėtojos papasakoja skaučių išreikštas min
tis. Dr-kė reikalui esant papildo, papasakodama 
iš stovyklos gyvenimo, atsitikimus, kur paklusnu
mas padeda išlaikyti tvarką ir linksmą nuotaiką.

Žaidimai. Mokyklinio amžiaus vaikai nuo 7-12 
metų mėgsta žaisti taip vadinamus grupinius žai
dimus. Skautybėje natūraliai tos grupės susidaro 
— būreliuose, vėliau skiltyse. Tad parenkant 
žaidimus reikia stengtis išlaikyti grupinių žaidi
mų charakterį

"MIAU, MIAU", būrelio skautės sėdi ratu. 
Vienai užrišamos akys, ji akla katytė. Skautes 
dainuoja:

"Kas bus močiute, kas bus
Kas bus širdele, kas bus? ir t.t.

Kai daina kurioje nors vietoje staiga nutyla, "ak
la katytė" atsisėda kam nors ant kelių. Taip sako 
tris kart "miau, miau, miau". Akloji iš balso turi 
pažinti, kas tai. Jei įspėja — pasikeičia rolėmis. 
Jei ne — žaidimą kartoja, kol įspėja.

"BĖKIM, BĖKIM!" /būreliais/. Nubrėžiamas 
apskritimas. Skautės sustoja plačiu ratu atokiau 
viena nuo kitos. Dešinę ranką ištiesia į vidų. 
Viena bėgiojo aplink ratą — išorinėj pusėj. Kai 
visos žaidėjos sušunka: "bėkim, bėkim!", bėganti 
tuoj traukia už rankos artimiausiąją; dabar bėga 
dvi, paskui trys ir t.t., kol neliks nei vienos sto
vinčios. Pirmoji sušunka: "Namo". Skautės sten
giasi užimti savo vietas. Likusi be vietos — bėga 
aplink,, ratą.

SAUGOK TURTĄ, /būreliais/. Nubrėžiamas 
apskritimas 3 žingsnių ploto. Vidury apskritimo 
sudedami įvairūs daiktai. Vieno skautė atsiklau
pusi saugoja juos. Kitos — bėgioja aplink ir sten
giasi kokį daiktą ištraukti. Ką vidurinioji pasieks, 
ta išeina iš žaidimo. Uždavinys: kuri ištrauks dau
giausiai daiktų, nepaliesta?

Į EŽERĄ /žaidžia visa draugovė/
Nubrėžiamas didelis apskritimas — tai ežeras. 

Pasakius "į ežerą", visos šoka į apskritimą. Šūk
telėjus "į krantą", visos šoka atgal, už linijos. Jei 
sakoma "į ežerą" tada kada visos ežere, žaidė
jos nejuda. Padariusi dvi klaidas išeina iš žaidimo.

Laimi ilgiausiai likusios.
Sueigos pabaiga
1. Draugininke duoda ženklą stoti būreliais,
2. Pranešimas sekančios sueigos, vieta ir lai

kas,
3. Būrelių šūkiai, kaip ir sueigos pradžioje,
4. Saliutas.

Pastaba: Kai žaidžiama būreliais, draugininke 
pirmiau papasakoja būrelių galvoms kaip žaidimas 
žaidžiamas, o būrelio galvos — savo būreliui. Tuo 
būdu būrelio sistema lavina savarankiškumą ir 
atsakingumą.

2. Susiklausymas ir santaika kuria būrelių 
vienybę. Mūsų sena patarlė sako: "Vienybėje — 
galybė". Pasinaudok šia patarle kaip draugovės 
šūkiu.

Vaikai mąsto vaizdais. Todėl mes kalbame į 
juos vaizdais, pasakomis, apysakomis. Vienybės 
minčiai pajusti gali papasakoti ir apysaką "Tėvas 
ir vaikai" /II sk. Aušrelėje/.

Duok būreliams tą ar kitą apysaką dramati
zuoti. Kuris būrelis geriau pavaizduos, kad vieny
bėje yra galybė.

SUEIGOS VILKIUKAMS

V. sueiga
Uždavinys: moka vilkiukų įstatus, įžodį, pasi

sveikinimą, saliutą. Moka rišti ir pritaikinti ge
rąjį ir piemenų mazgus.

Vilkiukų pasisveikinimas. Būrelių šūkiai.
Draugovės daina: "Mažas piemenėlis".
Pašnekesys apie gerąjį ir piemenų mazgus. Pa

rodo, kur juos galima pritaikyti. Apie piemenėlių 
pramogas ir darbelius.

Darbas būreliuose: būrelių galvos riša su bū
reliu mazgus. Pamėgina juos pritaikyti: padaro 
ir suriša ryšulėlį, padaro botagą.

Žaidimai: "Kurių ilgesnė?" Išdėliojamos įvai
raus ilgio virvelės. Davus ženklą, būreliai stengiasi 
tas virveles rasti ir surišti geruoju mazgu. Kuris 
būrelis suriš ilgiausią? "Medžioklė". Senas vilkas 
daro tam tikrus judesius ir juos sunumeruoja. Su
ploti — nr. 1, patrepsėti — nr. 2, pašokti į vir
šų — nr. 3 ir kt. Senas vilkas sako numerius, 
vilkiukai daro atitinkamus judesius. Suklydęs iš
eina iš žaidimo. Kas liks ilgiausiai?

Darbos draugovėje: vilkiukai išmoksta įžodį, 
įstatus ir šūkį. Pasikalba ką jie reiškia, kaip vil
kiukas žinodamas savo įstatus turi elgtis.

Žaidimas: "Klausyk-neklausyk". Senas vilkas
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sako tam tikrus veiksmus. Vieni jų geri, kuriuos 
•kiekvienas geras vilkiukas gali daryti — visi plo
ja; kiti blogi, kurių vilkiukai nedaro — neploja. 
"Neklausyk manęs" — neploja ir pan. Paklydęs 
išeina iš žaidimo.

Sueigos pabaiga: padedama iš virvės nupinta 
grandinė. Senos vilkas prašo vilkiukų kaire ranka 
paimti už grandinės /ratu/. Senas vilkas sako: 
"Vilkiukų du įstatai ir įžodis visuose kraštuose yra 
tokie pat. Visi vilkiukai todėl draugai ir broliai. 
Sušuksim kitų kraštų vilkiukams šūkį: "a-uu, a- 
uu, nedarykite klaidų, kad gyventi būt smagu!"

VI sueiga
Uždavinys: "Moka papasakot apie vieną gyvį"..
Vilkiukų pasisveikinimas. Būrelių šūkiai.
Draugovės daina: "Skrido uodas į mišką".
Pašnekesys: apie namų ir miškų gyvulius. Ko

kius gyvius berniukai pažįsta, ką gali papasakoti 
apie juos. Papasakot ir pasaką.

Žaidimai: Katinas ant pečiaus tupėjo . . . Barė 
ponas katinėlį, kam sudaužė ąsotėlį . . . Koks gy
vis? Po to vienas būrelis vaizduoja kokį nors gyvį, 
o kiti būreliai spėja /kaip katė vaikšto, kiškis šo
ka, pelė bėga ir 1.1./. "Surasti savo porą". Ber
niukai paskirstomi į dvi grupes. Kiekvienas gauna 
kokio nors gyvio vardą /abiem grupėm tą patį/. 
Davus ženklą vaikai šaukia savo gyvio šauksmu 
/ar rodo kokį charakteringą gyvio judesį/ ir su
siranda savo porą.

Darbas būreliuose: piešti vilkiuko galvą.
Sueigos pabaiga: atsisveikinimas. Saliutas.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ VIENETŲ 
ADMINISTRACIJA

ps. V. Karosaitė-Kleinienė
/tęsinys/

Kartoteka
Skaučių knygučių įvedimą /kaip buvo minėta 

"Sk. A." Nr. 3/ į jaunesniųjų skaučių draugovę, 
vadovė turėtų laikyti svarbiausiu ir naudingiau
siu įnašu.

Tačiau pačios vadovės didžiausia pagalbininke, 
kuri jai padės orientuotis draugovės padėtyje ir 
mergaičių pažangume, bus tvarkingai vedama 
kartoteka. Perėmus drougininkės pareigas, vado
vės pirmos uždavinys yra sužinoti asmenines mer
gaičių žinias, jų skautavimo patyrimą bei žinias. 
Vietoje to, kad visa tai būtų surašyta sąrašo for
ma drougininkės knygoje, užrašuose ar kur ki
tur, siūlau užvesti kartoteką, skiriant kiekvienai 
skautei po atskirą standartinio dydžio kortelę 
/index cord/. Toks metodas yra daug lankstesnis 
už sąrašini, nes tas korteles galimo laikyti mažo
je dėžutėje alfabetine tvarka ir pagal būrelius, se
nas ar netikslias galima lengvai išmesti, o nau
jas lengvai įdėti, nesuardant alfabetinės tvarkos. 
Sąraše to daryti negalima, nes bus labai subrau
kyta.

Štai pavyzdys, kokios žinios yra reikalingos 
draugininkei: pavardė, adresas, tel., gimimo dato, 
įstojo į draug., išlaikė patyr. laipsnį, išlaikytos 
specialybės: auklės, daininkės . . ., kodo išlaikė, 
būrelio pavadinimas, data, įžodis, data, pareigos: 
būrelio galva, pavaduotoja, iždininkė; išstojo.

Iždas
Kiekvienoje jaun. skaučių draugovėje turi 

būti iždas, nors ir laba imažas, nors ir išlaidų 
beveik nebūtų. Vadovė jokiu būdu neprivalo leisti 
savo pinigų /nors ir pajėgtų/ mergaičių rekalams, 
vien dėl pačių mergaičių auklėjimo, neben prie 
to prisidėtų lygiai tiek pat ir pačios skautės.

Kodėl tad nepadaryti sueigoje "posėdį", ne-
22

išdėstyti mergaitėms iždo reikalingumo, neatsi- 
klaust jų pačių nuomonės? Ir tik gavus vienbal
sį pritarimą, nutarti kaip ir kas tą iždą tvarkys 
ir kam tie pinigai bus leidžiami. Sakykime, mer
gaitės nutars atsinešti po 5 centus į kiekvieną 
sueigą. Tada per metus susidarytų apie $20. 
Prisimintina, kad apie iždą turi būti pranešta tė
vams, kad neįvyktų nesusipratimų.

Po šių pirmųjų iždo steigimo žingsnių vadovė 
turi stengtis vengti kalbėti apie pinigus sueigose, 
raginti mergaites atsiskaityti. Taip pat nepatarti
na pačiai vadovei juos rinkti, kad mergaitės ne
susidarytų įspūdžio, jog už sueigą reikia mokėti. 
Kodėl nepavesti to darbo pačioms mergaitėms, 
būtent, būrelių galvoms, kad prieš kiekvienos su
eigos pradžią surinktų iš savo būrelio, atžymėda
mas kas atnešė ir kas ne. Ateityje pasirodys, kad 
labai daug skaučių savo pareigą užmirš. Tokiu at
veju draugininkei reikia tik paraginti arba pri
minti būrelio galvoms, o jos visada stengsis, kad 
jos vadovaujamas būrelis pirmautų pareigos atli
kime. Vadovė turėtų nevengti apie pinigus kal
bėti tada, kai planuojamos išlaidos, pavyzdžiui, 
jei kasoje yra $3.00, o maistas iškyloje kainuos 
$4.50; mergaitės visada padės tą klausimą iš
spręsti. Tokiu būdu mergaitėms bus duota galimy
bė pajusti, kad dr-kės duotas patarimas ar iškelto 
mintis turi didelės svarbos draugovei, kad iždas 
yra jų pačių reikalas ir rūpestis.

Dr-vės iždininke skiriama rūpestingo ir verta 
pasitikėjimo skautė. Vadovė turėtų ją pamokyti 
kaip vedami pajamų ir išlaidų lapai. Jei tinka
mos iždininkės neatsirastų, knygvedybą veda pati 
dr-kė.

Kokios gali būti dr-vės išlaidos? Visų pirma — 
rašomoji medžiaga, kaip kartotekos kortelės, 
skaučių knygučių popieris ir multiplikavimo iš
laidos, medžiaga žaidimams sueigoje; dovanos 
— konkurse laimėjusiam ar įžodį davusiam bū
reliui /pav. vėliavėlė, knygutė, dainorėlis, ženk
liukai/; geras darbelis — siuntiniai į Vokietiją, 
apmokėjimas uniformos, iškylos išlaidų ar dali
nai stovyklos tai sesei, kurios tėvai nepajėgia ir 
pan.

Drougininkės knyga
Tai yra gero popierio sąsiuvinys arba knygutė. 

Jaun. skautės nesugeba vesti draugovės knygos 
ir aprašinėti sueigų, kaip kad skautės daro, ir 
neturi atskiros įsakymų knygos. Todėl visa ta me
džiaga turi tilpti į vieną pačios darugininkės tvar
komą knygą.

Vadovė, suskirsčiusi knygą į skyrelius, ras rei
kalinga įvesti sekančius skyrius: 1. meniškoji da
lis — iškilmingų sueigų, švenčių, bei stovyklų ir 
laužų aprašymas su iliustracijomis; 2. įsakymų 
dalis — išlaikymas į patyrimo laipsnį, specialybė, 
pagyrimas, įžodis; 3. konkursų pravedimas — pro
gramos ir rezultatų lapai; 4. knygvedybą /jei ją 
veda pati draugininke/ ir visi kiti skyriai, kuriuos 
draugininke ras reikalinga įvesti.

Tokios knygos pagrindinis tikslas yra paleng
vinti vadovei turėti visą draugovės istoriją ir tiks
lias visų įvykių datas.

Tvarkingai ir gražiai vedama draugovės kny
ga yra draugovės pasididžiavimas ir įrodymas vi
siems, kad tas mažas būrelis jaunesniųjų skaučių 
taip pat turi istoriją, praeitį, kad jos taip pat 
dirbo Tėvynės ir žmonijos labui tiek, kiek jų su
gebėjimai leido ir kad vienetas egzistavo ir eg
zistuos tol, kol mažyčių lietuvaičių širdelėse degs 
troškimas žaisti ir džiaugtis kitų mergaičių drau
gystėje, dalintis juoku ir ašaromis su vyresniąją 
sese — vadove.
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RANKŲ DARBELIAI 
Paruošė Miškinis 

Voverėlė
Reikmenys: sausas medis, beržo tošis, 

grąžtuvas.
Darbas: pačios voverėlės dydis pri

klauso nuo pasirinkimo. Pirmiausia rei
kia išdrožti voverėlės atskiras dalis: gal
vą (A), ausis (B), kaklą (C), kūną (D), 
rankas (E), kojas (G), pagrindą(H) ir 
uodegą (F). Po to išgręžiamos tinkamo
se vietose skylutės kaklui, rankom, ko
jom ir uodegai; susukama dūda iš to
šies ir susiuvama paprastais siūlais. Ši 
dūda įdedama į uodegoj išgręžtą skylę 
ir pritvirtinama prie lazdutės, kuri pri
klijuojama tarp rankų — ant peties ir 
prie dūdos. Juodu rašalu iškaišomas 
snukutis ir nugara taip, kaip piešinėly
je.

Voverėlė savo krepšelyje talpina ma
mytės mėgiamiausius saldainius.

Ežys
Reikmenys: sausas medis, grąžtuvas, 

dideli mediniai degtukai.
Darbas: Čia dydis taip pat priklauso 

nuo drožėjo pageidavimo. Pirmiausia 
išdrožiamos visos ežio dalys: kūnas (A), 
uodega (B) ir kojos (C). Po to išgręžia
mos atatinkamose vietose skylės uode
gai ir kojom. Kai visos dalys jau su
dėtos išgręžiamos skylutės ant nuga
ros ir uodegos. Čia susmaigstyti degtu
kai bus ežio spygliais. Juodu rašalu iš
paišomas snukutis, kaip piešinėlyje.

Pastaba: Miškinis pats pradėjo dro
žinėti savo siūlomus žaislus ir jam ne
blogai sekasi. Sėkmės visiems!
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

JAV RAJONAS
BOSTON, MASS.

Š.m. balandžio 27 d. Birutės vardo d-vės skau
tės dalyvavo Amerikos skaučių įkūrėjos Julliet 
Low gimtadienio minėjime drauge su visomis So. 
Bostono amerikietėmis skautėmis. 13 įvairių skau
tiškų vienetų buvo suskirstyta į 13 Amerikos bū
dingų apygardų, pradedant nuo pirmųjų ateivių 
įžengimo Amerikon, baigiant New Yorko dango
raižiais. Lietuvaitėms skautėms teko scenoje ant 
grindų įrengti “stovyklavietę", kuri buvo susta
tyto per 4 minutes. Iškelta lietuviška trispalvė 
ir pagerbta. Atžygiavo mūsų skautės su Pasauline 
skaučių daina /angliškai/, užbaigė "stovyklavi
mą" su "Atgimė Tėvynė". Reikia paminėti, kad 
birutietės jau kelinti metai dalyvauja Amerikos 
skaučių įkūrėjos šventėje su savo posirodymois, 
kaip: tautiniais šokiais, liaudies dainomis, net 
''Kaziuko" mugė" buvo parodyta amerikietėm. 
Tokiu bendravimu vis vykdomos ketvirtas skau
čių įstatas ir garsinamas Lietuvos vardas.

V. B.
® Vasario mėn. pradžioje DLK Kęstučio Dr-vė 

persiformavo į dvi skiltis, Žalčių ir Vilkų.
Žalčių skiltį sudaro vyresnio amžiaus skautai, 

kurie netrukus .taps skautų vyčių kandidatų vie
netu; skilčiai vadovauja s.v.psl. R. Venckus, jį 
pavaduoja sll. R. Šležas.

® Amerikiečių skautų stovyklavietėje, kuri yra 
Mėlynų Kalnų prieglobstyje, stovyklavo kęstutėnai 
pilname savo draugovės sąstate. Stovyklavimo lai
kotarpis buvo šaltas ir žemė kai kur net buvo pa
dengta storu sluoksniu sniego, bet broliai to ne
pabūgo, atliko savo užsibrėžtus uždavinius be pa
keitimų. Stovyklą lankė ps. kun. Klimas, tunto 
štabas ir kt.

® Š.m. kovo mėn. 2 d. Žalčių skilties vie
noje iš pirmųjų sueigoje, v.sl. Č. Kiliulis skaitė 
pašnekesį "Skautų ir Vyčių judėjimas pasaulyje 
ir Lietuvoje'. Po pašnekesio buvo įdomios disku
sijos. R- V.

CLEVELAND, OHIO
® /sks/ Sekmadienį, geg. 6 d., "Dirvos" pa

talpose buvo Clevelando Neringos tunto skaučių 
tėvų susirinkimas. Darbingoje nuotaikoje praėju
siam susirinkimui pirmininkavo Steponavičius, o 
sekretoriavo Žygienė. Tėvų ir mamyčių nuotaikos 
parodė, jog esama puikių norų ir jėgų skaučių 
veiklai paremti. Našesniam darbui išrinktas k-tas 
iš Jokubaitienės, Mockaus ir Obelenio. Susirin

kimas baigtas diskusijomis artėjančios vasaros sto
vyklos reikalais. Su skautėmis stovyklauti žada 
vykti ir kelios jų mamytės.

® /sks/ Gegužės 4-6 dienomis reprezentacinė 
Clevelando Neringos skaučių tunto skiltis pra
leido puikias dienas savaitgalio iškyloje Julia 
Crowell stovyklavietėje, prie Richfieldo, Ohio. Iš
kylautojas grįžo pilnos puikių įspūdžių iš pava- 
sarėjančios gamtos, kurioje jos nakvojo dvi naktis 
palapinėse.

DETROIT, MICH.
Balandžio 28 d. skautės-tai ir BUS Šv. Jurgio 

ir skautų kankinių minėjimą pradėjo gedulingo
mis pamaldomis. Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. dr. I. Boreišis pasakė atitinkamą pamokslą.

Po pamaldų įvyko koncertas. Programą atliko 
solistas St. Baranauskas ir skautė J. Varytė.

Kitą dieną įvyko Gabijos ir Baltijos tuntų bend
ra sueiga, kurios metu buvo pagerbti kankiniai 
ir žuvę skautai. Baltijos tunto tuntininkas ps. VI. 
Simutis plačiau supažindino su tragišku Vyr. Skau
tininko pulk. J. Šarausko ir skautininko inž. J. 
Milvydo žuvimu.

P. Teresei Tarvainienei, dviejų skautų kanki
nių motinai /Zenonas buvo nukankintas Rainių 
miškelyje, o Vytautas bolševikų kankinimo pasė
koje mirė Detroite 1952 metais/ buvo įteiktos 
Lelijos ordinas.

Šv. Jurgio šventės proga į vyr. skilt. laipsnį 
pakėlė s.v. si. J. Kirvelaitį, į skilt. — psl. A. 
Zoparacką.

Po sueigos su vėliavomis dalyvavome pamaldo
se. J- Kirvelaitis.

LOS ANGELES, CALIF.
• /sks/ Bal. 29 d. Los Angeles Šv. Kazimiero 

parap. salėje buvo iškilmingas aktas prof. Myko
lui Biržiškai pagerbti, kuriom įteiktas augščiausias 
Lieluvių ikautų S-gos garbės ženklas — Gedimi
no Vilko ordinas. Garbės prezidiuman pakviesti — 
prof. M. Biržiška, kons. dr. J. Bielskis, kleb. kun. 
J. Kučingis, vietos ALT pirm. A. Skirtus, vietos 
LB p-kas dr. K. Alminas, agr. B. Dūda ir J. Mit
kus — skautų-čių tėvų atstovai, Stud. S-gos sk. 
pirm. VI. Gylys ir sk. vadovai-ves. Prof. M. Bir
žiškos nuopelnus Liet. Skautų S-gai iškėlė ps. Pr. 
Pokalniškis.

Šiai šventei daugelis jo auklėtinių atsiuntė iš 
visų pasaulio kraštų sveikinimus, kurių torpe pa-

"Skautybę Berniukams" skaito viso pasau

lio skautai. II-ji jos lietuviška laida už

sakomo per savo veinetus.
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Džiamborės Fondas — visų mūsų Fondas. 

Sušukime pasaulio skautiškam jaunimui, 

kad LIETUVA YRA IR BUS GYVA ! ! !
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ffli «h sums
Skyrių veda si. Ir. Kamantauskas, 646 E., 7th St., So Boston 27, Mass.

® KANADOS SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS. 
Šių metų rugp. 29 — rugs. 2 d.d., Sussex, New 
Brunswick, įvyks Kanados Skautų. Vyčių Sąskrydis; 
tikėkime, kad ir mūsų vyčiai iš Kanados dalyvaus.

• SKAUTIŠKI PAŠTO ŽENKLAI. Tarptauti
niame Skautų Biure, 132 Ebury St. Wesminster, 
London, S.W. 1. galima gauti už prieinamą kainą 
įvairių tautų skautiškų pašto ženklų.

® AMERIKOS SKAUTAI BUDI. Pereitą vasarą 
potvyniui užliejus Wyoming Volley, Nenn., vietos 
skautai per porą dienų surinko 25,423 įvairių 
reikmenų, kuriuos išdalino nukentėjusiems potvy
nyje.

® PIRMIEJI JUBILIEJINĖS DŽIAMBORĖS STO
VYKLAUTOJAI. 25 Australai skautai, grįždami 
iš VIII Pasaulinės Skautų Džiamborės sausio mėn. 
buvo sustoję Sutton parke, kur įvyks Jubiliejinė 
Stovykla 1957 m. Jubiliejiniams metams yra pil- 
tempu ruošiamasi. Anglijos Skautų Vadovybė lan
kėsi pas Anglijos Minister; Pirmininką, kuris pa
žadėjo suteikti visokeriopą valstybės paramą 
Džiamborei. Pagal dabar turimus BUS davinius, 
atrodo, kad ir mūsų skautai dalyvaus Jubiliejinių 
Skautybės Metų apvaikščiojime.

® EGZILŲ SKAUTŲ ASOCIACIJŲ TARYBOS 
SEKRETORIATAS — gavo iš TSB Direktoriaus 
Generolo D. C. Spry laišką, kuriame pastarasis 
džiaugiasi Egzilų Skautų persiorganizavimu bei 
siunčia širdingiausius linkėjimus Egzilų Skautų 
Asociacijoms. Taip pat pareiškė, jog norėtų nedel
siamai tęsti derybas dėl ESAT statuto įteisinimo 
tarptautinėje skautų veikloje bei jos institucijose. 
Tuo pačiu pažymi, jog gali būti galimybių Egzilų 
Skautams dalyvauti Jubiliejinėje Džiamborėje at
skiru kontingentu.

• ŠV. JURGIO — KANKINIŲ SKAUTŲ DIE
NOS proga buvo išsiųsta pasaulio skautų asociaci
joms laiškas, kuriame atkreipiamas dėmesys į eg
zilų skautų įnašą skautybės principų išlaikymui. 
Primenama, jog Lietuvos Skautų Brolija, o taip pat 
ir kitos egzilų sąjungos yra praradusios daugelį 
skautininkų, skautų vyčių, kurie sekdami Pasau
lio Skautų Patroną Šv. Jurgį kovojo su 20-tojo 
šimtmečio blogiu, kad jaunimas laisvėje galėtų 
ugdytis dorais piliečiais.

® EGZILŲ SKAUTŲ ASOCIACIJŲ TARYBOS 
sekanti konferencija įvyks geg. 30 d. New Yorke.

minėtini — LSS Tarybos Pirmininko v.s. dr. V. 
Čepo, s. V. Čečetienės, v.s. A. Krauso, s. dr. V. 
Kišono, j.s V Petukausko ir kt Liet. Sk. S-gos 
įkūrėjas v.s. P. Jurgėla savo ilgame laiške iškėlė 
daugeliui negirdėtus prof. M. Biržiškos nuopelnus. 
Prie sveikinimo prisidėjo skautininkai pik. I. 
Kriaunaitis, pik. Valiušis ir dr. K. Jurgėla. Raštu 
sveikino LSB dvasios vadas v.s. kun. J. Vaišnys, SJ 
ir New Yorko skautai.

Perskaičius LSS Pirmijos apdovanojimo aktą, 
vietos senųjų skautų židinio seniūnas inž. B. Stan
čikas užrišo prof. M. Biržiškai Gedimino Vilko 
ordiną. Iškilmių sujaudintas Profesorius tarė skau
tams skirtą žodį, kuriame pabrėžė lietuviškųjų rei
kalų svarbą ir tvirtą tikėjimą lietuvių tautos išsi
vadavimu iš priespaudos. Aktas baigtos Tautos 
Himnu. Iškilmės buvo filmuojamos ir įrašytos 
garsinėn juoston, kas įgalins ir kitų vietovių skau
tiškąjį jaunimą su jomis susipažinti.

NEY-YORK, N.Y.
® /sks/ Bal. 15 d. skautų būkle buvo New 

Yorko Tauro skautų tunto iškilminga sueiga. Ke
turi skautai ir du vilkiukai davė įžodį. Apie Šv. 
Jurgį kalbėjo prof. A. Bendorius. Paskelbti pra
diniai Tauro tunto lituanistikos ir skautiško pa
žangumo varžybų rezultatai. Tuo tarpu taškų me
džioklėje pirmauja vilkiukų draugovė, kuriai va
dovauja v.si. Alg. Alksninis, talkininkaujamas sk. 
vyčių ,Vyt. Mickevičiaus ir Alg. Eidukevičiaus. 
Užbaigtos tunto stalo teniso varžybos. Jų laimėto
jais tapo: R. Penikas — vyresniųjų grupėje ir Kl.

Budreckas — jaunių gr. Jiems sk. tėvų k-tas įtei
kė dovanas. Varžybas pravedė tunto sporto va
dovas psl. J. Lapurka, dalyvavo 42 skautai.

© New Yorko skautų vyčių oktetas bal. 28 d. 
koncertavo Philadelphijoje Šešupės skaučių tunto 
vakare. Iš okteto pasitraukė ps. R. Kezys, o jo 
vieton stojo sk. vytis Vyt. Aukštikalnis.

@ New Yorko Dubysos dr-vės skautės bal. 21 
d. Rochesterio, N.Y., skautų vakare pasirodė su 
"Kremliaus madų" vaizdeliu. Jas lydėjo N.Y. 
sk. tėvų-rėmėjų k-to narys akt. K. Vasiliauskas.

N. Yorko skautų dramos sekcija gegužės mėn. 
Apreiškimo parapijos salėje pasirodys su savo ant
ruoju veikalu — Ant. Rūko "Bubulis ir Dundulis" 
/3-jų veiksmų linksmas nutikimas/. Režisuoja 
akt. V. Kidolis.

WORCESTER, MASS.
® /sks/ Worcesterio skautai ir skautės bal. 22 

d. Aušros Vartų parapijos salėje iškilmingai at
šventė Šv. Jurgio ir Skautų Kankinių dieną. 3 vil
kiukai davė įžodį. Skautai — R. Židžiūnas, K. 
Matonis, A. Norkevičius, V. Gedmintas ir A. Gar- 
sys gavo Tautinio ženklo pažymėjimus ir patį 
ženklą prie uniformos. Džiugu, kad tie skautai 
ryžosi ir ištęsėjo išlaikyti šiuos egzaminus. Pa
skelbti pažangumo varžybų laimėtojai: skautų 
tarpe — 1. psl. K. Matonis, 2. V. Gedmintas ir 
3. V. Garsys, vilkiukų tarpe — 1. R. Dėdinas, 
2. R. Stanelis ir 3. A. Gedmintas. Vietininko įsa
kyme pranešta apie skautų išlaikytus egzaminus. 
Dienai skirtą žodį tarė kun. Steponaitis.

Po šios sueigos buvo skautų tėvų susirinkimas.
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ALp(LKA)3083
K-tos davė savo darbų ataskaitą, o skaučių ir 
skautų vadovai pranešė apie vienetų veiklą. Iš
rinktas naujas skautų-čių tėvų būrelio k-tas: S. 
Prapuolenis, L. Jakubauskas, V. Gedmintas, Pa
jaujienė ir Bliumfeldienė. Kontrolės k-jon išrink
ti: Židžiūnas. Čėsna ir Gailiūnas.

® Bal. 22 d. p. Prapuolenių bute Worcesterio 
skautai vyčiai paminėjo dviejų metų savo veik
los sukaktį.

OMAHA, NEBR. i
@ Velykų antrą dieną Omahos skaučių Vie- 

tininkija suruošė Velykinę sueigą, kurioje dalyva
vo visos Omahos sesės. Vyresnės skautės paskelbė 
konkursą, kurame buvo išrinkti trys gražiausi 
Jaunesniųjų skaučių dažyti margučiai. Pirmą vietą 
laimėjo N. Burzdžiūtė, antrą G. Doukinytė, ir tre
čią R. Petrikonytė^-Po konkurso buvo vaišės ir 
visų skilčių pasirodymai.

® Balandžio 22 dieną, Omahos skautės ir 
skautai atšventė Šv. Jurgį. Devynios jaunesnės 
skautės ir septyni skautai davė įžodžius.

Jaunesnės skautės, kurių būrys stipriai didėja, 
buvo labai linksmos, nes išsirinko savo draugovės 
vardą -—- "Vaidilutė".

Sk. Z. Kloviškytė skaitė apie Šv. Jurgį. Skautai 
ir skautes įdomiai pasirodė, sudainavo daug dai
nų ir užbaigė sueiga su "Ateina Naktis". F. P.

VENEZUELOS RAJONAS
® Seserijos VS v.s. O. Zailskienė Venezuelos 

Rajono vadeivės pareigas laikinai eiti pavedė se
sei vyr skautei si. Bt. Malskytei.

® Šv. Kazimiero Dienos proga Caracas mieste, 
lietuvių skautų būkle įvyko skautų vyčių draugo
vės sueiga. Draugovės draugininku išrinktas pr. 
s.v.v.sl. Vyt. Korsakas, pavaduotoju s.v.sl. R. Ku- 
zavinis. Skauto vyčio egzaminus išlaikė ir įžodį 
davė broliai: s.v. V. Ramonaitis ir s.v.sl. A. Neį
manąs. Sekmadienį, kovo mėn. 4 dieną, skautoi 
vyčiai dalyvavo lietuviškose pamaldose, salezie
čių bažnyčioje. Šv. Mišias laikė J.E. Popiežiaus 
Nuncijus Venezuelai. Po pamaldų Ekselencija 
Nuncijus susipažino su lietuviais skautais vyčiais, 
pasikalbėjo, pažadėjo visokeriopos poramos. Taip
gi sutiko nusifotografuoti.

® Šv. Kazimiero šventės proga pakelti į vyres
niškumo laipsnius: į skiltininkės lapsnį B .Malsky- 
tė, į paskiltininkės: I. Baranauskaitė; į paskilti- 
ninkio: s.v. kand. R. Ramanauskas, s.v. kand. A. 
Subačius, s.v. V. Ramonaitis, sk. T. Neniškis.

"V. K."

AKADEMIKŲ PASTOGĖJE
/sks/ Bal. 28-29 d. Urbanoje buvo rajoninis 

Akad. Skautų Sąjūdžio sąskrydis, kuriame buvo 
aptarto ASS skyrių veikla ir diskutuoti organizaci
niai klausimai. Pirmoji diena baigta nuotaikingu 
linksmavakariu. Sąskrydį atidarė ASS pirm. fil. A. 
Plateris, dalyvavo ASD p-kė G. Prialgauskaitė ir 
Korp! Vytis p-kas K. Mikėnas. Filisterių veiklos 
reikalais kalbėjo fil. Vyt. Šliūpas.

Šis sąskrydis priėmė eilę rezolliucijų, kuriose 
konstatuojama: 1. Ypatingai vertintina pavienių 
ASS narių ir skyrių veikla Lietuvių Skautų S-gos 
vienetuose su skautiškuoju jaunimu. 2. Sąskrydis, 
susipažinęs su "Mūsų Vyčio" darbu, teigiamai 
vertina vyr. redaktoriaus fil. Br. Kviklio, redak
cinio kolektyvo ir administracijos pasišventimą 
akad. spaudos reikalams, reiškia jiems padėką, 
linkėdamas ištvermės tolimesniam darbui. 3.. Tei
giamai vertinamos ASS stovyklos, sąskrydžiai ir 
studijų dienos. Siūloma kreipti reikiamą dėmesį j 
gimnazijas baigiančius abiturientus, supažindinti

juos su stud, veikla ir s 
mokslo. 4. Rekomenduojam 
liet, kultūros įsisąmoninime 
paskaitas, diskusijas, studij 
noriai turėtų aktyviai reikštis 
JAV veikloje bei glaudžiai bendradarbiauti su ki

1956, Nr.5
Lieruvių orua. o-gos

tomis akad. ar kt. pobūdžio organizacijomis. 
6. ASS rajoninis sąskrydis pasveikino raštu: Liet. 
Skautų S-jos Pirmininką, Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininkę, LSB Vyr. Skautininką, "M. Vyčio" 
vyr. redaktorių, redakc. ir admin, kolektyvus, Liet. 
Stud. Skautų dr. Vydūno Šalpos Fondą, Liet. Stud. 
S-gq JAV, Stud. Ateitininkų S-gą, Liet. Stud. San
tarą, Tautinių Korporacijų Sambūrį, Karpį Neo- 
Lithuonio, Šviesos Sambūrį, kitas akademines 
organizacijas ir skautų vyčių sąskrydį Chicagoje.

/ atkelta/ 
dė ps. R. Kezys.

Rytojaus diena buvo pradėta su ps. V. Pilei- 
kos pranešimu apie skautų uniformos pakeitimus. 
Pasiūlymai susilaukė konstruktyvios kritikos, ta
čiau dėl laiko stokos nebuvo galima šį reikalą 
užbaigti. Po to v.s. A. Saulaitis supažindino su 
skautų ir vilkiukų patyrimo laipsnių programos 
pakeitimais. Bene ryškiausi pakeitimai yra pasiū
lymas įvesti prityrusio vilkiuko ir prit. skautų pat. 
laipsnį. Vyko gyvos diskusijos, bet galutinis pro
jektas bus sudarytas tik vėliau. Ps. R. Šilbajoris 
savo pašnekesyje ieškojo būdų, kaip galima ge
riausiai išlavinti vadovus. Vadeiva v.s. A. Matonis 
baigė posėdžius painformuodamas, kad yra nu
spręsta birželio 16-17 d.d. pasiųsti į Washingtonq 
vieną reprezentacinę skautų ir vieną skaučių dr- 
vę lietuvių sąskrydžio proga. Jie kvietė visus pa
jėgiančius vadovus vykti į sekantį vadovų sąs
krydį, kuris įvyks gegužės 19-20 Bačiūno for
moje. Painformuota, kad "Rambyno" s'tovyklos 
pinigų likutis /322 dol./ perduotas rajono vadijai. 
Nuspręsta rugpiūčio mėn. gale surengti yiso ra
jono vieną didelę skautų ir skaučių stovyklą. Se
kantis rajono vadovų sąskrydis įvyks rugsėjo — 
spalio mėn. drauge su skaučių vadovių sąskrydžiu. 
Visais klausimais buvo gyvai diskutuojama. Čia 
aktyviai reiškėsi ps. J. Benešiūnas, v.sl. J. Ulėnas, 
v.sl. Pr. Bernotas, senj. G. Vildžius, v.sl. A. Alks
ninis, v.sl A Levinas, ps. V. Pileika, s. V. Bražė
nas, ps. R. Kezys ir kt.

Po bendrų pietų ir dar kiek pasisvečiavę pas 
draugiškus vvaterburiečius, vadovai skirstėsi į savo 
gyvenvietes su padėkos jausmu waterburiečiams 
už taip gražiai surengtą sąskrydį, o ypatingai 
skautų vietininkui ps. R. Pakalinui ir tėvų k-to 
p-kei p. Vaitkevičienei.

Baigiant reikėtų pridurti, kad į tokius suva
žiavimus turėtų vykti kaip galima didesnis vado
vų skaičius, nes neįmanoma nedalyvavusiam pra
nešti viso to, kas suvažiavime vyko. Tiek daug iš
girsta gražių minčių skautiškos veiklos ir ideolo
gijos klausimais; susigyventa savo tarpe į tvirtą 
skautišką šeimą; įsitikinta, kokia tvirta ir dina
miška jėga lietuviškoj visuomenėj yra skoutybės 
sąjūdis. Linkėtina visuose rajonuose ir šiame ra
jone surengti daugiau tokių sąskrydžių.

ps. R. Kezys.

Kai daug duoda vienas, pasidaro mažai. Kai 
mažai duoda visi, yra daug. Džiamborės fondui 
aukokime visi . . .

.S3
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