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Mimi Mins
19 5 9 m. gegužės mėn. Nr . 5 .

DėkingumasJis buvo garsus muzikas. Apie jį rašė viso pasaulio laikraščiai. Jo koncertų klausytis rinkdavosi tiek žmonių, kad didžiulėse salėse vietų nebeužtekdavo. Kiekvienas norėjo jį pamatyti, jo pasiklausyti. O kam pakalbėti tekdavo, tas laikydavo save išrinktuoju.Kartą po vieno koncerto, kai jis trečią sykį išėjo į sceną pasirodyti publikai ir stovėjo linkčiodamas tarp gėlių krepšelių, nurimus auditorijai, garsusis menininkas prabilo:— Ateikite čia į sceną visi, kurie mane padarėte tuo, kas šiandien esu.Susižvalgė žmonės. Įsiviešpatavo tyla. O muzikas ragino:— Nesivaržykite, aš noriu tik padėkoti ...Ėmė palengva judėti figūros. Užlipo jo pirmasis muzikos mokytojas, konservatorijos profesoriai, muzikos kritikai, kėlę jį į padanges, teatrų direktoriai, angažavę koncertams, atstovai organizacijų, kuriems jis, dar jaunas būdamas, priklausė.Susirinko choro didumo minia. Kiekvienas laukė bent rankos paspaudimo, bent vieno kito žodžio^Bet muziko žvilgsnis klaidžiojo kažkur salės pakraščiais, ir niekas nežinojo, ką tai reiškia.

Pagaliau — scenoje palikęs sulipusius- žmones, jis ėjo plačiu auditorijos taku beveik iki pat galo, pasisuko ir, žmonių atsiprašydamas, slinko per eiles į salės kamputį, kur sėdėjo žila, niekeno nepastebėta, suvargusi senutė. Prisiartinęs prie moteriškės tarė:— Malonūs klausytojai, štai, moteris, kuri buvo per kukli lipti į sceną, bet jai priklauso pirmoji mano padėka. Ji — mano motina.Vaiko dėkingumas motinai yra didžiausia dovana.
SUGINČIAMS CYlICLĄSIAS

MAM7TCS
SKAOTCS, SKAUTAI

Lietuvos \ 
, s-ionalinė 
A.Mažvydo

i
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Dievo bendradarbė
Alfa Sušinskas

Motina daugiausia už visus yra susi
laukusi įvairiausių ir gražiausių pavadi
nimų; ji yra dailiausiais žodžiais apipin
ta ir švelniausiomis melodijomis ap
dainuota; ji yra mylima ir gerbiama; 
Dievo įkvėptas Šventasis Raštas skiria 
jai ypatingą autoritetą ir visaip ją lai
mina.

Motina duoda savo vaikui ne tik kū
ną, bet, tam tikra prasme, ir gyvenimo 
būdą, iš pat kūdikystės jį mokydama, 
auklėdama ir tuo paruošdama gyveni
mui, kad jis galėtų garbingai bei drąsiai 
kovoti gyvenimo kovą, savo sielos ne- 
pražudydamas ir amžinąją, pomirtinę 
laimę užsitarnaudamas šviesiu, krikš
čionišku žemės gyvenimu.

Netinkamos, nemotiniškos motinos 
yra išimtys, retai pasitaikančios. Tačiau 
neretai pasitaiko negerų vaikų, po kojo
mis paminančių savo motinų žodžius, 
nurodymus, juose puoselėtas dorybes, 
jiems perteiktą gyvenimo išmintį. Iš 
mažens geri vaikai vėliau pavirsta blo
gais žmonėmis dažniausiai dėl to, kad 

jie nutolsta nuo savo motinų nurodymų 
ir pasiduoda blogajai bei ardančiajai 
įtakai.

Iš visų motinai taikomų pavadinimų 
ar tik ne pats gražiausias yra Dievo 
bendradarbės titulas. Ji tikrai bendra
darbiauja su Viešpačiu, žmogaus Leidė
ju, duodama naujam žmogui žemiškąjį 
pavidalą-kūną ir rūpindamasi Dievo 
jam duotąja siela taip, kaip niekas kitas.

Motina turi įvairių, patraukiančių sa
vybių: ji (su retomis išimtimis) yra reli
ginga, darbšti, atsidavusi savo šeimai... 
Ypač trys jos motiniškos savybės yra 
ryškios: jos meilė, pasiaukojimas ir rū
pestingumas.

Meilė
Motinos meilė savo vaikui, po Dievo 

meilės, yra pati stipriausia bei patva
riausia iš visų žemiškųjų meilių. Ji turi 
savyje, sakytume, dieviškąją kibirkštį: 
j: kvla iš Dievo.

Motinos meilė vaikui, vos gimusiam 
ar jau užaugusiam ir net įamžėjusiam, 
yra gryniausia bei kilniausia. Ji atsiran-

Motinos diena Omohoje. Sesės dainuoja sveikinimus.

2
Nuotr. K. L. Musteikio
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Elizabeth Saulučių būrelis su vadove 
V. Lanauskaite

da ne dėl kurių nors patrauklių vaiko 
ypatybių: ji gimsta motinoje, kai ji pa
sijunta jau esanti motina, dar prieš vai
kui ateinant į pasaulį. Motina myli sa
vo vaiką tokį, koks jis yra, nes jis yra 
jos dalis. Motinos meilė vaikui nepraei
na nuo to, ar pasaulis jį myli, ar jo ne
kenčia. Meilė savo vaikui lydi motiną 
per visą jos gyvenimą, nes meilė yra 
motiniškumo esmė.

P a s i a uk o j i m a s
Tikroji meilė negali būti neveiksmin

ga — be darbų. Kaip ugnis pasireiškia 
karščiu, taip meilė — darbais. Tikroji 
meilė sušvinta įvairiu pasiaukojimu 
mylimajam asmeniui. Pasiaukojimas iš 
meilės turi nuostabių ir žavių pavyzdžių 
kasdieniniame žmonių gyvenime. Pasi
aukojimas yra savęs atsižadėjimas kito 
žmogaus gerovei bei laimei.

Šitokį pasiaukojimą turi kiekviena 
normali motina. Jos pasiaukojimas yra 
ne vienkartinis ir ne atsitiktinis ar pro
ginis, bet nuolatinis ir ištisinis. Kaip jos 
meilė vakui lydi ją per visą gyvenimą, 
taip jos pasiaukojimas jam reiškiasi vi
sokiais darbais tol, kol jos akys užgęsta 
amžinajai ramybei Viešpaties prieglobs
tyje.

Kiekvienas vaikas, kuris yra kiek il
siau pagyvenęs kartu su savo motina, 
labai gerai žino motinos pasiaukojimo 
didumą ir kilnumą!...

Motiniškas pasiaukojimas yra gyvoji 
motiniškosios meilės išraiška.

Rūpestingumas
Kas myli bei aukojasi, tas ir visaip rū

pinasi savo mylimuoju asmeniu.
Motinos rūpestingumas vaiku yra 

nuolatinis, apimąs visą jo gyvenimą ir 
tesiekiąs jo laimės: žemiškosios ir amži
nosios po mirties. Paaugusiems ir jau 
užaugusiems vaikams motinos rūpestin
gumas ne kartą atrodo esąs perdėtas ir 
nebereikalingas. Gal ir teisingai jiems 
taip atrodo, bet čia jie pamiršta motinos 
psichologiją: juk motina negali nesirū
pinti savo vaiku; reikia ar nereikia, bet 
ii turi rūpintis, kitaip — ji nebūtų mo
tina ...

Į pasaulį leidusi naują žmogų, motina 
jaučiasi atsakinga ir už jo sielos išgany
mą. Dėl to ji neišleidžia iš akių savojo 
vaiko dvasinio, religinio gyvenimo. Pa
ti dažniausiai būdama giliai religinga, 
ji ypač kenčia, kai mato savo vaiko šal
tumą ar net priešingumą Dievui, šitoks 
vaiko elgesys sudaro religingai motinai 
tikrai skaudų gyvenimą.

Motina, Dievo bendradarbė žemėje 
yra lyg angelas, kuris guodžia, drąsina 
ir įkvėpia ne tik mažuosius bei jaunuo
sius, bet ir užaugusiuosius vaikus.

• Gera daryti iŠ tiesų pats laimingiausias žmo
gaus gyvenimo veiksmas. Sir. P. Sidney.

• Jei nori pakeisti pasaulį, pradėk pats nuo savęs. 
Dr. F. Buchman.

Seserijos VS v.s. L. Čepienė sveikina sesę Gr. Ko
vaitę, vadovę Omahos skaučių, kurios jau keli

metai iš eilės pirmauja "Sk. A/* platinime.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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BROLIAI SKAUTAI VYČIAI 
PLAČIAJAME PASAULYJE Į

Po kiekvienos savo sueigos ar stovyk
loje prie blėstančio laužo nakties glūdu
moj, rankų grandinėn susijungę, skau
to vyčio ir lietuvio gyvenimo pareigos 
prasmę kiekvienas sau, o kartu ir vie
nas kitam primename.

Bet tai tik bendras priminimas mūso
sios paskirties ir atnaujinimas gyvojo 
santykio su vytiškąja pareiga. Tačiau 
būna momentų, kada tokių bendrų pri
minimų per maža. Gyvenimas kartais 
pateikia palankių progų, — mūsų bū
tina pareiga jomis pasinaudoti.

Vieną laimingą progą turėjome iš pa
vergtos Tėvynės patekti j laisvąjį pa
saulį. Bet toji proga mums buvo duota 
ne vien savo asmens saugumui užtikrin
ti. Čia atvykdami mes atsinešėme pa
vergtosios Tėvynės Įpareigojimą viso
mis galimomis progomis savo žodžiais 
ii darbais byloti į pasaulio sąžinę apie 
didžiąją neteisybę ir skriaudą, padarytą 
mūsų tautai ir Tėvų Žemei. Mes, skau
tai vyčiai, pasiekę tretįjį skautavimo 
laipsnį, turime tam būdų ir sugebėjimų

Štai vėl artinasi mūsų dar viena iš dė
kingiausių progų trutos laisvės šauklio 
pareigai atlikti, — šių metų liepos mėn. 
17-26 d. Filipinuose įvyksta-'ti X-oji 
Pasaulinė Skautų Jamboree. Vieta ypa
tingai svarbi: ii — bebaigiančio užlieti 
raudonąja lava didžioio Azros žemyno 
pačioje pašonei e. Lietuviškosios skauti- 
jos atstovai-reprezentantai ten turės da
lyvauti; Lietuvos trispalvė aname toli
majame Indijos vandenyno salyne pir
mą kartą, kai gyvuoja skautų organiza
cija — turės plevėsuoti! Mūsų rinktiniai

Toronto Pulk. J. Šorousko sk. vyčių būrelis 
iškylauja

atstovai ten kalbės gyvu žodžiu apie 
pavergtosios Tėvynės nelaimę ir pri
mins savo broliams laisvojo pasaulio at
stovams, kad toks pat likimas gali ištik
ti ir jų kraštus, jei ir toliau bus einama 
nuolaidų ir pataikavimo keliu; jie savo 
tvarkingumu, pavyzdingu skautavimu 
leprezentuos mūsų tautos aukšto lygio 
dvasinę kultūrą. O tai bus geriausias 
įrodymas, kad jie senos, kultūringos ir 
garbingos tautos vaikai.

Jų ten dalyvavimą ne kas nors kitas, 
bet mes visi turime įgalinti. Jie turi bū
ti mūsų visų deleguoti atstovai. Tą sim
bolinį — medžiaginį ir dvasinį — jiems 
skiriamą įgaliojimą mes turime sudėti 
savo kukliais centais, iš kurių susidarys 
reikšmingos sumos dolerių; mes turime

cfrjau attikai pareiga

F WMM80RE5 FONDUI ?
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prisidėti savo mažyte talka Brolijos Užsienio Skyriaus — Džiamborės Fondo paruoštais aukų lapais bent po kelis dolerius iš visuomenės surinkdami. Šiame 
didžiajame vajuje turime dalyvauti vi
si iki vieno!Panaši visuotinė talka yra davusi gražių vaisių ir praeityje: 1951 m. siunčiant mūsų skautų vyčių atstovus į pasaulinį skautų vyčių sąskrydį Šveicarijoje vien Čikagos sk. vyčiai patys sudėjo ir aukų lapais surinko $180.00, o kur dar kitos vietovės; telkiant lėšas “Skautybė Berniukams“ išleisti, skautai vyčiai garbingai atliko savo pareigą, pateikdami minėtą knygą kaip dovaną savo jaunesniesiems broliams.Tikiu, kad ir dabartinę pareigą jie atliks pavyzdingai, jei tik vienetu vadovai parodys pakankamai šiame darbe iniciatyvos ir valios. O tatai padaryti taip nesunku: savajai mažytei, centais skaičiuojamai, aukai tereikia bent vieną dieną atsisakyti nuo kramtomosios gumos, kokio pokelio cigarečių (jei kas minėtus dalykus, pagal daugumos čionykščių polinkį, yra įpratęs vartoti) ar bent kartą nenueiti į kiną. Tuo būdu tvarkantis bus atliktas tikrai geras darbelis ne tik Tėvynės tarnybai, bet šis tas laimėta ir savo būdo auklybai.Šį vajų vykdo LSB Užsienio Skyriaus -Džiamborės Fondo Vadovybė; mes, skautai vyčiai, savo simboline auka ir mažyte darbo talka (aukų lapais iš visuomenės surinkdami kiekvienas bent po kelis dolerius) — atliksime lietuvio

Lietuviai sk. vyčiai Šveicarijos kalnų kaime.
Nuotr. A. Skopo

Mūsų atstovas pakeliui į Filipinus . ..skauto vyčio pareigą. — Vienetai bei pavieniai sk. vyčiai, daugiausia lėšų laimėjusieji, bus išskirtinai atžymėti.Visi skautų vyčių vienetų vadovai iš anksto paruošia savo vadovaujamų vienetų vardinius sąrašus (po 2 egzempliorius) , kuriuose turi būti nurodyta vieneto pavadinimas, vietovė, narių eilės numeris, vardas, pavardė, vyresniškumo laipsnis, vienete einamos pareigos, kiek paaukojo, kiek surinko pagal aukų lapą.Vienas sąrašo egzempliorius paliekamas vieneto byloje su visais įrašytais duomenimis, antras — drauge su skautų vyčių vieneto ir aukų lapais surinktais pinigais bei pačiais aukų lapais siunčiamas vajaus vykdytojų nurodytam asmeniui.Pasibaigus vajui, jo vykdytojai (BUS -DF) anuos vyčių vienetų sąrašus, pilnai sutvarkytus, prisiunčia LSB Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjui.Išleisdamas į vajaus talką, visame laisvajame pasaulyje gyvenantiems broliams skautams vyčiams ir šio vajaus organizatoriams linkiu geriausios sėkmės.Budėkime ir pasistenkime!
s. Ign. Serapinas 

LSB Skautų Vyčių Skyriaus 
Vedėjas

• Nors mirdamos būk Lietuvos sūnum.
Vydūnas.

• Atlik gerai tau tenkančią pareigą.
Pitta ch u s.
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K. Naras

(tąso)

Staiga priekyje už miško pasigirdo ei
lė sprogimų ir, į dangų iškilo dūmų 
stulpai. Netoli sprogo keli artilerijos 
sviediniai, laimingai nepataikę į auto- 
vežimius. Už miško dundėjo triukšmin
gos šarvuočių kautynės. Pabėgėliai su
ko atgal su klimpstančiais vežimais. Ka
riniais motociklais lėkė atgal į Klaipė
dą SS karininkai ir karo policija, iš ry
tinio kanalo kranto tiltu pervažiuodami 
į vakarinį. Čia pat buvęs tiltas buvo pa
ruoštas išsprogdinimui.

— Rusų tankai užkirto kelią! — šau
kė grįždami pabėgėliai.

— Bėgam į antrą pusę, kol tiltas dar 
yra, — šaukiau Vytautui, nes vokiečiai 
jau norėjo sulaikyti besiveržiančius pa
bėgėlius per tiltą.

— Po valandos rusai bus jau čia, — 
šaltai pasakė vokietis puskarininkis ir, 
išsitiesęs ant žolės, užsirūkė cigaretę.

Apsupimas buvo aiškus be vilties pra
siveržti. Kautynių triukšmas vis artėjo, 
ir kulkos jau kapojo medžių viršūnes.

— Ką dabar darom? — drebančiu bal
su paklausė Vytautas. Tokio balto jo 

veido nebuvau matęs per visus metus, 
kartu praleistus gimnazijos suole. Aš 
tylėjau, nes nežinojau ką atsakyti. Vie
na buvo aišku, kad pakliuvome į fronto 
ugnį, į didelį verdantį ugnies ir keršto 
katilą.

— Bėgam atgal į Klaipėdą, o iš ten į 
Neringą! Kito kelio nėra! — tempė ma
ne Vytautas.

Virš Klaipėdos ūžė lėktuvai ir spro
ginėjo bombos. Iš Klaipėdos buvo gali
mybė pakliūti į Neringą, į laisvą sausu
mos kelią, kuris vedė į Vakarus. Deja, 
jau rytą plaukią laivai ėmė tik sužeistus 
kareivius. Net moterų neėmė.

— Kaip tu pakliūsi į Neringą? — žiū
rėjau į Vytautą, — įuk jaubandėme rytą. 
Tvarka dabar bus dar aštresnė. Ar tau 
bombų dar neužteko?

— Tai ką darome? Laukiam čia, kol 
atėję aziatai pamaus ant durtuvo ir ati
duos žuvims?

— Bėgam į pamarį, — į galvą man šo
vė nauja viltis.

— O ką ten?
— Pamatysim!
Netikėjau; kad vokiečiai gali taip

Kaziuko mugė Clevelon- 
de . ..

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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lengvai pasiduot. Turėjo kas nors at
plaukti iš marių ir visus išgelbėti.

Kuršių marės buvo už kokio kilomet
ro ir ta kryptimi jau traukė pabėgėliai 
ir kareiviai. Pamariu tęsėsi pievos, ap
augusios aukšta žole ir išmėtytais krū
mokšliais. Netoli į šiaurę stovėjo senas 
pušynas, kurio pakraštyje slėpėsi žvejų 
kaimelis. Antroje marių pusėje pilkavo 
žemės juosta, pietiniu galu kaž kur skęs
tanti marėse. Tai buvo Kuršių Neringa. 
Jos kryptimi, lygiu marių paviršium 
plaukė kelios žvejų valtys.

— Klausyk, gal kur valtj surasim? 
Bėgam! — uždusęs šniokštė Vytautas.

Abu bėgom kaimelio link, bet juo ar
čiau, juo blogiau atrodė. Net ir aplūžu- 
sios valtys jau buvo vokiečių karininkų 
rankose, o kareiviai beviltiškai akimis 
matavo marių platumą.

— Tėvuk, — griebėme už rankos vie
ną kaimelio gyventoją, — sakyk, kaip 
toli nuo čia Neringa?

— O kas čia žinos, kiek ten tų mylių. 
Kai žiemą užšąla marės, — per pusant
ros valandos gali žmogus nueiti į kitą 
pusę, — pypkę iš dantų išėmęs aiškino 
žvejys.

Iš jo pasakojimo atrodė, kad marių 
plotis čia buvo apie aštuonis kilometrus. 
Neringos geografinės padėties irgi 
smulkiai nežinojom.

— Ar antroje pusėje yra kokia gyve
nama vietovė? — mes toliau sukom gal
vą žvejui.

— O kaip gi nebus! Nugi. Juodkrantė. 
Toliau nebuvo reikalo klausinėti, nes

s. G. Juškėnas įteikia dovaną. Iš skautų sporto 
šventės Clevelande. Nuotr. VI. Bacevičiaus

SKRISK, KREGŽDUTE

Skrisk, kregždute, į padangę ramią, 
Mano širdžiai džiaugsmo atneši — 
Kad viršum griuvėsių, viršum žemės 
Tau keliai beribiai ir laisvi.

Skrisk, kregždute, į padangę ramių, 
O aš čia žiūrėsiu, kaip lakiosi tu, 
Gal nulėksi ir į mano gimtą žemę?... 
Skrisk paukšteli... Aš — ten negaliu.

Vyt. Anilionis.

matėm, kad tokį vandens plotą savo jė
gomis neperplauksime. Dar kartą pra
ėjom visą apgyventą pamarį, bet nera
dom jokios valties ir niekas neaplaukė iš 
marių. Kautynių triukšmas plėtėsi j ry
tus ir atrodė, kad vokiečiams nesisekė 
atmušti rusų tankų. Dūmų stulpai kilo 
iš tos vietos, kur buvom palikę autove- 
žimių vilkstines. Abu, priėję prie sto
ros pušies, susmukome ant žemės. Vy
tautas rausė smėlyje duobę, norėdamas 
užkasti asmeninius dokumentus.

— Ko tu dar vargsti. Ar su dokumen
tais, ar be jų vistiek ryt jau būsim ki
tame pasaulyje, — nežinojau pats ką 
kalbu, ir atsirado baisiai didelis noras 
gyventi. Gal būt, tokį norą jaučia kiek
vienas pasmerktasis mirti bei tas, kurio 
valandos jau suskaitytos.

— Nejaugi nebėra išeities? — vos gir
dimai kalbėjo Vytautas.

Aš tylėjau. Man atrodė, kad nebuvo. 
O gal abu buvom dar per jauni, kad su
prastume padėties rimtumą. Kaimelio 
miškas jau buvo pripildytas pabėgėliais 
su arkliais ir vežimais. Aplink skambėjo 
žmonių šūkavimai ir garsus moterų bei 
vaikų verksmas. Iš pamario atėjęs bū
rys kareivių pradėjo kirsti medžius ir su 
pabėgėlių arkliais vilkti prie marių.

— Negi dar apkasus statys? — krai
pė galvas pora pabėgėlių.

Vytautas vartė savo dokumentus, pa
sirengęs juos užkasti.

— Nekask, — patraukiau jį už peties, 
— eiva pažiūrėti, ką jie ten darys.

Pamaryje vyko sunkus darbas. Su vi
sais rūbais kareiviai braidė po vandenį, 
ir iš atgabentų rąstų statė didelį plaus
tą. Abu šokom padėt nešt atvilktus me
džius.

— Nereikia, — sulaikė mus puskari
ninkis, — visvien nepaimsime. Plaustas
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neatlaikys nė visos mūsų grupės.
Man blykstelėjo nauja galimybė iš

sigelbėti. Akyse atgijo anų plaustų sta
tyba ežero, saloje.

— Klausyk! Mes patys pastatysim 
plaustą! — šūktelėjau.

— Patys! Kaip? Iš ko?
— Aš žinau kaip, o medžiagos sura

sime.
— Ar tau protas nebeveikia, tu manai 

ant lentos perplaukti marias? — išplė
tęs akis žiūrėjo Vytautas.

— Ne ant lentos! Aš esu statęs plaus
tą. Žinau kaip. Dviem žmonėm didelio 
nereikės.

— Tu manai galėsim perplaukti?
— Aš tikiu. Pagaliau, jei ir ne, — ar 

ne vistiek?
— Bandykim, nors aš nieko nenusi

manau. Tik iš kur gausim įrankius? — 
negalėjo suprasti Vytautas.

— Pamiršk apie Įrankius. Džiaukis, 
kad gerą peilį turime!

Žvejų tvartelių palėpėse gulėjo sto
resnių ir plonesnių rąstų, skirtų mal
koms ar gal statybai. Storieji buvo mud
viem per sunkūs pavilkti ir reikėjo ten
kintis plonesniais. Jau buvom tris nu
sitempę prie vandens, kai mus paste
bėjo kareiviai.

— Ką? Tai jūs mūsų rąstus vagiate? 
— šaukė vienas vokiškai.

— Ne jūsų, — šokom abu aiškintis 
kaip bemokėdami, — mes patys juos su
radom.

— Viskas priklauso kariuomenei, kad 
jus kur perkūnai! — šaukė supykęs vo
kietis, rišdamas virve mūsų medžius 
prie vilkimui atvesto arklio.

— Nesiginčykim, dar nušaus, — su
laikiau užkaitusį Vytautą. — Turim 
laukti, kol sutems. Naktį jie mūsų nesu
ras. Pastatysim patamsyje. Be nakties 
visvien negalim plaukti. Matei, kiek 
lėktuvų virš marių.

Saulė jau nėrėsi į marias, virš bangų

Čikagos skaučių Kerna
vės tunto paviljono cent
ras Kaziuko mugėje. Prie 
Vilniaus verbų tuntinin- 
ke s. H. Plaušinaitiene.

Nuotr. Br. Juodelio
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tiesdama auksinį tinklą. Per dieną iš 
marių pūtęs vėjas jau baigė nutilti. Mu
du apžiūrėjome viso kaimelio pašiūres. 
Atradom naujų rąstų ir keletą ilgų, sun
kių lentų. Dvi ilgos virvės, nuimtos nuo 
arklių, išsprendė ir plausto surišimo 
problemą.

Sutemus nutilo šaudymai rytų pusė
je, ir rusų dar čia nebuvo. Visa pietų 
padangė buvo raudona nuo gaisrų, ir 
tamsi spalių mėnesio naktis buvo neblo
gai apšviesta. Kareiviai dar tebestatė 
plaustą ir matomai irgi laukė nakties. 
Mudu šokom prie darbo, nes reikėjo ne 
tik pastatyti, bet ir marias perplaukti 
iki aušros. Šį kartą medžius tempėme į 
kitą kaimelio kampą, kuo toliau nuo ka
reivių. Plausto skersinius dar dieną bu
vau suradęs, o visą kitą medžiagą su
tempėme be trukdymų.

Prasidėjo kietas darbas. Atsiraitę kel
nes virš kelių, plaustą statėme seklia
me marių vandeny. Vargas buvo su Vy
tautu, kuris nebuvo buvęs skautas ir iš 
viso neturėjo pionieriaus gabumų. Deja, 
nebuvo laiko mokyti. Statėm du aukš
tus. Pirmą eilę iš rąstų, o antrą iš lentų. 
Sudėjom visą medžiagą, kurią buvom 
atvilkę ir atrodė, kad du žmones plaus
tas išlaikys be vargo.

— Kam tą kiaulių lovį atvilkai? — 
žiūrėjo į mane Vytautas.

— O kur padėsi portfelį ir batus? Esu 
tikras, kad jis žvejams nebebus reika
lingas. Jau ir dabar gulėjo pakrūmėje.

Iš tiesų, sename portfelyje buvo mū
sų abiejų turtas’. Kepalas duonos, gaba
las lašinių, dveji baltiniai ir du rank
šluosčiai su skutimo priemonėmis. Lovį 
gerai pririšome prie plausto, kad ban
gos nenuplautų mūsų turto ir abu, tyliai 
persižegnoję, stūmėme plaustą į marias. 
Marių sekluma tęsėsi labai toli, ir plaus
tą stūmėme tol, kol vanduo nesiekė at- 
raitytų kelnių. Pagaliau laikas buvo lip
ti ant plausto ir pradėti irkluoti, irklus 
atstojančiais lentgaliais. Vytautas užli
po ant priekio, o aš sėdausi gale, kad 
matyčiau plaukimo kryptį.

Pasirodė, kad mudu buvom persun
kus. Plaustas grimzdo į vandenį per ko
kią pėdą ir sėdėti nebuvo įmanoma. Rei
kėjo klūpėti ant kelių iki pusės šlaunų 
vandenyje. Į lovį vanduo nesiveržė, ir 
mūsų daiktai buvo sausi. Plaustą pasto
rinti nebuvo laiko, nei medžiagos. Ma
rios atrodė ramios ir nebuvo pavojaus 

būti bangų nuplautam į gelmes.
— Mes visi peršlapsim. Ar negeriau 

būtų nusirengus? — galimai aukščiau 
raitė kelnes Vytautas.

— Tu nesijaudink dėl kojų. Bandy
kim liemenį sausą išlaikyti. Negalim 
rengtis. Matai kokia šalta naktis. Apsi
rengusiam ir šlapiam yra šilčiau. Dar ko 
gero bangos nusineš paskutines kelnes, 
— nesutikau aš, ir taip abu likome apsi
rengę.

Plaustas daugiau negrimzdo ir, mūsų 
lentgalių varomas, pamažėle traukė vis 
tolyn ir tolyn nuo kranto. Per nakties 
tamsą Neringos dar nebuvo matyti, bet 
pagal likusį krantą galėjome išlaikyti 
reikiamą kursą ir matyti, kiek nuplau- 
kėm.

Jau toli nuplaukus, įvyko nuostabus 
dalykas. Nuo kranto pradėjo pūsti stip
rus vėjelis, nors visą dieną pūtė nuo 
marių. Vėjas vis didėjo ir jau vertė ban
gas per plausto galą, kurios mane “skal
bė” iki juosmens. Plaukti sekėsi geriau. 
Ne tik irklai, bet ir bangos varė plaustą 
pirmyn. Gaisrų pašvaistės fone buvo li
kęs krantas, ir jau galėjom įžiūrėti Ne
ringos šešėlį.

Jau buvom marių viduryje, kai atsira
dusios didesnės bangos ėmė mėtyti 
plaustą. Abu buvom peršlapę iki ausų, 
ir lovys seniai buvo pilnas vandens.

— Man jau šalta, — drebėjo Vytautas.
— Smarkiau irkluok ir bus gerai, — 

pats naudojausi duotu patarimu.
— Kad jau vos rankas pakeliu.
— Pasikeiskim ... — nespėjau baigti 

aš, kai smarki banga trenkė į galą ir nu
vertė mane nuo plausto. Paleidęs lent
galį griebiausi už plausto skersinio ir, 
vandenyje pasispardęs, šokau ant lentų. 
Visos galo lentos buvo išsiskėtusios ir 
skersinis laisvai judėjo.

— Plausto galas iširo, — šūktelėjau 
Vytautui.

— Ar jau skęstame?
— Dar ne, bet kaip tu surišai, kad iš

iro?
— Sakiau, kad nemoku. Ko neklau

sei?
—Nešauk, juk dar neskęstame!
Aš pats nepajutau, kad sėdėjau iki dir

žo vandenyje ant plausto ir išsižergęs 
laikiau kojomis suspaustas lentas ir 
rąstus.

— Aš galą bandysiu laikyti kojomis, 
o tu, Vytautai, irkluok! n
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Kadaise čia indėnų tūta. Dabar vilkiukai iškylau
ja. Los Angeles. Nuotr. V. Tomuloičio

ŠVYSTELĖJIMAS
Juoze Augustaitytė - Vaičiūnienė

Ant tavo veido jokio nėr krislelio, 
Ant veido dulkės — nė vienos...
Kas apdainuos — kaip atėjai tiek kelio 
Su šypsena bemirštančios dienos.

Kaip sugavai tą ryto giesmę gulbės 
Su vakaro prakiurusių tinklų pločiu ...
Kai debesys į tavo kraują siurbęs 
Visų poliarinių naktų šalčiu.

Šilkini skruostą lūpomis palietus, 
Pajusčiau potvynius virš užtvarų visų ... 
Kaip pila skrybėlėms gegužio lietus 
Išblyškę angelai ant akmenų sausų.

Bet aš žinau — tu sudrebėjus subyrėsi 
Nuo manų pirštų ir įkaitusios minties. 
Ir vėl neišbrendamą didelį pavėsį 
Visais keliais tas nusišypsojimas išties.

— Nebegaliu irkluoti! Muskulai visai 
nebedirba.

— Tai eikš, palaikyk kojomis, o aš 
irkluosiu.

Kaziukas ir Barbutė pasitinka konsulą dr. P. Doužvordj. Iš Kaziuko muges Čikagoje.
Nuotr. L. Knopfmilerio10

Irkluoti nebebuvo reikalo. Bangos ir 
taip plaustą nešė į Neringos pusę. Svar
biau buvo laikyti plaustą skersai bangas, 
kad neapverstų ir visai plausto nesu
draskytų. Ir neirkluojant bangos turė
jo mus prinešti prie Neringos iki ryto.

Pasikeisdami su Vytautu laikėm ko
jomis bangų plakamą plaustą, nes abu 
negalėjom gale sėdėti. Abu kratė dre
bulys, ir bijojau, kad kurį mėšlungis 
nesutrauktų. Tik abu dirbdami, galė
jome išsilaikyti paviršiuje ir išplaukti.

Po keturių valandų kieto plaukimo
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Skyrių veda jūr. s. B. Stundžia, 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont. ;

NAUJOJO ŽEMYNO BEIEŠKANT (tąso)

Lorenzo Barreto buvo paskirtas kapi
tonu vėliaviniam laivui San Jeronimo, 
o kitiems laivams buvo numatyti šie 
kapitonai: Santa Izabel — kap. Lope de 
Vega, San Felipe — kap. Felipe Corzo 
ir fregatai Santa Catalina — kap. Alon
so de Leyva. Jūrų šauliams vadovavo 
Pedro Merino Manrique. Keturiems lai
vams pasiekus paskutinį uostą Peru 
šiaurėje ir paskutinį kartą papildžius ge ■ 
riamą vandenį, ispanai pasuko į neži
nomus vandenis.

Jau pačioje kelionės pradžioje nesu
tikimas ir rietenos tarp vadovaujančių 

pareigūnų nieko gero kelionei nežadėjo. 
Izabelės sesuo Mariana, ištekėjo už Lo
pe de Vega, bet jų vedybinis gyveni
mas neilgai truko. Lope de Vega stoko
jo geriamo vandens, todėl prašė guber
natorių, kad tas dalį savo laivo vandens 
jam perleistų. Gubernatorius, spaudžia
mas Izabelės, atsisakė jam pagelbėti. 
Užpykęs Lope de Vega, pasiuntė Maria
ną pas seserį, o pats su laivu pasišalino, 
nusigabendamas daug reikalingų įran
kių ir ginklų. Jūrų šauliai kaltino gu
bernatorių, o jūrų šaulių vadas Merino 
kaltino kapitoną išdavyste. Mariano bi
jojo likti našle ir kaltino savo seserį. 
Norėdami papildyti maisto ir vandens

plaustas atsimušo į medžiais apaugusį 
Neringos krantą. Sukaupę paskutines 
jėgas, abu išbridom į krantą ir kritom 
ant žolės. Širdy buvo neapsakomas 
džiaugsmas, kad visgi pasiekėme žemę, 
kurią abu pabučiavome. Tos akimirkos 
niekada nebepamiršiu.

— Negalim taip gulėti! Vė’iau neat- 
sikelsim, — judinau po kelių minučių 
Vytautą.

Sąnariai neklausė, ir prisiversdami 
turėjom juos judinti. Pirmiausia nusi- 
rengėm ir išsigręžėm drabužius, kuriuos 
šlapius vėl teko apsivilkti. Išpylėm iš 
portfelio vandenį ir per mišką patrau
kėm tolyn. Bangos buvo nusinešusios 
mano batus, bet basam buvo dar leng
viau eiti.

Po keliolikos minučių priėjom Nerin
gos plentą, kuris per apkasus, bombas 
ir griuvėsius mudu nuvedė į Vakarus.

• Didelė prabanga jaunimui gali būti pavojin
gesnė už audrq, slankųjį smėlį, skurdų ar gran
dines. Hannah More.

Brolis Raimundas raportuoja . . New-Britain, 
Conn. Nuotr. A. Jaro
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Plaukti ar ne? Audringos ežeras. Los-Angeles 

atsargas ir dar tikėdamiesi surasti Lope 
de Vega, likę trys laivai išmetė inkarą 
prie naujai atrastos salos, kurią pavadi
no Santa Cristina (Tahuata) Markyzų 
salų grupėje. Bet vietiniams gyvento
jams priešinantis, teko vėl pakelti bures.

Antrą kartą jie išsikėlė Santa Cruz 
saloje, Graciosa jlankoje (240 mylių į 
lytus nuo pietiniu Salamonų salų). Gy
ventojai buvo daugiau panašūs į negrus, 
bet gana draugiški. Krante buvo pasta
tyti keli namai, bet greit kareiviai ėmė 
reikalauti kelti bures ir persikelti kitur, 
kur buvo aukso ir perlų. Iš viso mažai 
kas norėjo pastoviai kurtis. Sugyveni
mo nebuvo, ir grėsė maištas. Merino gi 
visai nedraudė savo šaulių. Mendana 
ėmė negaluoti ir turėjo gulti į lovą.

Jūrų šaulių vadas mirtinai nekentė 
Lorenzo Barreto, o Izabelė kurstė savo 
vyrą, kad tas pašalintų Merino, kuris 
rengėsi maištauti. Quiros stengėsi visus 
raminti, taikyti, bet sunkiai sekėsi, ka
dangi dauguma buvo Įtūžę dėl kelionės 
nepasisekimo, dėl neradimo pažadėto 
aukso, deimantų. Ir sveiki, ir ligonys no
rėjo grįžti atgal. Po vieno nesusipratimo 
jūrų šaulių vadas buvo nubaustas mir
timi.

Tuo tarpu jūrų šauliai užmušė vieti
niu giminės vadą, kuris palaikė drau
giškus santykius su Aivaro de Menda
na. Keršydami vietiniai ėmė ispanus 
kiekviena proga užpuldinėti ir žudyti. 
Maisto tiekimas nutrūko. Netrukus mirė 
Aivaro de Mendana. Mendana buvo ko
lonistų mėgiamas, todėl daugelio nuo
taikos krito ir užviešpatavo baimė. Iza
belė, kuri visur kišdavosi, kėlė nesantai
ką, dabar tapo gubernatoriumi ir kar
tu su broliais sugriebė visą vadovybę. 
Netrukus Izabelė be pagrindo apkaltino
12

Quiros, kad tas, būdamas vyriausiu lo- 
cu, neprivedė laivų iki Salamonų. Nuo 
drugio žmonės ėmė kristi kaip lapai. 
Visi troško galimai greičiau grįžti į Pe
ru, nes įkurtoji kolonija nyko ir merdė
jo. Tik Izabelė turėjo kitus sumanymus. 
Savo tarybos patariama, ji nutarė 
plaukti tolyn ir pasiekti Salamonus, kur 
galėjo kartais rasti ir Lope de Vegas su 
laivu. Ji pasiryžo įgyvendinti savo vy
ro svajones, nežiūrint kokią kainą rei
kėtų mokėti. Jaunieji laivų locai ėmė 
net tvirtinti, kad Quiros jau praplaukęs 
pro Salamonus. Quiros žinodamas, kad 
ispanai prasti navigatoriai, spėjo, jog 
Mendana savo pirmoje kelionėje, netiks
liai apskaičiavo salų buvimo vietą, to
dėl nereikėjo stebėtis, kad jie Salamonų 
neaptiko. Jis sutiko su tuo, kad vietoje 
ilgiau likti nėra prasmės, bet siūlė pa
traukti į Filipinus. Jaunesnieji locai įro
dinėjo, kad Filipinus jie pasieksią per 
dvi savaites, nors Quiros skaičiavimu 
kelionė turėjo trukti apie du mėnesius. 
Laivai buvo blogoje padėtyje, įgulos vos 
laikėsi ant kojų, todėl Quiros siūlė pa
likti kitus du laivus ir pasinaudoti tvir
čiausiu. Izabelė nekentė Quiros, bet pri
sėjo juo remtis, nes be jūrlapių jie bū
tų žuvę. Quiros iš atminties nubraižė 
jūrlapį ir, juo vadovaudamasis, Izabelės 
įsakymu, patraukė pagal vienuoliktą 
paralelę Į pietus, bet kelyje įsitikinus, 
kad įgulos gali bet kuriuo metu pakelti 
maištą, Izabelė davė įsakymą pasukti į 
Filipinus. Su Izabele plaukė tik du jos 
broliai ir sesuo, nes vyriausias Lorenzo 
mirė nuo žaizdos saloje. Žmonės silpo 
nuo alkio ir troškulio, bet Izabelės tai 
nejaudino. Ji rūpinosi tik savimi ir dar 
gyvuliais, kurie buvo ant borto. Jie bu
vo šeriami ir girdomi, o apie papiovimą 
ir kalbos negalėjo būti.

Kelyje kap. Corzo su laivu patraukė 
savo kursu ir rodos pasiekė Filipinus. 
Kitas laivas taip pat vos laikėsi ant van
dens. Quiros siūlė tą fregatą palikti ir 
visiems persikelti pas jį. Tam sumany
mui pasipriešino Izabelė ir fregatos ka
pitonas, kuris tikėjosi savo laivą kaip 
nors išgelbėti. Vieną naktį ir fregata 
dingo. Žmoniškumo sumetimų vedinas 
Quiros nutarė laukti, bet kiti tuoj pa
sišiaušė, nes kiekviena prarasta diena 
blogino jų padėtį. Izabelė už visas ne
sėkmes kaltino Quiros ir vis rengėsi juo 
nusikratyti.
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Čikagos jūrų skautų rankų darbai.
Nuotr. L. Knopfmilerio

Daugiau keturių šimtų asmenų su iš- 
kilmėmis paliko Peru, o dabar tik ne
pilnas šimtas pusgyvių vaikų, moterų 
ir vyrų suposi viename laive. Mirtis ne
paliovė savo pjūties. Pritrūkę kantry
bės, dalis įgulos vyrų ir jūrų šaulių, pa
reikalavo, kad Izabelė išduotų jiems 
maistą ir vandenį iš savo asmeninių 
sandėlių. Į tai Izabelė atsakė, liepdama 
maištininkus nuplakti, ir tik Quiros iš
gelbėjo tuos žmones nuo bausmės.

Artėjo sprendžiamos valandos, nes 
maištas turėjo bet kada prasidėti. Izabe
lė užsispyrusiai laikėsi savo nusistaty
mo, kad net sesuo nuo jos nusisuko. 
Mariana jai šnekėjo:

— Aš tave užjaučiu, tu visada buvai 
tokia vieniša. Mūsų gyvenimas buvo 

tragedija, bet nenori to nei matyti, nei 
suprasti ir veltui kovoji. Aš už tave 
meldžiuos, bet ir tu melsk Dievą, kad 
tau duotų sielos ramybę.

— Aš tik tada turėsiu ramybę, kai 
grįšiu iš Pilipinų ir, suradus Salamonus, 
įsteigsiu koloniją, — trumpai atsakė 
Izabelė.

Quiros ryžosi gelbėti padėtį, net pri- 
leisdamas, kad Izabelė būtų'pašalinta iš 
gyvųjų tarpo. Jo nuomone dėl vieno ne
turėjo žūti visi. Savo nusistatymą jis 
aiškiai išdėstė Izabelei, kuri po ilgų 
svarstymų, prieštaravimų ir vidujinės 
kovos, pagaliau nusileido. Tuo tarpu 
maištininkai jau buvo besirengią nužu
dyti Izabelę ir Quiros. Padėčiai pagerė
jus, Quiros su nusilpusia įgula pasiekė 
Filipinus ir po poros mėnesių kelionės 
įvedė laivą į Manilos uostą. Iš keturių 
laivų tik vienas sugrįžo. Daugelis žuvo 
ar dingo, mirė ir pats Mendana. Netru
kus Dona Izabelė ištekėjo už Don Fer
nando de Castro, Manilos gubernato
riaus pusbrolio ir tuo pačiu laivu grįžo į 
Peru. Ji galvojo dar bandyti surasti Sa- 
lamonų salas, bet sumanymo neįvyk- 
džiusi, persikėlė į Ispaniją.

Quiros dar kartą gavo progą išbu- 
riuoti Australijos link, bet nuo N. Gvi
nėjos jūrininkai jį privertė grįžti atgal.- 
Jo padėjėjas Tores praplaukė sąsiau
riu, skiriančiu N. Gvinėją nuo Australi
jos, bet naujojo žemyno neatrado.

Br. S.

Dolis Boltijos Jūros ir Juodkrantės tuntų paviljono Kaziuko mugėje Čikagoje. Nuotr. Br. Juodelio

13

15



KLAIPĖDOS ŠVYTURYS

Savo pareigos senelis švyturys pradėjo eiti prieš 
163 metus. Ir tik kartę sudrebėjus jo pamatams, 
šviesa užgeso. Tai vokiški naciai jį susprogdino. 
1952 m. lietuviškos rankos atstatė 38 metrų 
aukščio gelžbetoninį senojo švyturio pavaduotojo.

Ritmingai, kas 3 sekundes švyturys vėl pa
beria 45.000 vatų stiprumo šviesos pluoštų. Švie
sos optinį aparatų, lyg kokia vaidilutė, prižiūri A. 
Liaudanskienė. Jos vyras dirba vilkiko kapitono 
padėjėju.

tsant rūkui, lietui ar sniegui, įjungiamas r«au- 
totonas, kuris pakartotinai duoda ilgų ir trum
pų signalų. Be to, dirba ten ir maža radio stotis, 
kuri kas šeštų minutę siunčia Morzės raidynu KA, 
KA, KA — kas pagal tarptautinį susitarimų re š- 
kia Klaipėdų. Stoties budėtojas Hansas Lukošius 
laukia ir siunčiamų signalų.

Apačioje yra centrinė, kur tiksi įvairūs laikro
diniai mechanizmai, reguliuodami aparatų vei
kimų.

Ant molo stovi įeinamosios šviesos, o toliau 
daug bojų, rodančių plaukiamų vagų laivams iš 
tolimų kraštų ir saviems, grįžtantiems namo.

(Švyturys).

IŠ LIETUVOS

• žvejybos pramonėje ir laivyne, žiniomis iš 
Lietuvos, dabar dirba apie 13.000 žmonių, iš ku
rių apie 1200 šturmanų, 1000 laivų mechanikų 
ir apie 200 radistų.

• Jūrininkystės Mokyklos viršininkas yra Bal
čiūnas. Loivo-bazės "M. Melnikaitė" kapitonas 
Rudzinskas, Atlųnto žvejybos laivyno viršininko 
pavaduotojas šiaučiukėnos.

• Šuoliams į vandenį treniravime pasižymi Z. 
Navickas.
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1628
Rockwood St., Los Angeles 26,Calif.

ATSIMINIMAI (tQso)

Pasiėmiau senąją kryptį ir, tiesiai 
skrisdamas, bandžiau susiorientuoti, kur 
esu. Štai, netoli dešinėje pamačiau di
delį ežerą, kurs, kiek atidžiau pažiūrė
jus, man atrodė esąs pažįstamas. Taip, 
tai galėjo būti tik Rekyvos ežeras. Tar
naujant kariuomenėj ir esant Karo 
Aviacijoj, man teko išbūti virš metų 
Šiauliuose — Zoknių aerodrome. Kai 
kada pasitaikydavo su karo lakūnais 
paskraidyti, tad vaizdas iš oro dar iš tų 
laikų man buvo kiek priprastas. Pradė
jau ieškoti toliau ir, štai, pamačiau patį 
Šiaulių miestą. Dabar, žinoma, lengvai 
suradau Zoknių aerodromą.

Prieš mane dabar iškilo viliojantis 
klausimas — tūpti Zokniuose. Ten tu
rėjau daug pažįstamų, o svarbiausia, 
kad tūpimas aerodrome daug malones
nis, negu kur nors priverstinai tūpiant 
ir rizikuojant palaužti sklandytuvą. Pra
dėjau rimtai abejoti, kol vis tik nuta
riau skristi tolyn, nes dar turėjau gana 
didelį aukštį, o varžybose svarbu surink
ti kiek galint daugiau taškų.

Tad praskridau Šiaulius 1500 m. aukš
tyje ir palikau užpakalyje. Vėl skrendu 
tiesia linija, kompaso nustatyta krypti
mi. Debesys pradeda retėti. Aukščiui 
sumažėjus retkarčiais suku ratus, bet 
termikai jau silpnai bekelia. Taip noro-

• Kaune Spartako buriuotojai turi du kart per 
savaitę pratybas — pritaikomųjų mankštų, prak
tinį darbų ant imituoto denio angare ir teoretinę 
dalį.

• Europos šuolio į vandenį čempionė yra A. 
Kareckoitė-Pipynienė.

PATIKSLINIMAS
Rašinėlyje "Buriuotojas ieško jachtos", per ne 

apsižiūrėjimų pakeistas jachtos vardas. Turi bū 
VIND.

Taip pat praleistas sakinys, kuriame sakoma 
kad žurnalas turi savo skaitytojų ir Lietuvoje.
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mis - nenoromis aukštis nuolat mažėja. Dar kartą man pavyksta pakilti iki 1200 m., bet po to oras galutinai nurimsta.kadangi neapsimoka daugiau ratų besukti, skrendu tiesiai ir jau iš 700 m. aukščio pradedu dairytis ir ieškoti geros tūpimui vietos. Netoli priešais matau nedidelį miestelį. Galėčiau skristi dar kelis kilometrus toliau, bet pagalvojau, kad nutūpus reiks ieškoti telefono. Todėl, kad nereiktų toli bėgioti, nutariau čia ir tūpti. Pasirinkęs gražią pievą arti miestelio, po kelių posūkių nutūpiau.Vos spėjau išlipti iš sėdynės, kai sklandytuvą apsupo būrys vaikų, atbėgusių be kvapo iš miestelio. Mano pirmas klausimas buvo: “Kaip vadinasi jūsų miestelis?” Trys ar keturi iš jų kartu man atšaukė: “Akmenė”. Tad nuo Kauno mano nuskrista 163 km. Iki šiol dar niekas iš mūsų sklandytojų taip toli nebuvo nuskridęs. Šiandien pasiekiau naują Lietuvos perskridimo rekordą.Susirinkę iš miestelio suaugusieji ir vaikai stebėjosi pirmą kartą visai iš arti pamatę tokį didelį, keistą paukštį. Vienas iš drąsesnių berniukų, prisigrūdęs prie manęs paklausė: “Jūs turbūt Gy- sas?” Dabar aš nustebau, iš kur jis mane gali pažinti? Pasirodo, kad per radiją pranešama apie varžybų eigą. Tame pranešime ir mane paminėjo, o vaikas mano pavardę įsidėmėjo.Ilgai neužtrukdamas, paskambinau į Kauną ir pranešiau apie savo nutūpimo vietą. Po keletos valandų atskrido lėktuvas. Kadangi tą pačią dieną buvo jau vėlu atgal skristi, tai pernakvojome vietoje, o kitą rytą velkamu skridimu grįžau į Kauno aerodromą.Kadangi per sekančias varžybų dienas oras perskridimams nebuvo toks palankus, tai aš nutariau savo taškus rinkti laiko skridimais virš Kauno. Bet ir kiti varžybų dalyviai panašiai darė. Varžyboms einant į pabaigą, trumpu perskri- dimėliu buvo galima sugaišinti visą dieną. Laikas buvo per daug brangus tokiai rizikai.Priešpaskutinę varžybų dieną aš startavau pirmuoju. Po manęs sekė estai ir latviai. Praktiškai iš Lietuvos ekipos aš buvau pasilikęs vienas, nes Pyragius savo “Biržietį” gerokai apgadino: tūpdamas arti angaro įgrūdo į angaro duris. Oškinio “Rūta” savo greitumu daugiau tiko oro akrobatikai, negu termiškiems skridimams.

Ir oro skautams iškylavimo sezonas prasidėjo...Atsikabinęs 700 m. aukštyje, padedant silpnoms termiškoms srovėms, vargais negalais pajėgiau išsilaikyti maždaug vienodame aukštyje. Mačiau, kaip žemėje kiti dalyviai nuolat startuodavo ir vėl tūpdavo, negalėdami ilgiau išsilaikyti. Tik pagaliau latviams Pantelejevui ir Azelickiui su savo dviviečiu sklandytuvu irgi pasisekė pasilikti ore. Tokiu būdu tą dieną ėjo kova tarp manęs ir latvių, kas ilgiau išsilaikys.Apie pietus termikai sustiprėjo. Skridimo aukštis keitėsi nuo 100 m. iki 1500 m. Kaikada mes skrisdavome tame pačiame termike ir maždaug vienodame aukštyje. Bet toks žaidimas ėmė nepatikti. Aš savo ratus paprastai sukdavau į kairę, o latvis suko į dešinę (mat jo būta kairiarankio), tad tarpais viens kito visai nematydavom. Taip skrendant vienodame aukštyje, buvo pavojaus ore susidurti. Keletą kartų, nors ir gerą srovę turėdamas, dūmiau šalin, pamatęs tame pačiame aukštyje latvių sklandytuvą.Nors debesų kaip ir nebuvo, bet apie vidurdienį ir iki 3 vai. po pietų buvo geros srovės. Po 3 vai. jos pradėjo silpnėti. Latviai, matyt, turėjo daug vargo su savo dviviečiu, nes dabar jie laikėsi nedideliame aukštyje virš aerodromo. Aš vis dar turėdamas virš 1000 m. linksmai sau skraidžiau virš Kauno, nes virš miesto visada gerai keldavo.Vakarui artėjant, baigėsi latviams kvapas: jie turėjo tūpti. Pasilikau ore aš vienas. Pakilti daugiau jau niekas ir nebandė. Ore buvau jau beveik šešios valandos. Matau kaip aerodrome pradeda sklandytuvus gabenti į angarus.
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(tąsa)

Sargybinio nuvarytas, ėmiau daugiau 
galvoti. Nors man labai rūpėjo kuo grei
čiausiai viską sužinoti, bet teisingai su
sigaudžiau, kad staigumu čia nieko ne
padarysi. Kur eiti, nuo ko pradėti? Ne 
kiekvienam norėjau sakyti, ko esu at
vykęs, todėl pirmąją mintį — eiti pas 
pažįstamus ir paprašyti informacijų — 
atmečiau. Kitas sumanymas iškilo — 
milicijoje pasiteirauti, kur gyvena Ka
siulis. Bet šį tuoj nuslopino atsiradęs 
trečiasis — paskambinti. Tai pasirodė 
man geriausia išeitis. Patenkintas atra
dimu, nuskubėjau į šv. Petro ir Povilo 
parapijos kleboniją. Kai pasakiau klebo
nui norįs paskambinti į NKVD, šis tik 
karčiai šyptelėjo ir pasakė:

— Visi jų vengia, o tu ieškai...
Aiškinti reikalo klebonas nė neprašė. 

Aš jam ir nesakiau. Tik gavęs telefono 
numerį, pakėliau ragelį be jokių svy
ravimų ir abejonių. Taip buvau tikras 
savo pasirinkimo teisingumu.

— Galite man padėti? — kreipiausi 
stačiai į kažkokį plonbalsį, atsiliepusį 
aname vielos gale.

— O kas kalba?
— Kunigas Arelis.
— Tuojau ... Prašau palaukti... — 

atsakė, ir neaiškiai girdėjau kažką su
trenkiant, lyg žingsnius, lyg kokį šnypš

timą ir galvojau, kad mano pašnekovas 
nuėjo kažkur kažko paklausti.

— Alio, — po geros pertraukos atsi
liepė tas pats balsas.

— Taip, klausau.
— Jūs iš Lygumų?
— Taip.
— O kur dabar esate?
— Šv. Petro ir Povilo parapijos kle

bonijoje.
— Palaukite, mes atvyksime su tams

ta pasimatyti, — ir pasikalbėjimas nu
trūko. Ano ragelis buvo padėtas, te
girdėjau ploną zirzimą ir, nebesusigau
dydamas kas darosi, dar laikiau savo 
ragelį rankoj, kol pagaliau ranka su juo 
nusviro ant aparato. Staiga suvokiau, 
kad blogai. Ir kaip gi kitaip? Mano pa
vardės ištarimas pastatė juos ant kojų. 
Vis darėsi aiškiau, kad jau kažkas įvy
kę. Bet kas? Kodėl taip trumpai tekal
bėjo ir neleido nė pasakyti, ko aš ištik
imųjų į juos kreipiausi.

Tespėjau išgerti pusė stiklinės arba
tos, kai į kleboniją ėmė belstis. Už durų 
stovėjo trys vyrai: du civiliškai apsiren
gę ir vienas uniformuotas. Klebonas, ei
damas atidaryti durų, sunkiai lingavo 
galvą. Jo akys užjautė, ramino, klausė. 
O aš, kaip nusikaltėlis, stovėjau vidury 
kambario ir laukiau įeinančių vyrų. Per 
tas kelias sekundes spėjau save ir pa
smerkti, ir padrąsinti.

Džiaugiuosi, kad šios dienos pasekmė 
vėl duos gerą skaičių taškų. Per visas 
varžybas niekam nepavyko taip ilgai iš
silaikyti, o už ilgiausią laiko skridimą 
dar buvo skirta atskira dovana. Paga
liau, orui visiškai nurimus, nutūpiau. 
Skridimo ilgumas 6 vai. 30 min. — pats 
ilgiausias šių varžybų skridimas.

Varžyboms pasibaigus, aš gavau 4 do
vanas: už perskridimą, už laiką, už aukš
tį ir specialią latvių dovaną (sidabrinę
16

taurę), atvežtą geriausiam Lietuvos 
sklandytojui. Kadangi aš laimėjau pir
mąsias 3 dovanas, tai ketvirtoji, latvių 
dovana, man atiteko savaime. Man tai 
buvo nelabai patogu, nes šiaip ar taip 
nesiskaičiau geriausiu sklandytoju: bu
vo dar Pyragius ir Oškinis. Tik, kad aš 
truputį daugiau turėjau per varžybas 
laimės, tai ir viskas. Bet atsisakyti nuo 
latvių dovanos irgi nebūtų buvę gražu, 
tad ir priėmiau. A. Gysas.
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Sekantis dvigubas "Skautų Aido" nr. iieis bir
želio mėn. antroje pusėje. Medžiagų iiam nume
riui siųsti iki BIRŽELIO 1 D. Red.

— Tamsta kunigas Arelis Jonas sū
nus Alfonso? — išgirdau klausiant, net 
nespėjus nė pastebėti, kuris iš įžengu
siųjų prakalbėjo.

— Taip, — atsakiau ramiai, linktelė
jęs galvą.

— Tamsta esi reikalingas suteikti 
mums kai kurių žinių... prašau apsi
rengti ... draugas Petrovas tamstos 
laukia...

— Bet, vyrai, — bandė ginti mane 
klebonas, — jis mano svečias ...

— Mes jam netrukdysime svečiuotis 
po to, kai atliksime savo pareigas, — 
atsakė arčiau durti stovėjęs vyras.

Klebonas mane pabučiavo.
— Dieve, padėk, — sušnibždėjo jis, 

paduodamas man skrybėlę.
Automobilyje mane pasodino šalia 

uniformuoto vyro, ir mes po poros mi
nučių išlipome prie NKVD pastato.

Vedė mane jau vieną kartą matytu 
koridoriumi. Ir sustojom prie durų, ku
rias taip pat prisiminiau. Už jų buvo 
Kasiulio darbo kambarys. Bet, kai ma
ne į ji įleido, nustebau ir sumišau, lyg 
ne ten būčiau pataikęs. Už Kasiulio sta
lo sėdėjo juodaplaukis, siauraakis žmo
gutis, rudom meškiuko akutėm, riesta 
nosyte ir slėpėsi savo pilkoje erdvioje 
palaidinėje, sujuostoje diržais, lyg tam, 
kad stipresnis vėias jos nenupūstų. Jo 
auliniai batai braškėjo, kai jis, man vos 
įėjus, atsistojo ir kažką padėjo knygų 
lentynom Mane pamatęs išlindo iš už 
stalo, stabtelėjo, atsisėdo ant stalo kam
po ir ėmė vizginti blizgantį batą, lyg 
juo gėrėdamasis.

— Aha! — prašneko jis. Tame vie
name nereikšmingame žodyje buvo gir
dėti kažkoks pasitenkinimas.

Tylėjau, žiūrėdamas jam tiesiai Į akis. 
Žinojau, kad esu suimtas, kad nesu nei 
jo svečias, nei pažįstamas. O reikėjo 
valdytis — reikėjo neprarasti drąsos ir 
ramumo. Bet ne aš vienas šiandien toks. 
Šimtai tokių, ir aš tesu vienas iš jų. Aš 
neturiu teisės nei sau daugiau reikalau
ti, nei kitokiu būti.

Po šio žodžio, kuriuo jis mane pasiti
ko, ir po trumpo žvilgsnių susidūrimo, 
žmogutis nuėjo j savo vietą ir atsisėdo.

— Ateikite arčiau ir atsisėskite, — 
tarė jis, jau gerai įsitvirtinęs kėdėje.

Atlikau, kas buvo pasakyta. Pasiūlė 
papirosą. Man tik padėkojus, pats už
sirūkė. Kaip viskas vienoda ir šabloniš
ka, pagalvojau.

— Šalta? — pasakė jis, dūmais už
leidęs savo veidą.

— Žiema, — atsakiau.
— Taip, žiema, — patvirtino, palin

guodamas kėdėje.
Vėl nieko nebesakė, akimis bėgiojo 

mano veide, užspaudė papirosą, atidarė 
stalčių, išsiėmė kažkokių popierių, juos 
pavartę, vėl pasižvalgė mano veide ir 
pagaliau tarė:

— Man pavesta su tamsta pasikalbė
ti...

— Gerai, aš esu pasiruošęs, — atsa
kiau tartum kuo džiaugdamasis.

— Tamsta esi kunigas Jonas Arelis, 
sūnus Alfonso iš Lygumų?

— Taip.
— Kurioms organizacijoms tamsta 

priklausei buržuazinėje Lietuvoje?
— Jokioms.
— Ar buvote kada išvykęs į užsienį?
— Ne.
— Ar turite užsienyje giminių?
— Turiu Amerikoje tetą.
— Kokia tamstos nuomonė apie ta

rybinę Lietuvos vyriausybę?
— Neturiu jokios nuomonės.
— Kaip tai!...
— Dovanokite, jei aš nesupratau 

klausimo. Klauskite konkrečiau.
— Na, ką tamsta galvoji apie naują

ją santvarką? Taip bus aiškiau, ar ne?
— Pagirti negalėčiau.
— Kodėl?
— Žmonių terorizavimas ...
— Kokių žmonių?! — pakėlė balsą 

tardytojas, — ar tamsta manai, kad ne
reikia naikinti tarybinių priešų?!

— Mano įsitikinimu, visi yra žmonės.
— Ir aš su tuo sutinku, bet ne visi jie 

vienodi.
— Kiekvienas žmogus yra kitoks.
— Taip, taip, — jis kažką pieštuku 

vedžiojo, — tokio tamstos atsakymo aš 
ir laukiau. Gerai. O dabar tamsta man 
papasakok, kokius ryšius turi su Piju
mi Kasiuliu, sūnumi Petro? ...

Šitas klausimas man buvo didžiulė 
staigmena. Kodėl gi jis to klausia? Kur 
gi Kasiulis? Kas su juo? Kodėl aš ir jis? 
Kas čia bendro ir nuo kada? Bet spė
liojimams laiko nebuvo, nors jie iš kar
to galvą užtvenkė. Tardytojas siauromis 
akutėmis, pasidėjęs smakrą ant viršu-
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tinės palaidinio sagos, laukė.
Papasakojau viską. O tai buvo tolima 

praeitis. Pagaliau reikėjo pridėti ir tai, 
kad neseniai šitame kambaryje su juo 
mačiausi.

Man pasakojant, tardytojas kažką žy
mėjosi, rašė, tik retai tepakeldamas 
akis.

— Tai viskas? — paklausė, kai nuti
lau.

— Taip, viskas.
— Gerai. Dar vienas klausimas. O 

kur jis dabar yra?
Mano širdis sudrebėjo. Kur jis yra? 

Argi jo čia jau nebėra? Ar tas žmogutis 
jau jo vietoje? Ir ūmai prieš mane iškilo 
visa teisybė, kurios nežinojau — Kasiu
lis nušalintas, jo čia nebėra ir niekada 
nebebus. Mauras atliko savo darbą.

Vienu akimirksniu susigaudęs, kas 
čia dedasi, spėjau dar nuduoti ne viską 
sužinojusį ir nusistebėjau:

— Bet... jis juk čia neseniai sėdė
jo ...

— Tamsta nesirūpink, kur jis anks
čiau sėdėjo. Aš klausiu, kur jis dabar 
yra? — pakeltu balsu riktelėjo tardy
tojas.

— Prisipažinsiu, kad aš tikėjausi jį 
čia atrasti. Jei jo čia nebėra, apie jį te
žinau dabar tiek, kiek ir tamsta.

— Meluoji! — suriko žmogutis ir pa
raudo.

— Kur jis dabar yra, aš nežinau. Tai 
viskas, ką jums galiu tuo reikalu pasa
kyti.

Tardytojas užsirūkė. Kurį laiką ty
lėjo. Rašė.

— Tamsta labai gailėsies, jei nebus 
tiesa, ką pasakei, — pagaliau jau rames
niu balsu prašneko.

— Aš pasakiau tiesą, po kuria galiu 
pasirašyti.

Kad pasisiūliau pasirašyti, tardytojui, 
matyt, patiko.

— Taip, pasirašyti reikės, — net ma
loniu balseliu patvirtino ir tuoj pridėjo, 
— kai tamsta grįši į Lygumus ... ten 
vietos milicijoje ... Nusiųsime ...

Kai grįžau, džiaugsmo užteko. Miški
nis jau sėdėjo namie, o Pranukas kram
tė tėvelio parvežtus saldainius. Ko jis 
buvo ten išvažiavęs, Onutė niekada ne
žinos. Ir jis pats stengsis visa tai pa
miršti. Pasikvietęs pas save išpasakojau 
jam viską: apie Kasiulio dingimą, apie 
naująjį tardytoją ir pasikalbėjimą su 
juo. Tada Miškinis prisipažino, kad

18

Šiauliuose buvęs ne vienas. Su juo bu
vusi ir ponia Girūnienė. Ji norėjusi pul
ti prieš Kasiulį ant kelių, o jis?... Jis 
savo minties, greičiausiai, būtų neatsi
sakęs ...

Lapkričio 29 d., antradienis. Žinojau, 
kad kiekvienas mano žingsnis dabar jau 
sekamas. Ir kiekvienas ištartas žodis 
galėjo mane pribaigti. Šnipų pilna — ir 
miestelio gatvėse, ir bažnyčioje. Spėjau, 
kad mano suėmimas tėra laiko klausi
mas.

Meldžiuosi, kad būčiau stipresnis kan
čioje, kuri artinasi.

Lapkričio 30 d., trečiadienis. Milicijoje 
turėjau pasirašyti po anketa, kurią per
eitą savaitę Petrovas mano akivaizdoje 
surašė. Jų supratimu, mano parašas, 
greičiausiai, turėjo reikšti, kad prisipa
žįstu kaltu. O kaltinti mane galėjo ir 
dėl to, kad atvirai pasisakiau prieš san
tvarką, ir dėl to, kad nežinau, kur Ka
siulis.

Laukiu nakties svečių, kurie mane iš
sives kankinimams ir mirčiai. Gal jie 
bus laimingi, matydami išbadėjus}, su
muštą, rykštėmis ligi kraujo nučaižytą 
mano kūną? Dieve, ar aš įstengsiu juos 
ir tada mylėti? Jei ne — aš būsiu pakirs
tas kaip žmogus ir daugiau niekada ne- 
beatsikelsiu. šito aš labiausiai bijau.

Gruodžio 3 d., šeštadienis. Ponia Vil- 
kaitienė krinta visiškon desperacijom 
Ar tai yra bepakeliama žmogui? Tai 
klausimai, kurie ją sugniuždė. Vakar ji 
verkdama pasakojo man, kad geriau bū
tų jai mirti, negu tokį gyvenimą gyven
ti. Kiekviena naktis — jai siaubas, kiek
vienas vėjo paklabenimas į langines, 
praeivių žingsniai gatvėje jai stabdo šir
dį ir užšaldo kraują. Ir už ką, už ką visa 
tai? Už ką mažoji Jūratė kenčia?
Kaip ilgai toks gyvenimas turės tęstis?

Šitaip ji aimanavo po to, kai jai pa
sakiau, kad mano suėmimo atveju po
nas Vilkaitis būtų tuč tuojau painfor
muotas ir turėtų mano tėviškę palikti, 
kad neįpainiojus senojo tėvuko, kurį 
okupantai taip pat gal sugalvotų patam
pyt*-

— Jūs nebebūkite čia, jūs išvažiuo
kite kur nors, nes jūsų buvimas mums 
pakenks, — jaudinosi moteris, visiškai 
persitempusi.

— Pakenks ir jums, — patylėjusi pri
dėjo.

— To aš negaliu daryti. Aš esu čia 
skirtas pastoraciniam darbui, — primi-
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★
Laikraštininkas kalbasi su cirko žvė

rių dresiruotoja:
— Stebiuosi, kaip tamsta, tokia plo

nutė, pajėgi priversti klausyti liūtus ir 
tigrus...

— Čia ir yra visa paslaptis, — sako 
dresiruotoja, — jie laukia, kol aš pasto- 
rėsiu...

★
— Aš tikiu, kad jūs šį vakarą pašok

site su manimi, — sako vaikinas.
— Kodėl ne? Nemanykite, kad aš at

ėjau čia tik smagumų ieškodama.
★

Gydytojas prirašė senutei šildytis 
kvarco lempa ir ta proga pasakė, kad ji 
po to bent dešimčia metų pajaunėsianti.

— Ar neatims man tada pensijos? — 
susirūpino senutė.

★
Audros metu keleivė klausia kapito

ną:
— Ar toli esame nuo žemės?
— Apie vieną mylią.
— Į kurią pusę?
— Stačiai žemyn, ponia ...

★
— Na, ir apvylei tu mane, Petriuk, 

— barasi tėvas, — žadėjau tau nupirkti 
dviratį, jei pereisi į trečią klasę, o tu 
antroje likai antriems metams. Ką gi tu 
veikei paskutiniu metu?!...

— Mokiausi važiuoti dviračiu...
★

— Ar nepasitaikė, vaikeli, pavojų, šo
kinėjant parašiutu? — klausia susirū
pinusi motina sūnų.

— Pasitaikė, mama. Vieną kartą nu
sileidau ant žolės ir žiūriu — užrašas: 
“Prašau nemindžioti žolės” ...

*
Markas Twain ėjo su draugu pro na

mus, prie kurių durų buvo prikalta gar
bės lenta.

— Kaži, ką įrašys prie mano namo 
durų, kai aš mirsiu? — prasitarė drau
gas.

— Parašys: “Išnuomojamas butas ’.
★

Senutė pamatė gatvėje rūkantį nedi
delį berniuką ir sugėdino jį:

— Ar gražu geram vaikui rūkyti?
— O ar gražu gerai moteriškei užka

binėti gatvėje vyrus? ...

Profesorius įlipo į perpildytą miesto 
traukinį, kuriame nebuvo vietos atsisės
ti. Atsikėlė mergaitė ir užleido jam 
vietą.

— Ačiū, vaikeli, — tarė jis, — o kaip 
gi tavo vardas?

niau jai tai, kas kažkaip lyg nustelbia
ma kitos veiklos, dienos įvykių ir visuo
tino nerimo.

Gruodžio 4 d., sekmadienis. Baltos, to
limos lygumos, kiek tik akys užmato, 
žvilga saulėje. Poetai sako, kaip sidab
ras, o aš sakau, kaip dangaus veidrodis. 
Šiandien taip šviesu žemėje ir taip ge
ra širdy, kad viskas susimaišė — ir ne
bežinai kur baigiasi žemė ir dangus pra
sideda. Niekuomet gyvenime nebuvau 
tokiu laimingu, koks esu šiandien. My
lėti artimą visa savo širdimi ir pajusti, 
kad toji meilė yra didžiausia pasaulyje 
jėga ir aukščiausioji gėrybė — yra tik
roji žmogaus laimė.

Vakar vakare ilgai sėdėjau, rankas 
sunėręs, prie savo rašomojo stalo. Mąs
čiau apie pasikalbėjimą su ponia Vilkai- 
tiene, apie tai, kiek ji pasakė tiesos, apie 
tai, kaip žmogus trokšta gyventi ir tame 

i

troškulyje spiriasi dėl kiekvienos savo 
egzistencijos minutės. Mintys ir trukdė, 
ir pradėjo ruoštis pamokslui. Bėgo va
landa, kita. Buvo jau pusė dvyliktos, kai 
išgirdau lauke kažką beldžiantis. Taip 
— beldėsi į duris. Pašokau nuo stalo. 
Nudiegė mane nujautimas, kad mano 
valanda atėjo. Suvirpėjo širdis. Aš pa
liksiu čia viską ant stalo, nes tenai man 
nieko nebereikės. O ko reikės, aš ne
šiojuosi giliai širdyje ir to man pakaks. 
“Dieve* pasigailėk tų, kurie trokšta ma
no kentėjimų, — meldžiausi, eidamas 
prie durų. (b. d.)

• Blogiausi žmonės dažnai duoda geriausi pa
tarimą. Bailey.

e ({mintingi žmonės renkasi knygas, o na auto
rius ar leidėjus. V. Kudirka.
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III-JI SKAUTORAMA ČIKAGOJE

Nors balandžio 19 lijo šaltas lietus ir pūtė dar 
šaltesnis vejas, gnaibydamas naujų pumpurų ir 
skautukų nosis. Jaunimo Centro rūmai vos sutal
pino minią čikagiškių, sugūžėjusių pamatyti, jau 
tradicija tapusią, kasmetinę "Skoutoramą".

Tą dieną susitiko čia visų penkių tuntų skautai, 
skautės, tėveliai, svečiai ir regėjai, žodžiu, visi, 
kuriems lietuviška skoutybė yra brangi ir jos rei
kalai artimi.

Uždanga pakilo prieš pilnutėlę salę, ir progra
mos dalyviai — mažieji bei didieji "aktoriai” — 
Svieste švietė skautišku entuziazmu. Marga gy
vų pasirodymų pynė sklandžiai slinko pro katučių 
nepagailinčios publikos akis. Kiekvienas tuntas 
gražiai ir įdomiai atliko savo programos dalį.

"Aušros Vartų” sesės parodė linksmą stovyk
los gyvenimo vaizdelį su dainomis, žaidimais, 
tingine Katre ir . . . nelemtu puodų šveitimu.

"Baltijos” broliai pamiršo "virti pietus”, susi
žavėję į stovyklą atklydusiu indėnų "žirgu*', o 
tautinių šokių grupė sutrypė visą eilę temperamen
tingų suktinių. Pertraukų metu skautai ir svečiai 
dainavo aplink improvizuotą lauželi, padedami 
energingų laužavedžių, s. V. Vijeikio ir s. V. 
Černiaus.

Kaip paprastai, ir šitos Skoutoramos pasirody
mų laurus nuskynė mūsų mažieji. Tautinio an
samblio geltonkasės "pupos” ir vikrus raudon
skruostis "žirnelis” sušoko tokį grakštų ir artis
tišką "Lenciūgėlį”, kad visa salė aidėjo nenu
trūkstamais plojimais, o kiekvienas suaugėlis šo
kėjos galėjo pažaliuot iŠ pavydo. Tokias pat aud
ringas katutes laimėjo ir vikrios mažytės už nuo
taikingą jūreivių šokį, o labiausiai visus suža
vėjo pati mažiausia, bet grakščiausia balerina, 
puikiai atlikusi solo numerius.

Svečiai latvių skautai pasirodė su vsia pyne 
tautinių Šokių, "Lituanicos" broliai atliko gerai 
paruoštą mūsų gražiųjų tėvynes eilėraščių mon
tažą, o "Kernavės” sesės laimėjo triukšmingus 
plojimus už skautiškąją operos "Carmen" "prem
jerą". čia nedrausminga skautė Carmen skam
biomis arijomis sužavėjo jūrų skautą — Don Jo
se, paliko jį, išgirdusi skauto vyčio — Toreodoro 
pergales dainą, ir galų gale, už neskautišką elgesį 
buvo pašalinta iš stovyklos.

Po spalvoto filmo iš skautiškojo gyvenimo JAV, 
turtinga ir sklandi lll-čiosios Skoutoramos progra
ma buvo užbaigta įspūdingu trispalvių paradu ir 
Lietuvos Himnu.

Svečiai dar ilgai nesiskirstė patraukti sesių su
ruoštos stalų dengimo parodos. Velykų, pabaig
tuvių ir Kūčių stalai, padengti lietuviškais moty
vais, žavėjo akį puikiomis austinėmis staltiesėmis, 
liaudies ornamentais išraižytais ant stiklų, išdažy
tais ant indų, ir originaliais centriniais papuoši
mais (varpų vainikas, žaliuojančios avižos), pa
brėžiančiais vaišių laiką ir charakterį, ši meniška 
paroda turėjo didelį pasisekimą. Svečiai ir viešnios 
lankė ją dideliais būriais, ragavo tradicinius val
gius ir maloniai įsitikino, kad šių dienų stalas 
gali būti padengtas senoviškais liaudies motyvais, 
ir išlikdamas modernus, įgauti ypatingo skoningu
mo bruožus.

III-ji Skautorama Čikagoje praėjo sėkmingai, 
dar labiau suartindama skautiškąjį jaunimą su 
lietuviška visuomene. O nuoširdieji skautų rėmėjai 
Šios šventės proga galėjo pasidžiaugti, kad jų 
globotiniai tarpsta, auga ir dirba lietuviškoje 
dvasioje. Sesė Nijolė.

Argi r.2 smagu Čikagos skautų-čių parengimuose?
Nuotr. L. Knopfmilerio

— Aš esu Onutė, tamstos dukrelė, tė
te, — atsakė mergaitė.

★
— Iš kokio gyvulio mes gauname 

kumpį? — prie svečių tėvas paklausė 
savo sūnų, norėdamas pasididžiuoti jo 
išmintimi ir gudrumu.

— Iš mėsininko, tėveli...
★

Tėvas bara sūnų:
— Kaip tu galėjai su tais naujais dra

bužiais virsti į purvą?
— Tėveli, taip greit viskas įvyko, kad 

aš nebesuspėjau persirengti...
★
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SUMANUS KAKALIUS
Anglijos karalius Wilhelmas, karalia

vęs 1087-1100 metais, kariavo Norman
dijoje su prancūzais. Tas karas visiškai 
ištuštino jo kasą. Nebeturėdamas iš kur 
gauti pinigų, jis įsakė kariuomenės vir
šininkui, kad tas sumobilizuotų 20.000 
vyrų. Kai jie buvo atvesti į uostą ir so
dinami į laivus, kad plauktų į Prancū
ziją, karalius paskelbė, kad tas asmuo, 
kuris sumokės 10 šilingų, galės grįžti 
namo. Žinoma, tiek kiekvienas pasku
bėjo sumokėti, ir karalius surinko 10.000 
svarų sterlingų ir pripildė tuščią savo 
kasą... (Ivk)

22



IK II IL If 111 IE IP A\ Il A\ ip II IN IE II IE

PAUKŠTYČIŲ GEGUŽĖ

LSS Skaučių Seserijos Vadija

Draugovės sueiga. Dalyvauja "levų" P-čių 
D-vė. Būreliai: "Geltonas", "Žalias", "Raudo
nos", "Mėlynas".

Pasiruošimas: paruošk P-tėms vaišių stalą. "Le
syklą".

Sueigos planas.
1. "Lesykla" — prieš sueigą P-tės pasistiprina 

savo D-vės "Lesykloje".
2. Draugovės ratelis. Draugininke su adjutante 

ir Būrelių Galvom dainuoja: ::| ratelį, kas grei
čiau, j ratelį, kas daugiau . . ." Kol subėga visos 
P-tės.

3. Patikrinimas. Būrelių Galvos tikrino savo 
P-čių švarą ir tvarkingumą.

4. Raportas. Būrelių Galvos raportuoja draugi
ninke).

5. Pasisveikinimas. Adjutante sako: ' Dėmesio, 
saliutas". P-tės pritupia, ištiesia rankas j šonus, 
laukia. Draugininke sako: "Paukštytės BUDĖK". 
P-tės pašoksto ir atsako saliutuodamos: "Vis bu
džiu".

6. Daina: "Oi tu ieva, ievuže, ko nežydi žie
muže . . . ."

7. Būrelių šūkiai: "Žalias" Bijūnėlis žalias, bi
jūnėlis gražus; "Raudonas" Bijūnėlio žali lapai, 
raudoni žiedeliai; "Geltonas" Kieno burna karti, 
tam ir medus nesaldus; "Mėlynas" Aš neskinsiu 
pumpurėlių, nė žibučių mėlynų, Tik tave pavasa
rėli, aš pasveikint ateinu. (K. Grigoitytė).

8. Daina. "Sėjau rūtą, sėjau metą, sėjau leli
jėlę . . ."

9. Žaidimas "Mūsų darželis". P-tės pasirenka 
gėlių, vabzdžių vardus. Draugininke pradeda žai
dimą pasakodama apie darželį, koks jis dailus, kas 

jame atsitiko. Kai tik pamini kurį gėlės vardą, a 
vabzdžio, mergaitė, tuo vardu pasivadinusi, ūžime 
pasakotojos vietą ir pasakoja toliau. Ir t.t. Pasa
kojant turi būti minimi žodžiai: saulė, lietus, 
vejas. Ištarus žodį "saulė" — visos ploja ranko
mis, ištarus žodį "lietus" — visos iškelia ranka* 
aukštyn, ištarus "vėjas" — siūbuoti. Padariusios 
klaidą iškrenta iš žaidimo.

10. Darbeliai. P-tės doro darbelius Būreliuose. 
(Vardinę kortelę arbatėlės stalui, dovanėlę, apmez- 
gamos nosinaitės Būrelio spalvos siūlais).

11. Užbaiga. Pranešimai, ūkio reikalai. Mamy
čių arbatėlės programa. Giesmė: "Sutelk mus. 
Viešpatie, būrin . . .", "Ateina naktis .. Sa
liutas.

MOTINOS DIENA. PAUKŠTYČIŲ 
ARBATĖLĖ MAMYTEI

1. Papuošiamas kambarys, stalai papuošiami ra
munėlėm, drugeliais.

2. Centrinėje sienoje plakatas su užrašu:
Myliu paukščius, myliu gėlės 
Myliu drauges, daineles, 
Bet labiausiai MOTINĖLĘ 
Jos žydriąsias akeles".

3. Vardines kortelės padedamos ant stalo — 
piešinys, eilėraštis, vardas.

4. Arbatėlės vaišės: maži sumuštiniai, širdelės, 
tortai širdies forma.

Arbatėlės programa. P-tes ateina anksčiau, pa
ruošia stalus, papuošia kambarį. Mamytes pasitin
ka Būrelių Galvos ir palydi ligi vietos, kur laukia 
savo Mamytės Paukštytė.

1. Daina: "Tu mano motinėlė. . ."
2. Pasveikinimas eilėraščiu, kad ir tokiu:
"Geltonas" Būrelis sako: "Papuošiu žemę auk

su, žemčiūgais, gintarėliais, Žiedeliais iškaišysiu 
aš vardą motinėlės". "Žalias" "Aš meilę jai pri-

Neringos paukštytes ga
vę dovanų "krokodilą"...

Nuotr. Federavičiaus
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Omahos vyr. skaučių būrelis. Iš kairės į dešinę: R. Sakalaitė, J. Navakoitė, A. Sakaloitė, V. Smaily- 
tė, V. Ribokaitė, J. Totilaitė, I. Lepniokovaitė, F. Pabilionyfė, Z. Grigaitiene ir Gr. Kovaitė—vado
vė. Būrelis yra labai daug nusipelnęs "Sk. A." platinime. Nuotr. K. L. Musteikio

sieksiu, taip amžinę kaip laikas: Ir dar pasiža
dėsiu būt geras, geras vaikas". "Raudonas" "Dė
kosiu aš Mamytei, kad mažę užaugino, Man daug 
laimužės lėmus, pati jos nepažino". "Mėlynas" 
"Trimitai didi, gauskit, tegul kas gyvas girdi. 
Kad nėra brangesnio perlo už Motinėlės širdį".

3. Daina: "O atsimenu namelį . . .**
4. Šūkis: "Tau visos gėlės, mamyte mielo, Jos 

tokios gražios, kaip tavo siela".
5. įteikiamos dovanėlės.
6. Vaišės. P -tės atsisėda šalia savo Mamyčių, 

vaišina jas.
7. Meninė programa: Mozarto Lopšinė, Būrelių 

pasirodymai.
8. Linksmoji dalis: rateliai, žaidimai, šokiai.
9. Užbaiga. P-tės ir Mamytės stoja rotan. Dai

na: "Myliu saulę, myliu gėles". Draugininke pa
dėkoja ir atsisveikina. Giesmė: "Sutelk mus. Vieš
patie, būrin . . .", "Ateina naktis . . .". Saliutas.

MAMYTEI Kotryna Grigaitytė

Tau gegužės rytas, MOTINĖLE mano 
Obelų žiedelin meilę įdainavo.

Ir bitutėms dūzgiant, ir vėjeliui šlamant. 
Mūs širdis kartoja mielų žodį: MAMA.

Koks gražus pasaulis ant tavųjų rankų, 
O sapnuojant žvaigždės prie lovelės renkas.

O Dievuli geras, saugok vis Mamytę — 
Ir rudens naktyje, ir gegužės rytą . . .

MOTINAI Stasys Džiugas

Tavo vardą mini ramunėlė
Ir miškų žibutė mėlyna.
Ten toli, toli prie Nemunėlio,
Kai ateina MOTINOS DIENA.

Skardžiai tenai pragysta vyturėliai. 
Dar saulutei miegant pataluos • . .
Džiaugėsi vaikučiai —— dideli ir mažutėliai. 
Kol visi laimingi buvome namuos. . .

Tau gėlių įteikdavom kiekvienas.
Prašėme: gyvenk, gyvenk ilgai. .. 
Už kančias Tau meilę davė Dievas — 
Saugok ir globok mus amžinai. . .

MAMYTEI Aloyzas Baronas

Tau įteikiu aš gėlytę 
Ir šakelę šią ievos. 
Te primins jos tau, MAMYTE, 
Žalią lauką Lietuvos.

Kur žibutės ir purienos. 
Ir kur daug gražių gėlių. 
Te primins jos tau šiandieną. 
Kaip tave, MAMYT, myliu.
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wusa didžioji stim.q
AKADEMIKAI SKAUTAI

* (sks) Bal. 4 d. Baltic Freedom House 
buvo Akad. Skaučių Dr-vės New Yorko Sk. 
šventė, kurion gausiai atsilankė vietos 
vytiečiai ir kviesti svečiai. Iškilmes pra
vedė ASD N. Y. sk. pirm. B. Ulėnaitė. 
Pradėta Tautos Himnu. Turiningą pašne
kesį skaitė LSS VS v.s. L.Čepienė. Ji api
būdino pagrindus, ant kurių jaunas žmo
gus turėtų statyti gyvenimą. Tokiais yra- 
darbas, meilė, laisvalaikis ir pasaulė
žiūra. Proporcinga jų sintezė jaunos mer
gaitės gyvenime suteikia jai tyro džiaugs
mo. Jaunoms akademikėms skautėms 
palinkėta ieškoti tokios sintezės ir 
siekti gyvenimo laimės. VS pravedė pa
sižadėjimo apeigas. ASD tikrosiomis na
rėmis tapo ir gavo spalvas kandidatės D. 
Alytaitė, R.Arūnaitė, A.Didžbalytė, M. 
Eidukevičiūtė, R. Meškauskaitė, L. Pet
rauskaitė, L. Šileikytė ir N. Stadalnikaitė- 
Ulėnienė.

Naujas tikrąsias nares sveikino Lie
tuvos Gen. Konsulas J. Budrys, LLK pirm. 
V.Sidzikauskas, Korp! Neo-Lithuania at
stovė V. Sutkutė, Korp! Vytis Čikagos sk. 
pirm. A. Kliorė ir Korp! Vytis N. Y. sk. 
pirm. J. Birutis. Pastarasis taip pat naujai 
pakeltosioms įteikė po raudoną rožę. 
Sveikintųjų vardu kalbėjo L. Petrauskaitė .

Iškilmės baigtos Gaudeamus. Vėliau 
pasivaišinta kavute ir skanėstais, kuriuos 
paruošė p.A.Alytienė ir p. M. Ulėnienė, 
akad. skaučių talkinamos. P.Alytienė šven
tės proga ASD N. Y. skyriui padovanojo 
vėliavėlėms stovą ir vėliavų juostas. 
Abiem ponioms ASD skyrius nuoširdžiai 
dėkoja.
* (sks) Bal. 25 d. buvo Akad. Skautų Sąj . 
New Yorko skyriaus sueiga. Su dėmesiu 
išklausytas prof. A. Bendoriaus pašneke
sys apie Lietuvos geopolitinę padėtį. Buvo 
gyvos diskusijos. Senj. V. Ramanauskas 
painformavo apie pasiūlymus keisti ASS 
organizacinę struktūrą. Senj. J. Birutis 
pranešė apie ASS suvažiavimą Toronte 
gegužės 9-10 d.

* (sks) ASS CV pirm. inž. Eug. Vilkas iš 
Čikagos tarnybiniais reikalais buvo atvy
kęs New Yorkan. Ta pačia proga jis tu

rėjo pasitarimus su ASS N. Y. skyriaus 
vadovais.

* (sks) ps. inž. A. Bobelis, New Yorko 
sk. Tauro tuntininkas, bal. 25 d. vadova
vo lietuvių grupei lojalumo parade - New 
Yorko 5-ja Avenue.

ANGLIJOS RAJONAS
* Bradfordo Geležinio Vilko ir Šatrijos 
Raganos draugovėse vyksta skautiškas 
gyvenimas per visus metus. Prie vienetų 
veikia rėmėjų būrelis, vadovaujamas p. 
Galbuogienės.

* Brolis V. Garbonkus, kurį laiką mokė
sis Italijoje ir Vokietijoje, sugrįžo įBrad- 
fordą ir perima vadovavimą vilkiukams. 
Vasario mėn. Baildone prie anglų skautų 
baigė vilkiukų vadovų paruošiamuosius 
kursus.

* "Budėkime" administratorius St. Pun- 
džius pasitraukė iš eitųjų pareigų. Jas 
perėmė ps.B.Zinkus.

* Stoke-on-Trent D. L. K. Vytauto dr-vės 
draugininkas s. v. v. si. J.Rentelis, jam 
pačiam prašant, atleistas iš pareigų. 
Naujuoju draugininku paskirtas s. v. v. si. 
E.Šova, šios dr-vės įkūrėjas ir ilgame
tis draugininkas.

ATLANTO RAJONAS - JAV

Elizabeth, N.J.

* 1959 m. kovo 8 d., minint Šv. Kazi
mierą ir B. -P. gimtadienį, vienetas at
liko Gerąjį Darbelį Džiamborės Fondui. 
Balandžio mėn. pradžioje vienetas rinko 
aukas pagal aukų lapus, paremti lietuvių 
skautus, vykstančius į Pasaulinę X- tą 
Džiamborę Filipinuose.

* Atlanto Rajono vadovų kursuose Carrtp 
Kirby, Mass, balandžio 4 ir 5 d. d. iš 
vieneto dalyvavo du skautai. Už sudarytas 
sąlygas kursantai dėkingi Tėvų Komitetui.
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* Balandžio 12 d. įsteigtas vilkiukų bū
relis. Vilkiukais - kandidatais įstojo: A. 
Jarmas, J. Kasperiūnas, Kliučininkas, 
V. Kurapka, R. Mardosas ir J. Vakarietis .

Algis

New York, N.Y.

* (sks) Bal. 18-19 d. Akad. Skautų Sąj. 
organizuoti Jarošeko kvarteto koncertai 
New Yorke ir Hartforde buvo nepaprastai 
maloni proga dainos mėgėjams nuotai
kingai ir kultūringai praleisti savaitgalį.

New Yorke puošnion Grand Paradise 
salėn prisirinko apie 600 svečių. Vyravo 
akademinis jaunimas, tačiau buvo apstu 
menininkų ir visuomenininkų. Svečių tarpe 
buvo H.Kačinskas, J. štarka, V.Žukaus
kas, M. Cibas, M. Liuberskis, A.Kača- 
nauskas, dr. A. Trimakas.

New Yorke akad. skautai pagirtini už 
puikią tvarką koncerte. Programa buvo 
pradėta laiku. Pavėlavusieji nebuvo lei
džiami salėn kvartetui dainuojant, kad 
neišblaškytų klausytojų. Žvalios akade- 
mikės skautės visus tvarkingai susodino. 
Koncertą pradėjo ir uždarė Korp! Vytis 
N. Y. sk. pirm. J. Birutis.

Worcester, Mass.

* Š. m. balandžio mėn. 18 d. Worcesterio 
Nevėžio tunto broliai suruošė skautišką 
vakarą. Vakaro metu buvo rodoma filmą 
iš IV-tos Tautinės Stovyklos. Broliams 
ir sesėms, kurie dalyvavo Tautinėje Sto
vykloje, buvo ypatingai įdomu prisiminti 
ten praleistas dienas. Vakaras sutraukė 
daug skautiško jaunimo ir iš kitų vietovių.

* Vilkiukų draugovės draugininkui s. v. 
sl.D.Glodui iš pareigų pasitraukus, nauju 
vilkiukų draugovės draugininku nuo ba
landžio mėn. 1 d. yra paskirtas s.v. kand. 
si. V. Gedmintas, o draugovės adjutantu 
s.v. kand. S.Šermukšnis.

* Birželio mėn. 20-21 dienomis Worces- 
teryje, "Maironio" parke Įvyks "Nevėžio" 
tunto rengiama IV-toji tradicinė Atlanto 
rajono sporto šventė. Sporto šventėje 
dalyvaus jaunių, vyresniųjų ir skaučių 
komandos. Šiemet pirmą kartą sporto 
šventėje lengvoje atletikoje dalyvaus ir 
vilkiukai. Rungtynės apims šias sporto 
šakas - krepšinį, tinklinį, šokimą į tolį, 
šokimą į aukštį, rutulio stūmimą, 100 m. 
bėgimas, 200 m. bėgimąir estafetę. Šven
tėje galės dalyvauti tik Atlanto rajono 
skautai. Atskirų šakų laimėtojams bus 
įteiktos taurės. Šventės laimėtojo per
einamoji taurė (kuri šiuo metu yra Wor
cesterio Nevėžio tunte) bus įteikta tai 
vietovei, kuri surinks daugiausia taškų. 
Sporto šventės metu, šeštadienio vakare 
įvyks Atlanto rajono skautų-čių konkur
sinis laužas. Sporto šventė bus užbaigta
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iškilmingu vėliavų nuleidimu ir dovanų 
įteikimu. P. M.

KANADOS RAJONAS
London, Ont.

* Prasidėjus BUS Džiamborės Fondo va
jui, Londono lietuvių skautų-čių Židinio 
nariai įsijungė į vajų ir tuo talkininkauja 
DF Įgaliotiniiui Londone, Ont., p. V. Gu
deliui, Išdalinti DF vajaus aukų lapai, 
pasiskirstyta rinkimo rajonais ir pradėta 
rinkti aukas, kurios bus skirtos paremti 
LSB reprezentaciniam vienetui X Pasau
linėje Skautų Džiamborėje Filipinuose. 
Tikimasi, kad londoniškiai vėl padarys 
savo įnašą į Džiamborės Fondo iždą, ku
ris yra visų mūsų paramos labai reika
lingas .

Montreal, Que.

* Kovo mėn. 22 d. skaučių Vaivų skiltis 
suruošė diskusijas, dalyvaujant skautams 
vyčiams. Diskusijose lietė bendrą - miš
rų skautų-skaučių stovyklavimą. Vaivos 
neigė bendras stovyklas. Vyčiai teigiama 
linkme palaikė mišrių sk. stovyklavimą. 
Vaivos M. Rupšytė ir M. Tauteraitė lai
mėjo prieš vyčius A. Mažeiką ir S. Gele
žiūną. Komisijos pripažinta punktų persva
ra. Pabaigai, dar vykstant diskusijoms, 
buvo atsigaivinta silpnais gėrimais. Iš
siskirstė geroje nuotaikoje ir su linkėji
mais susitikti vasaros stovykloje. R. B.

* Sk. vytis v. si. A. Skopas šį mėnesį per
sikelia gyventi į JAV. Geriausios sėkmės 
naujoje vietoje !

Toronto, Ont.

* Toronto Šatrijos tuntas atšventė savo 
dešimtmetį. Minėjimas buvo pradėtas per 
lietuvišką radijo valandėlę "Tėvynės Pri
siminimai", kur paukštytės atliko vaikams 
skirtą programėlę. Trumpą žodį tarė 
Šatrijos tuntininkė ps.D.Keršienė.

Sekmadienio rytą Šv. Jono bažnyčioje 
buvo atlaikytos Šv. Mišios, kuriose su vė
liava ir organizuotai dalyvavo visas tun
tas. Po pietų įvyko iškilminga sueiga. Jo
je susirinko gausus būrys svečių, tėvelių 
ir skautų. įnešus vėliavą ir sugiedojus 
Tautos Himną, sekė sveikinimai. Raštu 
tuntą sveikino S. V.S. v. s. L. Čepienė, To
ronto skautininkių ramovės seniūnė s. V. 
Kalendrienė, buvęs Toronto Rambyno 
tun-kas ps. V. Abromaitis. Žodžiu sveiki
no tunto dvasios vadovas kun. B. Pacevi- 
čius. B. V.S. v. s. S. Kairys, Kanados ra
jono vadeivė ps. M. Vasiliauskienė, v.s. 
K.Kodaitienė ir v.s.Z. Juškevičienė. To
liau sekė dovanų įteikimas visoms pirmo
sioms Toronto skaučių skilties skautėms , 
kurios prieš dešimt metų, vadovaujamos 
ps.R.Kuprevičienės, įsteigė pirmą skiltį.
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Per įsakymus keletas vadovių buvo apdo
vanotos ordinais. Po iškilmingos dalies 
v.s. Z. Juškevičienė skaitė pašnekesį apie 
lietuvę skautę. Toliau sekė vaišės ir lo
terija, o, visiems pavalgius ir išmėginus 
savo laimę, vyko meninė dalis. Po jos 
mažiesiems žaidimai, o vyresniesiems 
šokiai.

* Kanados rajono vadeivė vyr, skautė 
vyr.valt. M. Vasiliauskienė davė skauti- 
ninkės įžodį.

* Kunig. Birutės vyr. skaučių dr-vė su- 
rupšė vyr. skautės įžodį. Įžodį davė R. 
Augaitytė ir Ž. Stančikaitė. Įžodį pravedė 
viešnia iš Čikagos v.s. Z. Juškevičienė.

* Šv. Jurgio minėjimas šiais metais vyko 
bendrai su Hamiltonu ir Niagaros vieti- 
ninkija. Minėjimas vyko Hamiltone. Iš 
Toronto dalyvavo apie 50 sesių ir brolių. 
Ta pačia proga vyko vadovų pasitarimas 
vasaros stovyklos reikalais.

Kadangi pramatytą Kanados rajono 
stovyklą Montrealis atsisakė suruošti, tai 
buvo nutarta suruošti didesnę stovyklą 
prie Toronto. Joje būtų paminėtas Kana
dos rajono įsikūrimas. Paukštytėms ir 
vilkiukams stovyklą sutiko paruošti ir 
pravesti Niagaros Žalgirio vietininkija, 
o skaučių-skautų - Toronto Šatrijos tuntas

Sekančiam "Sk.Aido" numeryje tiki
mės daugiau išgirsti apie Šatrijos tunto 
veiklą, nes gal pagaliau parašys pačios 
sesės? Brolis Juozas.

* Kovo mėn. Mirgos skaučių draugovė 
pakvietė Živilės draugovę į sueigą pami
nėti Šv. Kazimierą. Trumpą paskaitėlę 
apie Šv. Kazimiero gyvenimą skaitė drau
gininke Rūta Bleizgytė, o Dalė Stirbytė ir 
Gražina Prušinskaitė padeklamavo kelis 
eilėraščius. Toliau sekė dainos ir žaidi
mai, pritaikyti šios dienos sueigai.

* Vasario 16 d. proga šios skautės buvo 
pakeltos į psl. laipsnį: Gražina Prušins
kaitė, Živilė Šlekytė ir Margarita Šve
daitė.

* Mirgos skaučių draugovės Lelijos skil
tis, vadovaujama psl. Gražinos Prušins- 
kaitės, surinko senų drabužių ir pasiun
tė vieną siuntinį į Suvalkų Trikampį.

* Bal. mėn. 19 d. skaučių dešimtmečio 
proga, Mirgos draugovė, vadovaujama 
draugininkės vyr. sk. v. si. Rūtos Bleizgy- 
tės ir adj.vyr. sk. si. Jūratės Dailydaitės , 
suvaidino vieno veiksmo vaidinimą, "Kat
riutės Sapnas".

* Mirgos draugovės skautės kandidatės 
stropiai ruošiasi trečiam patyrimo laips
niui, kad galėtų šios vasaros stovykloj 
duoti įžodi. Šią programą praveda aka- 
demikės skautės. Draugininke.

VIDURIO RAJONAS - JAV

Cleveland, Ohio.

* (sks)Kovo 21d. popietį St.Clair Recrea
tion Centre buvo Cleveland© Pilėnų sk. 
tunto sporto varžybos. Jose dalyvavę Stp. 
Dariaus jūrų sk. laivas ir DLK Vytauto sk. 
dr-vė pasireiškė gražia sportine dvasia ir 
veržlumu.

Pradėta tinkliniu, kurį laimėjo jūrų 
skautai. Bebrai jauniesiems vytautėnams 
po karštos kovos pralaimėjo kvadrato su
sitikimą. Varžybas aplankęs Clevelando 
Tarybos Newton D.Baker ir distrikto rei
kalų vedėjas Mr. Willard Friend buvo su
žavėtas skautų kovingumu kvadrato susi
tikime. Jam šis žaidimas iki šiol buvo 
nežinomas ir labai užintrigavo. Stalo te
niso susitikimus laimėjo jūrų skautai.

Krepšiny buvo parodyta nepaprastai 
gražių akimirkų. Pradžioje abu vienetai 
laikėsi lygiomis, bet pabaigon ūgiu ir jėga 
pranašesni jūrų skautai laimėjo didele 
persvara (63:18).

Varžybas uždarant, abiem vienetam 
įteiktos Pilėnų t. skautų tėvų k-to ir skau
tininkų ramovės dovanos. Varžybas gra
žiai pravedė ps. R. Vizgirdas, talkinamas 
vienetų atstovų paskiroms rungtims.Var
žybų dalyviams ir svečiams būtų miela 
dažniau sulaukti panašaus pobūdžio šven
čių.

* (sks) Clevelando Neringos t.Živilės 
dr-vės skautės Verbų sekmadienį po su
mos Šv. Jurgio bažnyčios prieangyje par
davinėjo lietuviškas verbas, margučius ir 
velykinius atvirukus.

* (sks) Bal.4-5.Clevelando vengrų skau
tės ir skautai šventė savo sąjūdžio įkūrė
jo grafo Paul Teleky šventę. Bal. 4 d. 
vengrų liuteronų bažnyčios salėje buvo 
arbatėlė, kurioje taip pat dalyvavo lietu
vių, latvių ir lenkų skaučių-tų vadovai. 
Neringos skaučių t. atstovavo v. s. A.Šen- 
bergienė ir v.si. A. Gelažytė ir Pilėnų 
skautų tuntą tunt. v. s. Pr,Karalius. Sek
madienį, bal. 5 d., ten pat buvo iškil
mingas minėjimas, kuriame be gausių 
vengrų dalyvavo lietuvių, latvių ir ukrai
niečių sk. atstovai. Šion šventėn su ps. R. 
Vizgirdų ir v.si. A.Garlausku buvo nu
vykę DLK Vytauto dr-vės ir Stp. Dariaus 
laivo atstovai.

* (sks) Aldona ir s. Vytautas Kamantai 
bal. 15 d. Clevelande susilaukė pirmagi
mio sūnaus - Rimo-Jono. Vyt.Kamantas 
be profesinio inžinieriaus darbo, daug 
jėgų ir laiko skiria LB-nės ir Akad.Skau- 
tų Sąj. veiklai. Atsiradus šeimoje dar 
vienam skautukui kandidatui, atrodo, teks 
susidomėti ir vilkiukų vieneto veikla.
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* (sks) Šį pavasarį Korp ! Vytis Clevelan- 
de sulaukė dar vieno filisterio. Kovo 20 d. 
Vytautas Kamantas Clevelando Fenn 
College baigė inžinerijos mokslus, gau
damas mechanikos inžinieriaus diplomą 
(Bachelor of Mechanical Engineering).

Chicago, Ill.

* Čikagos skautės ir skautai, siuntę 
maldas savo Patronui šv. Jurgiui pamaldų 
metu š.m. balandžio 26 d. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, po jų turėjo ir iškilmingą tun
tų sueigą Patronui pagerbti, suruoštą 
"Lituanicos" skautų tunto. Tunto adjutan
tui ps.J.Paroniui išrikiavus vienetus, bu
vo paskelbti nauji įsakymai ir pravestas 
jaun. skauto įžodis, kurį davė: P.Bražio- 
nis, R.Vaičaitis, A.Augūnas ir J.Stul
pinas. Rajono vadeivos pav. ps. V. Vijėi- 
kis šventės proga įteikė Lelijos ordiną 
s. J. Kaunui. Tėvų vardu žodį tarė s. V. 
Tallat-Kelpša, iškeldamas s. J.Kauno nuo
širdų darbą jaunimui visais laikais. Ju
biliejinėse Brolijos varžybose laimėję 
pirmas vietas buvo apdovanoti garbės 
lapais, kuriuos gavo: Lituanicos tunto 
skautų Mindaugo dr-vė. Mindaugo dr-vės 
Lokių skiltis ir skilties skautas J. Žu
kauskas. Trečias vietas laimėjo Briedžių 
skiltis ir skautas S.Paulauskas.

Antroje minėjimo dalyje buvo visų 
gražiai padainuota. Dainų tarpe s. V.Sta
siškis papasakojo apie skautavimo pri
taikymą praktiškame gyvenime ir apie 
skautų kovą su šių dienų moderniuoju 
slibinu.

Skautų vyčių V. Kudirkos būrelis atliko 
deklamaciją su smuiku "Lietuva Brangi" 
ir suvaidino "Sesių vargus stovyklaujant 
be brolių." Sesės grupiniai dainavo, ir 
visas minėjimas buvo baigtas su daina 
"Lietuva Brangi".

* JŪRŲ. SKAUTININKŲ GRANDIS, jau 
kurį laiką veikusi Čikagoje š. m. balandžio 
26 d. tapo išformuota. Daugumas jos na
rių - jūrų budžių įsijungė tiesiog į jūrų 
budžių vienetą, esantį Baltijos Jūros tunte.

Br. J.

PATIKSLINIMAS.

Spaudoje pasirodžiusios žinios, kad 
v.s. kun. J. Vaišnys, S. J. yra pasitrau
kęs iš JAV rajonų dvasios vadovo parei - 
gų, neatitinka tiesai, v. s. kun. J. Vaišnys , 
S.J. lieka ir toliau tose pareigose.

v. s. kun. dr. J. Vaišnora 
Vyr. LSS Kat.Dvasios Vadovas

Metų ketvirčiui (III. 1 d.) sukakus, 
DF kasoje buvo 757.48 dol. Kovomėn. D F 
aukas atsiuntė: Omahos vietininkija, per 
sk.vytį T.Mickų, Los Angeles ASS Sky
rius per fil.A.Dundzilą,V.Petrauskas (Či
kagos Lituanicos tuntas - $36.07) - už 
išplatintus pašto ženkliukus, s.IgnasDau- 
kus (Čikaga) ir Elizabeth, N. J. skautų 
Šarūno dr-vė, vad. dr-ko si. Alg. Bitėno , - 
šių metų Gerojo Darbelio mokestį.

Už atsiųstas didesnes aukas, DF su
teikia Geradario Rėmėjo vardą sekantiems:

1. ps.kun. J. Pakalniškiui, Brooklyn, 
N.Y.

2. s.O. Gešventui, London, vOnt.
3. Los Angeles Skautų-čių Židiniui,
4. Los Angeles ASS Skyriui,
5. s.Ignui Daukui, Čikaga.
Skautiškas ačiū mūsų Rėmėjams [Pra

šytume ir kitu, kurie pajėgtų, mūsų ne
užmiršti.

Kaip pavyzdys visiems* Brolijos vie
netams Elizabeth, N. J. Šarūno skautų 
d-vė, pirmoji be atskiro paraginimo savo 
narių tarpe surinkusi ir prisiuntusi Ge
rojo Darbelio mokestį.

Filipinų akcijos ženkle, visiems vie
netams ir šiaip DF bendradarbiams iš
siuntinėti aukų lapai. Su jais prašome pa
rinkti aukų ne tiktai mūsų. S-gos narių, 
tarpe, bet taip pat ir visuomenėje. Už
pildytus aukų lapus nelaikyti pas save, 
vienetuose, bet tuojau pat skubiai siųsti 
DF. Iki Pasaulinės Džiamborės laiko liko 
labai nedaug, o skubiai atsiųstos aukos 
leis mums dar atlikti gyvybinių įsiparei
gojimų. Kadangi DF iždininkas yra išvy
kęs ilgesniam laikui kitur dirbti, prašo
me aukas nukreipti DF sekretoriaus ad
resu: P. PAKALNIŠKIS, 1331 16-thSt., 
SANTA MONICA, CALIF., USA.
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