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SKAUTŲ AIDAS
Lietuvių skaučiųir skautą laikraštis ^Redaguoja vyr. sktn. Stp. K a i r y s , bendra

darbiaujant Redakcinei K-jai *Leidžia Lietuvos Skautų. Brolijos Kanados Rajono 
Vadija ^Prenumerata: metams $ 2.00, pusei metų. $ 1.00 *Smulkūs skelbimėliai 
iki 20 žodžių $ 1.00 *Adresas: Redakcija - Stp.Kairys, 716 Lansdowne Ave, 
Toronto, Ont. *Administracija - P. A. P u n d z e v i č i u s , Box 1003, Station C. 
Toronto, Ont.

♦Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical Editor S. Kairys, 716 Lansdowne Ave, 
Toronto, Ont.

* Mūsų skautai sėkmingai atstovavo 
Lietuvą VII Pasaulinėje Skautų Jam- 
borėje. Šios stovyklos reportažas ir 
nuotraukos tilps sekančiame numeryje.
* Skilt. s.v. A.Alonderis ir A. Va
liūnas pasitraukė iš administracijos . 
Nuo rugsėjo mėn. 20 d. administra
toriaus pavaduotoju yra psktn. E. Ka
zakevičius, ekspeditoriumi Valt. V. 
Sendžikas, jo pavaduotoju vyr.sk.lt. 
s. v. B. Poška. Ekspedicijoje be jų 
dar dirba sesės J.Šernaitė ir I.Ulec- 
kaitė.

Ačiū dirbusiems ir geriausios sėk
mės pradedantiesiems!
* Su šiuo numeriu siunčiam korteles 
- pranešimus administracijai, kuriuos 
prašome naudoti iškilus neaiškumams. 
Nežiūrint visų pastangų, dalis siun- 
čiamųjųnumerių žuvo pakeliui. Laiku 
pranešus apie negautus numerius, 
prisiusime papildomai.
* Dėl labai pakilusių kainų "Sk. Aido" 
prenumerata nuo naujų metų numato
ma pakelti iki 3 dol. metams.

Skilt. s.v. Vytautui STROLIAI, nete
kusiam brangios mamytės, reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

Brolis Gerardas

Viršelis: Dail. Telesforo Valiaus

Toronto - PL 1026

Vair. Medardą PAVILIONį ir
Marytę BRAKAITĘ, 

sukūrusius šeimą, sveikina ir švie
sios ateities linki

K. K. Vaidoto laivas

Jūr. skautą. Algį ROPĘ ir
jūr. skautę Ireną ŠIMKEVIČIŪTĘ, 

sukūrusius jūriškai skautišką šeimą 
sveikina ir gero vėjo linki

Vandenių ir K. K. Vaidoto
laivai

ATSIŲSTA PAMINĖTI

* "Mūsų Vytis", vadų, vadovių ir 
akademikų skautų-Čiųlaikraštis Nr. 5 
-6 (33-34). Rašo skautininkai K. Pal- 
čiauskas, dr.J. Vaišnora, P. Jurgėla, 
P. Janutienė, R. Šilbajoris ir B. Kvik
lys.
* "Budėkime", LSB Anglijos Rajono 
informacinis biuletenis Nr. 1. Reda
guoja skautas V.Fidleris ir psktn. 
J. Trečiokas.
* "Neringa", vietinio pobūdžio Cleve
land© skaučių biuletenis Nr. 1 ir 2.

Lietuvos skautybės įkūrėją v. sktn. 
kpt. PETRĄ JURGĖLĄ, sulaukusį 
50 metų amžiaus,nuoširdžiai svei
kiname linkėdami dar ilgiausius 
metus sėkmingai darbuotis tau
tinio ir skautiško darbo baruose.

"Skautų Aidas"
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MYLIMIEMS SKAUTAMS IR SKAUTĖMS

Pati gamta sudaro jauniems kliūčių susitarti su senaisiais ir seniems susi
kalbėti su jaunaisiais, bet man, bedirbant savo kasdieninius pareigų darbus, 
pakliuvo į rankas "Skautų Aido" šių metų gegužės mėnesio numeris. Dienos dar
bas, tiesa, susitrukdė ir vienas kitas reikalas susivėlino man tą laikraštėlį 
beskaitant. Bet,susipažinus su juo, mano senoji širdis pajuto jaunatvės dvelki
mą ir išvydo, kad ji gali sutarti su Kanadoje gyvenančiais jaunais lietuvių skau
tais. Tarpjrašančių į tą laikraštį neradau man pažįstamu vardų. Tik vieni ini
cialai "A.S.", jei juos atspėdamas neklystu, yra man žinomo asmens. Tačiau 
ne tas svarbu. Malonu, kad sąsiuvinio dvasia kvepia lyg žydinčioj! gėlė.

Kai kam gali rodytis, kad skautų sąjūdis yra ne lietuviškojo darželio augalas, 
Tiesa, jis išdygo Anglijoje ir daug angliškumo yra skautuose, bet skautų sąjū
dis yra daugiau kaip angliškas. Jis yra sveikos žmogiškos prigimties vaisius. 
Dėlto jis ir paplito pasaulyje.

Ne visa gera, kas yra žmonėse. Du tikri broliai buvo Kainas ir Abelis. Ir 
juodu tam tikru laiku buvo jauni. Skautizmas yra sveikos ir kilnios žmogiškos 
prigimties atsimetimas nuo pavydo, pykčio, tingėjimo, melo, apgaulės ir viso 
to, kas žmogaus širdyje ugdo blogumus ir gali tą žmogų padaryti daugiau ar 
mažiau panašų į Kainą. Nekenkti savo broliui, o padėti jam pratinasi skautas.
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Skautija yra idealistinės nuotaikos ugdytoja ir tvirtintoja jaunuomenėje. Kiekvie
no, jauno ar seno, žmogaus širdyje yra gerų Abelio ir blogų Kaino pradų. Skau
tija kaip tik ir stiprina Abelio palinkimus silpnindama Kaino bloguosius norus.

Skautas nežemina savęs melu. Jis tiesą brangina ir jai tarnauja. Bet kai kam 
gali atrodyti įtartina, kad skautuose visos tikybos, viena kitai būdamos prie
šingos, statomos lygiomis. Katalikas negali savo širdyje statyti lygiomis 
katalikybę su fetišizmu, nei su kuria nors kita, krikščionių ar nekrikščionių 
tikyba. Tačiau skautizmas nė nereikalauja iš kataliko, kad jis tapdamas skautu, 
liautųsi tikėjęs į tai, kad Katalikų Bažnyčia yra įkurta Jėzaus Kristaus, Dievo 
Sūnaus, Kurs buvo tikras Dievas. Katalikas skautas į katalikybės dieviškumą 
taip pat tiki, kaip ir neskautas katalikas. Skautas gi į tą dieviškumą beveik la
biau tiki dėl to, kad gerbti tiesą yra ir jo skautiškoji pareiga.

Iš kitos pusės, katalikas neskautas, brangindamas savo tikybą labiau už gyvy
bę, susiėjęs su nekataliku arba nekrikščionim, turi neužmiršti, kad ir Šitasai 
yra jo artimas, kurį reikia mylėti. Ta pati žmonių meilės pareiga yra ir skautui.

Katalikas jaunuolis gali tapti klieriku, kunigu, vienuoliu arba misijonieriumi. 
Skautė gali tapti vienuole. Jei katalikas skautas panori pasišvęsti Šitiems kil
niems pašaukimams, jo draugai ir draugės skautai ir skautės nepeiks jo už tai. 
Bet skautizmo uždavinys nėra kunigystės ar misijonierių uždavinys. Skautizmas 
tik lavina ir stiprina tas dorybes, kurios, žinoma, yra naudingos. kunigams, 
vienuoliams ir visiems kitiems luomams.

Visoje skautų veikloje daug darbo įdedama, kad jaunuoliuose įsigyventų ir su
stiprėtų pagrindinės gamtinės dorybės, bet nepergiliausiai kreipiama dėmesio 
į antgamtinį sielos gyvenimą, į kurį pastangų, darbo ir mokslo įdeda Katalikų 
Bažnyčia. Iš to aiškiai matyti, kad skautizmas neatstoja Katalikų Bažnyčios. 
Tiek katalikai, tiek nekatalikai turi tai žinoti.Skautizmas niekada nebuvo ir nėra 
pasišovęs atstoti Bažnyčios. Jis tik daro gerą darbą ir dėl to turėtų būti 
giriamas.

Jei kuris skautų vadas, tuntininkas ar skiltininkas, ar kitoks pareigūnas ban
dytų veikti taip, kad skautija pakeistų Bažnyčią, tai pati skautija jį už tai pa
peiktų. Komunizmas pats save perša į krikščionijos vietą, norėdamas ją panai
kinti. Skautija ne tik to nedaro, bet biaurisi tuomi.

Mylimieji Skautai ir Brangiosios Skautės, branginkite Skautijos dorines savy
bes; veiklumą, sumanumą, drausmingumą, žmogiškumo meilę, savigarbą ir 
tiesos tarnybą! Būkite nuoširdūs ir nuoseklūs ! Pavydas nepakenčiamas jūsų tar
pe. Naikinkite jį ir santykiuose su kitomis organizacijomis.

Yra skirtumo tarp jūsų ir ateitininkų. Išmokote gražumu sugyventi su įvairių 
tikybų asmenimis ir tolimųjų tautų žmonėmis. Nuosekliai tarnaudami savo gerb
tinosios organizacijos dėsniams, būkite geruoju ne tik su ateitininkais, bet ir 
su kitomis lietuviškomis jaunuomenės ir ne jaunuomenės bendruomenėmis.

Numanau, tikiuosi ir jaučiu, kad iš jūsų kils lietuviškos jaunuomenės dvasinis 
stiprumas. Jis sudarys mūsų tėvynės garbingą ir laimingą ateitį. Jūs neužsi
ginsite savo lietuviškumo ir turėsite drąsos pareikšti savo katalikiškumą. 
Šalią jūsų stos kiti ir jūs stosite šalia kitų. Visi pilni kilnių minčių ir grynų 
jausmų.

Dieve duok Jums viso gero.

Jl\C.

+ Petras-Pranciškus Bučys MIC 
titulinis Olimpo vyskupas

Roma, via Corsica 1, 
1951 birželio 25 d.
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STOVYKLŲ LAUŽAMS GĘSTANT 

v. sktn. S. Kairys

Šiandien su besileidžiančia saulute paskutinį kartą nuleidome trispalvę ir, 
štai, jau gęsta paskutinis stovyklos laužas ...

Stovyklos dienos, atnešusios tiek džiaugsmo ir vargo, tiek juoko ir rūpesčių, 
praėjo.

Dvi savaitės nuostabiajame Viešpaties pastate Tave, sese, broli, pakeitė: su
tvirtino kūną, sielą nuskaidrino.

Čia rytais pro palapinės kraštą Tave pažadindavo auksiniai saulutės pirštai, 
čia žvarbus vėjas ir lietaus lašai negailestingai bandydavo Tavo kantrybę, čia 
vešlių medžių pavėsis dienos karštyje atgaivindavo ir paslaptingų nakties šešė
lių kupinoje girioje, laužo dūmams siekiant senelių pušų išdidžias viršūnes, 
baigdavosi Tavo darbo diena.

Viešpaties dangaus žiburėliams budint palapinių miesto sargyboje, skirdavo- 
mės poilsiui širdyje neišpasakyta ramybe nešini. "Dievas yra Čia". . . būdavo 
paskutiniai maldos žodžiai ir.. . su jais grįžtame atgal į kasdieninį didmiesčio 
gyvenimą. Į gyvenimą sumechaninto, nuolat nerimstančio Žmogaus, žmogaus 
nepaprastai išradingo, pastačiusio kryžkelėse šventyklas žemės stabui - 
- auksui ir savajam kūnui.

Koks didelis skirtumas: Viešpaties nuostabioji gamta ir žmogaus dulkėti dan
goraižiai, tarp kurių vėl tęsime žygį už skaistesnį ir kilnesnį žmogų!

Sese, broli, tenepristinga visus ateinančius metus tos dieviškos ramybės, 
kurią didmiestin nešiesi nuo paskutinio laužo. Tegaivina ji Tavo pilkąsias dienas. 
Viešpaties ramybės ir meilės atnešk savo šeimon, savo draugoven ir skiltin. 
Teriša ji mus visus dar glaudesnėn šeimon, kad apie kiekvieną mūsų pasireiški
mą, kiekvieną sueigą ir iškylą galėtume sakyti - "Dievas yra čia". . .

Pilkuose laužo pelenuose gęsta paskutinės žarijos...
"Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Tau pavedame viską, ką mūsų šir

dys turi brangiausio: savo Tėvynę Lietuvą, savo tėvus, seseris, brolius, savo 
draugovę ir skiltį. Padėk mums, Viešpatie, rytoj būti geresniais ir dienose, 
kurios ateis, tebūna Tavo šventoji valia".

Tegu giliam, kape tautos klajonės miega, 
Te niekas nebekels iš žemės keršto diego, 
Te brolis bus vėl mylimiausias brolis, 
Te baltas vytis skries per dangų vėtros šuoliais, 
Te pasaka sena, kaip užmiršta motutė, 
Kuri kalnelyje po topuliu ten dūli. 
Apgaubia klonius ir upes, girias ir pievas, 
Tesaugo mus laukus vėl mūsų geras Dievas.

(Brazdžionis)
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50 METUJJEiTUVOrZUMTVAė; tucmžiut
L. S. S-gos įkūrėjas ir pirmūnas 

v.sktn. Petras Jurgėla-Jurgelevičius 
šiemet rugsėjo 30 d. švenčia savo 
50 m. amžiaus sukaktį.

Yra žmonių, palikusių kad ir ryš
kiausius pėdsakus vienoje ar kitoje 
srityje, tačiau jų gyvenimas niekuo 
nesiskirdavo nuo kitų - paprastas, 
dažnai neįdomus, neimponuojantis, 
lyg nesiderinąs su to žmogaus pasiek
tais darbo vaisiais. Tačiau kartais 
žmogaus gyvenimas, jo biografija, 
sakytume, lyg nustoja savo indivi
dualaus veido ir tampa neatskiriamai 
surišta su sritimi, kurioje tas žmo
gus veikė. Kitaip tariant, jo biografi
ja pasidaro lyg ir to laiko paskiros 
srities, jos raidos istorija.

Nesuklysiu, manau, jeigu ir v. sktn. 
P.Jurgėlą priskirsiu prie pastarųjų, 
kurie laimingai (sic!) prarado savo 
gyvenimo asmenišką bruožą, patys 
nejučiom suteikdami jam kur kas sva
resnį turinį bei reikšmę. Tiesa, tuo 
aš nenoriu pasakyti, kad mūsų gerb. 
jubiliatas darbavosi vien tik skauty- 
bės dirvoje - juk jis ir karininkas, ir 
visuomenininkas, ir pagaliau publi
cistas bei rašytojas. Tačiau ryškiau
sias ir svariausias jo gyvenimo bruo

žas yra neabejotinai skautybė - ilga 
ir naši veikla jos dirvoje. Čia jo bio
grafija kaip tik ir praranda savo as- 
meniškąveidąir įsilieja į bendrą mū
sų skautybės raidą. Drįstu net teigti, 
jog gerb. jubiliato gyvenimas yra 
mūsų, kad ir trumpa, skautybės isto
rija.’ Užtenka tik prisiminti, kad jis 
yra L. S. S-gos įkūrėjas bei pirmūnas, 
dar ir šiandien aktyviai tebedalyvau
jąs skautybės veikloje, - ir bus aišku, 
jog mano teigimas tikrai nėra išlauž
tas iš piršto.

Ne tik skautai, bet net ir senesnie
ji skautininkai nežino daugybės įdo
mių faktų apie pirmuosius liet, skau- 
tybes žingsnius 1917-1927 metų laiko
tarpyje, apie pirmąsias draugoves 
Voroneže ir Taganroge, Vilniuje ir 
Kaune, apie pirmąją skautą veiklą 
"Dievui, Tėvynei ir Artimui" dva
sioje.

Todėl ir minėdami v. sktn. P.Jurgė- 
los 50 m. amžiaus sukaktį, mes ne 
tik susipažįstame su juo kaip liet, 
skautybės įkūrėju, jo veikla bei dar
bais skautybei, bet taip pat ir su 
L. S. S-gos užuomazga ir ypač pradine 
raida.

V.sktn. P.Jurgėlą gimė 1901 m.

V. sktn. P. Jurgėlai 
įteikiamos gėlės 
pakėlimo į korp! 
"Vytis" garbės na
rius proga. 
Toronto 1949 m.
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rugsėjo 30 d. Jersey City, J. A. V. , 
kur anapus Hudsono upės stunkso New 
Yorko didmiestis. Jų buvo trys bro
liai skautai: Petras, Kostas ir 
Julius - visi gimę Amerikoje, tačiau 
daug veikę ir davę mūsų skautijai.

Tėvai - Varėnos dzūkai Jurgelevi
čiai. Iš savo tėvo broliai paveldėjo 
tikro kovotojo savybes, gi iš motinos 
(giliai tikinčios katalikės) - krikščio
nišką sąmonę, dzūkiškai romantišką 
lietuvybės dvasią, meilę gėriui ir 
gamtai - tas savybes, kuriomis mes, 
skautai, grindžiame savo idėjinius 
principus.

Netrukus Petras palieka J. A. V-bes 
ir atsiduria caristinėje Rusijoje. Čia 
1915 m. jis tampa skautu, ilgainiui 
įsijungdamas ir į platesnę visuomeni
nę veiklą.

1918 m. jis jau Vilniuje, kur tuo par 
čiu metu lapkričio 1 d., turėdamas 
dar tik vos 17 m., įkuria pirmąsias 
skautų ir skaučių draugoves ir joms 
pats vadovauja. Tuo nepasitenkinda
mas, steigia ir veda kitas šešias 
skautų-čių ir jūros skautų draugoves 
Kaune ir Vilniuje, pastarajame pirma
sis eidamas tuntininko pareigas. To 
negana - reikia gi skautiškų terminų, 
komandų, programų, įstatų ir 1.1. Ir 
čia v.sktn. P. Jurgėla užkiša spragą, 
parašydamas 9 knygas (iš jų 2-ji da
lis "Skautų vadovo" ir "Skauto mokyk
la" žuvo rankraštyje keliaujant per 
skautiškus vienetus). Taip pat jis da
vė ir gen. R. Baden-Powellio, pasau
lio skautijos įkūrėjo, biografiją.

Maždaug tame pat 1917-1930 metų 
laikotarpyje jis pirmas užmezgė ry
šius su užsienio skautais, daug raši
nėjo plačiojoje spaudoje apie skautybę 
ir skautus, surengė pirmąjį skautų 
paradą (1920), parengė pirmuosius 
lietuvius paskautininkius(savo brolius 
Kostą ir Julių, Juozapaitį, Labanaus
ką, Michelevičių, Kuiziną ir kitus) , 
suorganizavo pirmą, - ne tik skautų, 
bet ir iš viso Lietuvoje, - partizanų 
būrį ir jam vadovavo Vilniuje 1919 m. 
Taip pat sutelkė talkininkais - skautų 
rėmėjais nemažą būrį žymių tautos 
vyrų. Turėdamas artimų pažinčių ir 

įtakos mūsųaukštųjų politikos ir visuo
menės veikėjų tarpe, jis susilaukė iš 
vadovaujančių asmenų nuoširdaus 
pritarimo skautybei ir tik todėl ka
riuomenės vadovybė sutiko pasiųsti 
2 jūros skautus (Labanauską ir Kui- 
ziną)į karo laivyno akademijąltalijoje.

Ypač dėmesio vertas yra jo milži
niškas darbas kuriant mūsų skautiš
kąją ideologinę ir praktinę literatūrą. 
Čia, lygiai kaip ir pačiame organiza
cijos įkūrime, jis yra pradininkas ir 
neabejotinai daugiausiai nuveikęs. Ne
mažai taip pat bendradarbiavo ir ki
tuose laikraščiuose bei žurnaluose, 
Be to yra išvertęs į lietuvių kalbą 
kelias grožinės literatūros knygas.

1931 m. v.sktn. P. Jurgėla grįžo į 
JAV, kur vėl įsijungė į visuomeninį 
veikimą. Jis vedė sunkią 4 metų Da - 
riaus ir Girėno skridimo ruošos ir 
vėliau paminklo statymo propagandą, 
būdamas vyr. komiteto sekretorium 
ir propagandos vedėju. Parašė įdomią 
knygą "Sparnuoti lietuviai Darius ir 
Girėnas", bendradarbiavo vietinėje 
spaudoje, buvo dviejų laikraščių re
daktoriumi, "Draugo" ir "Vienybės" 
redakcijų narys, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vicepirmininkas, leido žur
nalą "Tauta".

Tačiau ir čia, JAV-ėse, jis aktyviai 
dalyvauja skautiškame veikime. Štai 
paskutiniaisiais metais savo sumany-

Štai, skaitykit patys . .. 
Chicagos tuntų stovykla 1951.
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mais ir patarimais daug prisidėjo 
prie Kanados ir JAV liet, skautybės 
išplėtimo. Už visą savo nenuilstamą 
ir našią veiklą jis pirmasis tapo ap
dovanotas skautiškais garbės ženklais: 
Lelija, Svastika ir Geležiniu Vilku 
(šio niekad nesulaukė). Gi 1949 m. 
vasario 19 d. Scheinfelde, Vokieti
joje, stud, skautų "Vytis" korp! 
visuotiniame suvažiavime, jis tapo 
išrinktas korporacijos garbės nariu.

Tenka pastebėti, kad ir karinėje 
srityje v.sktn. P.Jurgėla paliko žy
mius darbo vaisius Tėvynėje. 1919 m. 
savanoriu stoja į Lietuvos kariuomenę 
ir kovoja fronte su lenkais. Baigęs 
I-ją karo mokyklos laidą, lieka tar
nauti kariuomenėje ir drauge dirba 
skautų eilėse. 1923 m. aktyviai da
lyvauja Klaipėdos krašto sukilime. 
1925 m. jis vadovauja Karo muziejui, 
gi 1926-1931-redaguoja kariuomenės 
įsakymus ir leidinius bei sekretoriau
ja terminologijos komisijoje. Greta 
dirba ir pedagoginiai propagandinį 
darbą kariuomenėje. Nemažai rašė 
karinėje spaudoje:"Karde", "Karyje", 
"Trimite" ir buvo pirmasis "Kardo" 
faktiškasis redaktorius. Kariškomis 
temomis rašęs ir latvių karių spau
doje apie Lietuvos kariuomenę.Kariuo
menės štabas savo aplinkraščiuose 
yra nurodęs apie 10 įvairių v. sktn. 
P. Jurgėlos raštų kaip naudotiną me
džiagą karių mokymui bei auklėjimui. 
Už nuopelnus kariuomenei buvo apdo
vanotas D. L. K. Gedimino ordinu. 
Šiuo metu jis turi parengęs metmenis

Juokiasi pievos ir skamba laukai . . .
Chicagos tuntų stovykla 1951

apie Lietuvos nepriklausomybės kovas 
1919-1920 metais.

Yra neįmanoma ribotoje šių skilčių 
apimtyje plačiau nušviesti v. sktn. P. 
Jurgėlos nueitą kelią ir sunkaus dar
bo vaisius. Tačiau jau iš čia patiek
tų pripuolamai surinktų keletos chro
nologinių žinučių matome, kad retas 
skautas ar skautininkas, sulaukęs 
50 m. amžiaus, galėtų pasidžiaugti 
tokiu našumu ir uolumu skautybėje, 
savo sumanumu, energija ir autorite
tu iškėlęs liet, skautybę iki vadovau
jančios jaunimo organizacijos. Tuo 
labiau, kad tuo laiku, 1917-1926 m., 
jam teko dirbti ir vadovauti veik vie
nam, be patyrusių talkininkų-vadovų. 
Kas kitas turi tiek didelių nuopelnų 
įvairiose mūsų skautybės srityse? 
Niekas tiek draugovių neįsteigė, taip 
Šauniai betkuriai nevadovavo, tiek 
daug knygų ir straipsnių skautiškais 
klausimais neparašė; retas kuris gali 
turėti tiek neišsibaigiančios energijos, 
nuolatinio sumanumo ir tokį tvirtą 
autoritetą mūsų skautybėje kaip v. 
sktn. P.Jurgėla. Neveltui ir Lietuvos 
jaunimas, įvertindamas jo didelius 
nuopelnus Tėvynei ir jaunuomenei, 
laikė jį savo idealu ir pagal 1934 m. 
"Naujojoje Romuvoje "paskelbtą anke
tą pastatė tarp didžiausių mūsų tautos 
vyrų.

Tačiau gerb. jubiliato energija 
neišsemiama - jis ir šiandien yra 
ypaČaktyvus skautiškoje bei visuome
ninėje veikloje: ir P. L. S. S. Tarybos 
narys, ir veiklus stud, skautų "Vytis" 
korporacijoje; baigia ir šį rudenį iš - 
leis knygą "Lietuvių Skautija", kurio
je kiekvienas skautas, pedagogas ir 
visuomenininkas ras daug naudingų 
žinių apie jaunimą, jo paskirtį ir pa 
ruošimą ateičiai. Be to žada paruošti 
jaunimui įdomią chrestomatiją apie 
mūsų tautos didvyrius ir "Skautų Va
dovo" 2-ją dalį, kuri savo laiku žuvo 
rankraštyje.

Mes, skautai, didžiuojamės savo 
S-gos įkūrėju ir jo 50 m. amžiaus su
kakties proga linkime ir toliau dar su 
didesniu skautišku užsidegimu ir at
kaklumu dirbti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.

V. Š.
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(Ištrauka iš rašomos knygos)

SUSITIKIMAS SU JŪRŲ PLĖŠIKU

Po didžiosios vasaros šventės-ka- 
ralaitės vestuvių - bičių miestas vėl 
grįžo į savo senąjį darbo ir tvarkos 
kelią. Avilys, rodos, iš naujo atgijo. 
Visi avilio gyventojai petys į petį 
stojo į darbą ir nuo ryto aušros ligi 
vėlų sutemų skambėjo darbo daina. 
Karalienei pradėjus dėti kiaušinėlius, 
tūkstančiai auklių vėl budėjo prie ko
rių akelių. Tūkstančiai darbininkių vėl 
skrido į laukus ir pievas, o mūrinin
kai ir inžinieriai statė naujus korius. 
Darbas, rodos, tirpte tirpo rankose. 
Naujos karalienės atėjimas į sostą 
visam aviliui turėjo nepaprastos 
reikšmės.

Dienos buvo šiltos ir skaidrios. 
Avilio viduje buvo taip karšta, kad 
net sunku buvo alsuoti. Būreliai bičių 
vėdino orą palubėje, prie vartų ir ka
ralienės kambariuose. Susikibusios 
krūvomis, jos mojavo sparnais ir ju
dino orą. Švelni, gaivinanti srovė pa
mažu tekėjo per visą avilį, džiovin
dama dirbančiųjų prakaitą nuo kaktos.

Mažoji bitelė nepasiliko avilio vi
duje. Ją viliojo laukai ir pievos.O la
biausiai ji pasiilgo ežero pakrantės , 
kur skambėjo dainos, juokas ir tra
liavimai.

Kai tik ėmė rausti aušra anapus ši
lo, bitelė šoko iš savo lovelės. Pasi
meldė sudėjusi rankutes, nusiprausė 
veidelį rasos lašelyje ir išskrido tie
siai prie ežero. Nors ir labai anksti 
ji atsikėlė, bet ežero pakrantėje jau 
virė gyvenimas. Švendrės viršūnėje 
Dievo karvytė jau deklamavo savo 
naują eilėraštį, kurį šį rytą buvo su

dėjusi. Pamačiusi bitelę, ji sušuko 
nuo švendres lapo:

- Paklausykite ! Jums turėtų patikti 
šis mano eilėraštis. Nors straigė jį 
labai iškritikavo, nerasdama nė tru
pučiuko poezijos, bet, man rodos, ji 
labai neobjektyvi. Mat, per anksti ją 
prikėliau iš miego.

Bitelė nusileido prie pat ežero kran
to, kur šaukė Dievo karvytė. Pakėlusi 
juodas akutes į tekančią saulę, Dievo 
karvytė tuojau pradėjo deklamuoti sa
vo eilėraštį:

Pažiūrėk į ryto aušrą, 
į dangaus skaidrias ugnis, - 
jau toli toli nuklydo 
tamsi liūdesio naktis. . .

Vėl žėruoja saulės džiaugsmas 
ant lapelio ir gėlės, - 
ilgai ilgai mūsų laimė 
dar pasaulyje žydės...

- Gražu, - tarė bitelė. - Man la
biausiai patinka paskutinės eilutės, 
kad mūsų laimė dar ilgai ilgai žydės. 
Bet iš kur jūs tai žinote?

- Negaliu taip greit atsakyti, - iš
tarė Dievo karvytė. - Bet jei jūs šiek 
tiek nusimanote literatūroje, tai tu
rėtumėte žinoti, kad poetas gali pra
našauti.

- O ką reiškia pranašauti? - ne
drąsiai paklausė bitelė.

- Tai jūs nežinote ! Pranašauti reiš
kia pasakyti, kas bus ateityje.

- Vaje, kokią didelę Dievo dovaną 
turite ! - išgirdo staiga bitelė vyrišką 
balsą apačioje prie vandens. - Be 
abejo, jūs esate kilnios širdies mote
riškė. Būkite tokia maloni ir numes
kite už tai man aną pageltusį švend
rės lapą, kuris vos laikosi jūsų de-
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šinėje.
- Pirma pasakykite, kas jūs toks 

esate, - atsakė Dievo karvytė.
- Skęstančiųjų, gelbėtojas, - atsi

liepė balsas. - Visų nelaimėje esan
čių paguoda ir viltis. Lyg jūs nežinote, 
kad daug neatsargių muselių ir kitų 
mažiukų, apsvaigusių nuo saulės, 
krinta į ežero vandenį. AŠ visus ap
saugoja nuo žuvies ar varlės nasrų.

- Koks jūs kilnus, - ištarė bitelė 
ir pasilenkusi žiūrėjo žemyn prie 
vandens, kur buvo tas skęstančiųjų 
gelbėtojas. Ji pamatė nuostabiai gra
žų vorą. Jo nugara buvo nuspalvinta 
visomis vaivorykštės spalvomis ir 
švelniai spindėjo saulėje. Jis ryškiai 
skyrėsi nuo visos vorų giminės gels
vai balta juosta, kuri ėjo aplink jo 
nugarą ir kaklą. Iš viršaus žiūrint 
atrodė, lyg jis būtų įdėtas į baltus 
rėmelius.

Dievo karvytė pajudino gelstantį 
lapą, kuris lengvai sujudėjo.

- Sujudinkite dar stipriau, jis tuo
jau nukris,-šūktelėjo voras. - Už tai 
jūsų gerumo niekada neužmiršiu.

- Bet pasakykite, kam jis jums rei
kalingas? - tarė bitelė. - Aš tada 
taip pat padėsiu jį nuleisti žemyn.

- Čia jokia paslaptis, - atsakė gra
žusis voras rPasidarysiu iš jo laivą ir 
teisiuos į ežero gelmes. Kaip gi ki
taip, be laivo, aš galėčiau gelbėti 
skęstančius. Negi bėgiosiu pats van
dens paviršiumi, kad patekčiau var
lei į nasrus. Žinote, turbūt, kad van
denyje daugiau pavojų, kaip ore.

-- Tai tiesa, - ištarė Dievo karvytė 
ir taip sujudino gelstantį lapą, kad 
pati vos susigriebė nenukritusi su 
juo į vandenį.

Lapas nukrito ant vandens ir supo
si mažose bangelėse pačiame pakraš - 
tyje.

- AČiu, - šūktelėjo gražusis voras 
ir tuojau šoko ant plūduriuojančio 
lapo.

Bitelė nustebusi žiūrėjo, kas gi čia 
bus. Voras tuojau jį pritvirtino savo 
siūlu prie kranto ir kalbėjo:

- Puikus bus laivas. Drąsiai galėsiu 
į aną ežero pusę keliauti. Daug bū
čiau vargęs, kol tokį puikų lapą nuo

Jei štabas šypsos-tai Stovykla džiaugias, 
o jei susiraukęs - jam iš kelio traukias.

Chicagos tuntų stovykla 1951

kranto būčiau nusigabenęs. Žiūrėkit 
tik, kokįsielįiš jo dabar padarysiu. ..

Bitelė tuojau įsitikino, kad ji kal
bėjo su tikru jūrininku. Jis lengvai 
šokinėjo ant vandens, vilko mažas ša
keles ir raišiojo savo siūlais prie 
lapo. Už keletos minučių darbas buvo 
baigtas. Prie ežero kranto stovėjo 
tikras sielis, suraišiotas ir sutvir
tintas virvėmis. Jaunasis sielininkas 
jau buvo pasiruošęs kelionei. Tik, ži
noma, ne skęstančiųjų gelbėti, kaip 
buvo sakęs.

- Sudiev !-šūktelėjo jis, staiga pa
kėlęs galvą. - Ačiū jums už pagalbą. 
Tai pasakęs, nutraukė siūlą kuris lai
kė jo keistąjį laivą prie kranto, ir 
pamažu pradėjo tolti į ežerą.

- Ar jūs nebijote leistis į tokią ne
žinomą kelionę? - paklausė bitelė. 
- Neturite juk nei kompaso,nei burių. .. 
o ežeras toks platus!

- Nereik man burių, - atsakė vo
ras. - Plauksiu ten, kur vėjas neš, 
kur likimas ves ir kur išgirsiu skęs
tančiojo pagelbos šauksmą.

Bitelė lydėjo akimis šitą keistą ke
liautoją, kažką negero nujausdama. 
Turėjo kažkas, rodos, nelaukto čia 
įvykti. Ji jautė savo širdies gilumoje, 
kad buvo kokia nors apgaulė, nes gra
žusis voras nė karto nepažvelgė tie
siai į akis, kalbėjo nuleidęs galvą ir 
ko greičiausiai skubinosi nuplaukti 
nuo kranto. Bet mažajai bitelei nė į
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galva neatėjo, kad tai buvo baisus jū
rų plėšikas, tikras piratas, kuris, 
ant savo laivo iškėlęs juodų vėliavą, 
dabar nešė virš blizgančio ežero pa
viršiaus tik mirtį ir siaubą. Nerei
kėjo nė ilgai laukti, kad tuo įsitikintum.

Kažkas netoli ėmė šaukti:
- Pagelbos, pagelbos ! Skęstu ! Tai 

buvo grybinės miško musės balsas. 
Greit bitelė ją pamatė plūduriuojančią 
ežere. Nemėgo bitelė niekada musių, 
bet nelaimėje negi savo jausmų žiū
rėsi. Ji tuoj pakilo nuo Švendrės lapo 
ir sušuko:

- Nebijokite. Jūs tuoj būsite išgel
bėta.

Dievo karvytė nusileido dar arčiau 
vandens prie skenduolio ir ramino:

- Laikykitės drąsiai. Ar matote 
laivą su skęstančių gelbėtoju? Jei jus 
Šitą akimirksnį neprarijo žuvis, tai 
daug vilties turite ramiai ir saugiai 
atsilsėti šalia puikaus jaunuolio, ku
ris tuojau išties savo pagelbos ranką. 
Už savo gyvybės išgelbėjimą turėsite 
būti dėkinga ir man, nes Šitą lapą, 
ant kurio atplaukia išgelbėjimas, aš 
pati savo rankomis nuleidau į vandenį

- Gerai, gerai, - ištarė musė, 
gargaliuodama vandenį. - Visiems 
būsiu dėkinga - ką čia ir bekalbėti. 
Tik skubinkite, kol dar nevėlu.

- Greičiau jūs ten, greičiau!- Šau
kė Dievo karvytė vorui.

- Dar tik viena akimirksnį turėkite 
kantrybės ! - atsakė gana ramiai vo
ras nuo laivo ir,pakėlęs galvą, spin
dinčiomis akimis žiūrėjo į nelaimės 
vietą. Jis jau buvo netoli skęstančios 
musės, bet perdaug, atrodė, nesi -

Mūsų skautai Italijoje 
pakeitę uniformas...

jaudino nelaime.
- Ko jūs laukiate? - sušuko Dievo 

karvytė. - Ją greit gali praryti žuvis.
- Ne toks jau didelis džiaugsmas 

praryti kvailą grybo musę, - atsakė 
voras šaltai. - Bet jei nėra geresnio 
kąsnio pusryčiams, reikia būti paten
kintam ir tuo, -tai pasakęs, šoko stai
ga nuo laivo ir vienu šuoliu atsidūrė 
prie musės. Jis bėgo vandens pavir
šiumi taip puikiai, kaip ir ant žemės . 
Prisipūtęs į batus oro pūsles, nė kiek 
neskendo į vandenį, o lyg ledu sma
giai sau čiuožė. Griebęs musę, apsi
suko ir vėl šoko ant savo laivo.

-Valio, valio !-sušuko Dievo kar
vytė. - Jūs tikras didvyris !

- Žinoma, - atsakė voras. - Tik 
nekeiskite apie mane ir vėliau savo 
nuomonės. Visi jūs matėte, kad šitą 
musę tikrai aš išgelbėjau nuo lydekos 
nasrų. Ir manau, nė vienas nenusteb
site, kas dabar su ja atsitiks.

Tai pasakęs, jis ramiai nukando 
musei galvą ir sviedė į vandenį. Ne
spėjo bitelė su Dievo karvyte nė su
šukti iš pasibiaurėjimo, kai tą patį 
akimirksnį voras prarijo visą nelai
mingą muselę ir išspiovė nugraužtus 
kaulelius.

- Begėdi! - sušuko Dievo karvytė 
pirmoji. - Melagi! Ar tam aš tau pa
geltusį lapą numečiau? Tai toks tu 
skęstančiųjų gelbėtojas ?

- Nesirūpinkite per daug manimi, - 
atsakė voras šaltai. - Juk vistiek ją 
būtų prarijusi žuvis.

- Bet kur jūsų kilnumas, apie kurį 
kalbėjote? - šaukė Dievo karvytė. 
- Kokia aš kvaila buvau, kad patikėjau 
jūsų gražiais žodžiais !

- Visos moterys taip šneka, pri- 
kaišiodamos padoriam vyrui būtas ir 
nebūtas kaltybes. Geriau skriskite 
vėl sau ant Švendrės lapo ir rašykite 
eilėraščius.

- Atiduokite pirma mano lapą! - 
užraudusi rėkė Dievo karvytė, lydėda
ma vėjo nešama voro laivą.

- Ne, ką sykį man padovanojote, 
tai mano. Ne tik nemandagu, bet ir 
negražu jums taip greit savo dovanotą 
daiktą reikalauti atgal. Juk aš jums 
padėkojau už jį. Dar galiu sykį pasa-
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Pirmosios 1942 metų savaitės pietų Ramiajame vandenyne alijantams buvo 
labai nesėkmingos. įvykiai riedėjo į priekį nepaprastu greičiu: japonai užėmė 
Filipinus, Borneo, Malajus, Celebes ir Sumatrą. Kritus Singaporui vasario 
mėn. 15 dieną, priešas sukaupė stiprias jūros ir oro pajėgas olandų imperijos 
širdies - Javos puolimui.

Šioje srityje veikė JAV laivyno sunkusis kreiseris Houstonas, vadinamas 
"Skraidančiu Javos vaiduokliu" nes japonai buvo jaudaug kartų pasiskelbę jį nu
skandinę. Houstonas buvo atlaikęs visą eilę, japoną bombonešių puolimų, kurių 
metu žuvo keletas dešimčių vyrų, buvo nušluotas trečiasis pabūklų bokštas ir 
sunaikintas paskutinis laivo lėktuvas. Vasario mėn. 28 d. Houstonas dingo nepa
likęs jokių pėdsakų. Jo žuvimo paslaptis paaiškėjo tik karui pasibaigus, kai da
lis karių grįžo iš nelaisvės. W. G. Winslow, Šio pasakojimo autorius ir Housto- 
no aviatorius, buvo vienas iš tų.

*
Tąlemiamą 1942 metų vasario mėn. 

28 dienos vakarą, mums plaukiant Sun- 
dos sąsiaurio link, stovėjau Houstono 
denyje ir stebėjau tolstančius žaliuo
sius Javos krantus. Visi gyvenome 
viena mintimi: ar pavyks laimingai 
pasprukti sąsiauriu? Japonų kreiserių 
lėktuvai sekė mus visą dieną ir, aišku, 
mūsų žygis buvo žinomas priešo pa
jėgoms supančioms Javą. Tik, nese
niai, mes buvome apsupti ir turėjome 
didelių nuostolių. Buvo dienų priešui

kyti ačiū. O dabar, - sudiev. Nekliu
dykite man medžioklės ! - ir voras, 
patogiai atsisėdęs ant savo laivo, vė - 
jo nešamas vis tolyn ir tolyn į ežero 
gilumą, uždainavo.

Esu plėšikas aš narsus, 
laimingas jūrų platumoj, 
pavojus joks man nebaisus, 
plaukiu plaukiu vis tolumon. . .

Nusuksiu galvą kiekvienam, 
kas per kvailumą man pateks, 
ir sotus džiaugsiuosi diena, 
nes grobio ežere užteks ...

(b; d.)

* *
nepaprastai palankių, bet mes vis 
dėlto šiaip taip prasimuŠėm. Sunku 
man buvo beįsivaizduoti, kad, štai, 
Houstonas tebeplaukia savo keliu.

Prieš dvi dienas šis mažas smogia
masis junginys, kurio mes buvome 
dalimi, išplaukė iš Surabajos. Žygiui 
vadovavo olandų laivyno admirolas 
Doorman. Jo vėliavinis laivas, leng
vasis kreiseris De Ruyteris, ėjo pir
muoju, jį sekė kitas olandų lengvasis 
kreiseris - Java. Toliau iš eilės ėjo 
britų sunkusis kreiseris Exeteris 
(pagarsėjęs apsupant ir sunaikinant 
vokiečių "kišeninį"kreiserį Graf Spee 
prie Urugvajaus krantų 1939 metais) 
ir mūsų sužalotas Houstonas. Pasku
tinis buvo australų lengvasis kreise - 
ris Perthas. Dešimts naikintojų pa
pildė mūsų junginį. Toks paskubomis 
surinktas margas junginys neturėjo 
patyrimo bendrame veikime - kauty
nėse. Mums buvo duotas uždavinys 
žūt būt išsklaidyti priešo pajėgas su
pančias Javą nors ir visų laivą ir vy
rų kaina. Į mus buvo sudėtos pasku
tinės Olandą Rytų Indijos viltys.
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Vasario mėn. 26 d. ištisą naktį 
veltui ieškojome priešo vilkstinės - ji, 
kaip užkerėta, buvo dingusi iš mums 
nurodytos vietos. Sekančios dienos 
popietėje, mums dar esant kovavietė- 
se, oro žvalgyba, pranešė priešą 
esant į pietus nuo Bawean salos. Mus 
skyrė tarpas mažesnis negu 50 mylių, 
širdis plakė iš susijaudinimo: kauty
nės, kurios vėliau įėjo istorijon Ja
vos kautynių vardu, turėjo prasidėti 
kiekvieną minutę.. .

Netrukus horizonte iškilo visas 
laivų stiebų miškas. Suskaičiavome 
dešimt naikintojų dviejose grupėse, 
kurių kiekvienai vadovavo lengvasis 
kreiseris. Už jų dar buvo keturi 
lengvieji kreiseriai lydimi dviejų 
sunkiųjų. Priešas viršijo ir skaičiumi 
ir ugnies jėga.

Japonai atidengia ugnį pirmieji. Jų 
kovos linija blyksteli vario spalvos 
ugniniais liežuviais ir dingsta juoduo
se dūmuose. Šaltas prakaitas išpila 
kūną pagalvojus, kad pirmoji priešo 
salvė, Štai, jau pakeliui. Tie didieji 
sviediniai, rodosi, taikomi tiesiai į 
mane. Stebiuosi, kodėl mūsų pabūklai 
tyli, bet pamatęs , kad japonų svie
diniai krinta 1000 jardų prieš mūsų 
laivus, suprantu - atstumas tarp mū- 
sųyradarper didelis. Kova, iš kurios 
kelio atgal nebus, prasidėjo.

Būdamas 28.000 jardų atstume nuo 
priešo, Exeteris atidengia ugnį, po to 
Houst onas. Baisus pabūklų dundėjimas. 
Oro banga nutraukia man nuo galvos 
Šalmą ir šis nurieda deniu. Mus ski
riantis atstumas labai greitai mažėja. 
Sviediniai krinta vandenin kaskart vis 
arčiau ir arčiau. Štai, penkių salvių 
sviediniai krinta vienas po kito iŠ vi
sų Houstono pusių. Laimė kad ne
same kliudyti įkvepia pasitikėjimo. 
Perthas, atsilikęs nuo mūsų per 900 
jardų, taip pat dar nekliudytas.

Staiga vienas iš mūsų 9" sviedinių 
kliudo taikinį. Sprogimas sudrebina 
vieną iš priešo sunkiųjų kreiserių. 
Juodi dūmai ir skeveldros išlekia į 
orą, pasirodo ugnis. Kreiseris pasi
traukia iš kautynių - tai mūsų pirma
sis l&imėjimas.

Trys priešo kreiseriai telkia savo

Vėliavas gerbt, vėliavas kelt, himnas !
Chicagos tuntų stovykla 1951 

ugnį į Exeterį. Mes kaitaliojame tai
kinius norėdami jam pagelbėti. Exete
ris tuo metu vėl pataiko į vieną leng
vųjų kreiserių, kuris rūkdamas ir 
degdamas palieka kautynes.

Nežiūrint dviejų prarastų kreiserių, 
priešo ugnis nesilpnėja. Houstonas 
kliudomas du kart. Pirmasis sviedi
nys, pataikęs laivo pirmagalį, pramu
ša keletą denių ir išeina pro laivo Šo
ną ties pat vandens linija visai ne- 
sprogdamas. Antrasis sviedinys pra
muša mažąjį alyvos tanką. Jis taip 
pat, musu laimei, nesprogsta.

Mūsų padėtis pablogėja, kai japonų 
sviedinys pataiko į Exeterio priekinę 
kūryklą ir sužaloja pagrindinius garo 
vamzdžius. Jo greitis sumažėja iki 
7 mazgų. Bandydami pagelbėti Exe- 
teriui, leidžiame dūmines uždangas. 
Priešas įtempia visas pastangas no
rėdamas išnaudoti susidariusią padė
tį. Jo naikintojai, stiprios kreiserių 
ugnies remiami, puola mus torpedo
mis.

Aplinkui vandenyje torpedos knibž
dėte knibžda. Kapitonas Rooks ma- 
nievruoja Houstoną taip, kad jis būtų 
priešui mažesniu taikiniu. Tuo metu 
olandų naikintojas Kortenaeris patai
komas į patį vidurį. Stiprus sprogi
mas. Didelis vandens stulpas iškyla 
100 pėdų virš laivo. Trumpam laikui 
prabėgus, matėme šį mažą žaliai pil
ką naikintoją lūžusį pusiau ir apsivo- 
žusį. Keletas jūrininkų veltui stengė-
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si įsikibti į slidų laivo dugną, o du 
jo sraigtai dar vis iš lėto sukosi ore 
rodydami paskutines pastangas. Ne
praėjus nei dviem minutėm,laivas Nu
grimzdo vandenin. Apie pagelbą kele- 
tai išlikusiu negalėjo būti nei kalbos , 
nes tas pat ir mus galėjo kiekvieną 
sekundę ištikti.

Saulė leidžiasi. Jūros paviršių 
dengia juodų dūmų sluoksniai. Jais 
pasinaudodami japonų kreiseriai pra
deda mus supti. Mūsų naikintojams 
įsakoma pulti torpedomis. Priešas 
traukiasi, nors torpedos jo ir nekliu
do. Taip dienos kautynės baigiamos 
be sprendimo. Mes rengiamės pulti 
priešo vilkstinę nakties priedangoje.

Apskaičiuojame nuostolius. Nete
kome Kortenaerio ir britų Electros. 
Apdaužytas Exeteris, lydimas išbai
gusių savo torpedas ir kurą ameri
kiečių naikintojų, pasitraukė Suraba- 
jos link. Houstonas, Perthas, De 
Ruyteris ir Java dar vis yra kautynė
se. Du britu naikintojai - Jupiteris ir 
Encounteris - lieka taip pat su mumis.

Houstonas iššovė 303 ugnies viene
tus skaičiuojant vienam pabūklų bokš
tui. Trečiojo bokšto netekimas mus 
labai apsunkina, bet niekas nesiskun
džia, nes Houstonas atsilaikė gerai. 
Vyriausias kūrikas po šio popiečio 
kautynių praneša apie daugiau kaip 
70 apalpimo nuo karščio atvejų. Esa
me labai išvargę, bet dar daug kas 
lieka padaryti.

Pavakaryjemūsųšeši laivai plaukia 
tolyn nuo priešo nuduodami atsitrau
kimą. Sutemus mes apsisukam ir 
grįžtam atgal. Čia, staiga, Jupiteris 
labai netikėtai sprogsta ir dingsta 
blizgančios liepsnos kamuolyje. Esam 
priblokšti, nes priešo niekur nematy
ti. Nežiūrint to veržiamės į priekį 
ieškodami transporto vilkstinės.

Staiga aukštai padangėje virš mūsų 
suspindi šviesa. Naktis virsta diena 
ir pasidarome matomi kaip taikiniai 
Šaudykloje. Tokių dalykų kaip radaro 
neturimejdėl to lėktuvas, sukiodama- 
sis už mūsų matomumo ribos, leng
vai išmėto visą eilę kabančių žibintų. 
Suprantame, priešas supa mus norė
damas suduoti mirtiną smūgį. Apa

kinti šviesos įtemptai laukiame atei
nančio sprogimo .Bet priešas nepuola 
ir lėktuvas po trumpo laiko dingsta 
kaip ir atskridęs. Kaip stebuklingai 
maloni yra tamsa! Kaip baisu yra ži
noti, kad priešas žino kiekvieną tavo 
žingsnį ir tik žaidžia su tavim kaip 
katė su pele.

Vyrai kalbasi tarp savęs pusbalsiu, 
nes kiekvienas garsesnis žodelis, ro
dosi, galėtų išduoti vietą, kurioje 
randamės. Girdėti tik trykštančio 
vandens garsai - mes skrodžiam jūrą 
30 mazgų greičiu. Apie 22 vai. 30 
min. mūsų žvalgai pastebi du nepa
žįstamus laivus 12. 000 jardų atstume. 
Žinome, kad šimto myliu atstume nė
ra mūsų laivų - tai priešas. Housto
nas atidaro ugnį dviem salvėmis iš 
pagrindinių baterijų. Priešas atsako 
taip pat dviem. Pasikeitus salvėmis 
japonai pasitraukia. Jų vytis nesiren
giam: Šaudmenys mums reikalinga 
priešo transporto vilkstinei naikinti.

Šimtai akių žiūri nakties tamson 
ieškodamos vilkstinė s. Pus ė valandos 
prabėga labai ramiai. Staiga kaip 
perkūno baisus sprogimas sukrečia 
už 900 jardų nuo mūsų ėjusią Javą. 
Laivas paskęsta greitai plintančioje 
liepsnoje išsijungdamas iš mūsų kolo
nos aiškiai mirčiai.

Vandenį skrodžia torpedos, bet 
priešo nematyti. De Ruyteris keičia 
kursą dešinėn. Staiga jame taip pat 
sprogimas. Žėruojančios liepsnos iš
kyla virš tiltelio ir greitai apgaubia 
visą laivą.

Kapitonas Rooks manievruoja Hous- 
toną norėdamas išvengti torpedų, ku
rios švilpia pro abi laivo puses kar
tais tik 10 pėdų atstume. Kiek galė
dami greičiau drauge su Perthu pasi
traukiame toliau nuo sužalotų laivų. 
Baisus jausmas palikti savo draugus, 
bet mes esame bejėgiai. Mūsų "jun
ginį" dabar sudaro tik du laivai; su 
Encounteriu pametėm ryšį. Pritru
kęs kuro, jis pasitraukė Batavijos 
link.

Vasario mėn. 28 dienos vidurnak
tis. Perthas ir Houstonas, turėdami 
dar kuro, bet gerokai apdaužyti, arti
nasi prie Sundos sąsiaurio. "Klang,
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klang"... nervus draskantis pavo
jaus alarmas šaukia visus į kovavietes. 
Pagriebęs savo šalmą dėduosi ant 
galvos. Oro smūgis iš virš galvos 
šaudančios pagrindinės baterijos ma
ne bloškia į pertvarą. Mes turime la
bai mažai tų 8" sviedinių, bet 
žinau, kad mūsų vyrai neeikvoja jų 
vaiduokliams apšaudyti. Lipant laip
tais į tiltelį, Šaudymas iš pagrindinės 
baterijos padidėja. Penkių inčų pa
būklai taip pat prisideda. Pasidaro 
aišku, kad visa kova virs pragaru. 
Pasileidžiu bėgti. Man pasiekus til
telį,jau visi laivo pabūklai šaudo visa 
savo jėga.

Širdį kažkaip raminančiai veikia, 
kai girdi pastovias akinančias pagrin
dines salves, aštrius ir greitus 5" 
patrankų smūgius, nuolatinius ,pom, 
pom, pom" 1. 1" pabūklų garsus. Prie 
visoto prisideda nenutrūkstamas 0.5" 
- kalibro kulkosvaidžių kalenimas iš 
laivo stiebų aikštelių. Jie tenai buvo 
įtaisyti priešlėktuvinei apsaugai, da
bar gi naudojami tiesioginiam puo
limui.

Staiga Houstonas paskęsta pro
žektorių šviesoje. Anapus šviesų vos 
vos matyti priešo naikintojų siluetai . 
Naikintojai priplaukė arčiau mus 
apšviesti, tuo tarpu sunkieji laivai ap
šaudo mus pasislėpę tamsoje. Žūt
būtinę kovą kovodamas, Houstonas 
nukreipia savo pabūklų ugnį į šviesas, 
kiekvieną jų išsprogdindamas vos tik 
joms sušvitus. Pasirodo, mes visai 
nežinodami įplaukėme į patį vidurį 
vilkstinės, susidedančios iš 60 pilnai 
pakrautų transporto laivų, 20 naikin
tojų ir 6 kreiserių.

Mūsų priekyje Perthas torpedos 
mirtinai sužalojamas. Bejėgiškai 
plūduriuodamas dar Šaudo visais sa
vo turimais pabūklais, kol japonų 
sviediniai sudrasko jį į gabalus.

Kapitonas Rooks pamatęs, kad Per- 
tho likimas išspręstas, nukreipia 
Houstonąį pačią vilkstinės širdį. Din
gus viltims pasitraukti, jis nusprendė 
laivą parduoti brangiausia kaina. Sa
vo žuvimo valandoje Houstonas Šaudo 
iš nedidelio atstumo į japonų trans
porto laivus visais dar likusiais pa

būklais ir tuo pačiu metu ginasi nuo 
naikintojų, kurie puola torpedomis. 
Japonų kreiseriai lieka užnugaryje, 
salvė po salvės siųsdami baisią ugnį. 
Viena torpeda sprogsta mūsų užpaka-

Tai tau ir stovvkla, net po nagais
žiūri .. .

Chicagos tuntų stovykla 1951

liniame mašinų skyriuje užmušdama 
visus ten esančius. Houstono greitis 
sumažėja iki 15 mazgų.

Tiršti dūmai ir garas, pasiekęs pa
būklų denį, priverčia mūsų vyrus lai
kinai pasitraukti, bet jie greitai vėl 
grįžta atgal ir pasilieka. Sviedinius 
tiekių įtaisai nustoja veikę. 5" svie
dinių automatiškas tiekimas iš jau 
beveik tuščių sandėlių sustoja. Vyrai 
bando gabentis juos rankomis, bet 
skeveldros ir ugnis labai kliudo. 
Nežiūrint to jie tebešaudo raketiniais 
sviediniais, sukrautais dėžėse Šalia 
patrankų.

Antrasis pabūklų bokštas tiesiai 
pataikytas paskęsta liepsnose. Baisus 
karštis priverčia visus; palikti stebė
jimo tiltelį. Ryšis su kitomis laivo 
dalimis laikinai nutrūksta. Ugnį grei
tai užgęsinam, bet vanduo užsemia 
sprogmenų sandelį sunaikindamas 
paskutines mūsų 8" sviedinių atsar
gas. Houstonas lieka be pagrindinės 
baterijos.

Laive kyla eilė gaisrų. Mus pataiko 
dar viena torpeda.Sudreba, suvirpa vi
sas laivas, rodosi, jau viskas baigta. 
Laivas sustoja, šaudo tik keletas pa
būklų. Kapitono širdis turėtų sprogti 
iš skausmo, bet jo balsas tebėra
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stiprus. Jis įsako trimičiui pūsti 
signalą "Palikti laivą"!

Nors mes tebesame nuolatinės ug
nies taikiniu ir laivas išlėto skęsta, 
jokio sąmyšio nepastebime. Vyrai 
ramiai ir greitai palieka laivą. Tas , 
ko labiausiai bijojome, įvyko, bet 
baimės aplinkui nematyti.

Kapitonas Rooks nulipa žemyn nuo 
tiltelio. Prie savo kajutės jis atsi
sveikina su karininkais ir kariais. 
Bet, štai, tuo metu čia pat sprogsta 
japonų sviedinys ir jo skeveldra pa
taiko tiesiai jam krūtinėn. Laivo įgu
los taip numylėtas kapitonas Rooks 
miršta vyrų rankose.

Kapitono virėjas - kinietis Buda, 
sužinojęs apie savo pono mirtį, atsi
sako palikti laivą. Jis sėdi kojas po 
savimi sukryžiavęs prie kapitono ka
jutes, linkčiodamas pirmyn - atgal ir 
dejuodamas: "Kapitonas mirė, Hous- 
tonas mirė, Buda miršta taip pat". 
Jis nuskendo drauge su laivu.

Aš pats nusileidau virviniais laip
tais šiltan Javos jūros vandenin. 
Baisūs sužeistų ir skęstančių balsai 
maišėsi su šauksmais bandančių su
sirasti savo artimus draugus. Visas 
jėgas sukaupęs plaukiau tolyn steng
damasis pasprukti nuo grimstančio 
laivo traukos. Nors aš ir labai mylė
jau Houstoną, bet visdelto patekti su 
juo į vandeninį kapą nenorėjau.

Nuplaukęs kelis šimtus jardų, pa

šaltai, šaltai, bičiuli, šį prietiltį 
mes jau prieš savaitę išvalėme !

žvelgiau atgal. Japonų naikintojai, 
priplaukę visai arti prie Houstono ir 
apšvietę prožektoriais., apšaudė de
nius kulkosvaidžių ugnimi. Daugelis 
vyrų plūduriavo vandenyje visai prie 
laivo, kiti s t engė s i įkibti į j au p erkr au
tus gelbėjimosi žiedus. Sviediniai, 
sprogstą tarp plaukiančių vyrų, kėlė 
nepaprastai stiprius vandens bangų 
smūgius. Atsimušę į mane, jos ver
tė visą kunąvirpėte virpėti iš skaus
mo. Tie, kurie pakliūdavo arčiau 
sprogstančio sviedinio, žūdavo vien 
nuo šių siaubingų smūgių.

Laikiausi vandens paviršiuje ap
svaigęs ir netikėjau, kad visa tai tie
sa. Atėjo galas. Priešo prožektorių 
šviesoje mačiau Houstoną kaskart vis 
giliaugrimstant. Staiga jis tartum su
stojo, tai buvo greičiausiai tik mano 
vaizduotės padaras, pamojavo savo 
žvaigždėta vėliava plevėsuojančia di
džiajame jo stiebe ir dingo jūros 
gelmėse.

Nuostabusis Houstonas ir didžiau
sia jo vyrų dalis žuvo. Ir tik alyva pa
dengtas vanduo, iŠ kurio buvau po 10 
vai. išgriebtas, buvo jų baisios pas 
kutinės kovos liudininku. Šimtai ja
ponų karių ir jūrininkų plūduriavo 
tarp savo sudaužytų laivų skeveldrų. 
Nusišypsojau karčiai ir kartojau pats 
sau kelis kartus: "Savo pareigą atli
kai, Houstone".

* * *

* IŠ 1008 Houstono įgulos karininkų
ir karių išsigelbėjo tik 350. Jie buvo 
paimti nelaisvėn išgriebiant iš jūros 
ar besiveržiant Javos džiunglėmis. 
Iš jų tik 266 išlaikė žiaurios nelaisvės 
dienas. (Vertė S. K.)

* Iki dabar išlikęs šiek tiek didesnis 
už Dinozaurą gyvis yra 150 tonų mė
lynasis banginis.

* 1825 m. prie Ventos - Dubysos ka
nalo dirbo 18.000 rusų kareivių.

* Pirmasis Kanados geležinkelis bu
vo pravestas 1836 m. tarp Laprarie 
ir St.John, atstumtas 16 mylių.
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auglio Brolių tąsa)

Visa, ką Čia papasakosiu, atsitiko 
žymiai anksčiau, negu kad Mauglis 
buvo išmestas iš Seeonee vilkų Būrio 
ir atsiteisęs su tigru Šir Kanu. Tai 
įvyko tuomet, kai Balu mokė jįDžiung- 
liu Įstatymų. Didžiulis rimtas senis 
rudasis lokys buvo sužavėtas savo 
gabiu mokiniu, nes jaunieji vilkai iš
mokdavo šių Įstatymu tik tiek, kiek 
jie lietė Būrį, ir pabėgdavo vos pa
jėgdami pakartoti medžioklės šūkį; 
- "Kojos, kurios nekelia triukšmo, 
akys, kurios regi naktį, ausys, ku
rios girdi vėją savo olose ir aštrūs 
balti dantys yra žymės visų mūsų bro
lių, išskyrus šakalą Tabaki ir Hieną, 
kurių mes nekenčiame". Bet žmogaus 
vaikas Mauglis turėjo išmokti daug 
daugiau. Kartais Bagyra, juodoji pan
tera, tinginiaudama atklysdavo džiung
lėmis pasižiūrėti, kaip jos globoti- 
niui einasi ir kasydavosi savo didžiu
lę galvą į medį, kai Mauglis kartoda
vo Balu savo dienos pamoką. Berniu
kas laipiojo po medžius neblogiau, kaip 
plaukė, o plaukė beveik taip, kaip bė
giojo. Tat Balu išmokė jį ir miškų 
bei vandenų Įstatymų: kaip atskirti 
supuvusią šaką nuo sveikos; kaip man
dagiai kalbėti su laukinėmis bitėmis, 
užtikus jų lizdą penkių dešimtą pėdų 
aukštyje; ką sakyti šikšnosparniui 
Mangiui, netyčia prižadinus jį vidur
dienį; ir kaip įspėti vandens gyvates 
tvenkinyje, pirm šokant į jų tarpą. 
Joks džiunglių padaras nemėgo būti 
trukdomas ir kiekvienas puldavo neti
kėtą įsibrovėlį. Jis taip pat išmokė ir 
Svetimojo Medžioklės šūkio, kurs tu

ri būti garsiai kartojamas kol esti at
sakytas tuomet, kai norima medžio
ti už savo medžioklės ribų. Išvertus, 
jis reiškia: "Leiskite man medžioti 
čia, nes aš esu alkanas"; ir atsaky
mas skamba: "Tad medžiok tik mais
tui, bet ne malonumui".

Tai visa rodo, kaip daug Mauglis 
turėjo nuoširdžiai išmokti, ir jis tik
rai pavargdavo, kartodamas tuos pa
čius dalykus šimtais kartų. Bet ne
veltui sykį Balu pasakė Bagyrai, kai 
nubaustas ir įpykęs Mauglis buvo pa
sprukęs į džiungles: "Žmogaus vai
kas lieka Žmogaus vaiku; ir jis turi 
Išmokti visus Džiunglių Įstatymus".

"Bet tik pagalvok, koks jis dar ma
žas", atsakė juodoji pantera, kuri bū
tų visai sugadinus Mauglį, jei šis bū
tą buvęs vien jos globoje. "Kaip jo 
mažytė galvelė gali aprėpti visą tavo 
ilgiausią plepėjimą?"

-Ar kas nors džiunglėse yra per 
mažas, kad negalėtų tapti kito grobiu? 
Ne 1 Tik todėl aš mokau jį viso to ir 
tik todėl aš jam švelniai sušeriu, kai 
jis ką nors užmiršta".

"Švelniai? !Ką tu, Geležine Letena, 
supranti apie švelnumą?" - nusišyp
sojo Bagyra. "Jo veidas šiandien vi
sas sudraskytas nuo tavo švelnumo. 
Pfui !"

"Geriau tebūnie jis suraižytas nuo 
galvos iki kojų nuo mano meilės, ne
gu žūva nuo mano neatsargumo", at
sakė visai rimtai Balu. "Aš dabar 
mokinu jį Džiunglių stebuklingųjų Žo
džių, kurie jį saugos nuo paukščių, 
gyvačių ir visų keturkojų medžiotojų,
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išskyrus nuo jo paties Būrio, Jis da
bar mokės paprašyti visų džiunglių 
pagelbos, jei tik tų žodžių neužmirš. 
Argi visa tai nėra verta kelių sušė- 
rimų?"

"Na, gerai, gerai, tik žiūrėk, kad 
tu pats neužmuštum to žmogaus vai
ko. Tai tau ne medžio kamienas, kad 
galąstam savo atšipusius nagus. Bet 
kokie gi tie Stebuklingieji Žodžiai ? 
Nors man greičiau tektų teikti kam 
nors pagelbą,negu jos prašyti", - Čia 
Bagyra ištiesė letenąir gėrėjosi ries
tais, kaip kaltas plieno melsvumo 
nagais - "bet vistik ne pro Šalį būtų 
juos žinoti".

" Tuoj pašauksiu Mauglį ir jis juos, 
jei tik teiksis, pasakys. Eik šen, Ma
žasis Broli!"

"Mano galva ūžia, kaip bičių avi
lys", atsiliepė niūrus balselis virš jų 
galvų ir supykęs bei nepatenkintas 
Mauglisnučiuožė kamienu žemyn, sa
kydamas: "AŠ ateinu pas Bagyrą, bet 
ne pas tave, riebus seni Balu!"

"Man vis tiek pat", atsakė Balu, 
nors jis jautėsi užgautas ir nuskriaus
tas. "Tat, pasakyk Bagyrai Džiunglių 
Stebuklinguosius Žodžius, kurių tave 
šiandien išmokiau!"

"Stebuklinguosius Žodžius kam?" 
atsiliepė Mauglis laimingas, galėda
mas pasirodyti. "Džiunglėse yra daug 
tarmių ir aš jas visas žinau".

"Tu žinai tik truputį, bet ne visas. 
Ar matai, Bagyra, koki jie nedėkingi? 
Dar nė vienas vilkiukas nebuvo grį
žęs padėkoti senajam Balu už pamo
kas. Pasakyk tat, gabusis moksli
ninke, žodžius džiungliųmedžiotojams"

"Mes esame vieno kraujo, tu ir aš", 
tarė Mauglis žodžius lokių tarme, 
kurią daugiausia naudoja visi Džiung
lių keturkojai.

"Gerai. Dabar pasakyk paukščiams".
Mauglis pakartojo, baigdamas sa

kinį paukščių Švilpimu.
"O dabar gyvatėms" - užklausė 

Bagyra.
Nuaidėjo sunkiai aprašomas šnypš

timas, o Mauglis pasišokėjo, pliaukš
telėjo patenkintas rankomis ir, už
šokęs Bagyrai ant nugaros, pradėjo 
daužyti kulnais jos švelnų kailį ir pra

dėjo šaipytis iš vargšo Balu.
"Užteks, užteks ! Juk tai buvo verta 

ir mažo įbrėžimo", atsiliepė atlai
džiai lokys, - "kurią nors dieną tu 
prisiminsi mane". Tada Balu atsisu
ko į Bagyrą pasakodamas, kaip jis 
prašė viską žinantį dramblįHati iš
mokyti Mauglį Šių žodžių, ir kaip Ka
ti buvo nunešęs Mauglį prie tvenkinio, 
kad vandens gyvatės jam pasakytų 
Gyvačių Žodžius, kurių Balu nemokė
jo ištarti. Dabar Mauglis buvo džiung
lėse saugus nuo gyvatės, paukščio ar 
žvėries.

"Taigi, nevieno nebereikia bijotis", 
baigė Balu, su pasididžiavimu glos
tydamas savo kudlotą krūtinę.

"Nieko, išskyrus savąją giminę", 
atsiduso Bagyra ir garsiai pridūrė 
Maugliui:"Pasigailėk mano Šonkaulių, 
Mažasis Broli! Ką tas visas šokinėr- 
jimas reiškia?"

Mauglis stengėsi atkreipti jos dė
mesį, tampydamas Bagyrą už plaukų 
ir visomis jėgomis daužydamas kulni
mis jos šonus. Kai abu globėjai atsi-

Anglijos Rajono stovykla 1951

suko, jis garsiai tęsė pasakojimą: "Ir 
taip aš turėsiu savo giminę ir medžio
siu su ja ištisas dienas medžių vir
šūnėse ..."

"Ką ta nauja kvailystė reiškia, tu, 
mažas svajotojau" paklausė Bagyra.

"Ir mėtysiu šakomis ir purvais į se
nį Balu", tęsė Mauglis, "jos man tai 
pažadėjo ... Oi!"

"Wooof!" - Balu didžiulė letena 
vienu smūgiu numetė Mauglį nuo Ba-
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gyros nugaros, ir Mauglis,gulėdamas 
tarp jo didžiulių priekinių kojų, pa
matė, kad lokys buvo įpykęs.

"Maugli", tarė Balu, "tu kalbėjais! 
su Bandarlogais, blogiausiomis bež
džionėmis".

Mauglis pažvelgė į Bagyrą, stebėda
mas ar ir pantera pyko, ir pamatė, 
kad jos akys buvo kietos, kaip titna
gas.

"Tu buvai pas beždžiones, gyvento
jus be jokių įstatymų, kurios ryja 
viską. Gėda tau!"

"Kai Balu primušė mane", atsakė 
Mauglis dar vis gulėdamas ant nuga
ros, "aš pabėgau, o pilkosios bež
džionės surado mane medyje ir paguo
dė. Niekas kitas manimi nesirūpino" 
jis aiškinosi nusiminęs.

"Beždžionių užuojauta!" suriaumo
jo Balu. "Kalnų upelio ramybė! Vidu
vasario saulės vėsuma! Ir kaip to
liau, Žmogaus vaike ? "

"Tada jos man davė riešutų ir savo 
rankomis užnešė į pačias medžių vir
šūnes sakydamos, kad aš esu tikras 
jų kraujo brolis, nors ir be uodegos, 
ir kurią nors dieną aš būsiu jų vadovu"

"Jos iš viso neturi vadovo", tarė 
Bagyra. "Jos melavo. Jos visuomet 
meluoja".

"Jos buvo labai malonios ir kvietė 
mane vėl ateiti. Kodėl jūs manęs nie
kad ankščiau nenuvedėt pas beždžio
nes? Jos taip kaip ir aš vaikšto ant 
dviejų kojų. Jos manęs nemuša skau
džiomis letenomis. Jos žaidžia visą 
dieną. Paleisk mane, Balu, paleisk 
mane! AŠ noriu vėl eiti žaisti su jo
mis !"

"Klausyk, Žmogaus vaike", tarė 
lokys ir jo balsas nuaidėjo, kaip 
griaustinis karštą naktį. "Aš tave iš
mokiau visų Džiunglių Įstatymų, ku
rie liečia džiunglių gyventojus, išsky
rus medžiuose gyvenančias beždžio
nes. Jos neturi įstatymų. Jos yra iš
skirtos iš visų tarpo. Jos neturi savo 
kalbos, bet vartoja vogtus žodžius, 
kuriuos išmoksta klausydamos ir pa- 
mėgdŽiodamos iŠ medžių kitus. Jų 
keliai tai ne mūsų keliai. Jos neturi 
vadovo. Jos neturi atminties. Jos pu
čiasi, plepa ir įsivaizduoja esančios

EMU - KEISTASIS STRUTIS

Afrikos strutis , Pietų Amerikos 
nandu, Australijos kasuaras ir emu 
yra priskiriami sparnuočių klasei. 
Nei vienas tačiau nepajėgia skristi. 
Emu yra iš jų visų keisčiausias. Dar 
nepraėjo nei 200 metų, kai civilizuo
tas žmogus su juo susipažino. Pirmą 
kartą baltaodis jį pamatė 1788 metais 
ten, kur šiandien randasi Sydney did
miesčio geležinkelio stotis. Pradžio
je, manoma, jis buvo plačiai papli
tęs, bet vėliau, kolonizuojant kraštą, 
jo giminės apgyventas plotas žymiai 
sumažėjo. Kai kurios rūšys yra vi
sai išnykusios, kitos - nykimo sto
vyje. Tiktai paskutiniais laikais re
zervatų dėka pavyko sustabdyti kelių 
šio neskrajojančio paukščio rūšių 
nykimą.

Žinoma, ūkininkai jo nepakenčia, 
nes dažnai laukuose pridaro daugybę 
nuostolių.

Apie 1830 metus viena pora buvo 
atgabenta į Londono zoologijos sodą 
ir daugelio gyvulių mylėtojų dideliam 
džiaugsmui ir nustebimui pavyko šį 
dykumų ir girių paukštį suporuoti - 
gimė jaunikliai. Tai padaryti niekam 

galingos ir pasiruošusios atlikti dide
lius žygius džiunglėse, bet net nukri
tęs riešutas sukelia joms juoką ir 
viskas lieka užmiršta. Mes, džiung
lių gyventojai, neturime su jomis jo
kių reikalų. Mes negeriam iš ten, 
kur jos geria; mes neinam, kur jos 
eina; mes nemedžiojam, kur jos me
džioja; mes net neinam numirti, kur 
jos miršta. Ar tu iš viso girdėjai ma
ne minint Bandarlogus ? "

"Ne", pašnibždom atsakė Mauglis, 
nes, Balu nutilus, tylėjo visos džiung
lės. (B. d.)

Vertė A. P.
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nebuvo pavykę, nes patinas nuo pate
lės išoriniai niekuo nesiskiria ir net 
neįmanoma atspėti, kuris iš jų kiau
šinius deda ir kuris ne. Jei emu pa
deda kiaušinį, dalykas aiškus: patelė, 
bet jei nededa, tada vėl visa eilė 
klaustukų kyla gyvulių gyvenimo stebė - 
tojo galvelėje. Patelė rūpinasi tik 
kiaušiniu dėjimu, visa kita perleis- 
dama patinui. O tai yra tikrai nema
žas dalykas ! Patinas, mat, per 55-60 
dienų laikotarpį, kai patelė peri, vi
sai nepalieka guolio ir net nesikelia 
ieškoti nei maisto ar vandens, nors 
dėl to "savanoriško bado streiko" ne
tenka 15% svorio. Jis net tada neat
sikelia, kai patelė naują kiaušini jam 
prie pat snapo padeda. Tada patelė 
pati atsisėda ir paritina jį prie kitų 
kiaušinių. Ir kas keisčiausia: jaunik
liai seka tėvą labiau nei motiną.

Kaip ir visi jaunikliai, maži emu 
niekuo nesiskiria nuo tėvų, nebent 
dydžiu. Jie turi gana keistą į šerno 
"kailinius"panašią uniformą. Moksli
ninkai nustatė, kad emu priklauso 
sėliai gyvulių giminei. Tačiau ar jis, 
koks dabar užtinkamas, yra išsivys
tęs iš skrajoti galėjusių paukščių, ar 
jis jau buvo toks, kai atsirado lakio- 
jantieji paukščiai, mokslininkai nėra 
vieningos nuomonės.

Rusijoje emu buvo bandyta prijau
kinti, nes jo mėsa yra gana skani ir 
iki 30 kg. svorio gan greitai užauga. 
Sunkumai tačiau kilo ne tik dėl sun
kaus lyčių išskyrimo. Kaip "australie- 
tis", emu yra pripratęs prie kitokios 
metų laikotarpių eilės ir todėl daž
nai atsitinka, kad naujai įvežtieji gy
vuliai žiemos metu pradeda dėti kiau
šinius, kurie yra apie 600 gramų 
svorio, pailgi ir tamsiai žalios spal
vos. Jų negalima peršviesti ir todėl 
nėra įmanoma stebėti mažojo emu 
vystimosi.

Sesės pusryčiauja . . .
Chicagos tuntų stovykla 1951

Šiemet Baselio zoologijos sode yra 
daromi įvairūs šio įdomaus gyvulio 
- paukščio stebėjimai, kurie gali 
duoti tikrai nelauktų rezultatų.

Garsusis išradėjas Thomas A. Edi
sonas, vaikščiodamas vieną vėlyvo 
rudens dieną savo laboratorijos apy
linkėje, surado mažą sužeistą paukš
tį, atsitikusį nuo draugų kelionėje į 
šiltuosius kraštus. Išradėjas, sugavęs 
paukštelį, rūpinosi juo, kol šis atsi
gavo ir jau, atrodė, buvo pakankamai 
pajėgus kelionei. Bet gerasis žmogus 
vis dėlto dar nepasitikėjo paukščio 
jėgomis. Jis pagamino specialią pa
togią dėžę, patalpino jon savo mažą
jį pacientą ir, užrašęs ant dėžės 
"Pietų Amerika", pasiuntė express - 
paštu su firmai nurodymais paleisti 
paukštį pas-kyrimo vietoje.

"Aš manau, kad geriausiai galima pa
žinti gyvulius juos dar mažus laikant 
namuose ir tik paskui stebint miško 
gyvenime, kuris jiems yra prigimtas".

Baden - Powell
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SUEIGA VILKIUKAMS
Vyr. sktn. L. Čepienė

Daleiskim, kad ši sueiga vyksta šešta
dienį po lituanistinės mokyklos pamokų 
nuo 1 iki 2, 30 vai., šv. Petro parapijos 
mokykloje arba jos kieme.

Vadovas ateina 10 min. anksčiau. Išvėdi
na kambarį. Patikrina Švarą, bei tvarkų. 
Pasiruošia sueigai - pasideda po ranka pa- 
gelbines priemones :knygelę, pieštuką, vir
veles, sviedinį ir 1.1.

Kadangi sueiga vyksta po mokyklos darbo 
kur vaikai sėdėjo ilgas valandas, sueiga 
pradedama keliais gyvais, judriais žaidi
mais. Atmink: "Po sunkesnio - duok leng
vesnį".

SUEIGOS PLANAS

1.Žaidimai: Kas atsilieka? Vaikaibėgio- 
ja. Vadovas švilpia šešis kart trumpai ir 
žaidėjai susigrupuoja po šešis. Kas atlie
ka - išeina iš žaidimo. Vadovas parenka 
skaičių tokį, kad vienas ar keli vaikai vis 
atliktų. Žaidimas baigiamas, kai lieka iš 
Žaidimo neišėję bent du žaidėjai - jie laimi. 
Pagauti kepurę. Žaidėjai stovi eilėje, ko
jos praskėstos, kepures laiko dešinėje ran
koje. Davus ženklą, kiekvienas žaidėjas 
sviedžia kepurę tarp kojų taip, kad ji išlėk
tų virš galvos ir jis vėl jąpagautų nepakei
tęs savo padėties. Kuriam pavyksta,gauna 
tašką. Kartojama keletą kartų. Gaidžių 
kova. Priemonė: raudoni ir geltoni raikš
čiai 20 cm. ilgio po vienų kiekvienam žai
dėjui. Žaidėjai padalinami į dvi vienodas 
grupes: geltonieji ir raudonieji. Kiekvienas 
prisiriša vienu rišimu prie kojos savo gru
pės spalvos raikštį. Kovos laukas turi būti 
aiškiai atžymėtas. Abiejų grupių gaidžiai 
sumaišomi po visų kovos laukų. Jie pritū
pę per visų žaidimą negali pakeisti padė
ties; dešinioji ranka ant nugaros. Davus 
ženklų,jie pritūpę šokinėdami priartėja prie 
priešo ir kairia ranka nuplėšia jam raikš
tį. Kuris panaudoja dešinę rankų, išeina iš 
žaidimo. Du vienos grupės gaidžiai negali 
pulti vieno gaidžio antros grupės. Nutrauk
ti raikščiai užskaitomitiktada, jei jie bu
vo nutraukti pritūpus. Laimi ta grupė, ku
ri per nustatytą laiką nutraukia daugiausi a 
raikščių.

2. Mankšta. Žaidėjai sustoja eilėn 
Žemyn ištiestom rankom. Vadovas Šaukia: 

"Vienas žingsnis pirmyn, kairią ranką pa
kelt aukštyn, pritūpt ir 1.1. "Viskas daroma 
užrištomis akimis, tvarkingai ir visiškoj e 
tyloje. Paskutinis įsakymas gali būti - 
"surask draugą". Kai sustoja po du, spė
lioja vienas kito vardą, nuima raikščius.

3. Uždavinys. "Kas tai yra"? Vado
vas kiekvienai porai duoda po raštelį ir 
maišelį. Raštelyje užrašytas uždavinys, 
maiše - priemonės tam uždaviniui atlikti. 
Pav. A.Raštelyje: "Gedimino sapnas" . 
Maišelyje: spalvotas plastelinas ir lentelė. 
Vaikai nulipdo, kaip supranta, Gedimino 
sapną.

B. Raštelyje: "Kaip padengti pietų 
stalą?" Maišelyje: lentelė, plastelinas, 
servietelės. Vaikai nulipdo indus, sudeda 
juos ant lentelės, žodžiu, padengia valgy
mui. Vadovas vėliau pataiso, pamoko.

C. Raštelyje:"Vilkiukas klauso seno 
vilko" Maišelyje:muilas, šepetėlis, žirk- 
lėlės, rankšluostėlis. Tegul vaikai sugal
voja, ką jie turi daryti, atseit, nusipraust, 
ypač rankas ir nagus sutvarkyti. Pataikyk 
duot nesusitvarkiusiems vaikams.

D. Raštelyje: "Vilkiukas nepasiduoda 
pats sau". Maišelyje: Tėvo akiniai, saldai
niai. Vaikai dramatizuoja be žodžių: tėvas 
liepia sūnui paruošti pamokas, padeda ant 
stalo saldainius, kuriuos sūnus tik paruošęs 
gali valgyti. Tėvas skaito laikraštį ir užmie
ga. Sūnus nori paimti saldainį ir neima - 
vaizduojama kova. Galų gale nugali save, 
saldainius uždaro ir ramiai baigia ruošti 
pamokas. Pabunda tėvas. Atidaręs dėžutę 
ir randa visus saldainius, paglosto sūnų ir 
pavaišina. Čia, aišku, patys vaikai sugalvos 
įvairių atsitikimų.

E. Raštelyje: "Suvaidinkit dainą-Au- 
go girioj ąžuolėlis". Maišelyje:Dainos teks
tas.

Augo girioj ąžuolėlis (3)
Pas tėvelį sūnaitėlis (2) 

Rūpinosi tėvužėlis
Kad jo mažas sūnaitėlis.

Nesirūpink, tėvužėli, 
Užaugs tavo sūnaitėlis.

Užaugs tavo sūnaitėlis, 
Bus Lietuvos kareivėlis.

Man nereikia kareivėlio,
Tik man reikia artojėlio.

Nepabuvęs kareivėliu. 
Nebus geras artojėlis.
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VILKIUKŲ DRAUGOVĖS 
DARBAS

( Pagal Vera Barclay)

Kai kurie vilkiukų vadai klysta manyda
mi, kad pasiruošimas specialybėms yra 
vienintelė draugovės egzistencijos prie
žastis. Iš tikrųjų klystama, nes tie ženklai 
yra tik laipteliai, kurie žymiai palengvina 
lipimą į tikrai aukštą kalną - charakterio 
formavimą. Yra savaime suprantama, kad 
kiekvienas vadovas privalo paruošti vilkiu
kus patyrimo laipsnių egzaminams, nes 
priešingu atveju jis pasirinktų kitą auklė
jimo metodą, nei kad nurodė Baden-Powell. 
Beveik visos knygos apie vilkiukus yra tikri 
nagingumo rankvedžiai. Tik labai gaila, 
kad tenai retai yra pabrėžiama, kad draugo
vės gyvenimas yra toji aplinka, 
kurioje berniukas turi būti formuojamas 
vispusiškai, prisimenant, kad "in pue- 
ro homo". Todėl atrodo, kad būtų labai 
gera, jei vadovas "prasimanytų" ir kitos 
rūšies aktyvumo, kuris pajėgtų užimti ber
niuko laisvalaikį. 1. DRAUGOVĖS BIBLIO
TEKA. Biblioteka gali būti didelis berniu
kų džiaugsmo objektas .Žinome, kad visiems 
berniukams labai patinka skaityti knygas, 
o ypatingai mieste gyvenantiems, Retai ka
da jie turi gerų Įmygu jiems pritaikytų ir 
todėl manau ne vien Italijoj jie skaito dau
giausia "comics" ar šiaip pigaus jumoro 
laikraščius. O kad vien to užtektų. . . Todėl 

labai teisingai sako V.Barclay, kad,sutei
kus berniukams progos skaityti įvairias 
vaikų pasakų, nuotykių, šventųjų, žymių 
keliautojų ir kitų didvyrių knygas, nusteb
sime: jie beveik visi bus pasiruošę keisti 
knygą kas savaitę, 0 kiti gi net dažniau. Iš 
tikro berniukas yra labai imlus tuo atžvil
giu ir mes turime tą jo natūralų gerąjį 
palinkimą užpildyti gera medžiaga. Kadan
gi jau iš prigimties žmogus yra lengviau 
linkęs blogiui negu gėriui, tai ir iškyla 
skautui - auklėtojui sunki užduotis - suge
bėti paveikti jaunąjį Žmogų, kad jis imtų

4. Dainos. Visi išmoksta dainuoti: 
"Augo girioj ąžuolėlis ..."

5. Užbaiga. Būreliai išsirikiuoja. Bū
relių galvos patikrina būrelį. Raportuoja 
draugininkui. Draugininkas pasikviečia bū
relių galvas ir prašo pasikalbėti su būreliu, 
kąjie noriveikti ateinančioje sueigoje. Pa
sitarus būrelio galva praneša draugininkui 
pasiūlymus, kuriuos jis užsirašo knygelėn . 
Pasitarimams, pranešimams pasibaigus, 
visi stovi ramiai. Choru arba vienas karto
ja vilkiukų įstatus.

Giesmė: "Ateina naktis". 

skaityti geras knygas. Tai yra tik
rai nelengvas uždavinys, nes ir prof. 
Garrigou-Lagrange savo paskaitose vis 
primena, kad studentams yra sunku mokytis, 
tačiau profesoriams nelygint sunkiau yra 
būti gerais profesoriais, kadangi jie pri
valo sugebėti taip paveikti studentus, kad 
tie tikrai studijuotų. - Auklėtojo darbas 
nėra lengvas ir todėl jis talkon kaip tik 
gali pasikviesti puikų talkininką. Knygų 
skaitymas, kuriuo tarp kitko yra formuo
jama vaizduotė, yra pati geriausia priemo
nė išmokti savo gimtajai kalbai. Ypatingai 
svetur atsidūrus, kai gręsia toks didelis 
nutautėjimo pavojus, ši priemonė galėtų 
būti tikrai sėkminga tautinio sąmoningumo 
išlaikymui. Įsigydami nedidelį knyginėlį 
jūs ° padarysite berniukams neapsakomai 
daug gero. Savaime iškyla pinigų klausi
mas. "iš kur aš vargšas studentėlis ar 
fabriko darbininkas pajėgsiu nupirkti vieną 
kitą knygą ar užsakyti laikraštį". Tačiau, 
drąsos! Tokiam kilniam tikslui, retai ku
ris tautietis atsisakytų, jei, Žinoma, turėtų 
paaukoti kokią knygelę ar keletą centų. Pa
rašykime savo draugams, pažįstamiems, 
knygR leidėjams. Mūsų pastangos tikrai 
nebus veltui. Iš kiekvieno berniuko perskai
tytų knygų galėsite įsigyti naudingų žinių 
apie jų dvasios pasaulį, kuris kiekviename 
yra skirtingas. (B. d.)

Paruošė A.Nekrašas

ŽAIDIMAS VILKIUKAMS
Psktn. S.Naginionis

Ant grindų arba ant žemės užbrėžiamas 6 
metrų diametro ratas. Kurioje nors rato 
vietoje pažymima pradžia. Čia atsistoja 
pirmasis vilkiukas. Apie 8 colius virš jo 
galvos pakabinamas cukraus gabaliukas. 
Cukrus yra taip pakabintas, kad vadovas 
galėtų jį po truputį judinti. Vadovui sušu
kus "pradėk", vilkiukas bando savo burna 
pagauti cukraus gabaliuką. Tam pavykus 
jis turi atlikti dar sekančius uždavinius:

1. Apeiti visą užbrėžta ratą dantyse lai
kant lazdelę, ant kurios galų yra pakabin
tos dvi kepurės.

2. Apeiti ratąketuriomis ant nugaros ne
šant kepurę, kurioje įmestas teniso svie
dinukas.

3. Apeiti ratąketuriomis galva stumiant 
sviedinį.

Lenktynes laimi tas, kuris per trum
piausią laiką padaro mažiausiai klaidų.
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ajPOSVeTMDUdL

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Visi laiškai ir raštai, kurie buvo siun
čiami Vadijai adresu - 346, Dorchester 
St., Boston 27, Mass, prašoma dabar ad
resuoti: 14 Townsend St., Boston 19, Mass., 
USA.

* Brolijos Vadijoje tebesvarstomas Statu
to pakeitimo projektas. Vadija yra nuomo
nės, kad Pirmijos paruoštas Statuto keiti
mo projektas neapima visų būtinybių, ku
rios yra iškilusios mūsų Sąjungos gyveni
mui iš tremties laikotarpio pereinant į 
emigracinį laikotarpį. JBroliai Vadeivos 
(JAV rajone Broliai Vietininkai) prašomi 
siusti Vadijai tuo klausimu sugestijas, o 
Vadija savo keliu formuluos Brolijos pa
geidavimus ir pasiųs Pirmijai su savo mo
tyvais .

* Skautininkų Skyrius yra gavęs dar tik 56 
registracijos anketas. Prisiuntusiems an
ketas yra išsiuntinėjami pažymėjimai. Ne
gauta nė viena anketa iŠ Anglijos, Austra
lijos ir Vokietijos rajonų. Argi ten nebeli
ko nė vieno gyvo skautininko?

* Bostono Vietininkas s. VI. Petukauskas 
išsikėlė naujon vieton. Vietininko pareigas 
perėmė ps. L. J. Končius.

Philadelphijos Vietininkas ps. V.Voler- 
tas pasitraukė iš pareigų. Vietininku pa
skirtas v. si. K.Kazlauskas.

* Prie Lietuvos Diplomatųtalkos Jamborės 
Fondui prisidėjo Lietuvos Ministeris Angli
joje - p. B. K. BALUTIS, paaukodamas 20 
dol. Savo auką jis persiuntė tiesiai mūsų 
jamboristams Vokietijon, o LSB Vadijai 
Bostonan atsiuntė malonų paskatinantį laiš
ką. Gerbiamam Min. B. K. Balučiui reiškia- 
me nepaprastą padėką.

* Iš Tarptautinio Skautų Biuro dir. pulk. 
J.Wilsono LSB Vadijoje yra gautas labai 
palankus atsakymas dėl tarptautinėje trem
ties skautų Brolijų konferencijoje (gegužės 
12-13 d. d.) priimtų rezoliucijų. Anot jo, 
TSB faktiškaipripažįstaKonferenciją Skau
tų Sąjūdžių iš anapus geležinės uždangos 
(Conference of Boy-Scouts Movements from 
behind Iron Curton) ir pageidauja turėti su 

tos konferencijos nariais - tautinėmis skau
tų brolijomis betarpius ryšius. Po tokio 
palankaus atsakymo, lauktina, kad LSB ir 
kitos tremtinių skautųbrolijos gaus atstova
vimą ir Tarptautinėje Skautininkų Konferen
cijoje. Jos posėdžiai Šiemet buvo Salzburge 
prieš prasidedant Austrijos Jamborei.

Boston, Mass.
* Liepos 15 d. prie Vose's ežerėlio, May- 
narde, Mass. , buvo nuotaikingas p. p. Min
ką Lietuvių Radijo Korp. piknikas - gegu
žinė . Jos pabaigoje Bostono skautės ir 
skautai turėjo smagų laužą. Svečiams pra
vestas įdomus žaidimas, atkartota komiš
ka forma gegužinės aktualija - grožio ka
ralienės rinkimai, pašoktas lenciūgėlis ir 
sudainuotos kelios dainos. Jau antrą kartą 
pasktn. T.Naginionis įrodė, kad moka tin
kamai išlaikyti "laužo nuotaikos kreivę" 
BostoniŠkiams pasirodymuose daug padėjo 
broliai iŠ kaimyninio Brocktono.

* Rugpiūčio 6-11 dienomis Bostono kęstu- 
tėnai stovyklavo Amerikos skaučių stovyk
lavietėje - Cedar Hill, prie Waltham, Mass.

Kęstutėnai reiškia padėką dr. D. Pilkai, 
kuris nemokamai patikrino visų stovyklau
tojų sveikatą prieš išvykstant stovyklon. 
Taip pat jie dėkingi p. Ivaškai, kuris juos 
su visa manta nugabeno sunkvežimiu sto
vy klavietėn.

* Dienos slenka nesugrįždamos ir nesi - 
dairydamos vis tolyn ir tolyn. . . Šiandiena 
randumažutį kvietimąįdėdės Igno gimtadie
nį - liepos 31 d.

Kaip nurodyta kvietime, pusei aštuntos 
skubu į ten. Ant laiptų sutinku bėgančią 
žemyn Aldoną, kuri dar skuba nupirkti do
vanėlę. Įeinu vidun. Tuščia. Sesė Lidija 
vargsta, daro sviestainius, piausto pyragą, 
verda kavutę ir nei vieno pagelbininko šalia 
jos. Tačiau nejučiomis viskas atsiranda 
ant stalo.Grįžta Aldona su dovana - kaktu
sų rinkiniu ir dar duoda visiems pasirašyti 
po tokia Žiauria dovana 1

Nors mūsų malonusis dėdė nemėgsta 
skintų gėlių (jau ir Skautų Aide dėl to barės !), 
tačiaustalątaip jaukiai puošia gėlių puokš
tė iš lietuvaitės rūtų darželio.
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Atvyksta ir pats dėdė Ignas. Giedam il
giausių metų. . . 65 žvakelės sudega, o mes 
vis dar tebegiedam. Paskaitomi sveikini
mai, o du žvalūs kęstutėnai įteikia dėdei 
Ignui kuklią, bet mielą dovanėlę - skautuko 
stovylėlę.

Prasideda vaišės. Iš pradžių tik viens 
kitą skatina, o vėliau . jjau viens kitą vaiši
name. Greit dingsta skanėstai nuo stalo. 
Geriam arbatą su gvazdikais. Brolis Liu
das norėjo pradėti ja trintis, sako - labai 
gelbsti nuo uodų, ir skruzdžių įkandimų. . . 
Kava juoda, juoda - tikrai amerikoniška.

Valandos slenka ir be lašelio svaigalų, 
nuotaika puiki, mums nenuobodu ir nesino
ri skirstytis ... Tačiau ryt ir vėl darbo 
diena. Palinkim mielajam dėdei Ignui dar 
kartą ilgiausių metų ir skirstomės namo.

* Bostono Kęstutėnus Aplankius.
Šeštadienis. Popietis traukia iŠ tvankaus 

miesto. Nutariu aplankyti mūsą kęstutėnus 
jų stovykloje Kedro Kalne. Mašina greit 
palieka miestą. Surandam plane Tado nu
rodytą pirmąją kryžkelę ir traukiam tolyn. 
Tačiau greit pasijuntam nuklydę. Klausiam 
ir vieno ir kito praeivio, bet nei vienas ne
žino kur tas Cedar Hill. Grįžtam atgal ir 
iš tolo pamatome geltonuojant skautišką 
kaklaryšį. Ak, tai budintis skautukas, ku
ris tolokai dar prieš stovyklą pasitinka sve
čius ir nurodo kelią stovyklom Pro akmeni
nius vartus riedam į kalniuką. Paliekam 
forduką ir siauru akmenuotu takeliu bai
giam žygiuoti kalnelin. Pakely matom mau
dymosi baseiną, už jo Stebim šilo apsuptą 
tvenkinį su liepteliu ir pasiekiam kalnely 
stovyklą.

Aplinka tikrai primena Lietuvą.Pušelės, 
susimąstę kadugiai ir kalneliai - sakytum, 
kad klaidžioji nuostabioje Dzūkijoje...

Stovyklauja 20 skautuką. Ratu sustatytos 
palapinės, originali stovyklinė skelbimą 
lenta iš kedro žievės, tokia pat lentynėlė - 
muziejus su keliais "sava mirtimi" atsi
sveikinusiais su pasauliu vabalais^, origi
nalus žaginėliai indams ir rankšluo'sčiams. 
Viduryje stiebas su nauja stovykline kęstu- 
tėną vėliava ir čia pat laužavietė. Atokiau 
pakalnėje smilksta virtuvė, katile baigia 
virti pieniška ryžių sriuba vakarienei.

Patekęs tokion aplinkon, pasijunti lyg 
mielajame Lietuvos krašte, kur kadais 
praleista tiek smagią stovyklinių dienų.

įprastas vakarinis patikrinimas. Svečiai 
įdėmiai stebi drausmingą skautų per savai
tę sveikoje šilo aplinkoje saulės ir vėjo nu- 
garintus veidus. Vietininkas su stovyklos 
viršininku apeina palapines. Ten viskas 

savo vietoje, kaip kad privalo būti pas sto
vyklaujančius skautus. Su stovyklos malda 
visą mintys nulekia į Aukščiausiąjį. Skai
tomi įsakymai - atžymimi pavyzdingi skau
tai. Giedant tautos himną, paskutinį kartą 
nusileidžia vėliava, o himno aidas lyg toli
ma banga nuskrieja per šilą paežerėn.

Atskuba vakaras. Suliepsnoja lauželis. 
Nuskamba brangi lietuviška daina, tarpais 
nušniokščia skautiškos rakietos, rodomi 
pokštai, įsiterpia ir viena kita amerikoniš
ka dainelėįkęstutėnų tarpe yra ir čia gimu
sių lietuviuką!). Kažkaip ir vėl tolyn nu
skrenda mintys, prisimena paskutinysis 
lauželis ten - Europoje, kur Vilius mokė 
mus paskutiniąją savo dainą, o jos žodžiai 
tokie artimi:

"Vėl nuskris daina nuo laužo
Pro sodybas, parugėm, 
Ir pro kryžių palei kelią 
Sesių puošiamą gėlėm -"

Saulelė jau seniai dingo anapus šilo, 
blėstant lauželiui sugiedam Ateina Naktis. .. 
Ore pradeda žybčioti naktiniai vabalėliai. 
Dėkojam stovyklos viršininkui ps. Tadui 
Naginioniui už tokį mielą subatvakarį ir 
pilni naujų išgyvenimu bei senų prisimini
mų paliekam stovyklą. G.
Cleveland, Ohio.

Liepos mėn. pradžioje sudaryta vieti- 
ninkijos vadija. Vietininko pareigas eina 
pasktn. Zenonas Dučmanas, jo pavaduoto
jas - pasktn. Vytautas Kamentavičius, 
kuris kartu eina ir D. L. K. Vytauto d-vės 
draugininko pareigas. Sktn. K. Žilinskas 
vadovauja Simano Daukanto skautų vyčių 
būreliui. Kiti vadijos nariai: sktn. A. Jo
naitis, sktn. P. Balčiūnas, sktn. V.Petu- 
kauskas, pasktn. V. Jokūbaitis ir sklt. 
R. Vizgirda. Vadija Šiuo metu turi daug 
darbo ruošdamasi sutikti JAV rajono Broli
jos vadų sąskrydį š.m. rugsėjo mėn. 1-2 
d. d.

Š.m. rugpiūČio mėn. 5 d. buvo sušaukta 
tėvų-rėmėjų steigiamasis susirinkimas.

Tėvų-rėmėjų komitetan išrinkti: p. Pau- 
tienienė, p. Gaidžiūnas, p. Ramanauskas. 
Chicago, Ill. D-

* Dienraštis Draugas rašo, kad pasktn. 
Antanas Paužuolis neseniai aukso medaliu 
baigė Coyne Electrical Radio &Television 
School, Chicagoje.
* Šešupės ir Lituanikos tuntai šiemet su
rengė didelę stovykla, kuri tęsėsi nuo bir
želio mėn. 30 d. iki liepos mėn. 21 d. 
Stovyklos įrengimas prasidėjo birželio 30 
d. nuo ankstyvo ryto. Pionieriai jau 5
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vai. ryto išvyko į stovyklavietę ir pradėjo 
ruošti ją tolimesniems darbams. Kirviai 
skuto krūmais apaugusią aikštelę - skautų 
stovyklos rajoną. Skautėms pasitaikė visai 
švari aikštelė, todėl jos neturėjo vargo su 
jos nuvalymu. Jau apie 10 vai. į stovyklą 
virte suvirto, sugužėjo visi stovyklautojai 
ir tuojau ėmėsi darbo, nes iki vakaro rei
kėjo daug kas padaryti. Visi skubėjome, 
dirbome kas su kąstuvu, kas su kirviu, kad 
net skiedros į šalis lakstė, palapinių kuo
liukai į žemę kalami perpus lūžo nuo smū
gio, bet darbas nėjo pirmyn taip, kaip no
rėtum. Jis kaip vėžys pamažu, palengvėle. .. 
Bet tai skautų nuotaikos negadino, jie visi 
linksmučiai darbą lydėjo dainomis. Į pava
karį prisodinom palapinių ne dvi, ne tris, 
bet tris tuzinus. Jos visos buvo išrikiuotos 
dideliam rate taip, kad jų "galvos" žiūrėjo 
į viduryje rajono įsmeigtą kirką.

Vakaras. Skiltys suskirstytos, palapinės 
pastatytos. Atrodo, kad po tokio darbo tik 
poilsis turėtų terūpėti, o čia dar ir lauželį 
kuriam.

Kitąrytą buvo visiškai kitaip. Skiltys ga
vo savo darbus: vieni stalą kasė, kiti vėlia
vai stiebą statė, treti vartais rūpinosi (jie 
sesių buvo kartuvėmis praminti). Darbas 
virte virė, skatinamas stovyklos vadijos šū
kio: "Stovykla dirba ir juokiasi". Per tas 
kelias darbo dienas stovykla buvo įrengta. 
Į svečius atvažiavo ir lokiai iš Clevelando. 
Savaime suprantama, jie gavo tas pačias 
teises ne tik rajone gyventi, bet ir dirbti.

Stovyklos atidarymo dienoje, liepos mėn. 
4 d. , ryte, stovyklos rajone iškilo trys vė
liavos: lietuviška, amerikoniška ir skau
tiška. Iš Chicagos privažiavo daug svečių - 
skautų tėvų ir draugų. Tik, gaila, kad dan
gus pasitiko juos ne taip kaip mes - su links
ma šypsena ir džiaugsmu, bet susiraukęs, 
lietučiu gadindamas nuotaikas, visą sto
vyklos vaizdą ir užtušuodamas gražiuosius 
įrengimus. Nežiūrint nepalankaus oro, 
įvyko abiejų stovyklųNeringos ir Laisvapi- 
lio atidarymas. Tikrai gaila, mūsų svečiai, 
dėl nepalankaus oro, turėjo greit išvykti.

Po atidarymo prasidėjo tikrasis stovyk
lavimas. Pirma savaitė buvo ne visai sėk
minga, nes su pertraukomis lijo. Dauge
lis palapiniųpasirodėperlijamos.Dėlto tu
rėjom nemaža vargo - turėjom klostyti to
liu ir lietpalčiais. Paskutinis lietus liepos 
7 d., sekmadienį, ne lijo, bet stačiai pylė 
kaip iš kibiro. Su lietum atėjo ir stiprus 
vėjas - palapines reikėjo prilaikyti, kad ne
nupūstų. Nedaug betrūko, kad viena pala
pinė nulėktų vėjo sparnais. Gerai, kad su
spėjo sugauti, kai dar tik vieną pusę vėjas 

buvo pakėlęs. Na, o jau virtuvę lietus sta
čiai į klampynę buvo pavertęs. Net ir lau
žą užkurti sutrukdė. Lyg tyčia daugiausiai 
lijo tėvų ir svečių lankymosi dienomis. To
dėl po pirmų dviejų atsilankymų tėvai išsi
vežė nekokį įspūdį. Kaip paprastai, buvo 
pradėta ieškoti kaltininkų, esą, vyresnieji 
turėję padaryti jaunesniesiems lovas. Vy
resnieji ir darė, bet mažųjų buvo daug, o 
vyresniųjų maža, gi lietus, lyg tyčia, už
klupo pirmą savaitę. Reikia prisiminti, kad 
dažnai praktika nesuspėja eiti drauge su 
teorija. Na, o kaip skautai? Skautai paten
kinti. Jiem lietus nei baimės, nei nusimi
nimo neįvarė, o tik užgrūdino ir paliko ma
lonų nugalėtoj o jausmą:nors lietus ir vėjas 
ir žaibai su perkūnija mus baidė, bet mes 
atsilaikėm ir laimėjom. Ir koks būtų sto
vyklavimas be lietaus ir be audros* Ne tik 
jaunesnieji, bet ir vyresnieji skautai įgy- 
jome gerą patyrimą. Patarlė sako, kad po 
audros ateina giedra. Taip ir atsitiko. 
Antrą ir trečią savaitę oras buvo gražus.

Stovyklavome apie 50 mylių į vakarus nuo 
Chicagos, ant upės kranto, lietuvio ūkininko 
Žemėje. Upė plati kaip Nemunas, bet negi
li, krantai apaugę medžiais, panašiai kaip 
Dubysos, tik medžiai kitokį ir lakštutė čia 
nečiulba kaip Dubysos pakrantėse. Gamta 
čia savaip graži, oras grynas, be dūmų ir 
fabrikų kvapų. Taip ir norisi atsikvėpti gi
liai krūtine. . .

Kas vakarą vyko laužai: kartais bendrai 
su sesėm, kartais atskirai. Du iš jų buvo 
nepaprasti: tai tėvynės ir religinis laužas. 
Pirmąjį surengė sesės, antrąjį - broliai. 
Tos trys savaites taip greit prabėgo, kad, 
rodos, vakar susitikom, o šiandien jau 
reikia išsiskirti. Sunku buvo palikti tą vie
tą, kurioj suaugom su gamta ir užsigrūdi
nom kūnu ir dvasia. Manau, nesuklysiu su
šukdamas visų vardu: "Atgal į stovyklą! 
Jei ne tuojau, tai kitąmet!"

Uodas 
Detroit, Mich.

* Detroite gyvenąs seniausias JAV skau
tas - Uncle Otto pernai labai susibičiuliavo 
su lietuviais skautais Il-je BSA tautinėje 
jamborėje. Pernai jisai mūsų brolių sto
vykloje atšventė savo 74-jį gimtadienį. Šie
met vėl pasitaikė laiminga proga jį pasvei
kinti 75-jo gimtadienio proga. Tai atliko 
skautininkai M.Jurkšas, V. KamentaviČius , 
Pileika ir Gerulaitis įteikdami gėlių.

* Liepos mėn. JAV kariuomenėn išvyko 
Baltijos tunto energingi vadovai - pasktn. 
V. Pileika ir pasktn. L. Gerulaitis.
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KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.

Skautiškas gyvenimas čia prasidėjo jau 
prieš gerus metus laiko. Pirmaisiais or
ganizatoriais buvo brolis R. Antanavičius ir 
sk. vytis Stukas. Jie suorganizavo Čia pirmą- 
jąskautųdraugovę, kuri Kanados sk. orga
nizacijoje buvo įregistruota kaip 64th.

Pradžioj darbas buvo sunkus, nes nedaug 
pritarimo buvo visuomenėj, be to ir patys 
organizatoriai turėjo labai nepalankias 
darbo sąlygas. Vienas iš ją dirba toli nuo 
Hamiltono, o antras tik du sekmadienius į 
mėnesį teturi laisvus. Bet pasiryžimas nu
gali viską ir darbas pajuda pirmyn.

Tarp kitųdarbųbuvo suruoštas visuome
nei piknikas. Suorganizuotas remėjųkomite- 
tas, į kurį įėjo klebonas Dr. J. Tadarauskas, 
lietuvių mokyklos vedėjas J. Mikšys ir kiti. 
Praeitą žiemą po Kalėdų buvo įsteigtas 
skautų vyčių būrelis.

Eilėm padidėjus, buvo suruoštas skau
tiškas vakaras su programa ir Šokiais.Va
karo suruošime dalyvavo ir sesės skautės.

Dėl uniformų stokos turėjom atsisakyt 
nuo dalyvavimo drauge su kanadiečiais skau
tais Eaton dienos parade, kuriame dalyva
vo keli tūkstančiai skautų ir skaučių. Para
das vyko š.m. gegužes mėn. 12 d. Turė
jome progos pasigėrėti skautiška tvarka ir 
drausme, š.m. birželio mėn. suruošėm 
iškilą į indėnų kaimą tikslu pasižiūrėti se
nųjų Kanados gyventojų ir jų tradicijų. Čia 
gėrėjomės indėnų tautiniais rūbais ir šo
kiais, nes daugelis juos matėme pirmą 
kartą gyvenime.

Pradžia padaryta ir atrodo, kad organi
zatorių dvasia pasiliks skautų eilėse, o jų 
vienetai gražiai augs ir stiprės.

VENEZUELOS RAJONE

* Liepos mėn. 15 dieną prasidėjo skautų 
-čių vadovų-vių kursai. Kursai ruošiami 
tikslu įsigilinti į skautiškasias problemas 
bei padėti skiltininkams jų darbe. Progra
mą sudaro dvi dalys: teoretinė ir praktinė, 
kurių kiekviena skirstosi dar į tris dalis. 
Vieną tokią dalį pusiau korespondenciniu 
būdu numatyta išeiti per vieną mėnesį.

Rugpiūčio mėnesio pradžioje įvyko va
dovų sueigos Valencijoje ir Caracas. Suei
gose dalyvavo 15 skautų ir skaučių vadovų- 
vių. Išklausę referato skautai gavo 10 klau
simų, kuriuos išstudijavę atsakys ir gra
žins kursų vadovybei.

Kursus baigusieji gaus atitinkamus pažy
mėjimus ir, tur būt, specialų ženklą.

* Visame pasaulyje plačiai diskutuojamas 
skautų statuto keitimas bei jo pritaikymas 
išsisklaidžiusiai skautų šeimai suburti ir 
ją vienybėje išlaikyti. Šiems klausimams 
aptarti susirinko Maracay skaučių ir skautų 
rajonų vadijos pirmajam posėdžiui. Atitin
kamos pastabos buvo išsiųstos P. L. S. S. 
Tarybos Pirmijon.

* District Federal rajonas ruošia stovyk -
lą skautams (12 - 18 metų) stovykla Cura
cao saloje, kuri priklauso Olandijai ir ran
dasi Karaibų jūroje. Stovykla numatyta 
rugpiūčio mėn. 21-27 dienomis. Stovyklos 
mokestis - 40 bolivarų, o kelionė laivais 
nemokama. Taipgi nėra jokio vizų mokesčio. 
Pakvietimą gavo Valencijos lietuvių skautų 
draugovė ir pranešė stovyklos organizato
riams, kad stovyklon vyks skautai. Nežiū
rint mažo stovyklos mokesčio, tėvams nė
ra jau taip lengva paskirti keliasdešimt 
bolivarų, tiesa, gana vertingai berniukų 
pramogai. Čia tačiau atėjo talkon gausus 
skautų rėmėjų būrys, iš kurio suaukotų lė
šų apie 100 bolivarų bus skiriama stovyk
lon vykstantiems. p

BRAZILIJOS RAJONAS

* Per Lietuvos konsulą p. A. Polišaitį gau
tomis žiniomis Sao Paulo mieste yra lie
tuvių skautų vienetas "Chavantes", kuris 
veikia dar nuo Nepriklausomos Lietuvos 
laikų. Jūsų bendradarbis deda pastangas su 
jais susisiekti ir perduoti žinias "Sk. Aido" 
skaitytojams.

* Pastaruoju laiku mus pasiekė gandas apie 
buv. Austrijos rajono vadeivą sktn. Slavą 
Vasiliauską. Jis įsikūręs Porto Alegre 
mieste ir trečius metus tenai gyvena. Pra
džioje dirbo džiunglėse kaip matininkas. 
Rašo, kad, dirbdamas šį darbą,tiek prisi- 
stovyklavo, kad retas iš mūsų galėsiąs jį 
pralenkti. Kuriam laikui jis buvo pakeitęs 
darbą ir drauge su savo broliu Eduardu 
dirbo filmų bendrovėje "Horizonte". Slavas 
buvo filmuotoju ("cameraman"), o jo bro
lis Eduardas režisieriaus asistentu. Jų 
sukta filmą pavadinta "Vento Norte" - ^Šiau- 
rės Vėjas.* Jie abu, vieninteliai lietuviai 
bendrovėje, daug padėjo darbo šiai filmai : 
parašė scenarijų, paruošė dekoracijas, gri
mavo artistus, suprojektavo kostiumus ir 
pan. Brazilijos ekranuose ši filmą pasiro
dė gegužės mėn.

Baigus filmavimą,Slavas buvo vėl išvy
kęs matavimo darbuosna į kalnus ir preri-
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ATSAKYMAI:
Nr. 13. Draugovėje buvo 45 skautai;
Nr. 14. Žvėryne buvo 22 paukščiai 

ir 14 gyvulių.
Nr. 15. Skiltyje buvo 11 skautų. Skil- 

tininkas atsinešė po 90obuo- 
lių ir 90 kriaušių.

Uždavinius išsprendė: P.Raslavi- 
čius (14,15) 3 t. ir E.Mickūnas (14, 
15) 3 t.
UŽDAVINYS Nr. 25.
"Bobiškas" Pitagoro Teore

mos įrodymas
Duota;

Trik. ABC yra stačiakampis tri
kampis. Pagal Pitagorą, įžambinės 
(BC) kvadratas yra lygus statinių 
(AB ir AC) kvadratų sumai.
U ždavinys:

Sutalpinti statinių kvadratus įžam
binės kvadrate. A. D. (V. 2 t.)

UŽDAVINYS Nr. 26. Petras sutikęs 
savo kaimyną Audrių pasigyrė jam: 
"Žinai ką , bičiuli, pardaviau abie- 
jus savo namus po 9900 dol. .kiekvie
ną. Ant pirmo praradau 10 nuošimčių, 
bet už antrą uždirbau 10 nuoš."

-"Tai labai gerai, Petrai, likai 
prie savųjų pinigų".

Ar Audrius buvo teisus? (lt.) 
UŽDAVINYS Nr. 28,Skaičių45 reikia 
padalinti į keturias dalis taip, kad 
prie pirmo skaičiaus pridėjus du, iš 
antro atėmus du, trečią padauginus iš 
dviejų ir ketvirtą padalinus iš dviejų 
gautumėm vienodus atsakymus. (1 t.)

Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gorevale Ave.,

Toronto, Ont., Canada

MUSĘ VILKIUKAMS
5. Jaunasis broli, pamiklink savo 
pirštelius ir išbandyk kantrybę. Sek 
šiuos nurodymus: paimk 5 degtukus 
arba pagaliukus, išdėliok juos ant 
stalo vieną Šalia kito maždaug degtu
ko nuotolyje vieną nuo kito. Abiejų 
rankų pirštų galais paimk visus deg
tukus, kad neiškristų nei vienas. Jei 
tai atsitiks, pradėk iŠ naujo. Pradėk 
nuo nykščių pirštų, kol visus paimsi.
6. Kęstutis, žiūrėdamas į ant sienos 
kabantį portretą.tarė: brolių ir sese
rų aš neturiu, bet šis vyrukas yra 
mano tėvo sūnus. Kieno ten atvaiz
das kabojo ?
7. Paimk 15 degtukų ir sudaryk iš jų 
penkis keturkampius. Paskiau atimk 
iš ten tris degtukus, kad liktų trys 
keturkampiai.
8. Iš šešių kvadratų atimk penkis 
degtukus, kad liktų 3 kvadratai.

UŽDAVINYS Nr. 27. Trys mergaitės 
pardavinėjo aikštėje gėles. Viena 
turėjo 33 puokštes, antra 29, trečia 
27. Kiekviena iš jų davė vienodą 
puokščių kiekį už 1 dol. Kada jos 
pardavė visas gėles, visos turėjo tą 
pačią sumą pinigų. Kaip tai joms iš
ėjo ? ( 2 t. )
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jas. Anot jo, teko susitikti su kitų rūšių 
gyvatėmis, kaip kad džiunglėse matė. Dabar 
jis pereina dirbti elektrifikacijos firmon, 
kur dirbs projektavimo darbus. Tuo pačiu 
kuriam laikui bus sėslesnis.Savo laiškuose 
jisai nusiskundžia vienišumu, nes aplinkui 
nėra lietuvių, o taip pat nėra jokių sąlygų 
skautavimui. G.

* "Kur Jonas?" klausia įbėgęs kaimyno 
berniukas. "Tiksliai negaliu . pasakyti", 
atsakė Jono mama. "Jei ledas tiek storas 
kaip jis mano, jis čiuožia. Jei ledas yra 
tiek plonas kaip aš manau - jis plaukia".

* Senas universiteto profesorius, visų ži
nomas kaip taktiškas žmogus, buvo telefo
no pažadintas 4 vai. ryto. "Jūsų šuo loja 
visą naktį ir aš negaliu miegoti", skambė
jo piktas moters balsas.

Profesorius mandagiai padėkojo ir pa
kabino ragelį. Sekantį rytą lygiai 4 vai. 
ryto suskambėjo tos moters telefonas. 
"Gerbiama ponia", tarė profesorius, "aš 
šuns neturiu".

* Svečias:"§i sriuba net kiaulėms netinka".
Padavėja: "Lukterėki! minutėlę. AŠ tuoj 

atnešiu kuri tinka."

* Vieną rytą muzikontas sustojo ties kom
pozitoriaus Mascagni langais ir pradėjo 
groti katarinka jo garsųjį Intermezzo iš 
Cavaleria Rusticana operos tokiu greitu 
tempu, kad kompozitoriaus nervai neišlaikė. 
Jis perbėgo per gatvę, nutvėrė instrumento 
rankeną ir pradėjo ją sukti tinkamu greičiu 
nustebusiam muzikontui aiškindamas, kad 
jis, kaip šito kūrinio autorius, nori, kad 
kūrinys būtų grojamas teisingai.

Kitą rytą muzikontas vėl pasirodė ties 
kompozitoriaus langais. Ant jo "sukamųjų 
vargonėlių"buvo didelis užrašas; "Garsiojo 
Mascagni mokinys".
* R. Kiplingas, įpykęs kad vietinio susisie
kimo autobusas išlaužė vieną iš jo sodo 
medžių, parašė piktą laišką autobuso savi
ninkui, kuris buvo drauge ir smuklės savi
ninku. Savininkas parodė laišką alaus bare 
savo bičiuliams ir gavo už jį 10 šilingų 
grynais. Sekančią dieną atėjęs laiškas buvo 
dar piktesnis. Smuklės savininkui už jį bu
vo pasiūlytas visas svaras. Kai sekančią 
dieną susijaudinęs Kiplingas įžengė smuk- 
lėn, savininkas aiškinosi: "Kodėl neatsa
kiau į jūsų laiškus ? Hm, maniau, kad man 
siųsite kasdien vis naują. Iš jų didesnis 
biznis negu iš važinėjimo autobusu".

* Skiltininkas Šliauką ir baltarankis Klemka 
dviviečiu dviračiu šiaip taip įvažiavo į 
aukštą kalną. "Tai tikrai, po pypkių, buvo 
aukštas kalnas", tarė vos kvapą atgauda
mas priekinėje vietoje sėdėjęs Šliauką.

"Tavo tiesa", atsakė baltarankis Klemka 
"Jei aš nebūčiau visą laiką stabdęs, mes 
tikrai būtume nuriedėję pakalnėn".

* Trys vilkiukai pranešė draugininkui pa
darę gerą darbelį. "Mes padėjome vienai 
senai moteriškei pereiti per gatvę".

"Taip, tai yra geras darbelis, "pripaži
no draugininkas. "Bet kodėl gi reikėjo net 
jūsų visų trijų tokiam dalykui?"

"Dėlto, kad ji nenorėjo eiti", atsakė 
vienas berniukų.
* Vienos muziejuje tarp eksponatų buvo 
ir didžiojo meisterio Beethoveno fortepio- 
nas. Viena amerikietė mergaitė nerūpes
tingai priėjo prie instrumento ir pradėjo 
kažką pigaus skambinti. Paskambinus, 
kreipdamasi į vadovą, paklausė, ar šį 
instrumentą yra matęs koks nors žymus 
pianistas. Vadovas jai paaiškino, kad vi
sai neseniai Paderewskis buvo aplankęs 
šitą šventovę. "Paderewskis? susidomėjo 
mergaitė. "Jis tikrai ką nors gražaus pa
skambino šiuo instrumentu". "Priešingai", 
mandagiai atsakė vadovas, "jis nesijautė 
vertas jo net paliesti".
* Generolas Dwight Eisenhower pasakoja 
tokią istoriją/Pasibaigus karo veiksmams 
Europoje, aš buvau iškviestas konferenci
jai į JAV. Lėktuvo keleivių tarpe buvo ir 
vienas parašiutininkas, kuris man papasa
kojo daug įdomių dalykų iš savo patyrimo 
kare. Kai mes kelionei be sustojimo bai
giantis rengėmės leistis JAV aerodrome, 
parašiutininkas staiga išbalo ir atrodė la
bai susinervinęs. "Kas atsitiko, sūnau?" 
paklausiau. "Generole", kalbėjo drebančiu 
balsu parašiutininkas, "tai yra mano pir-
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