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GAUTAS ATSAKYMAS IŠ INDIJOS SKAUTŲ
Sovietų Sąjungos valdovams N. Chruščiov ir 

N. Bulganin lankantis Indijoje, pastarosios skautų- 
čių sąjunga paskelbė aukščiau minėtus Sovietų 
pareigūnus "Garbės Skautais". Lietuvos Skautų 
Brolijai griežtai j ši paskelbimą reagavus ir 
Tarptautiniui Skautų Biuriui pareikalavus pasi
aiškinti, kodėl tokia nepaprasta garbė buvo su
teikta asmenims, kurie likvidavo skautų judėji
mą jų pavergtose tautose ir net šimtus skautų ir 
vadovų nukankino už skautybės principus bei 
idėjas, Indijos skautų-čių sąjunga atsiuntė ilgą 
pasiteisinimą, kurio santrauką žemiau patiekia
me:

"Indijos Skautų-čių Sąjunga neturėjo jokios 
intencijos, o taip pat ir dabar, laikyti Sovietų 
Sąjungos pareigūnus "Garbės Skautais". Tai įvy
ko nesusipratimas skautams nesupratus vadovybės 
instrukcijos užrišant kaklaraiščius N. Chruščio
vui ir N. Bulganinui, ko nebuvo visai norėta pa
daryti". -BUS-

SESERIJOS IR BROLIJOS VADUOS RUOŠIA ŠIĄ VASARĄ VY
RESNIŲJŲ SKAUČIŲ IR SKAUTŲ STOVYKLĄ, KURIOS TIKSLAS — 
SKAUTYBĖS PRITAIKYMAS VYRESNIOJO AMŽIAUS SKAUTĖMS IR 
SKAUTAMS DABARTINĖSE SĄLYGOSE IR BENDRADARBIAVIMO 
UGDYMAS.

LAIKAS — 25 RUGP. — 3 RUGSĖJO. VIETA — KANADA, WINDS0- 
RO APYLINKĖS. KAS DALYVAUJA? — SKAUTĖS IR SKAUTAI NUO 
17 M., SKAUTĖS IR SKAUTAI AKADEMIKAI, SKAUTININKĖS,-KAI.

STOVYKLOS MOKESTIS — APIE 15 DOL. VIENETŲ VADOVĖS, - 
VAI TUOJAU PAT PRAVEDA NORINČIŲJŲ STOVYKLAUTI REGIS
TRACIJĄ. STOVYKLALUTOJŲ SĄRAŠAI SU KIEKVIENO 2 DOL. ĮNA
ŠU IKI RUGPIŪCIO 1 D. PRISIUNČIAMI v.s. BRKLIOREI, 1407 SO. 48 
ST., CICERO 50, ILL. KAS NEPRIKLAUSO VIENETAMS, REGISTRUO
JASI PAS v.s. KUORE BETARPIAI.

ESAT KONFERENCIJA
Š.m. gegužės mėn. 30 d. Free Baltic House, 

New Yorke įvyko Egzilų Skautų Asociacijų Ta
rybos Konferencija. Lietuvos Skautų Broliją at
stovavo BUS Vedėjas ps. A. Banevičius ir BUS 
Ryšininkas v. si. J. Ulėnas. Š's posėdis buvo ne
paprastai skaitlingas dalyvių atžvilgiu, o taip pat 
pirmą kartą pasirodė spontaniškas noras bendra
darbiauti egzilų tarpe bei nenuilstamai ieškoti 
kelių įsijungti į tarptautinį skautų judėjimą ir 
rasti formą pagal kurią ESAT galėtų būti atsto
vaujama tarptautinėse skautų institucijose. Po
sėdis išreiškė savo pageidavimus Tarptautiniam 
Skautų Biurui dėl egzilų skautų dalyvavimo 
Džiamborėje bei tesimą derybų dėl Egzilų įtei
sinimo Tarptautinėje Skautų Konferencijoj. Nu
tarta nedelsiamai tęsti leidimą SEMPER VIGI
LANT ir jos vyr. redaktoriumi paskirtas s. Vi
lius Bražėnas. Taip pat ESAT pasisakė šią vasSrą 
pasikeisti stovyklautojais. Šioje Konferencijoje da
lyvavo ir egzilės skautės, kurios gausingai at
siuntė savo tautines delegacijas. Pastarosios nuta
rė veikti prie ESAT. Sekančiame posėdyje, gruo
džio mėn. numatyta pertvarkyti konstituciją, pa
gal kurią galėtų ir skautės priklausyti. BUS.

Birželio 16-17 d. Washingtone įvykusiame Lie
tuvių Kongrese JAV rajonų skiltys sėkmingai at
stovavo skautus. Plačiau sekančiame nr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
KIMAS, Boston, Nr. 16, Žalgirio tunto Senųjų 

Lapinų skautų vyčių periodinis leidinys. Reda
guoja s.v.v.sl. R. Bričkus. Gausiai iliustruotas, 
pilnas gražaus skautiško jumoro laikraštis.

VYTIES KELIAIS, Nr. 28, Venezuelos lietuvių 
skautų laikraštis, 18 psl. ir viršeliai.

PADĖKA
Skautų Aidui paremti aukojo:

1. Sk. Vytis, pavardės prašąs neskelbti $50
2. Ig. Kučiauskas, Baltimore, USA $ 1
3. R. Mišauskas, Cicero, UI., USA $ 2
4. Ch. Bogushas, Waterbury, USA $ 1 

Mieliesiems aukotojams reiškiama širdin
giausia padėka.

Administratorius.

DAR DŽIAMBORĖS FONDUI

Worcesterio Skautų Viet-ja per vietininką s.v. 
v.sl. V. Bliumfeldą atsiuntė $6.50. Omahos Skau
tų Viet-ja per vietininką ps. kun. L. Musteikį at
siuntė $5.00. Abi sumos šv. Jurgio/Skautų Kan
kinių Dienos gerasis darbelis.
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Naujan baran išeinant
Skautybė varo per metus du barus: 

vieną — sueiginį bei iškylinį, kada mo
kyklose mokslai einami, ir antrą — sto
vyklinį, kada sąsiuvinių puslapiai su
glaudžiami atostogoms, o patys skautai 
ir skautės išeina pamiškėsna palapinių 
miestų statyti.

Stovykloj gimė skautybė prieš 50 
metų. Stovyklose ji pražydi savo gra
žiausiais žiedais, jų tarpe ir margaspal
vėmis džiamborėmis. Nenuostabu, kad 
ir mūsų emigracinėje skautybėje sto
vyklos pasidarė pagrindinis veiklos lau
kas: jos laukiamos, jų ieškome, važiuo
jame mylių mylias, kad draugėje po 
atviru dangumi savo sugebėjimus įran
gose ir įstatuose pamiklintume.

Emigracijos sąlygos įvairuoja, daž
nai skiriasi nuo buvusiųjų. Tuntininkai 
dažnai galvas laužo, kaip surinkti sto

vyklai reikiamą vadovų skaičių. Nau
jas problemas nauji sprendimai šalina 
iš kelio, ir mūsų skautės ir skautai į 
stovyklas traukia vis platesnėmis gre
tomis.

Kai šįmet mūsų skiltys bursis prie sa
vos stovyklos laužo, nauja Pirmija pra
dės naują savo darbo barą. Ir ji prisista
tys naujai Sąjungos Tarybai taip pat 
stovykloje, “Ąžuolyne” prie Windsoro, 
Kanadoje.

Tad, palinkėkime vieni kitiems, kad 
šįmet visos skiltys ir draugovės išeitų 
stovyklauti. Ten, nors ne vienoj vie
tovėj ir ne vienu laiku, stovyklos laužo 
liepsnos tegul sujungia skautiškas šir
dis.

v.s. Vyt. Čepas
Tarybos Pirmijos Pirmininkas.

Į GAMTĄ!
Po sunkaus darbo mokyklose, įmo

nėse ar įstaigose atėjusios atostogos —■ 
tikra Dievo palaima. Visi skubame iš 
triukšmingų miestų į vasarvietes, į miš
kus, kur nors arčiau vėsiųjų vandenų. 
Visų vienas ir tas pats tikslas — išsisė
musias jėgas atgaivinti.

Bet niekas taip gražiai, sveikai ir nau
dingai nepraleidžia savųjų atostogų, 
kaip gamtos vaikai — skautės ir skautai. 
Mūsų vasarvietės — ošiantieji šilai. Mū
sų pastogė — žydrasis dangus. Mūsų 
pramogos ir patogumai — mūsų pačių 
išradingumas ir sumanumas.

Kur tik apsistoja didesnis ar mažes
nis skaičius skaučių skautų, ten bema
tant išauga gražūs palapinių miestai, 
ten suskamba lietuviškos dainos, juo
kas ir džiaugsmas. Na, ir žavu ten. Kur 

tik užmeti akį, ten graži tvarka,. lietu
vių liaudies meno ornamentais išpuoš
tos aikštės, stalai, stilingi vartai, kry
žiai, aukurai ir pasigėrėjimą kelią links
mais veidais skautės ir skautai, visu 
rūpestingumu ir noriai atliekan tieji 
jiems skirtas ir pasiimtas pareigas.

Rytais ir vakarais, kylant ir leidžian
tis vėliavoms, ten aidi himnai, gražios 
gamtos Kūrėjui maldos. Prie laužų 
vyksta meno varžybos. O jiems blėstant 
mistiškoji “Ateina naktis ...” apgaubia 
visus ir sujungia bendran žiedan visus 
lietuvius skautus ir skautes, nežiūrint, 
kur jie tuo metu bebūtų. Po pusvalan
džio palapinių miestas paskęsta tyloje.

Tik šen ten šmėkščioja lyg tylios dva
sios sargybiniai, sargybinės ar savo 
budriomis akimis viską sekantieji sto
vyklų viršininkai.
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Visa dienos programa taip paruošia
ma, kad nėra kada nuobodžiauti. Įsi- 
rengimas, nustatytu laiku kėlimasis, 
greitas susitvarkymas, maudymasis bei 
prausimasis, maisto gaminimas, laužų 
ir jų programų paruošimas, praktiški ir 
gerieji darbeliai ir kt. — puikios suma
numo, išradingumo varžybos atskiroms 
skiltims. Dalyvavimas pašnekesiuose ir 
diskusijose brandina kiekvieną jaunuo
lį.

Gerai vedamoj stovykloj keletas sa
vaičių prabėga kaip sapnas. Visi grįžta 
sveikai saule įdegę, pilni energijos, už
sigrūdinę, daugiau savarankiškesni, su
manesni, tvarkingesni ir, svarbiausia, 
ilgesnį laiką pabuvę grynai lietuviškoj 
aplinkoj, labiau pamilę savąją kalbą ir 
daugiau prisirišę prie savųjų.

Tad, mielos Sesės ir Broliai, vykime 
į gamtą — į savas stovyklas.

Iki pasimatymo.
v.s. O. Zailskienė 

Vyriausia Skautininke.

MIELI BROLIAI VADOVAI 
IR SKAUTAI,

vėl po penkiasdešimt savaičių išeinam 
pabaigti savo skautiškų darbo metų 
vasaros stovyklon. Tos kelios savaitės 
yra iš tikro didelė palaima lietuviškam 
jaunimui, nes kur, jei ne stovyklose, pa
gyvensime brolišku gyvenimu, sukur
sime sau ir jauniausiems lietuviškus pa
lapinių miestus išsidėsčiusius plačiai po 
visą pasaulį.

Tegu šių stovyklų dienos atneša Jums 
visiems kaip galint daugiau progų at
gyti lietuviška dvasia. Tegu skamba lie
tuviška daina ir žodis po plačiausias 
šalis.

Geriausios nuotaikos, nuoširdžios 
meilės ir glaudžios vienybės linkiu vi
siems Jūsų šios vasaros sumanymams, 
kad rudeniui ateinant vėl galėtume 
naujomis jėgomis stoti į skautišką dar
bą.

Ir prie degančių laužų, ir virš puto
jančių bangų, ir žydriose dangaus mė
lynėse, visur mąstykime tą pačią didžią 
Šventosios Lietuvos mintį, pavesdami 
kiekvieną savo žingsnį maloningojo 
Tvėrėjo globai.

Budėkime!
v.s. St. Kairys 

Jūsų Vyriausias Skautininkas.

įfeBiBžiBJiof niifryrj
® Uždaręs duris visoms klaidoms, už
darysi jas ir teisybei. TAGORE.

® Girdėk daug ir mažai kalbėk, nes 
liežuvis padaro daugiausia gero ir 
daugiausia blogo pasaulyje.

RALEIGH.

• Patyrimas nėra tai, kas žmogų iš
tinka. Patyrimas yra, ką žmogus da
ro. įvykių ištiktas. A. HUXLEY.

• Atmink seną priežodi: pyktis blo
gas patarėjas. B. SHAW.

• Galvok gerai! Geri darbai seks
gerąsias mintis. TENNYSON.

® Viena ..šiandiena” verta dviejų 
„rytoj”. B. FRANKLINAS.

® Sunkiausias dalykas gyvenime yra 
pažinti save. THALES.

• .4š dirbu pradėtąjį darbą taip išsi
juosęs, tartum tuo metu nebūtų nieko 
kito pasaulyje. Tai visų darbščių žmo
nių paslaptis. KINGSLEY.

• Draugystė stiprus priprastas dvie
jų žmonių palinkimas padaryti vienas 
antrą geresnį ir laimingesnį.

ADDISON.
• Yra tiktai vienas kelias dalyką tei
singai matyti, būtent, matyti jį visą.

RUSKIN.

• Būdas atsispindi ne tik veide ir pa
sireiškia ne tik elgesyje ir kalboje, bet 
jis taip pat spinduliuoja minčių at
mosfera. DRESSER.

• Gamta davė mums dvi ausis, bet
tiktai vieną burną. DISRAELI.

© Turėk keturias vaiko ypatybes: 
kuklumą, pasitikėjimą, gailestį ir 
linksmumą.

• Kraukite malonių minčių kraičius.

9 Žinome, kuo esame, bet nežinome, 
kuo galėtume būti.

9 Pasitenkinimas vienas geriausių 
turtų.

® Būk tiesus pats sau, tuomet taip 
pat. kaip diena seka naktį, negalėsi 
būti netiesus kitiems.
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Sursum corda

Alfa Sušinskas

Mišiose kunigas kreipiasi į žmones 
sakydamas: “Sursum corda — (pakel
kite) augštyn širdis”. Nors šiuos reikš
mingus žodžius daug kartų girdime, ta
čiau nevisi gerai suprantame, ką jie 
pasako.

Savo širdis pakelti augštyn pirmiau
sia reiškia iš savo širdies išimti nusimi
nimą bei liūdesį.

Ir krikščionis nėra apsaugotas nuo 
vargų vargelių bei įvairių nelaimių; ir 
krikščioniui, kaip šios žemės keleiviui, 
neretai tenka iki dugno išgerti kan
čios bei gyvenimo kartybių taurė. Dėl 
to ir krikščionį neretai apima nusimini- 
mass ir jo širdį ima čaižyti skausmas ...

Betgi tikras krikščionis turi išmokti 
valdyti savo liūdesį ir skausmą — jis tu
ri pasidaryti savo pergyvenimų valdo
vu.

“Tikinčiajam Dievą viskas pavirsta 
į gerą” — rašo apaštalas Paulius savo 
krikščionims. Iš tikrųjų, mes juk tiki
me, kad Dievas daugiau rūpinasi žmo
nėmis, negu lauko paukščiais ir lelijo
mis; mes juk tikime Dievo Apvaizda, be 
kurios valios nė plaukas žmogui nuo 
galvos nenueina... Tuo tikėdami, ir į 
savo vargelius bei į visokią nedalią tu
rime žiūrėti kaip į Dievo leistus įvy
kius. Gi lietuviškas priežodis čia šitaip 
prasitaria: “Dievas davė vargelį, duos 
ir džiaugsmelį”. Vadinasi, Viešpats, lei
dęs mums skausmą, nepagailės mums 
suteikti ir džiaugsmą. Pagaliau tikras 
krikščionis į šio gyvenimo nedalią turi 
pažvelgti pro amžinybės šviesą, kuri 
jam nušviečia amžinąją, pomirtinį lai
mę ...

Tikras krikščionis yra ir tobulas žmo
gus (aišku, tiek tobulas, kiek jis čia, 
žtmėje, gali pasiekti tobulybės). O to
bulas žmogus niekuomet nenuleidžia 
rankų. Jis žino, kad nevisada yra nak
tis, kad po nakties tamsos su auštančiu 
rytu ateina dienos šviesa, kad po viską 
naikinančių audrų vėl sušvinta viską 
atgaivinanti saulutė ...

“Sursum corda” primena krikščioniui 
į savo juodąją dalią pažvelgti iš švie
sesnės pusės ir iš viršaus. Aimanavimas 

juk ne mažina vargus, bet juos net dar 
padidina. Čia tinka šis pasakymas: 
“Nuolat bijąs mirti — kasdien vis iš 
naujo miršta”... Iš tikrųjų, visada su
sikrimtęs žmogus savo vargingą gy
venimą, savo karčią nedalią tik dar 
daugiau apsunkina ir apkartina: šitoks 
užgesina paskutinį savo laimės žibu
rėlį.

“Pakelkite savo širdis augštyn” iš
reiškia ir šią labai gilią tiesą: žmogus 
turi sugebėti sunkiose valandose pa
žvelgti augštyn — atsiduoti Dievo va
liai ir tikėtis šviesesnės ateities.

Nusiminimas arba pesimizmas su
graužia žmogų daugiau, negu kūne įsi
sukęs vėžys: nuolatinis nusiminimas ir 
susigraužimas sugriauna visą žmogaus 
gyvenimą. Gi saulėta, skaidri nuotaika, 
nors ir vargą bei sielvartą gaubianti, 
yra nuostabus vaistas, vargą ir kančią 
pakeičiąs į palaiminimą.

Žmogus visada turi siekti daugiau ii 
augščiau. Betgi jis turi mokėti džiaug
tis ir tuo, ką turi, nes kitas ir to netu
ri...

Kartą vienas žmogus labai liūdėjęs, 
kad negalįs įsigyti naujų, gerų batų. 
Pykdamas jis vaikščiojęs po miesto gat
ves, į batų krautuvių langus žiūrėdamas 
ir savo dalią keikdamas, kadangi pini
gų neturįs. Beslampinėdamas po miestą, 
staiga jis pamatęs prie vieno namo besė
dintį jauną vyrą, kuris neturėjęs kojų 
ir praeivius prašinėjęs išmaldos ...

— Ak, koks aš laimingas! — nušvitę 
jo galvoje. — Aš neturiu gerų batų, 
tačiau turiu sveikas kojas, kuriomis ga
liu vaikščioti, tikėdamasis rasti savo lai
mę. Koks laimingas aš esu!

Jei šitaip kiekvienas žmogus į savo 
nedalią pažvelgtų, jis pamatytų savo 
laimę, kurią jis jau turi, bet kurios iki 
šiol nesugebėjo pastebėti.

Iš tikrųjų, sursum corda! . .. Gyveni
mas tada atrodys šviesesnėmis spalvo
mis ir ne toks slegiąs, ne toks kartus ...
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dienos
VYT. TAMULAITIS

Jonukas atėjo anksčiau, negu Poviliu- 
kas tikėjosi. Atėjo jis labai nusiminęs 
ir, nė žodžio nesakydamas, padavė Po- 
viliukui ranką.

— Kas tau yra, Jonuk? — paklausė 
Poviliukas.

Jis paėmė Poviliuką už rankos ir nu
sivedė į sodo gilumą. Atsisėdęs ant žo
lės, jis nusiskynė smilgą ir ėmė nera
mus ją sukti ant pirštų. Poviliukas su
prato, kad jis rengiasi kažką pasakyti, 
bet vis nesirįžta.

— Jonuk, — kalbėjo nuoširdžiai Po
viliukas, — juk mudu esava draugai. 
Būk su manim atviras. Ką tu slepi nuo 
manęs?

— Aš buvau tikrai begėdis, — paga
liau prašneko jis ir, patylėjęs dar va
landėlę, pakėlė į Poviliuką akis.

Staiga jis vėl nuleido galvą ir žiūrėjo 
į žemę.

— Klausyk, — kalbėjo jįs, — prieš 
kelias dienas aš buvau pievose. Radau 
krūme lizdelį, kur perėjo vieversėlis. 
Aš jį sugavau ir... — staiga jis nutilo 
ir nedrįso baigti žodžio.

— Nužudei? — drebančiu balsu pa
klausė Poviliukas.

— Taip, — atsakė jis.
— O kiaušinėliai, lizdelis?
— Iš kiaušinėlių jau buvo išsiritę šeši 

mažyčiai paukšteliai. Būtų ir jie žuvę, 
jei ne kiškelis. Vos tik jį pamačiau, pa
likau paukštelius ir nusivijau jį. Tik
riausiai paukštyčiai dabar mirs badu, 
jei dar liko gyvi ligi šiol.

Jonukas dar žemiau nuleido galvą, 
kad Poviliukas nematytų jo veido.

— Tuoj einam pažiūrėti, — tarė Po
viliukas. — Tik pasiskubinkim.

Tuo tarpu į sodą įėjo trys berniukai. 
Juos pamatęs Jonukas, nedrąsiai tarė:

— Nesakyk jiems. Man taip skaudu 
ir gėda...

— Gerai! Niekas nežinos.
Draugai greit priėjo prie jų ir links

mai pasisveikino:
— Sveiki gyvi! Kur rengiatos?
— Einam pažiūrėti vieno lizdelio, — 

atsakė Poviliukas.
— O kur jįs yra?
— Pievose ...
— Mes eisime kartus, — tarė jie ir 

nusekė paskui Poviliuką į pievas.
— Štai čia, — tarė Jonukas, priėjęs 

pievose nedidelį žolių krūmelį.
Poviliukas praskleidė žoles ir pamatė 

mažam lizdely šešis mažyčius, vos pra
dėjusius plunksnelėmis apaugti, paukš
telius. Pamėlynavę ir sulysę jie gulėjo 
krūvelėje, sukišę snapelius, lyg laukda
mi mirties. Vos jie pajuto, kad kažkas 
prie jų prisiartino, suklykė, sucypė iš
tiesę savo pražiotus snapelius:

— Jie dar gyvi, jie dar gyvi, — sušu
ko nudžiugęs Jonukas, išgirdęs jų balsą.

Pribėgęs prie Poviliuko jis sušuko:
— Jie negali žūti. Išgelbėk juos, iš

gelbėk!
— Būk ramus, — tarė Poviliukas, — 

dabar mes juos globosim. Bėkim pa
rinkti jiems kirminėlių.
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Bal. 29 d. Los Angeles iškilmingame akte 
buvo įteiktas prof. Mykolui Biržiškai Gedi
mino Vilko ordinas. Nuotraukoje gerb. pro
fesorius, ps. D. Pulkauninkaitė ir korp. "Vy
tis" fil. A. Avižienis. Nuotr. L. Briedžio

Visi išsiskirstė. Greit jie grįžo nešini 
kas slieką, kas kirmėlėlę ištraukęs iš po 
akmens, kas kitą kokį vabalėlį. Apsupę 
lizdelį, jie kišo vienas už kito į pražiotus 
paukštelių snapelius maistą. Paukšty
čiai rijo be perstojimo tiek, kiek tiktai 
kuris norėjo.

Juos pavalgydinę, jie aptaisė lizdelį, 
apdėjo šakomis, kad niekas jų nerastų ir 
nesuėstų. Paskui susėdę prie lizdelio, 
jie nutarė, kad kiekvieną dieną ateis ir 
pavalgydins našlaičius.

Grįžtant namo, pievoje jie rado negy
vą paukštyčių motiną. Ji gulėjo tarp 
čiobrelių ir laukų ramunių rami, ištie
susi sparnelius. Vos Jonukas ją pamatė, 
jo akyse sužibo ašaros. Kai vienas iš jų 
ją pakėlė, visi pamatė jos kruviną sna
pelį-

— Kas ją galėjo nužudyti? — klausė 
vienas. — Vargšė paukštytė ...

Poviliukas nedrįso pažvelgti į Jonu
ką. Staiga Jonukas pagriebė paukštytę, 
pabučiavo jos plunksneles ir tarė:

— Aš jos galvažudys! ...
Ir jis taip pradėjo verkti, kad, rodos, 

plis iš skausmo jam širdelė. Jis verkė 
kukčiodamas, rankove braukdamas aša
ras.

— Neverk, — tarė Poviliukas, — juk 
jie gyvi! Mes juos užauginsim ...

— Bet man taip graudu, — kalbėjo 
Jonukas...

Nuraminę Jonuką, jie iškasė mažą 
duobelę prie laukinių astrų krūmelio ir 
įdėjo paukštytę.

Paskui jie tyliai užvertė ją žemėmis, 
slėpdami vienas nuo kito savo ašaras, 
kurios nesulaikomai veržėsi ne tik iš Jo
nuko akių, bet ir iš visų, kurie ten buvo.

Supylė jie paukštytei mažą kapelį ir, 
pastovėję dar valandėlę, nuėjo per pie
vas.

Savo pasižadėjimo jie griežtai laikėsi. 
Kiekvieną dieną susirinkdavo pas liz
delį ir papenėdavo mažyčius našlaičius. 
Aplankydavo jie ir jų motutės kapą ir 
kiekvieną kartą jai pasakodavo, kaip 
jos vaikeliai diena iš dienos vis auga ir 
eina stipryn ...

Mažyčiai našlaitėliai greitai prie jų 
prijunko. Iš tolo jie jau pažindavo ber
niukų žingsnius. Ištiesę kaklelius ir gai
liai cypdami, paukšteliai puldavo jų pa
sitikti. Palesinę, berniukai nunešdavo 
atgal į lizdelį ir, susėdę aplinkui, ilgai 
kalbėdavosi.

Vieną dieną atbėgo pas Poviliuką iš
sigandęs Jonukas ir sušuko:

—- Lizdely vieversėlių nėra. Visur jų 
ieškojau: ir pievoje, ir krūmuose, ir va
sarojuje. Niekur jų neradau...

Poviliukas nusiminė. Nejau jie būtų 
žuvę?

— Gal juos kas rado, gal kas sugavo, 
o gal katinas suėdė ... — kalbėjo nuliū
dęs Jonukas.

Nieko nelaukę, juodu nubėgo į pie
vas. Susirinko ir kiti draugai. Visur jie 
ieškojo, apžiūrėjo kiekvieną žolių kups
telį, bet paukštelių niekur nerado. Liz-

5

7



JAV lietuvis voist. p. Pranas Rokas š.m. birželio 
mėn. 2 d. atidavęs Čikagos skautams 80 akrų 
žemės stovyklavietei. Jom nuoširdžiai dėkoja lie
tuvių skautų-čių šeima.

delis buvo tuščias. Tik keletas plunks
nelių tesimatė ant žolių stiebelių.

— Kur jie dingo? — klausinėjo nusi
minę jie vienas kito,

Staiga nuo upės, kur prasideda žy
dinti pieva, pakilo šeši vieversiai. Sau
lės nuauksintais sparnais jie mosavo ore 
ir kilo vis aukštyn į dangų, kur buvo 
tiek daug laisvės ir beribio džiaugsmo.

Berniukų akys sužibėjo, jų širdys 
ėmė smarkiai plakti.

— Tai jie, tai jie! — sušuko Poviliu- 
kas.

Paukščiai apsuko ratą ties jų galvo
mis, iškilo dar aukščiau į mėlyną dan
gaus tolybę ir, linksmai sučirenę, nu
skrido tiesiai į saulę.

Jonukas stipriai suspaudė Poviliuko 
ranką ir nudžiugęs sušuko:

— Poviliuk, tikrai jie! ...
Staiga jis apsikabino draugą, pabu

čiavo jo užverstą į dangų veidelį ir, nu
tvėręs jį už rankos, pasileido paskui 
skrendančius paukščius per pievas, per 
laukus be perstojimo šaukdamas:

— Tai jie, tai jie!...

Praėjo kiek laiko. Sode nusirpo vyš
nios, išnoko vaisiai. Atėjo ruduo. Paukš
čiai virtinėmis skrido per dangų tiesiai 
į pietus. Vaikų būriai lydėjo juos aki
mis, mojavo kepurėmis ir šaukė:

— Sudie! Sudie! Jums laimingo kelio.
Vieną dieną, kai vaikai, palydėję pas

kutinius paukščius, įėjo į Poviliuko na
mų kiemą, iš kambario išbėgo be galo 
nudžiugusi bobutė ir sušuko:

— Poviliuk, Poviliuk, bėk šen! Tu 
turi sesutę!...

Jis išvertė akeles, nuraudo ir iš karto 
nežinojo ką pasakyti. Paskui linksmai 
šypsodamasis ir išdidus, kaip niekada, 
tarė kieme esantiems draugams:

— Ji nušveis man kardą ir palydės į 
karą...

Seserijos ir Brolijos vadovų-ių sęskrydis
(sks) Gegužės 19-20 d. — Sekminių 

savaitgalį pavasario žaluma pasipuo
šusioje Tabor Farm sodyboje praėjo 
darbštusis Seserijos ir Brolijos vadovų 
sąskrydis, kuriame dalyvavo per 100 at
stovų iš Chicagos, Clevelando, Detroito 
ir Toronto. Jų tarpe buvo Seserijos Vy
riausioji Skautininke v.s. O. Zailskienė 
ir Brolijos Vyriausias Skautininkas v.s. 
Stp. Kairys.

Maloni p. J. Bačiūno viešnagė davė 
puikią progą sąskrydžio dalyviams iš- 
kristalizuoti pageidavimus Lietuvių 
Skautų S-gos Tarybos suvažiavimui, 
kuris bus šaukiamas šios vasaros pabai
goje. Sąskrydy skaityti 4 pašnekesiai, 
kuriuos pravedė: 1) v.s. M. Budrienė 
apie tarptautinį bndradarbiavimą, 2)
6 

ps. Vyt. Kamantas apie tautinį jaunimo 
auklėjimą, 3) ps. Vyt. Černius apie 
drausmę ir toleranciją ir 4) v.s. J. Vaiš- 
nys apie deliginį auklėjimą. Temos su
kėlė gražias diskusijas, kuriose vyresn. 
vadovai dalinosi savo patirtimi, o at
žalynas reiškė sveikų naujų minčių. Se
serijos ir Brolijos vadovės-vai su savo 
Vyriausiais Skautininkais turėjo atski
ras sueigas, kuriose pasidalinta šio me
to skautiškosios veiklos akutalijomis. 
Seserijos sueigoje š.m. vas. 16 d. į pa- 
skautininkes pakeltoji Nijolė Jankutė 
davė skautininkės įžodį.

Sąskrydis nutarė pasveikinti LSS Ta
rybos Pirmininką v.s. Vyt. Čepą, o Ta
rybai persiųsti šias rezoliucijas:

“1. Sąskrydis išklausė pranešimus
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Sesės sąskrydžio 
atidaryme . . .

Oremus po baltai
siais žiedais . . .

Klausimus spren
džiant . . .

apie Seserijos ir Brolijos Vadijų bei vie
netų pastangas sustiprinti lietuviškosios 
skautijos pozicijas tarptautinėje skau
tiškoje šeimoje. Tos pastangos neša pui
kius vaisius ir jas reikia su didesne 
energija ir jėgomis plėsti. Sveikinamos 
Seserijos pradedamos pastangos veikti 
kartu su kitų tautų tremtinių skaučių 
organizacijomis pasaulio skaučių šei
moje”.

“2. Lietuvybės išlaikymo bare abi 
Vadijos duoda puikių instrukcijų bei 
programų. Pagal jėgas ir priemones te

vykdo jas vienetai. Didžiausias lietuvy
bės išlaikymo veiksnys yra kiekviena 
lietuviška šeima. Mūsų skautija jai 
gelbsti, bet tik tėvų autoritetas ir pas
tangos išaugins atspariausius lietuvius”.

“3. Emigracinės negerovės kartais at
siliepia į toleranciją ir drausmę. Mokė
kime išklausyti kitų nuomonę ir pa
klusti daugumai. Stropesnis skautiško
sios ideologijos įsisąmoninimas stipriau 
visus sujungs bei ras kiekvienam bro
liui ir kiekvienai sesei mielą vietą skau- 
tavime”.
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Prie liepsnojančio 
laužo . . .

“4. Pasaulis sparčiai žengia pirmyn 
medžiagiškai. Kartais ta pažanga nu
stelbia dvasines gerybes. Baden-Powe
llio sukurtoji skautybė vispusiškai auk
lėja jaunuolį. Negerovėms atsverti rei
kia daugiau atkreipti dėmesį į praktišką 
skautiškų programų bei pilnesnį ideolo
gijos vykdymą. Vienetų veikloje, greta 
tarnavimo Tėvynei ir Artimui, skirkime 
daugiau vietos religinei programai iš
eiti. Tai tevykdo skautiškasis jaunimas 
ir vadovai, o kapelionai bus mieli jų 
talkininkai ir patarėjai. Mūsų gyveni
mas bus pilnesnis su gyva religine prak
tika”.

Šeštadienio vakarą vėsioje Juozinės 
(St. Joseph River) upės pakrantėje bu
vo sukurtas nuotaikingas laužas ir vė
liau sodybos salėje smagūs šokiai, rate
liai ir žaidimai.

Akimirksniu prabėgo ir Sekminių 
sekmadienis, kurį sąskrydis pradėjo v.s. 
kun. J. Vaišnio, SJ atnašautomis šv. 
Mišiomis po žydru dangaus skliautu. 
Giedriai skambėjo giesmės ir smigo sie
lon prasmingas pamokslas.

Kas per Sekminės be sūpuoklių! Bet 
ir jas radome Tabor Farm vejoje ir iki 
soties prisisupome. Tačiau už vis mie
liausia buvo ta atvira p. J. Bačiūno lie
tuviška širdis ir brangus paskatinantis 
žodis. Jis sąskrydžio dalyvius priėmė 
lyg savo vaikus. Jis džiaugėsi atsivež
tais gerais skautiškais apetitais ir pa
žadėjo kitą kartą vaišinti blynais, ku
geliu ir kt. kaimiškais valgiais.
8

Sąskrydžio vardu p. J. Bačiūnui įteik
ta prisiminimui s. prof. Ig. Končiaus 
knyga “Medžio Drožiniai Gimtajam 
Kraštui Atsiminti” ir tik ką iš spaudos 
išėjusi Baden-Powellio “Skautybė Ber
niukams” 2-ji lietuviška laida. Skautų 
vadovai šią knygą gavo parsivežti lauk
tuvių į savo vietoves.

Sąskrydžio darbus stebėjo ALTS Pir
mininkas dr. St. Biežis. Tautinio auklė
jimo pašnekesio diskusijose dr. Biežis 
išreiškė pasitenkinimą dėl skautų do
mėjimosi lietuvybės išlaikymo proble
momis. Jis skatino įtraukti į skautų ei
les antros ir trečios kartos šiame krašte 
gimusį lietuvišką jaunimą.

Uždarant sąskrydį, kalbėjo p. J. Ba- 
čiūnas, kuris pakartojo savo ir dr. Bie- 
žio kvietimą atsilankyti lietuvių sąs
krydyje Washingtone, (apie jų dalyva
vimą ten sekančiame nr. Red.), sk. sąs
krydžio rengimo k-jos pirm. v.s. J. Vaiš- 
nys, Vyriaus. Skautininke v.s. O. Zails- 
kienė ir Vyriaus. Skautininkas v.s. Stp. 
Kairys. Brolijos VS, prieš įteikdamas p. 
Bačiūnui knygą “Skautybė Berniu
kams”, paskaitė iš jos Baden-Powellio 
testamentą. Tame testamente pabrėžtas 
skautybės kelias: “Pats tikrasis kelias 
j laimę yra nešti laimę kitiems žmo
nėms. Bandykite juo eiti ir palikite šį 
pasaulį truputį geresnį, negu jį rado
te” ... Šis kelias nesvetimas ir mielajam 
Tabor Farm savininkui, o sąskrydis te
nai liks ilgam skautų vadovų atmintyje 
kaip broliškai-seseriško bendradarbia
vimo brangiausios akimirkos.
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Kanadoje vykstant Pilietybės savai
tei, Pilietybės Departamento Hamiltono 
skyrius, susitaręs su Hamiltono skau
tų vadovybe, surengė Tarptautinę 
Džiamboretę,

Į Džiamboretę pakvietu visų tautybių, 
gyvenančių Kanadoje skautus. Džiam- 
boretė vyko prie Hamiltono Mount Ne
mo skautų stovyklavietėje gegužės 18- 
21 d.d. 1956 m. Dalyvavo kanadiečių, 
lietuvių, latvių, estų, lenkų, ukrainie
čių, vengrų ir amerikiečių skautai. Viso 
apie 400 skautų.

Hamiltone esant dar nestipriam skau
tų vienetui, reprezentuoti lietuvius 
skautus atvyko iš Toronto Mindaugo 
d-vės viena skiltis (6 sk.), Niagaros Pu
siasalio Žalgirio vietininkijos viena 
skiltis (5 sk.) ir Hamiltono Vytauto dr- 
vės viena skiltis (7 sk.). Viso 18 skautų. 
Lietuvius skautus organizavo Hamilto
no skautų tuntas. Stovykloje skautams 
vadovavo si. Arūnas Dailydė.

Džiamboretės atidarymas Įvyko gegu
žės 19 d. 3 vai. p.p. Paradas su tautybių 
vėliavomis ir orkestru įvyko gegužės 
20 d. 10 vai. ryto. Vedamas stovyklos 
komendanto lietuvio ps. Z. Laugalio, 
žygiavo pro garbės svečius į vėliavų 
aikštę. Aikštėje pakilo visų tautybių 
vėliavos. Aukšti valdžios pareigūnai ta
rė po trumpą atidarymo proga žodį. Pa
radas buvo filmuojamas ir perduotas 
per Hamiltono televiziją.

Visa džiamboretė buvo suskirstyta į 
penkias pastovykles, kuriose įvyko 
skautiškos varžybos. Lietuviai aktyviai 
dalyvavo varžybose ir laimėjo 4 pir
mąsias vietas, 4 antrąsias vietas ir vie
ną trečią vietą. Varžybose ir susitvar
kyme taškais lietuviai laimėjo dovaną, 
kuri buvo oficialiai įteikta džiamboretės 
uždarymo proga. Ši dovana su atitinka
mu įrašu bus persiųsta LSB Vadijai 
kaip reprezentavimo ir įdėto darbo 
džiamboretėje simbolis.

Lietuvių rajone buvo pastatytas kry
žius ir plevėsavo lietuviška trispalvė, 
kuriuos s.v. Algis Trumpickas gražiai 
papuošė lietuviškais ornamentais. Rajo
no papuošime ir susitvarkyme lietu
viai laimėjo pirmą vietą...

Visą stovyklavimo laiką oras buvo 
šaltas ir lietingas. Naktimis ledas pa
dengdavo vandenį, grūdindamas repre
zentantus. J. T.

Tarptautinė
Džiamboretė Kanadoje

Posiruošg žygiui . . .

Pirmyn po trispalve ...

Savoje stovykloje . ..

Dovaną laimėje . . . Viduryje vadovas si. A. Dai
lydė.

Nuotraukos J. Trečioko ir A. Dailydės
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

DĖDĖ HIJACINTAS
Vieną gražų, ankstyvą 1917 metų ry

tą Sigismund Krauss, vokiečių žvalgy
bos agentas, sustojo prie didelės Har
rod’s krautuvės įėjimo, apžiūrėjo savo 
išvaizdą dideliame veidrodyje, mintyse 
palygino panašumą su Bismarku ir pa
sitaisė kaklaraištį. Tai vyko ne Londo
ne, bet Buenos Aires, kur buvo atidary
tas Harrod’s skyrius. Kadangi krautuvė 
iš lauko buvo panaši į londoniškę, tai 
Krauss truputį susijaudino. Jis jau bu
vo truputį susinervinęs anksčiau, nes 
vokiečių krautuvėse negavo visų, kelio
nei per Atlantą reikalingų, reikmenų. 
Dar labiau jį supykino nuplikusio ang
lo pardavėjo pasiūlymas nusipirkti gel
bėjimosi liemenę. Jo saugumui turėjo 
pakakti padirbto Erik Neilson vardu 
švediško paso.

—• Aš esu Švedijos pilietis, — išdi
džiai jis atrėžė — be to, plaukiu į Bar- 
celoną ant denio Argentinos laivo, kurio 
vokiečiai neturi teisės pulti.

— Čia yra pavyzdys liemenės, kurios 
dėka lordas Winchelsea liko gyvas, — 
tęsė pardavėjas. — Aš patariu jums ją 
įsigyti, nes nežinia, ką tie prakeikti vo
kiečiai gali sumanyti.

Dabar Krauss norėjo pasirodyti be
veik supykusiu.

— Tai yra beveik įžeidžiantis neutra
lios šalies piliečiui pasiūlymas, — su
šnypštė jis, — aš turėsiu tai pranešti 
atitinkamoms įstaigoms!

Viskuo apsirūpinęs jis išdūmė į gat
vę ir atsipūtė. Graži diena, vežimų 
triukšmas ir žmonių drabužių spalvin
gumas pataisė jo nuotaiką. Bet jam rei
kėjo iš tikrųjų skubėti į viešbutį, susi
dėti viską į lagaminą ir važiuoti į uostą, 
nes laivas “Hispaniola” turėjo po pietų 
išplaukti. Didieji jo lagaminai jau iš 
anksto -buvo pasiųsti į laivą, tad vieš-
1 0

būtyje nenumatė ilgai užtrukti.
Pavėluoti į laivą, tai būtų didelė ne

sėkmė, nes jautė, kad policija ir anglų 
kontržvalgyba mina jam ant kulnų ir 
dar po savaitės, antros, galėjo būti su
imtas už nelegalią veiklą neutralinėje 
šalyje.

Važiuodamas iš viešbučio į uostą jis 
atplėšė gautus paskutinius laiškus. 
Dviejuose buvo neapmokėtos sąskaitos.

— Galės palaukti, kol karas pasi
baigs, — Krauss sumurmėjo.

Trečiame laiške buvo trumpas pra
nešimas:

“Mielas Erikai. Laimingos kelionės. 
Visiškai džiuginančios žinios. Operaci
ja sėkminga. Dėdės Hijacinto apetitas 
puikus, šeši valgiai kasdien. Tave ger
biąs Eolo”.

Šis laiškas Krauss nustebino, nes jis 
nieko nežinojo apie jokią operaciją, o 
dar mažiau apie dėdę Hijacintą. Kad 
galėtų iššifruoti laišką jam reikėjo pa
naudoti Nr. 6 kodą, kaip nurodyta pra
nešime. Bet, deja, kodas buvo sunkia
me lagamine, kuris jau buvo pasiųstas 
į laivą. Tikriausiai šiame pranešime nie
ko ypatingo nėra, nes jis paskutiniu lai
ku buvo gavęs kelis pranešimus, į ku
riuos net atsakyti nereikėjo. Taip gal
vojo Krauss.

Pasiekęs laivą sužinojo, kad jo laga
minas buvo apačioje krūvos kitų la
gaminų ir nėra vilties prieš išplaukiant 
jo pasiekti. Turėdamas dešimt minučių 
laiko, jis išbėgo iš laivo ir, krante radęs 
telefoną, paskambino į vokiečių atsto
vybę. Jam atsiliepęs ministerio sekreto
rius tapo atsargus ir matyti pasitaręs su 
kitais atsakė, jog negalįs per telefoną 
šnekėti, nes negirdįs ką jam Krauss sa
ko. Dar paprašė reikalą išdėstyti raštu. 
Čia Krauss vėl užsiuto. Taip garsiai jis
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rėkė į telefono ragelį, o tas sakosi nieko 
negirdįs. Bet iš kitos -pusės jis perdaug 
savo bendradarbių nekaltino, kadangi ir 
pats daug kartų sekdavo kitų pasikal
bėjimus telefonu.

Užlipus ant denio, lieptas pasikėlė ir 
laivas išslinko į atvirą jūrą. Labai jam 
nepatiko, kad pusė keleivių kalbėjo ang
liškai; du ar trys su kapitonu imamai 
buvo britų, o keletas Jungtinių Valsty
bių piliečiai.

Ir tik vėlai vakare, kai jau nebesi
matė pakrančių šviesų, sunkus apkaus
tytas Krauss lagaminas atsirado jo ka
jutėje.

Kad ir negalvojo, jog pranešimas bu
vo svarbus, bet iš žingeidumo jis nenu
ėjo vakarieniauti. Iškraustęs lagaminą, 
susirado paslėptą kodą ir, juo naudoda
masis, lyg žodynu, ant popierio lakšto 
surašė dvi žemyn einančias žodžių eilu
tes:
Laimingos kelionės — Nordlaiviams 
Visiškai
Džiuginančios 
Žinios 
Operacija 
Sėkminga 
Dėdės Hijacinto 
Apetitas 
Puikus 
Šeši 
Valgiai 
Kasdien
Norėdamas įsitikinti, kad jo akys'ne

meluoja, Krauss dar kartą perrašė ver
timą apačioje, kuris šitaip skambėjo:

— Įsakyta
— Skandinti
— Argentinos
—• Laivus
— Sunaikinimas
— Hispaniola
— Būtinas
— Atidėk
—■ Kodo numeris
—■ Plaukimą
— Nelaukiant

Nardlaiviams įsakyta skandinti Ar
gentinos laivus. Sunaikinimas Hispa
niola būtinas. Atidėk plaukimą nelau
kiant.

Taip, pranešimas buvo aiškus! Bet 
juk tai baisu! Jis žinojo puikiai, ką reiš
kė žodis “sunaikinimas” “Hispaniola” 
atveju. Dar prieš mėnesį jis dalyvavo 
viename slaptame pasitarime, kuriame 
buvo nuspręsta, jog nepatartina skan
dinti Argentinos laivus, nes išoriniai 
buvo stengiamasi su ta respublika pa
laikyti draugiškus ryšius. Matomai, tas 
nutarimas staiga tapo pakeistas. Tik
riau koks pustuzinis nardlaivių apsups 
“Hispaniola” taip, kaip atsitiko su “Lu
sitania”, tik šiuo atveju visi turėjo žūti. 
Gelbėjimosi valtys turėjo būti paskan
dintos taip, kad jokio liudininko netu
rėjo likti, jokio įrodymo. Viskas turėjo 
sklandžiai praeiti. Ne be reikalo- jis pats 
suorganizavo laivų sekimo tarnybą, ku
ri siuntė vokiečių admiralitetui tikslias 
žinias.

Suglamžęs iššifruotą pranešimą, jis 
išdūmė ant denio, kur prie rūkomojo 
kambario durų pasigavęs vieną iš laivo 
karininkų ėmė jį klausinėti apie gali
mybę sutikti kokį nors laivą, einant1 
priešinga kryptimi.

Karininkas atsakė teigiamai, bet pri
dūrė jog tik po kelių dienų tas gali pa
sitaikyti. Čia nustebusiam karininkui 
Krauss paaiškino, jog gavęs pranešimą, 
kad draugas sunkiai sergąs, ir jis turįs 
grįžti į Argentiną. Siūlė gerai užmokėti, 
jei laivas pasuktų atgal, bet jam buvc

Cleveiandas išplaukia...
Nuo^r. V. Bacevičiaus
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Paukšteliai, susidraugavę su jųjrų budžiais, ant jų 
jachtos sukrovė sau lizde} . . . Aišku, tai buvo dar 
prieš plaukiojimo sezono atidarymo Toronte . . .

Nuotr. H. Stepaičio

atsakyta, jog karo metu nuostatai yra 
griežtesni ir tik viena galimybė yra, jei 
jį paimtų koks sutiktas galvijų trans
porto laivas.

Žinoma, Krauss šiuo atveju jaustųsi 
šimtą kartų laimingesnis ant purviniau- 
sio laivo klajoklio, negu ištaigingoje ka
jutėje.

Beveik panikos apimtas, jis sugrįžo į 
savo patalpas. Atsisėdęs ant lagamino ir 
parėmęs galvą ant rankų bandė galvoti. 
Nors bendradarbių tarpe ir buvo žino
mas savo apsukrumu, bot šiuo atveju, 
atrodė, jog padėtis susidarė be išeities. 
Nebent turėtų viską išdėstyti kapitonui. 
Bet bijojo, jog visi neutralieji bus prieš 
jį nusistatę ir kažin ar besurasiąs sau 
vietą prisiglausti. Gal tik Meksikoje? 
Bet ką jis ten darytų pasilikęs be paja
mų šaltinio?!

Kaž kam pasibeldus į duris, Krauss 
pašoko kaip įgeltas. Pradaręs truputį, 
kad kas nepastebėtų ant gulto jo išdės
tytų popierių jis pamatė patarnautoją, 
kuris padavė radiogramą, paaiškinda
mas, jog dabar, tik dabar gautas paš
tas buvo išrūšiuotas. Jeigu jis norįs 
per radio pasiųsti atsakymą, tai galįs ši
tai padaryti iki vidurnakčio.
Krauss lengvai atsiduso, ir maža vil

ties kibirkštėlė jam švystelėjo. Atidaręs 
voką jis, deja, rado tą patį pranešimą.
12

Bet patarnautojas priminė jam dar vie
ną galimybę.

— Taip, — jis bandė abejingai atsa
kyti, — aš norėčiau pasiųsti atsakymą.

Čia patarnautojas padavė jam tuščią 
lapą ir pridūrė, jog visos siuntimą lie
čiančios taisyklės esančios kitoje pusėje.

Uždaręs duris Krauss griebėsi skai
tyti taisykles. Ten buvo pasakyta, kad 
nepriimamas siuntimui joks šifruotas 
pranešimas. Iš karto Krauss galvojo, jog 
pagal kodą galės sudaryti nekaltai at
rodantį pranešimą. Bet pasirodė, jog 
šeštasai kodas tokiems atvejams ne
labai pritaikytas. Ten vyravo prekybi
niai išsireiškimai, medicininiai terminai 
ir įvairūs linkėjimai.

Po poros valandų darbo jam pavy
ko šiokį tokį pranešimą sulipdyti, nors 
ir keistokai skambantį. Laivo iždininkas 
gavęs pranešimą perskaitė:

Puiku. Visiškai — džiaugsminga. Var
tokite krūvas — sviesto. Sveikinu — 
Dėdė Hijacintas. Myliu. Erik.

Čia iždininkas priminė, jog jis galįs 
priimti tik aiškaus turinio radiogra
mas, šitoji gi atrodo nekasdieniška.

— Kadangi ten vyksta nekasdieniš
ka operacija, — paaiškino Krauss. — 
Bet tai liečia paciento dietą.

Nenoromis laivo iždininkas nusileido 
ir pažadėjo blanką perduoti radistui.

Tuo metu į Krauss patalpą įėjo patar
nautojas, kuris turėjo pataisyti lovą. 
Jam klostant pižamą iš jos iškrito gniu
žulėlis popierio. Ištiesęs patarnautojas 
rado dvi lygiagretes žodžių eilutes, ku
rių vienoje buvo aptariamas “Hispa
niola” paskandinimas. Atidžiai apsidai
ręs kambaryje, surinkęs iš šiukšlių dė
žės visus suplėšyto popierio skutelius, 
patarnautojas išsmuko iš kambario.

Po dešimties minučių kapitono kaju
tėje jau vyko slaptas pasitarimas. Ant 
stalo gulėjo dvi iššifruotos telegramos, 
o netrukus ir skuteliai popierio buvo 
gražiai sudėstyti ir nuo jų viskas gražiai 
nurašyta. Baigus darbą gavosi mažas 
vertingas žodynėlis, dalis šeštojo kodo.

Kapitonas Abbey buvo anglas, kuris 
vedė daug laivų visose pasaulio jūrose. 
Savo tarnybą jis pradėjo kaip jaunes
nysis jūrininkas ir išsimušė į kapitonus. 
Dabar gi vedė geriausią laivą, kokiam 
jis kada nors vadovavo. Karas uždėjo ir 
neutralių kraštų laivininkystei dides
nę atsakomybę. Negi jis turėjo prarasti
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Hispaniola pirmoje kelionėje?
Vargais negalais jie iššifravo ir pas

kutinę Krauss siunčiamą telegramą:
“Atidėkit įsakymą skandinti. Suvė

luotas pranešimas; ’’ant “Hispaniola 
borto”.

Įširdęs kapitonas prapliupo:
— Tas šeškas norėjo prapulti ir iš

gelbėti savo kailį. Bet kiti turėjo pa
skęsti! Mes turime dvidešimt moterų 
ir keturis vaikus ant borto, be to esame 
vokiečių valdžios užtikrinti, jog esame 
saugūs! Jis savo turi atsiimti. Gaus pa
ragauti savo paties vaistų kartu su 
rūgščiais kopūstais. Turime mažą žo
dyną ir prieš einant tam nenaudėliui 
gulti pakišime jam “labai nakčiai” gerą 
pranešimą.

Čia jis paėmė geltoną telegrafo blan
ką ir atitinkamą voką. Patarnautojui 
prigrasė apie netikėtą atradimą niekam 
neprasitarti. Gerą valandą jis dirbo, 
kol sustatė numatytą atsakymą. Darbe 
talkininkavo ir laivo iždininkas,

Kai radiograma buvo paruošta, kapi
tonas Abbey pasišaukė patarnautoją ir 
padavė jam užklijuotą voką.

— Po pusės valandos perduok šį ra
dio pranešimą E. Neilsen. Pasakyk jam, 
kad tik ką gautas. Jeigu jis norėtų pa
siųsti atsakymą, tai tegul jį pristato 
prieš dvyliktą valandą.

Aš manau, kad jis turės palaužyti sau 
galvą. Dabar gi reikia apsvarstyti kaip 
išgelbėti laivą. Tur būt ir man reikės 
pasiųsti porą pranešimų.

Gavęs radiogramą, Krauss dreban
čiais pirštais vos galėjo atplėšti voką. 
Iššifravus prieš jį galėjo toks praneši
mas:

“Neįmanoma. Von Tirpitz pataria 
būtinai sunaikinti Hispaniola. Dvide
šimties nardlaivių junginys laukia. Ge
ram vokiečiui tinkamai mirti pavydėti
na vieta”.

Tai buvo nežmoniška. Prisiminė vis
ką, ką gero jis padarė savo tėvynei. Ar 
ne jis sėkmingai veikė nuteikiant prie
šiškai Ameriką prieš Japoniją, o japo
nus prieš amerikiečius ir anglus. Kaip 
gabiai jis panaudojo taikai puoselėti 
draugijas kariniams reikalams.

Įsiskverbęs į literatūrinius būrelius, 
sugebėjo suorganizuoti anglų literatū
ros niekinimo akciją savų ir svetimų 
tarpe. Juk nekartą sukiršino tarp sa
vęs įvąirius rašytojus, net ir premijuo

tus.
Kai prasidėjo karas, tai savo veik’q 

jis dar padvigubino. Ir ne vienoje vie
toje jo veikta! Jis susimokė su indusais 
Kalifornijoje, negrais New-Yorke, revo
liucionieriais Šveicarijoje, šovinistais 
Pietų Afrikoje. Ir kuo jo nebūta: idea
listu, pacifistu, anarchistu, darbininkų 
gynėju, futuristu, nacionalistu, inter
nacionalistu, sufražistu, visu kuo kartu 
ir tik vienam tikslui —■ Vokietijos didy
bei. Todėl ne taip lengva yra užpakaly
je savęs sudeginti visus tiltus. O tie, 
kiaulės jam už tai nori taip atsilyginti! 
Jis atskaitysiąs pamoką! Tikrai, kaip 
Dievas danguje. Vienintelė išsigelbėji
mo priemonė buvo pasiųsti jiems ulti
matumą. Dvi dienas ir dvi naktis jis 
laužė galvą, kol trečią naktį iždininkas 
perdavė kapitonui sekantį pranešimą:

“Tęsti gydymą. Smarkiai džiugu. Dė
dės Hijacinto tvirta sudėtis atlaiko vis
ką. Vartokite garstyčias. Bandykite rau
donus pipirus”.

Be laivo iždininko, kapitonas į pagal
bą pakvietė vieną anglų porą iš Buenos 
Aires ir jauną amerikietį Raudonojo 
Kryžiaus tarnautoją, kuris vyko dirbti 
į Europą.

Iššifruotas pranešimas taip skambėjo:
“Jeigu nurodymo paskandinti “His

paniola” neatšauksite, pranešiu kapito
nui. Labai svarbūs dokumentai mano 
žinioje”.

— Gerai, — tarė kapitonas, — Neil
son pradeda minkštėti. Atsakymą jam 
pasiųsime rytoj rytą. Ką dabar su juo 
daryti? Po trumpo pasitarimo sąmoks
lininkai paruošė savo planą.

Bet sekantį rytą Krauss radiogramos 
negavo. Sukdamas galvą, jis vaikščiojo 
and denio. Jeigu ir ateitų žinia, kad 
paskandinimas atidėtas, ar jis gali pasi
tikėti? Gal jis per daug žinojo ir dabar 
atsirado gera proga juo nusikratyti? 
Šiuo metu nuoširdžiai troško būti nie
kam nežinomu žmogumi. Pasirėmęs ant 
relingo, jis sekė, kaip ant tamsių van
denų sluoksnio susidaro baltos putos.

Čia jį užkalbino vieno iš sąmoksli
ninkų žmona. O Krauss kaip tik neken
tė tos anglų poros, kuri vis stengdavosi 
kalbėti apie nardlaivių pavojų ir apie 
mirtį. Labai dažnai jam ta pora nuotai
ką sugadindavo. Ir dabar ji ėmė ple
pėti apie idėjų keitimąsi, žmogaus ver
tingumą ir menkumą. Neužmiršo vėl iš-
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sitarti apie tai, kad vieną kartą reikės 
mirti.

Atsirado ir tos įkyrios anglės vyras. 
Dabar jie pakeitė pašnekesį kita kryp
timi. Ėmė klausinėti ar Krauss domisi 
okultizmu. Į tai Krauss šaltai ir manda
giai atsakė, jog į okultizmą netikįs, nes 
tai esą nesąmonė, vaikų pasakos ir be
reikalingas laiko gaišinimas. Bet ir da
bar bešnekant apie okultizmą anglai 
nukreipė kalbą į laivų sudužimą ir su 
tuo susijusią mirtį.

Krauss supyko, mandagiai atsiprašė 
ir nuėjo pas kapitoną. Jis buvo apsi
sprendęs. Bet vis vien reikėjo būti at
sargiam, kad tas nevestų prie mirties 
bausmės. Bet jis vis vien nutarė, jog iš
mintingiausia yra pranešti kapitonui, — 
galvojo vis kaip nors išsisuksiąs.

— O, ponas Neilsen, — nudžiugo jį 
pamatęs kapitonas, — aš kaip tik norė
jau jus pamatyti. Šiąnakt mes rengia
me mažą koncertą, kurio pelnas bus 
skiriamas anglų minų gaudytojų ir sar
gybinių laivų įgulų žmonoms ir vai
kams. Nors laivas priklauso neutraliam 
kraštui, bet mūsų saugumas daugiau ar 
mažiau priklauso nuo1 tų mažu, laivų 
sėkmingos veiklos. Juk jie išgelbėjo ne
mažai ir švedų jūrininkų iš torpeduotų 
laivų! Aš galvoju, jog jūs kaip neutra
lios šalies pilietis galėtumėte ta proga 

pasakyti keletą žodžių. Čia šiame laik
raštyje rasite tų laivų veiklos aprašy
mą — baigė kapitonas.

Neilson-Krauss sumojo, jog susidėjo 
geros aplinkybės jam pasireikšti ir at
sidėjęs ruošėsi, o tas jam, kaip publicis
tui, buvo nesunku.

Koncertui sumaniai vadovavo pats 
kapitonas. Trumpai, keliais žodžiais, jis 
pristatė Neilson, kuris kalbėjo gal ko
kias penkias minutes.

*— Tie maži sargybiniai laivai — tęsė 
Neilson, — kaip širdį jautriai paliečia 
jie savo atliekamu darbu! Būdami sau
gūs sausumoje, pamirštame, kiek jiems 
esame skolingi. Tik kai atsiduriame 
augštai jūrose, kada mus apsupa neži
nomi pavojai, kai mums nežinoma ta 
valanda kada galime būti torpeduoti, 
koks malonus jausmas jus apima pagal
vojus apie tuos mažus sargybinius lai
vus. Kaip Švedijos pilietis aš žinau ką 
kalbu. Mano krašto laivininkystė nuo 
karo nemažai nukentėjo. Tūkstančiai 
mano krašto jūrininkų nardlaivių tor
peduoti turėjo palikti laivus. Ir tik 
tie maži sargybiniai laivai juos nekartą 
išgelbėjo nuo tikros mirties. Ne tik nuo 
paskendimo išgelbsti, bet dar pagirdo, 
pavalgydina, po pastoge priglaudžia ir 
grąžina verkiančioms motinoms, (b. d.)

Pagal Alfred Noyes B.S.

TRUMPOS ŽINIOS APIE JŪRŲ TEISĘ

Surinko j.s. L. Knopfmileris.

Jūrininkystė ir prekyba nuo senų senovės yra 
rišti tampriais ryšiais.

Prekybai ir prekybos pirmieji įstatymai buvo 
išleisti Babilonijos Karaliaus Homurabi /1958- 
1916 metais prieš K. g./.

Romos Imperija perėmė šitus potvarkius iš 
graikų. Germanai senovėje prekyba kaip ir ne
užsiėmė: prekių mainai buvo germanų prekybos 
forma.

Frankų laikais žydai ir syrijiečiai užsiėmė pre
kyba ir turėjo ypatingą globą ir tam tikras privi
legijas.

13 Šimtmetyje Vokietijos miestuose išsivystė 
prekyba, miestai pasižymėjo savo prekyvietėm ir 
iki 15 šimtmečio prekyba taip išsivystė, kad net 
užsienyje turėta savo sąjungos atstovybės. Turiu 
priminti Hanzos laikus, palikusius savo žymes 
Europoje.

15-16 Šimtmetyje ypatingai prekyba pražydo 
Italijoje ir kituose romanų kraštuose.

Nuo 17 šimtmečio įstaigos leidžiančios įstaty
mus, pradeda rūpintis ir jūrininkyste. Pagrindas 
šių įstatymų yra "Ordannanze de la marine“ iš 
1681 metų.

1794 m. vasario mėn. 5 d. Prūsijos valstybėje 
išleistas pirmas prekybos įstatymas.

Besiplečiant prekybai visame pasaulyje, panau
dojant laivus pervežimui prekių ir visokių gėrybių, 
iškilo klausimas įsigyti didesnių moderniškesnių ir 
greitesnių loivų. Burlaiviai buvo išstumti ir garlai
viai, motorlaiviai užėmė jų vietas. Technika ir 
gyvenimas žengia neapsakomu greičiu pirmyn, to
dėl ir jūrininkystės įstatymai ir potvarkiai greitai 
sensta ir atsilieka reikalavimų.

19 šimtmetyje dedamos pastangos įsteigti tarp
tautinę instituciją, kuri reguliuotų jūrininkystės 
įstatymus, įvairius dokumentus ir potvarkius. Ypa
tingai didelį darbą šioje srityje atliko "Inter
national Law Association" 1864 m. ir "Comite 
Maritime Internationale" 1897 m.

Štai keletas tarptautinių susitarimų, kurie pri
valomi jūrų valstybėms:

1. Gelbėjimas nelaimės atveju jūroje.
2. Gelbėjimas laivų /kitaip sakant, vilkimos 

vilkikais, nuvilkimas nuo seklumų/. Šie nutarimai 
buvo paskelbti 1910 m. rugsėjo mėn. 20 d.

1890 m. liepos mėn. 10 d. paskelbtas įstaty
mas liečia: parėmimą svetimų šalių jūrininkų be-
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Jūrų s. A. Aglinskas kal
ba Čikagos jūrų skau- 
tams-tėms Žuvusiųjų pri
siminimo Dienoje.

Nuotr. L. Knopfmilerio

da rbių.
1920 m. liepos mėn. 9d. įstatymas liečia at

lyginimą nukentėjusiems jūrininkams nuo avarijų.
1920 m. liepos mėn. 10 d. įstatymas liečia 

tarpininkavimą suteikiant bedarbiams jūrinin
kams darbo.

1924 m. rugsėjo mėn. 2 5d. pasiekti nauji tarp
tautiniai susitarimai liečia dokumentus prekių 
pervežimui.

1924 m. rugpiūčio mėn. 25 d. vienas iš svar
besniųjų tarptautinių jūrininkystės įstatymų, kuris 
buvo kada išleistas yra "Carriage of Goods by 
See Act".

1926 m. birželio mėn. 23 d. įstatymas liečia 
nugabenimą jūrininkų /bedarbių, nukentėjusių 
nuo avarijų/ į jų kilmės kraštą, valstybę.

1926 m. birželio mėn. 24 d. įstatymas liečia 
atlyginimą samdytiems jūrininkams.

Ištraukos iš išleistų tarptautinių jūrininkystės 
įstatymų:

Pagalbos suteikimas:
Jūrų teisė leidžia atlyginti už išgelbėjimą 

laivų bei prekių. Jeigu gelbstint laivą ar prekes, 
kartu išgelbėjami ir žmonės, gelbėtojas gali rei
kalauti premijos ir už tų žmonių išgelbėjimą.

Už išgelbėjimą pavojaus atveju vien žmonių, 
premijos nemokamos.

Premijos
Apmokamos jeigu įgula negali laivo valdyti ir 

kuomet prekės bei laivas išgelbėjami trečiojo 
asmens /nei kapitono, nei įgulos/.

Paramos atlyginimas
Gali būti sutartas esant laivui pavojuje. Ne

susitarus jūroje dėl atlyginimo įvertinamas pre
kių krovinys, bet atlyginimas negali viršyti išgel
bėto krovinio vertės.

Jei gelblėjimo darbas įvykdomas kitų laivų, 
tai atlyginimas sutariamas tarp laivininkystės 
bendrovės ar kapitono.

Vykdant gelbėjimo darbus ir nepasiekus rezul
tatų, gelbėtojas negali reikalauti jokio atlyginimo, 
o taip pat ir skęstančio laivo įgulos nariai.

Už išgelbėtą krovinį atsakomybę ir mokėjimą 
neša krovinio savininkas pagal krovinio vertę.

Kapitono teisė
Bendros taisyklės.

Laivo: įgula yra drausminga ir paklusni. Draus

mės pamatas — kariškas drausmingumas. Kapi
tonas yra atsakomingas už laivą, krovinį ir žmo
nes, kurie randasi laive. Kapitonas turi plačias 
teises reikalaujant drausmingumo iš laivo įgulos 
narių ir karininkų.

Kapitono pareigos: prieš išplaukiant į jūrą 
kapitonas patikrina laivo įrengimus ir įrankius, 
jų atsparumą, patvarumą, saugumą. Kapitonas 
yra atsakingas už prekių pakrovimą ir iškrovimą. 
Jis veda laivą asmeniškai ir negali jūroje laivo 
apleisti. Turi laikytis tarptautinių prasilenkimo 
taisyklių, prižiūrėti laivo dienyną, kurį veda laivo 
karininkai. Jis turi žinoti viską apie įvykius laive 
kelionės metu. Apie įvykusias nelaimes turi su
statyti raštu aktą, atvykus į uostą pranešti 
jūrų teismui, o svetimame uoste nelaimės aktą 
pristatyti savo konsului. Nelaimės akte turi būti 
bent du įgulos nariai nurodyti kaipo liudininkai.

Kapitonas yra laivininkystės bendrovės atstovas 
svetimoje šalyje. Savam uoste kapitonas turi 
teisę priimti jūrininkus bei laivo karininkus, juos 
atleisti, išmokėti algas, išrašyti konosamentus 
/laivo važtaraščius/ ir gali perimti prekes pa
krovimui. Prasidėjus kelionei kapitono teisės pra
plečiamos.

Ką mes vadiname jūros teise
Jūros teisė yra ypatinga teisė liečianti laivi

ninkystę. Jūrų teisė yra viešoji ir privati. Prie vie
šosios jūrų teisės turime priskirti laivų matavimą, 
jų registraciją, vėliavos nešimą, jūrų kelių tai
sykles, nelaimių aiškinimą.

Laivų registracija.
Jūrų laivų registracija /privaloma nuo 5 tonų 

bruto tonažo/.
VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRACIJA.
Laivu statybos registracija.
Prie privačios jūrų teisės turime priskirti:
Jūrų tstamentus.
Laivų dengimus.
1 aivų konfiskavimus.
Draudimus.
Ką reiškia teisininkui žodis "laivas"? "Laivas" 

yra pastatas, kuris yra tuščias ir vidujinio dydžio. 
Laivo dalys yra: katilai, mašinos, vairas, stie
bas. motorai.

Neįeina į "laivas" sąvoką: plaustai, keltai, 
švieslaiviai, laivai-restoranai.
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STAIGMENA IR ...

TRAUKINIO SUDUŽIMAS

(Tąsa)

Didysis garvežys, spiaudydamas ga
rus iš savo plačių cilinderių, buvo jau 
ant pagrindinės linijos ir vagonai siū
buodami vien po kito tarškėjo bėgių 
jungtimi. Stotyje kiti tiekimo traukiniai 
judėjo i priekį. Aplink nieko neveikda
mi žioplinėję kareiviai skubiai lipo į sa
vo vietas vagonuose. Maždaug per de
šimtį minučių visa traukinių vilkstinė 
turėjo būti kelyje.

Skautai žąsele skubėjo prie pagrindi
nių bėgių. Jie buvo pririšę slides prie 
kuprinių, ir kai Stuartas sugriebė siau
ras geležines kopėtėlės, kurios vedė 
aukštyn alyvos vagono tanko šonu, jis 
būtų buvęs labai patenkintas, jei būtų 
anksčiau numetęs ilgas, poliruotas me
džio slides. Jos trukdys kabarojant ant 
traukinio. Tačiau buvo per vėlu bet ką 
daryti.

Vargais negalais jis įstengė užlipti ant 
vagono. Laimingu būdu traukinio grei
tis buvo nedidesnis, kaip dešimt mylių 
per valandą.

Stabtelėjęs ant alyvos vagono vir
šaus, jis įkvėpė į plaučius oro ir užmer
kė akis norėdamas nusikratyti apsvai
gimo jausmo, kurį pajuto atsiradęs vir
šuje siūbuojančio vagono.

“Kas toliau?” Tai buvo Paavo. Suo
mis buvo įlipęs į tą patį vagoną.

“Pirmyn į garvežį”, Stuartas šūkte
lėjo, “ir paruošk savo pistoletą. Maši
nistas ir kūrikas gali būti ginkluoti. Jei 
turėsime šauti... šaukime taikliai”.

Stuartas kaip katė pradėjo mažinti at
stumą tarp savęs ir garvežio. Jis kadai
se labai mėgo Amerikos traukinių apra
šymus, kuriuose valkatos užšokdavo 
ant traukinių ir vaikščiodavo iškilmin
gai vagonų stogais traukiniui važiuo
jant dideliu greičiu. Jis dabar suprato, 
jog tai buvo vienas iš pavojingiausių 
žaidimų. Vienas klaidingas žingsnis, pa
slydimas ant apledėjusio tanko, ir jis 
būtų numestas greičiausiai mirčiai į na
gus tarp kaukiančių vagono ratų.

Priekyje staigus ružavai geltonos 
šviesos blykstelėjimas apšvietė dangų. 
Kūrikas pradėjo savo darbą — jis mai
tino garvežio krosnį. Stuartas krito ant 
pilvo. Jis neturėjo būti pastebėtas.16

Praėjo pora minučių kol garvežio 
krosnies durys buvo vėl uždarytos. Tuo 
laiku Mikko ir Juhani buvo jau užpaka
lyje Paavo. Stuartas vėl pajudėjo į prie
kį atsargiai apsigraibydamas kelią. Sun
kiausia buvo pereiti nuo vieno vagono 
ant kito. Jam šiaip taip sekėsi, bet jo 
širdis, atrodė, iššoks lauk.

Pagaliau tik garvežio priekaba skyrė 
jį nuo dviejų rusų garvežio būdelėje. 
Stuartas suspaudė automatą ir nusmau
kė dešinės rankos pirštinę.

VAIDUOKLIU
smiltis

Įtempęs save šiam žygiui, jis užšoko 
ant priekabos, atgavo lygsvarą pritūp
damas ir nuslydo suverstomis angli-
mis žemyn į būdelę. Jis atsimušė į kūri
ką, kuris sukosi norėdamas įmesti dau
giau anglių.

“Rankas aukštyn”, riktelėjo Stuartas 
ir įvarė pistoleto vamzdį į vyriškio šon- 
kaulius.

Mašinistas apsisuko išgirdęs įsaky
mą, ir geltonoje garvežio lempos švie
soje jo veidas išblyško lyg vaiduoklio. 
Stuartas nežinojo kokį baisų vaizdą jis 
sudarė, apsirengęs baltai nuo galvos iki 
kojų, su slidėmis išsikišusiomis virš jo 
galvos lyg kokiais milžiniškais ragais.

Pirm negu bet kuris iš rusų atsigavo 
iš nustebimo, Paavo Nicklander pasie-
kė būdelę, o Juhani ir Mikko buvo at
silikę tik per kokį pusmetrį. Būdelė, 
kuri prieš kelias sekundes talpino du 
žmones, dabar priglobė šešis.

“Kaip toli yra artimiausias tiltas?” 
Stuartas paklausė.

Mašinistas keletą kartų užspringo kol 
įstengė pratarti žodį.

“Eks ... Eks ... ekscelencija, jis yra 
maždaug septyni verstai nuo čia”.

“Ar tai plieno ar cemento tiltas?”
“Ekscelencija, jis yra plieno ir me

džio”.
“Gerai”. Nebuvo jokios abejonės, kad 

Stuarto balse skambėjo pasitenkinimas 
išgirdus šią žinią. “Kaip toli bus atsi
likęs sekantis traukinys? Penkias mi
nutes? Dešimtį minučių?”

“Penkias minutes, ekscelencija”.
“Gerai. Dabar klausykis, drauguži. 

Tuojau, kai pervažiuosime tiltą, šis 
traukinys turi būti sustabdytas. Tu su
stabdysi jį kaip galima greičiau. Su-
pranti?”

Vyriškis linktelėjo. Jo veidas buvo 
tikras baimės paveikslas. Jis buvo gir-

dėjęs apie Vaiduoklių skiltį iš kai ku
rių sargybos kareivių ir kaip ta pati 
“skiltis” grąsino sunaikinti Rusijos ge- 
ležinkelį. Jis teisingai spėjo, jog šios 
keturios baltai apsirengusios figūros 
buvo Vaiduoklių skilties nariai.

Kelios minutės ir tiltas buvo pasiek
tas. Sargyba stovėjo abiejuose jo galuo
se. Du kareiviai budėjo prie degančio 
laužo ir pamojavo pasisveikindami gar
vežiui dundant pro šalį.

“Jie aiškiai ėmėsi atsargos priemo
nių”, Stuartas murmtelėjo ir pažvelgė į
mašinistą. Vyriškis buvo pasiruošęs. Jo 
ranka pakilo prie didelės rankenos. Ga
ras nutrūko. Mažas varinis ratas, kuris 
kontroliavo oro stabdžius buvo pasuk
tas iš pradžių palengva, vėliau smar
kiai. Tuoj oras šnypšdamas šovė lauk, 
ir stabdžiai prisispaudė prie ratų.

Žviegiančiu protesto choru iš stab
džių ir ratų kraštų sunkusis traukinys 
trankydamasis sustojo.

“Įjunk judėjimui atgal”, įsakė Stuar
tas. Mašinistas paklausė. “Atleisk stab
džius”.

Varinis ratas buvo pasuktas kol kra
nas užsisuko ir oro siurbliai vėl pradė
jo dirbti traukdami orą. Stabdžiai atlei
do ratus. Stuartas palietė Paavo petį.

“Tvarkoj. Šok lauk. Laikykit juos ne
laisvėje, Paavo, kol aš sugrįšiu. Juhani, 
tu ir Mikko, eikit su jais ir šaukite šiau
rės kurapkos balsu maždaug kas dvi 
minutes. Taip žinosiu kur jūs esate”.

Tą patį momentą, kai jis liko vienas 
garvežyje, Stuartas pasuko ratą ir tie
siog laimino tą progą, kai jam prieš ke
letą metų teko dalyvauti “traukinio ke
lionėje”, suorganizuotoje anglų savaiti
nio laikraščio “Skautas”. Toje trauki
nio “kelionėje” jis praleido visą valan
dą kalbėdamasis su traukinio mašinistu 
ir šio to išmoko apie garvežio valdymą. 
Varomieji ratai pradėjo suktis. Stuar
tas truputį pristabdė ir atidarė “smė- 
liuotoją”. Didieji varomieji ratai pra
dėjo gerai “užgriebti”, kai ratai ir bė
giai buvo užtektinai užbarstyti smėliu.

Palengva, buferiams stipriai daužan
tis, alyvos traukinys pradėjo judėti at
gal. Stuartas palaukė kol nebeliko gali
mybės, jog ratai vėl pradės slysti, ati
darė iki galo variklį ir tuojau pat nušo
ko žemyn.

Geležinkelio linija artėjo antrasis 
traukinys. Jei Stuartas buvo gerai viską 
sutaikęs, abu traukiniai turėjo susidur
ti ant tilto, kuris jungė gilią prarają.

Tiltas buvo iš medžio ir plieno. Trau
kinys lekiąs atbulas turėjo daug ga
lionų degalų. Jei susidūrimas bus už
tektinai smarkus, kai kurie tankai turė
tų būti sudaužyti.

“Tikiuos, kad viskas užsidegs”, pa
galvojo Stuartas, kai jis pasuko į tamsą 
norėdamas susitikti savo draugus. “Jei 
šis tiltas bus sunaikintas, tai Vaiduok
lių skiltis bus suteikusi M’sieur Stali
nui tokį smūgį per pilvą, kad jis raitysis 
daugelį dienų”.

Trisdešimt sekundžių vėliau ritmiš
kas garvežių “čuff-čuff-čuff”, vieno va
žiuojančio žemyn bėgiais, kito aukštyn 
link Murmansko, buvo pertrauktas. 
Antrojo traukinio mašinistas pastebėjo 
pirmojo traukinio užpakalinę lempą ar
tėjant link jo.

Nebuvo galima prarasti nė sekundės. 
Mašinistas spustelėjo stabdžius, bet gar-17

18



vėžys jau dundėjo ant tilto.
“Šok, Ivanai”, suspiegė mašinistas ir, 

klausydamas savo paties komandos, šo
ko gelbėti gyvybę,

Po penkių sekundžių traukiniai susi
tiko.

ANTROJI VIZITINĖ KORTELĖ ... 
IR KROPOTKINO TŪZAS

Stuartas krūptelėjo išgirdęs baisų du
žimą. Jis buvo pasirengęs triukšmui, 
bet ne tokiam, kuris pakilo. Pirmąjį 
smūgį sekė kurtinantis buferių plau
nančių vienas kitą barškėjimas, ir cy
piančio metalo spiegimas nuėjo šiur
puliais per jaunąjį anglą.

Jo širdis stabtelėjo, kai jis pamatė 
antrąjį garvežį krentantį nuo tilto. Jis 
negalėjo įžiūrėti šio milžino formų, bet 
tik pamatė liepsną einančią iš krosnies 
durų. Jis skriejo žemyn lyg krentanti 
raketa, ir iš prarajos pasigirdo ledo lū
žimas ir vėliau milžiniškas sprogimas. 
Cilinderis sprogo praleisdamas susikau
pusį garą tokiu maurojimu, kuris būtų 
prikėlęs ir septynius miegalius.

Kraš, kraš, kr aš! Krintančių vagonų 
ūžesys kėlė ausyse kurtinantį triukšmą. 
Stuartas stovėjo lyg suakmenėjęs.

Jis tikėjosi pamatyti vagonus kren
tančius į prarają, bet niekuomet neįsi
vaizdavo kokio dydžio bus ši katastro
fa ir koks triukšmas bus sukeltas. Vis
kas buvo apvainikuota, kai iš sudaužy
tų vagonų besiveržiančios benzino 
čiurkšlės užsidegė.

Bum! Liepsnos šovė penkiasdešimtį 
metrų virš sudaužyto tilto, apšviesda- 

mos kelis vagonus, kurie dar stovėjo ant 
sukrėsto pastato. Kelių sekundžių bėgy
je praraja buvo čirškiantis pragaras.

Stuartas stovėjo sužavėtas šio vaizdo, 
kol balsas iš tamsos privertė jį pašokti.

“Einam šalin, Stuartai... dabar kiek
vieną minutę čia gali atsirasti šimtai 
kareivių”. Kalbėjo Paavo. Jis buvo la
bai susikaupęs. Nors tai buvo ir karo 
laikas, nors ir tai, ką jie buvo padarę 
buvo padaryta už Suomiją,bet visgi jie 
buvo baisaus įvykio liudininkai.

Pasitraukę nuo ružavos pašvaistės, 
kuri apšvietė visą apylinkę, keturi skau
tai ir du jų belaisviai, mašinistas ir kū
rikas, žiūrėjo.

Praėjus dvidešimčiai minučių, apde
gęs pastatas sugriuvo. Liepsnos lengvai 
praėdė apatinius benzinu persunktus 
rąstus. Alyvos vagonai, kurie dar sto
vėjo ant tilto, taip pat nugarmėjo že
myn prisidėti prie viso šio pragaro.

“Ir tai yra karas”, tarė kietai Stuar
tas, “tūkstančiai ir dešimt tūkstančių 
svarų vertės nuostolių ...”

“Ir mes tai padarėme”, tarė triumfuo
damas Juhani. Tamsiaveidis lapis visai 
nebuvo paliestas šio sunaikinimo. “Ko
dėl gailėtis, Stuartai? Jei Stalinas ne
būtų pasiuntęs savo žudikiškų raudonų
jų į Suomiją, nebūtų tuomet jokių var
gų. Pagalvok apie tankus ir lėktuvus, 
kurie nieko negalės, nes neturės benzi
no. Mes uždavinį atlikome gerai. Tu tu
rėtum būti patenkintas”.

“Taip, aš manau, jog turėčiau”, su
murmėjo Stuartas ir atsisuko į rusą ma
šinistą, kuris sėdėjo sniege linguodamas

Mašina subiro kai pa
siekėm kalną . . Bos
tono Senieji Lapinai 
iškyloje.

Nuotr. R. Šležo
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tai pirmyn, tai atgal, savo veidą užsi- 
dengfęs rankomis. Vyriškis dejavo.

“Kas tau yra? Mes tavęs nežudysi
me”.

“Koks skirtumas kas mane pribaigs?” 
vyriškis prastenėjo. “Aš tikrai būsiu dėl 
šito įvykio nušautas. Jie suvers bėdą 
ant manęs. Kas įrodys, kad jūs mane 
privertėte palikti traukinį?”

“O, tai galima labai lengvai įrody
ti“, Stuartas nusijuokė. “Aš duosiu tau 
raštelį... jis viską paaiškins”.

“Jie sakys, kad aš pats jį parašiau” 
vyriškis sumurbėjo beviltiškai.

“O ne, nesakys. Jie jau yra gavę vie
ną anksčiau”. Jis pasigraibė savo kiše
nėje ir, ištraukęs dinoraštį su pieštuku, 
skubiai parašė raštelį. Jis buvo adresuo
tas “Kropotkinui —■ šnipui”. Paavo švie
čiant pridengtu degtuku, Stuartas per
skaitė.

“Sveikinimai, Kropotkinui iš Vai
duoklių skilties! Mes buvome pralinks
minti tavo pastangų mus sugauti prie 
Lohilinaa vienuolyno. Stebėjome tavo 
kareivius ieškančius su žibintais. Mes 
pertraukėme jūsų geležinklį ir, kai jūs 
atstatysite tiltą, mes turėsime didelį 
malonumą jį vėl sunaikinti. Vaiduok
lių skiltis”.

“Kai jie atstatys tiltą, Stuartai, jie pa
statys tikrai stiprią sargybą”, Juhani ta
rė po to, kai raštelis buvo įteiktas rusų 
mašinistui.

Stuartas palaukė atsakyti tol, kol ma
šinistas ir kūrikas pajudėjo ugnies pu

sėn.
“Mes nė nesapnuojam vėl griauti ši

tą tiltą, Juhani”, jis nusijuokė, “bet ar 
tu nemanai ką tai reiškia. Tai lyg savos 
rūšies vizitinė kortlė ... ji pasako tam 

■tipeliui Kropotkinui, kad Vaiduoklių 
skiltis dar gyva, dar spardosi, dar gali 
atlikti akiplėšiškiausius, pavojingiau
sius žygius ir įstengia pabėgti neprara
dusi nė plauko”.

Juhani pradėjo juoktis.
“Aš būčiau baisiai įsiutęs, jei kas nors 

pradėtų vogti mano elnius ir kiekvieną 
kartą siųstų man žinią, jog jis vėl tą patį 
padarys”.

“Tai ir yra”, Stuartas nusišypsojo. 
“Rusai pradės galvoti kas, po šimts pyp
kių, iš tiesų yra ta Vaiduoklių skiltis. 
Jie jaudinsis ir tikėsis, kad mes betkur 
ir betkokiu būdu galime pasirodyti. To 
mes juk ir norim. Jei galėsime juos pri
versti spėlioti... mes šį tą jau būsime 
atlikę. Tai privers juos statyti sargybas 
visur... ir kuo daugiau kareivių jie tu
ri sargybose, tuo mažiau jų lieka kovai”.

“Kropotkinas bus užtektinai įsiutęs, 
jog galvą daužys į sieną, kai gaus šį raš
telį”, Paavo tarė. “Tai jam antroji kor
telė iš mūsų. Jis tuojau pradės rūpintis, 
kada ir kur jis gaus trečiąją. Stuartai, 
man pradeda patikti šis darbas ... kai 
mes kalbėjome apie Vaiduoklių skiltį, 
aš visai negalvojau, jog mes galėsime 
atlikti tokius darbus”.

“Mes neturime būti per drąsūs”, Stu
artas įspėjo. “Mes turime reikalą ne su

Senieji Lapinai stip
rinasi . . .
Nuotr. A.’ Tamošiūno
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New Yorko sesių Blez
dingėlė.

Nuotr. G. Peniko

pusgalviais. Kropotkinas nėra kvailys. 
Spąstai, kuriuos jis mums paruošė grįž
tant iš Suomijos, tai įrodo. O be to, jis 
sėkmingai sutrukdė mums pasiimti 
sprogstamą medžiagą iš suomių lėktu
vo, ar ne? Kropotkinas yra gudrus”.

“Bet mes galime jį apgauti”, numykė 
Paavo. “Vienas suomis yra vertas pu
sės tuzino rusų”.

Stuartas nieko neatsakė, ir Vaiduok
lių skiltis nieko nelaukdama pajudėjo 
pasienio link. Kai tik jie nukeliavo už
tektinai toli nuo geležinkelio, jie susi
rado daubą, kurioje galėjo pasilsėti. 
Skautai buvo labai pavargę ir, suvalgę 
savo menkų atsargų paskutinius liku
čius, ji susispietė į krūvą ir užmigo.

Kai jie pabudo, snigo, ir virš jų buvo 
trijų colių storumo sniego antklodė. Jie 
buvo išalkę, baisiai išalkę.

“Pabūkit čia”, tarė Juhani, supras
damas visų mintį. “Mudu su Mikko ką 
nors surasim”.

Abu lapiai porai valandų dingo. Grįž
dami jie atsinešė su savim tris šiaurės 
kurapkas. Šie paukščiai turėjo įprotį 
įsikasti po sniegu kai šalta, ir lapiai ge
rai žinojo tą jų paprotį.

Ant medžiotojų laužo jie išsikepė 
paukščius pamovę juos ant šakų.

Pavalgę jie vėl pajudėjo į vakarus. 
Sniegas trukdė jiems slidžių žygį. Ir 
praėjo trys dienos, kol jie vėl pasiekė 
Petsamo apylinkes.

Norėdami pasiekti savo buklą, jie tu
rėjo perkirsti Arktikos plentą. Čia jie 

buvo nustebinti pamatę didelį judėji
mą į pietus. Rusų ir suomių kariuome
nės susirėmė prie Salmijarvi; kova ten 
ėjo dėl svarbių nikelio kasyklų. Nikelis 
buvo laimikis, už kurį suomiai buvo pa
siryžę mokėti pilną kainą.

Kariai ir karinės medžiagos buvo sku
biai siunčiamos į pietus spragų užpildy
mui. Sužeisti vyrai ir neskaitlingi suo
mių belaisviai judėjo į šiaurę. Tie be
laisviai, kurie buvo pajėgūs, traukė sa
vo sužeistuosius draugus rogėmis.

“Jie negavo elnių, kurių taip tikėjo
si”, Paavo tarė triumfuodamas. “Tie du 
šimtai, kuriuos mes nuvarėme į pietus, 
būtų jiems pravertę”.

Likusias dvi dienos šviesos valandas 
keturi skautai praleido pasislėpę, visą 
laiką stebėdami. Pereiti plentą bus sau
gu tik tamsoje, o judėjimo srovė atrodė 
nesibaigianti, benzino dūmai iš motori
nių rogių kabėjo ore lyg mėlynas rūkas.

Stuartas labai norėjo išjudėti. Ar kas 
nors neatsitiko jo tėčiui ir Matti Wuoli- 
joki? Neaiški baimė jį kankino ir, kai 
pagaliau tamsa apgaubė sniegą ir padė
jo keturiems jaunuoliams pereiti Ark
tikos plentą, jo jausmas, kad įvyko ne
laimė, virto įsitikinimu.

“Mes neturime lėkti į būklą”, jis įspė
jo. “Aš negaliu nusikratyti minties, kad 
Kropotkinas turėjo gauti informacijas 
apie mūsų planuojamą Murmansko ge
ležinkelio užpuolimą iš Matti arba iš 
mano tėvo. Jaučiu, kad Kropotkinas 
surado mūsų būklą”.
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Ar gi ne šaunios New 
Yorko sesės?

Nuotr. G. Persiko

“Tu esi pavargęs, štai kas tau yra”, 
tarė Paavo raminančiai. “Kaip tas niek
šingas šnipas galėjo ką nors atrasti? Pa
sakyk man, kaip?”

“Aš tau nieko negaliu pasakyti”, Stu- 
artas atsakė palengva, “bet aš vistiek 
jaučiu, kad mes neturėtume eiti tiesiai į 
būklą. Mes turėtume sužinoti, jei tai 
įmanoma, ar Matti ir mano tėvas dar 
ten yra”.

“Bet kaip... kaip mes galime tai pa
daryti neįėję į būklą?” Paavo paklausė 
nekantriai.

“Aš galiu sužinoti”, tarė Juhani ir nu
sijuokė. “Aš galiu padaryti tai, ką dau
gelį kartų darydavau kai gyvenau su 
savo dėde lapių kaime Kolttakongas. 
Mano dėdė turėjo triobelę, jis negyveno 
palapinėje. Kai kuo nors nusikalsda
vau ... ir norėdavau sužinoti ar dėdė 
namuose, aš užlipdavau ant stogo ir pa
siklausydavau per kaminą. Mūsų būklo 
kaminas dar patogesnis klausimui negu 
mano dėdės. Aš pasiklausysiu ir tuojau 
sugrįšiu”.

“Mes eisime visi kartu”, užsispyrė 
Stuartas. “Galėsime išsiskirti kai žino
sime, jog miške nėra rusų patrulių”.

Kaip keturi vaiduokliai, skautai sku
bėjo slidėmis ir pagaliau surado medžio 
kelmą, kuris buvo kaminu Vaiduoklių 
skilties skautų štabui.

Miške buvo užtektinai tylu, nebuvo 
jokio vėjelio. Kaip maldininkai prieš 
stabą, keturi jaunuoliai suklaupė prie 
kamino. Jie pajuto, kad kažkas buvo 

“namuose”, nes medžio dūmai veržėsi 
jiems į nosis. Neryški šviesa viduje se
no medžio kelmo jiems pasakė, jog apa
čioje dega gera ugnis.

Susitūpę klausėsi. Ir po minutės jie 
išgirdo balsą rusiškai:

“Še, pabandyk tai sumušt. Aš žinojau, 
jog pas mane buvo geriausia korta vi
soje kaladėje”.

Stuartas palingavo galvą ir giliai at
siduso.

“Aš nujaučiau”, sušnibždėjo. “Jaus
mas, jog kažkas įvyko, visą laiką mane 
slėgė”.

“Atsiprašau”, Paavo sumurmėjo. “At
leisk, kad aš buvau toks nekantrus”.

“Tai nieko. Klausimas yra, ką mes 
dabar darysime?”

Minutę buvo tylu. Tada Paavo nusi
juokė.

“Jeigu mes įmestume elnio samanų 
su sniegu žemyn į kaminą, būtų daug 
dūmų... ir rusai turėtų išeiti lauk”.

“Tai atrodo nebloga idėja”, sumurmė
jo Juhani.

“Ne. Tai nėra gera idėja, Juhani“, 
Stuartas pasipriešino, “dėl paprasčiau
sios priežasties, jog ten gali būti pus
tuzinis ar daugiau vyrų. Jei mes juos iš- 
rūkinsim lauk ... kas atsitiks? Jie išsi
skirstys ir vėliau vėl sugrįš. Mes nesa
me užtektinai pajėgūs susikauti su puse 
tuzinu. Iš tiesų, būtų kvaila net su 
dviem ar trim susikibti. Jie bus gerai 
ginkluoti ir, jei mes priimsim Paavo pa
siūlymą, vyrai iš karto supras, jog juos
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Clevelondo sesės 
laimingos turėda
mos savo tarpe 
Seserijos dv. vado
vo s. prof. kun. 
St. Ylą.

Nuotr.
V. Bacevičiaus

norima laukan išrūkyti... ir jie išeis su 
ginklais rankose”.

“O ką tu turi geresnio?” Paavo pa
klausė.

“Taip. Jei mes kaminą užkimšime tik 
pusiau taip, kad apačioje esą pajustų ... 
ir jei tada Juhani pradėtų pamėgdžioti 
kurapką. Tie, kurie lošia kortomis, ma
nys, kad kamine įstrigo kurapka. Vienas 
vyras, gal būt, du ateis valyti kamino ir 
sugauti paukščio ... Jie paliks būklo 
duris atdaras ... tuomet mes geriau ga
lėsime tvarkytis su visa padėtimi”.

“Tavo protas jau buvo senas dar mū
sų protams negimus”, Juhani tarė pa
prastai. “Mes esam laimingi turėdami 
tave mūsų vadovu”.

Kaminas buvo skubiai užkimštas ir 
beveik tuojau apačioje pasigirdo triukš
mas neryškiai girdimas pro kaminą.

Juhani pradėjo mėgdžioti kurapką 
pakliuvusią į spąstus.

“Paukštis ... paukštis įstrigęs kami
ne”, sušuko susijaudinęs balsas. “Bori
sai, pagauk jį. Tai bus geras pakaitalas 
mūsų puode”.

Keturi skautai laukė susikaupę kovai, 
kuri galėjo tuojau prasidėti. Juhani vis 
šaukė kaip paukštis. Stuartas išgirdo 
būklo duris atsidarant, ir kelias sekun
des vėliau vyriškis jau repečkojo šlaitu 
viršun norėdamas pačiupti paukštį pa
kliuvusį į kaminą.
22

Rusas buvo beviltiškoje padėtyje. Jis 
nieko negalėjo įžiūrėti, nes buvo tik ką 
palikęs gerai apšviestą kambarį. Ke
turi vaiduokliai pakilo, ir per trisde
šimts sekundžių jis buvo lyg viščiukas 
vežamas į turgų.

“Dreba iš baimės”, Paavo sukikeno 
paguldęs vyriškį sniege. “Kiek ten jū
sų yra būkle?” jis paklausė, prispaus
damas savo burną prie vyro ausies. “Sa
kyk tyliai... arba tai bus tavo gyveni
me paskutinė minutė”.

“Septyni”, vyriškis prastenėjo.
“Mikko ... pasilik su juo, gal kartais 

tamsa jam kelia baimę”, Paavo įsakė. 
“Mes eisime ir sutiksime priėmimo ko
mitetą”.

Palikę slides ant sniego, Stuartas, 
Paavo ir Juhani nusileido šlaitu. Būk
lo durys buvo plačiai atidarytos. Platus 
šviesos spindulys mušė lauk, apšvies
damas sniegą ir beržus.

Skautai parengtais automatais pasi
ruošė puolimui. Stuartas žvilgtelėjo per 
kampą. Rusai sėdėjo apie stalą lošdami 
kortomis. Viduryje buvo vodkos bonka 
ir aštuonios stiklinės. Rusai nebuvo pa
sirengę nuobadžiauti saugodami būklą 
ir laukdami Vaiduoklių skilties.

Stuartas įėjo į kambarį. Juhani buvo 
iš vienos pusės ir Paavo iš kitos.

“Labas vakaras, gerbiamieji ponai. 
Ne ... prašau nesikelti. Mes neprašome
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jokių formalumų. Mes esame tiktai šios 
vietos savininkai”.

Stuartas ironiškai šypsojosi. Net ir 
faktas, jog rusai buvo suradę šią vietą 
negalėjo nugalėti linksmumo, kurį jis 
jautė matydamas visiškai kvailus iš nu
stebimo rusų veidus. Jų draugas Bori
sas išėjo laukan išvalyti kamino už
kimšto, kaip jie manė, nelaimingos ku
rapkos, ir į kambarį įžygiavo trys pa
siryžę jaunuoliai, visi ginkluoti ir, atro
do, sugebą gerai savo ginklus vartoti.

“Rankas aukštyn, gerbiamieji!” Stuar
tas įsakė. “Mano bičiulis Paavo apeis iš 
užpakalio kiekvieną jūsų ir paims visus 
ginklus kokius jūs tik turite. Vienas 
įspėjimas. Paavo neapkenčia rusų... ir 
jei jūs pabandytumėte iškrėsti kokį špo
są, jis šaus nė sekundės negalvodamas”.

“Aš juos iššaudysiu, jei jie tik pagal
vos apie kokią šunybę”, Paavo atšovė.

Rusai iškėlė rankas. Jie buvo specia
liai parinkti šiam uždaviniui — Vai
duoklių skilties sugavimui. Kiekvienas 
jų buvo geras šaulys, įrodęs savo drą
sumą ir sumanumą. Tačiau jie prarado 
savo drąsą prieš tris skautus. Juhani ir 
Paavo akyse buvo kažkas, kas varė šiur
pulius jų nugaromis. O dėl Stuarto, tai 
jo šaltumas, jo šypsena juos vertė gal
voti, jog lauke turi būti dar daug Vai
duoklių skilties narių.

Be murmėjimo kiekvienas vyriškis 
leidosi iškratomas ir, kai krata pasibai
gė, netoli ugnies gulėjo septyni auto
matai, septynios piniginės ir septyni 
metaliniai ženklai. Kiekvienas piniginėj 
turėjo po pasą su specialia kortele, kuri 
sakė, jog savininkas yra OGPU, baisio
sios rusų slaptosios policijos, narys.

“Mes jaučiamės gavę komplimentą”, 
Stuartas tarė pamosuodamas Juhaniui 
išeiti lauk ir atvesti vidun Mikko su aš
tuntuoju vyru. “Specialieji agentai lau
kia mūsų, ah?” Tada jo balsas surimtė
jo ir jis griežtai paklausė: “Kur yra vy
ras ir jaunuolis, kurie buvo čia kai jūs 
atsiradote?”

Šešios poros akių nukrypo į septintąjį 
vyrą. Stuartas kreipėsi į jį. Jis matomai 
buvo jų vadovas.

“Aš laukiu. Kur yra vyras, kuris bu
vo čia? Jis buvo aptvarstytas. Jaunuo
lis turėjo sužeistą koją”.

Rusas pavilgė savo išdžiūvusias lūpas.
“Jie buvo paimti į Petsamo”, jis su

murmėjo.

“Kada?”
“Prieš tris dienas”.
“Žinai ką nors apie juos?” Stuarto 

balsas buvo dar kietesnis. “Prieš tau at
sakant, leisk man įspėti. Mes visai nė 
nemanome jūsų paleisti tol, kol jie ne
bus išlaisvinti. Jei tu norėsi mus su
klaidinti ..

“Jūs mirsite ... kaip žiurkės, kurios 
jūs esat,” Paavo piktai įsikišo.

“Jie nemirs kaip žiurkės,” Juhani ta
rė švelniai ir, nežiūrint jo balso švelnu
mo, rusai sudrebėjo. Juhani akys lyg 
karštos anglys. “Žiurkės miršta kovoda
mos. Jūs taip nemirsite. Jūs būsite nu
gabenti į tundrą ir ten palikti vilkams”. 
Lapio balsas vis garsėjo ir garsėjo. 
“Stuartas yra mano brolis, ir jei jūs pa- 
lietėte jo tėvą... aš paimsiu iš jūsų už
mokestį”.

“Leisk jiems kalbėti,” tarė Stuartas, 
ir pasisukdamas į rusą, kuris ėjo kal
bėtojo pareigas, jis šūktelėjo: “Na, aš 
laukiu. Ką tu žinai?”

Vyriškis nurijo seiles. Jo akys buvo 
pilnos baimės.

“Jie abudu bus poryt sušaudyti, kaip 
šnipai. Jie buvo nuteisti karo lauko teis
mo tuoj po to, kai žinia apie nelaimę 
prie Murmansko geležinkelio pasiekė 
Petsamą. Kropotkinas pats atvyko ir 
atsivežė lapą popieriaus... aš supratau, 
jog tai buvo laiškas iš jūsų... tai yra, 
jei jūs esate Vaiduoklių skiltis. Gele
žinkelio katastrofa viską sugadino ... ir 
abu belaisviai buvo nuteisti mirti...

Bostono Senieji Lapinai iškyloje . . .
Nuotr. R. Šležo
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kaip Vaiduoklių skilties nariai”.
Stuartas krūptelėjo. Jo tėvas bus nu

šautas, kaip šnipas. Juhani sugriebė 
Stuartą už rankos.

“Nesirūpink, Stuartai, mes turime ke
turiasdešimt astuonias valandas. Daug 
kas gali per tą laiką įvykti”.

Paavo užėmė eilę belaisvių klausinė
jime.

“Kur Petsame yra laikomi belaisviai? 
Ar tu žinai?”

“Jie dabar jau ne Petsame”, buvo ste
binantis jo atsakymas. “Kai tik karo 
lauko teismas padarė savo sprendimą, 
belaisviai buvo išvežti į Linahamari”.

“Ah!” Stuartas atsiduso atsileisda- 
mas. “Vieną baisią akimirką aš pagal
vojau, jog tu man pasakysi, kad jie yra 
išvežti ten, kur mes negalėsime jų pa
siekti”.

Ruso veidu nuslinko ciniška šypsena.
“Juos sunkiau pasiekti Liinahamari, 

mano drauguži, negu Petsame”, jis pa
šiepė. “Petsame yra koordinavimo sto
vykla, kur galutinai transportai yra su
daromi ir nedaug kas žino kas ten vyks
ta. Liinahamari yra didelė bazė. Jūs 
rasite ją ypatingai gerai saugomą”.

“Na, ačiū už informacijas”, Stuartas 
atšovė patenkintas ir buvo laimingas 

matydamas nepasitenkinimo kibirkštėlę 
ruso akyse.

Buvo padarytas trumpas pasitarimas 
suomių kalboje ir belaisviai buvo visą 
laiką gerai sekami. Buvo nutarta tuojau 
pavalgyti. Būkle buvo užtektinai rusų 
atnešto maisto, ir Vaiduoklių skiltis val
gydama aiškiai įrodė, jog jie visi yra 
iš gryno kraujo ir raumenų susidedu 
jaunuoliai.

Užkandę ir pasikrovę maisto kelionei 
į šiaurę, jie pasiruošė išvykti.

“Mes kiekvienas pasiimsime OGPU 
kortelę,” Stuartas pasiūlė. “Jos gali pra
versti. Tikrumoje mes galėtume pasi
skolinti jų uniformas. Mums turėtų ne
blogai tikti. Turime pasirinkimą iš aš- 
tuonių uniformų”.

Rusai buvo priversti išsivilkti ir skau
tai taikėsi švarkus ir kepures. Jie tačiau 
neatleido savo budrumo, nes labai gerai 
suprato, jog aštuoni OGPU agentai bu
vo vikrūs, pajėgūs vyrai. Maža klaide
lė, ir skautai būtų nugalėti.

“Ar mes paliksime savo rūbus kaip 
daliną užmokestį už tuos, kuriuos pasi- 
imame, Stuartai?” (B. d.)

Verčia R. Mieželis.
Iliustruoja A. Muliolis.

Sesės susitikę tarpt, skaučių sąskrydyje Mannheime, Vokietijoje, kovo mėn. 5 d. Iš kairės Rose 
Ann Di-Matta (JAV), Kaethe Schaaf (Vokietija) ir Zita Balandytė (16 Vasario gimnazija).
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TAVO SKILTIS IR DRAUGOVĖ
Jau beveik penkiasdešimt metų pra

ėjo nuo to laiko, kai skautybės įkūrė
jas Lordas Baden-Powellis išleido savo 
knygą “Skautybė Berniukams”, kurios 
antroji lietuvišika laida išėjo pereitą 
mėnesį. Kas iš mūsų tos knygos nežino? 
Kas nežino to nuostabaus skautybės iš
augimo — nuo kelių pionierių iki mili
joninės pasaulio jaunimo šeimos? B.-P., 
rašydamas šią knygą, visai neturėjo 
mintyje noro sukurti didelio masto ju
dėjimą. Skautybės pasaulinį sąjūdį su
kūrė patys berniukai —■ tokie kaip jūs.

Prieš šimtmetį nauja knyga buvo 
berniukų mielai skaitoma, ir greitai vai
kų “gengės” Anglijos miestų gatvėse 
pradėjo organizuotis į “skautų skiltis”. 
Jos išsirinkdavo savo vadą — skiltinin- 
ką, specialius uniformos ženklelius ir 
pradėdavo veikti, kaip buvo patarta 
naujojoje knygoje. Skiltys rinkdavosi 
po atviru dangumi ir nusistatydavo sa
vo veiklos planus. Tai buvo Skautybės 
Sąjūdžio pradžia. Suaugę būdavo kvie
čiami talkon prašant veiklai patarimų. 
Kadangi jų tinkamų pradžioje nebuvo 
tiek daug, kad užtektų kiekvienai skil
čiai, kelios skiltys jungdavos! ir nau
dodavosi tuo pačiu patarėju-globėju. 
Taip atsirado draugininkas ir draugovė, 
bet... skiltis, berniuko-vadovo vadovy
bėje, liko pagrindiniu vienetu ir, kas 
svarbiausia, tokiu vienetu ji yra ir vi
suomet pasiliks.

Šiandien, kai jau turime savo kalba 
“Sk. B.”, reikia atidžiai pažvelgti į sa
vųjų skilčių drabą.

Kokia yra jūsų skilties vieta dr-vės 
darbe? Ar jūsų skiltys vaidina pagrin
dinį vaidmenį dr-vės veikloje? Ar jūs 
dr-vėje veikiate taip, lyg dr-vė būtų 
pagrindinis vienetas? Gal gi dr-vė ri
kiuojama “pagal ūgį”, “pirmais-antrais 
išsiskaičiuok”, ir ... jau yra komandos 
žaidimams. Man labai įdomu, kaip pats, 
mielas br. skiltininke, tapai skiltininku. 
Ar dėl to, kad buvai stipriausias fiziškai, 
ūgiu augščiausiais, vyriausias amžiumi, 
turėjai daugiausia specialybių ir pan., 
ar dėl to, kad tave patys skilties skau
tai išsirinko. Čia gali stabtelėti ir apie 
tai pagalvoti: Tu, Tavo skiltis, Tavo 
draugovė...

Tavo' skiltis. Ji turėtų būti sudaryta 
iš berniukų, norinčių būti tame pačiame 
vienete, nes jie yra draugai, jie drauge 
žaidžia, jie vienas nuo kito netoli gy
vena, eina ton pačion mokyklon ir pan. 
Jie Tave išsirinko skiltininku, o Tu pa
sirinkai paskiltininkį, savo pavaduotoją 
iš jų pačių tarpo. Kiekvienas skilties 
skautas turi skiltyje savo pareigas, pav. 
dienoraštininkas, iždininkas, iškylų va
dovas, virėjas, laužavedys, sanitaras ir 
pan.

Skilčių sueigos reguliarios, geriausia 
kas savaitę, neskaitant dr-vės sueigų.

Kiekvienas skilties skautas turi savo 
žodį dr-vės veikloje. Jis yra pareiškia
mas per Tave, skiltininke, dr-vės vadi- 
joje.

Skiltis mūsų judėjimo pagrindinis 
auklėjimo ir auklėjimosi vienetas. Stip
ri skiltis, stipri bus ir dr-vė.

Dr-vės Vadi j a
Tai yra draugovei vadovaujanti insti

tucija, sudaryta iš dr-ko, skiltininku, o 
kartais, mažesnėse dr-vėse, ir paskilti- 
ninkių. Kaikurios vadijos pareigos yra: 
1. surinkti skilčių pageidavimus, liečian
čius ateities veiklą, 2. ruošti veiklai ide-

Be mazgų stovykloje neapsieisi . . . Vienas iš Bos
tono Senųjų Lapinų . . . Nuotr. R. Šležo
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Liudas Šakalinis.

Laimink, 
a u kš iaLaimink, Aukščiausias, mūsų bro- liją,Skautiškus darbus ir siekimus.Rodyki kelią, skautų lelija, Mums į saulėtus, šviesius rytus.Slepia miglotą ateitį toliai...Būsim Lelijos mes žiedeliu:
Dievui, Tėvynei, artimui — broliui Žengsim garbingu, tiesiu keliu.Lietuvai — mūsų brangiai Tėvynei Dirbam ir dirbsim mes ateity:Sūniškos meilės liepsnos krūtinėj Skautiškais laužais plieskia širdy.Kelias į laisvę kaulais nuklotas ... Žengsim ryžtingai mes juo pirmyn. Jei kas tą šventą kelią pastotų, Skautai pirmieji eisim ugnimDievui, Tėvynei, tautai, žmonijai, Sese, ir, broli, dirbk ir budėk!Laimink, Aukščiausias, mūsų Leliją:Skautiškam darbe stiprink, padėk! 

jas ir planus, 3. tikrinti dr-vės išlaidas, 4. prižiūrėti dr-vės inventorių, 5. sudaryti skiltininkams progą pasikeisti mintimis apie skilčių veiklą, 6. spręsti nus- žengimus skautiškai drausmei bei saugoti dr-vės gerą vardą ir garbę.Iš vadijos narių tarpo išrenkamas pirmininkas (nebūtinai dr-kas), sekretorius ir iždininkas. Posėdžių protokolai tvarkingai vedami ir kiekvieno posėdžio pradžioje perskaitomi ir patvirtinami.Draugininkas dalyvauja vadijos posėdyje patariamuoju balsu. Jis paprastai nebalsuoja, bet gali įsiterpti ir duoti savo patarimą, jei mato, kad vadijos nutarimas ne teigiamai pasitarnaus dr- vės reikalams. Paprastai skiltininkai turi tiek pagarbos dr-kui, kad posėdžio metu jo patarimas yra svarus ir imamas dėmesin. Protingas dr-kas dargi leis savo skiltininkams karts nuo karto padaryti klaidų, aišku, jei tos klaidos nėra rimto pobūdžio. Iš klaidų jaunieji pasimoko daugiau, negu iš aiškiai nustatyto patarimo. Vadija turėtų rinktis reguliariai — mažiausiai kartą į mėnesį. Atrodo, kad savaitiniai ar dvisavaitiniai posėdžiai yra priimtinesnį, nes būna trumpesni. Trumpesniems vadijos posėdžiams gerai tinka laikas tuojau po dr- vės sueigos.Dr-vės vadija yra drauge ir dr-ko skiltis. Čia jis veikia, kaip skiltininkas, 
lavinimo prasme. Tuo būdu jauniems vadovams yra perduodamas dr-ko skautiškas patyrimas, tuo būdu skiltininkai, sekdami dr-ką, išmoksta, kaip

Atėjus vasarai, 
malonu ankstyvo 
pavasario sniegą 
prisiminti . . Cle- 
velando vilkiukai.

Nuotr.
V. Bacevičiaus
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savo patirtas žinias perduoti skautams. 
Taip nuolat lavinami skiltininkai temps 
savo skiltis į priekį skautiškame paty
rime.

Skilties drausmė
Kaip pasiekti ir išlaikyti?

Drausmė pasiekiama nuolatinėmis 
pastangomis. Skautai, savaime aišku, 
privalo laikytis savo 7-tojo įstato. Iš 
antros pusės, skiltininkas turi būti mė
giamas ir berniukų gerbiamas. Draus
mė bus vienete, jei berniukai gerbia 
skautų organizaciją ir jos principus. Su
smukusi drausmė — susmukusios ir lep
šiškos skiltys. Sumanus skiltininkas — 
sumanios, drausmingos skiltys, ir at
virkščiai. Skiltininkas turi pats gerai 
žinoti, ko jis nori ir ką jis daro. Jis vi
suomet turėtų būti pavyzdžiu. Jis turėtų 
elgtis su savo skiltimi taip, kaip norėtų, 
kad su juo kiti elgtųsi. Jis turėtų įkvėpti 
savo skautams mintį, kad jie yra skil
ties, o skiltis jų gerovei ir džiaugsmui. 
Sykį savo skautų suprastas, įgijęs jų pa
garbos ir pasiekęs jų bendradarbiavimo, 
jis jau versis skilties darbe gerai, nes 
skautai pasiduos vadovaujami ir to ieš
kos. Yra būtina, kad skiltininkas gerbtų 
dr-ką ir turėtų jo pilnutinę paramą. Jei 
pasitaikytų drausmės laužymų, skilti
ninkas turi tai iškelti dr-vės vadijoje.

Svarbu, kad skiltininkas duotų kiek
vienam skilties skautui kokį nors užda
vinį ar pareigas, surištas su atsakomybe, 
ir jiems nuolat padėtų. Skilty, kuri yra 
veikli, kuri turi dažnas sueigas ir išky

las, visuomet bus mažiau nedrausmės 
pasireiškimų. Laikyk, skiltininke, savo 
skautus užimtus, duok įdomaus darbo 
ir... būk pats visuomet skautiškos 
drausmės ir paklusnumo pavyzdžiu. 
Seksis gerai!

ATVIRAS LAIŠKAS BROLIJOS VADOVAMS 
IR SKAUTAMS

s. V. A. Mantautas,
LSB Vadijos Tautinio Aukl. Skyriaus vedėjas

Brangūs Broliai!

Ant išvyniotos vėliavos 
Kilniai išrašę: už tėvynę! 
Rankas sau draugiškai supynę. 
Pirmyn, jaunime Lietuvos!

/Maironis/

Per mūsų mielojo "SKAUTŲ AIDO" puslapius 
noriu Jus painformuoti apie du Brolijos T. A. Sky
riaus sumanymus — planus. Vienas jų liečia 
tautinį auklėjimų siauresne prasme, kitas — lau
žus. Taip, ir laužus: mat, Brolijos Vadija nutarė 
Vyr. Laužavedžio pareigas sujungti su T.A. Sky
riaus vedėjo pareigomis, ir abu šie dalykai da
bartiniu metu randasi T.A. Skyriaus žinioje.

Pradėsiu nuo laužų.
Visi gerai žinome, kokį nepaprastai svarbų 

vaidmenį laužai vaidina skauto gyvenime. Be 
nakties dangun linksmai kylančios laužo liepsnos 
ir aplink susėdusia broliško rato mes skautavimo 
iš viso neįsivaizduojame. Kas nėra pajutęs laužo 
žavesio, kas savo širdyje nesine'šioja ir nesaugojo 
jo spragsinčių žiežirbų atminimo, tas skautybės 
neišgyveno, nesuprato . . .

New Yorko vilkiu
kų oktetas—rim
tas sk. vyčių ok
teto konkurentas...

Nuotr. G. Peniko
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Norėdama, kad visos mūsų skiltys aktyviai įsi
trauktų į laužąvedybą ir giliau pasisavintų kiek
vienam skautui laužo teikiamą dovaną ir paslap
tį, kuri berniuko gyvenime palieka neišdildomą 
skautišką anstpaudą, Brolijos Vadija pavedė savo 
Tautinio Auklėjimo Skyriui surasti ir paruošti 
tinkamos mdžiagos.

Šis medžiagos paruošimas ir perdavimas viene
tams Vyriausiojo Skautininko ir Vadijos yra su
prantamas pačia plačiausia prasme, būtent, kaip 
vadovų ir skautų instruktavimas laužų supratime, 
parengime, pravedime ir tinkamam panaudojime 
skautiškiesiems tikslams atsiekti. Pati duodamoji 
medžiaga čia tarnauja kaip priemonė ir turi de
rintis prie šito pagrindinio tikslo.

Pagal Vyriausiojo Skautininko pageidavimą, 
Jūs, Brangūs Broliai, rasite "SKAUTŲ AIDE" spe
cialų skyrelį, skirtą laužams. Jo vardas lieka kaip 
ir buvęs — "LAUŽAMS LIEPSNOJANT", tačiau 
turinys ir forma turės naujų elementų.

Kadangi instrukcijos pavidalas "SKAUTŲ AI
DUI" būtų neįdomus ir sausas, vietoje to parin
kome pašnekesį. Ir ne šiaip sau pašnekesį, bet 
pašnekesį prie laužo! Laužas, tiesa, šiuo atveju 
bus tiktai simboliškas, tačiau skautui vaizduotės 
netrūksta, ir, jai padedant, mes visi rinksimės 
apie laužą, klausysimės pašnekesio, dalinsimės 
mintimis ir matysime iš laužo ugnies į mus žvel
giančius brolių ir sesių veidus net pačiuose toli
miausiuose pasaulio kampeliuose.

Tie mūsų pašnekesiai bus įvairūs. Vieni — tru
putį ilgesni, nagrinėjant kurį nors laužavedybos 
klausimą, paskirus punktus pavaizduojant ištrau
komis iš įvairių laužų, lauželių, pasirodymų; kiti 
— trumpesni, arba ir visai trumpučiai, drauge 
su juos sekančiu ištisu laužu; dar kiti — pasi
kalbėjimai prie laužo su Brolijos, Seserijos, Są
jungos vadovais-ėmis ir pačiais skautais, prade
dant nuo vilkiukų, baigiant sk. vyčiais ir jūros 
budžiais. Laikui bėgant, galėsime įvesti ir dar 
kitokio pobūdžio pašnekesių. Tai priklausys nuo 
Jūsų, Broliai, atsiliepimų, pageidavimų, pasiūly
mų, kurių visuomet lauksiu /rašykite sekančiu ad
resu: V. A. Mantautas, S.J., West Baden College, 
West Baden Springs, Indiana, U.S.A./.

Prieš susirenkant prie laužo pirmajam pašneke
siui, štai, labai svarbi pastaba. Ne vienas esame 
skaitę dabartinio Pirmijos Pirmininko Vyr. Sktn. 
Dr. Vytauto Čepo žodžius: ", . . bet skautybės ne- 
išdėstyt knygose, nors jų ir tomų tomus prira
šytum. Skautybę reikia išgyventi, nes ji — gyve

nimo mokykla. Todėl bet kuria skautybės vado
vėlio paskirtis tėra ir tegali būti — tiktai įsmeigti 
vieną kitą gairę kelyje, kuri parodytų teisingą 
kryptį pėdsekiui — skiltininkui, vedančiam savo 
skiltį skautybės keliu". Pritaikykiny šiuos žodžius 
ir mūsų pašnekesiams! Jie tegali būti tiktai maža, 
gairelė, tiktai vienas bandymas paieškoti pėdsakų 
laužavedybos srityje. Ta sritis — begalo turtinga 
ir didelė. Jei mūsų pašnekesiai paskatins skautus 
ja labiau susidomėti ir patiems joje gilintis, — 
tikslas bus atsiektas . . .

Pereinant prie tautinio auklėjimo: neužilgo 
"SKAUTŲ AIDE" pasirodys T.A. Skyriaus tvarko
mas skyriukas, vardu "TAU, TĖVYNE". Jį pama
tę, nepagalvokime, kad, va, dabar Brolijos Vadija 
visus tautinio auklėjimo klausimus nori sugrūsti 
į vieną vietą. Kaip ir visuoment, kiekvienas 
"SKAUTŲ AIDO" puslapis, kiekviena skautiško 
darbo pastanga turi būti persunkta Tėvynės meile. 
Skyriukas įvedamas tik dėlto, kad prisirinko eilė 
grynai specifiškų klausimų tautinio auklėjimo sri
tyje, kurie prašosi savo "nuosavo" kampučio.

Skyrelyje "TAU, TĖVYNE" bus nuolat prane
šama apie T.A. Skyriaus darbą, duodant vado
vams ir skautams patarimų ir medžiagos. Pačioje 
pradžioje, numatome eilę laiškų apie Tėvynės mei
lę. Labai daug vadovų skundžiasi, nežiną kaip 
prieiti prie savo tautai žūvančiųjų jaunuolių. Be 
abejo, tikslaus ir tobulo atsakymo duoti čia ne
įmanoma. Tačiau viena aišku: vien jausmais, vien 
kalbėjimu apie pareigą mylėti Lietuvą prie jauno 
vąyro neprieisime. Dievas ne be reikalo yra davęs 
žmogui brangią proto dovaną. Protas nuolat klau
sia "kodėl". Jeigu nesugebėsime duoti rimtų ar
gumentų berniukų protui, jausminis pagrindas 
sugrius, ir jo griuvimas bus didelis. Todėl mūsų 
tarpe nuolat turėtų būti svarstoma, ieškoma pa
čių tinkamiausių, pačių geriausių argumentų, pa
čių tiesiausių kelių juos berniukams patiekti, pa
čių rimčiausių, jiems prieinamų ir suprantamų 
minčių, kurios priverstų ne juokais pagalvoti apie 
Lietuvą ir likti Jai ištikimu sūnumi.
Tad šalia įvairių kitų priemonių, didesnis intelek

tualinis gilinimasis į Tėvynės meilės problematiką 
yra būtinas mums visiems be išimties. Minėtieji 
laiškai, skirti toli nuo Tėvynės bręstančiam lietu
viui jaunuoliui, tepadeda skautui — vadovui ieš
koti kelio į lietuviškų širdžių išlaikymą ne sveti
mų miestų blizgėjimui ir triukšmui, bet ŠVEN
TAJAI LIETUVAI!

Toronto jūrų skautės-tai 
ir budžiai atidarė plau
kiojimo sezoną 24. 6. 
1956.

Nuotr. M. Empakerio
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Ar skirsimės, nesitikėdami pasimatyt.
Ar reiks mums savo širdyje šią viltį užgesyt?

Nors sakom mes dabar sudiev.
Bet širdys plaks išvien.
Nors sakom mes dabar sudiev, 
bet susitiksim vėl.

Diena pranyksta naktyje ir ilsisi gamta . . .
Iš rankomis nupinto meilės rato kils malda.

Nors sakom . . .

Kai gęstant laužui, lūpos mūs' tyliai sudiev 
šnabždės.

Tai skautiška tvirta viltis vėl mus sujungt žadės. 
Nors sakom . . .

Tu, Visagali, iš Dangaus palaimos siųski mums, 
O Tavo meilė amžinai vėl kartą mus sujungs.

Nors sakam . . .

DARBELIAI 
Paruošė Miškinis

Kadangi vasara čia pat, dabar yra pats laikas 
kiekvienai skautei paruošti ir pagražinti savo 
darželį. Žemė jau sukasta, sėklos pasėtos ir dai
gai dygsta. Tačiau darželį galima truputį dau
giau suasmeninti. Pažiūrėk į piešinėlius. Tai 
voverė su papūga. Kai juos prikalsi prie kotelių, 
galėsi įsmeigti į savo darželį. Juos padaryti ne
sunku, ir visados gali pažįstamo brolio skauto 
paprašyti, kad padėtų. Reikalingi šie įrankiai: plo
nas pjūklelis, fanierinio medžio /ply-wood/ kvad
ratas, smulkios vinutės, klijai, stiklinis popieris ir

dažai. Nupieštą siluetą gyvulio ar paukščio iš
pjauk pjūkleliu. Išdažyk tinkamomis spalvomis 
visą paukštį ar gyvulį. Kai dažai išdžius, gali nu
lakuoti kelis kartus, kad spalvos nenubluktų. Da
bar lieka tiktai prikalti prie kotelio ir įsmeigti į 
žemę.

Tai būtų įdomus skilties arba būrelio projek
tas. Skiltininkės arba būrelio galvos kieme skau
tės galėtų bendrai išsikasti savo darželį ir pasi
daryti šiuos papuošimus skilties, būrelio gyvulio 
ar paukščio pavidalu.
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__ _ ___  _ .-mw>asu didžioji šėiovi
Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Avė, Toronto, Ont. Canada.

LSS Tarybos Pirmija, Seserijos VS pristačius, pakelia/apdovanoja šias Seserijos vadoves: 
J vyr. skautininkės laipsnį — s. M. Budriene, s. S. Gudauskienę, abi Čikagoje;
į paskautininkės laipsni — v.sl. A. Naujokaitienę, Los Angeles;'
Ordinu "Už Nuopelnus" — ps. Ž. Buknytę, Det-r,, ps. D. Pulkauninkaitę, Los Angeles;
Tėvynės Dukros Ženklu — D. Jakštaitę, Huettenfeld, R. Laukaitytę ir A. Rugieniūtę, abi 

Muenchen, Vokietija.

PIRMUOS PASTOGĖJE

© Naujasis LSS Tarybos Pirmininko v.s. dr. V. 
Čepo adresas yra: Box 62, Boston 26, Mass., JAV,

® Tarybon balsavimo keliu koptuoti šie trys 
sk-kai/kės: s. V. Bražėnas, ps. kun. J. Klimas ir 
ps. R. Molienė. Dėl ketvirtojo nario, balsams po 
lygiai pasidalinus, vyksta papildomas balsavimbs,

® Pirmijon išrinkti šie Tarybos nariai: s. E. 
Gimbutienė, v.s. K. Jonaitis, v.s. F. Kirša ir ps. 
R. Molienė. Dėl penktojo nario, balsams po lygiai 
pasidalinus, vyksta papildomas Tarybos narių bal
savimas.

® Už nuoširdų darbą KSS Prezidiumo Pirminin
kui ps. dr. J. Gimbutui ir visiems Prezidiumo na
riams pareikšta padėka.

® Š.m. rugsėjo mėn. 1-3 d.d. prie Windsoro, 
Ont., Kanadoje šaukiamas LSS Tarybos narių po
sėdis. Vienas iš pagrindinių klausimų bus statuto 
keitimas.

KANADOS RAJONAS

MONTREAL, QUE.
® Montrealio Skautų Tunto Vadiją sudaro šie 

vadovai: s. S. Naginionis — tuntininkas, s.v. v.sl. 
V. Piečaitis — adjutantas, s.v.sl. A. Kličius — Dr. 
J. Basanavičiaus Skautu Vyčių Būrelio vadas, v.vi. 
A. Pilypaitis — D.L.K. Gedimino Laivo vadas, 
s.v. v.sl. V. Paulius — Kun. Margio skautų drau
govės draugininkas, s.v.v.sl. J. Piečaitis — Anykš
čių Šilelio vilkiukų draugovės draugininkas. Tun
tą šiuo metu sudaro 67 skautai.

® Paskutiniame Vadijos posėdyje, jvykusiame 
kartu su Neringos sesėmis, nutarta ruošti bendrą 
vasaros stovyklą liepos mėn. 14-21 dienomis. 
Kaip ir ankstyvesniais metais stovyklon bus pri
imamas ir neskautiškas jaunimas. Pagalbiniams 
darbams yra kviečiami skautų ir skaučių tėvai. 
Stovyklos mokestis nustatytas $12.50 asmeniui, 
įskaitant visas kelionės išlaidas. Iš šeimos vyks
tant daugiau kaip vienam asmeniui, šis mokestis 
sumažinamas iki $10.00. Gavus paramą iš šalpos 
organizacijų bei pavienių asmenų, bus galima 
keletą neturintgų skautų-čių nuo mokesčio at
leisti arba jį sumažinti.

@ Gegužės mėn. 26 d. mūsų skautai pagelbė
jo Kanados skautams rinkti aukas gatvėse. Dau
giausia aukų surinko vilkiukas E. Petrulis, s. n.
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Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje garbės 
prenumeratas apmokėjo:

22. A. Andrulionis, Boston, JAV.

23. K. Toliušis, Montreal, Canada,

TORONTO, ONT.

® Birželio 17 d. jaun. skaučių ir vilkiukų dr- 
vės praleido visą dieną, smagiai beiškylaudamos 
Leaside miške. Tai buvo pirmoji šiais metais ma
žųjų iškyla, kurios pasisekimu vadovai džiaugiasi. 
Iškylos programoje buvo pravesta daug įdomių 
žaidimų, o ir nuo dainų aidėjo gražiosios miško 
atšlaitės.

Laužo pasirodymai, iš kurių trys net buvo pre
mijuoti, svečiams ir patiems iškylautojams ne
paprastai patiko. Svečių turėta iš skaučių ir skau
tų dr-vių, o taip pat mūsų nepamiršo ir Skautams 
Remti Draugijos pirm. p. Šlekys. Po šios iškylos 
mažuosiuose paliko vienintelis rūpestis — kada 
bus antroji tokia iškyla. Per-nas.

® KLB Kultūros Fondas, vadovaujamas p. Iz. 
Matusevičiūtės, šios vasaros skautų-čių stovyklai 
paremti paskyrė $100. Ši materialinė Kultūros 
Fondo parama yra drauge ir moralinė, nes tuo 
išreiškiamas pritarimas ir paskatinimas skautiš
kam darbui. Didelis skautiškas ačiū K. Fondui.

Toronto skautų-čių' stovykla šia vasarą įvyks 
liepos 28 — rugpiūčio 6 d. Ingelwood, Ont. Lau
kiama nemažai sesių ir brolių iš JAV.

© Dail. ps. V. Bričkus, pereitą žiemą gilinęs 
meno studijas Paryžiuje, vėlyvą pavasarį sugrįžo 
į Torontą ir vėl įsijungė dirbti "Skautų Aido" re
dakcijoje.

LONDON, ONT.

® Mūsų skautės, jaun. skautės ir vilkiukai 
vyčio Algio E. vadovaujami padarė puikią išvyką 
į Tilsonburgą-Courtlandą. Ten organizuotai ir 
uniformuoti dalyvavo vietos lietuvių kolonijos mo
kyklos mokslo metų pabaigos akte ir Motinos Die
nos minėjime bei gražiomis deklamacijomis pri
sidėjo prie programos atlikimo.
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• Tilsonburgiškiai skautų dar neturėjo, bet 
pamatę organizuotą jaunimą ir s. Z. Paulionio 
raginami sutiko ir savo vaikus įrašyti j skautų 
eiles. s.Z. Paulionis įkūrė mišrią skautų skiltį.

9 Londono Simono Daukanto draugovė 
labai nuotaikingai paminėjo Motinos Dieną. Daly
vavo daug bičiulių, rėmėjų ir svečių.

L. Etas.

HAMILTON, ONT.
• Gedimino vardo sk.-vyčių būrelis išsirinko 

naują vadovybę: vados A. Trumpickas, pav. E. 
Petrušaitis.

• Paskutinės sk.-vyčių sueigos metu Džiambo- 
rės Fondui būrelis sumetė smulkiais $3.80. Būrelis 
nubalsavo prie šios sumos iš kosos dar pridėti $5. 
Per Nemuno tuntą pinigai pasiųsti DF. Taip pat 
būrelis savo tuntą parėmė $30.00 auka.

® Du vyčiai kandidatai ruošiasi šią vasarą 
duoti įžodį.

• ps. J. Trečiokas yra naujasis Nemuno tunto 
tuntininkas.

® Tuntas įsigijo patefoną, mikrofoną ir du 
garsintuvus.

• Vyksta skiltininkų kursai. Tikimasi turėti
stiprių vadovų. E. Dobilas.

JAV RAJONAS

BOSTON, MASS.

© Būrelio vadui v.sl. Č. Kiliuliu! pasitraukus iš 
"Senųjų Lapinų" vado pareigų, naujuoju vadu 
buvo išrinktas psl. T. Šležas.

• Š.m. gegužės mėn. 25-27 d. ištrūkę iš 
miesto triukšmo, Senieji Lapinai ir Žalčių skiltis 
praleido Baltųjų kalnų viršūnėse kelias smagias 
dienas 'AUKŠTIKALNIO" stovykloje. Net ir smar
kus lietus nesudrumstė jų skautiškos nuotaikos.

Stovykloje pagilino praktinio skautavimo ži
nias, pastatydami penkiolikos metrų ougščio sig
nalizacijos bokštą, kepdami ant karties vištos, 
bei atlikdami įvairius kitus uždavinius. Daugiausia 
laiko užimąs punktas stvoyklos programoje buvo 
kopimas į "Mt. Chocorua", kuris turėjo 3.475 
pėdas ougščio, bet tai buvo kartu ir maloniausias 
— įspūdingiausias, nes keliavome į kalną naktį 
ir grįžome per stiprų lietų.

Tarp stovyklos dalyvių buvo vedamas individo 
skauto konkursas, kurį laimėjo du broliai si. V. 
Koklys ir sk. G. Juozapaitis. Stovyklautojai grįžo 
namo pilni skautiškos dvasios ir noro turėti dau
giau tokių panašių išvykų. Č. K.

CLEVELAND, OHIO

/sks/ Gegužės 18-19 dš Clevelando Arenoje 
buvo Amerikos Skautų vietos tarybos surengtas 
milžiniškas pasirodymas, kuris simbolizavo į 4 
milijonus augančio šio krašto skautybės siekimus. 
Didžiajame pasirodyme abu vakarus dalyvavo 
17.000 clevelandiečių skautų. Jų tarpe gražiu 
tautiniu koloritu pasireiškė Clevelando Pilėnų 
tunto DLK Kęstučio vilkiukų draugovė, kuriai va
dovauja ps. VI. Bacevičius. Kęstutėnai vaizdavo 
šienapiūtę. Dr-vė šalia žvaigždėtosios vėliavos ne
šė lietuviškąją trispalvę. Mūsų jaunųjų grupei 
vadovavo tautiniais rūbais apsirėdžiusios p. O. 
Jokūbaitienė ir s. J. Gulbinienė, o jas sekė taut, 
drabužėliais pasirėdę vilkiukai su dalgiais ir grėb
liais. Eiseną sekė šieno vežimas, traukiamas 

dviejų skautukų — improvizuotų arklių. Abu va
karus per 20.000 žiūrovų talpinanti Arena pa
lydėjo mūsų kęstutėnus gausiomis katutėmis.

© /sks/ Sekmadienį, geg. 13 d., Lietuvių Sa
lės naujai įrengtoje rūsio svetainėje Clevelando 
Neringos skaučių tuntas kukliai paminėjo Motinos 
Dieną. Šioje sueigoje trys "vandenių" valties kan
didatės — D. Jurgutavičiūtė, G. Gulbinaitė ir D. 
Benokraitytė davė jūrų skautės įžodį. Sueigon at
silankiusios skaučių mamytės ir įžodį davusios 
"vandenės" buvo apdovanotos rugiagėlėmis. Mo
tinos Dienai skirtą pašnekesį skaitė s. J. Gulbi
nienė. Ypač mielo, kad savo mintims paryškinti 
prelegentė atpasakojo vaizdeli iš v.s. R. Spalio 
knygos "Ant Ribos". Sueiga baigta dainomis ir 
skautukių nuoširdžiomis improvizacijomis.

® /sks/ Gegužės 12 d. skautų tėvų k-tas 
Clevelando skautams ir skautėms YMCA sporto 
salėje buvo surengęs smogų linksmavakarį. Prieš 
jį vytautėnai turėjo savo dr-vės sueigą.

• /sks/ Clevelando Pilėnų tunto Vytauto Di
džiojo skautų draugovė birželio 14 d. pavakarį 
Lietuvių Darželyje savo sueigoje paminėjo liūd
nąsias birželio sukaktis bei pagerbė Sibiran iš
tremtus, žuvusius bei nukankintus sk. vadus ir 
skautus. Sueigą pradėjęs vytautėnų draugininkas 
v.s. V. Kizlaitis pakvietė p. B. Gaidžiūną tarti 
žodį skautams. Kalbėtojas, kalbėdamas apie kru
vinąjį birželį tėvynėje, kartu skatino dar dau
giau pasišvęsti jos laisvei atgauti. Jis prisiminė 
Lietuvos Skautų Brolijos Vadą v.s. pulk. J. Ša- 
rauską, kuris žuvo kankinio mirtimi prie Červenės. 
Aidint trimitui, prie dr. V. Kudirkos paminklo 
buvo padėtos gėlės birželio įvykių aukoms pagerb
ti. Keli vytautėnų kandidatai prie Tautos himno 
kūrėjo paminklo ir lietuviškosios trispalvės davė 
skautu įžodį. Jiems buvo užrišti kaklaraiščiai ir 
kiekvienam įteikta dovanų — tik iš spaudos iš
ėjusi antroji lietuviška loida knygos "Skautybė 
berniukams". Sugiedotas Tautos Himnas.

Vytautėnai ir jų vadovai dėkingi mamytėms, 
tėveliams ir sk. bičiuliams už dalyvavimą jų iš
kilmingoje sueigoje.

VYTAUTĖNAI JAV SOSTINĖJE

© /sks/ Birželio 16-17 d. savaitgalį Clevelan
do Pilėnų tunto Vytauto Didžiojo skautų dr-vė tu
rėjo įspūdžių pilną iškylą JAV sostinėje — Wa
shingtone. Jie aplankė Washingtono istorinius pa
status bei paminklus, o taip pat dalyvavo lietuvių 
sąskrydžio iškilmėse.

Birž. 16 d. vytautėnai dalyvavo iškilmėse Ar- 
lingtono kapinėse, kur buvo padėtos vainikas 
prie Amerikos Nežinomojo Kario ir įeit. Harris ka
pų. Sekmadienį, birž. 17 d., vytautėnai dalyvavo 
pamaldose šv. Mato katedroje, kur jiems teko sė
dėti greta mūsų diplomatų.

Vytautėnai kartu su kitų vietovių skautais -te
mis aplankė Lietuvos Pasiuntinybę. Ten jie buvo 
priimti Lietuvos Pasiuntinio Washingtone min. P. 
Žcdeikio ir diplomatų Šefo min. St. Lozoraičio. 
Mūsų diplomatams išreikšta padėka už moralinę ir 
medžiaginę paramą lietuviškai skautijai. Jų talka 
visados buvo skautams efektinga, kada šie vyko 
į pasaulinius skautų sąskrydžius ar džiambores 
atstovauti savo pavergtą Tėvynę.

Skautai pasiuntinybėje buvo nufotografuoti 
kartu su visais Lietuvos diplomatais.
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Vytautėnų iškylai vadovavo jų dr-kas v.s. V. 
Kizlaitis. Joje dalyvavo dr-ko pav. ps. R. Minkū- 
nas, skiltininkai — K. Gaidžiūnas, P. Žygas, Vyt. 
Gedgaudas ir skautai —• V. Venclauskas, L. Mels- 
bakas, A. Šakauskas, R. Misiūnas, M. Rinkevi
čius, E. Velyvis ir A. Grigaliūnas.

Šios iškylos pasisekimas parėjo ir nuo vytautėnų 
dr-ko pasiaukojančios materialinės paramos, nes 
jis pats savo lėšomis 6 skautams apmokėjo visas 
kelionės išlaidas.

CHICAGO, ILL.

@ /sks/ Birž. 2 d. Chicagos lietuviams skau- 
tams-tėms buvo reikšminga diena, nes tądien 
Chicagos vaistininkas p. Pranas Rokas perdavė 
skautų vadovybei savo 80 akrų ūkį šiauriniame 
Michigane. Ten būsianti nuolatinė skautų sto
vyklavietė, kuriai puikias sąlygas sudaro miškas, 
kalvos ir du ežerėliai. Ir kaimyninių vietovių skau
tai turėtų pasistengti pasiekti šią stovyklą.

Perdavimo iškilmės buvo Hollywoodo svetainėje, 
dalyvaujant pusšimčiui skautų-čių vadovų bei sk. 
tėvų-rėmėjų.

Chicagos sk. tėvų k-tas pradėjo telkti lėšas 
naujajai stovyklavietei įrengti. Pirmoji aukojo 
vyr. sktn. Dr. Milda BUDRIENĖ, skirdama sto
vyklos sanitariniams įrengimams $100. Dr. S. 
BIEŽIO auka bus įrengtas stovyklos vandentie
kis. Aukos telkiamos nuolatiniams stovyklos pa
statams įrengti.

NEW-YORK, N.Y.

/sks/ Šio sezono pabaigai New Yorko skautų 
dramos sekcija gegužės 19 d. Hartforde, Conn, 
vietos skautų-čių tėvų k-to vakare suvaidino V. 
Alanto 3-jų veiksmų komediją 'Buhalterijos klai
da'. Tai buvo šeštasis šio veikalo pastatymas. Žiū
rovų buvo pilnutėlė salė ir vaidinimas buvo šil
tai priimtas. Režisavo Vyt. Kidolis, vaidino — 
A. Endriukaitytė, B. Kidolienė, L. Vitkauskaitė, 
A. Alksninis, D. Gasiūnas, R. Kezys ir J. Ulėnas. 
Technikinis personalas — V. Mikalauskas, A. 
Grigaitis ir P. Petraitis. Po vaidinimo hartfordiš- 
kiai N.Y. vaidintojams surengė puikias vaišes.

® Skautų Tauro tunto adjutantą ps. V. Mika
lauską ištiko skaudi nelaimė — mirė jo motina, 
gyvenusi Čikagoje. Visi New-Yorko broliai liūdi 
drauge su savo broliu Vaciurrt.

® Gegužės 30 d. New-Yorko Korp! Vytis na
riai turėjo linksmą išvyką į netoli miesto esantį 
Pelhambay parką. KorpĮ Vytis N.Y. skyriui va
dovauja ps. R. Šilbajoris. R. K.

© Petras Avižonis, New Yorko skautų Tau
ro tunto Audros laivo vadas, grįžo vasarai į New 
Yorką iš South Carolina, kur jis studijuoja medi
ciną.

Mylimai mamytei mirus, 
New-Yorko skautų Tauro tunto

adjutantą ps Vacį Mikalauską 

giliai užjaučia ir kartu liūdi 

Tauro Tuntas.

New-Yorko skautu "Tauro" tunto adjutantą 

pasktn. VACĮ MIKALAUSKĄ

jo mylimai Mamytei mirus, broliškai užjaučia 
ir drauge liūdi

Waterbury Skautu Vietininkija 
ir Vietininkas.

Mielą Tauro tunto adjutantą

ps. V. MIKALAUSKĄ

dėl jo mylimos Mamytės mirties atjaučia ir 
drauge liūdi

New-York'o Neringos Skaučių Vietininkija

WORCESTER, MASS.

@ /sks/ Worcesterio "Skautiškojo Kampelio" 
žiniomis pastaruoju laiku JAV 1-jame rajone in
tensyviai ruošiamasi vasaros stovyklai. Bal. 28- 
29 d. Waterbury to rajono vadų suvažiavime 
nutarta šią vasarą rengti bendrą skautų stovyklą 
antroje rugpiūčio pusėje. Ieškoma stovyklavietės 
Naujosios Anglijos vidurkely — tarp Hartfordo- 
Waterburio. Šiai stovyklai vadovauti sutiko v.s. 
Ant. Saulaitis. Skautės taip pat turės savo atskirą 
stovyklą brolių kaimynystėje.

© /sks/ Worcesterio skautų vietininkijoje da
bar vyksta skiltininkų kursai. Pašnekesiai būna 
kas sekmadienį. Kursus lanko gausus skautų 
būrys. Kursus išklausę skautai gaus atitinkamus 
pažymėjimus. Vietininkijoje suorganizuotos krep
šinio ir tinklinio komandos pradėjo treniruotes. 
V-jos sporto vadovas yra sk. vytis psl. A. Glodas.

WATERBURY, CONN.

© Vatšnys Arvydas, veiklus L.K. Šarūno Dr-vės 
draugininkas, šiais mokslo metais baigia Crosby 
Highschool ir, kaip labai geras mokinys, visą 
laiką buvo tos mokyklos Honor Society nariu ir 
ėjo Vice-Pirmininko pareigas. Be to, priklausė 
keliems kitiems tos mokyklos klubams, būtent: 
Vokiečių k., Matematikų, Plaukimo ir kit. Jis pri
imtas: 1. į Universtity of Connecticut, 2. Stevens 
Institute of Technology, New Jersey, 3. Mas
sachusetts Institute of Technology, Cambridge, 
Mass, ir 4. Yale University, New Haven. Trys 
pastarieji u-tai paskyrė jam stipendijas. Jis pa
sirinko Yale un-tą.

® /sks/ Nežiūrint darganoto oro, birž. 9 d. 
Dr. M. Devenio ūkin prie Watertowno, Conn., su
važiavo apie 300 skaučių-skautų bei svečių pa
sižiūrėti konkursinio skaučių laužo. Laužą pra
vedė LSB Vyr. Laužovedys s. Vilius Bražėnas iš 
Stamfordo, Conn. New Yorko ir Hartfordo skau
tės laimėjo pirmąsias vietas savo pasirodymais. 
Joms įteiktos simbolinės dovanos — newyorkiš- 
kėms — kirvis, o hartfordiškėms — piūklas. Šil
tai buvo priimti ir New Haven bei Waterburio 
skaučių pasirodymai. Pasirodymo vertinimo komi
sijoje buvo: ponios Nenortienė, Prekerienė, Ulė- 
nienė, V. Bliumfeldas, R .Kezys, A. Saulaitis ir
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1955/56 M. "SKAUTŲ AIDO" VAJAUS-KONKURSO REZULTATAI
VIENETAI:

I v. Doriaus- Girėno sk.-vyčių būrelis Omahoje, Nebr. — ryšininkas s.v. v.sl. St. Ra
džiūnas; vieneto narių skaičius 6; taškai 122; rodiklis 20.36.

II v. Voverų skiltis, Baltijos viet-ja, Boston, Mass. — ryšininkė v.sl. B. Banaitytė; vie
neto narių skaičius 9; taškai 166; rodiklis 18.44.

III v. Herkaus Montės jūrų budžių bortas, Toronto, Ont. — ryšininkas ps. VI. Rušas; 
vieneto narių skaičius 6; taškai 97; rodiklis 16,16.

Kiti vienetai mažiau, 
PAVIENIAI PLATINTOJAI;

I v. ps. D. Kerševičienė, Toronto, Ont. — 228 t.
II v. ps. VI. Bacevičius, Cleveland, Ohio — 144 t.
III v. sk. v.sl. J. Kirvelaitis, Detroit, Mich. 85 t.
Kiti mažiau.
Konkurso komisija, patikrinusi "Skautų Aido" administracijos pateiktus konkurso davi

nius ir remdamasis 1955/56 m. konkurso-vajaus taisyklėmis /ž. "Skautų Aidą" 1955 m. 
Nr. 11/, nutarė dovanas laimėtojams paskirstyti sekančiai:
SKILTIMS:

Dariaus-Girėno skautų-vyčių būreliui Omahoje, Nebr. — skilties palapinę; Voverų skil
čiai, Baltijos viet-ja, Boston, Mass. — stovyklos darbo įrankius; Herkaus Montės jūrų bu
džių bortui Toronte, Ont. — kiekvienam nariui po kompasų.
PAVIENIAMS PLATINTOJAMS:

ps. D. Kerševičienei, Toronto, Ont. — dvivietę palapinę ir miegmaišį; psi. VI. Bacevi
čiui, Cleveland, Ohio — stovyklinę lovą ir suomišką peilį; sk.v.sl. J. Kirvelaičiui, Detroit, 
Mich. — 10 d. stovyklapinigius.
PASTABOS:

1. Konkurso komisija, pasilikusi sau teisę skiltims bei pavieniams platintojams, vei
kiantiems mažesnėse lietuvių kolonijose skirti 3 specialias dovanas ir peržiūrėjusi iš mažųjų 
kolonijų atsiųstus davinius, nutarė dovanas paskirti sekančiai: Lituanikos sk.-vyčių būreliui 
London, Ont. /ryšininkas s.v.v.si. A. Pocius/, surinkusiam 43 taškus —■ visiems būrelio 
nariams 1957 m. "Sk. Aido" prenumeratą; Hartfordo, Conn, skautų vyčių būreliui /ryšinin
kas ps. V. Pileika/, surinkusiam 36 taškus — stovyklos darbo įrankius.

2. Kadangi nė vienas vienetas, dalyvavęs konkurse, nepasiekė nustatytos pirmumo ri
bos /nesurinko 300 taškų/ — konkurso komisija nerado galimu dovanas skirstyti pagal 
taisyklėse numatytą sugrupavimą.

3. Konkurso-vajaus metu "Sk. Aido" prenumeratas rinko ir kai kurie tuntai. Pažymėtini 
Jūrų skautų Baltijos tuntas Čikagoje /ryšininkas tunto adj. A. Krikštolaitis/, surinkęs 66 taš
kus ir Viktorijos-Tasmanijos tuntas Australijoje /ryšininkas V. Šalkūnas/, surinkęs 44 taškus. 
Šiems tuntams ir jų spaudos ryšininkams konkurso komisija taria skautišką ačiū.

Konkurso Komisija.

V. Strolia. Po laužo New Yorko skaučių vietininkė 
J. Janulevičienė davė skautinmkės įžodį. Apeigas 
pravedė v.s. E. Putvvtė.

Šio nuotaikingo laužo rengėjos buvo Atlanto 
pakraščio skaučių vadovės. Dr. M. Deveniui visų 
skaučių ir skautų vardu reiškiama nuoširdi padė
ka už leidimą tokiai skautaujančių miniai vienu 
kartu užplūsti jo puikų ūkį.

VOKIETIJOS RAJONAS

Šv. Jurgio ir skautų kankinių dienos proga, įvy
ko Aušros tunto sueiga. Sueiga buvo pradėta 
tunto vėliavos įnešimu. Sveikinimo žodžius tarė 
Vokietijos Rajono vadeiva s, A. Venclauskas, pa
minėdamas tuos brolius, kurie žuvo ar buvo nu
kankinti priešų. Brolis Vadeiva iškėlė šių kanki
nių herojiškumą ir tėvynės meilę. Aušros tunto 
dvasios vadovas kun. Petraitis sukalbėjo maldą už 
žuvusiuosius. Bendrai sugiedojom 'O Dieve Šven
tas ir teisingas" ir "Marija, Marija". Sueigą bai
gėm tautos Himnu. R. K.

Geg. 6 d., Vokietijos Aušros tuntas šventė 10 
m. sukaktį. Norėdami šią dieną tikrai iškilmingai 
paminėti ir užmegzti draugiškus santykius su 
aplink gyvenančiais skautais, pasikvietėm svečių. 
Pirmieji pasirodė amerikiečiai iš Mannheimo. Jų 

buvo apie 25 broliai ir tiek pat sesių. Subūvimą 
pradėjome bendra malda. Po to buvo paskelbtas 
skautiškų žaidimų konkursas. Sesės ir broliai at
siskyrė. Mūsų sesės buvo suruošusios lietuviškų 
rankdarbių parodėlę. Amerikietės ypatingai ža
vėjosi mūsų spalvingais tautiniais drabužiais ir 
juostomis. Ne viena pareiškė norą išmokti austi. 
Parodėlė sudomino visas seses.

Broliai tuo tarpu buvo sudarę mišrias skiltis iš 
vokiečių, amerikiečių ir mūsų lietuviukų. Buvo 
gražu žiūrėti, kaip kiekviena skiltis stengėsi kuo 
greičiau uždegti laužą, atspėti medžio ar bokšto 
cugštį arba išmatuoti tvenkinio dydį.

Labai didelį svečių dėmesį atkreipė mūsų ma
žo stovykla, susidedanti iš trijų palapinių, lau
žavietės ir beržo kryžiaus, ant mūsų mažos salos 
parke. Čia ne vienos prisiminė artėjančią skautų 
stovyklą.

Po vakarienės nuleidom vėliavą ir buvo lau
žas. Laužą užkuiti pakviesta amerikiečių skau
čių vadovė Mrs. Kaku. Aušros tunto tuntininkas 
brolis Gailius sveikino atsilankiusius svečius. Jis 
palinkėjo linksmo vakaro skautiškoj nuotaikoj. 
Sekė programa. Parke skambėjo trijų tautų liau
dies dainos, linksmi šūkiai ir gražus juokas. Sau
lei nusileidus, kiekviena tautybė sava kalba su
giedojo vakarinę maldą ir tarėme labanakt.

R. Kiulkaitytė.
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ALp(LKA)3083
DŽIAMBORĖS FONDAS 1956, Nr.6/7

Mieli Broliai Skautai ir Vadovai, brangūs Skautų Tėveliai ir Bičiulit

Džiamborės Fondas yra visų mūsų fondas, tai sąjunginis fondas — Jūsų pastangomisir — 
aukomis jis sukeltas, nuo mūsų visų ir priklausys DF — vajų pravedimas, našumas ir iš viso 
pasisekimas. Tuo tarpu, deja, negalime pasigirti, kad daug kas atėjo mums j taikę, kad visi 
atsiliepė i DF atsišaukimus, kad visi vienetai atliko Šv. Jurgio/Skautų Kankinių Dienos minė
jimui skirta gerąjį darbelį. Bet aukos DF-ui ateina, jis yra gyvas, ir mes tikime, kad jis vis 
stiprės ir stiprės. Stengiamasi palaikyti ryšį su vienetais, vadovais ir vis ieškoma talkos, talkos. 
Mes tikime, kad ateis ir ta reikalinga talko, kad daugiau skautininkų, skautų rėmėjų, tėvelių, 
skautų vyčių ir jūrų skautų ateis mums į brolišką talką. Esame tikri, kad visi vienetai pagaliau 
atliks Šv. Jurgio/Skautų Kankinių Dienos gerąjį darbelį. Greitu laiku pavyks atspausdinti DF 
aukų lapus, kas be abejo įjungs į vajų daugiau brolių. Tikime, kad greitu laiku gausime lėšų 
iš DF naudai skirtų parengimų, kad atsiras daugiau asmeniškų aukų. Mes žinome, kad Bro
lija nėra DF abejinga ir kartu turime labai džiaugsmingai pranešti, kad ir mūsų mielos Sesės
atėjo DF į talką! Ačiū Jums, mūsų brangios Sesutės!

Iki šios dienos gavome aukų:
1. p. A. Andriulionis /per ps. A. Banevičių/ ................................................ $20.00
2. p. X. /prašė pavardės nekselbti/ ................................................................... $30.00
3. j.s. A. Aglinskas, j.s. dr. K. Aglinskas, ps. E. Vengianskas, j.s. L. Knopf- 

mileris ir ps. A. Augustinaitits per į.s. L. Knopfmilerį, 5749 S. Carpenter
St., Chicago 2 i ............................................................................................. $ 5.05

4. G. J. /prašė pavardės neskelbti/ .................................................................. $ 5.00
5. "Simono Daukanto" d-vės, Londone, Ont. Rėmėjų ir Bičiulių būrelis per

per p. J. Gudelį ............................................................................................. $ 5.00
6. "Baltijos Jūros" Tuntas, Čikagoje, per v.valt. J. Macijauską ................... $ 9.80
7. Waterbury Vietininkija per ps. R. Pakalnį /Šv. Jurgio/Skautų Kankinių

Dienos gerasis darbelis/ ................................................................................ $ 5.00
8. Hamiltono skautų ir skaučių Vietininkijos per s.v.sl. V. Verbicką /Šv. Jur

gio/Skautų Kankinių Dienos gerasis darbelis/ .................................... $15.00
9. PLSS Kanados Rajono vadovų-ių II-jo suvažiavimo dalyviai ir arbatėlės

svečiai ........................................................................................................... $52.50
10. "Simono Daukanto" d-vė Londone, Ont. /Šv. Jurgio/Skautų Kankinių

Dienos gerasis darbelis/ ................................................................................ $ 5.25
11. "Simono Daukanto" d-vės Londone, Ont., Rėmėjų ir Bičiulių būrelis per

p. J. Gudelį /Šv. Jurgio Skautų Kankinių Dienos gerasis darbelis/ .......... $ 4.00
12. Toronto skautų "Rambyno" Tuntas su /sesių "Šatrijos" Tunto pagalba/

per ps. J. Pažėrą /Šv. Jurgio Skautų Kankinių Dienos gerasis darbelis/ $25.60
13. Mažosios Liet. Bičiulių d-jos Londono, Ont., skyrius per p. E. Doniliūną $ 5.00

Viso $187.20
Kai kurios aukos buvo atsiųstos JAV doleriais, taip kad iškeltus juos į Kana

dos dolerius gavosi skirtumas. Tokiu būdu šiuo metu DF kasoje ............................ $186.15
DF žiniomis kai kurios vietovės dar nespėjo surinktų pinigų išsiųsti, tokiu būdu reikia 

manyti, kad DF iždas yra didesnis, negu aukščiau nurodyta.
Visiems aukotojams, visiems prisidėjusiems prie aukų rinkimo tariu BUS vardu ačiū ir 

prašau toliau DF nebepamiršti. Tik Jūsų aukomis ir triūsu DF galės stiprėti ir efektingiau pa
remti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose jaunimo suėjimuose.

ps. O. Geiventas, DF Sekretorius.

SKAUTU SKYRELIAMS NESKAUTIŠKOJE 
SPAUDOJE 

NUOSTATAI
/sks/ Pagausėjus informacijoms apie skautus- 

tes neskautiškoje spaudojee ir Brolijos Vadijoi 
pasiūlius, Liet. Skautų S-gos Tarybos Pirmija sa
vo 62-ju nutarimu priėmė nuostatus skautų sky
reliams neskautiškoje spaudoje. Nuostatai turi 
5 skirsnius:

1. Skautiškieji skyreliai neskautų spaudoje 
steigiami tikslu informuoti skautus, jų tėvus ir vi
suomenę apie skautų veiklą ir skautišką ideologi
ją. Poleminiai straipsniai negali būti spausdinami 
tokiuose skyreliuose, bet turi būti nukreipiami į 
skautišką spaudą.

2. Skautišką skyrelį neskautų laikraštyje gali 
steigti to laikraščio leidimo vietos draugovė, tun
tas, vietininkija ar rajonas.

3. Nusistatęs tokį skyrelį steigti vienetas pra
neša apie jį Rajono Vadui ir pristato jam numa
tomą skyrelio redaktorių, pranešdamas laikraščio 
ir redaktoriaus adresus bei kitas būdingąsias ži
nias.

4. Rajono Vadas tvirtina skyrelio steigimą ir 
pristato Pirmijai tvirtinti redaktorių.

5. Pirmija tvirtina redaktorių arba nurodo savo 
motyvus, kodėl netvirtina pristatytojo asmens 
redaktoriumi. Prieš sprendžiant šį klausimą Pir
anijoje, apie jį painformuojami abu Vyriausieji 
Skautininkai.

PADĖKA
"SA" administratorius nuoširdžiai dėkoja 

ponui D. Fulton, Toronte, Canada, paaukoju
siam penkis dolerius "SA" paremti.
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