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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

WORCESTER, MASS.

© /sks/ Worcesterio Skautų Vietininkas pš. 
Vidm. Bliumfeldas persikėlė j kitą butą. Dabar 
jis pasiekiamas adresu: 3 Blake St., Worcester 
4, Mass. Ten pat yra ir "Skautiškojo Kampelio", 
kuris spausdinamas Worcesterio Lietuvių Žiniose, 
redakcija.

• /sks/ Worcesterio "Skautiškojo Kampelio" 
žiniomis Woterburio skautų vietininkijos LK Ša
rūno draugovė leidžia rotatorium spausdinamą 
laikroštėlj "Mūsų Lapinė". Spausdinamos įvai
rios žinios iš šios dr-vės gyvenimo ir šiaip skau
tiškoji medžiaga. Redaktoriai yra si. A. Vaišnys 
ir si. A. Saulaitis, jr.

• /sks/ Worcesterio skautiškas jaunimas sie
kia aukštojo mokslo. Anksčiau pradėjusius stu
dijuoti — V. Bliumfeldą, H. Jakubauską ir R. 
Marcinkevičių, šiais mokslo metais pasekė A. 
Glodas, R. Jakubauskas ir T. Prapuolenis.

® /sks/ Spalių 27-28 d. Worcesjeryje, Mass., 
buvo skautų-čių tėvų atstovų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo tėvai iš New Yorko ,Bostono, Wo
terburio, Hartfordo ir Worcesterio. Taip pat at
vyko Liet. Skautų S-gos Pirmijos Pirm. v.s. Dr. V. 
Čepas, Seserijos vadeivė v.s. E. Putvytė, Brolijos 
vadeiva v.s. A. Matonis ir rajono vadas s. V. 
Nenortas. Skautų vadovai davė pranešimus su
važiavimui ir aktyviai dalyvavo diskusijose. Su
važiavimui pirmininkavo newyorkškis tėvų atst. 
J. Audėnas, o sekretoriavo vietos sk. vyčiai.

Suvažiavime be kita ko priimti pageidavimai 
skautiškai veiklai gerinti bei stiprinti: 1 / pasirū
pinti, kad skautiškųjų stovyklų dalyviai būtų ap
drausti nuo nelaimingų atsitikimų; 2/ stengtis, 
kad stovyklų vadovams būtų atlyginama, iš anks-

Kickvienas skautas įsigyja ir skaito 
"SKAUTYBĘ BERNIUKAMS".

Užsakymus siųsti:
H. Stcpaitis, 111 High - Park Ave., 

Toronto 9, Ont.

"Skautų Aidui" paremti aukojo:
M. Grincevičius, Toronto, Ont. $2.00
kun. J. Raibužis, Chicago $2.00

Administracija aukotojams reiškia nuošir
džią padėką.

Mielosioms sesėms Rožei, Irenai, broliui 
Sauliui ir p. Juozui Černiauskui, jų mylimai 
mamytei, žmonai

AfA LIUDVIKAI ČERNIAUSKIENEI 
tragiškai žuvus, reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą ir kartu liūdime.

Detroito skaučių Gabijos Tuntas

to su jais susitarus; 3/ skirti nuo tėvų k-tų ren
giamų parengimų gryno pelno po 5 nuošimčius 
Seserijos ir Brolijos vyriausioms vadovybėms; 4/ 
gerai pasiruošusius skoutų-čių vienetus galima re
gistruoti JAV skautų organizacijose, tik prieš tai 
gerai ištyrus visas sąlygas; 5/ kasmet šaukti ra
jono skautų-čių tėvų atstovų suvažiavimus. Jais 
rūpinasi rajono vadas, susitaręs su atitinkamos 
vietovės sk. tėvų k-tu.

Sekmadienį buvo išklausytos šv. Mišios, kurių 
metu Seserijos dvasios vadovas s. prof. S. Yla pa
sakė progai skirte pamokslą. Suvažiavimas dovė 
progos įvairių vietovių skautų tėvams išsiaiškinti 
jiems rūpimais klausimais, suderinti nuomones 
bei užmegsti tarpusavio ryšius. Tas ateityje tik 
daugiau stiprins lietuviškąją skautybę Atlanto 
pakraštyje.

Suvažiavimą globojo Worcesterio skautų-čių 
tėvų k-tas, vadovaujamas pirm. St. Prapuolenio.

LSB l-sis JAV RAJONAS
• /sks/ LSB I-jo rajono vadeiva lapkr. mėn. 

aplinkraštyje vienetams atžymi lietuviškosios 
skautijos 38-sias metines ir kviečia susikaupti 
Vėlinių proga maldoje ųž žuvusius bei mirusius 
lietuvius.

• Besiplečiant I-jo rajono vilkiukų veiklai, 
tos šokos darbui tvarkyti prie Rajono Vadijos 
įsteigtas vilkiukų skyrius, kurio vedėju paskirtas 
ps. J. Benešiūnas, 96 Maple Ave., Hartford, 
Cąnn.

• Bostono tuntininko pavad. patvirtintas v. 
si. G. Kurpius. Tame tunte įkurtas naujas skautų 
vyčių būrelis, kuris pasirinko Herkaus Montės 
vardą. H. Montės sk. vyčių būrelio vadu patvir
tintas si. R. Venckus.

PAGALBA UŽJŪRIO SESĖMS
Vokietijos skaučių šių metų vasaros stovyklai paremti per Skaučių Seserijos Socialinį 

skyrių buvo pasiųsta aukų 260 dol. Pinigus aukojo: Detroito organizacijos ir visuomenė 
194 dol., Clevelando Neringos tunto kun. Živilės dr-vė 21 dol., Worcesterio Neringos Vie- 
tininkija 20 dol., s. Valė Bormienė /Bostonas/ 10 dol., Hartfordo Šatrijos Vietininkija 10 
dol. ir Bostono Baltijos tuntas 5 dol.

Visiems aukotojoms ir aukų rinkėjoms už šią gražią paramą užjūrio sesėms skaučių 
Seserijos Vadijos vardu reiškiu nuoširdų ačiū.

v.s. K. KODATIENĖ, soc. sk. vedėja.
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Kalėdų gerieji darbeliai
Tuščio, šolto ir beprasmė 
skautybė be gerų darbų.

Nė viena organizacija neteikia tiek 
reikšmės, geram darbui, pagalbai arti
mui, kaip skautų, kur ir obalsy, [žo
džiuos, įstatuos ir net maldoje tas pa
brėžiama. Kur nuo pat mažens skiepi
jama gerojo darbelio reikšmė. Šia gilia 
krikščioniškosios tiesos mintimi per
sunktos visos mūsų programos.

Kas iš jūsų, mano mielos sesės, neno
rėtų kasdien vis tobulėti ir būti geres
nėmis? Tačiau nei gerumas, nei tobuly
bė pati neateina; reikia daug dirbti, au
kotis, savęs išsižadėti, kad šių gerų bū
do savybių pasiektume.

Besiartinančios Kalėdų šventės tai 
geriausia proga artimo meilei pareikšti 
ir pagal mūsų skautiškas tradicijas kuo 
daugiau organizuotai ir pavieniai gerų
jų skautiškų darbeliu atlikti. Dar dide
lis skaičius mūsų sesių - brolių skautų 
vargsta Vokietijoje. Ne kieno kito, tik 
mūsų tiesioginė pareiga jiems padėti. 
Dar daug ligonių senelių ir kt. nelai
mingųjų šaukiasi pagalbos. Skautės tu

ri girdėti ir jų balsą.
jau keli metai, kai kreipiuosi į jus, 

sesės, įvairiomis progomis ragindama 
prie gerų darbų, kadangi esu šventai 
įsitikinusi, kad tuščia, šalta ir beprasmė 
skautybė be gerų darbų.

Nebijokite rinkliavų, nei prašymų 
geriems tikslams, geram darbui. Su at
vira širdimi, skautišku šypsniu skirkite 
nors ir kukliausią savo auką ir prašy
kite iš kitų jūsų gerą darbą paremti.

Besiartinančių Kalėdų švenčių proga 
pinigus ar siuntinius siųskite Vokieti
jos skaučių vadeivės vardu, arba tiesio-^ 
giniai skaučių-tų vienetams, sergan
čioms skautėms-tams, arba kitiems ne
laimingiesiems, kam tik jūs randate 
reikalo padėti.

Padėdamos artimui, jūs kartu pačios 
gaivinsitės ir taurinsite savo jaunas 
širdis.

Budėkime artimo pagalbai!
v.s. K. Kodatienė

Socialinio skyr. vedėja.

■J^**********************^*************^*^^**** ****** ************** ************ *
KALĖDŲ GERASIS DARBELIS** * ** * **

-H-* * ** *
■M- * ** 
%

Šiuo skelbiame visiems Brolijos vienetams gruodžio mėnesį KALĖDŲ 
GEROJO DARBELIO mėnesiu Vokietijoj esantiems skautams ir skautėms 
paremti. Visi neuždirbantieji Brolijos nariai aukoja ne mažiau 10 centų, o 
uždirbantieji ne mažiau 25 d- Vienetų vadovai surinktus pinigus išsiunčia 
adresu: Mr. T. Gailius, (16) Huettenfeld b. Lampertheim, Litauisches Gym
nasium, Schloss Rennhof, Germany.

Vokietijos broliams taip pat reikalingi drabužiai, 
atsargas ir pasidalinkime su pagalbos reikalingais. 

SKAUTAS SKAUTUI BROLIS !

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Peržiūrėkime savo

**

LSB VADIJA
*
*

***************************************************************«**********$*#£
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KAIP MIŠKE ŠAUKSI, TAIP MIŠKAS TAU ATSILIEPS

Alfa Sušinskas

Kai kas nusiskundžia, kad esą daug 
nedraugiškų, išdidžių ir pašaipių egois
tų: jie nerodą jokios geros širdies, esą 
nejautrūs kitam žmogui ir tegyveną 
savo asmens kiaute užsidarę...

Būti yra tokių žmonių. Tik šitaip be- 
siskundžiąs pirmiausia turi pažvelgti į 
save: koks jis yra kitiems? Ar jis pir
mas nusišypso, ar jis pasitinka kitą 
žmogų savo meilia širdimi, maloniu, ge
ru žodžiu. Neduodamas gerumo ir nuo
širdumo kitiems, žmogus negali jo lauk
ti ir iš kitų.

Sunkios gyvenimo sąlygos ir visokia 
nedalia nėra jokia kliūtis spindėti gera 
ir paslaugia širdimi. Daugiausia ken- 
čiantieji ir vargstantieji žmonės dažnai 
yra patys nuoširdžiausi kitiems.

Jonukas būdavo lyg erškėčių krū
mas: niekas su juo negalėdavo sugy
venti; jis būdavo vis suniuręs, visus 
kaltindavo, su visais pešdavosi, niekuo 
nebūdavo patenkintas ir niekas nega
lėdavo jam įtikti...

Jį pamokyti ir paveikti norėdama, jo 
motina jam pasiūlė kasdien telefonu 
paskambinti vienam berniukui ir su juo 
pasikalbėti.

— Jonuk, tu prisistatyk tam berniu
kui ir kasdien per savaitę su juo pasi

kalbėk. Po savaitės tu galėsi pas jį nu
eiti ir pamatysi, kas jis yra.

Jonukas purkštavo ir spyrėsi, saky
damas, kad tas berniukas nieko gero 
jam nepasakysiąs.

Pagaliau jis sutiko ir kasdien su juo 
pasikalbėdavo. Nepažįstamasis berniu
kas savo pasikalbėjimais atrodė links
mas ir viskuo patenkintas.

Po savaitės motina Jonuką nuvedė 
pas berniuką. Eidamas į ten, Jonukas 
vis murmėjo:

— Gera jam būti linksmam ir paten
kintam, kad jis turi viską, ko tik pano
rėdamas.

Tačiau kaip labai Jonukas nustebo 
ten pamatęs, kad berniukas buvo in
validas. ..

Ši pamoka Jonuką pakeitė į gerąją 
pusę.

Arba, štai, kad ir tokia Marytė. Ir ji 
nesugyvendavo su kitomis mergaitė
mis: jas niekindavo, visaip pravardžiuo
davo, jų neapkęsdavo ir su jomis bar- 
davosi kiekviena pasitaikiusia proga.

Kartą ji ir sako savo motinai:
— Nė viena mergaitė manęs nemėgs

ta ir nemyli. Jos visos yra niekam ti
kusios. Tačiau ne aš čia kalta!...

Tada motina, jos elgesį iš anksčiau

Clevelando se
sės ir broliai at
šventė L S S 38 
metų sukaktį.

Nuotr.
V. Bacevičiaus
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GIRIŲ KARALIUS
Vladas Putvinskis - Putvis 

(NEŽUDYK)

Vieno veiksmo dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams

VEIKĖJAI:
MEDŽIOTOJAS; JURGUTIS, Medžiotojo sūnus, 
10 metų; GIRIŲ KARALIUS; MEŠKA; VILKAS; 
LAPĖ; I ZUIKIS; 14 ZUIKIS.

Scena rodo aikštę miške.
PATARIMAI

Scena gali būti lauke be uždangos arba kam
baryje, papuošta eglaitėmis ir kadugiais. Kara
lius — senis, su aukso vainiku (karūna); barzda 
ir ūsai iš medžio samanų. Rankoje turi krivulę, 
iš eglišakių nupintą, juosto gali būti taip pat iš 
eglišakių ir t.t. Jo- judesiai ir kalba lėti ir iš
kilmingi.

Žvėrys gali būti geriau arba blogiau aprengti. 
Gali būti visai neuždengtais veidžiukais, tik ati
tinkamų žvėrių emblemomis ir ženklais (kepurai
tės su ausimis, uodegos ir t.t.), stilingai papuošti. 
Žodžius ir veiksmus galima palyginti, pridėti.

Žvėrys neturėtų keturiomis rėplioti, bet tik sa
vo judesiais vaidinamuosius žvėris stilizuoti: zui
kiai šokinėja, pritūpia, staiga išsitiesia, bailiai 
dairosi ir klausosi, lapė smulkiais žingsniukais 
greitai bėgioja, vilkas juda stambiais šuoliais, 
meško žengia sunkiai, kiek linguodama.

Svarbu neskubėti ir duoti akcijos be žodžių: 
zuikiai pėdas mėto, tūpčioja, klausosi; medžioto
jas turi rimtai, darbingai paruošti spąstus; žvė
rys rimtai svyruoti, meška įkliuvusi stilingai tam
pytis, nemaža darbo meškai išvaduoti ir t.t.

gerai pažindama, jai šitaip patarė:
— Maryte, nueik į pamiškę ir šauk: 

“Aš tavęs neapkenčiu, aš tavęs neken
čiu!” Sugrįžusi man papasakok, ką būsi 
girdėjusi.

Kai Marytė sugrįžo iš pamiškės, ji 
ėmė verkti sakydama, kad net ir vyras 
miške jai šaukęs, kad jis jos nekenčiąs.

Dabar motina jai vėl liepė eiti j pa
miškę ir iš naujo šaukti, tik šį kartą 
šitaip: “Aš mėgstu tave, aš myliu tave”.

Marytė sugrįžo linksma, džiaugdama
si: iš miško atsiliepęs balsas, jog ją 
mėgstąs ir mylįs...

— Matai, dukrele, — tarė jai motina, 
— kaip mes elgiamės su žmonėmis, taip 
jie elgiasi su mumis...

Ar ne reikšminga pamoka visiems?
Pirma mes patys turime būti žmoniš

ki su kitais, tada ir iš kitų sulauksime 
žmoniškumo ir jų gerą širdį patirsime...

I.
Pradžioje scena tuščia, paskui du Zuikiai. I 

Zuikis pasirodo scenoj, šokinėja ir kniso žoleles, 
paskui II Zuikis.

I ZUIKIS. Sveikas, Zuikuti, sveikas, 
broluti. Kas girdėti?

II ZUIKIS. Ak, broluti, pailsau, pa
vargau. Lapė mane užpuolė. Vos ištrū
kau.

I ZUIKIS, (išsigandęs). O gal ji tavo 
pėdomis seka?

II ZUIKIS. Vargiai seka. Aš bėgda
mas vingių vingiais vingiavau, pėdas 
mėčiau.

I ZUIKIS. Lapė gudri ir uoslę turi 
gerą. Saugokimės, kad ji mūsų čia ne
užkluptu (žvalgosi Išsigandę).

II ZUIKIS. Oi, klausyk, kas ten 
šnabžda!

I ZUIKIS. Bėkim, skriskim iš čia (iš
bėga vienas į vieną pusę, kitas į kitą 
pusę, pridarę scenoje vingių).

ii.
Pradžioje scena tuščia, paskui Lapė

LAPE (uostydama žemę). Buvo jis 
čia, buvo... (piktai). Mat, kaip pėdas 
susuko... Bet vis dėlto pavysiu aš ta
ve. .. Kas čia?... Mat, ir antro čia bū
ta... (rasdama tikras pėdas). Jau ži
nau: vienas nubėgo į tą pusę... o kitas 
į tą. Kuris man dabar reikia vytis? 
(galvoja). Vysiu aš tą patį. Jis nuvar
gęs, lengviau bus sugauti.

III.
Tie patys ir Vilkas.

VILKAS. (Vilkas staiga įšoka. Lapė 
pabėga už scenos ir iš tolo šnekasi su 
Vilku). O aš tave sugausiu (uosto pė
das).

LAPĖ. Ne taip greit, ponuli, ne taip 
greit. Verčiau nevargink be reikalo sa
vo kojelių.

VILKAS. Aš tave turiu sugauti. Nors 
tavo mėsa ir kieta, bet aš pykstu^ ant 
tavęs. Kam tu man vis kliudai medžioti.

LAPĖ. Netiesa, netiesa, aš tamstai nė 
kiek nekliudau. Visokių žvėrelių, zui
kučių, avinėlių yra daug, daug. Užteks 
ir man ir tamstai. _
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A. Giedrius

Vilkas ir voverė
Tupėjo voverė lazdyne ir skynė riešutus. 

Pamatė vilkas ir klausia:

— Ką tu čia darai?

— Riešutauju, — sako voverė.

— Visą dieną riešutauji? Kam tiek daug 

valgai?

■— Ne, — sako voverė. — Žiemai skinuos, 

į sandėlį nešuos.

— O kam? — klausia vilkas.

— Artinas žiema, — sako voverė. — Tada 

riešutų nebus.

— E, — sako vilkas. — Koks čia 

maistas riešutai! Niekai.

— Palauk. Žiemą aš dar skujų pasiaižau.

— Tai visai niekai, — sako vilkas.

— Palauk. Aš turiu grybų prisidžiovinus.

O grybų ir tu galėtum prisidžiovinti.

— Cha, cha, cha! — nusijuokė vilkas.

— Ko juokies? — sako voverė. — Ar 

tu nieko nesidedi žiemai?

— Cha, cha, cha! — dar kartą nusijuokė 

vilkas. — Kad aš dėčiausi žiemai! Tai labai 

ilgas darbas.

— O ką gi tu valgysi žiemą? Ką darysi, 

kai viskas sušals?

— Uūū! — sustaugė vilkas. — Aš rasiu, 

ką daryti!

Nuo vilko gerklės voverytė visa sudrebėjo, 

kone iš lazdyno iškrito. O vilkui tik to 

tebūtų ir tereikėję!

4
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Iškyloje maistų 
beruošiant. Cle- 
velandas.

Nuorr.
V. Bacevičiaus

VILKAS. Zuikučių, avinėlių skani 
mėsa, bet kame jų rasti?

LAPĖ. Ką tik čia buvo du zuikiai, 
pėdos dar neataušo, jeigu netiki, prašau 
pauostyti.

VILKAS. Jeigu tu žinai, tai parodyk, 
kur riebesnis nubėgo.

LAPĖ. Parodysiu, kaipgi, tuojau pa
rodysiu, bet tamsta pasitrauk trupučiu
ką toliau, nes mano noselė plona, tams
tos kvapo nepakenčia (Vilkas pasitrau
kia, Lapė atsargiai pasirodo). Tenai nu
bėgo riebesnis (rodo zuikio pėdas). 
Toks riebus, didelis, labai didelis.

IV.
Tie patys ir Meška.

MEŠKA (Kriokia už scenos. Lapė ir 
Vilkas pasitraukia truputi. Meška įeina. 
Storu balsu). A-a, jūs, šioki, toki. Pa
galiau aš jus pagausiu. Pamokysiu aš 
jus dabar, kaip reikia mano avietynas 
gadinti.

VILKAS. Jūsų Malone, atleisk, mes 
tamstos avietyno negadinom.

MEŠKA. Tai kas gi avietes aprinko, 
jei ne jūs?

LAPĖ. Tiesa, tiesa, Mes aviečių neju- 
dinom, mes jų visai nevalgom, mes žvė
relius, paukštelius gaudom, tamstos 
avietyną saugoj am.

MEŠKA. Tai kas gi aprinko, kad jūs 
saugot?

LAPĖ. Medžiotojo sūnelis aprinko, 
Jūsų Malone. Tikrai Medžiotojo, sūne
lis. Aš pati mačiau. Jis per dieną rinko 
ir viską savo šuniukui sušėrė.

MEŠKA. Meluoji! Šuniukai aviečių 
neėda.

LAPĖ. Tikrai, Jūsų Malone, tikrai. 
Aš pati mačiau; toks šuniukas negyvas, 
be kojų, tik vienas didelis pilvas... (ro
do rankomis). Snukis išsižiojęs su vie
na ausike. Tas šuniukas visas avietes 
suėdė.

Prie lūžtančio 
stalo.'. Nuori'. 
V. Bacevičiau?.
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MEŠKA. A, a, aš žinau. Tokį šuniuką 
sykį nešėsi Medžiotojo vaikas. Jis, ma
ne pamatęs, metė jį žemyn. Šuniukas 
sprogo, ir iš jo išsiliejo medus. Aš tuo
met skaniai medaus prisilaižiau.

LAPĖ. O aš žinau, kaip- jis vadinasi; 
jis vadinasi puodas, bet jis nepiktas.

MEŠKA. Aš- sudraskysiu tą vaiką ir 
tą jo šuniuką, kad daugiau aviečių ne
rinktų.

LAPĖ. Ak, Jūsų Malone, taip neda
ryk. Žmogaus vaiko nedraskyk. Žmo
gus turi tokią gyvatę, kuri ugnim 
spjaudo.

MEŠKA. Tu man nepasakok. Aš^ ži
nau geriau už tave, bet n'e labai aš jo 
bijau.
Tie patys ir Girių Karalius, samanomis apžėlęs, 

senas, su vainiku (karūna).
KARALIUS (įeina pamažu, žvėrys 

jam lenkiasi). Na, ką jūs čia dirbat su
sirinkę?

LAPĖ. Bylinėjamės, ginčyjamės, Jū
sų Didybe (Prisiartina. Lapei prisiarti
nus, Vilkas ją pagauna).

VILKAS. A, a, pasiginčysime.
KARALIUS (supykęs). Kaip tu drįs

ti peštis man matant?! Tuoj man pa
leisk! (Pakelia ranką. Vilkas paleidžia. 
Lapė atsitraukia). Jūs čia pešatės, o tuo 
tarpu Medžiotojas ateina.

VISI (išsigandę). Ai, iš kur ateina?
KARALIUS. Paukščiai man sakė, 

kad iš tenai ateina. Stačiai čionai eina.
VISI. Bėkim, sklįskim, pėdas mėty- 

kim (Išbėga. Karalius lieka).
KARALIUS. Oi tas žmogus... Kiek 

jis man senam bloga pridaro! Kerta gi
rias. Mažina mano karalystę. Žudo žvė
ris. .. Ak, vargai, vargai (išeina pama
žu).

VI.
Scena tuščia. Paskui pasirodo Medžiotojas su 
šautuvu ir kilpomis, arba spęstais, apsidairo, žiū
ri pėdų, paskui stato spąstus, pririša tvirtai ant 
tako prie medžių ir uždengia samanomis.

MEDŽIOTOJAS. Čia gera vieta. Žvė
rių takas. Didžiųjų žvėrių pėdos matyti. 
Gal man koks vilkas įklius. Bus tau 
mano avelės pjauti!

VII.
Tas pats ir Jurgutis. Jis su mažu šautuvu nedrą- 

šiai prisiartina.
MEDŽIOTOJAS. O tu iš kur? Ar aš 

tau nesakiau pasilikti namie?
JURGUTIS. Leisk, tėte, man su ta

vim pamedžioti.
MEDŽIOTOJAS. Ak, tu mažas nedo

rėli! Per mažas dar esi. Grįžk tuojau 
namo ir lauk, kol aš ateisiu. (Jurgutis 
nenoromis eina ir pasislepia už kero. 
Medžiotojas baigia dengti spąstus ir 
paskui išeina. Jurgutis išlenda, apžiūri 
Medžiotojo darbą).

JURGUTIS. Tėtė grįš dar negreit, 
spėsiu aš namo sugrįsti. Norėčiau pa
matyti, kaip žvėrys į spąstus įklius (pa
sislepia už kero ir laukia).

VIII.
Atšokuoja I Zuikis. Jurgutis taiko į jį Šautuvu.

I ZUIKIS, (išsigandęs). Ai, vaikeli, 
nedegink manęs, būk geras, aš tau at
mokėsiu.

JURGUTIS (nuleidžia šautuvą). O 
ką tu man duosi?

Iš Čikagoje šau
lių vaidinto vei
kalo "Bus Aua- 
ra". Į Sibirą Tre
miamieji.
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New - Yorko se
sės demonstruo
ja naujausias
Kremliaus ma
dos. Nuotr.

G. Peniko

I ZUIKIS. Aš tau patarnausiu. Ne
laimėje gelbėsiu.

JURGUTIS. Kad man jokios nelai
mės nėra.

I ZUIKIS. Nekalbėk taip, vaikeli. 
Nelaimė kiekvienam gali atsitikti. Ačiū, 
kad manęs nežudai. Aš jau bėgsiu, bėg
siu — mano vaikučiai manęs laukia 
(išbėga).

IX.
Jurgutis vienas žiūri, gaiva linguoja, paskui vėl 
(atsitupia už krūmų. Atslenka Vilkas, pagauna 

staiga Jurgutj. Jurgutis šaukia.
VILKAS. Paragausiu aš tavo mėse

lės. Žmogienos dar nesu ragavęs.
X.

Tie patys ir Karalius.
KARALIUS. Ai, Vilke, bene žmogaus 

vaiką pagavai?
VILKAS. Taip, Jūsų Didybe. Noriu 

žmogienos paragauti. Leisk man jį su
ėsti.

KARALIUS. Nevalgyk, Vilke, žmo
gienos. Nuo žmogienos dantys tau su
pus. Paleisk verčiau vaiką. Kai jo tėvas 
įpyks, tai ir tave užmuš.

VILKAS. Dovanokit man tą vaiką, aš 
jį pagavau, mano jis ir turi būti.

KARALIUS. Tu, pilki, nebūk per 
drąsus (pakelia ranką). Tu man šiemet 
mokesčių neapmokėjai. Atiduosi man 
už mokestį šitą vaiką.

VILKAS (lenkiasi Karaliui. Palieka 
gulintį Jurgutį). Jūsų galia — Jūsų va
lia (pasitraukia).

KARALIUS. Na, kelkis, vaikeli.
JURGUTIS. Ai, aš Vilko bijau.

KARALIUS. Nebijok, aš tavęs Vil
kui neduosiu.

JURGUTIS (atsikelia). Aš tavęs, dė
de, bijau.

KARALIUS. Nebijok. Aš tau nieko 
blogo nedarysiu.

JURGUTIS. O kas, dėde, esi?
KARALIUS. Aš esu Girių Karalius.
JURGUTIS. Ai, dėde, aš bijau! Leisk 

mane namo.
KARALIUS. Ne, vaikeli, neleisiu ta

vęs namo (paima jį už rankos). Eisim į 
mano rūmus prie mano vaikų (tempia 
jį ir veda).

JURGUTIS. Leisk prie tatuliuko, 
leisk!

KARALIUS. O kam tatuliukas miš
kus kerta (vedasi už scenos), mano žvė
ris žudo, mano karalystę mažina.

XI. ’
Įeina Vilkas.

VILKAS (uosto). Kas čia kvepia? 
Mėsa kvepia (vaikščioja apie spąstus). 
Mėsa kvepia. Geležis dvokia. Žmogaus 
prakaitas dvokia. Oi žabangos, žaban
gos. Žinau aš tai. Neapgausi (išeina).

XII.
Scena tuščia, vėliau Lapė.

LAPĖ. Kas. čia kvepia? Mėsa kvepia 
(uosto iš tolo spąstus). Geležis dvokia. 
Žmogaus prakaitas dvokia. Oi žaban
gos, žabangos. Žinau aš tai. Neapgausi 
(išeina).

XIII.
MEŠKA. Kas čia kvepia? Mėsa kve

pia! E-e, geležis dvokia. Žmogaus pra
kaitu dvokia. Žinau aš tai, bet aš tavo
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Kos greičiau!? Vokieti
jos sesės.

Nuotr. H. Motgabienėš

žabangų nebijau (randa mėsą ir įkliū
va viena ranka į spąstus. Kriokia ir 
stengiasi ištrūkti, bet negali). Oi blo
ga. .. Negaliu. Oi bloga... negaliu... 
gelbėkit...

XIV.
Meška ir zuikiai, I ir II.

ZUIKIAI. Kas čia? Kas čia? Jos Ma
lonė įkliuvo! Į žmogaus žabangas įkliu
vo. .. Ai, ai, kas dabar bus? Ateis žmo
gus, užmuš Jos Malonę.

MEŠKA. Oi, Zuikučiai, įkliuvau, ne
negaliu ištrūkti; padėkit, Zuikučiai, 
griaužkit virves (Zuikiai prisiartiną ir 
bando kilpas atleisti).

I ZUIKIS. Nieko negaliu padaryti. 
Geležis kieta. Gyvatės oda stora. (Be- 
sitriūsdamas). Vieną kartą mano bro
lis į žmogaus kilpas įsipainiojo. Kilpos 

buvo mažesnės. Aš kilpas kramčiau, 
draskiau, bet nieko negalėjau padary
ti. Taip ir pražuvo mano brolis.

II ZUIKIS. Bėkim, bėkim. Aš bijau.
Ateis žmogus — klius ir mums.

MEŠKA. Bėkit, Zuikučiai, pasakykit 
žvėrims, gal kas man padės (Zuikiai 
išbėga).

XV.
Meška viena sau

MEŠKA. Bėda man, bėda. Atėjo ga
las, matyti. Likit sveiki, vaikučiai! Li
kit sveiki, žvėreliai, ir jūs miškai...

XVI.
Meška ir Lapė

LAPĖ. Ką aš matau! Meška įkliuvo...
O aš neįkliuvau. Aš žabangas su- 
uodžiau, mėsos nepajudinau...

MEŠKA. Ak, nedoroji, tu manęs ne-

Vilkiukai iškylo
je Nuotr.

V. Bacevičiaus

-8.A
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sigaili!
LAPĖ. O kam tu mane norėjai dras

kyti?
MEŠKA. Ar aš tave sudraskiau? Aš 

tau nieko blogo nepadariau. Būk gera, 
Lapute, padėk man iškliūti. Tavo dan
čiukai aštrūs.

LAPĖ. Mano dančiukai pridilę, aš ža
bangų bijau, aš žmogaus kvapo neken
čiu.

XVII.
Tie patys ir Vilkas

VILKAS. Kas čia per triukšmas! E,e, 
įkliuvai, Meškele! Dabar galima būtų 
su tavim atsiskaityti.

MEŠKA. Tu begėdi! Tu nelaimingą 
nori dar nuskriausti.

VILKAS. Juk tu pati norėjai su ma
nim atsiskaityti (prisiartina).

MEŠKA. Šalin, begėdi! Nors mano 
koja ir įkliuvo, vis dėlto tau nepasiduo
siu (kriokia; Vilkas traukiasi atbulas).

XVIII.
Tie patys ir Karolius.

KARALIUS (įeina tyliai ir pamažu. 
Lapė ir Vilkas jam lenkiasi).

LAPĖ. Bėkim, Pilki, bėkim! Bus 
mums sveikiau, nuo Karaliaus akių to
liau (išbėga).

KARALIUS (pasilikęs pamažu apei
na ir apžiūri Mešką).

MEŠKA. Ak, Jūsų Didybe, sunkiai 
įkliuvau, į žmogaus žabangas įsipainio
jau. Padėkit man, išvaduokit. Per am
žius dėkosiu. Per amžius tamstai tar
nausiu.

KARALIUS, (bando išvaduoti). Ne
moku aš tų žmogaus kilpų išrišti (dir
ba). Negaliu.

MEŠKA. Tai jau man paskutinis ga
las atėjo.

XIX.
Tie patys ir Zuikiai,

I ZUIKIS. Jūsų Didybe, leiskit man 
pasakyti (lenkiasi), aš patarsiu, kaip 
reikia padėti Jos Malonė išvaduoti.

KARALIUS. Na, ir ką gi tu čia pa
sakysi?

I ZUIKIS. Jūsų Didybe, tik liepkit 
čia ateiti žmogaus vaikui, kuris su 
tamstos vaikučiais žaidžia. Žmogaus 
vaikas gudrus, jis mokės išvaduoti.

KARALIUS. O gal tu ir gerą patari
mą duodi. Bėkit, Zuikučiai, ir pasaky
kit tam mažam žmogui, kad jis čion 
ateitų. Tik skubėkit, kol neatėjo Me
džiotojas, nes tuokart bus per vėlu 
(Zuikiai išbėga).

Kažkur prie Toronto. , .

Meška ir Karalius.

KARALIUS, (dirba apie kilpas). Nie
kas neišeina. Žmogus gudrus, gudrus ir 
nedoras (krato barzdą). Ai, vargai man, 
vargai... (Meškai). Ar tau koja nesu
laužyta?

MEŠKA. Nesulaužyta, Jūsų Didybe, 
tik kailis apdraskytas. Bet kas iš to — 
vis tiek reikia mirti.

XXI.
Tie patys, Jurgiukas ir du Zuikiai.

KARALIUS. Na, vaikeli. Matai, Meš
ka įkliuvo į jūsų žabangas. Jeigu moki, 
tai išvaduok, gal už tai aš tave paleisiu 
namo.

JURGUTIS. Kad aš Meškos bijau.
KARALIUS. Nebijok, ji nieko neda

rys (Jurgutis dirba ir paleidžia Mešką; 
Meška iš džiaugsmo kriokia ir šoka, 
Zuikiai taip pat šoka).

MEŠKA. Ak, man laimė, laimė! Aš 
vėl laisva būsiu. Po girias lakstysiu. 
Upelyje maudysiuos. Prie vaikelių bėg
siu.

JURGUTIS. Dabar leisk mane, dėde, 
prie tatulio.

KARALIUS. Palauk, vaike! Tavo tė
vas pats ateis, tada aš tave jam atiduo
siu.

MEDŽIOTOJAS (už scenos, iš tolo). 
Jurguti, Jurguti, kame tu esi?

KARALIUS. Pasitraukit visi is čia, 
aš noriu su žmogumi kalbėti (pakelia
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Toronto vilkiu
kai rudenio iš
kyloje su savo 
vadovais ps. F. 
Mockum ir ps. 
V. Abromaičiu.

ranką, visi išeina. Karalius pasitraukia 
už medžio).

MEDŽIOTOJAS (už scenos, arčiau). 
Jurguti, Jurguti, kame tu esi?

XXII.
Medžiotojas ir Karalius.

MEDŽIOTOJAS. Ak, aš nelaimingas. 
Jurgutį, tur būt, vilkai sudraskė. Šit 
kilpos išardytos. Kas čia buvo? (žiūri į 
žemę, randa Jurgučio kepurę). Dieve 
mano... Jurgučio kepurė. Meškos pė
dos. .. Nebėra mano Jurgučio, nebėra... 
(Užsidengia rankomis veidą).

KARALIUS (pamažu įeina ir atsi
stoja prieš Medžiotoją, stovi iškilmin
gai).

MEDŽIOTOJAS. Dėl Dievo malonės, 
kas čia?!

KARALIUS. Aš, Girių Karalius.
MEDŽIOTOJAS (Nusiima kepurę, 

glamžo ją rankose, valandėlę tyli). 
Tamsta... tai tamsta... Aš geras žmo
gus. Atleiskit man... nežudykit... (tyli).

KARALIUS. O ką aš tau turiu at
leisti? Tur būt, numanai, kaa kaltas esi.

MEDŽIOTOJAS. Aš nieko blogo ne
darau, aš geras žmogus... Troboje gy
venu, lauką ariu, gyvulėlius ganau.

KARALIUS. O ką čia nešioji? (rodo 
į šautuvą). Tu čia ugnį nešioji, mano 
žvėris žudai, tu miškus kerti, mano ka
ralystę mažini. Kiek vargo tu man da
rai.

MEDŽIOTOJAS (lenkiasi). Atleisk 
tamsta... atleisk...

KARALIUS. Taip, dabar prašai. O 
kodėl anksčiau manęs nebijojai? Ar ži
nai mano galybę? Aš galiu šakotu me
džiu tave prislėgti, pelkėse paskandinti,

10

piktus žvėris užvesti...
MEDŽIOTOJAS. Atleisk man šį kar

tą. Nešaudysiu aš miške žvėrelių dau
giau, nestatysiu aš kilpų daugiau. Ne
kirsiu žalių rąstelių, sausas šakeles tik 
rankiosiu, kūrensiu.

KARALIUS. Pakelk ranką ir prisiek, 
kad taip darysi.

MEDŽIOTOJAS (pakelia ranką). 
Prisiekiu ir prižadu, tikrai viską vyk
dysiu, kaip pasakiau (Nuima šautuvą 
ir nori paduoti jį Karaliui, bet tas at
kiša abi rankas su pasibjaurėjimu). 
Šautuvas man nereikalingas, gal tams
ta jį atimtum nuo manęs.

KARALIUS. Tikiu aš ir taip, kad 
vykdysi savo pažadus; nenoriu aš to 
pikto daikto, įmesk jį į gilų ežerą. O 
dabar gal nori atsiimti savo sūnų?

MEDŽIOTOJAS (nudžiugęs). Ak, 
mano laimė. Ar jis pas tamstą yra? Ar 
gyvas? Ar sveikas?

KARALIUS. Yra pas mus ir sveikas 
ir gyvas. Aš jį nuo vilko atėmiau. Šiaip 
būtų jam galas (mesteli ranka). Ateikit 
visi čia!

XXIII.
Tie patys ir Meška, Jurgutis ir du Zuikiai. Jur
gutis viena ranka Mešką apsikabinęs. Zuikiai 
seka. Žmogus, Mešką pamatęs, griebiasi už šau
tuvo, bet atsimena ir nuleidžia. Jurgutis apsika
bina su tėvu. Tuo tarpu žvėrys ir Karalius tyliai 
išbėga. Pasisveikinę Medžiotojas ir Jurgutis žval
gosi nustebę ir nieko nemato.

MEDŽIOTOJAS (trina akis). Ste
buklai! Tikri stebuklai! Gal man tik 
viskas pasivaidino.

JURGUTIS. Kur pasivaidino, kur 
pasivaidino! Mane Girių Karalius pa
ėmė, nuo Vilko atėmė, liepė iš tavo kil

pų Mešką išvaduoti.
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MEDŽIOTOJAS. Na, eisim namo pa
sakyti. Skubėkim, kad nesutemtų (iš
eina).

XXIV.
Scena tuščia, paskui Vilkas ir Lapė.- Juodu krai- 

posi ir šaiposi vienas prieš kita.
LAPĖ. Ar matei tu, Pilki, tokius juo

kus?
VILKAS. Juokus ne juokus, o aš tam 

Medžiotojui vis dėlto avinuką suėsiu.
LAPĖ. O aš 'jam vištikę pavogsiu 

(juokiasi ir kraiposi).
VILKAS. O tu vis dėlto perdaug ne- 

gudruok, man i akis nelįsk, savo kailį 
saugok (Vilkas puola Lapę. Lapė sprun
ka ir tuo būdu pranyksta už scenos).

Valandėlę scena tuščia, paskui uždanga.

KEPTAS PARŠIUKAS MEDAUS UOSTE

Nieko nėra geresnio už iškylas į toli
mas ir nežinomas sritis. Toronto skautų 
vyčių Perkūno būrelis, manau, irgi taip 
pat galvoja, nes jie jau nebe vieną kar
tą buvo pasileidę į Kanados šiaurę. Pas
kutinėje jų iškyloje man teko vykti su 
jais kaip pakviestam svečiui. Buvo jų 
būrelio šventė — metinės, ir tokiomis 
progomis jie be svečių neapsieina.

Giedras rugsėjo pabaigos šeštadienis. 
Dvi lengvos mašinos, prikimštos per- 
kūniečių ir svečių skriejo kalneliais ir 
lygumom Honey Harbour link. Leng
vos mašinos tik iš pasakymo. Tikrovėje 
jos buvo sunkios, apkrautos palapinėm, 
maistu ir keliautojais. Visų nuotaika 
puiki. Vienintelis rūpestis, kad atlaiky
tų mašinos. Ir jos atlaikė. Įvažiavom 
tarp akmeninių kalnų ir ežerų. Toliau 
sausumos kelio nebėra. Tai Honey Har
bour, nepaprastai graži vietovė savo 

stebinančiais gamtovaizdžiais, kur drą
siai galima teigti, kad Kanada gražus 
kraštas. Čia persimetėm į motorines 
valtis, atitrūkom nuo kranto, raitėmės 
sąsiauriais, slėpėmės miškuose ir šim
tuose akmeninių salų, salelių, kol pa
galiau pasiekėm pasirinktą salą ir joje 
vietą. Išlipę pasijutom Robinzonais, nes 
motornė valtis tik rytojaus dieną teat- 
vyks mūsų pasiimti. Atitrūkom nuo pa
saulio, apsupti vandenų ir kalnų. Kol 
statėm palapines ir tvarkėmės su atsi
vežtais daiktais, brolis Vytautas buvo 
labiausiai užimtas — jis čirškino mėsą 
ir virė bulves. Visi buvo kaip vilkai iš
alkę ir norom nenorom šnairavo į vir
tuvę, iš kur taip maloniai sklido kepin
tų svogūnų kvapas. Na, ir pagaliau pie
tūs. .. Visai ne robinzoniškai — su ša
kutėm, šaukštais; puikus, tartum ma
mos keptas, karbonadas, grybų sriuba,

Pašnekesys Bos
tono oro skau
tams Nemuno 
stovykloje

Nuotr.
L. Venckaus
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Ir Anglijoje kor
tais saulutė nu
sišypso. . .

Nuotr. 
V. Fidlerio

kompotas. Ir net nenusakyta po kiek 
valgyti — imk, jei dar alkanas esi. Taip 
ir jautėsi, kad čia ne eilinė iškyla, o 
perkūniečių šventiška. Kai visi po ska
nių ir sočių pietų ilsėjosi, Levas, Edis 
ir Viktorėlis, pasiėmę irklinę valtį ir 
meškeres, nusiyrė nuo kranto pavaka
rių meškerioti... Deja, žuvelės irgi bu
vo sočios ir brolių siūlomų gardumynų 
neragavo. Pailsėję pagal būrelio išky
los numatytą planą turėjom keliauti. 
Pasiėmę kompasus ir Gyčio nubraižy
tus planus, susigrupavę po du, pasilei
dom į nežinomą salą. Ėjom tankiai su
augusiais krūmais, bridom pelkėmis, 
kaukšėjom uolomis. Jokio tiesaus kelio 
nebuvo. Sala taip išraižyta fijordų, kad 
vingiuoti ir atgal grįžti, kol praėjimą 
surasi, greitai įpratom. Temo, kai visos 
grupės laimingai sugrįžo į stovyklą. 
Parnešti nė vieno nuvargusio nereikėjo, 
bet Feliksui daug jau nebetrūko. Į tokią 
iškylą, per naktį nemiegojus pavojinga 
leistis. Ne tik temo, bet ir apsiniaukė, 
o kai po vakarienės rinkomės prie lau
žo, ėmė ir lyti. Sako, tai būrelio tradici
ja. Be lietaus nėra Perkūno metinių. 
Bet lietus nė svečių neaplenkė. Gerai, 
kad jie ne pirmą kartą stovyklauja. To
limoj Kanados šiaurėj prie liepsnojan
čio laužo aidėjo dainos. Nuo fetrų ir 
lietpalčių varvėjo vanduo. Bet nuotai
ka gera. Ji vis eina geryn, nes vyčių 
naktis... Kažkas virtuvėje tarškina 
puodus:. Brolis Vytautas šviečia, ir mes 
matom dvi žėrinčias meškėno akis... 
Prie laužo vyksta pašnekesys apie 1938 
m. Tautinę Stovyklą. Vienas iš svečių 
papasakojo apie ją. Seni laikai, ne visi 
juos beatmena. O, rodos, tai buvo tik 
vakar. Renkamas naujas būrelio vadas. 
Visi slaptai pasisakė už brolį Leoną. 

Neseniai atvykęs iš Venezuelos — tegu 
pavadovauja. Lietus vis pila, ir Feliksas 
pradeda jaudintis, o kaip gi bus su par
šiuku. Juk tradicija valgyti jį po vado 
rinkimų naktį. Tačiau visi sušlapę ir 
įšalę geriau kavos atsigertų. Taip ir nu
tarta. Reikia kavos, o paršiukas, gražiai 
įvyniotas į šilkus su kaspinėliais, tegu 
palaukia rytdienos. Visa stovykla in 
corpore nueina kavos virti. Gal greičiau 
išvirs, kai daugiau virėjų? Bet “virė
jai” sustoję apie katilą, šaltį nuo nuga
rų vaikydami, kad užtraukė sutartinę, 
net visi meškėnai išlakstė... Brolis Her
bertas ėmė diriguoti kavos belaukian
čiųjų chorą. Ir jis buvo drausmingas ir 
geras. Ėjo daina po dainos, kaskart vis 
smarkesnės, kaskart vis labiau išsirėkti 
leidžiančios. Išsidainavę, išgėrę karštos 
kavos stovyklautojai sulindo į palapi
nes ir po kelių sekundžių buvo mirtina 
tyla, tik ežero bangos pliuškeno akmens 
krantus, ir vėl meškėnai tarškino puo
dus. . .

Rytojaus dieną brolis Feliksas su iš
kilminga palyda, iš visų pusių fotogra
fuojamas, atnešė ant stalo tradicinį kep
tą paršiuką. Gulėjo vargšelis paraudęs 
ir išsišiepęs. Tartum nė valgymui, o pa
sižiūrėjimui parėdytas. Naujasis būre
lio vadas pasirodė su ilgu peiliu, ir par
šiukas pasklido po iškylautojų lėkštes 
ir burnas... Po pusvalandžio beliko tik 
galva...

Grįžęs į Torontą sutinku Perkūno su
ruoštoj skautams arbatėlėj brolį Gytį. 
Prisimenam Medaus Uostą ir keptą par
šiuką, ir jis sako:

— Kai dabar mama eina į krautuvę, 
prašau, kad tik daugiau kiaulienos ne
bepirktų. ..

Č. S.
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Džiamborės Fondas

Darydamas šį savo pranešimą, Džiam
borės Fondas nori kartu su “Skautų 
Aido” skaitytoj ais, LSS nariais bei lie
tuviu skautu bičiuliais pasidžiaugti

DŽIAMBORĖS FONDO GARBĖS 
KOMITETU, 

į kurį įeina:
Juozas AUDĖNAS 
Juozas BACHUNAS 
Prel. J. BALKONAS 
Stasys BARZDUKAS 
Dr. St. BIEŽIS 
Gen. J. ČERNIUS 
Povilas DARGIS 
Elena DEVENIENĖ 
Min. St. LOZORAITIS 
Leonardas ŠIMUTIS 
Min. P. ŽADEIKIS

Mes visi esame jiems labai dėkingi,
kad jie sutiko padėti Džiamborės Fon
dui, kad jie tinkamai įvertino LSS 
veiklos reikšmę ir išreiškė savo tvirtą 
pasitikėjimą LSS reprezentaciniams 
užsimojimams. Tebūna tai mums didele 
paspirtimi, siekiant naujų DF laimėji
mų, tęsiant ir plečiant DF vajus. O pa
spirties, mums atrodo, tikrai reikia, nes 
DF vajus tuo tarpu dar nedavė laukia
mų, būtinai reikalingų vaisių. Žinoma, 
mes ir šiandien galime pateikti naujų 
laimėjimų, bet jų toli gražu nebepakan
ka. Bet leiskime skaičiams kalbėti už 
save. Skelbiame nuo š.m. rugsėjo mėn. 
8 d. iki lapkričio 5 d. atėjusias aukas. 
36, New-Yorko skautų Tauro tuntas pa

gal aukų lapą Nr. 102 per ps. B. Keži $42.25
37. N.-Yorko jūrų sk. Audros Laivas pa

gal aukų I. Nr, 104 per ps. B. Kezj 7.00
38. Čikagos sk. Židinys pagal aukų lapą

Nr. 36 per s. Br. Gurėną ................. 93.25
39. Čikagos jūrų sk. Baltijos Jūros Tun

tas per v.valt. J. Macijauską /vasa
ros stovyklos mokestis/ ................... 3.60

40. Pagal aukų lapą Nr. 3a per ps. V.
Rusą, Toronto, Ont............................. 42,00

41. Los Angeles Žalgirio vietinink. pagal
aukų lapą Nr. 26 per br. A. Avižieną 13.00

42. Los Angeles Senųjų Sk. Židinys pagal
aukų lapą Nr.51 per br. V. Tamulaitį 9.00

43. Los Angeles Žalgirio vietin. stovyk
los mokestis per ps. S. Makarevičių 3.00

44. Delbi - Tillsonburgo lietuvių skautų
vienetas pagal aukų lapus Nr. 17 ir
18 per s. Z. Paulionj, Delbi, Ont..... 24.00

45. Pagal aukų lapą Nr. 20 per p. K.
Kuduki, London, Ont.......................... 8.00

46. Pagal oukų lapę Nr. 25 per p. V.
Gudelį, London, Ont............................ $30.00

Viso $275.10 
Iki š.m. rugsėjo 8 d. buvo surinkta $764.27 
Viso iki 1956. XI. 5. surinkta $1.039.37 

Iš aukščiau pateikto sąrašo matome, 
kad tik mažoji aukų lapų dalis grįžo 
pas DF Iždininką. Ir šį sykį reikia pa
stebėti, kad dalis jau surinktų aukų dar 
nepasiekė DF. Taigi, faktinai DF Iždas 
yra kiek didesnis, negu čia duoti skai
čiai rodo.

Žemiau skelbiame aukotojų sąrašus 
pagal DF statuto nustatytas kategori
jas, kartu skaitytoją supažindindami
su šia DF statuto dalimi.

Paskiras asmuo, organizacija, viene
tas, DF paaukojęs:

iki $10 tampa AUKOTOJU — įtraukiamas į 
AUKOTOJŲ SĄRARŠĄ.

10-25 dol. tampa GERADARIU — įtraukia
mos į GERADARIŲ SĄRAŠĄ, skelbiamas 
spaudoje, gauna padėkos laišką.

25 - 75 dol. tampa RĖMĖJU — įtraukiamas į 
RĖMĖJŲ SĄRAŠĄ, skelbiamas spaudoje, 
gauna RĖMĖJO pažymėjimą.

75 dol ir virš GARBĖS RĖMĖJU — įtraukia
mas į GARBĖS RĖMĖJŲ SĄRAŠĄ, skel
biamas spaudoje, gauno GARBĖS RĖMĖ
JO pažymėjimą ir nuotrauka spausdina

ma "Skautų Aide".
Iki šiol DF aukojusiems bei DF tal

kininkams šios DF aukotojų atžymėji- 
mo kategorijos buvo žinomos iš aukų

(nukelta į 21 psl.)

Mūsų vienetas Vlll-toj Džiamborėj Kanadoje
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St. , Los Angeles 26, Calif.

BOSTONO ORO SKAUTAI KYLA
Visu jaunatvišku gajumu atgimstant 

lietuvių skautų judėjimui, ėmė kurtis ir 
oro skautų vienetai, siekiantieji išlai
kyti dar Nepriklausomoj Lietuvoj puo
selėtus idealus.

Toks oro skautų būrelis daugiau kaip 
prieš metus įsisteigė ir Bostone.

Dariaus ir Girėno žygiai, jų testa
mento žodžiai, Lituanicos II skridimas, 
Lietuvos aviacijos istorija ir, apskritai, 
šių dienų aviacijos įdomybės buvo pa
skatinantieji dalykai, subūrę Bostono 
lietuviškąjį jaunimą į oro skautų vie
netą.

Suprantama, pradžios sumanymai 
buvo kuklūs, pirmieji žingsniai nedrą
sūs. Mintis čia įkurti oro skautus kilo 
gal tik trijų žmonių galvose, bet pirmoj 
sueigoj buvo jau šeši, o vėliau — aš- 
tuoni entuziastingi nariai. Ir taip gimė 
oro skautų vienetas “Lituanica II”.

Nuo įsikūrimo dienos (1955. V. 29.) 
Bostono oro skautams energingai vado
vavo s.v. v.sl. Antanas Levinas. Basi-1 
skirsčius pareigoms imta rengti iškylos, 
savaitinės sueigos, paruošta eilė paskai
tų apie sporto, karo ir civilinę aviaciją, 
pasidalinta praktiškai bei teoretiškai 
žiniomis apie aeromodelius, sklandymą 
ir motorinį skridimą.

Per tą laiką taip pat buvo suruošti 
du, kelių mėnesių ilgumo, kursai iš 
skridimo teorijos ir geografijos, bei iš
laikyti oro skautų patyrimo egzaminai. 
Baigiant 1955 metus, oro skautai suruo
šė Bostono skautų ir skaučių tuntams 
Kalėdų eglutę, praėjusią geroj nuotai
koj.

Būrelio vadui perėmus tuntininko 
pareigas, nuo 1956 m. sausio 10 d. oro 
skautų vienetui vadovauja oro sk. si. 
Algimantas Gustaitis ir jo pavaduoto
jas oro sk. si. Algimantas Adomkaitis. 
Būrelio iždininkas yra oro sk. psl. Her
kulis Strolia, ūkvedys — oro sk. si. Lai
mis Venckus, sekretorius — oro sk. Vin
cas Jakutis, sporto vedėjas — oro sk. 
Rimtautas Vizgirda ir specialių reikalų 
tvarkytojas — oro sk. kand. Gintautas 
Banaitis.

1956 m. JAV I-mo rajono “Nemuno” 
stovykloje Bostono oro skautai vięnetų 
varžybose laimėjo II-rą vietą. Dabarti
niu metu jie yra užsiėmę oro navigaci
jos kursais bei laikydami kas trečiadie
nį knygynėlį Bostono skautams. Be to, 
norėdami įsigyti nuosavą sklandytuvą, 
lapkričio mėnesį jie ruošiasi pastatyti

Bostono Lituani
kos II oro broliai 

Nuotr.
A. Gustaičio

14

16



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

LAIVAI — SPĄSTAI

(tąsa)

Visi vyrai buvo patenkinti atliktu 
darbu, kad dar vienas priešo nardlaivis 
tapo pašalintas iš jūros kelių.

Tačiau nežinia kaip, minėtas nardlai
vis vis tik pasiekė Vokietiją. Matyt, to 
nardlaivio kapitonas buvo gimęs po lai
minga žvaigžde, kad jam pavyko už
kamšyti visas pabūklų sviedinių pada
rytas skyles ir išvengus tikros mirties 
grįžti į uostą ir papasakoti kas juos nu
tiko.

Kai kartą yla išlindo iš maišo, buvo 
aišku, kad ateityje priešo nardlaiviai 
neberizikuos iškilti į paviršių, kol tor
pedos suras taikinį. Žaidimas katės su 
pele turėjo baigtis vieno ar antro pilna 
pergale. Reikėjo tikėtis, kad tariamai 
įgulai palikus laivą, nardlaivis ne iš 
karto iškils į paviršių, kad galėtų galu
tinai pribaigti torpeduotą laivą pabūk
lų šūviais.

Nemanykite, kad pasislėpusių už už
dangų pabūklininkų ir artilerijos kari
ninkų nervai yra iš plieno. Tai žmogiš
ki sutvėrimai iš raumenų,: kaulų ir odos, 
su visomis prigimtomis savybėmis.

Bostone 3 veiksim komediją “Svetimos 
plunksnos”. Vaidinimą sutiko režisuoti 
akt. Aleksandra Gustaitienė.

Gegužės mėnesį gražiai atšventęs 
vienerių metų sukaktį, šiuo metu Bos
tono oro skautų būrelis “Lituanica II” 
yra vienas iš veikliausių ir stipriausių 
vienetų. Šio būrelio oro skautai, eidami 
aviacijos keliu ir griežtai laikydamiesi 
skautybės principų bei lietuviškų tradi
cijų, stengiasi būti tvirta viltimi būsi
mai Lietuvos aviacijai. R. G- 

Toks žmogus nėra koks dievų numylė
tasis, negali atlikti darbų, viršijančių 
jo jėgas, jis negali pamiršti savo moti
nos, žmonos ar mylimosios. Bet būrys 
tokių vyrų sutartinai veikdami, gali at
likti nepalyginamus žygius, pereinant 
net per pragaro ugnį. Tokiai sujungtai 
rinktinei turėjo vadovauti vyras, kurį 
kiti būtų pasirengę sekti visur ir juo 
pasitikėti bet kokiose aplinkybėse.

Tokio vyro vedamas rąstais pakrau
tas garlaivis vieną rytą, 9.45 valandą, 
pastebėjo torpedą, ateinančią iš štirbor
to dvarso. Vaizduodamas nerūpestingą 
garlaivio-klajoklio kapitoną, kuris ma
žai rūpinasi sekėjų neakylumu, vado
vaujantis karininkas įsakė laikyti ir to
liau tą patį kursą. Tik paskutiniu mo
mentu jis įsakė pasukti vairą tiek, kad 
torpeda pataikytų į laivą maždaug už 
mašinų patalpų, kur ji galėjo padaryti 
mažiausiai nuostolių. Bet nemanykite, 
kad tai visai paprasta manevruoti lai
vą, matant ateinančią torpedą. Tos ke
lios minutės reikalauja didžiausio ner
vų įtempimo. Torpeda kliudė No 3 kro
vinių patalpas, išmesdama į viršų tonas 
vandens, geležies ir medžio gabalų ir 
padarydama laivo šone dvylikos jardų 
angą. Pusiau pritrenktas ir apkurtintas 
komandoras pašoko ant kojų, kadangi 
sprogimas jį buvo permetęs ant denio, 
ir sušuko navigacijos karininkui:

“Šį kartą jie mus pačiupo!”
Navigacijos karininkas, kuris tuo 

metu buvo jūrlapių patalpose, iškišo 
galvą per langą ir seilindamas liežuviu 
pieštuką iš lėto atsakė:

“Aš spėju, kad turėsiu pakankamai
15
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New Yorko jūrų skautai sporto šventės Worces- 
teryje metu. Nuotr. G. Penikolaiko padaryti apskaičiavimus”.Tai pasakęs, jis vėl įniko dirbti prie savo skaitmenų.Sudundėjo pavojų pranešu gongai, kurie dalį įgulos nusiuntė prie užmaskuotų pabūklų, o dalis — “panikos būrys” skubėjo nuleisti gelbėjimosi valtis, kadangi tuoj pat sekė įsakymas “palikti laivą”. Navigacijos karininkas, kuris turėjo vaizduoti garlaivio kapitoną, pabaigęs skaičiavimus, paliko laivą kartu su “panikos būriu”.Vos tik valtys spėjo atsitraukti nuo laivo, atbėgo iš apačios pas komandorą uždusęs mašinų karininkas ir pranešė, kad per pertvarą, kuri išlūžo, vanduo smarkiai veržiasi į mašinų patalpas.Komandoras gulėjo kniupščias užmaskuotoje vietoje, iš kurios galėjo sekti nardlaivio periskopo pasirodymą. Nepasukdamas galvos jis paprašė mašininkų karininką, kad tas kaip nors išlaikytų tokį garo spaudimą, kad siurbliai galėtų dirbti.Kai vanduo užliejo kūryklas, tai mašinų vyrai turėjo palikti patalpas ir iš- šliauždami pasiekė saugesnę vietą.Netrukus pasirodė nardlaivio periskopas už kokių dviejų šimtų jardų, ilgai ir atrodė rūpestingai, stebėjo skęstantį garlaivį. Iš lėto slinkdamas po laivu per penkis jardus, apsuko aplink, praplaukė per dešimtį jardų nuo vietos, kur prie kalbamojo vamzdžio, vedančio į artilerijos karininko patalpas, gulėjo komandoras. Nuo komandos tiltelio aiškiai matėsi panašaus į banginį nardlaivio liemuo ir tikrai buvo nemaža pagunda pabandyti jį apšaudyti panėrus. Taiklus šūvis galėjo pragręžti švino pilkumo šešėlį, kuris slinko tik per pen-
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kiolika pėdų nuo paviršiaus. Bet spinduliai vandenyje lūžta ir gaunasi apgaulingas vaizdas; be to galimas riko- šetavimas.Nardlaivis laikėsi nerimo padėtyje, todėl visos galimybės buvo už tai, kad jis suspės nesužalotas pasprukti. Save tvardydamas, laukė komandoras, laukė ir jo vyrai prie pabūklų, nors visų nervai buvo įtempti.Laivo sternas dalinai jau buvo apsemtas ir bangų plaunamas, taip kad vairavimo patalpose pasislėpę pabūkli- ninkai stovėjo iki kelių vandenyje. Laivo katinas, kurį torpedos sprogimas nubloškė nuo viršaus įgulos patalpų, priplaukė prie laivo sterno, kuris normaliai buvo apie septynis jardus virš vandens, ii- lengvai užsilipo ant denio.Periskopas, visiškai neskubėdamas tęsė stebėjimą: pasuko į laivo užpakalį, tai vėl į priekį ir pamažu atsitolino lyg būdamas patenkintas atlikęs gerą darbą. Komandoro ir įgulos kantrybė baigė išsekti, nes laivas pamažu vis grimzdo. Grobis buvo visai arti, reikėjo tik pagriebti, o dabar atrodė pasišalino visai neužkabintas. Ir tik kai visų viltys ėmė jau blėsti, nardlaivis iškilo į paviršių, maždaug už trijų šimtų jardų garlaivio priekyje ir pamažu artėjo.Iki šios lemiamos valandos, nežiūrint kad garlaivis vis grimzdo ir grimzdo, komandoras susilaikė ir per radio neprašė pagalbos, nes norėjo užbaigti pradėtą uždavinį. Dabar, kada jis pastebėjo, kad, turbūt, pats Viešpats Dievas užvedė nardlaivį jo paties nelaimei ir jo likimas laike kelių minučių bus išspręstas, jis įsakė greitai pasiųsti pranešimą, prašantį skubiai atsiųsti pagalbą. Palaukė, kol nardlaivis užeis į linija, kur visi pabūklai galėtų jį pasiekti, Nardlaivis pasiekė tą vietą tuo laiku, kai vokiečių laivo vadas buvo belipąs į bokštelį.Stiebe suplėvesavo karo laivyno vėliava ir pirmas šūvis užmušė nardlaivio vadą. Viskas įvyko taip staigiai, kad vokiečiai iš nustebimo neatsipeikėjo. Nardlaivis visai nejudėjo, kai visi pabūklai ir kulkosvaidžiai jį daužė sutelktine ugnimi. Ypač kulkosvaidžiai saugojo nardlaivio pabūklą, kad tas nepradėtų šaudyti.Nėr ko ir sakyti, kad nardlaivis paskendo su atdaru bokšteliu ir beveik su visa įgula, “panikos būriui” pavyko iš-
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gelbėti tik du vokiečių jūrininkus.
Laive nebuvo laiko švęsti pergalės, 

nes reikėjo jį palikti. Sunaikinus visus 
svarbius dokumentus, visi, išskyrus 
komandorų ir keletą vyrų, paliko ir lau
kė blogiausio. Apie pietus pasirodė nai
kintojas, ir visų veidai nušvito. Netru
kus atsirado dar kiti du mažesni karo 
laivai, taip kad jokio pavojaus nebe
buvo.

Apie penktą valandą po pietų laivas 
nustojo grimzti ir jį buvo nutarta vilkti 
į uostą, kurį visa vilkstinė pasiekė se
kančią dieną, jau gerokai sutemus.

Taigi, narsi laivo įgula, pasiryžusi ir 
pasitikinti savo vadu laimėjo pergalę 
ir dar išgelbėjo savo laivą. Daug ką rei
kėjo įsivaizduoti, numatyti iš anksto ir 
dalinai rizikuoti.

Kai vėl atėjo laikas naujiems žy
giams, ta pati įgula, be baimės ir dve
jojimo vėl sekė savo vadą, kuris juos 
išvesdavo per ugnį ir vandenį į pergalę.

Karo eigoje prekinių laivų pritaiky
mas nardlaiviams naikinti keitėsi pagal 
reikalą. Jeigu ankstyvomis karo dieno
mis pakako išvilioti nardlaivį į paviršių 
prieš klajoklį, kurio sekėjai tariamai 
buvo nebudrūs, kuris neturėjo ginklų, 
tai vokiečių admiralitetui davus savo 
nardlaiviams atitinkamus nurodymus, 
reikėjo ginkluoti visus prekinius laivus 
ir keisti nardlaivių medžiojimo būdus.

Kartais pakakdavo ant denio netikro 
pabūklo, prie kurio nekantriai trypda
vo pabūklininkas. Toks pastatas jau at
rodė ginkluotas prekybos laivas, geru 
greičiu zig-zagais plaukiąs pavojaus zo
noje. Aišku, anas laivas turėjo būti tor
peduotas be jokio įspėjimo.

Tokį laivą vieną rytą vokiečiai tor- 
pėdavo. Jūra buvo audringa, lietus py
lė kaip iš kibiro ir protarpiuose driekė
si tirštas rūkas. Matomai torpeda buvo 
iššauta iš nedidelio nuotolio, kadangi 
ji iššoko iš vandens per šimtą jardų nuo 
laivo ir kliuvo į mašinų patalpas virš 
vandens liniios. Vanduo greit užliejo 
katilinę, mašinų ir kaimynines patal
pas. Sprogimo metu tapo užmuštas kū
ryklos puskarininkis, o trečiasis mecha
nikas, kuris buvo atsargos jūrų jaunes
nysis leitenantas, liko sunkiai sužeistas 
ir pritrenktas lekiančių šukių ir anglių 
gabalų. Nežiūrint to, kad vanduo beveik 
per kelias minutes užliejo patalpas, jis 
dar suskubo iššliaužti ant denio, kur 
esant pavojui turėjo užimti atitinkamą

vietą.
Sprogimas buvo toks stiprus, jog vie

na gelbėjimosi valtis subyrėjo į šipu
lius ir skrendančios atlaužos pasiekė 
net stiebų viršūnėse ištemptą radio an
teną. Komanduojant navigatoriui, ku
ris veikė kaip kapitonas, “panikos bū
rys” paliko laivą ir sulipo į likusias tris 
gelbėjimosi valtis. Laivas pamažu 
grimzdo.

Karininkai ir jūrininkai gulėjo prie 
paslėptų pabūklų. Blogiausiai buvo 
priekinio pabūklo vyrams, kurie prisi
ploję tysojo ant denio, lietui negailes
tingai čaižant.

Daugiau negu pusvalandis praėjo to
kioje padėtyje, laukiant nežinomo liki
mo. Tos minutės virto dienomis ir atro
dė, jog niekad nesibaigs.

Visi laukiantieji savo mintyse spėlio
jo, ką priešas toliau darys. Galėjo dar 
kartą torpeduoti, arba bet kuriuo laiku 
išnėręs apiberti juos sviediniais ir kul
komis iš atstumo, kokį nardlaiviai ras 
tinkamu ir gali paskandinti arba, pa
prasčiausiai, pasišalinti ir ieškoti nau
jos aukos.

Reikėjo būti atsargiems, nes mažiau
sias judesys, pakeltas pirštas virš relin
io, plevėsuojąs drabužių skvernas ga
lėjo juos išduoti ir tuo visų likimas bū
tų nulemtas.

Ketvirčiui valandos praėjus po to, kai 
torpeda kliudė laivą, nardlaivio peri
skopas pasirodė per keturis šimtus jar
dų atstu nuo priešo, kairio borto dvar- 
se. Pamažu pasisuko ir ėmė iš lėto 
slinkti laivo link. Aplink viešpatavo
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tyla. Tik bangos retkarčiais pliaukšte
rėdavo į laivo šonus, arba kur nors už
silikęs garas išsiverždavo iš vamzdžio. 
Kapitono ir kitų akys neramiai per 
siaurus sekimo plyšius lydėjo perisko
po judėjimą; davęs įgulos vyrams ke
letą pastabų, kapitonas toliau sekė pe
riskopą.

Nardlaivio periskopas rūpestingai 
“apčiupinėjo” laivą iš visų pusių.

Dabar į sceną atėjo “panikos būrys”. 
Nuduodami išsigandusius jūrininkus, 
jie patraukė atgal laivo link. Kaip^ ir 
buvo spėta, nardlaivis iškilo į paviršių, 
matyti norėdamos valtis atkirsti nuo 
laivo. Valtys, nežiūrėdamos į tai, kad 
nardlaivis galėjo jas apšaudyti, nepa
liovė irkluoti, kol nardlaivis tapo įvi
liotas į pageidaujamą poziciją.

Tada vėl staigiai pasirodė baltoji vė
liava su Šv. Jurgio kryžiumi, uždangos 
nukrito ir šoninės ugnies smūgis tren
kė iš pusiau paskendusio laivo. Iš nard
laivio išsiliejo alyva ir į jūrą ėmė kristi 
jo plieninio liemens dalys.

Įgulos dalis, esanti bokštelyje ėmė 
ženklais rodyti, jog nori pasiduoti. Bri
tams sustabdžius ugnį, nardlaivis, kurio 
sternas dalinai buvo pasinėręs, pilnu 
greičiu pasileido pirmyn, o tie, kurie 
stovėjo ant denio, liko nuplauti į jūrą.

Britų pabūklai vėl prabilo ir tęsė 
ugnį, kol nardlaivis sprogo ir paskendo.

Nežiūrint audringos jūros, pavyko iš
gelbėti du vokiečių jūrininkus.

Po kelių valandų atvyko amerikiečių 
naikintojas, lydimas dviejų slūpų. Su 
tų laivų pagalba sužalotas garlaivis pa 
siekė uostą.

Vienas karininkas ir vienas jūrinin
kas balsavimu buvo išrinkti ir prista
tyti apdovanoti Viktorijos kryžiumi.

Jie ir vėl išėjo į jūrą, kitu laivu, nes 
darbas buvo dar nebaigtas. Bet vardas 
HMS DUNRAVEN skambėjo visur, nes 
ant to laivo borto buvo atlikti darbai, 
kurie prisidėjo prie laisvės išlaikymo.

B., S.

IŠ ARTI IR TOLI

© LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedėjas j.s. L. 
Knopfmileris išleido jūrų skautams ir jūrų bu- 
džiams aplinkraštį sukaktuvinės stovyklos orga
nizavimo reikalu.

© LSB Jūrų Skautų Skyrius padarė jūrų skau
tų rėmėjo ženkliuko projektų.

@ Rugsėjo mėn. 21 d. Toronto jūrų, skautės: 
J. Ropienė (laivininkė), R. Juknevičiūtė ir D. 
Kondrataitė dalyvavo naktiniame plaukiojime. 
Jachtą "Budys III" vedė jūrų ps. G. Kačanaus- 
kas; kartu plaukė ir vair. P. Butėnas.

ė Toronto jūrų budžiai rugsėjo mėn. 8 d. 
naktį ant jachtos davė įžodį.

© Toronto Vandenių laivo laivininkė I. Ro
pienė savo namuose, spalių mėn. 21 d. surengė 
jūrų skautams ir budžiams jaukią arbatėlę.

® Jūrų skautų ženkliuką, kurį randame kny
goje "Skautybė Berniukams", piešė v.si. V. Abro
maitis. Padėka jam.

© Turime naują jūrų poskautininkį P. Pet
raitį.

Clevelando Vy'r 
tautėnai vieši 
pas savo drau
gininką

Nuotr.
V. Kizlaičio
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S IlK III lt lir III HE S IP A\ IL A\ IP 11 IN HE JI HE
SUEIGOS JAUK. SKAUTĖMS

v.s. L. Čepienė

VII Sueiga
Vedamoji sueigos mintis: moka tris lietuviškas 

mįsles, (iš III pat., 7.).
1. Jaun. skautės renkasi sueigon. Kambaryje 

jos pastebi tris dėžutes gulinčias ten, kur papras
tai rikiuojasi būreliai; ant dėžučių užrašyta:

"Tris mįsles, būreli, mink 
pasipuošk ir pavaidink, 
kol sušuksite smagiai 
draugininke bėgs skubiai."

Skautės pagautos smalsumo atidaro dėžutes, 
kuriose rondo tris vokus (kiekvienoje dėžutėje po 
tris). Ant kiekvieno voko užrašyta mįslė ir prie
rašas; po pusės valandos, sušvilpus švilpukui, ga
lėsi pažiūrėti j vidų" — Vokas neužklijuotas. Vi
duje mįslės atsakymas.

Mįslės: 1. Už žmogų didesnis, už plunksną 
lengvesnis /šešėlis/.

2. Tėvas dar negimęs, sūnus į karą išjojo 
/ugnis ir dūmai/.

3. Lino stomuo, bitės geluo, viršui saulelė teka 
/žvakė/.

4. "Kur eini išilgini?" —• "Kas tau rūpi, sker
sini!" /žmogus ir slenkstis/.

5. Ant lauko kuolelis, ant to kuolelio —* dva
relis, tam dvareli šimtas panelių /aguona/.

6. Maža žmonelė bebėgiodama visą svietą ap
rėdo /adata/.

7. Ėjau naktį, pamečiau sagtį; mėnuo rado, 
saulė pagavo /rasa/.

8. Mano tėvas turi lygius laukus, tame lauke 
ąžuolas, tame ąžuole dvylika šakų, ant kiekvie
nos šakos keturios šakelės /metai/.

9. Ateina ponaitis raudona sermėgaite: "Nu- 
ginkit vištas — šunų nebijau." /sliekas/.

10. Tu, tėve, būk ir supūk, o aš eisiu saulaitės 
pažiūrėti, /grūdas ir sliekas/.

Draugininke palikusi dėžutes, pati pasislepia 
(geriausia kur nors netoliese). Gardaus juoko pa
sidaro, kai mergaitės atlikusios uždavinį šūkiais 
vadina sesę draugininkę, manydamos ją esant 
kur toli. O ji čia pat pasirodo buvusi netoliese. 
Netoliese reikalinga būti ir tuo atveju, jei skau
tės kartais nesuprastų uždavinio ir pradėtų nuo
bodžiauti nežinodamos kas daryti. Draugininke 
šiuo atveju išeina iš savo slėptuvės, viską iš
aiškina ir vėl gali pasislėpti.

Sakykim, jaun. skautės, jų būreliai, atliko už
davinį. Spėjo - neįsėjo mįslių — tai bent mėgino. 
Jos šaukia savo šūkius. Draugininke išeina iš 
savo slėptuvės. Būreliai iš ėilės pasako mįsles ir 
jų atsakymus. Draugininke nesako nei taip, nei 
ne, nes, švilpukui sušvilpus pačios galės patikrin
ti pažiūrėję į vokelių vidų. O tuo tarpu užsiėmi
mai eina toliau (Lavina valią ir kantrumą).

Dainos: Služinau, tuzinau pas poną, 
davė man ponas vištelę. . .

/Laužam liepsnojant/
Staiga bebaigiant dainuoti pasigirsta švilpe

sys. Skautės atidaro vokus ir patikrina ar teisin
gai atspėjo mįsles.

Būreliui įspėjusiam visas tris mįsles plojama, 
arba šdukiami šūkiai. Dainuojama toliau:

ŠIRDIE

Širdie, mažutė tu esi!
Bet pajėgi tiek daug mylėt — 
Ir Dievq, artimq, tėvynę;
Visus, visus savy turėt.

Atjaust nelaimes, vargą kietą 
Pirmoji bėgi tekina.
Tiek daug žmonėse randi vietos — 
Jausk ir mylėk širdie maža!

Ir meilės žiežirbas barstyki, 
Tenai, kur gęsta žiburiai. 
Geruos darbuos pati gaivinkis. 
Juk tam pasaulin atėjai!

O gėrį siurbk taip, kaip bitutė 
Nuo skaistaus žiedo, nuo lankos —• 
Šviesu, gražu Dievo pasauly. 
Jeigu neieškai sau naudos.

K. Kodatienė

„kas žaliuoja žiemužėle, o ir vasarėle?..."
"pasakyk, mergele, pasakyk jaunoji" 

Žaidimai:
Pakelti kamštį. Atsiklapus, laikydama rankas 

už nugaros pakelk burna atokiau ant grindų (ant 
balto popierio lapo padėtą kamštį). Saugok nosį!

Tik ne taip, kaip mes! Viename kambario (ar 
aikštės) gale linija ir kitame. Pirmasis barelis 
eina ligi kitos linijos kokiu nors, skautėtn sutartu 
būdu, pav., plasnodamas rankomis, ar po porą 
ir t.t. Antrasis — eina ir pagal susitarimą, ta
čiau ne taip, kaip pirmasis. Trečiasis vėl savaip. 
Žaidžiama, kol išsisems galimi ėjimo būdai.

Būdvardžiai. Vienos būrelis išeina iš kambario; 
likusios žaidėjos pasirenka kokį nors būdvardį, 
pav. švarus. Būrelis pakviečiamas įeiti. Kos 
nors sako: "Numazgok veidą", arba "Valyk ba
tus", "šluok aslą" ir t.t. Būrelis daro kas liepia
ma ir spėlioja užmintą būdvardį, kol įspėja.

Sueigos pabaiga
VIII Sueiga

Vedamoji mintis: moka tris liaudies dai
nas (III pat. 7).

(Kiekvienai sueigai skirti vieną dainą)
1. Būreliai susitvarko, sustoja eilėn;
2. Pasisveikinimas;
3. Tradicinės būrelių dainos, šūkiai ir šokiai;
4. Dainos.
a. Draugininke skambina arba niūniuoja ko

kią nors liaudies dainą. Vaikai spėlioja. Ispėjusios 
dainuoja toliau jau su žodžiais.

b. Vienas būrelis niūniuoja kokią nors sutar
tą dainą, kiti spėlioja.

c. Vadovė pasako pirmąją dainos eilutę, vai
kai dainuoja jos melodiją.

d. Būreliai pasirenka dainą — inscenizuoja 
ją — kitos spėlioja.

e. Vadovė išmokina dainuoti dainas nuo pra
džios ligi galo jas išdainuojant.
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Pavasariniam 
sąskrydžiui 
prisiminti. 
Rimtosios sesės..

Nuotr.
R. Račiūno

Dainų šventės ir dainų konkursas lobai padė
tų praturtinti dainų kiekį. (Apie tai plačiau kal
bėsim kiek vėliau).

5. Žaidimai. Muzikali knyga. Visos skau
tės, pagal muziką ar vadovės niūniuojamą dai
ną, eina ratu (kambary ar aikštėj) su knyga ant 
galvos. Melodijai nutilus, žaidėjos atsargiai atsi
klaupia, neliesdamos knygos. Jei kuriai knyga 
vis dėlto nukrenta, ji išeina iš žaidimo. (Vietoj 
muzikos gali būti panaudotas būgnelis, plojimas 
ar net švilpukas).

Muzikinis šuolis. Žaidėjos sustoja dviem ra
teliais. Viduryje ratu sudėti įvairūs daikteliai: 
vienu mažiau nei žaidėjų viename rate. Muzika: 
ar plojama, ar būgneliu mušama, ar niūniuoja
ma kokio nors melodija. Žaidėjos susiėmusios 
rankomis eina aplink: vienas ratelis vienon pusėn, 
kitas —— kiton; muzikai staiga nutilus, visi su
stoja. Išorinio rato žaidėjos bėga į roto vidurį, 
griebia kokį daiktelį. Nesuspėjusi paimti — iš
eina iš žaidimo. Žaidžiama toliau.

Vienai žaidėjai išėjus, nepamiršk vis išimti po 
vieną daiktelį, kad daiktelių būtų vienu mažiau 
negu žaidėjų. Toliau rateliai pasikeičia vietomis. 
Kuris ratelis per duotą žaidimui laiką laimės?

Dainų estafetė. Skautės sustoja būreliais, ei
lėmis, viena už kitos. Atokiau nuo jų, ant kėdės, 
priešais kiekvieną būrelį, padėti lapeliai; jų tiek, 
kiek skaučių. Ant kiekvieno lapelio užrašyta vis 
kitokios dainos pradžia. Sušvilpus, bėga visų bū
relių pirmoji. Paima lapelį, dainuoja vieną pos

melį tos užrašytos dainos. Ir tik padainavusi gali 
grįžti prie savo būrelio. Tada bėga antroji. Kuris 
būrelis sudainuos visas dainas -—- tas ir laimės.

6. Pašnekesys apie dainavimą. Kodėl Lietuva 
vadinama dainų šalimi? Ar mergaitės dainuoja 
namuose. Kodėl kunig. Gediminas savo dukrelę 
Paukšteliu vodinO?

Gale pašnekesio vadovė pasako šį eilėraštį (Jei 
dar yra laiko, gražu būtų skautes išmokyti ji 
mintinai.):

KELEIVIS
Krante Misisipės 
gėlelė pražydo.
Nuo Nemuno upės 
keleivis atklydo 
Ilgai į gėlelę 
žiūrėjo keleivis, 
ir skambią dainelę 
dainavo liūdnai vis.

Dainelę dainavo 
Ji širdį vilioja: — 
Kur rausta žemčiūgai 
kur rūtos žaliuoja. 
Ir plaukė jos aidas, 
nutilo net upė.
Skambėjo dainelė: 
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ.

7. Sueigos pabaiga.

Tokią savo dar
bų parodėlę bu
vo suruošę Cle- 
velando broliai.

Nuotr.
V. Kizlaičio
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(atkelta iš 13 psl.)

lapų. Vienetų vadovai buvo laiku supa
žindinti su ištisu DF statutu.

D F GERADARIAI
1. p. A. Andriulionis, Boston, Mass. $20.00
2. v.s. V. Šenbergas, Cleveland, Ohio $10.00
3. s. G. Juškėnas, Cleveland, Ohio $10.00
4. dr. A, Kaveckas, London, Ont. $15.00
5. Simono Daukanto dr-vės Bičiulių ir

Rėmėjų Būrelis, London, Ont. $15.00
6. Tėvai jėzuitai, Čikaga, III. $10.00
7. Montrealio L. Seimelio Preziudiumas $10.00

D F RĖMĖJAI
1. dr. M. Mikšienė, Detroit, Mich. $25.00
2 Dariaus ir Girėno klubas, Detroit,

Mich. $25.00
Džiamborės Fondas labai labai nuo

širdžiai dėkoja mūsų Geradariams ir 
Rėmėjams. Džiamborės Fondas yra la
bai dėkingas visiems DF aukojusiems, 
visiems kurie mums atėjo į brolišką tal
ką ir iki šiol padėjo telkti aukas DF — 
mūši) visų Fondui. Ypatingai dėkojame 
tiems broliams ir toms sesėms, kurie 
susirūpinę DF, neraginami įsijungė į jo 
vajų ir dabar yra tų kuklių DF talki
ninkų tarpe, kurie neša visą DF vajaus 
naštą. Taip, brangūs mūsų DF talkinin
kai — Jūs radote laiko, Jūs radote no
ro ir pilna žodžio prasme vyriškai įsi- 
jungėt j didžią talką mūsų visų Džiam
borės Fondui. Reikia tik tikėti, kad atei
tyje ir daugiau vadovų ir skautų veiks
mu ir auka padės DF.

Mes gerai žinome, kad iš vilkiukų ar 

skautų negalime ir neturime laukti 
ypatingesnio įnašo pinigais. Bet skautai 
turi kitų kelių tiems taip reikalingiems 
pinigams sukelti. Pirma išsamiai ir su
prantamai paaiškinkime mūsų mažes
niesiems broliams, kas iš viso DF yra 
ir paprašykime jų sukelti savo popie
riaus vajų. Už surinktą popierį gauti 
pinigai bus jų didelis įnašas į tą didį 
bendrą mūsų vajų. Mūsų mažieji mielai 
padarys šį savo gerąjį darbelį, bet va
dovai turėtų jiems visa tai padaryti su
prantamu ir aiškiu. Taigi, brangūs bro
liai Vadovai, padėkite mūsų mažie
siems, kad jie savo keliu galėtų talki
ninkauti Džiamborės Fondui. “Skautų 
Aido” Nr. 9 tilpusiame DF pranešime 
buvo padaryta apgailėtina klaida. Vie
toj “Pilėnų Tunto, Clevelande, vasaros 
stovyklos stovyklautojai” turėjo būti 
“I-jo JAV Rajono vilkiukų Pilėnų sto
vykla” kaip kad buvo vėliau atspaus
dinta “Skautų Aide” Nr. 10. Už padary
tą klaidą atsiprašome. Baigdami dar 
kartą visų skautų ir vadovų nuoširdžiai 
prašome ateiti DF į talką. Mažiausia 
talka, parama yra labai reikalinga. Di
dieji 1957 metų skautiškojo pasaulio 
įvykiai artėja — būkime jiems pasiruo
šę, padėkime Džiamborės Fondui!

ps. O. Gešventas, DF Sekretorius

MAŽIAUSIAS KANADOJE VIENETAS TURTINGIAUSIAS

Plačiame tabako auginimo rajone 
Delhi - Tillsonburgo apylinkėje buvu
sio Kanados rąjono vadeivos s. Z. Pau- 
lionio iniciatyva ir rūpesčiu pereitą pa
vasarį įsikūrė skautų kandidatų skiltis. 
Šis labai reikšmingas įvykis, tiek skau
tams, tiek ir visiems anos apylinkės 
lietuviams, niekur plačiau dar nebuvo 
paminėtas, lyg būtų buvę laukiama, kad 
kilęs entuziazmas išblės, turint galvoje 
sunkias, tiesiog specifines, bet kokios 
organizacijos sąlygas, kai šeima nuo 
šeimos gyvena per keliolika ar net ke
liasdešimt mylių ir į suvažiavimus rei
kia netrumpon kelionėn išsiruošti. Ta
čiau skautai apylinkės lietuvių tarpe 
susilaukė didelio pritarimo ir visokia- 
riopos paramos. Energingas vadovas 
įdėjo daug darbo ir pasišventusiai savo 

naująją skiltį išvedė į viešumą. Bene 
vienas iš didžiausių skautams veikti pa
skatinimų buvo p.p. V. V. Treigių, ži
nomų apylinkės ir Kanados lietuvių 
veikėjų, padovanotas žemės sklypas ir 
miškelis stovyklavietei. Per visą vasarą 
s. Z. Paulionis su savo skiltimi, talkina
mas veiklaus skautų rėmėjų būrelio, 
aptvarkė stovyklavietę ir vieną savait
galį su savo skautais pastovyklavo kan
didatų krikštui kaip tyčia su perkūnija 
ir lietumi.

Naujosios skilties išėjimas į viešumą 
įvyko š.m. spalių 21 d., kai s. Z. Paulio
nis pasikvietė Toronto, Hamiltono ir 
Londono skautus-es į jų vieneto vėlia
vos pašventinimo iškilmes, įvykusias 
Courtland, Ont. vengrų bažnyčioje ir 
salėje. Be skautų vienetų buvo pakvies-
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V. ir V. Treigiai, padovanoję lietuviams skautams 
stovyklavietę

ti ir dalyvavo LS Brolijos VS, Ontario 
sk. vyčių vadas Mr. Taylor ir Delhi - 
Tillsonburgo kanadiečių skautų vado
vas Mr. G. McClatchie. Į šventę buvo 
suvažiavę per 60 skautų ir skaučių. 
Prieš iškilmingas pamaldas, atnašautas 
kun. J. Rickaus, buvo pašventinta vė
liava. Po pamaldų salėje vyko naujosios 
skilties ir svečių skautų sueiga, daly
vaujant geram būriui apylinkės lietu
vių. Sueigos metu kalbas ir pasveikini
mo žodžius pasakė Brolijos VS, abu ka
nadiečiai skautų vadovai, kun. J. Rie
kus. KLB Krašto Valdybos pirm. B. Sa
kalauskas ir skautų rėmėjų būrelio 
pirm. A. Stankus.

Po oficialiosios dalies vykusiai skau
tų pasirodymų programėlei vadovavo 
pats šeimininkas s. Z. Paulionis. Mažų
jų deklamuoti eilėraščiai, dainuotos

Skyrių vedo si. Ir. Kamontouskas, 646 E., 7th St., So boston 27, Moss.

• Sudanas topo nepriklausoma valstybe 1956 
metų pradžioje. To išdavoje Sudano Skautų Są
junga buvo priimta j Tarptautinę Skautų Konfe
renciją. Nors tai yra naujausia Sąjunga TSK, ta
čiau Sudano skautai jau veikė nuo 1916 metų. 
Sąjungą sudaro 3 300 skautų.

@ Plečiantis Senųjų Skautų Židinių veiklai, 
pastarosios vadovaujamieji tarptautiniai organai 
leidžia įdomų mėnesinį žurnalą THE FELLOW
SHIP JOURNAL. Žurnalas išeina prancūzų ir 
anglų kalbomis. Prenumerata tik 3 šilingai. Už
sisakyti: Col. J. S. Wilson, The Cottage Pleasant 
Valley, East Farleigh, nr. Maidstone, Kent, 
England.

9 Amerikos Skautų Sąjunga, talkininkaujama 
JAV Aviacijos ir Laivyno pravedė sėkmingai 
skautų pasikeitimą Tolimuose Rytuose vasaros 
atostogų metu. Japonijos, Korėjos, Filipinų skau
tai turėjo progos aplankyti Ameriką ir kelioliką 
dienų praleisti amerikiečių šeimose.

• Tarptautinė draugystė. 33 anglų skautai 
lankėsi Amerikoje kaip Amerikos Skautų Sąjun
gos svečiai. Amerikiečiai skautai turėjo progos 
pabuvoti Anglijos skautų globojami. 

dainos liudijo, kad su lietuvių kalba nė
ra taip blogai, kaip kartais mėgstama 
baimintis. Atvirkščiai, deklamatoriai 
puikiai lietuviškai tarė. O tai džiugus 
reiškinys tokioje vietovėje, kur lietu
viškajam gyvenimui sąlygos “per jėgą” 
sudaromos. Po sueigos vietos skautų 
rėmėjų būrelis skautus susodino už sta
lų smagiai kavutei. Miesto skautams 
buvo nepaprastai skanus lietuviškas 
kaimiškas sūris... Smagiai padainuota, 
pasivaišinta ir pasikalbėta. Kavutei pa
sibaigus, dalis skautų nuvyko i p.p. V. 
V. Treigių ūkį apžiūrėti pirmosios lie
tuvių skautų nuosavos stovyklavietės, 
kurios atidarymas ir pašventinimas nu
matomas ateinantį pavasarį. Vaišingi 
šeimininkai aplankiusius stovyklavietę 
ir jų puošnų ūkį pavaišino vakariene.

Džiaugiamės, galėdami oficialiai pa
sveikinti naująją skautų skiltį Kanados 
lietuvių ūkininkų rajone. Geraširdžių 
skautų rėmėjų dėka skiltis turi stiprų 
materialinį pagrindą savo veikimui. 
Linkime jai skiepyti lietuviškumą sa
voje apylinkėje, kur nutautėjimo pavo
jus didesnis nei kitur ir augti, stiprėti. 
Tikime, kad iš naujosios skilties bran- 
duolėlio išaugs po metų kitų veikli lie
tuviška draugovė. Č. S.

© Anglijos Skautų Sąjunga auga. Šių metų 
daviniais, Anglijos Skautų Sąjungos skaičius pa
didėjo 21,378 skautais. Šiuo metu Anglija turi 
532,388 skautus.

© Glen Ford, žinomas Amerikos filmų artistas 
buvo atžymėtas Japonijos Skautų Sąjungos aukš
čiausiu patyrimo laipsniu: EAGLE SCOUT. Glen 
Ford savo miestelyje yra vienos draugovės draugi
ninko pavaduotoju.

9 Elizabeth Wild, Pietų Afrika, vilkiukų drau
gininke neperseniausiai lankiusi Gilwelio kursus, 
liepos mėnesį bondė perplaukti Kanalą.

O Jubiliejinė Džiamborė vis artėja, Anglijos 
Skautų Sąjunga atlieka nepaprastai didelius pa
ruošiamuosius darbus. Tiek Džiamborė, Skautų 
Vyčių ir Skautininkų Sąskrydžiai bus prisiglaudę 
SUTTON PARK, netoli Birminghamo. Ši vietovė 
priglaus apie 40,000 stovyklautojų. Džiamborės 
laikas: rugpiūčio 1-12 d.d. Visa stovykla bus pa
dalinta į pastovykles, pavadintas praeitų džiam- 
boriu vardais: Olympia, Copenhaga, Arrowe Park, 
Godelio, Vogelenzag, Moisšon, Bad Ishl, Niagara 
On The Lake.

Štai didieji Džiamborės kontingentai: Anglija 
—8,700, Vokietija — 2,600, Italija — 2,400, 
Olandija — 2,000, etč.

Stovyklos vadovybė pramoto, jog šią Džiam- 
borę aplankys opie 1 mil. svečių. Tad, tom yra 
pilnai ruošiamasi: Anglijos skautai vyčiai rengia 
35,000 mašinų pastatymui aikštes; skautai iš ap
linkinių vietovių jau iš stovyklavietės išrinko apie 
25 tonų akmenų. Stovyklos metu bus leidžiamas 
laikraštis, kurio tiražas bus 35.000 egz.
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Skyrių veda v.s. Č. Senkevičius, 788 Windermere Ave., Toronto, Ont., Canada

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
• /sks/ Seserijos VS vienetų vadovėms ir 

skautininkėms išsiuntinėjo aplinkraštį, kuriame 
džiaugiasi gražiais Seserijos vienetų darbais bei 
praneša naujienos Seserijos Vadijoje. Liet. Sk. 
Sgos Tarybos nutarimu "Laisvosios Tėvynės" sto
vykloje suvienodintos visų LSS organų rinkimų 
datos. Tuo būdu visų organų kadencija pasibaigs
1957 m. lapkričio 1 d. Seserijos organų kaden- 
:ija tuo pačiu pratęsta 1 metams.

Iš Seserijos Vadijos pasitraukė reikalų vedėja
s. A. Karnavičienė, tapusi Čikagos Aušros Vartų
t. tuntininke, ir Vyr. Skaučių Skyr. vedėja s. T. 
Žukienė. Joms VS reiškia didelę padėką už eitas 
pareigas. Vyresn. Skaučių Skyriui vadovauti su
tiko v.s. L. Čepienė, Vadovių Lavinimo Dalies 
vedėja, gyv. 411 Unquity Rd., Milton 86, Mass.

Ateityje vadovės kviečiamos su didesniu nuo
širdumu ir pasiaukojimu tęsti savo darbą, sustip
rinti organizaciją viduje, kreipti daugiau dėmesio 
j tobulesnį skautavimą. Tai būsianti brangiausia 
dovana Liet. Skautu S-gai 40 metų sukakčiai
1958 m.

1957 m. bus reikšmingi Brazilijoje įvykstan
čia Tarpt. Skaučių Konferencija, kurioje bus 
svarstomas Seserijos statuto klausimas. Konferen
cijai ruošiamas specialus leidinys 52 tautų sk. 
vadovėms supažindinti bei Seserijos reikalui rė
mėjoms rasti.

BUS

• LSB VS, š.m. spaliu 17 d. patvirtino BUS 
paruoštą REPREZENTACINIŲ VIENETŲ REGU- 
LIAMINĄ. Reguliominas šalia organizacinių - ad
ministracinių nuostatų nusako reprezentacinių 
vienetų paruošimą bei uniformą. Šį reguliaminą 
galima gauti pas BUS Vedėją. Visi reprezentaci
niai vienetai turi laikytis nuo aukščiau minėtos 
datos šių reprezentacinių nuostatų.

® Tarptautinis Skautų Ženklas. BUS sudarė 
nauja TSŽ programos projektą, kurį LSB VS pa
tvirtino ir persiuntė LSS Tarybos Pirmijai priimti. 
BUS greitu laiku išsiuntinės vietovėms naujojo 
ženklo programos projektą su mažu konspektė- 
liu, kur bus pateikta pasiruošimui medžiaga. Vie
netai raginami šį ženklą įsigyti.

• Vokietijos BDP Sąjungai sudarius palankias 
sąlygas lietuviams skautams per pastarosios kon
tingentą dalyvauti 1957 Jubiliejinėje Džiambo- 
rėje, užregistruota viena skiltis iš AUŠROS tun
to. BUS deda pastangas į Džiamborę pasiųsti dvi 
lietuvių skiltis viename kontingente, o į Skautų 
Vyčių Sąskrydį vieną būrelį.

• 1957 m. liepos mėnesį Valley Forge, Penn, 
įvyks amerikiečių skautų Džiamborė, kurioje da
lyvaus apie 50.000 skautų. Šion Džiamborėn 
vyks lietuvių vienetas, sudarytas iš Bostono ir 
Worcesterio vietovių.

Rusų skautų judėjimas
Pirmąją rusų skautų grupę įkūrė kapitonas 

Oleg I. Pantuekoff 1909 m. Petrapilyje. Pirmojo 
Pasaulinio Karo metu, prieš pačią 1917 metų re
voliuciją, Rusijoje jau buvo daugiau negu 50 000 
skautų. Civilinis karas revoliucijos metu labai 
pakenkė skautavimui. Skautiškos organizacijos

Rusų skautai užsiėmimuose

buvo persekiojamos, daugelis skautų išemigravo 
ir tęsė savo veiklą užsienio kraštuose. Skautiškas 
judėjimas Rusijoje galutinai buvo uždraustas 
1920 m., bet dalis skautų ir skautininkų tęsė sa
vo veiklą pogrindyje. Tačiau iki 1926 metų dau
giau kaip tūkstantis skautų ir skautų vyčių buvo 
areštuoti, sušaudyti ar išsiųsti į koncentracijos 
stovyklas.

Iki Antrojo Pasaulinio Karo rusų skautų vie
netai gyvavo įvairiuose kraštuose, bet karo me
tu vėl ęjrįžo į pogrindį vokiečių okupuotuose 
kraštuose, nes naciai uždraudė skautišką veiklą.

Rusų skautų judėjimas vėl išsivystė tuoj po 
karo. 1947-48 metais Vokietijoje buvo apie 2000 
skautų ir 100 skautininkų ir didelės organizacijos 
Prancūzijoje bei Tolimuose Rytuose. Buvo orga
nizuojamos didelės stovyklos, vadovų kursai ir 
gyvai dalyvauta emigrantų gyvenime.

Vyriausias rusų skautų organas yra Skautinin
kų Kongresas, kuris turi posėdžiauti ir išrinkti 
Tarybą kas trys metai. Jeigu nėra galimybės su
šaukti Kongresą, tai Taryba yra renkama kores- 
pondenciniu būdu. Vyriausias Skautininkas yra 
renkamas Tarybos. Vyriausias Skautininkas su
daro savo štabą administraciniams reikalams. Ru
sų Skautų Sąjungos šakos yra įvairiuose kraštuo
se ar kraštų grupėse. Kiekvienos šakos vadovas 
yra renkamas vietinių skautininkų ir tvirtinamas 
Vyriausio Skautininko.
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® K. Dirkis, V. Motušis, A. Mickevičius, R. 
Mieželis, sėkmingai veda DF vajų Čikagoje.

@ ps. Juozas Bružinskas paskirtas DF Angli
jos Skyriaus Iždininku.

© Vietovės prašomos D F surinktus pinigus 
persiųsti D F Iždininkui: Alfonsas Pocius, 295 
Grey Street, London, Ontario.

® BUS Ryšininku sąstatas papildytas: fil. 
Romualdas Viskanta — Korp! Vytis Valdyba, 
psl. Kęstutis Dirkis, BUS Vyr. Ryšininkas Chica- 
goje, Viktoras Motušis — BUS Ryšininkas Chic. 
Baltijos Tunte, senj. Adomas Mickevičius, Chic. 
Korp! Vytis Skyrius.

KANADOS RAJONAS
TORONTO, ONT.

Š.m. lapkričio 1 1 d. Toronto Skautininkų Ra
movės sueigoje skautininko įžodį davė ps. Vyt. 
Abromaitis, ilgametis vilkiukų drvės adjutantas ir 
sk. vyčių Perkūno būrelio narys. Įžodį pravedė 
Brolijos VS, tardamas keletą jautrių žodžių nau
jajam skautininkų šeimos nariui. Be VS kalbėjo 
v.s. V. Skrinskas ir Rambyno tunto tuntininkas 
ps. J. Pažėra.

Po įžodžio sesės skautininkės sueigos dalyvius 
vaišino kova, sumuštiniais ir pyragėliais. Užkan
džiaujant laisvai pasikalbėta, pasidalyta senų lai
kų prisiminimais, pasikeista nuomonėmis Toronto 
tuntams reikalingos stovyklavietės reikalais.

Sueiga baigta vakarine malda. Sueigos daly
viai dėkingi dr. A. Valadkai ir sesei A. Valad- 
kienei už jaukias patalpas.

ARGENTINA
® /sks/ Buenos Aires šiemetinis Tautos šven

tės minėjimas buvęs nuotaikingesnis kaip kiti, 
nes vis daugiau dedama vilčių nors kartą užbaigti 
tą sunkųjį Tautos kryžiaus kelią.

Minėjimą organizavo vietos Lietuvai Išlaisvinti 
Centras. Šventės programoje dalyvavo mūsų skau
tai. Jaun. skautai įnešė minėjiman abi tautines 
Vėliavas, o tautiniais drabužiais pasipuošusios 
skautės jiems asistavo.

Po choro sudainuotų dainų skautai pasirodė 
nuotaikingomis deklamacijomis, kurias atliko 
skautė D. Valentinaitė ir sk. vytis kand. T. Jac
kevičius. Jaunųjų instrumentalistų kvartetas at
liko kelis liaudies kūrinėlius. Malonu, kad pasta
roje šventėje tvirtai pasirodė jaunosios jėgos.

® /sks/ Rugsėjo vidury Lietuvių Skautų dr-vė 
Argentinoje su G. Veličkos "Šienapjūte" sulaukė 
nepaprasto pasisekimo. Lietuvių salė buvusi per- 
mažą — netalpino visų žiūrovų ir skautams teko 
savaitę vėliau kartoti šią pjesę.

Svečių tarpe sėdėjo buv. Argentinos konsulas 
Lietuvai p. A. Barsanti su žmona, argentiniečiai 
spaudos atstovai ir kt. svetimtaučiai lietuvių bi
čiuliai.

Antrasis vaidinimas kartotas Argentinos Lie
tuvių Susivienijimo Dr, V. Kudirkos vardo salėje. 
Dėl nepaprasto šios pjesės pasisekimo ir gražių 
spaudos atsiliepimų Urugvajaus lietuvių kolonija 
yra pakvietusi skautus į gastroles pas juos.

© /sks/ Pavergtųjų Tautų Seimo pirmininkas 
dr. Vilis Masens, lankydamas Pietų Amerikos 
kraštus, buvo sustojęs ir Argentinoje. Atlikęs ofi
cialiuosius vizitus, dr. V. Masens spalių 6 d. Lie
tuvių salėje turėjo priėmimą, kuriame dalyvavo 
lietuviškųjų organizacijų atstovai'. Skautus atsto
vavo draugininkas v.si. S. Babronis. Dr. V. Ma

sens buvo Lietuvių Skautų Dr-vės Argentinoje 
Garbės svečias. Po vaišių ir pranešimo jam buvo 
parodytos visos kultūrinės įstaigos: spaustuvė, iš-

Dr. V. Masens pasirašo garbės svečių knygoje 

kilmių salė, lietuvių mokykla, vaikų darželis, 
sporto aikštė, sodelis su lietuvišku kryžiumi ir 
lietuvių tautinis muziejus. Muziejuje svečias pa
sirašė skautų garbės svečių knygoje linkėdamas 
latviškai — "Labanos sėkmės lietuvju skautu 
organizacjai". Dr. V. Mosens gana gerai kalba 
lietuviškai, o jo žmona Sandra Masens - Lukšytė 
yra lietuvaitė. Ta pat proga skautų garbės sve
čių knygoje pasirašė buv. Argentinos konsulas 
Lietuvoje p. A. Barsanti su žmona, estų ir latvių 
bendruomenių pirmininkai.

Baigdamas savo vizitą Argentinoje dr. V. Ma
sens pagerbė Argentinos laisvės kovotoją gen. 
Don Jose San Martin, prie kurio paminklo jo 
vardo aikštėje padėjo gyvų gėlių vainiką. Iškilmė
se pavergtųjų tautų atstovai dalyvavo su savo 
vėliavomis, apsirengę savo tautiniais rūbais. Lie
tuvių trispalvę nešė tautiniais drabužiais apsiren
gę skautai ir skautės. Šias iškilmes filmavo NBC 
televizijos reporteriai iš JAV.

® /sks/ Spalių 26 d. Buenos Aires vengrų 
kolonija meldėsi už Kovojančią Vengriją ir ko
vose žuvusius. Pamaldos buvo Buenos Aires ka
tedroje, kur susirinko visų komunizmo pavergtų 
tautų atstovai su savo tautinėmis vėliavomis. 
Lietuvius atstovavo įv. lietuviškųjų organizacijų 
nariai ir skautai. Iškilmių tvarką prižiūrėjo uni
formuoti vengrų skautai. Po pamaldų per tris 
kvartalus nusitęsusi minia nužygiavo prie sovietų 
atstovybės demonstruoti.

® Mūsų skautai Argentinoje pasiuntė vengrų 
skautų vadovybei tokį raštą:

24

26



"Su dideliu atidumu sekame įvykius, vykstan
čius jūsų tėvynėje. Reiškiame jums nuoširdžią 
užuojautą dėl tiek daug žuvusių jūsų brolių nuo 
išdavikiškų rusų okupantų kulkų. Su širdingu 
džiaugsmu sutikome žinią apie jūsų tautiečių 
garbingą triumfą prieš daug kartų stipresnį prie
šą. Nelaimėje ir džiaugsme mes su Jumis!

Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Vengrija! 
Tegyvuoja Didvyriai Kovotojai!"

» /sks/ Spalių 26 d. Lietuvių Skautų Dr-vė 
Argentinoje baigė rinkliavą Vasario 16 gimna
zijos rūmams apmokėti. Gimnazijai pasiųsta 
832,72 DM, arba 6372 Argentinos pezai. Skau
tų pastangomis per šiuos metus Vasario 16 gim
nazijai pasiųsta virš 11 82 DM.

Argentinos Lietuvių Bendruomenė pareiškė pa
dėką skautams už puikią rinkliavą ir prašė tuo 
neužbaigti Gimnazijos Šalpos darbo, bet tęsti jį 
toliau. Skautai tęs ir toliau šį artimui tarnybos 
darbą.

JAV RAJONAS

CHICAGO, ILL.
• /sks/ Čikagos skautų vyčių pulk. J. Ša- 

rausko būrelio vadas A. Grina -susilaukė šeimos 
prieauglio — ateities skauto vyčio. A. Grina, 
kartu su tėvais, nusipirko Brighton Parke namą, 
kuriame žada įruošti ir skautišką būklę.

® /sks/ Skautininkas Pr. Turuta, iš Grand 
Rapids, Mich., išplatino Čikagos stovyklos va
jaus 25 loterijos knygutes. Gražus pavyzdys či- 
kagiškiams, kurių nedaugelis tepajėgė susilygin
ti su Pr. Turuta platinimo vajuje.

® /sks/ Skautas vytis Vyt. Rėklaitis išvyko 
atlikti korinės prievolės. Cikagiškiai jam linki 
sėkmės ir sugrįžus vėl įsitraukti į skautiškąją 
veiklą.

• /sks/ Skautininke A. Kornavičienė perėmė 
Čikagos mergaičių Aušros Vartų tunto tuntinin- 
kės pareigas. Sesei linkime sėkmės ir ištvermės 
jaunimo auklėjimo darbe.

© /sks/ Jūros skautininko Dr. K. Aglinsko 
bute buvo suruošta arbatėlė Baltijos Jūros jūrų 
skautų tunto stovyklos viršininkams. Po arbatėlės 
svečiai išvydo stovyklines filmas.

• /sks/ Neseniai įsisteigusi Akademikų 
Skautų Ramovė Čikagoje, vadovaujama fil. Eug. 
Vilko, pasižymi gan dideliu aktyvumu. Be susi
rinkimų ir iškylų ASR suruošė ir atsisveikinimo 
arbatėlę . mūsų dainininkui S. Baranauskui, iš
vykstančiam Italijon. Šis sekmadieninis pobūvis 
buvo pavadintas "Muzikos Popiete" ir sutraukė 
apie 70 svečių.

Programą sudarė ponios G. Gudauskienės pa
skaita apie operos pradžią ir jos išsivystymą per 
paskutiniuosius šimtmečius. Prisiminta daugiau
sia Lietuvoje statytas operas ir dabartinių laikų 
muzika. Programą paįvairino dvi Čikagos skautės 
— D. Pernaravičiūtė ir N. Bernotaitė padainuo
damas keletą tautinių dainų. Dr. M. Budrienė 
ASR vardu palinkėjo dainininkui S. Baranauskui 
sėkmingų studijų Italijoje ir įteikė pobūvio metu 
surinkto pelną $100, kaip kuklų prisidėjimą prie 
jo studijų palengvinimo. Atsidėkodamas S. Bara
nauskas, akompanuojant muz. Kučiūnui, padai
navo keletą gražių dainų.

Po paskaitos ir dainų tęsėsi linksmoji dalis, su
sidedanti1, iš gausingos loterijos, skanių, akademi- 
kių skaučių pagamintų užkandžių.

» /sks/ Korp! Vytis Chicagos skyrius 1957 
m. valdybon išsirinko: senį. Ad. Mickevičių — 
pirm, ir nariais — fil. R- Korzoną, fil. Z. Vis
kantą, senį. R. Vėžį ir senj. A. Jakubauską.

• Iš karinės JAV tarnybos grįžo sk. vytis inž. 
Vyt. Petrauskas. Jis su šeima žada apsigyventi 
Chicagoje.

© Dr. Vydūno sk. vyčių būrelis, vadovaujamas 
s. Ig. Serapino, Brolijos Džiamborės Fondui su
rinko $50.00.

© ps. Vyt. Černius sutiko globoti Dariaus ir 
Girėno oro skautų draugovę.

© Chicagos akad. skautai lapkr. 4 d. pami
nėjo Akad. Skautijos 32-sias metines. Minėjime 
— Sherry viešbučio Sky Room salėje dalyvavo 
per 100 akad. skautų-čių bei svečių. Dvi kan
didatės ir du junjorai pakelti tikrosiomis narėmis 
ir senjorais. Po oficialiosios dalies buvo meninė 
programa, vėliau vakarienė ir šokiai.

CLEVELAND, OHIO.

• /sks/ Jau praėjo mielos vasaros gerieji vė
jai ir artėja žiemos darganos, tačiau Clevelando 
Pilėnų tunto jūrų skautų širdys pilnos džiaugsmo 
ir veidus puošia šypsenos. O to viso priežastis — 
dar vienas plaukiojimo pastatas. Stp. Dariaus 
jūrų skautų laivas šiomis dienomis įsigijo rago
tinį 18 pėdų pastatą. Tas pastatas įgalins jūrų 
skautus įsigyti daugiau buriavimo praktikos. Prie 
jo turima speciali priekaba, kuria, reikalui esant, 
ir sausuma galimo greitai pergabenti laivą į bet 
kuriuos vandenis.

Vieni jūrų skautai nebūtų pajėgę įsigyti šio 
pastato. Čia jiems daug padėjo jų bičiuliai. Ne
paprasta padėka tenkanti ypatingiesiems gera
dariams -— Dr. M. Vaitėnui, H. Macijauskui ir 
ps. VI. Bacevičiui, kurie sudarė sąlygas šiam pa
statui nupirkti.

Stp. Dariaus laivas taria brolišką dėkui už au
kas savo rėmėjams: ps. V. Jokūbaičiui už $25, 
auką, p. Ad. Kežienei už $10, p. S. ir B. Jur- 
gutovičiams -— $10, ps. V. Bacevičiui — $10, 
p. J. Švarcui — $5, po $2 aukojusiems ■—- p. 
J. Balbotui, F. Kaminskui ir J. Marcinkevičiui ir 
po $ 1 aukojusiems — S. Pabrinkiui, A. Jonai
čiui, V. Jurgeliui, A. Leimonui, A. Kavaliūnui, 
J. Žilinskui, J. J. Miglinui, L. Kazėnui, S. Gausiui, 
Anelei Bereckis, A. Bukniui ir F. Navickui.

® /sks/ Spalių 20 d. Lietuvių Salėje buvo tik
ras Clevelando skautiškojo jaunimo subatvakaris. 
Paminėta Lietuvos Skautų S-gos 38-sios metinės. 
Joms buvo skirta abiejų Clevelando tuntų — Ne
ringos ir Pilėnų sueiga. Ši kortą jaunimas nebuvo 
vargintas ilgomis kalbomis. Abu tuntininkoi trum
pu žodžiu bei įsakymais tuntams pabrėžė šven
tės reikšmę, atžymėjo skautybes sąjūdžio pradi
ninkus bei nenuilstamus talkininkus. Iškilmių 
proga Pilėnų tunto skautai kandidatai — Al. 
Apanius, Rim. Lipnevičius ir Vit. Skrinska davė 
skautų įžodį. Kaklaraiščius jiems užrišo s. inž. 
V. Civinskas, o draugininkas v.s. V. Kizlaitis įtei
kė kiekvienam naująją A .Baranausko "Anykščių 
Šilelio" laidą. Neringos tuntininkė ps. A. Petu- 
kauskienė įteikė LSS Tarybos Pirmijos aktu ap
dovanotajam p. B. Gaidžiūnui skautiškąjį Padė
kos ordiną. Jo asmenyje Clevelando skautiškasis 
jaunimas turi nepaprastą talkininką — jis vado
vavo energingajam skautų tėvų komitetui, kurio 
parūpintose palapinėse ir dabar tebestovyklauja- 
ma, jo dėka "Dirvoje" tiek daug dėmesio skiria-
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ma skautybei, o taip pat skautės-tai turi būklę 
sueigoms. Giedras ir optimistiškas buvo sveikini
mas s. inž. V. Civinsko — vieno iš pirmųjų lie
tuviškosios skautybės veteranų.

Po oficialiosios dalies buvo trumpas lauželis. 
Malonu konstatuoti, kad lietuviškos dainos ir su
tartinės darniai skambėjo. Tiesa, lauželis salėje 
neturėjo stovyklinio laužo mistikos, tačiau ir čia 
būta sąmojingų pasirodymų. Laužas baigtas di
džiuliu 150 skaučių-tų ratu, sugiedant Lietuva 
Brangi.

Gražiai praėjo rateliai, žaidimai ir šokiai. Ne
paprastai skanūs buvo mamyčių kepsniai ir su
muštiniai bufete. Pastarasis, kaip ir visas subat- 
vakaris buvo skirtas tik jaunimo pasilinksmini
mui, bet ne pelnui. Šį karta tiek skautų-čių tėvai, 
tiek jų vadovai pagirtini už puikų bendradarbia
vimą ir jaukaus vakaro vie tik jaunimui suruo
šimą.

• /sks/ Spalių 14 d. jaukioje Minkūnų re
zidencijoje puikiai praėjo ASS Cleveland© sky
riaus sueiga, skirta akademinės skautybės 32- 
sioms metinėms paminėti. Pradžioje buvo tikrųjų 
narių ir senjorų sueiga, kurioje V. Muliolis davė 
Korp! Vytis senjoro pasižadėjimą. Vėliau bend
roje sueigoje fil. A. Juodikis skaitė pašnekesį iš 
ASS istorijos. Fil. inž. V. Civinskas, vienas iš pir
mųjų akademinės skautybės kūrėjų Kauno u-te 
davė malonių prisiminimų žiupsnelį iš anų, dabar 
jau tolimų laikų, s. J. Gulbinienė supažindino su 
Stud. Skaučių dr-vės veikla ir tradicijomis. Vė
liau su atitinkamomis tradicijomis Įvesdintos į 
Clevelando ASD keturios naujos kandidatės. Su
eigos dalyviams parodytas filmas pernykščių ASS 
metinių sueigos, o taip pat ir kiti stovykliniai 
filmai. Ši sueiga buvusi irgi nufilmuota. Buvo ne
paprastai skanios akad. skaučių vaišės. Sueiga 
baigta nuotaikingu vakarojimu. Joje dalyvavo 
per 50 asmenų.

• /sks/ Spalių 26 d. v.s. V. Kiztaičio bute 
buvo Clevelondo Pilėnų tunto vadijos posėdis. 
Posėdžio mielas svečias ir aktyvus dalyvis buvo 
šią vasarą iš Australijos Clevelandan atvykęs s. 
inž. Vyt. Civinskas. Pilėnų tunto vadija priėmė 
vasaros stovyklos apyskaitą, pramatė veiklą atei
nančiam pusmečiui, o taip pat aptarė bendros 
veiklos su skaučių tuntu planą. Pasveikintas ne
seniai į paskautininkius pakeltas jūrų skautų 
Stp. Dariaus laivo vadas j. ps. Pr. Petraitis.

® /sks/. Pas Muliolius įvykusi ASS Clevelan
do skyriaus sueiga buvo gausi dalyvių skaičiumi, 
o taip pat naujais kandidatais. Pasidalinta aktua
lijomis, įspūdžiais iš vasaros stovyklų bei paro
dyti tų stovyklų vaizdai. Skaitytas R. Sniečkutės 
referatas apie JAV skaučių įkūrėją Juliette G. 
Low. Po sueigos pravesti smagūs ir nuotaikingi 
žaidimai.

Ten pat buvusi pravesta Korp! Vytis Clevelan
do skyriaus sueiga, kurios metu išrinkti nauji va
dovai. Skyriaus pirmininku išrinktas fil. Stp. Ma
tusevičius ir sekretoriumi Vyt. Muliolis.

• /sks/ Clevelando Pilėnų skautų tunto tun- 
tininkas ps. Vyt. Kamantas pasiekiamas nauju 
adresu: 515 East 115 Str., Cleveland 8, Ohio; 
telef. MU. 1-5586.
NEW-YORK, N.Y.

® /sks/ v.sl. A. Bobelis paskirtas N.Y. Tau
ro tunto vilkiukų dr-vės draugininku vietoje karo 
laivynan išvykusio v.sl. A. Alksninio. Naujajam 
vilkiukų draugininkui talkininkauja psi. V. Kir- 
kyla.

© /sks/ Pasikeitė N 
tunto tuntininko adresai 
adr.: ps. Romas Kezys, 
lyn 7, N.Y.

ALp(LKA)3083
1956, Nr.ll

HARTFORD, CONN.
• I-jo JAV Rajono jaun. skaučių stovykloje, 

kuri vyko nuo rugp. 18 iki rugp. 25 dienos Put- 
name Conn., stovyklavo 7 Šatrijos Viet-jos jaun. 
skautės. Joms laboi grožiai vadovavo skautė M. 
Kirkutytė.

® I-jo JAV rajono jaun. skaučių stovyklai 
vadovavo vyr. sk. si. D. Papievytė. Toje stovyklo
je ji buvo pakelta j si. laipsnį.

• l-jo JAV Rajono skaučių ir vyr. skaučių 
Neries stovykloje, įvykusioje rugp. 25 iki rugs. 
3 d. So. Woodstocke, Conn., iš Hartfordo Šatrijos 
vietininkijos stovyklavo 1 1 skaučių. Iš jų A. Dra- 
gunevičiūtė ir R. Stirbytė gavo virėjos specialybę 
o B. Simanauskaitė išlaikė egzaminus į III-jį 
skaučių patyrimą.

® s. K. Marijošienė iš New Britaino buvo sto
vyklos viršininkė. Jos adjutante buvo v.sl. L. Ju- 
cėnaitė taip pat iš Šatrijos Viet-jos.

• Rugsėjo 9 d. susirinko Šatrijos Vietininki
jos skautės paminėti Tautos šventę. Šia proga B. 
Simanauskaitė davė skautės įžodį. Jaunesnės 
skautės atsisveikino su savo vadove vyr. sk. si. 
M. Banevičiūte, kuri joms labai gražiai vadovavo 
ir jas daug pamokė. Po iškilmingos dalies s. I. 
Ruseckienė pravedė tai progai pritaikintą pa
šnekesį.

® Hartfordo skautės ir vyr. skautės organi
zuoja bažnytinį chorelį, kuriam vadovaus p. J. 
Petkaitis.

• Jaunesnių skaučių būreliui, M. Banevičiū
tei vadovauti nebegalint, pareigas perima si. E. 
Stankevičiūtė. Joi talkininkauja skautės M. Kir
kutytė ir M. Jucėnaitė. Sesė Liuda.

ELIZABETH, N.Y.
• Spalio mėn. 14 d. Elizabeth, N.Y. Lazdynų 

Pelėdos draugovė iškylavo South Orange Reser
vation. Diena pasitaikė graži, o sesių nuotaika 
dar gražesnė. Varžybose pasižymėjo Kregždžių 
ir Gegučių skiltys. Laužan atsilankė daug tėve
lių ir svečių. Sesės grįžo namo pilnos malonių 
įspūdžių.

• Elizabetho skautės spalių mėn. 18 d. pa
kviestos Tretininkių Draugijos, atliko jų rengtame 
vakare trumpą bet vykusią programėlę. Tauti
niai šokiai, dainos, o ypač "Mirštančių Gulbinų 
Kvartetas" buvo sutikti su dideliu entuziazmu.

® Vienas iš pirmųjų Lietuvos skautų, kun. J. 
Borevičius, S.J. gyvenąs Čikagoje, lankėsi Eli- 
zabeth'e. Prašomas skaučių, sutiko pravesti jorris 
religinį pašnekesį, kuris visom labai patiko.

® Vasaros stovyklose Elizabeth'© skaučių vie
netas smarkiai pažengė. Paukštytės beveik visos 
įsigijo aukštesnius patyrimo laipsnius. Skautės 
taip pat neatsiliko. O Neries stovykloje vyr. skau
tės kandidatės davė vyr. skautės įžodį.

Sesė iš Elizabeth'^

1957 M. “SKAUTŲ AIDO”
VAJAUS PABAIGA

ne balandžio 1 d., bet kovo 1 d. 
Paskubėkim!
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