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KANADOS MINISTERIO PIRMININKO 
SVEIKINIMAS:

For almost two thousand years, the 
day of birth of the Prince of Peace has been 
celebrated throughout the Christian world by 
old and young, rich and poor, free and 
oppressed.

This year as we prepare for the 
Christmas festivities, our feelings of joy 
are tempered with sorrow for those whose hopes 
of living in a free and happy world have been 
ruthlessly shattered by the evil forces who do not know the meaning of Peace on Earth and 
Goodwill toward Men. But even in this dark 
hour, the anniversary of the Birth of Christ 
brings them strength and hope for brighter Christmases in the future.

In the true spirit of Christmas, 
Canada has opened its gates and Canadians their 
hearts to the persecuted and the homeless. We 
welcome those men and women who have chosen to build new lives in this country, and to share 
in the challenge and the fruits of developing 
our nation.

Šio nr. viršelis 
dail. A. Muliolio

December, 1956.

May this coming Christmas bring to 
you and your homes Peace and Happiness.

"'Skautų Aido' 
oms, geriems rėmėjams/oms.

ŠIŲ METŲ
Metų naktį laikrodžio

SLENKST] PERŽENGUS
___ _ ....... _________ rodyklės iŠsilygiavo ties 12, gaudžiant miestų var

pams, aidint šūviams, mes peržengėme 1957 metų slenkstį. . . Taip — tai yra metų slenks
čiai, per kuriuos, nori ar nenori, turi žengti kiekvienas: jaunas, senos, vargšas, turtingas, 
klajūnas - benamis ir sėslusis, sveikas ir ligonis. Nė vienos negali sustoti, nė vienas negali 
grįžti atgalios, o turi žengti į nežinomas ateities dienos. Dėl to, taip prieš nežinių žmonės 
stovėdami, yra įpratę vieni kitiemsJ__ į,_________ ______________ i laimės linkėti.

Tat tegu būna laimingi šie metai visiems mūsų Sąjungos nariams/ėms, mieliems 
skaitytojams/joms, uoliems bendradarbiams/ėms, darbštiems platintojams /

Su žmonėmis, žengiančiais per metų slenksčius, eina ir jų dirbami darbai, štai, "Skautų 
Aidas" — mūsų pogrindinė šių dienų skautovimo jungtis — peržengė 1957 metų slenkstį.

Išleidžiame pirmąjį šių metų numerį. LLS Tarybos Pirmijos patvarkymu su šiuo numeriu 
man tenka perimti vyr. redaktoriaus pareigas. Perimu jas iš Brolio, kuris per Seseris metus 
su dideliu atsidėjimu ir pasiaukojimu dirbo mūsų mielajam laikraščiui nelengvose mūsų visų 
gyvenimo sųlygose. Kas jau per pastaruosius metus padaryta — reikia tęsti; kas darytina — 
reikia stengtis ir padaryti.

Kad mono pramotomi laikraščio tvarkymo plonai galėtų būti nors dalimi įgyvendinti, 
tikiuosi nuoširdžios visų bendradarbių ir skaitytojų paramos. Ko mūsų laikraščiui ligi šiolei 
trūko, tenesivaržo pareikšti mielasis skaitytojas; kų dar stalčiuje bendradarbis sulaikė, te- 
nesivaržo pasiųsti redakcijai. Redakcija, kiek tai jos sritį liečia, pirmiausia dės visas pastan
gas, kad skaitytojas laikraštį gautų kiekvieno mėnesio pradžioje. Dėl to bendradarbiai ma
loniai prašomi medžiaga siųsti iki kiekvieno mėnesio 10 d. sekančio mėnesio numeriui. Pav., 
vasario mėn. nr, bus sudarytas iš medžiagos, mus pasiekusios iki sausio 10 d.

Redakcija pageidauja ir prašo, kad su įvykių aprašymais būtų kortu siunčiamos ir fo
tografijos. Korespondentai su foto korespondentais dėl to ateity turėtų sueiti į glaudesnį 
kontaktų.

Reikia eiti pagaliau prie to, kad kiekvienas vienetas turėtų nuolatinius korespondentus, 
reguliariai siunčiančius žinutes iš vieneto veiklos. Čia nereikia ieškoti talentų ir rašytojų. 
Pranešti trumpai kur, kas ir kada įvyko gali kiekvienos. Svarbu tik įsipareigoti ir dirbti. 
Reikia noro "Skautų Aido" puslapiuose gyventi kartu su visais. Būti ten, kur yra mūsų 
bendroji nuolatinė platforma savo veiklai vaizdais ir aprašymais parodyti.

Redakcija kviečia visus jaunuosius išmėginti savo plunksnas. Kas eilėraštukų, 
apsakymėlį, kas iŠ savo skilties dienoraščio. O vyresniųjų jau išmėgintųsias dar labiau 
leiskime į darbų. Padarykime morgų, gražų ir visiems įdomų savųjį "Skautų Aidų"!

Su Jumis budį s,
Jūsų v.s. £. Senkevičius

Visų

kas 
pa-
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1957 m. sausio mėn., Nr. 1

LSB Džiomborės Fondo 
Sekretoriui 
ps. O. GeiventuI, 
Londonos, Ont., Kanada

MIELAS OLEGAI,

Šiandien gavau DF pajamų ir išlaidų apyskaitų 
gruodžio mėn. 8 dienai. Ačiū Tau ir iždininkui 
v.si. A. Pociui už gražias pastangas, tvarkant 
"mūsų visų Fondo" reikalus.

IŠ minties, kurių metė BUS ved. ps. Algis Ba
nevičius, auga didelis dalykas. Auga iš lėto, bet 
užtikrintai. Ir, reikia tikėtis, kad pirmasis 1957 
metų pusmetis bus mums lengvesnis už visus 
praeitus metus. Tikslas — realizuoti mūsų skau
tų dalyvavimų pasaulinės skautijos jubiliejiniuose 
įvykiuose 1957 metais — ne už kalnų.

Visi šiandien gerai žinome, kad mūsų skau
tiška tarptautinė padėtis nėra tokia, kokios mes 
norėtume. Bet visa tai ir jungia mus, kaip ir 
visus kitus egzilus skautus, vieningon Šeimon tu- 
rinčion, be tiesioginių auklėjimo uždavinių, dar 
vienų bendrų tikslų. Štai, jau stipresniais žings
niais žengia Egzilų Skautų Taryba, kurioje mes, 
lietuviai, esame labai svarbiu ramsčiu. Jau įsi
steigė ir Egzilių Skaučių Taryba, kuri dirba vie
ningai su broliais. Per tuos junginius, reikia ti
kėtis, daug daugiau pasieksime, negu veikdami 
atskirai.

1956 metai sėkmingai baigėsi. 1957 metų 
kovo - balandžio mėnesiais vėl reikės Brolijai 
įtempti jėgas, kad Fondas bent padvigubėtų. 
LSB Vadija stengsis daryti viskų išjudinimui tų 
vienetų, kurie dar jokio įnašo į DF nėra padarę. 
Mūsų skautų dalyvavimo džiamborėse reikalin
gumas, kuris yra surištas tiek su mūsų Tautos, 
tiek su mūsų gyvos organizacijos reprezentacija, 
turėtų būti kiekvienam Brolijos nariui vadovų 
įsųmonintas. Ir kiekvienas centas šiam reikalui 
skirtas yra brangus, kaip mūsų didžiosios šei
mos bendrųjų rūpesčių supratimo pareiškimas. 
LSB Vadija pakartotinai kreipsis į vienetų va
dovus prašydama dar kartų "iš peties" pajudin
ti DF reikalus vietovėse, lygiai kaip prieš keletu 
metų "Sk. Berniukams" didžiųjų talkų. Tikiu, 
mums nei ištvermės, nei energijos nepristigs

SųryŠyje su lėšų telkimu DF turiu vienų su
manymų, kurį norėčiau trumpai paminėti.

Mes, vyresnieji skautai, išaugome mūsų Bro
lijoje, kuri mums visuomet buvo ir yra ontrųja 

šeima. Už daug kų turime būti dėkingi šiai skau
tiškai šeimai, nors dažnai apie tai ir negalvoja
me. Juk laimingų vaikystę, žaismingas jaunuo
lių ir pareigomis apkrautas subrendusių vyrų, 
šeimos tėvų dienus lydėjo ir lydi skautiška malda 
ir daina. Nuo vilkiukų iki sk. vyčių siekėme tų 
pačių kilnių reikalų, tvirtėdami, bręsdami, nuo
lat į viršų augdami. Daug mums davė skautiškoji 
šeima. Už tai turėtume ir jai atsidėkoti. Kaip? 
Vienas iš kelių — stiprinti jų materialiai, ati
duoti bent simboliškai, nes gautieji dvasiniai tur
tai ne pinigu išmatuoti, čia ir noriu įterpti savo 
pasiūlymų: ar negalėtume mes, vyresnieji, bent 
vienų dienų metuose dirbti Brolijai, t.y. jai skirti 
vienos dienos uždarbį. Tokia diena, gal būt, ge
riausiai tiktų mūsų Šventojo Patrono Jurgio — 
Skautų Kankinių Diena*

Mielos Olegai, čia tik mano asmeniško min
tis. Pagalvok, pasvarstyk su savo vietovės sk. 
vyčiais ir man parašyk. Jei prie sumanymo bent 
šimtas vyčių ir skautininkų visoje Brolijoje pri
sidėtų, mūsų DF žydėte žydėtų.

Su geriausiais Naujų Metų linkėjimais Tau ir 
visiems DF bendradarbiams

Budėkime!

v.s. St. Kairys, 
LSB Vyriausiasis Skautininkas

Toronto, 15. 12. 1956.
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Tiesus kelias vieškelėlis ...

ps. J. Kulbis S.J.

Kas jo nežino, kas juo neina. Tačiau 
skautui jis yra labiau žinomesnis ir 
daugiau reikšmingesnis negu kitiems. 
Ne be reikalo skautas turi kelionės laz
dą, kuri jam pačiam padeda keliauti ir 
taip pat primena pareigą kitus saugiu 
keliu vesti.

Skautas mėgsta keliu smagiai žygiuo
ti ir linksmai dainuoti. Ir kaip įvairus 
yra tas kelias! Štai žiūrėk: čia jis tie
siai kaip strėlė kyla j kalną; čia jis stai
giai ar pamažu leidžiasi pakalnėn; čia 
jis grakščiai vingiuojąs! tarp slėnių ir 
ežerų; čia jis vėl kaip neapmatoma tie
si juosta išsitiesia ir susilieja tolumoje 
su melsvuoju dangaus skliautu.

Koki tikslą turi kelias? Vesti žmones 
ten, kur jie nori eiti. Ir jis tai daro 
kiekvienam be išimties, nuolatos ir iš
tikimai, nelaukdamas padėkos ar pagy
rimo iš tų, kurie juo eina.

Yra ir kitas kelias, kiekvieno žmo
gaus kelias — gyvenimo kelias. Jis yra 
ilgas ir įvairus. Jis tęsiasi per visą gy
venimą ir veda į beribę amžinybę, ku
rioje jis, koks ilgas ir bebūtų, dingsta 
kaip mažas vandens lašelis milžiniškoj 
jūroj.

Tas gyvenimo kelias yra irgi įvairus. 
Jis gali būti linksmas, gali būti ir liūd
nas. Jis buvo tau smagus, kada tu lais

voj tėvynėj su jaunatvės šypsena ir vil
timi žvelgei į gyvenimą. Jis buvo tau 
be galo skaudus paliekant gimtąją sė
dybą tuo laiku, kada tau didžiausias 
pavojus grėsė netekti laisvės ir gyvy
bės. Tai yra tremties kelias, visų lietu
vių skaudžiai patirtas. Jis yra panašus 
į aną kelią, kuriuo bėgo pačioj krikš
čionybės pradžioj šventoji šeimynėlė 
nuo Herodo žiaurumo, ieškodama prie
glaudos svetimame Egipto krašte.

Kad žmogus nepaklystų, ant kelio, 
paprastai, stovi kelrodžiai, kurie nuro
do kryptį.

Ant mūsų gyvenimo kelio toks kel- 
rodys yra tikėjimas. Jo laikydamasis, 
keleivis nepražus. Todėl ne be prasmės 
prie mūsų laisvosios tėvynės kelių ir 
kelelių stovėjo kryžiai - rūpintojėliai, 
smuikeliais vadinami. Jie mums pri
mindavo Tą, kuris atidarė žmonijai 
naują kelią ir tai didžia kaina, būtent 
— kryžiaus kaina.

Kaip sunkus ir bebūtų kartais šis gy
venimo kelias, jis visuomet bus lengvai 
įveikiamas, jei mes žinosime, kad jis 
veda j laimę. O tas mūsų gyvenimo ke
lias yra pagaliau ne kas kita, kaip TAS, 
Kuris yra pasakęs: “Aš esu kelias, tie
sa ir gyvenimas... Kas seka manimi, 
tas neklaidžioja tamsybėse.”

Žemės ir van
dens keliuose
gražios gomtos 
Kūrėjo globos 
prašant. .

Nuotr.
A. Račiūno

2

4



Linksmieji Pasaulio Berniukų Susibūrimai...
Šiais metais pasaulio skautų/čių šeima mini skautybės Įkūrėjo lordo R. Baden-Powellio 

1 OO-tęjĮ gimtadienį ir skautybės 50 metų gyvavimo sukaktį. Ši sukaktis bus ypatingai at
žymėta pasaulinėje džiamborėje Anglijoje Šią vasarą. Sąryšyje su įvykstančia džiambore, 
kurioje ir lietuviai skautai ruošiasi dalyvauti, spausdiname tąsą straipsnių apie buvusios 
pasaulines džiambores (Red.).

Olimpija, Londonas, Anglija
Olimpia, Anglija, 1920 1920 m.

1-ji jamboree10-ties metų skautybės sukakčiai atšvęsti Skautų Štabas Londone nutarė sušaukti pasaulio skautų sąskrydį. Šis nutarimas buvo priimtas 1916 metų liepos mėnesį. I-jo Pasaulinio Karo audroms siaučiant. Tokio pobūdžio pirmajam sąskrydžiui B.-P. parinko “Jamboree” vardą. Ir kartą paklaustas: “Kodėl “Jamboree”, — jis atsakė: “Kaip gi kitaip tai galėtum pavadinti?”Vėliau jis rašė: “Žmonės įvairiai supranta šio žodžio prasmę, bet, kokia ji bebūtų, nuo tų metų (1920) šis žodis turės vieną, specifinę reikšmę. Ir ta reikšmė bus surišta su didžiausiu berniukų susibūrimu, kuris kada nors yra įvykęs. “Jamboree” jiems reiškia džiaugsmingą, linksmą susibūrimą berniukų — plačiabrylėmis skrybėlėmis, plačiomis šypsenomis... Jie yra svarbiausia džiambores dalis.”Ruošti džiamborę 1920 metais, vos 2 metai I-jam Pasauliniui Karui pasibaigus, buvo sunkus uždavinys. Nieko panašaus kada nors nebuvo bandyta. B.-P. buvo puolamas dėl savo per drąsaus planavimo, ir kritikai netgi pranašavo, kad visas skautybės judėjimas gali susvyruoti ir griūti. “Nebijokite”, buvo B.-P. atsakymas kritikams, “jūs per daug rimtai žiūrite į visą šį reikalą. Jei judėjimas svyruoja, tegu ir griūna. Iš tiesų gi, jis turi daug nepaviršutiniško gyvybingumo ir visas galimybes atlikti vieną didelį uždavinį — sustiprinti tarptautinę draugystę — ir kas svarbiau, jis tai atliks.”Planai pirmajai džiamborei buvo paruošti. Sąskrydžio vieta buvo parinkta Londono Olimpija — didelis stikliniu stogu pastatas, užimąs šešių akrų plotą. Dalis skautų, kurie turėjo dalyvauti pasirodymuose pagal programą, nakvojo pastate, o likusieji 5000 stovyklavo 

Old Deer parke Richmonde. Olimpijos džiamborė buvo parodomojo pobūdžio. Jos programoje buvo įtraukta pirmoji pagalba, signalizavimas, tiltų statyba, fizinės kultūros pratimai, palapinių statymas, įvairūs šokiai, ugniagesyba ir pan. Buvo visa eilė vaidinimų ir parodėlių. Taip pat pažymėtinos 100 mylių maratono lenktynės dviračiais iš Anglijos visos eilės vietovių. Eilėje įvairių parodėlių buvo ir praktiškos skautybės parodėlė paruošta Gilwell’io Parke. Stovyklinės įrangos, plaustai ir eilė kitų dalykų buvo tuomet žiūrovams kažkas visiškai nauja. Ir, iš tiesų, stovyklos rengėjai net nenujautė, kokį didelį susidcmėjimą po atviru dangum gyvenimo mintis sukels tarp 8000 skautų dalyvavusių džiamborėje.Yorko arkivyskupas savo pamoksle rugpjūčio mėn. 1 d. arenoje pasakė: “Ši nepaprasta jėga, kuri trykšta iš čia susirinkusių berniukų, mane tiesiog gąsdina. Kam gi panaudoti šį garbingą pasitikėjimą, glūdintį judėjimo pačioje esmėje? Yra tik vienas atsakymas — panaudoti naujo ir geresnio pasaulio kūrimui. Jūs išėjote ne sau teisių reikalauti, bet atlikti savo pareigos; ne rūpintis savimi, bet kitais; ne dirbti kokiai klasei, bet bendruomenei; ne įtarinėti ir kovoti su kitomis tautomis, bet ieškoti jose draugų ir brolių.”Sekmadienio naktį oras nepaprastai pabiuro, ir buvo pavojus, kad Richmon- do stovykla bus patvinusios Temzės apsemta. Dalis stovyklautojų rado malonią globą pas vietos gyventojus, kiti gi prisiglaudė mokyklose ir viešuose pastatuose. Olimpijoje buvo taip pat potvynis — 14.000 žiūrovų susirinko pamatyti savo akimis šio naujų laikų jaunimo stebuklo.Tai, kas buvo ruošta, kaip sukaktu-
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Clevelando vy- 
tau tenai uždegs 
lauželį

Nuotr. 
V. Krzlaičio

vinis 10 metų Skautybės jubiliejaus 
sąskrydis (3 metai per vėlai), virto di
dele tarptautinės geros valios demonst
racija. Džiamborėje dalyvavo skautai 
34 kraštų. Ir rugpjūčio mėn. 6 dieną 
B.-P. buvo paskelbtas pasaulio skautų 
šefu. Iš anksto neparuoštos, spontaniš
kai kilusios iškilmės įvyko arenoj penk
tadienio vakare. Tautinėms ir skautiš
koms vėliavoms plačiai plevėsuojant, 
B. - P. priėmė iš berniukų titulą, 
kurio joks karalius ir jokia vyriausybė 
negali suteikti. Šis pagerbimas jam bu
vo brangesnis už visus kitus, kuriuos 
jis kada nors patyrė.

Sekantį vakarą B.-P. atsisveikinda
mas kalbėjo:

“Broliai skautai, aš prašau jūsų gar
bingai apsispręsti. Pasaulio tautos ski
riasi viena nuo kitos mąstymo būdu ir 

dvasia, lygiai kaip ir kalba bei išvaiz
da. Karas mus pamokė, kad vienai tau
tai norint savo valią primesti kitoms, 
kyla žiaurus priešveiksmis. Džiamborė 
gi mums parodė, kad esant savitarpiam 
atlaidumui ir nesavanaudiškam bend
radarbiavimui, vyrauja meilė ir darnu
mas. Jei jūs norite, skirkimės tvirtai 
pasiryžę ugdyti savyje ir savo berniu
kų tarpe draugystę pagal Pasaulinės 
Skautų Brolijos dvasią, kad galėtume 
pasitarnauti pasaulio taikai ir laimei 
bei geros valios ugdymui tarp žmonių. 
Broliai skautai, atsakykite! Ar jūs pri
sidėsite prie šių pastangų?”

Griausmnigas “taip!” nuskambėjo iš 
tūkstančių krūtinių ir nuaidėjo metų 
eile.

Taip pasibaigė pirmoji Pasaulio 
Skautų Džiamborė.

SAUSIO 15-TOJI
Kasmet, miela sese, broli, prisimename su 

džiaugsmu tą dieną, kada dalis Mažosios Lietuvos 
nusimetė 700 metų vilktus vergijos pančius ir pa
reiškė norą gyventi kartu su broliais iš Didžio
sios Lietuvos, Be to, sausio 15 dieną, prieš' 34 me-
tus, atgavus Klaipėdos uostą, Lietuvai per Baltijos 
jūrą atsidarė platus kelias Į pasaulį. Su skausmu 
širdyse prisimename tuos, kurie žuvo kovoje už 
teisę Lietuvai būti jūrine tauta, ir už tai jiems 
lenkiame galvas.

Tavo, jaunime, pareiga yra tęsti tą kovą.
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KĄ TU MOKI GERAI DARYTI?

Vladas Putvinskis - Putvys

(IŠ JAUNŲ DIENU ATSIMINIMŲ)
Kada aš buvau labai jaunas, o tai bu

vo senokai, mėgdavau pasigirti, pasiro
dyti. Man užeidavo noras kitus kuo 
nors nustebinti, noras, kad mane girtų, 
manim gėrėtųsi ir laikytų mane lyg ko
kį nepaprasta jaunikaitį.

Už tat mano mama kartais vadindavo 
mane pagyrų puodeliu.

Nebarkit manęs už tat, jaunieji drau
gai. Daugumas jūsų turit sielos gilumo
je panašaus jausmo, ir nieko blogo, nie
ko baisaus čia nėra.

Tas jausmas gali būti net naudingas, 
jeigu jūs stengsitės taip elgtis, taip 
dirbti, kad iš tikrųjų būtumėt verti pa
gyrimo.

Viena kartą pas pažįstamus teko man 
susipažinti su vienu senu ponu K.

Apie tą poną aš jau buvau daug gir
dėjęs, kad jis esąs labai išmintingas, 
didis žmonių žinovas, rimtas visuome
nės veikėjas.

Turėti su juo pažinti buvo laikoma 
nemaža garbė. Žmonės kvietė jį pas sa
ve vienas per kitą ir džiaugdavosi, jei 
jis kur atsilankydavo.

Pamatęs tą poną viename vakare, aš 
stengiausi lįsti jam į akis, kad jis pa
matytų, koks aš puikus jaunuolis.

Pastangos pavyko. Ponas K. pakvietė 
mane atsisėsti greta jo ir ilgai su ma
nim kalbėjo.

Teisybę pasakius, aš daugiau kalbė
jau, negu jis. Pradėjau jam pasakoti 
visus mano būtus ir nebūtus didžiavy- 
riškus darbus, kaip aš nuveikiau tą, 
pralenkiau kitą, padariau tą, išgelbėjau 
kitą; burkavau, pūškavau, kaip jaunas 
kalakutas, kaip tetervinas, grožėjausi 
kaip gaidžiukas, norėdamas pasirodyti 
tam ponui, koks aš išmintingas, smar
kus ir bemaž didžiavyris.

Ponas kantriai klausėsi, klausdamas 
manęs iš reto čia to, čia kito. Tie jo 
klausimai mane dar daugiau įkaitino, 
ir tai iki tiek, kad pagaliau ėmiau šne
kėti jam visai nebūtus daiktus.

Taip jau man gerokai įsivarius, senis 
staiga padėjo savo delną ant mano pe
ties ir giliai pažvelgė i mano akis. Aš 

sumišau, mano kalba staiga nutrūko, 
pasijutau esąs perdaug įsimelavęs. Man 
paaiškėjo, kad senas ponas supranta 
mano pasigyrimo norą ir laiko mane 
esant tuščią melagį. Man susigėdus, ju
tau, kaip veidas man užkaito. Tur būt, 
buvau raudonas, kaip virintas vėžys.

Ponui, tur būt, pagailo manęs. Jis pa
glostė mano ranką ir ėmė tyliai kalbėti:

— Tamsta, jaunas žmogau, papasako
jai man daug savo gražių, narsių, be
veik didvyriškų darbų. Gal kai kuriuos 
padidinai, perdėjai, gal šį tą išgalvojai, 
bet tai dar nieko. Ar ką kiek padarei, 
ar ne, jau tamstos pasakojimo ūpas ro
do. kad turi kilnius siekimus, ir tai jau 
gerai. Bet, štai, ką aš norėčiau žinoti: 
Ar yra koks nors mažas darbelis, kuri 
tamsta moki gerai daryti?

Paklausęs nutilo ir dar giliau pažvel
gė į mano akis. Aš niekaip nesusigrie
biau atsakyti. Kaip, aš jam pripasako
jau tiek ir tiek gerų darbų! Argi jam to 
maža, bene pareikalaus, kad aš, jaunas 
mokinys, pasaulį apversčiau?

— Matau, kad tamsta manęs nesu
pranti. — vėl prabilo senis. — Tamsta 
pasakojai, kiek esi iš knygų perskaitęs, 
koks esi miklus ir greitas, kiek nelai
mingų išgelbėjai, kaip vasarą tėvams 
padedi ūkyje, kaip gudriai mokytojui 
per pamokas atsakai, kaip smarkiai sa
vo priešininkus sudaužei ir daug kitų 
dalykų. Vis dėlto, iš tų pasakojimų aš

Nepr. Lietuvos skoutų-čių stovyklinis stotos.
Palanga, 1933 m. 5
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Vėliavoms nusileidžiant
"Laisvoje Tėvynėje"

Nuotr. VI. Bacevičiaus

nematau, ar moki gerai daryti nors 
menkiausia dalykėlį. Štai pasakojai, 
kaip kumštimis apkūlei niekšą, bet ar 
moki taisyklingai kumščiuotis, boksuo
tis? Iš tamstos pasakojimo matyt, kad 
neturi supratimo apie boksą ir nesisten
gi jo pažinti. Gali greit bėgti, aukštai 
šokti, bet nedarai pastangų taisyklingai 
palaikyti brangią įgimtą dovaną tąja 
linkme. Padedi tėvams ūkyje, bet ar 
moki gerai savarankiškai atlikti nors 
mažą ūkio darbelį; turėjai savo darželį, 
bet neišauginai jame nieko ypatingo.

— Darai visokias štukas, beplaukyda
mas ir besiirstydamas laivu, bet nemo
ki nė pusės to, kiek moka geras laivų 
ir plaukymo sportininkas.

— Esi mokinys, stengiesi nustebinti 
mokytojus, bet ar yra nors viena moks
lo šaka, kurią gerai mokėtum, bent 
stengtumeis gerai savarankiškai pa
žinti.

— Ar yra bent koks dalykas, kurs 
tamstai būtų įdomus ir kurį norėtum 
ištobulinti, kiek tik galima? Štai, sten
giesi pasigirti, bet ir tai darai nerangiai, 
neapgalvojęs, nemokėdamas, taip, kad 
tavo pasigyrimas nedaro jokio gero 
įspūdžio. Kad išmoktum nors gerai de
klamuoti, tai išeitų dailiau. Štai, sakei, 
kad jei kartais tinginiauji, tai bent tin
giniauji, bet aš matau, kad ir tinginiau
ti gerai nemoki. Ar moki gerai, kaip 
reikiant, nors kiaušinį išvirti?

Aš jau pradėjau suprasti, ko senas 
jonas norėjo, ir mano smegenyse virte 
užvirė.

Ėmiau galvoje graibytis, besistengda
mas surasti nors vieną darbą, nors vie
ną dalykėlį, kurį gerai mokėčiau pa
daryti, bet veltui: pasirodė, kad aš nie
ko gerai nemoku, net mažiausio niek
niekio. Ką tik prisimenu, vis tuo prisi
menu visą eilę žmonių, kurie kur kas 

geriau moka tą patį.
Norėjau šiuo tuo pasigirti, bet pusiau 

sakinio pats nusikirsdavau, matydamas, 
kad čia niekai...

Iš tikrųjų, nieko, nieko, nieko.
— Nenusimink, tamsta, tai nieko nuo

stabaus. kad nieko ir nemoki gerai da
ryti; esi jaunas ir, jei panorėsi, išmoksi. 
Ne tat negera, kad nemoki, bet tat ne
gera, kad visiškai nesistengi sistemin
gai tvarkingai bent ką išmokti, bent ką 
pažinti, bent ką pasiekti, bent kuo susi
domėti; žodžiu, į bent ką įnešti kilnios 
kūrybos dvasios.

— Aš tamstai patariu surasti kokią 
nors veikimo sritį, kurią norėtum pri
vesti iki tobulumo.

— Jei tai tamstai pavyks, tai ir tams
tos garbės noras liks sveikai patenkin
tas, ir nedarys nei žalos, nei gėdos, bet 
dar bus labai naudingas.

Tat pasakęs, senis draugiškai atleido 
mane.

Šitas pasikalbėjimas padarė mano 
sieloje gilią įtaką. Pradėjau analizuoti, 
aiškinti pats save ir ieškoti. Daug kartų 
mėginau pritaikyti gyvenime garbingo 
senio patarimą, ir jei šį bei tą pavyko 
gyvenime geriau nuveikti, tai nemažą 
dėkingumo dalį turėčiau atiduoti tam 
seniui.

Mūsų jaunoje visuomenėje viešpa
tauja diletantizmas, paviršutiniškumas. 
Mums trūksta tvarkos, sistemos, trūks
ta gero pažinimo mūsų darbuose. Ki
taip sakant, papratę esame gyventi ir 
dirbti lenkų sistema.

Turime suprasti, kad tikra didybė ne 
darbo platus mastas, bet geras jo pada
rymas. Iš smulkių tvarkingų darbų su
sideda tautos didybė.

Skaitytojau, pamąstyk ir pasakyk sau 
atvirai, ką moki gerai daryti?

Kaunas, 1922 m.
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NcJctiAS fiaicLctviaL
(Apysakaitė).

Gelsvai nunokęs saulėlydis didingai 
geso už žalios miško tvoros. Gražus ge
gužės vakaras, susisupęs baltomis rūkų 
skraistėmis ir žvaigždėmis išmarginta 
nugara, tyliai brido per žydinčias pie
vas, laukus, artėdamas prie dviejų ma
žų palapinių miestelių. Kaip kraupūs 
vaiduokliai atrodė baltos palapinės va
karo prieblandoje. Kur-ne-kur nutys- 
davo vieniša vakaro griežlės daina, o 
gūdus kaimo šunų lojimas medžių vir
šūnėmis nuslinkdavo tolyn, paskęsda
mas ūkanotuose tolių vingiuose.

Vakaro tylą ardė garsus stovyklau
jančiųjų klegesys, o dabar — skardus 
draugininko švilpukas.

Skautukai, su kaklaryšiais, it kurmiai 
pavasarį iš olų, pasipylė iš palapinių ir 
išsirikiavo prie draugininko. Visi lau
kė kažkokio netikėtumo.

— Šiandien padarysime nakties žai
dimą, — tarė draugininkas.

Malonaus džiaugsmo banga nuslinko 
berniukų veidais. Ypatingo entuziazmo 
rodė mažasis Juozukas, kuris savo su
gebėjimus naktiniuose žaidimuose jau 
ne kartą įrodė. Kildavo didžiausi gin
čai, kai reikėdavo nuspręsti, kokiai gru
pei priskirti jį.

— Kas nenori dalyvauti šiandien 
žaidime? — paklausė draugininkas.

Nenorinčių neatsirado.
— Ar mes kartu su jais? — paklausė 

Juozukas, rodydamas į vyresniųjų 
skautų stovyklą, kuri buvo už 50 žings
nių.

— Ne, mes vieni.
— Valio! — nesulaikė Juozukas pa

sitenkinimo šūkio.
— Dabar paaiškinsiu jums žaidimą.

— tarė draugininkas. — Reikės dviejų 
grupių. Viena grupė puls, kita gins. Šio 
žaidimo svarbiausiu objektu bus žibin
tas, kurį puolantieji turės užgesinti. Ži
bintas bus pritvirtintas prie medžio ka
mieno taip, kad galima būtų jį lengvai 
ranka pasiekti. Ginančiųjų svarbiau
sias tikslas — apginti žibintą. Ginantie
ji neturi teisės arčiau, kaip 20 metrų 
stovėti prie žibinto. Jie turės ant ran
kovių baltas skepetaites, kad galėtumėt 
atskirti, kurie gina ir kurie puola. Jei 
kurį iš puolančiųjų palies ranka — tas 
skaitysis nciaisviu. Suprantat?

— Taip, suprantam, — pasigirdo 
džiaugsmingi balsai.

— Dabar su grupėm. Draugovė ra
miai! Pirmais — antrais skaai-čiuok!

— Pirmas—antras, pirmas—antras...
— garsiai nuskambėjo miško tankmėje.

— Pirmieji tris žingsnius į priekį 
marš! Taip. Štai, turim dvi grupes. Ge-

►

Laikas pasipuoš
ti prie šovų pa
lapinių. Nuotr.

V. Kizlaičio
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Po žaidimų skanu ir už
kasti. Nuotr. R. Kezio

r ai bus?
— Mes norim Juozo! — šaukė antrie

ji-
Tas patenkintas plačiai šypsojosi, 

slapčia kumštelėdamas alkūnėm savo 
draugus ir pakratydamas galvą, tuo 
duodamas jiems suprasti, kad jo neati- 
'duotų!

— Mes Juozo neduosim! — griežtai 
užprotestavo pirmieji, motyvuodami 
tuo, kad gintis yra lengviau, negu pulti.

Po ilgų derybų antrieji nusileido.
Tik Juozukas išdidžiai šūktelėjo:
— Broli draugininke, prašau pakeisti 

mums Povilą kokiu nors skautu iš ant
ros grupės.

— Kodėl? — nustebo draugininkas.
— Jis per bailus pulti. Be to, toks 

nerangus... Dar įsirioglins į kokį tankų 
eglaičių krūmą ir pradės šauktis pagal
bos. .. Verčiau tegul jis padidina sar
gybinių skaičių.

— Cha, cha, cha, — nusikvatojo ber
niukai.

Povilas skaudžiai prikando lūpą ir 
paniūrom žvelgė į Juozą. Jo širdis 
smarkiau už bažnyčios bokšto varpus 
trankėsi krūtinėj...

Jis beveik verkiančiu balsu malda
vo:

— Broli draugininke, aš neisiu į ant
rą grupę... Juozas piktas ant manęs, 
todėl...

— Gerai, gerai, — pertraukė jį drau
gininkas, — liksi pirmoj grupėj. Netin
ka, broliai, nesugyventi su savo drau
gais. Juk penktas įstatas sako, kad 
skautas mandagus ir riteriškas. Tikiuos 
— judu susitaikinsite.

Dabar eikite susitvarkyti, o už valan
dos išeisime.
8

Berniukai vikriai pasipylė į palapi
nes.

Tyli naktis. Ant juodo dangaus kili
mo melsvos žvaigždutės šoka savo pa
slaptingą nakties šokį. Retkarčiais išlin
dęs iš už žalio eglaičių krūmo vėjelis 
pūsteli, lėtai sujudina senų eglių nu
karusias šakas ir, tarytum nenorėdamas 
trukdyti skautukų nakties žaidimo, ty
liai nudūlina tolyn. Vėl taip ramu, pa
slaptinga. .. Tik duslus sausų šakelių 
traškėjimas retkarčiais suardo melan- 
cholin^ą nakties tylą, o gelsvas žibin
tas, it brangus vaiduoklis prisišliejęs 
prie medžio kamieno, lėtai mirksėjo, 
atkakliai kovodamas su nakties tamsa.

Povilas atsargiai šliaužė pirmyn. Ap- 
graibom nurinkdamas nuo kelio sausas 
šakeles, kurios kiekvienu momentu ga
lėjo jį išduoti, jis vis artėjo prie žibin
to. Jo širdis smarkiai plakė... Gal ne 
tiek iš baimės, kiek nuo Juozo įžeidimo. 
Jis nutarė jam atkeršyti. Keršto būdą 
jis pasirinko — neleisti Juozui pavogti 
žibinto. Jis pavogs žibintą! Jis įrodys, 
kad ir jis drąsus, kad ir jis moka neblo
giau už Juozą slinkti! Šio pasiryžimo 
paskatintas, jis dar atsargiau ėmė slink
ti pirmyn.

Staiga jis sudrebėjo... Už kokių 20 
žingsnių išvydo jis eglaičių krūme 
spinksint mažutę raudoną žarijėlę... 
Jo didžiausiam nustebimui — žarijėlė 
sujudėjo... Išgąstingai prigulė jis prie 
žemės, viena akim žvelgdamas į eglai
čių krūmą. Kas ten galėtų būti? Kas 
ta žarijėlė? Staiga jam dingtelėjo gal
von, kad ta žarijėlė — papirosas... šiuo 
įsitikinimu jis neabejojo. Vadinasi, ten
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Prie Lietuvos pasiuntinybės Washingtone Jurgis, 
Julija ir Andrius Šenbergai.

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

ne skautų esama...
Po valandėlės jis vėl slinko pirmyn, 

tik ne prie žibinto, bet link eglaičių 
krūmo. Širdis, it audroje lapelis, blaš
kėsi jo krūtinėje... Užsidengęs kakla
ryšio kraštu bumą, kad garsus alsavi
mas jo neišduotų, jis vis dar slinko 
pirmyn...

Prislinkęs visai arti, jis sustojo. Jo 
ausį pasiekė tylus šnabždėjimas:

— Jonai, užgesink papirosą... Dar iš- 
siduosim...

— Tylėk!...
— Bet jau laikas eiti...
— Palauk. Tegul tie kurmiai plačiau 

išsisklaido po mišką — tada...
— O ar nežinai, kiek sargybinių?
— Trys.
Truko mažutė tyla.
Povilas akylai klausėsi. Jis suprato 

reikalą... Kažkas nori jų stovyklon pa
kliūti. .. Jo mintys žaibo greitumu py
nė visokius apsigynimo planus.

Jo galvojimus vėl pertraukė tylus 
šnabždesys:

—Žinai, jau laikas eiti...
— Gerai. Bet kuris lysim ūkio pala- 

pinėn?
—Aš lysių. Tu stovėsi nuošaliau nuo 

palapinės ir saugosi. Kai sargybinis ar
tinsis prie mano palapinės, mesk kele
tą akmenėlių į eglaičių krūmą, kad nu
kreiptum jo dėmesį. Supranti?

— Suprantu.
— Na, tad į žygį...
Du tamsūs siluetai, vos neužlipę ant 

Povilo, atsargiai nuslinko stovyklos 
linkui.

Povilas pašoko. Kaip zuikis pasileido 
jis bėgti kitu keliu į stovyklą.

Po valandėlės jis jau kalbėjosi su 
sargybiniais.

— Kai jis įlis palapinėn ,— kalbėjo 
jis uždusęs, — mes visi keturi prišok- 
sim prie palapinės ir uždarysim ją... 
Kai norės lysti pro apačią, prikiškit 
jam prie nosies lazdą... Supratot?

— Taip. Bet jo draugas gali mus už
pulti. .. — vis dar abejojo vienas ma
žiausiųjų sargybinių.

— To žygio jis nedrįs atlikti, nes tuoj 
atbėgs vyresnieji skautai, o be to, sta
tau galvą, kad išsigąs.

— Gerai. Esam pasiruošę.
Po valandėlės trys skautukai vaikš

čiojo atsitolinę nuo ūkio palapinės, ty
čia garsiai tarp savęs kalbėdamiesi.

Staiga prie jų prisiartina Povilas ir 
tyliai sako:

—Tsss... Jie ateina... Kai išgirsit 
mano švilpuką, visi bėkit prie palapi
nės.

Tai pasakęs, vėl atsitolino.
Netrukus jie išgirdo tylų laužomų ša-

0 čio Nepr. Lietuvos skautai prie laisvojo savo 
pajūrio.
Klaipėda 1933 m. 9

11



Lordas R. Baden-Powellis.

Dovydas ir Galijotas — Kenijoje!

Netoli yra keisti, nedideli, kažkokio 
akmens pastato griuvėsiai. Jų beveik 
negalima pavadinti namais, nes jie yra 
tik vieno kambario didumo. Aš dažnai 
galvodavau, kas ten buvo anksčiau.

Vieną dieną vienas iš ankstyvųjų ko
lonistų papasakojo man apie juos ir 
apie jaudinanti nuotykį, kurį jam teko 
ten pergyventi.

Vienas jo draugas, taip pat ankstyvas 
kolonistas šioje Kenijos dalyje, buvo 
juos pastatęs. Jis nutarė verčiau įsigyti 
akmeninius namus, kaip paprastą mo
lio trobelę, kokiomis daugumas kolo
nistų naudojasi. Nors ir namelis teturė
jo vieną kambarį, bet jis buvo pastaty
tas iš akmens ir dėl to buvo “namai” — 
o, pagaliau, kokia nauda turėti daugiau, 
negu vieną kambarį? Juk vis vien ne
galima dviejose vietose būti vienu me
tu!

Taigi, jis turėjo savo vieno kambario 
rūmus ir buvo laimingas. Jis vykdė ge
rą skautišką šūkį: “Džiaukis tuo, ką 
turi, ir neverk dėl- to, ko negali gauti.

Vieną vakarą mano draugas nuėjo 
pietų pas jį jo vieninteliame kambary
je, kuris patogiai buvo naudojamas, 
kaip virtuvė, valgomasis ir svečių kam
barys. Po pietų juodu sėdėjo prie židi
nio, su pasitenkinimu rūkydami pypkes 
ir pakaitomis pasakodamiesi istorijas, 
tik staiga į kambarį įšoko foksterjeras 
ir tuoj paskui jį didelis leopardas, 
stengdamasis jį sugriebti.

Leopardui mažas šunelis yra tas pat, 

kas berniukui geras gabalas šokolado.
Leopardas užmiršo savo “šokoladą”, 

staiga pamatęs esąs kambaryje su 
dviem vyrais ir ugnimi. Dabar jo vie
nintelis troškimas buvo pasprukti iš čia 
ko greičiausiai. Bet tame sumišime jis 
užmiršo, kur yra durys. Jis padūkusiai 
šokinėjo iš vienos pusės kambario į ki
tą. Tuo tarpu du vyrai pasiėmė po kėdę, 
kad galėtų gintis.

Pagaliau žvėris rado duris, bet ne iš 
tos pusės — jis puolė į jas iš užpakalio 
ir užtrenkė jas! Ir taip leopardas, drau
ge su dviem vyrais ir šunimi, buvo už
darytas, o jis buvo pašėlusiai įpykęs! 
Tai buvo linksmas džiamborė jiems vi
siems!

Mano draugas žinojo, kad smarkiai 
ginčijantis su kuo nors, yra gera palik
ti atvirą kelią priešininkui pasitraukti, 
taigi jis suprato, kad geriausias būdas 
pabaigti su leopardu — nes jis neturėjo 
šautuvo po ranka — yra duoti jam pro
gą pasišalinti.

Tai buvo gana rizikingas dalykas, bet 
jis ėmėsi jo, ir padarė šuolį norėdamas 
atidaryti duris; tuo laiku žvėris šoko 
ant jo ir sučiupo jo galvą į savo nagus.

Čiabuviai gyventojai pasakoja, kad 
leopardo puolimo būdas yra nuplėšti 
priešui nuo pakaušio skalpą ir užtempti 
jį ant akių, apakinant priešą kovos pa
baigai — kuri dabar ilgai netruks (N.B. 
— Sužinoję šią gudrybę, nepradėkite 
jos vartoti, kai kitą kartą su kuo nors 
mušitės, nes ji tinka tik leopardams!)

kelių braškėjimą ir po valandėlės... 
Garsų Povilo švilpuką....

Trys skautukai, kaip įgelti, švilpdami 
ir rėkdami šoko prie palapinės.

— Aha, brolyti, įkliuvai... — paten
kintai kalbėjo Povilas, vaikščiodamas 
aplink palapinę. — Savo draugo ne
lauk — jis pabėgo. Matai, koks bailys...

Netrukus visos stovyklos įgula susi
spietė apie ūkio palapinę.

— Broli draugininke, išdidžiai prabilo 
sargybos viršininkas Aleksas, — šio 
mūsų pasisekimo priežastis yra Povilas.

10

Jis stebėtinai gudriai ir sumaniai su
statė apsigynimo planą.

Visų akys nukrypo į Povilą. Juozas 
stovėjo nuošaliau ir nepaprastu žvilgs
niu žvelgė į jį.

— Sveikinu tave, Povilai, — tarė pri
eidamas ir paduodamas ranką draugi
ninkas. — Esi puikus vyras. Matot, bro
liai, prieš porą valandų jūs buvot įsiti
kinę Povilo bailumu ir lepšiškumu, bet 
dabar esat priversti kitaip galvoti.

A. D.
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• Žvelk aukštyn, ne žemyn.

Žvelk pirmyn, ne atgal, 
Žvelk plačiai, ne siaurai 
Ir tarnauk kitiems. HOLE.

• Nebijok tikėtis ... Kaskart, paju
tę rudens mirties kvapą, žinome, kad 
puikusis pavasaris vėl ateis!

COLERIDGE.
• Džiaugsmas nėra daiktuose: jis mu
myse. WAGNERIS.
• Tėra tik vienas kelias į pasisekimą: 
darbas, metodas, lavinimasis.

IRVINGAS.

• Stebėti, kaip javai auga arba Žie
dai skleidžias; giliai kvėpuoti prie 
arklo arba kastuvo; skaityti, mylėti, 
melstis — štai, kas padaro žmogų lai
mingą. RUSKINAS.
• Žmogaus turtas yra jo mylimų ir 
laiminamų ir jį mylinčių ir laiminan
čių žmonių skaičius.

CARLYLE.
• Duona iš miltų gera, bet yra kitos 
duonos, saldžios, kaip medus, gerose 
knygose.

RUSKINAS.

Taigi, kai mano draugas buvo leopar
do naguose, kambario savininkas, aki
mis sekdamas leopardą, ištiesė ranką į 
užpakalį ir ieškojo ja degančio nuodė
gulio židinyje, manydamas mesti jį leo
pardui į nasrus. Bet tuo tarpu drąsusis 
šunelis, pamatęs, kad jo ponas užpultas, 
įsimaišė į kovą, pačiupo priešą už užpa
kalinės kojos ir ją taip sukando, kad 
tas paleido žmogų ir pasisuko į mažąjį 
puoliką — panašu į Dovydo ir Galijoto 
žaidimą!

Šitas pasitraukimas davė mano drau
gui progą, kurios jam reikėjo, ir, nors 
jis buvo labai išsigandęs, kad jį puolė 
ir daug kraujo nutekėjo iš jo sudrasky
tos galvos, jis buvo visai sąmoningas ir, 
prišokęs prie durų, atidarė jas.

Leopardas, pamatęs angą, neleido lai
ko veltui, ir išlėkė į nakties tamsą, ma
žajam kankintojui vis kimbant prie jo.

Mano vargšas draugas buvo labai 
blogoje padėtyje. Šimtas mylių aplin
kui nebuvo gydytojo, bet, nugalėjus 
visas kliūtis, jis buvo nugabentas į 
miestą ir ten jis tris ar keturis mėne
sius gulėjo mažoje vietos ligoninėje, 
kol išgijo jo žaizdos, kurių randus jis 
tebeturi iki šios dienos.

Jo draugas pasiskundė, tuoj, pabėgus 
leopardui, kad jis kažkaip susižalojo 
ranką, nes ją labai skaudėjo. Apžiūrė
jus ją, nerasta jokių įdrėskimų, bet, 
ieškodamas už savęs degančio nuodė
gulio, jis buvo smarkiai nusideginęs 
pirštus!

Kaimyninėje čiabuvių tarnų trobelė
je paklausė, kodėl jie neatėjo į pagal

bą? Jie turėjo girdėti, kad ten vyksta 
peštynės.

— Taip, — atsakė jie, jie tą visą ge
rai girdėję, bet kai durys buvo užtrenk
tos ir triukšmas tebesitęsė, jie pamanė, 
kad abu bvanos (baltieji vyrai) pešasi, 
o paprastai geriausia palikti baltiesiems 
išspręsti savo ginčus, kaip jiems tinka. 
Jų tarnai neturėjo nė menkiausio su
pratimo, kad ten yra leopardas.

Linksmoji šito nuotykio dalis yra tai, 
kad laikraščiai sužinojo tą istoriją ir 
vienas iliustruotas Anglijos žurnalas 
išspausdino jos paveikslą, vaizduojantį 
tuos du surambėjusius kolonistus, pie
taujančius drauge puikiuose vakari
niuose drabužiuose, su baltais kaklary
šiais ir frakais! Taip, tikėtina!

IšvertėA. A.

Ruoškimės ir vėl taip stovyklauti.
Torontas 1956 m. Nuotr. L. Boziliausko
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(Tqsa iš Nr. 12 — 1956)

“Mes turime Kropotkinui pasiųsti ži
nią iš Vaiduoklių skilties,” nusijuokė 
Stuartas. “Pasakyti jam, jog dar niekas 
nėra pagavęs vaiduoklio, ir kad jam ly
giai taip pat seksis, kaip ir kitiems vai
duoklių gaudytojams. Ar tu jam tai 
praneši?”

“Ar jūs mane paleisite?” vyro balse 
nuskambėjo nusistebėjimas, beveik ne
tikėjimas.

“Taip, po minutės, kitos. Ar perduosi 
mano pranešimą Kropotkinui?”

“Perduosiu, ir jeigu jūs man leisite, 
aš norėčiau paspausti jūsų ranką. Man 
nesvarbu kas jūs esat — suomis, lapis 
ar norvegas.”

“Anglas!” įsikišo Stuartas.
“Aah!” rusas tyliai nusijuokė lyg 

jam būtų viskas paaiškėję. “Anglas — 
hm! Aš turėjau žinoti. Tiktai keistuolis 
anglas būtų bandęs tai, ką pats bandei. 
Na, anglas, Vaiduoklių skilties vado
vas. .. Aš nežinau kokia jūsų pavardė, 
bet gerbiu jus. Nors pakliūsiu į bėdą 
už šios nakties darbus... bet turiu gerb
ti jūsų drąsą. Mes esame priešais, bet 
aš norėčiau, kad jūs laimingai išsigel- 
bėtumėte.”

“Ačiū jums. Aš galiu gerbti nuoširdų 
priešą,” užtikrino Stuartas. “Sustabdy
kite roges. Likusį kelią aš pats vairuo
siu.”

Rusas išlipo iš šoferio vietos. Stovė
damas ant kieto sniego jis nusiėmė kai
rę pirštinę ir numovė nuo piršto žiedą.

“Paimkite jį prisiminimui. Man ne
reikia jokio daikto jums prisiminti. 
Sudiev!”

“Sudiev!” Stuartas vėl užvedė roges. 
Juhani užėmė vietą, kurią buvo paliuo- 
savęs Stuartas. “Juhani... matai kas 
atsitiko. Ne visi rusai yra besieliai niek
šai. Tas vyrukas buvo visai neblogas.”

Juhani nepatenkintas murmtelėjo. 
Po to nusijuokė.

“Vieną kartą aš mačiau mažą elniu- 
ką. Jis buvo gimęs šešiomis kojomis. 
Jeigu nebūčiau matęs savo akimis, ne
tikėčiau, jog tai galima. Jis greitai mi
rė. Šią naktį, Stuartai, mes sutikome 
rusą, kuris buvo džentelmenas. Jis gy
veno ilgiau negu tas ėriukas. Jo drau
gai dar nesužinojo, jog jis yra džen
telmenas.”

Tuojau po to Skarpa nurodė Stuartui 
pasukti iš išminto tako, ir motorinės
12 

rogės skriejo sniegu kokią mylią kol 
Skarpa šūktelėjo sustoti.

“Mes dabar esame už mažo miestelio 
vardu Parkino,” tarė jis, “ir tie mano 
draugai, kurie pabėgo iš stovyklos, 
greitai turėtų prie mūsų prisijungti.”

Praėjo valanda, ir tada Juhani išsi
tempė. Jo nepaprastai jautrios ausys 
sugavo garsus, nors nieks kitas nieko 
negirdėjo, išskyrus silpną vėjo staugi
mą ir švilpiantį garsą, kurį sukelia sau
sas sniegas skriejąs sušalusiu žemės 
paviršiumi.

Juhani pradėjo “joik”, ir švelnūs, 
liūdni garsai tiesiog sukrėtė Stuartą. 
Atrodė, kad pati nelaiminga Suomijos 
siela rauda savo žuvusiųjų, savo su
griautų miestų ir kaimų.

Po kelių minučių lapis nutraukė savo 
raudą, ir iš tamsos pasigirdo atsakantis 
“joik”. Dalis buvusių karo belaisvių jau 
buvo apylinkėje.

Per valandą prie motorinių rogių su
sirinko apie trys šimtai vyrų. Kiekvie

nas ketvirtas buvo ginkluotas ir galėjo 
papasakoti apie žiaurias kovas užtem- 
dintame Liinahamari. Po valandos at
sirado ir Paavo su Mikko. Mikko buvo 
sužeistas. Durtuvas buvo jam pervėręs 
dešinę ranką.

Daugelis vyrų buvo mirtinai išvargę. 
Jie buvo alkani, sušalę, kaikurie su
žeisti. Reikėjo kur nors gauti maisto. 
Stuartas paprašė tylos.

“Aš pasiūliau susitikti prie Parkino 
todėl,” kalbėjo jis, “kad žinojau, jog 
šiam miestelyje yra rusų tiekimo punk
tas. Kai mes vakar vykome pro šalį iš 
Petsamo, mačiau, jog vienos atsargos 
buvo iškraunamos, o kitos pakrauna
mos gabenimui į frontą. Jei galėtume 
netikėtai pulti rusų tiekimo centrą, 
mes..." 

Sakinio pabaiga pranyko pasitenki
nimo šauksme. Vyrai buvo pasiruošę 
viskam ir ragino tuojau pat pradėti 
puolimą. Suomiai, atrodė, buvo įsitiki
nę, kad jaunasis anglas, kurio planas 
jiems atnešė laisvę, vadovaus puolimui.

Stuartas nieko neišmanė apie karo
mokslą, bet jis jautė vieną dalyką: šie 
vyrai, nežiūrint savo drąsos ir pasiryži
mo, turėjo bųti pajungti drausmei. To
dėl jis paprašė visus tuos, kurie prieš 
pakliūnant į nelaisvę buvo viršilomis, 
išeiti į priekį. Maždaug vienas iš de
šimties buvo viršila, ir tas atitiko 
Stuarto minčiai. Jis padalino savo vy
rus, trumpai pasitarė su vadovais ir jie 
visi sudarė puolimo planą.

Penktą valandą ryto, pamažu snin
gant, trys šimtai ir dvidešimts pasiry
žusių suomių įžengė į mažą miestelį. 
“Miestelio” pavadinimas buvo pergeras 
šiai vietovei. Ji buvo mažesnė už ang
lišką kaimą.

Pastatai buvo užimti vienas po kito. 
Miegą kareiviai pakliūdavo tiesiai į 
suomių rankas. Snaudžią sargybiniai 

krito, kaip sviediniai biliarde. Buvo 
pereiti visi namai, ir apie šeštą valandą 
visi miestelyje buvę rusai, o jų buvo 
apie šimtas — raštininkai, sandėlinin
kai ir t.t., buvo paimti nelaisvėn.

Kai kurie nepaprastai išalkę suomiai 
norėjo tuojau gamintis valgyti, bet 
Stuartas neleido. Jis pasiuntė būrį vy
rų pargabenti tėvo ir Matti, kurie buvo 
palikti su sargyba. Po to jis vėl paskirs
tė savo vyrus: vienus virimui, kitus 
amunicijos ir reikalingų atsargų rinki
mui, trečius belaisvių saugojimui.

Aštuntą valandą visi vyrai buvo pa
valgydinti, sužeistieji aptvarstyti ir 
pusei suomių buvo leista pusvalandžiui 
numigti.

“Jei mes iš čia galėtume išsinešdinti 
dar prieš dienos šviesą,” tarė Stuartas, 
“tuomet dar gal ir bus galimybė pra
smukti pro sieną Suomių pusėn.”

Stuartas buvo susirūpinęs dėl savo 
tėvo ir kelių kitų vyrų, kurie buvo taip 
sunkiai suž.isti, jog buvo neaišku, ar 
jie galės spėti laikytis kartu su pagrin
diniu daliniu palikus Parking.

Penktoji minutė po devynių atnešė 
nelaimę. Pasigirdo šūvis, ir vienas sar
gybinių atbėgo į namą, kuriame buvo 
įsikūręs štabas, su pranešimu, jog artė
ja rusų slidininkų grupė.

Pastate tuoj pat prasidėjo judėjimas, 
bet ne panika, nes Stuartas buvo įsiti
kinęs, jog jiems bus neįmanoma pasi
traukti pirm negu kokia nors grupė ru
sų, vykstančių į Petsamą arba į Liina
hamari, pasirodys miestelyje.

Sužeistieji buvo sunešti į rūsį, ir tuo
jau, kai tik pasigirdo pavojaus signa
las, prasidėjo aštrus susišaudymas.

Rusai pastato imti nebandė. Jie apsu
po apylinkę ir karts nuo karto paleis
davo kokį šūvį lyg norėdami parodyti, 
kad suomiai neapsigautų ir nepamany
tų, jog jie pasitraukė.

“Jie laukia dienos šviesos,” tarė 
Stuartas, “ir tikriausiai paprašė iš Lii
nahamari atsiųsti pastiprinimų.”

“Taip,” tarė liūdnai Paavo. Aš ma
nau, jog šį kartą mes įlindome skylėn, 
iš kurios nėbeišlysime.”

Matti, kuris nesutiko eiti į rūsį, nusi
juokė:

“O, nuliudusi širdie, Paavo. Ar aš tau 
nesu kartojęs daugelį kartų — niekad 
nesakyk “miriau” tol, kol nesi karste ir 
kol duobkasiai nėra užpylę ant tavęs 
šešių pėdų žemės. Stuartas mostelėjo
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rankomis... “Ha presto”, kaip britų 
burtininkai sako, ir ... žemyn ...”

“Taip, žemyn,” Stuartas pritarė, “ten 
kur mes visi būsime. Ne, Matti, nėra 
ko juokauti. Mes esame košėje ir jei šį 
kartą išsmuksime — tai bus stebuklas. 
Raudonieji įsiutę už pereitos nakties 
šposą Liinahamari. Jie neleis nė vie
nam mūsų pasiekti suomių linijas, ne
žiūrint kiek tai jiems kainuotų.”

Po šio trumpo pokalbio skautai išsi
skyrė. Kiekvienas jų turėjo savo užda
vinį, ir kaskart labiau švintant, pasida
rė aišku, jog apsuptiesiems išsprukti 
buvo nepaprastai maža galimybė. Rusai 
rinkosi iš visų pusių.

Jie pradėjo šaudyti nuo artimų pa
statų stogų. Pagaliau, kai prašvito die
na, atvyko dvi motorizuotos rogės kiek
viena vilkdama po lauko patranką.

Atėjo Juhani. Jo veidas buvo labai 
rimtas.

“Stuartai, leisk man sudaryti grupę 
savanorių,” jis paprašė, “mes pabandy
sime paimti tas patrankas. Jei jie pra
dės į mus šaudyti... šis pastatas su
grius ... ir tavo tėvas yra rūsyje.”

Stuartas linktelėjo. Jis negalėjo pa
miršti savo tėvo. Šis gi, ramus ir kant- 

to, jis atmetė Juhani prašymą.
“Ne, Juhani. Būtų kvailystė pulti pa

trankas. Kariai nuo aplinkinių stogų 
jus kirste nukirstų nenubėgus nei de
šimties žingsnių. Leisk man pagalvoti.”

“Spręsk greitai, Stuartai,” prašė Ju
hani, “nes jie tuojau turės patrankas 
vietoje. Jie jas dabar atkabina.”

Stuartas žingsniavo tai pirmyn, tai 
atgal. Kas dabar daryti? Buvo tik vie
nas kelias... pasiduoti. Tai reikštų mir
tį jam, Juhani, Mikko ir Paavo ... taip, 
mirtį ir besišypsančiam Matti ir tėvui. 
Jie visi sudarė vaiduoklių skiltį, ir 
OGPU agentas Kropotkinas buvo pri
siekęs juos sušaudyti.

Šautuvų ugnis sustiprėjo. Raudonieji 
pasitraukė, o suomiai, neturėdami tai
kinių, ilsėjosi. Tai buvo ramybė prieš 
audrą. Rusų kariai rinkosi vietose, iš 
kurių jie galėtų kulkų lietumi užpilti 
suomius tuomet, kai šie bus priversti 
palikti savo pastatą. Keletą patrankų 
šūvių turėtų visiškai sunaikinti suomių 
“fortą”.

Kareivis palietė Stuarto petį.
“Tamsta, mes esame pasiryžę pulti 

patrankas,” tarė jis. “Geriau taip, negu 
mirtis po krūva plytų. Ar jūs mus ve-

rus pasiėmė uždavinį tvarstyti lengvai 
sužeistus karius, nors tas darbas pri
vertė jį tiesiog griežti iš skausmo dan
timis — taip jam skaudėjo sulaužyta 
šlaunis. Mintis apie tėvą ten giliai rū
syje, kai rusų patrankos daužys sienas, 
Štuartui atėmė visas jėgas. Nežiūrint
14

site?”
Stuartas giliai atsiduso. Ar jis juos 

ves? Tai reikštų tikrą mirtį! Tačiau 
suomiai juo tikėjo, ir jie jam įkvėpė 
tiek drąsos, kiek ir patys turėjo.

Kareivis įsitempęs laukė atsakymo. 
Apatiniam gi aukšte du šimtai vyrų pa-
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė,, Toronto, Ont., Canada

K. MAŽONO 70 METŲ SUKAKTĮ 
MININT

Toli nuo Lietuvos pajūrio, dideliame 
Amerikos didmiestyje, Clevelande lie
tuvis buriuotojas tolimojo plaukiojimo 
jachtos kapitonas K. Mažonas švenčia 
70 metų amžiaus sukaktį.

Paminėjimas nebūtų pilnas, jeigu 
mes, jūrų skautai, neprisimintume šio 
tauraus lietuvio, buriuotojo nuopelnų.

Savo jaunystėje augo ir mokėsi prie 
mūsų gražaus pajūrio Palangos mieste
lyje, kur pamilo jūrą, bangų užimą, vė
jo kaukimą ir švelnią tylą. Šitie jau
nystės pergyvenimai ir sėdėjimas va
landomis kopose prie jūros, sekant ban
gų veržimąsi į krantą, ar stebint gražu 
žuvėdrų skrajojimą audringame ore 
paliko didelį atspindį visam gyvenimui.

Klaipėdos kraštui prisijungus prie 
Nepriklausomos Lietuvos, praėjus ku
riam laikui, mes matome K. Mažoną, 
gyvenantį Klaipėdoje ir dirbantį nuo
savoje vaistinėje. Ne kartą grįždamas 
iš pajūrio su keltu per Kuršmarių įlan
ką stebėjo Klaipėdos vokiečių Jacht - 
Klubo buriuotojus. Kildavo mintis, ar 
ir mes negalėtume buriuoti! Ir taip 
gražią dieną gimsta Klaipėdos Lietuvių 
Jacht-Kiubas, kurio steigėjų tarpe bu
vo ir K. Mažonas.

Jis buvo pirmas lietuvis, kuris nusi
pirko nuosavą jachtą. Jachta gavo gra
žų “Gulbės” vardą .Prasideda darbas, 
teoretinis, praktinis. Mes greitai mato
mės K. Mažoną savarankiškai buriuo

jant gražiąją “Gulbę”. Jachtos vardas 
yra gerai žinomas visiems lietuviams 
buriuotojams. Nepriklausomos Lietu
vos spaudoje daugelis skaitėme aprašy
mą apie tol. plauk, jachtos kap. K. Ma- 
žono kelionę iš Klaipėdos į Londoną.

Jeigu Klaipėdos budžiai vadov. M. 
Brako iškėlė mūsų trispalvę Švedijoje, 
tai kap. K. Mažonas iškėlė mūsų tri
spalvę Anglijoje, Norvegijoje, ir visose 
Pabaltijo valstybėse. Svetimų valstybių 
buriuotojai sportininkai, kurie pirmiau 
nežinojo, kur iš viso yra Lietuva ir 
Klaipėda (tokių buvo, pav. Gotlande), 
susipažinę su jachta “Gulbe” ir jos sa
vininku kap. K. Mažonų stebėjosi, kad 
Klaipėdos Jacht-Klubo buriuotojai to
kiu mažu pastatu atliko tolimą kelionę. 
Noriu pažymėti, kad iš Anglijos mes 
neturėjom svečių tokiu mažu pastatu.

1938 m. buriuotojų sąskrydis Klaipė
doje turėjo gerą pasisekimą, bet dėl ši
to laimėjimo nuopelnus reikia priskirti 
ir asmeniškam ryšiui, kada K. Mažonas 
lankydamas svetimus uostus supažin
dino tenykščius buriuotojus su Lietu
va ir Klaipėdos uostu.

Ne kartą, atvykę buriuotojai iš kitų 
Pabaltijo valsybių, maloniai būdavo 
nustebinti, kai Klaipėdos Jacht Klubo 
patalpose pamatydavo įvairių valstybių 
ir jų buriuotojų klubų vimpilus. Visos 
klubo sienos buvo papuoštos gražiais 
vimpilais, pradedant nuo Londono Ka
rališkojo Jacht-Klubo, baigiant mūsų 
kaimyninių valstybių iš šiaurės, vaka
rų ir pietų.

ruoštais durtuvais ant šautuvų laukė, 
tyliai pasiruošę atiduoti savo gyvybes 
karžygiškoje kovoje su okupantais.

Krump! Bum! Pirmasis sviedinys 
smogė į antrą aukštą ir sprogdamas su

drebino visą namą.
“Ar ateinat?" paklausė suomis. “Mes 

laukiame!” (Bus daugiau)
Verčia R .Mieželis 

Iliustruoja A. Muliolis 
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Visų šių trofėjų kap. K. Mažonas ne
pasilaikė sau ,bet dovanojo Klaipėdos 
Jacht-Klubui.

Savo nuoširdumu ir tėviška meile 
mūsų buriuojančiam jaunimui jis daug 
yra padėjęs savo patyrimu ir patari
mais. Ypatingai Klaipėdos jūrų skautai 
jautė jo tėvišką ranką.

Pirmieji jūrų skautai po Budžio žu
vimo, kurie laikė egzaminus gauti jach
tos vado teises, buvo egzaminuojami 
komisijos, kurios pirmininku buvo kap. 
K. Mažonas. Jo klausimai buvo aiškūs 
ir tiesūs.

Šiandien, švenčiant kap. K. Mažonui 
70 metų jubiliejų, mes linkime jam po 
visų sunkių pergyvenimų geriausios 
sveikatos ir sulaukti tos laimingos va
landos, kai Nepriklausomos Lietuvos 
pajūryje vėl suplevėsuos Lietuvos Bu
riuotojų Sąjungos vėliava.

J. S. Skyrius

Čikagos jurų skautų vadovai palikti ant kranto...
Nuotr. VI. Bacevičiaus

DRĄSUSIS JŪRŲ PLĖŠIKAS 
pagal Patrick Pringle

(tąsa)'
Šiaip Roberts buvo gerai išsilavinęs 

ir mokėjo piratus taip tvarkyti, kad tie 
jautė jo pranašumą ir gerbė jį. Roberts 
mėgo gražiai rengtis, mylėjo brangius 
papuošalus, vertino kvepalus, muziką 
ir pramogas.

Po kelių mėnesių Roberts vėl pasiro
dė. Vesdamas nedidelį burlaivį, gink
luota 10 patrankų ir turėdamas 60 vy
rų įsibrovė į Trepanny uostą New- 
foundlande, kur stovėjo daug prekybi
nių laivų su maždaug 1200 vyrų ir 40 
patrankų. Kiti šaltiniai sako, jog uoste 
buvo 22 laivai. Išgirdę Roberts vardą, 
visi neteko drąsos ir menkai tesigynė. 
Piratai sudegino laivus, išplėšė uostą ir 
pasiėmė tinkamai belaisvių. Ne be rei
kalo, New England gubernatorius, pra
nešdamas apie piratų užpuolimą rašė, 
jog “visi stebėjosi jo drąsa ir ryžtumu.” 
Vienas iš tuometinių laikraščių “Boston 
News Letter” rašė, kad Roberts gauja 
artinasi: “Mušdami būgnus, pūsdami 
trimitus, grodami kitais muzikos ins
trumentais, nešdami angliškas spalvas 
ir stiebo viršūnėje piratų vėliavą su 
kaukuole ir sukryžiuotais kardais ..

Per dešimtį dienų Roberts piratai šei- 
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mininkavo uoste, kaip savo bazėje. Sa
vo reikalams jis apginklavo vieną lai
vą iš Bristolio, pastatydamas ant jo še
šiolika patrankų ir parinkdamas jam 
įgulą.

Palikęs uostą, Roberts kurį laiką 
plaukiojo palei didžiąsias seklumas. 
Ten jis pagavo devynis ar dešimt 
prancūzų laivų, juos apiplėšė, o geriau
sią iš jų, dvidešimt šešių patrankų pa
silaikė sau, atiduodamas prancūzų ka
pitonui savo buvusį laivą. Šį naują lai
vą jis pavadino “Royal Fortune”.

Vėl Roberts pagavo kelis laivus, tarp 
jų “Samuel”, vedamą kapitono Curry 
iš Londono. Pastarasis buvo stambus 
grobis, be to turėjo ant borto kelis ke
leivius, kuriuos piratai taip pat apiplė
šė, bet neužgavo. “Samuel” važta buvo 
vertinama maždaug 10.000 svarų ster
lingų, tad įgula tik iš to vieno laivo ne
mažai uždirbo. Kai kurie piratai pasi
traukdavo ir sėsliai apsigyvendavo, bet 
laivo vietos greitai užsipildydavo, nes 
apie Roberts susidarė ištisos legendos. 
Čia iš “Samuel” laivo Roberts paėmė 
tarnybon keturis vyrus. Jis, kaip ir 
Howell Davis vengdavo, be reikalo jė-
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ga pasilaikyti sau reikalingus specialis
tus, jų tarpe ir muzikantus. Ne dėl to 
jis pasilaikydavo muzikantus, kad mė
go muziką, bet skaitė, kad muzikos ke
liamas triukšmas įbaugindavo priešą ir 
tas be kautynių pasiduodavo. Kas liečia 
jūrininkus, Roberts imdavo vyrus tik 
su patyrimu.

Po mėnesio Roberts vėl atsirado V. 
Indijos vandenyse. Atrodė, kad tas pi
ratas nepažįsta jokios baimės. Plėšė jis 
laivus, puldavo ir sutvirtintus uostus. 
Kartą įplaukė į Basseterre ir apiplėšė 
bei sudegino kelis laivus, visiškai ne
kreipdamas dėmesio į pakrančio bateri
jų ugnį. Darbą baigęs pasiuntė Leg
ward salų gubernatoriui leitenantui 
laišką, kuriame sakė, kad ne pakrančhį 
baterijos atgrąsė jį nuo išsikėlimo į 
krantą, bet nepalankus vėjas. Be to, 
pagiąsino atsiskaitysiąs už sudeginimą 
laivo “Royal Rover” ir už jo vyrų ka
linimą.

Dabar Roberts ėmė siautėti tarp Do
minikos laivų. Pagal Leeward salų 
prancūzų gubernatoriaus pranešimą, 
1720 m. tarp spalių mėnesio 28-31 die
nos piratai pagrobė, sudegino ar pa
skandino penkiolika prancūzų ir anglų 
laivų ir vieną olandų laivą su pabūk
lais.

Kai Roberts atsirado prie Santa Lu
cia, prancūzų laivai, kurie dar nebuvo 
apiplėšti, nedrįso išeiti į jūrą. Tada 
Martinikos gubernatorius šaukėsi Bar
bados gubernatoriaus pagalbos. Bet pa
sitaikė, kad britų sargybinis karo laivas 
buvo išplaukęs žiemojimui į Angliją, 
tad prancūzai iš Barbados negalėjo ti
kėtis greitos paramos. Tačiau abu gu
bernatoriai susitarė, kad jungtinėmis 
jėgomis reikia suduoti piratams smūgį. 
Vienas privatyrius iš Barbados salos 
išėjo į jūrą ir prie Fort Royal turėjo 
susitikti prancūzų fregatą. Apie tų 
dviejų laivų likimą nėra žinių — dingo 
be pėdsakų.

Kai iš Anglijos atplaukė sargybinis 
laivas H.M.S. “Rose” vedamas kapitono 
Whitney, Martinikos gubernatorius vėl 
šaukėsi pagalbos. Bet čia kapitonas 
Whitney susikirto su anglų gubernato
riumi Hamiltonu, sakydamas, jog jis 
klausąs tik admiraliteto įsakymų.

Atsakydamas į abiejų gubernatorių 
pastangas Roberts įsakė pasiūti specia
lų vimpilą, kuriame turėjo vaizduoti jį

Positoiko Ir taip. . . Bostoną*.
Nuotr. R. Mieželio

patį stovintį ant dviejų kaukuolių po 
kuriomis buvo raidės: kairėje ABH — 
reiškiantis Barbados gubernatoriaus 
galvą, dešinėje AMH — Martinikos gu
bernatoriaus galvą. Taip karo laivams 
nesikišant, Roberts siautėjo V. Indijos 
vandenyse.

1721 metais gegužės mėn. Virginijos 
gubernatorius Spotswood papasakojo 
Prekybos ir Amatų Tarybai, kad jis 
įsakęs sutvirtinti strategines vietas, pa
statant išilgai pakrančių baterijas iš 54 
patrankų. Tas buvo padaryta bijant, 
kad piratai gali susigalvoti pulti Ame
rikos žemyną. Leeward salų guberna
torius prisispyręs tvirtino, kad tik karo 
laivynas gali padaryti to “didžiojo pi
rato Roberts” viešpatavimui Karibų jū
roje galą. Dabar gi jis plėšia laivus kur 
tik užsimano, net neturėdamas pasto
vios bazės.

Staiga Roberts iš V. Indijos vandenų 
išnyko, bet ne dėl to, kad ko nors pa
būgo. Ne, jis sustabdė laivininkystę ir 
neberasdavo grobio. Taigi 1721 metų 
viduryje jis pasuko į Gvinėjos pakran
tes. Ten jis vėl nusiaubė Karališkosios 
Afrikos Bendrovės laivus ir metų pa
baigoj, jo trumpos karjeros bėgyje, Ro
berts apiplėštų laivų skaičius viršijo 
keturis šimtus.

Tų metų rugpiūčio mėn. jis pagrobė 
Karališkosios Afrikos Bendrovės frega
tą “Onslow”, kurią pertaisius davė 
“Royal Fortune” vardą, o buvusį to pa-
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ties vardo savo laivą, perdavė “Onslow” 
kapitonui. Taip “Royal Fortune”, lydi
ma kitų dviejų laivų — “Great Ranger” 
ir “Little Ranger”, raižė Gvinėjos pa
krančių vandenis.

Du mėnesiu prieš Roberts grįžimą į 
tuos V. Afrikos vandenis, du karo lai
vai gavo įsakymą plaukti į P. Atlantą ir 
saugoti Afrikos laivininkystės kelius. 
Nors abiejų laivų įgulas užpuolė ligos, 
bet patruliavimas nebuvo sustabdytas.

1722 m. sausio mėn. karo laivas HMS 
“Swallow” komanduojamas kapitono 
Choloner Ogle, pastebėjo Roberts lai
vus, stovinčius ant inkaro prie Cape 
Lopez. Piratai neatpažino karo laivo, 
palaikė jį portugalų prekybiniu ir 
“Great Ranger” pasekė tariamą auką. 
Ogle išviliojo piratus j jūrą ir laivą po 
aršios kovos užėmė. Žuvusių piratų ras
ta dešimt, o sužeistų per dvidešimt.

Tuo tarpu Roberts pagavo vieną lai
vą, kuriame buvo gausybė gėralų. Čia 
piratai padarė puotą ir kai “Swallow” 
grįžo atgal į Cape Lopez, dauguma jų 
buvo girti. Tačiau Roberts pasiruošė 
kautynėms ir su “Royal Fortune” pasu
ko į karo laivą. “Swallow” davė iš pa
trankų pirmą šoninį smūgį, Bartholo
mew Roberts buvo vietoje užmuštas. 
Kurį laiką piratai dar kovėsi, bet nete
kę vado, kuriuo visada pasitikėjo, pra
rado galvas ir pasidavė.

Kapitonas Ogle suimtuosius pristatė 
Vice-Admiraliteto teismui, kur 91 pira
tas buvo pripažinti kaltais, iš jų 52 bu
vo nuteisti pakarti. Keturi mirė prieš 
teismą, o 56 liko išteisinti. Viso nelais
vėn buvo paimta 169 piratai. Teismo 
metu išryškėjo daug paslapčių iš plėši
kų darbuotės.

Roberts ir jo gauja nepasižymėjo 
ypatingu žiaurumu. Prieš puolimą pre
kybininkus jis įbaugindavo demonst
ruodamas savo jėgą; dažniausiai pulda
vo laivą būgnams dundant ir trimitams 
gaudžiant. Gauja mosikuodavo virš gal-
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vų kardus, o stiebe iškeldavo didelę 
juodą vėliavą. Tas vaizdas prekinių lai
vų įguloms beveik užimdavo kvapą ir 
dažniausiai grobis piratams atitekdavo 
be pasipriešinimo.

Tik kartą Roberts užmušė girtą pira
tą, kuris jį įžeidė. Bet žuvusiojo drau
gas iššaukė kapitoną į dvikovą ir, jau 
būdamas sužeistas, prispyrė Roberts 
prie patrankos ir smagiai jį apkūlė. Čia 
įsikišo “kvartermesteris”, atstatė tvar
ką ir pasisakė už tai, kad kapitono oru
mas turi būti išlaikytas. Įgula nubalsa
vo, kad smarkuolis už tai turi gauti pd 
du kirčius nuo kiekvieno.

Kapitonas Ch. Ogle už Roberts gau
jos sunaikinimą buvo pakeltas į rite
rius. Atrodo, kad tai vienintelis toks 
atsitikimas yra buvęs. Tas parodo, kiek 
svarbos buvo tam įvykiui teikiama. B. 
Roberts ištikrųjų buvo jūrų siaubas ir 
atskirų vietovių gubernatoriai kaip 
New-Yorko, Port Royal ir net Bombė- 
jos liepė viešose aikštėse perskaityti 
pranešimą apie “didžiojo pirato” mirtį.

Istorijoje žinomi piratai kaip J. Ove-

Grandinėlė į gelmes. . . Bostonas.
Nuotr. R. Mieželio

19



S IK 11 it ir III JIE S I.P A\ 11 A\ IP II IN Įfc JĮ II

SUEIGOS JAUN. SKAUTĖMS

L. Čepienė

IX sueiga
1930 m., Nepriklausomoje Lietuvoje, minint 

Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, rug
sėjo 8 dieną — jo karūnavimo dieną, paskelbta 
mūsų Tautos švente.

Vedamoji mintis: "Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia."

Pasiruošimas:
1. Centrinėje sienoje pakabinamas Vytauto 

Didžiojo paveikslas /jo neturint užrašas: VYTAU
TAS DIDYSIS 1392-1430/.

2. Tautiniu audiniu uždengtas stalas pastato
mos salės viduryje. Ant stalo pastatytas "ugnia
kuras ir sudėtos auksinės karūnėlės. Jų tiek, kiek 
skaučių.

3. Svečiams prisegamos kartelės, ant kurių 
nupieštos karūnėlės ir raidės V. D. /Vytautas 
Didysis/.

4. Skautės pareigūnės svečius priima ir suso
dina. Visos kitos renkasi kitame kambaryje.

Iškilmingoji sueigos dalis:
1. Muzika — susikaupimui /pvz., "Kur ly

gūs laukai, snaudžia tamsūs miškai"/.
2. Įeina skautės ir sustoja karūnos forma.
3. Didysis saliutas ir įnešama vėliava. Himnas.
4. Eilėraštis: Mano jėgos tėvynei /Iš Joniko 

"Eglutė" 1951 m. Nr. 7/ — sako 6 mažiausios 
jaunesniųjų sesių:

I- ji Mono jaunos jėgos, kraujas ir siela —
Amžino lietuvio gaivi atžala.

II- ji Mano kalbą puošia vyturio giesmė.
Mono maldos dvelkia šventgirio unksme.

II l-ji Mono žemę gynė pilys ant kalvų. 
Mano pranokėjai nelenkė galvų.

IV- ji Mano karaliūnai valdė karalius,
Mano karalaitės verpė linelius.

V- ji Mano marios ošia ilgesio dainas,
Mono laimė varsto gintaro dienas.

VI- ji Mono jaunos jėgos nieko negailės,

Tau tauta šaunioji, tau tėviį šalie! 
/sakydama, skautė žengia žingsnį pirmyn ir sa
liutuoja, pasako savo posmelį, saliutuoja ir stoja 
atgal savo vieton/.

5. "Vytautas Didysis, Lietuvos Kunigaikštis" 
__ papasakoja antroji skiltis. Kiekviena skautė 
po kelis sakinius. Užbaigia šūkiu — Vytautui 
Didžiajam!

6. Muzika: Vytauto Didžiojo maršas, arba 
daina "Atgimė tėvynė, gimėme ir mes", arba 
"Dunda trankosi griaustiniai, blykčioja žaibai"... 
/iš "Laužam liepsnojant" 41, 54 psl./.

7. Ugniakuras: Ant stalo, kur sudėtos karū
nos, viduryje pastatomas nedidelis ugniakuras 
/apversk kibirą, apsupk ji nupieštu ant popierio 
ugniakuro sienomis, taip, kad nesimatytų kibiro. 
Į ugniakurą ant kibiro dugno pastatoma žvakidės 
su tiek žvakių, kiek telpa. Tyliai muzikai grojant 
"Ant kalno Ramojaus ugnelė spindėjo" paskirtoji 
skautė uždega žvakes. Tada visos iš eilės prieina 
prie stalo, pasiima karūnėlę ir užsideda ant gal
vos.

8. Tylus šūkis. Skautės choru sako /skiltimis/:
I- ji Vytautas — karalius, karalaitės — mes,

minim ir minėsim jo didžios dienas.
II- ji O Vytauto dvasia galinga,

Tu tėviškėlėn nusileisk.
Gražinki laisvę stebuklingą 
ir niekada jos neapleisk!

III- ji Žėrėki širdyje, ugnele,
Tėvynės meile, darbštumu. 
Ir būki kelyje benomiui 
tu šiluma gimtų namų, /iš St. Džiugo/

9. Lietuvos vėliava: išeina trys skautės — 
viena perjuosta per krūtinę geltona juosta /ar 
kaspinu/, antroji — žalia, trečioji — raudono.
I- ji Raudona — tai žemelė mūsų,

aplieta karžygių krauju;
jie gynė Lietuvą nuo rusų, 
su priešu koujaš vėl nauju.

II- ji Žalia — tai mūsų žalios girios.

ry, kuris sėkmingai plėšikavo Raudo
nojoje jūroje, pagrobė maurų laivą, 
plaukusį su nesuskaitomais turtais ir 
vežusį Didžiojo Mogulo iš Indijos duk
terį. Vėliau, sakoma, su ta princese jis 
apsigyveno Madagaskare ir karaliumi 
ten vadinosi. Arba kitas žinomas pira
tas kapitonas E. Teech ar Tache, vadi
namas Juodabarzdžiu, pasižymėjo savo 
apsukrumu, globojamas įtakingų asme
nų, suspėjęs prisiplėšti nemažai lobių, 
žuvo kovoje. Kapitonas Kid vaizduoja
mas žiauriu piratu, vėliau buvo pakar
tas, bet spėjama, kad jis galėjo būti as
meninių intrygų auka.

Bet lyginant su Roberts, jie nu
blanksta ir atrodo smulkūs vagišiai. Sa
koma, kad su Roberts mirtimi baigėsi 
ir didžiosios jūrų plėšikų dienos. Ilgai

truko, kol jūros tapo apvalytos nuo vi
sokių pasaulio perėjūnų, nusikaltėlių ir 
nuotykių ieškotojų. Po juodąja vėliava 
daugel kraujo buvo pralieta, daug aša
rų nutekėjo, bet kartą tas visiems lai
kams liko pamiršta. B. S.

IŠ ARTI IR TOLI
• Clevelondo lietuvių visuomenei už parė

mimą "Stp. Dariaus" jūrų skautų laivo, suteikus 
jiems galimybę įsigyti nuosavą buriavimo pa
stotą,

Jūrų Skautų Skyrius reiškia nuoširdžią padėką.
• Jūrų s. Dr. K. Aglinskas lankėsi Toronte, 

kur matėsi su VS ir JSS bendradarbiais.
• Clevelondo Jūrų Budžiai, vod. j.s. V. Pe- 

tukausko J.S. Skyriui atsiuntė nustatytą auką 
ženkliukų persiuntimui į Vokietiją mūsų bran
giems jūrų skautams.

Jūrų Skautų Skyrius dėkojo jūrų budžiams iš 
Clevelondo. 19"
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Tar žalios pievos ir laukai;
Tai laisvės diegas nenumiręs 
Po priešo priespaudos ledais.

III-ji Geltona reiškia — darbo vaisių;
kad mūs laukuos subręs grūdai;
kad pasibaigs nelaimės baisios 
ir aukso saulė švies šiltai.

10. Muzika: Lietuvos himnas.
11. Saliutas; išnešama vėliava.
12. Būrelio galvos išeina su savo mergaitėmis.
13. Draugininke kviečia svečius pasivaišinti.

II dalis — Vaišės

Dirbkime Įvairius rankdarbius

Įdomus ir nesunkus padaryti žaislelis vai
kams — kalviai.

KAKLARAIŠČIO ŽIEDAI.

Kaulinis
žiedas su skydu.

Tu nori būti geru skautu. O kaip juo tapti? 
—Skaityk, studijuok "Sk a utyb ę Ber
niukams". šioje knygoje atrasi savo są
jūdžio pagrindus. Knygą užsisakoma adresu: 
H. Stepaitis, 111 High Park Ave., Toronto, 
Ont., Canada.

Aušros tunto joun. skautės scenoje

RAŠALAS.
Stovykloje pačiam reikia viską dirbtis, 

pačiam virti, pačiam pastatyti tvoras ir 
vartus ir net — rašalą galima pačiam pa
sidaryti.

Žinote burbuoles ąžuo
lų lapuose. Jos pasidaro, 
tam tikrai vapsvų rūšiai 
padėjus kiaušinėlį į lapą 
arba šakelę. Tada toje 
vietoje iškyla žalia bur
buolė, rudenop paraus- 
vėjanti. Joje gyvena tų 
vapsvų kirmėliukai.

Supiaustykite ir su- 
grūskite keliolika tokių 
burbuolių, pavirinkite 5— 
10 minučių košę, perkoš
kite per sugeriamą po
pierių ir į gautą skystį 
įmerkite vinį. Po 24 va
landų bonkoje rasite 
tamsų rašalą, tikrą gele
žies rašalą. A. B.

20’
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Atrodė, jog ši naktis neturi nei pra
džios, nei galo. Visur tamsi pilkuma, 
tartum rūkai ir miglos susirinko iš vi
sų dangaus ir žemės kampų švęsti savo 
metinę pašėlimo šventę. Šioje girios 
tankmėje, kur siauras kelias vingiavo
si iš pakalnių į kalnus ir pavojumi grą- 
sė kiekvienam, j šią vietą užklydusiam 
keleiviui, ši naktis kvepėjo laukine, ne-, 
išmatuojama stichija, taip siaubinga ir 
panašia j pragaro gelmių siautėjimą

Dangus, lygiai kaip ir naktis, buvo be 
pradžios ir pabaigos. Baltos, lengvos 
snaigės, skubėdamos, krito į žemę, sku
bėdamos, vijosi kita kitą, lyg iš milži
niško patalo beriamas pūkas — leng
vas, gražus, bet kartu erzinąs ir suke
liąs baimę. Blaškomos stugiančio vėjo, 
jos krito nesuskaitoma gausybe, čia pa- 
kildamos ir vėl nusileisdamos, čia 
šnibždėdamos siaubingą legendą, čia 
kvatodamos juoku arba tyliai dainuo
damos.

Netolimoje tankmėje gailiai staugė 
alkanas vilkas, skųsdamasis savo kar
čia buitimi visam dangui ir visai giriai, 
ir kalendamas dantimis. Jis girdėjo er
zinančius nakties garsus. Ten, kur su
kosi kelias ir vieniša žvaigždė mirgėjo 
išlindusi netyčia pro siaurutį debesų 
plyšelį, skambėjo užkimęs varpelio gar
sas, vaitodamas į prunkščiančio arklio 
kanopų taktą.

Vilkas nutraukė savo alkaną raudą ir 

įsiklausė. Kaskart garsiau skambėjo 
varpelio aidas, o arklys prunkštė nuo 
savęs įkyrų sniegą, ir rogės girgždėjo, 
kaip lopšys, supamas neirūpestingos 
rankos.

Vilkas pajuto savyje dar didesnį alkį 
— baisų, nenuslopinamą, tartum tūks
tančiai kančių ir vaitojimų užgimė jo 
viduriuose. Jis tikrai buvo alkanas. 
Nakties ir artimos mėsos kvapas žibėjo 
jo akyse, o dantys kaleno. Ten, vingiuo
tame kelyje buvo gyvybė, kurios jam 
reikėjo, kad išgelbėtų save nuo mirties 
šmėklos, niauriai stovėjusios jo akyse.

Vilkas atsargiai slinko į priekį jam 
žinomu takeliu, palikdamas keletą 
plaukų ant prisnigtų kadugių ir eglių 
šakelių — atpildą už savo vargą ir ne
buitį šioje neišmatuotos girios glūdu
moje.

Skambalėlio garsas vis artėjo, toks 
švelnus, tartum vilties žiburėlis, sklis
damas aplinkui. Ten buvo ne tik var
pelis ir jo garsas, bet ir mėsa, kurios 
taip buvo ištroškęs vilkas.

Audra siuto. Dangus kvėpavo sniegu, 
drėgme ir šalčiu.

Tyliai susigūžė vilkas čia pat prie ke
lio — su godumu akyse ir stingstan
čiais iš alkio ir šalčio sąnariais. Bet jis 
džiūgavo, kad dangus jam siuntė grobį.

Pagaliau varpelis suskambėjo čia pat, 
šalia jo. Vilkas šoko į vieškelį, o jo 
akys žibėjo, kaip dvi žarijos.

Arklys suprunkštė, vilkas sustaugė. 
Prasidėjo kova. Audra slopino jos gar
sus. Vilkas užuodė kraują, jautė alkį 
ir kovojo.

Bet, štai, netikėtai blikstelėjo ugnis, 
supoškėjo duslus šūvis. Vilkas pašoko iš 
skausmo ir sudribo ant • vieškelio, o į 
purų sniegą įsisunkė kraujo lašai.

Vilkas išgirdo varpelio nutolstantį 
skambėjimą ir audros kaukimą. Ir tada 
jis pakėlė į dangų stingstančias akis, 
klausdamas, ar jis buvo kaltas, jei buvo 
alkanas. J. S.

1957 M. “SKAUTŲ AIDO” VAJUS JAU ĮPUSĖJO. SESE, BROLI, 
AR JAU PRATESEI SAVO “SK. AIDO” PRENUMERATĄ ŠIEMS ME
TAMS? AR ĮSIJUNGEI Į VAJŲ VIENAS PATS ARBA SAVO VIENETE? 
“SKAUTŲ AIDAS” LAUKIA VISŲ BENDROS TALKOS IR TARIA 
AČIŪ TIEMS, KURIE JAU DIRBA ŠIOJE TALKOJE. SĖKMĖS:
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EŽYS IR LAPĖ
A. GIEDRIUS

Prie ežero šlaite, 
po eglaite, 
turėjo lapė olą.

Už šimto žingsnių, senoje, 
išpuvusioje guoboje, 
ežys turėjo šovą.

Taip daug pasaulyje yra, 
kad du kaimynai gretimai gyvena, 

ir vienas kito nekūrena. 
Bet šičia santarvė ne taip gera. 
Ežys dėl lapės nosies ir naudos 

sau nesuka galvos;
pas ją j jos apygardą nevaikšto, 

jos kalbint nesitaiksto. 
Bet lapė ne tokia.
Čia viena ji akia

j ežj žiūri, 
kita — į kurapkėlių būrį.

O jj tai lanko ir po daugel kartų.
Kur buvus, kur nebuvus, 
kur kliuvus, neužkliuvus — 
ji vis prie ežio vartų. 
„Kaimyne, eil Ar išmiegosi? 
Parodyk savo nosį."
O tas visai nenori jos matyti 
nei ką jai besakyti.
O jeigu jau šlaite kada pamato, 
į kamuoliuką susiriečia, 
Spyglius pastato, 
ir lapė jo neliečia.

Štai vieną kartą ji lapiukų susilaukė. 
Dabar su jais

visais 
kasdien medžioti traukė. 
Ežys dabar jau jiems 

visiems 
užkliūva, 

visiems jau kaltas būva.
„Tu šioks, 
tu toks, 
tu ir anoksl" 
jam lapė sako. 

„Nepasitrauki nė nuo tako! 
Akis į gūžį susikišęs, nematai 
ir man vaikus badai! . ."

O vieną kartą ji su savo būreliu 
smagi pareina takeliu.

O čia — genys. „Iš kur tokie linksmi?" 
paklausė jis. „O ką?” atsakė ta. 
„Ar man takai čia svetimi, 

kad būčiau susiraukus ir pikta?
Gyvenam neprastai, 
tai šiepias ir žaptai. 

Ko šiandien mums bereikia?" 
— „Bet ko taip nusiteikę?" 

tas vėliai klausia jos. 
„Geny, tu nematai dienos!

Mums šiandien visą laiką puikiai klojos. 
O štai dabar,—kaip geniui nežinojus? — 

mes grįžtam išsimaudę su ežiu .. 
Genys nustebo.
O ta jam sako:

„Sakyk, geny, ar buvo tai gražu?
Toks artimas kaimynas, 

gali sakyt, tas pats skiedrynas, 
o nosies neparodo!

Ir šiaip, ir taip jį kalbinau, šnekėjau, — 
vistiek susikalbėti negalėjau.

Ir nusibodo.
O šiandien jj prie ežero sutikom.
Parodysiu, sakau, vaikams, koksai 

iš nosies ir akių jisai.
Nutvėrėm ir į vandenį įritom.
Vandenyje, kad ir labai spurdėjo, 

akių paslėpti negalėjo." 
— „O kur dabar ežys?" 
paklausė susirūpinęs genys.

„Dabar jisai ant kranto prieš saulutę 
džiovinasi skrandutę." 
Ir ji su savo būreliu 
patenkinta nubėgo takeliu.

Genys, dar nenorėdamas tikėti, 
nuskrido pats į paežerę pažiūrėti.
Ir štai — čia ta pati vieta, 
čia ir eželio skranda patiesta . . .
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KANADOS RAJONAS
MONTREAL, QUE.

Montrealio Neringos skaučių tunto vadiją su
daro šios vadovės: v.si. I. Kibirkštytė tuntinin- 
kė, si. J. Rimkevičiūtė —- adjutante, v.sl. L Gra
žytė — "Vaivių" vyr. skaučių draugovės drau
gininke, si. S. Pakulytė — Šatrijos Raganos 
skaučių draugovės draugininke, psl. N. Kličiūtė 
— Rosemonto Kunigaikštienės Gražinos paukš
tyčių draugovės draugininke, si. I. šipelytė — 
Verduno Kunigaikštienės Birutės paukštyčių drau
govės draugininke. Šiuo metu tuntą sudaro 60 
skaučių. J-

Džiomborės Fondo aukotojų žiniai 
skelbiamas adresas banko, kuriame 
laikomi DF pinigai:

"Bank of Montreal, Dundas and 
Third St., London, Ont., Account No. 
2098".

JAV RAJONAS

CLEVELAND, OHIO .
Gyva ir įvairi Kun. Živilės skaučių dr-vės veikla

Kun. Živilės skaučių draugovė buvo atkurta 
1951 metų gruodžio mėnesį Clevelonde. Tad 
šiemet ii baigia penktuosius savo gyvos ir įvairios 
veiklos metus. Atkurtąją draugovę sudarė vos dvi 
skiltys, tačiau ryžtingos sesės skautės iš pat pir
mųjų dienų įsitraukė į aktyvų skautišką darbą. 
Išskyrus keletą vadovių, visos kitos skautės ne
buvo skautovusios nei Lietuvoje, nei pagaliau 
Vokietijoje. Tai buvo nemaža kliūtis, tačiau nuo
širdžiai padedant vyresniosioms skautėms, drau
govė paaugo, ją sudarančios sesės įgavo skau
tiško patyrimo ir, Štai, šiandien gali pasidžiaugti 
per penkeris metus nuveiktais darbo vaisiais.

Prieš kurį laiką, 4 seses perkėlus į vyresniųjų 
skaučių kandidačių skiltį ir 13 sesių į Jūrų skau
čių bei Birutės draugoves, Šiandien Živilės drau
govė turi 20 sesių skaučių, sudarančių 3 skiltis.

Draugovė visuomet aktyviai reiškiasi tunto bei 
kitų visuomeninių organizacijų parengimuose. 
Galima sakyti, kad nebuvo tokio atvejo, kada 
kviečiama draugovė būtų atsisakiusi talkininkau
ti bet kuriems visuomeniniams minėjimams, Šven
tėms ar kitiems parengimams. Nepasiliko drau
govė abejinga ir aukų rinkime. Taip, pavyzdžiui, 
Vokietijos skaučių stovyklai paremti buvo surink
ta 21.00 dol., Vasario 16-sios gimnazijai 6.30 
dol. ir pan.

Jau kelinti metai, kai vykdomas draugovės 
tradicinis Kalėdų gerasis darbelis ■— užsakyti 
"Skautų Aidą" vienai sesei Vokietijoje. Užsaky
sime jį ir šiais, ir kitais, ir dar kitais metais.

Sesės palaiko ryšius su broliais ir dalyvauja jų 
rengiamose iškylose. Atsilygindami broliai, štai, 
taip gausiai dalyvavo draugovės penkmečio su
kakties sueigoje.

Paskutiniuoju metu skautės ėmė daryti pa
žangą patyrimo laipsniams įsigyti. Jaučiamos taip 
pat didelis domėjimasis specialybėmis, ypatingai 
virėjų.

Draugovėje labai gražiai dirba mūsų "Lapės" 
Jos duoda gerą pavyzdį ne tik grožiu susigyve
nimu, bet ir tikra skautiška nuotaika, čia norė
čiau Jums pakartoti neseniai iš "Lapių" gautą 
laiškelį:

"Mes dabar turime sueigas reguliariai ir norė
tume turėti tvarkingas uniformas. Visos lapės 
lobai laukio to pažadėto vakarėlio. Mūsų sueigos 
yra po 9 vai. mišių aplink bažnyčią arba būkle."

Kaip šis laiškelis rodo, mūsų lapės eina tikru 
keliu, siekdamos tarnauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.

"Pelėdos" šiuo metu yra apsikrovusios dide
liais darbais. Nauja skiltininkė — nauji darbai. 
Joms tenka ir atsakomybė už draugovės Skautų 
Aido platinimą. Gero vėjo ir iki pasirodymo Skau
tų Aido puslapiuose.

"Gervės" yra mūsų didžiausios. Nors jų ir nėra 
daug, tačiau savo sumanumu jos visur ir visada 
pirmauja. Laikykitės ir toliau, sesės.

Šiuo metu draugovė pradėjo konkursiniu būdu 
ruoštis II-jom patyrimo laipsniui. Tikime, kad 
kitais metais jau turėsime prisisiuvusios dar po 
vieną mėlyną juostelę.

Draugovės veikloje daug darbo ir ęjeros šir
dies įdeda mūsų vyresniosios sesės skiltinihkės, 
kurioms liks didelis skautiškas ačiū!

J. Laikūnaitė

O /sks/ Gruodžio 2 d. Cleveland© skaučių 
Neringos tunte prasidėjo jaunesnių vadovių lavi
nimo kursai. Jiems vadovauja ps. S. Mockuvienė.

• /sks/ Lopkr. 30 d. Cleveland© Neringos 
tunto Živilės skaučių draugovė Lietuvių Klubo 
apat. salėje grožiai atšventė savo 5-sias metines. 
Sueigos pradžioje živilietės davė lietuviškumo pa
sižadėjimą, paskaityta dr-vės veiklos apžvalga. 
Įsakymai ir sveikinimai. Sveikino tuntininkė ps. 
M. Petukauskienė, Birutės skaučių ir Vytauto Di
džiojo skautų dr-vės. Vytautėnų draugininkas v.s. 
V. Kizlaitis živilietėms įteikė Vytauto Didžiojo 
dr-vės albumą su skautiškojo gyvenimo nuotrau
komis. Po sueigos buvo smagus lauželis, dainos, 
pačių živiliečių paruoštos vaišės, žaidimai ir šo-
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kiai. Živilės draugovei vadovauja draugininke v. 
si. J. Laikūnoitė. Jai stropiai talkininkauja Gervių 
skiltininkė v.sl. J. Drosutytė, Pelėdų skiltininkė 
v.sl. A. Molcanaitė ir Lapių skiltininkė si. G. Ki- 
jauskienė. Vadovių energija ir skaučių įdėtas 
darbas šioje šventėje buvo pasigėrėtinas. O tuo 
pačiu ir dar kartą skautiškajam jaunimui suteik
ta mielo proga praleisti jaunatviškos programos 
vakarą. Teko patirti, kad vasario vidury ir vytou- 
tėnai ruošia staigmeną, kurion kvies seses ži- 
vilietes.

CHICAGO, ILL.
• /sks/ Lapkr. 22 d. buvo Chicagos Lituani

kos skautų tunto sueiga. Sueigą pravedė ps. V. 
Vijeikis. Jos viešniomis - svečiais buvo skautės, 
jūrų skautės ir akad. skautai. A. Kamovičius 
skaitė paskaitą apie Skautybės pradžią. | pa- 
skautininkius pakeltas Vyt. Šliūpas davė skauti
ninko įžodį. Skiltininko laipsnin pakelti — K. 
Vornouskos, V. Dublys, o paskiltininkio — K. 
Žukas, Baltramaitis ir Nolivaika. Po oficialiosios 
dalies buvo meninė programa. Jos metu grožiai 
pasirodė jauni smuikininkai P. Matiukds, N. Pau- 
lionis ir Švaros, Pabaigai buvo dainos ir šokiai.

• Lietuvių Bendruomenės Chicagos skyrius 
paaukojo skautiškajam Džiomborės Fondui $50.

• Lapkr. 23 d. Chicagos oro skautai kuk
liai su svečiais paminėjo 3-čios savo veiklos me
tines. 1953 m. gruodžio mėn. DLK Gedimino 
skautų dr-vėje įkurta pirmoji lietuvių oro skautų 
skiltis JAV. Iš jos 1954 m. rudenį išaugo Dariaus 
ir Girėno oro skautų draugovė, kuriai vadovauja 
si. V. Doblys ir psl. R. Sakalas. Oro skautų viene
tai jau veikia ir kitose JAV vietovėse. Vienas 
iš svarbesniųjų oro skautų uždaviniu yra avia
modelizmas ir skraidymo - sklandymo propaga
vimas visuomenėje.

Keleris metus redagavęs "Mūsų Vytį" 
v.s. Br. Kviklys iš pareigų pasitraukė. 
Ryšium su naujais persitvarkymais 
"Mūsų Vytyje" dabar prašomo redak
cijai rašyti šiuo adresu: Eug. Vilkos. 
12601 So. Stewart Ave., Chicago, III. 
/Tel. WA. 8-2638/.

Su vyr. redaktorium pasitraukia ir 
administratorius senį. A. Karaliūnas.

Dėl to 'Mūsų Vyčio" administraciją 
liečiančiais reikalais prašoma rašyti ad
resu: V. Komikas, 6041 So. Fairfield 
Ave., Chicago 29, III.

DETROIT, MICH.
• Detroito Akademikių Skaučių valdybą 

1956-57 mokslo metams sudaro: Dalia Bulga- 
rauskaitė, Marytė Lekniūtė ir Dalia Memėnaitė.

NEW-YORK, N.Y.
• /sks/ Lapkr. 25 d. New Yorko skautų 

Tauro tuntas ir skaučių Neringos vietininkija iš- 
klmingoje sueigoje paminėjo Lietuvos Kariuome
nės šventę ir Lietuvos Skautų S-gos 38-sios meti
nes. Kariuomenės šventės tema kalbėjo "Vieny
bės" redaktorius J. Tysliavo, karių vaądu sveiki
no "Kario" redaktorius Z. Roulmaitis ir sk. tėvų 
vardu — dr. E. Noakas.
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Tauro tuntininko įsakymu Šarūno dr-vės skau
tai A. Šetikos, A. Krušinskas ir A. Rimavičius 
pakelti į paskiltininkio laipsnį. Šarūno dr-vės 
draugininkui v.sl. J. Ulėnui ir vilkiukų dr-kui A. 
Bobeliui pareikštos viešas pagyrimas už pavyzdin
gą vadovavimą jų vienetams. Šarūno dr-vės Arų 
skiltis, vadovaujama si. J. Revento, gavo garbes 
gairelę už laimėtos lituanistines varžybos. Kand. 
Daina Botyriūtė davė skautės įžodį. Susikaupimu 
pagerbti žuvę Lietuvos kariai ir partizanai. Suei
ga baigta jaukiu lauželiu ir pasilinksminimu. 
Tauro tuntui šuo metu vadovauja ps. Romas Ke- 
zys, o Neringos v-jos vietininkės pareigas eina 
v.sl. Aldona Noakaitė.

• /sks/ New Yorko skautų Tauro tunto ad
jutantas ps. V. Mikalauskas išrinktas Brooklyno 
Piliečių Klubo vedėju. Žiemos metu šio klubo pa
talpose vyksta skautiškos sueigos ir užsiėmimai.

• N.Y. Šarūno skautų dr-vės draugininkas v. 
si. J. Ulėnas išrinktas Korp! Vytis N.Y. skyriaus 
pirmininku. o

• N.Y. skautų vyčių dr-vės vadas v.sl. Vyt. 
Gobužas, 1001 Eastern Parkway, Brooklyn, N.Y., 
tel. PR. 2-2964, yro skautiškos spaudos ryšinin
kas New Yorke.

• Lapkr. 23 d. Tauro tunto vadijos posėdyje 
kartu su sk. tėvų atstovais nuspręsto atidėti tun
to vienetų registraciją B.S.A. organizacijoje.

WORCESTER, MASS.
/sks/ Worcesterio skautės ir skautai lapkr. 

22 d. minėjo Lietuvos Kariuomenės ir Liet. Skau
tų S-gos 38 m. sukaktį. Per pamaldas vietos šv. 
Kazimiero bažnyčioje klebonas kun. A. Petraitis 
pašventino skautų vietininkijos vėliavą. Už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės meldėsi per 80 skau
tų / čių bei gausiai susirinkę jų tėvai. Iškilmin
goje sueigoje vėliavos krikšto tėvai p. Židžiūnie- 
nė ir p. Pipiras ją jteikė vietininkijai kartu su 
$40 auka. Vėliavą su atitinkamu pažadu pri
ėmė vietininkas ps. V. Bliumfeldas. Kanrf Rwn. 
Vasiliauskas davė vilkiuko įžodį. Sk. vytis R. 
Marcinkevičius pakeltas į paskiltininkio laipsnį. 
Vasarą išlaikiusiems egzaminus si. R. Židžiūnui, 
psl. A. Norkevičiui, psl. V. Gailiūnui, psl. D. Glo- 
dui, psl. K. Matoniui, V. Matusaičiui, V. Ged- 
mintui ir A. Garsiui įteikti Valstybinio Ženklo 
pažymėjimai. Pašnekesį apie Lietuvos Kariuome
nę ir Liet. Skautų S-gą įdomiai skaitė v.s. K. 
Jonaitis. Po sueigos vietos sk. tėvų k-tas, vad. 
S. Prapuolenio, surengė kavutę. Jos metu pra
nešto, jog tėvų k-tos skautų vietininkijai vėlia
vos įsigijimo proga paskyrė $50 dovaną. Skau
tiškas jaunimas smogiai pasišoko, o tėvai prie 
kavos puodelio pasikalbėjo skautiškosios veiklos 
reikalais.

MIELI BENDRADARBIAI!

Visą "Skautų Aidui" medžiagą jau 

siųskite naujuoju redakcijos adresu: 

Č. SENKEVIČIUS, 788 WINDERMERE 

Ave., TORONTO 9, Ont., CANADA.
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L.S.S. Lietuviu Skautu Brolijas Užsienio Skyrius 
DŽIAMBORĖS FONDO APYSKAITA 

1956 gruodžio 8 d.

PAJAMOS:
Gautos aukos $1.375.72
Banko sąskaitos palūkanos ........... .33

Viso pajamų $1.376.05 
i S L A I DOS:

Išsiųsta Vokietijos Rajonui "Auš
ros" Tunto reprez. skilties j pietų 
Prancūzijų žygiui paremti ........... $ 247.68
Išsiųsta Anglijos Rajono reprezent.
skilčiai Škotijoj Įvykusios Džiombo- 
retės žygiui paremti ........................ 50.47
1957 m. Jubiliejinės Džiamborės
mokesčio dalis ..................................... 196.25
Užsienio Skyriaus aukų lapų spaus
dinimas ir BUS atstovų registracija 
ESAT konferencijoje ........................ 26.00
Valiutos skirtumas, keičiant iš US j
Kanados ir su tuo surištos išlaidos $ 22.74

Viso išlaidų $ 543.14
Likutis Banko Kasoje $ 832.91

PASTABA: Aukos priimamos ir skelbiamos
aukojama valiuta.

ps. O.Gešventas, DF Sekretorius 
v.sl. A. Pocius, DF Iždininkas

DŽIAMBORĖS FONDAS
Daugeliui vienetų pageidaujant, DF vajus bu

vo jiems pratęstas, laiku su minėtais vienetais 
susitarus. Bet, deja, dar yra vienetų, kurie, gavę 
aukų lapus, dar iš viso neatsiliepė. Tokiu būdu 
DF-ui iŠ viso nėra žinoma, ar jie DF vajų pra
vedė ar praveda. Kaip ten bebūtų, bet DF vajus 
baigėsi po bendro pratęsimo š.m. lapkričio 1 d. 
Visos vietovės, visi vadovai, su kuriais kitaip ne
susitarta, labai prašomi DF iždininkui išsiųsti su
rinktus pinigus ne vėliau 1957 m .sausio mėn. 
18 dienos. Aukų lapus ir pinigus reikia siųsti DF 
iždininkui nauju adresu: Mr. Alfonsas Pocius 43 
Paddington Ave., London, Ont. Canada.

Aukščiau nurodytos terminas taip pat neliečia 
vadovų, kurie aukų lapus gavo pabrėžtinai ypa
tingiems atvejams.

Kai kurioms vietovėms nesuskubus DF-ui per
siųsti surinktų pinigų, žemiau duodami DF va
jaus daviniai nebus pilni — iš tikrųjų surinktų 
pinigų suma yra kiek didesnė.

Nuo š.m. lapkričio 5 dienos iki gruodžio 8 d. 
atėjo sekančios aukos:
47. Prel. J. Bolkūnas $10.00
48. Toronto s.v. kand. "Pulk. J .Baraus

ko" būrelis pagal aukų lopę Nr. 4a
surinko ir per si. J. Karasiejų persiuntė $40.00

49. Worcesterio viet-ja pagal aukų lapus
Nr. 88, 89, 90 ir savo pagaminta au
kų lapę per ps. V. Bliumfeldę $68.50

50. New Yorko skautų tėvų ir bičiulių
Š.m. lapkričio men. 3 d. susirinkimas
pagal aukų I. Nr. 103 per ps. R. Keži $29.00

51. Toronto Jūr. Budžiai pagal aukų la
pę Nr. 2a per DF įgaliotinį Toronte
ps .V. Rušę ............................................. $38.85

52. Įgol. Min. P. Žadeikis ........................ $50.00
53. Čikagoje DF Atstovo psl. K. Dirkio

surinktos aukos ....................................... 100.00
Viso $336.35

Iki Š.m. lapkričio mėn. 5 d. buvo surinkta
$1.039.37. Viso iki š.m. gruodžio mėn. 8 d. su
rinkto $1.375.72.

Duodami naujų DF Geradarių ir DF Rėmėjų 
sęrošę, turime vėl "Skautų Aido" skaitytojų dė
mesį atkreipti, kad jis dėl jau aukščiau nuro
dytų priežasčių taip pat nėra pilnas.

Nauji DF Geradariai:
8. Prel. J. Balkūnas $10.00

Nauji DF Rėmėjai:
3. Įgal. Min. P. Žadeikis $50.00

DF vajaus padėtis pagerėjo. Vajus vystosi jau 
geriau, negu tai galima buvo prieš kurį laikę 
tvirtinti. Bet kartu turėtų visiems būti aišku, kad 
jis dar toli nuo savo numatyto tikslo. Žinoma, dar 
prieš vajui galutinai pasibaigus, DF jždas bus 
turtingesnis, bet jau šiandien galime tvirtinti, kad 
jo nepakaks visoms su 1957 metų Džiambore, 
Rovermoot'u ir Indoba bei JAV Tautine Stovyk
la surištoms išlaidoms padengti. Šiame "Skautų 
Aide" DF duoda pilnę pajamų ir išlaidų atskai
tomybę. Ji rodo tikslių DF finansinę padėtį.

Bet DF talkininkų ir aukotojų skaičiaus didė
jimas ir jų dabar glaudesnis ryšis su DF leidžia 
mums tikėti, kad laiku pavyks surinkti didie
siems šių metų skautiškojo pasaulio įvykiams rei
kalingus pinigus. Norime tikėti, kad šiais metais 
DF talkininkų ir aukotojų gretos dar žymiai pa
didės — o tada jau nereikėtų bijoti, kad didžioji 
DF talka pavyks.

Malonu ir džiugu pranešti, kad jau nuolatinis 
ryšis su DF talkininkais stiprėja ir jie gražiai iš
reiškia savo rūpestį bei solidarumę su DF. Štai, 
vienas LSB vietininkas, atlikęs laiku DF vajų 
savo Vietininkijoje, rašo, kad žiemos metu savo 
Vietininkijoje praves kelis parengimus, kurių pel
nę skirs DF. Mieli Broliai ir mūsų mielos sava
norės talkininkės Sesės, ar tai ne sektinas pa
vyzdys? DF drįsta visų Jūsų labai prašyti Jūsų 
vietovėse pravesti bent po vienų parengimų ir 
jų pelnę paaukoti DF. Jei visi vienetai tai pa
darytų, tai DF iždo vaizdas būtų tikra kitoks.

Džiamborės Fondas visiems jį asmeniška auka 
ar darbu, talka parėmusiems labai, labai nuošir
džiai dėkoja — dėkojame tikrai iš visos širdies! 
DF laimėjimai yra Jūsų laimėjimai, mieli DF 
bičiuliai!

Sėkmingų ir laimingų Naujųjų Metų!
ps. O. Gešventas, DF Sekretorius.
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VENEZUELOS RAJONAS ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

• Meksikos studentų loikroštis "ALFA" vie
name savo numeryje patalpino keletq sakinių lie
tuviškai, paimtų iŠ "Vyties Keliu". Šio laikraščio 
redaktorium yra lietuvių skautų prietelius — dr. 
Augustinos Lemus, kurio mintis dažnai spausdina 
"VK".

• Valencijos lietuvių skautų "Pulk. J. Ba
rausko" draugovė Vėlinių išvakarėse nuvyko j 
vietos kapines ir sutvarkė lietuvių kapus. Šiuo 
metu draugovei vadovauja psl. s.v. kond. R. Ra
manauskas.

• Visoje Venezuelos teritorijoje yra paskelb
tas "Skautų Aido" platinimo vajus. Kiekvienas 
skautas turi jausti prievolę užsisakyti šj skautų 
laikrašti, kaštuoja 10 bs. metams. Pinigus reikia 
jmoketi tuojau užsisakant, nes vėliau susidaro 
skolų. Visi tie, kurie yra skolingi už "Skautų Ai- 
dq" už praėjusius metus, yra kviečiami skubiai at
siskaityti. Skautas, netvarkingas piniginiuose rei
kaluose, nesilaiko skautų įstatų. Pirmiausia tai 
turi įsidėmėti patys vadovai.

ATSIŲSTA PAMINĖTU

• MŪSŲ LAPINĖ, Nr. 3, Nr. 4-5, Nr. 6-7, 
4 psl. Waterburio L.K. Šarūno dr-vės laikraštėlis. 
Redaktoriai si. A. Voišnys ir A. Saulaitis, įr. 
Adresas P.O. Box 507, Waterbury, Conn. Laik
raštėlis spausdinamas rotatoriumi. Dar pirmuo
sius žingsnius žengia, bet jau patrauklus, įdo
mus ne vie tik vietinėmis žiniomis, bet ir visiems 
bendrqja medžiaga.

• MŪSŲ VYTIS, Nr. 6 /i956/, 48 psl. ir 
viršeliai, gausiai iliustruotas. Rašo: prof. Ig. Kon
čius, prof. Stp. Kolupaila, fil. s. E. Korzonas, 
v.s. K. Palčiauskas, ps. N. Jankutė, v.s. Stp. 
Kairys, v.s. J. Voišnys, SJ, v.s. L. Čepienė, s. 
kun. St. Yla ir kiti. Naujas redakcijos ir admi
nistracijos adresas skelbiamas šiame "Sk. Aide".

• VYTIES KELIAIS, LSS Venezuelos Rajono 
skautų laikraštis, 16 psl. ir viršeliai.

• 1957 m. sausio mėnesio "S.A." numeris 
siunčiamas visiems mieliesiems 1956 m. prenu
meratoriams. Administracija tiki, kad niekas be
norės skirtis su "S.A." ir visi prenumeratas pra
tęs 1957 metams. Administracija maloniai prašo 
tatai padaryti tuojau, kad nesusitrukdytų regu
liarus "S.A." siuntinėjimas. Iš anksto tariama 
nuoširdus ačiū!

• Mielieji skaitytojai labai prašomi tuojau 
painformuoti administracijų, kai tik yra pakeičia- 
čiamas adresas. Kai ilgai nepranešamos naujas 
adresas, būna dvejopas nepatogumas: skaitytojas 
dažnai visai negauna "S.A.", o administracija 
turi primokėti už adresato nepasiekusius ir grųži- 
namus "Sk. Aido" numerius.

• Nors ir labai nedidelis nuošimtis yra neap
simokėjusių už 1956 metus, bet visgi tatai yra 
taip pat nepatogumai. "S.A." labai reikalingas 
kiekvienos prenumeratos centas. Labai prašoma 
visų skaitytojų, kurie dar nėra atsilyginę, netru
kus tatai padaryti.

• Mielųjų sesių ir brolių skautų prašoma ne
laukti, kol ateis "S.A." platintojas. Pasistenkite 
pirma proga atlikti savo pareigų: surasti patys 
platintojų ir užsisakyti "S.A." 1957 metams.

• Sesės ir broliai, ir šiemet palaikykim šių 
gražių tradicijų: užsakykim "S.A." mūsų bendra
minčiams, esantiems Vokietijoj. 1956 Tn. jie labai 
džiaugėsi ir didžiavosi Jumis. Vien "Aušros" tun
tas gaudavo iki 25 "S.A." egzempliorių.

Administratorius

skautiškąjį gyvenimą
PAŽINSI SKAITYDAMAS

SKAUTŲ
AIDĄ.

Linksmas kampelis

Tarp vaikų, atėjusių pirmų kartų į mokyklų, 
stovi vienas su papurusiais šviesiais plaukais.

— Žinai kų, tavo galva atrodo kaip šieno ku
peta, — juokiasi keli seni mokiniai.

— Taip ir maniau, — ramiausiai atsako vai
kiūkštis, — nes tiek daug asilų apstojo mane.

« * ♦
Jonelis svečiuose kemša saldainių, šokolado ir 

pyragaičių tiek, kad net vaišingoji Šeimininkė 
nusigųsta:

— Joneli, ar tau nebus bloga nuo tų sal
dumynų?

— O ne, tetule, iš vidaus aš nesu toks ma
žas, kaip iš viršaus atrodau.

♦ ♦ ♦
Onelė, būdama pirmų kartų kaime, pamato, 

melžiant karvę. Melžimas jai taip patinka, kad 
ii Pra5o; , . .. ... .

— O dabar vėl įpilk tq 1 karvę ir įSmelzk dar 
korta!

-Tik jau dabar, mielasis pone, prašau nejudėti. ..
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