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PRIES 100 METŲ, 18S7 M. VASARIO 22 D. 
GIMĖ LORDAS R. BADEN-POWELLTS IR PRIEŠ 
50 METŲ PRAŽYDO BALTOJI LELIJA, SKELB
DAMA BROLYBĘ IR TAIKĄ VISO PASAULIO 
KRAŠTAMS — PRAŽYDO JO DIDYSIS KŪRI
NYS S K A U T Y B Ė . ŠIAME "SKAUTŲ AIDO" 
NUMERYJE MES MINIME TĄ DVIGUBĄ SU
KAKTI.

Tu nori būti geru skautu. O kaip juo tapti? 
—Skaityk, studijuok "Skautybį Ber
niukams". Šioje knygoje atrasi savo są
jūdžio pagrindus. Knygą užsisakoma adresu: 
H. Stepo itis, 111 High Park Ave., Toronto, 
Ont., Canada.

"SKAUTŲ AIDO" VYR. REDAKTORIAMS PASIKEITUS

Yra sakomo, kad kiekvieno vadovo idealas yra savo vieton paruošti gerą įpėdinį.
Šiandien gautas gražusis "Sk. Aido" pirmasis šių metų Nr., išėjęs jau iš naujojo vyr. 

redaktoriaus v.s. C. Senkevičiaus rankų, mums rodo, kad buvęs ilgametis Sk. Aido vyr. 
tedaktorius v.s. S. Kairys priklauso prie tų idealiųjų vadovų, kurie moko pasirinkti padė
jėjus ir, reikalui esant, savo darbo gali patikėti į tvirtas ir nepailstančias rankas.

Laikau malonia pareiga padėkoti savo ir Seserijos Vadijos vardu S. Kairiui už jo 
atliktą skautiškosios spaudos bare labai didelį darbą ir už gražų bendradarbiavimą su 
Seeserijos redaktore s. O. Goiliūnaite bei kitomis spaudos bendradarbėmis.

Naująjį vyr. redaktorių Č. Senkevičių ir jo visus bendradarbius-es, talkininkus-es nuo
širdžiai sveikinu ir linkiu ištvermės šiame didelio pasiaukojimo darbe.

Tesibeldžia "Skautų Aidas" į kiekvienas lietuviškos šeimos duris, kol tik jos jom bus 
atidarytos. Tebūnie jis tuo niekad nepailstančiu ryšininku tarp po pasaulį išblaškytų skoutų 
ir skaučių. Tėžodino jis mus, gaivina ir jungia j vieną didelę ir gają lietuvių skautų šeimą, 
einančią tuo pačiu Dievo, Tėvynės ir Artimo keliu.

v.s. O. Zailskienė
LSS Vyriausia Skautininkė

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI
• Visiems maloniems 1956 m. skaitytojams, 

dor iki šio) neotnaujinus'ems 1957 m. prenume- 
lotos, siunčiamas ir šis antras — vasario mėn. 
"Sk. Aido" numeris. Admnistracija tiki, kad visi 
skaitytojoj prenumeratą netrukus tiesioginiai ar 
per platintojus atnaujins. Iš anksto dėkodama 
administracija lauks pranešimo ar pranešimo kor
tu su pinigais. Mums yra tikrai nemalonu, bet 
esame priversti tiems skaitytojams, kurie prenu
meratos neatnaujins, o tokių bus, tur būt, visai 
mažai, laikraščio siuntinėjimą nuo 3"čio numerio 
sustabdyti. Kitų pranešimi] apie sustabdymą, tau
pumo ir darbo sumažinimo sumetimais, nebus 
siuntinėjamo. Todėl maloniai prašoma visų skai
tytojų prenumeratas atnaujinti, o tada "S. A." 
nenustos Jūsų reguliariai lankęs.

• Dor korto prašomo visų skaitytojų, kai tik 
pakeičiamas adresas, tuojau apie tei pranešti ad
ministracijai. Ilgas naujo adreso nepraneŠimas 
administracijai padidino išlaidas /reikia primokėt 
už grąžinamus numerius paštui/ ir apkrauna ne
reikalingu darbu, o mes neturime per daug darbo
rankų.

• Mieliesiems "S. A." vajaus - konkurso da
lyviams primenamo, kad jau vajaus pabaiga ne
betoli. Prašoma paskubėti, šiame 1957 m. vajuje 
yra daug naujų platintojų. Administracija prašo 
ju sueiti j kontakto su praėjusių metų platintojais 
ir gauti iš jų naudingų patarimų. Būtinai prenu
meratorių sąrašuose žymėkite: senas, ar naujos 
skaitytojos. Pasistenkite surasti garbės leidėjų ar 
garbės prenumeratorių. Pasistenkite skubiai ir 
tiksliai atsiskaityti. Admnisfraforius

ŠIUO PRANEŠAME, KAD "SK. AI
DO" KOVO MĖN. NUMERIS SKIRIA
MAS JŪRŲ SKAUTŲ 35 METŲ GYVA
VIMO SUKAKČIAI PAMINĖTI. JI RE
DAGUOJA BROLIJOS REDAKTORIUS 
JŪR. S. B. STUNDŽIA. MEDŽIAGĄ 
LIEČIANČIĄ JŪRŲ SKAUTŲ GYVENI
MĄ BEI ŠIĄ SUKAKTĮ, SIŲSTI NE VĖ
LIAU KAIP IKI VASARIO 10 D. AD
RESU: B. STUNDŽIA, 89 GLENLAKE 
AVĖ., TORONTO, ONT., CANADA.
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Vasario 16-ji
Aš mylėjau ir myliu Lietuvę, 
nes ji mano tėvynė, mano gyvybė, 
mano džiaugsmas ir pasididžiavimas.

Vaižgantas

Kiekvieną Vasario 16-ją, per 13 metų už tėvynės ribij, 
man skamba ausyse, prieš daugelį metų girdėti, mūsų graž- 
bilio Stasio Šilingo žodžiai: “Aušra — Varpas — Vasario 
16-ji Diena”. Keliuos žodžiuos nusakomas tautos atgimimo 
kelias. Prašvito Aušra, nuskambėjo Varpas ir Vasario 16-ją 
kėlėsi Nepriklausoma Lietuva.

Ji buvo I-jo karo nualinta ir suvargusi, bet drįso keltis. 
Vokiečiams okupantams tebesant Lietuvoje, 1918 m. Va
sario 16-tą dieną Vilniuje Lietuva buvo paskelbta Nepri
klausoma.

Lietuva atsikūrė, anot Tumo-Vaižganto, iš nieko ir pra
žydo. Išaugo mokyklos, universitetai, muziejai, teatrai, 
opera, kilo ūkis ir pramonė, augo nauji pastatai.

Vos jai pražydus, po 22 nepriklausomybės gyvenimo 
metų, jauną žiedelį sutrypė svetimi grobikai. Šiandien ji 
be žodžio ir minties laisvės tebeskursta ir tebelaukia iš
vadavimo.

Tačiau magiškieji žodžiai — Vasario 16-toji Diena te
bėra gyvi ir įrašyti kiekvieno lietuvio širdyje ir tremtyje, 
ir tėvynėje. Jie viltis ir stiprybė ateičiai. Šiandien galime 
vėl su Maironiu- kartoti:

O vienok Lietuva
Juk atbus gi kada,
Ne veltui ji tiek iškentėjo.

Baden-Powell’io gimtadienis
v.s. V. Čepas

Įdomus skautybės kūrėjo gyvenimas. 
Ir įvairus. Gimęs profesoriaus šeimoje. 
Tarp daugelio brolių ir seserų gyven
damas, anksti neteko tėvo. Mokinys, 
studentas ir kariūnas. O paskui, kaip 
karininkas, tarnauja tai Indijoj, tai Af
rikoj, tai Maltoje, tai vėl į Londoną 
parvažiuoja. Vadinasi, matė pasaulio 

' Uetovos 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
Cbibliotekay

kraštų įvairiausių, sutiko žmonių skir
tingiausių, ir tai dar tais laikais, kada 
keliauti nebuvo taip paprasta, kaip kad 
šiandien, kada New Yorke pusryčius 
pavalgęs, gali nusileisti Čikagos aero
drome pietų, o vakarienei užkviesti 
draugus jau Los Angeles mieste.

Baden-Powell’is mėgo stebėti aplin-
1
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Prieš 30 metų, 1927 m. vasai io 16 d., Vilniuje 
amžiams užmerkė akis lietuvių tautos patriar
chas, didysis aušrininkas, lietuvių romantinės ga
dynės centrinis asmuo, žymus tautosakininKas, 
pirmasis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signa
taras dr. JONAS BASANAVIČIUS.

Gimė jis 1851 m. Ožkabalių kaime, Suvalkijoje. Mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje ir Maskvos un-te. Baigęs medicinos 
mokslus, gyveno Bulgarijoje, Čekijoje ir kituose Europos 
kraštuose. Būdamas Prahoje, išleido "Aušrę". 1905 m. grįž
ta į Lietuvę. Dalyvauja Didž. Vilniaus seime. Su kitais lie
tuviais kovotojais reikalauja Lietuvai autonomijos. Įkuria eilę 
kultūrinių draugijų, kuriose pats aktyviai dalyvauja. Vėliau 
vyksta į Amerikq rinkli aukų "Tautos Namams" statyti. 
Nepr. Lietuvoj politinėj veikloj nedalyvauja. Likęs Vilniuje, 
dirba Lietuvių Mokslo Draugijoje iki savo gyvenimo pabaigos.

Retėjo ir retėja senųjų tautos kovotojų gretos. 
Gerbti juos, minėti ir prisiminti, tvirtai eiti jų 
pramintais takais, būti gerais palikuonimis tau
tos, dėl kurios laisvės jie tiek kovojo, norėti ir 
ruoštis būti tokiais, kokie jie buvo — yra tavo, 
jaunime, pareiga, nes sekti tautos didvyrių pėdo
mis yra svarbiausia išblaškytos lietuviškos skau
tuos pėdsekystė. Dr. Jonos Basanavičius

ką. Stebėjo gamtą, ir išmoko iš skruz
dėlių takelių atpažinti, kur esama van
dens tokiame miške, kuriame nei upe
lio, nei balos nematyti. Stebėjo žmones 
bei gilinosi į jų galvosenas ir išmoko 
draugą atpažinti iš pirmo pažvelgimo. 
Stebėjo pėdsakus ir išmoko iš pėdos 
įspaudų žemėje įspėti, kas ėjo, ką darė, 
ką nešė ir t.t.

Įpročio stebėti ir įsidėmėti Baden - 
Powell’is niekad nepaliko, net ir tada, 
kai buvo jau generolo laipsnio pasie
kęs. * * *

Kartą atostogų kelionėje garlaiviu po 
Viduržemio jūras, laivui pristojus prie 
Afrikos smėlėtų krantų, Baden-Powell 
išėjo pasivaikščiodamas į krantines. 
Pajūriais grįždamas į laivą, aptiko 
pėdsakus ir ėmė stebėti, kaip moteriški 
batukai buvo palikę įspaudas bangų su
plaktame smėlyje. Iš pėdų kampo ir 
įspaudos santykio pėdos kulnyse ir 
nykščiuose B.-P. pagalvojo, kad pra
ėjusi turėjo būti europietė ir gero būdo 
moteriškė.

Laive, kartu su 500 keleivių belauk
damas išplaukimo denyje ir šnekučiuo
damas su suolo kaimynais, pastebėjo, 

kad jo pokalbio bendrininkė avėjo tuos 
pačius batelius, kurių pėdsakus jis tik 
ką buvo matęs pakrantės smėlyje. Po
kalbis patvirtino, kad iki tol jam nepa
žįstamoji bendrakeleivė taip pat pasi
vaikščiojo toje pačioje pakrantėje, pa
sinaudodama sustojimu prieplaukoje.

Ar įspėtumėte, kad toji pati garlaivio 
bendrakeleivė vardu Olave St. Clair 
Soames vėliau, jau išlipus į krantą, pa
sidarė ponia Baden-Powell’ienė? Ar nu
manytumėte, kad toji dar gyvai keliau
janti pasaulio skaučių šefė lady Olave 
Baden-Powell yra gimusi tą pačią va
sario 22-ją dieną, kaip ir jos vyras, 
skautybės kūrėjas, tik truputį vėliau.* * *

Ir taip, šįmet vasario 22 d. sukanka 
100 metų, kai gimė lordas Baden-Powel- 
l’is. Tie, kurie išlaikę I-ąjį patyrimo 
laipsnį, atsimena, kad šią vasarą sukaks 
ir 50 metų nuo to laiko, kada Baden - 
Powell’is suorganizavo pirmąją skautiš
ką stovyklą su 2 skiltim berniukų 
Brownsea Island saloje.

Šiuos didžiuosius skautybės jubilie
jus minės šių metų vasarą jungtinis 
įvykis: skautų džiamborė, vyčių są
skrydis, židinių sambūris, skautininkų
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Svetimiesiems angelas - saviesiems kipšiukas

Alfa Sušinskas

Ji yra šešiolikametė ir jau bebaigian
ti augštesniąją mokyklą. Jos mokyto
jai, draugės ir kaimynai laiko ją ma
lonia ir nuoširdžia mergaite. Žmonės 
ją mėgsta, ir ji yra pageidaujama jau
nimo susibūrimuose. Niekas blogo žo
džio apie ją nepasako — visi pagirda
mi apie ją atsiliepia.

— O kad aš turėčiau tokią dukrelę! 
— ne viena iš kaimynių pagalvoja.

Tokia ji kitiems atrodo. Gi namie su 
saviškiais ji yra visai kitokia. Sveti
miesiems ji šviečia geraširdžiu angelu, 
o saviesiems jį yra kaip raguotas kip
šiukas: šiurkštaus žodžio, nepaslaugi, 
Visada nepatenkinta, daug reikalaujan
ti ir nemandagi...

Prieš kelis metus jis baigė siektus 
mokslus ir dabar sėkmingai dirba vie
noje įstaigoje. Jo viršininkai ir bendra
darbiai juo džiaugiasi: jis yra geras 
darbininkas, tvarkingai elgiasi, meilus 
ir moka pagerbti kitą žmogų.

O kad šitoks jis būtų ir savo šeimo
je! Deja, čia jis visai kitoks pasirodo. 
Jis yra nuolatinis šeimos nuotaikos ga
dintojas, ne kartą karčiu žodžiu ir ašt
riu elgesiu skausmą, liūdesį ir net nusi
vylimą namiškiuose sukeliąs. Jo buvi
mas namie yra lyg sunkus akmuo, šei
minę laimę slegiąs. Jis ir pats nesijau
čia laiminga sdėl šitokio spygliuoto el
gesio su saviškiais: kas kitų, nors ir sa
vo namiškių, laimę ardo, ir pats jos tu
rėti negali.

Apie šį net nepatogu ir rašyti. Gal 
net ir netiktų. Tačiau jis yra ne vienin
telis gyvenime, ne išimtis. Tokių yra 
daug, jis pats save šiuose žodžiuose at
pažins.

indaba, tarptautinė konferencija ir 
pirmą kartą ruošiama tarptautinė skau
čių džiamborė — Anglijoje.

Tie, kurie tenai nebūsim, stengsimės 
gražiai paminėti skautybės kūrėjo gim
tadienį ir jo skautiškojo darbo pradžią, 
o jo našlei — skaučių šefei — pasiųsti 
šiltą pasveikinimą iš mūsų skilties ar 
draugovės, vietininkijos ar tunto tam 
tikslui šauktų sueigų.

Jis — šeimos tėvas. Jis turi rūpestin
gą, malonią žmoną ir tris vaikučius. Ir 
jis viešajame gyvenime atrodo garbin
gas ir sugyvenamas žmogus.

Ne toks jis yra saviškiams namie. Jo 
žmona neišgirsta iš jo meilaus žodžio, 
ir savo vaikučių jis nepradžiugina tė
višku gerumu. Jis jaučiasi savo parei
gas šeimai atliekąs, jai pragyvenimą 
parūpindamas. Betgi šeimos laimei su
kurti nepakanka vien tėvo parūpina
mosios duonos: jai reikia ir tėvo tėviš
kumo, jo tėviškos širdies, šeima jaučia 
tikrą tėvą ne tiek iš jo atnešamojo į 
namus pinigo, kiek iš jo rūpestingo ir 
meilaus tėviškumo, iš jo tėviškos mei
lės, iš visokiariopo pasiaukojimo jai. 
Tėvas šeimai yra ne vien pragyvenimo 
parūpintojas: jis yra jai daug daugiau.

Šeimos laimei klestėti reikia ne vien 
materialinio tėvo, bet ir dvasinio, ir šio 
pastarojo daug labiau, už pirmąjį...

Ir taip neretai pasitaiko, kad kuris 
nors šeimos narys šiurkščiu, net žiau
riu elgesiu labai apkartina saviškių gy
venimą. Jei jo elgesys būtų tinkamas ir 
malonus, šeiminė laimė galėtų žydėte 
žydėti ir neturint materialinės gerovės. 
Bet tas jo spygliuotas ir šakotas elgi
masis su namiškiais...

Šeiminio židinio jaukumas pareina 
nuo darnaus ir pasiaukojančio visų šei
mos narių sugyvenimo. Šeima yra pir
moji ir pagrindinė vieta, kur visi jos 
nariai turi vienas kitą palaikyti, sustip
rinti ir gaiviu ryžtu nuteikti gyvenimo 
kovai nepailstamai ir garbingai kovoti.

Menkos vertės yra toks šeimos narys, 
kuris svetimiesiems angelu šypsosi, o 
saviesiems yra lyg plėšrus vilkas.

Jei šeimoje tarp jos narių nėra dar
nos, užuojautos, paslaugos, pasiaukoji
mo dvasios, šeiminio jautrumo ir jau
kumo, tokią šeimą neretai ištinka kuri 
nors šeiminė tragedija...
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TOLIMAS AIDAS
Marytė Lekniūtė, Detroit

Skamba smuiko stygos plonos — 
Tai varpeliai 
Rauda gailiai, 
Tartum kenčia 
Aido žodžiuos 
Mielos gaidos, _
Aidi soduos, toliu gaudžia 
Ir — vėl grįžta atgalibs. . .

P. Orintaitė

skardžių kloniuos. . . 
verkia tyliai. . .
kas ar myli — 
nebyliuos. ..
švelniai graudžios

Girdžiu smuiko švelnią, liūdną melo
diją. Jau temsta, dienos dar yra trum
pos. O už lango balta, balta, taip daug 
sniego. Juk ryt šešiolikta Vasario...

Vokietijos provincijos miestas. Gat
vės atrodo tokios švarutės, kaip tik iš
krito šviežias, baltas sniegas. Mes grįž
tame iš pasivaikščiojimo namo. Praei
nant pro namą su bokšteliu ,aš pakeliu 
galvą į antrą aukštą. Gal pamatysiu 
Bertą lange, bet šiandien jos ten nema
tyti-

Daug kartų aš ją matydavau čia prie 
vartelių žaidžiančią su lėlėmis. O lėly
tė yra mano svajonė. Mama sakė, kad 
Lietuvoje ir aš jų daug turėjau. Sykį, 
kai mes ėjom nustatytu ratu pro tą na
mą, Berta pribėgo prie manęs ir paglos- 
čiusi mano pliušinį apsiaustą iš Lietu
vos, pasakė: “Katzchen.” Mes pajutom 
viena kitai malonų draugiškumą^ Mies
te aš esu viena lietuvaitė. Kada aš nesu
tikdavau Bertos prie vartelių, matyda
vau ją aukštai lange, iš kur ji pamoda-

Vokietijos Rajono skoutų-čių sąskrydžio prezi
diumas. Kalba s. A. Venclouskas.

Nuotr. A. Skopo
4

vo man ranka. Taip ir tęsėsi mūsų drau- 
sikalbėti mes nemokėjom. Gal būt, ji 
gystė vien žvilgsniais be žodžių, nes su- 
išskaitė mano akyse didelį norą turėti 
lėlytę. Vieną dieną staiga ji pasitiko 
mane gatvėje ir ištiesė man lėlę, kurią 
aš nedrąsiai, bet labai noriai priėmiau. 
Ji buvo kiek apšepusi su mėlynu tašku 
ant žando ir kiek nudaužytu nosies ga
leliu. Tačiau, man ji atrodė tikra gra
žuolė.

— Kaip tu ją pavadinsi, gal Berta? — 
klausė mama.

— Ne, aš ją pavadinsiu Birutėle, — 
nutariau, — juk dabar ji kalbės su ma
nim lietuviškai-

Eidama miegoti ant senos sofkutės, 
kuri buvo mano lova, guldėdavau Biru
tėlę šalia savęs.

Šiandien šventadienis. Mūsų visa šei
ma namuose. Mes švęsim šešioliktą 
Vasario. Mes jau iš anksto esame pa
ruošę programėlę. Ant stalelio stovi po
pierinė trispalvė. Aš palipau ,ant kėdės 
ir pradėjau deklamuoti iš Vytės ‘Nemu
nėlio:

Vėl į pilį Gedimino 
Virto vartai užkelti. 
Ir dalia, kančios ir švino. . .

Baisus sirenos staugimas nutraukė 
mano žodžius. Namuose didelis sąmyšis. 
Puolu prie stalelio ir stveriu pundelį 
mylimų knygelių. Tai mūsų knygutės iš 
Lietuvos. Jos tokios artimos ir mielos. 
Juk visą “Meškiuką Rudnosiuką” aš 
moku atmintinai. Kiekvieną kartą, kai 
bėgam j slėptuvę, aš nešu ja su savim.

— O Birutėlė, — staiga prisimenu aš 
ir bėgu prie jos.

Tuo metu pasigirsta baisus dundesys, 
žemė pasvyra po mano kojomis. Atsi
duriu tėvelių glėbyje. Birutėlė išslydo 
iš mano rankų. Atsipeikiu, kai jau sė
džiu rūsio kampe. Taip greit mes nu-
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Pasaulio Skautybės Kūrėję prisimenant
Posinoudota pulk. J. S. Wilsono mintimis iš B.-P. minėj'mui skirto "Jamboree" nr. 1941 m. Red.

Sunkus yra uždavinys rašyti apie 
žmogų, kurio vardas yra taip žinomas 
ir gerbiamas pasaulyje, ir kuris savo 83 
gyvenimo metus pašventė tarnybai sa
vajam kraštui ir artimui — dviejuose 
atskiruose ir drauge pilnuose gyveni
muose.

Savo šeimoje jis paveldėjo kapitono 
John Smith, garsaus šiaurės amerikie
čio, ir George Stephenson, geležinkelių 
pionieriaus, tradicijas. Senasis ir nau
jasis pasaulis jungėsi jo prigimtyje ir 
tai jau aiškiai atsispindėjo jo mokyk
los dienose Charterhouse, Anglijoje. 
Jis nepaprastai daug kuo domėjosi. Jis 
skambino fortepionu ir smuikavo. Žai
dė savo klasės futbolo komandoje. Jis 
mėgo vaidinti — ir kartais taip pat 
klaunus. Jis mokėjo mūrininko amato. 
Su savo broliais laiveliu apiplaukė 
Anglijos pietų pakraščius ir pasiekė 
Temzės versmes. Jis mėgo stebėti lau
kinių gyvulių gyvenimą ir domėjosi 
eile dalykų, kurie jam buvo labai nau
dingi vėlesniame gyvenime, ir kurie 
dabar apima visa tai, kas išreiškiama 
bendru žodžiu “skautybė”.

Jo karjera kariuomenėje buvo nepa
prasta pilna nuotykių, išmarginta 
džiaugsmu, žaidimais, sportu ir studi
jomis. Jis dalyvavo su savo daliniais 
žygyje j Šiaurės Vakarų pasienį Indi
joje, Zulu, Ashanti ir Matabele kraš
tuose. Jis paliko savo pulką, 13-tąjį gu- 

sarų, kurio garbės pulkininku jis vėliau 
buvo 37 metus, ir perėmė 5-tąjį Dragū
nų Apsaugos, būdamas 40 metų. Po 
Mafekingo apgynimo, būdamas vos 43 
metų, jis buvo pakeltas į generolo ma
joro laipsnį. Ką gi daugiau galima bū
tų pasakyti apie tą garsųjį gynimąsi, 
išskyrus tai, kad jis, kaip jam buvo 
charakteringa, visuomet stengėsi ma
žinti savąjį įnašą ir meno vadovauti 
vertę.

Kaip kavalerijos inspektorius, jis pa
siekė patį aukščiausią postą, kurio ga
lėjo kavalerijos karininkas tikėtis. 
Maršalo lazda jam buvo jau čia pat, 
bet jis, būdamas 53 metų amžiaus, pa
sitraukė iš kariuomenės 1910 metais, 
paklausęs karaliaus Eduardo VII-tojo 
patarimo, kuris pramatė, kad B.-P. 
dar. : daugiau patarnaus savo kraštui, 
pasišvęsdamas skautijos reikalams.

Jo kariška knyga “Žvalgybos vado
vas” buvo išleista tuo metu, kai auto
rius kovojo apsuptame Mafekinge. 
Skaitytojai, vyrai ir moterys, rado jo
je vertingos medžiagos savo berniukų 
auklėjimui. Jie prašyte prašė perkelti 
tas mintis ir išplėsti sistemon, kuri tik
tų berniukų auklėjimui. 1907 matais ra
šydamas “Skautybę Berniukams”,' jis 
panaudojo tuos naujoviškus metodus, 
pagal kuriuos jis pats auklėjosi vaiku 
būdamas, ir kuriuos jis vėliau taikė vy
rams savo pulke. Tuos metodus jis iš-

bėgom laiptais žemyn. Baisūs buki dū
žiai kartojasi vieni po kitų. Mūsų pože
mis dreba ir staiga aptemsta. Užgeso 
elektros lemputė ir nepermatoma tam
sa aplinkui. Jaučiu šalia savęs virpan
čią mamytės ranką. — Kalbėk “Sveika 
Marija” — sako ji ir glaudžia mane 
prie savęs.

Kaip greit pabaisa užėjo, taip ir pa
sibaigė. Netrukus aliarmas atšauktas. 
Mūsų namas išliko sveikas.

Išėjus iš slėptuvės, pasakoja, kad su
daužė elektros stotį ir vandentiekį. Su
naikinta daug namų. Iš namo su bokš
teliu liko tik duobė ir griuvėsių krūva. 
Ten žuvo keturiolika žmonių, jų tarpe 

ir Berta. Girdžiu, kaip verkia sena vo
kietė; Berta buvo jos giminaitė.

Mes grįžtame į savo kambarį. Pro iš- 
trupėjusį langą pučia šaltas vėjas. Prie 
durų aš randu Birutėlę. Krisdama iš 
mano rankų, ji praskėlė galvą. Aš atsar
giai pakeliu ją ir pabučiuoju jos sužalo
tą galvutę. Dabar aš ją vadinsiu Berta...

Suurzgė automobilis ir aš atsipeikė
jau nuo praeities minčių. Jauki namų 
šiluma supa mane. Rytoj Šešiolikta Va
sario. O juk ten toli, kur nors mažam 
šaltam kambaryje, maža mergaitė sva
joja apie seną lėlytę, kurią pavadins 
Birutėle... >=
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Ii mažo giliuko—didelu ąžuolas. Skautiška gilt, kurią B. - P. pasodino 
Browmaa sofoje, išaugo j dideli ąžuolą, išplėtusi savo šakos pločiai 
pasaulyje.

bandė Brownsea salos stovykloje rug
pjūčio mėnesyje. Ten buvo pasėta skau- 
tybės gilė, kuri išaugo į didelį medį 
savo šakas išskleidusi po platųjį pa
saulį.

Skautų šūkis yra “Būk pasiruošęs” 
(liet. “Budėk”) Šie inicialai sutampa 
su B.-P. inicialais, bet tai nebuvo prie
žastis, dėl kurios šis šūkis buvo parink
tas. 1901 metais jis savo laiške rašė: 
“Prieš savo akis aš turiu kelią rodančią 
vėliavą, kurią simbolizuoja laiško vo
kas; jį viena moteris man užadresavo, 
nieko kito neįrašydama, tik raides B.-P. 
Man tai turi užslėptą reikšmę. O kad 
kiekvienas turėtų tokį priminimą prieš 
akis, svarbų bet kuriose sąlygose — tai
koje ar kovoje, gyvenime ar mirtyje. 
Būk pasiruošęs.” Šį priminimą jis laikė 
visą savo gyvenimą prieš akis.

Skautybė patraukė ne vien berniu
kus, bet ir mergaites. Taip B.-P., būda
mas skautų šefu, 1910 m. įsteigė skau
čių organizaciją. Du jo jauni draugai 
tai buvo dvi mergaitės, buvo puikūs 
skautai; kartą, susitaręs su jomis prie 
arbatos puodelio pas jų senelę, jis pa
pasakojo joms apie mergaičių organiza
ciją, kurią buvo sumanęs įsteigti, ir su
žavėjo jas pasakojimais apie žvalgių 
pulką Indijos šiaurės vakarų pasieny
je. Pasikalbėjime buvo tikras B.-P.; jis 
mėgo pats kalbėtis su jaunimu ir nemė
go, kad suaugę perdaug maišytus! į jau
niau reikalus; jam patikdavo, kai jau
nieji turėdavo džiaugsmo patys ką nors
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darydami. Vėliau, kai jis turėjo savo 
šeimą, jis būdavo lyg pats jauniausias 
jos narys.

Pirmoji pasaulinė skautų džiamborė 
įvyko 1920 metais Londone. Jos užda
rymo metu B.-P. buvo vienbalsiai ir 
spontaniškai paskelbtas pasaulio skau
tų šefu. Ir vėlesni pasaulinio mąsto są
skrydžiai — skautų, vyčių, skautininkų, 
net vilkiukų — patvirtino, kad tai ne
buvo vien garbės vardas. B.-P. patrau
kė visų širdis, visus žavėjo.

Nežiūrint viso to, jis liko kuklus. 
Tuos beskaičiaus pagarbos pareiškimus, 
kurie jam asmeniškai plaukė iš savojo 
krašto ir viso pasaulio, jis laikė priklau
sančiais tiems, kurie dirbo su berniu
kais, vadovaudamiesi jo mintimis.

Matabele kraštas jam suteikė vardą 
“Impeesa” — “Vilkas, kuris niekuomet 
nemiega”. Jis nė vienos savo gyveni
mo minutėlės veltui nepraleido. Jis kė
lėsi su saule ir paprastai jau prieš pus
ryčius būdavo dvi ar tris valandas dar
bo nudirbęs. Jis škicuodavo, tapydavo, 
piešdavo karikatūras, mėgo žvejoti, pa
rašė eilę knygų, kurias pats iliustruo
davo. Jam visuomet būdavo kas nors 
naujo pamatyti, kas nors naujo išmokti.

B.-P. prisiminimas liks gyvas širdyse 
visais laikais daugelio milijonų vyrų ir 
moterų, berniukų ir mergaičių. Ir visų 
tų, kurie dabar yra arba yra kada bu
vę skautais / skautėmis, yra pareiga 
perduoti skautybės įkūrėjo dvasią, atei
nančioms kartoms.
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Linksmieji Pasaulio Berniukų Susibūrimai

Kopenhaga, Danija, 1924 
2-ji jamboree

1924 metų rugpjūčio mėn. 10-17 d.d., 
vos dviems metams praėjus nuo antro
sios tarptautinės skautų konferencijos, 
įvyko antroji pasaulinė džiamborė. Vie
ta — gražieji Ermelundo miškai, kele
tas mylių šiaurėn nuo Kopenhagos, Da
nijoje. Dalyvių skaičius — 5000. Džiam- 
borės paruošimas nebuvo lengvas, nes 
tai buvo pirma tokio dydžio džiamborė, 
įvykusi po atviru dangum.

Ermelundo džiamborėje buvo gra
žiai pademonstruoti saviti dalyvavusių 
tautinių vienetų stovyklavimo metodai.

Rugpjūčio mėn. 15 d. įvyko didelis 
paradas B.-P. pagerbti. Ilgos skautų 
eilės tautiniais vienetais su savomis vė
liavomis žygiavo į didįjį Kopenhagos 
stadioną entuziastingo žiūrovų plojimo 
palydimos. Skautams stovint ramiai, 
atvyko B.-P. Triukšmingas žiūrovų ir 
skautų plojimas pasveikino pasaulio 
skautų šefą. Jaunas JAV skautukas už
šoko scenon ir pravedė pasaulio skau
tų šūkį savo mielam Vadui: — “B.-P... 
B.P... Baden-Powell... Baden-Powell... 
Chief! Chief! Chief... Rah! Rah! Rah!”

Sekmadienio rytą džiamborę aplankė

Antroji Pasaulinė Džiamborė
Ermelunden, Danija 

1924
Danijos karalius. Lietus permerkė kiek
vieną dalyvį. B.-P., vėliau įteikdamas 
varžybų laimėtojams dovanas, pasakė: 
Aš savo gyvenime mačiau daug skau
tų, bet niekuomet nemačiau tiek šlapių 
skautų, kaip jūs.”

Džiamborės varžybose buvo įtraukti 
sekantieji dalykai: stovyklos įranga, 
stovyklos tvarka (drausmė, punktualu
mas, geras elgesys), dainos ir šūkiai, 
tautiniai šokiai, pasirodymai laužuose 
ir plaukimas. Buvo pravestos skilčių 
lenktynės su kliūtimis ir 24 vai. skil
čių iškyla. JAV skautai pastatė puikų 
vaidinimą iš indėnų gyvenimo.

Džiamborei pasibaigus, visi stovyk
lautojai buvo išskirstyti po danų šeimas 
ir ten svečiavosi ištisą savaitę, naudo
damiesi nepaprastu šeimininkų vaišin
gumu. Šis laikas buvo išnaudotas eilei 
ekskursijų, kurios ilgai pasiliks skautų 
atmintyje. Sunkų uždavinį turėjo Da
nijos skautininkai, bet, iš kitos pusės, 
jie ir pajuto gilų savo svečių dėkingu
mą. Šios džiamborės aukštas lygmuo 
privertė ir kitų tautų skautus, kurie 
buvo sekančių džiamborių šeiminin-

Pirmija. . . Brolija. . . ir 
propaganda. .

Nuotr. L. Knopfmilerio
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kais, gerokai pasitempti.B.-P. baigiant džiamborę kalbėjo! “Kopenhaga 1924 liks visuomet mano atmintyje, kaip nepaprastas pavyzdys kantiškos dvasios įgyvendintos praktikoje; kaip didelis žingsnis į priekį tarptautinėje skautybėje ir, kas už viską 
svarbiau, kaip smilga, rodanti, kad vėjas ramiai pučia — ir tai tikrąja kryptimi.Džiamborė parodė, kad skautybė nėra vien tik vaikų žaidimas, bet taip pat ir gera pilietiškumo auklėjimo mokykla.

Arrowe Pork, Anglija 
3-ji jamboree

21 metams nuo “Skautybės Berniukams” pasirodymo praėjus, įvyko trečioji pasaulinė skautų džiamborė Arrowe Parke, Anglijoje. Džiamborę, kurioje 50.000 skautų prisiglaudė 450 akrų plote, oficialiai atidarė Connaught’o kunigaikštis liepos mėn. 31 dieną. 70 kraštų atsiliepė ir buvo atstovaujami džiamborėje. Deja, eilė organizacijų turėjo greitai po te pasitraukti iš pasaulinio skautybės judėjimo dėl susidėjusių politinių sąlygų.Lordas Philip Gibbs rašė: “Buvo gražus ir neužmirštamas vaizdas stebėti, tokį milžinišką berniukų būrį, žygiuojant po tūkstančiais vėliavų... Toli iš visų pusių baltavo palapinės, kaip fantastiniame paveiksle, kur į viduramžių turnyrą renkasi princai ir riteriai heraldiniais ženklais, išmargintoms vėliavoms plevėsuojant. Bet ne vaizdas buvo tai, kas veikė žiūrovą jaudinančiai. Jaudinančiai veikė vaizdo dvasia. Pra-

Trečioji Pasaulinė Džiamborė
Arrowe Parkas, Anglija 

1929 m.žygiavo pasaulio jaunimas — daugelio tautų, tikėjimų ir spalvų.Šiaurės Afrikos juodukai pilkose uniformose, Palestinos arabai, Morocco ir Alžyro atstovai baltuose rūbuose, indai žaliais turbanais, puikūs Brazilijos ir Čilės kontingentai ir daug daug kitų. Kanadiečiai žaliai geltonais megztukais, kepures pasidabinę vengrai, simpatiški Sierra Lee: e juodukai... ir, tik pagalvoti, visi davę tą patį įžodį.”C. Holm, Danijos skautų prezidentas, įteikė pasaulio skautų šefui dovaną. Ją įteikdamas jis kalbėjo: “Mes dėkojame jums už sudarymą galimybių sklisti vienas kitų supratimui ir draugystei tarp tautų. Skautų šefe, mes prašome jūsų priimti šią dovaną, kaip mūsų pagarbos ir meilės pareiškimą.” B.-P. atsakė: “... aš neužsitarnavau jūsų padėkos. Dėkokite geriau savo vadovams, tiems vyrams, kurie pašventė jums savo gyvenimą, atsisakė savo asmeniškų

New-Yorko vil
kiuko! su savo 
vadovais
Nuotr. R. Kezio
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BOTINA TURĖTI:
laikraštį:

— Skautų Aidas, 
knygas:

— Skautybė Berniukams,
— Skautybė Mergaitėms.

malonumų, kad jūs būtumėte geres
niais žmonėmis... Galų gale, jei turėjo
te džiaugsmo iš skautybės ir savitarpio 
bendravimo, tai reikia dėkoti kažkam 
aukštesniam, būtent, Dievui.” Gražus 
Rolls-Royce automobilis, vėliau vadin
tas “Jam-Roll”, buvo ta puiki dovana.

Stovyklą uždarant skautai sustojo 
milžinišku ratu sudarydami to rato sti
pinus. Rato centre stovėjo B.-P. “Čia 
yra karo kirvis, kirvis neapykantos, 
pykčio, kurį aš užkasu Arrowe”, kalbė
jo šefas. “Iš visų pasaulio kampų jūs 
čia atvykote šaukiami brolystės ir Ar
rowe. Dabar aš siunčiu jus atgal namo 
su taikos ir geros valios, draugystės 
ženklu visiems jūsų kraštų žmonėms. 
Nuo dabar taikos ir geros valios simbo
liu tegu būna auksinė strėlė. Nešiokite 

visur tą strėlę, kad visi žinotų apie 
žmonių brolystę.”

Wales’o princas perdavė savo tėvo 
karaliaus Jurgio V-tojo sveikinimą, ku
riame buvo ir sekanti žinia: “Man yra 
didelis malonumas atžymėti šį jūsų is
torinį įvykį pakėlimu skautų šefo į lor
dus. Nuo pat pradžios, jis (B.-P.) buvo 
šio Didelio Nuotykio šaltiniu.”

B.-P. pats sau pasirinko titulą. Jis 
buvo įsitikinęs, kad pagerbimas buvo 
skirtas pačiai skautybei, ir kadangi 
Gilwell’is yra pasaulio skautybės cent
ras, mūsų šefas pasirinko vardą — 
“Lordas Baden - Powell of Gilwell.”

Iki paskutinės savo gyvenimo dienos 
B.-P. skleidė Auksinės Strėlės mintį. Ir 
ši mintis tebėra gyva šiandien!

Il-je džiamborėje, Danijoje, dalyvavo 20 lietuvių skautų dr-vė, kuriai 
vadovavo v.s. V. Šenbergas. Jam padėjo v.s. K. Grigaitis, s. V. Civinskas 
ir s. A. Valušis. III-je džiamborėje, Anglijoje, dalyvavo 4 lietuviai skautai. 
Vadovavo v.s. K. Palčiauskas.

Clevelondo skautai, pa
dėję vainiką prie a.a. A. 
Smetonos antkapio.
Skautų tarpe p. S. Sme
tonienė ir J. Smetona

Nuotr. V. Bacevičiaus
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$Į KARTĄ NEMELAVO
Motto: "ilgai svarstyk, tada sakyk" iš 
F. Friedman novelės "Pat and her 
policeman"

Antanukas buvo sumanus ir nagingas 
skautas, bet turėjo vieną ydą: mėgdavo 
pasigirti. Jis ir paprastą nuotykį labai 
pagražindavo: kad būtų įdomiau. Žino
ma, visus savo pasakojimus jis vadin
davo tikra tiesa, nors dažnas tatai pa
laikydavo jei ne melu, tai bent prasi
manymu.

Antanuko tėvelis buvo policininku. 
Antanukas savo draugams ir savo skil
ties skautams labai dažnai pasakodavo 
apie savo tėvelį. Tur būt, jis tai darė iš 
meilės ir pagarbos tėveliui, bet draugai, 
nors ir išklausydavo įdomių jo pasako
jimų, nevisada jais patikėdavo.

Kartą sueigoje Antanukas ėmė pasa
koti, kaip jo tėvelis išgelbėjo skęstantį 
žmogų. Kadangi buvę labai šalta, tai 
tėvelis po to sunkiai sirgęs ir ko nemi
ręs. Rytojaus dieną draugininkas, suti
kęs Antanuko tėvelį, pareiškė užuojau
tą ir stebėjos tokiu pasiaukojimu. Tė
velis nieko draugininkui neatsakė, bet 
parėjęs namo išbarė Antanuką už tokį 
išgalvotą ir išdailintą pasakojimą. Tie
sa, tėvelis, nuėjęs paupin, ištraukė ber
niuką iš upės, bet berniukas neskendo, 
tik buvo iki pažastų įkritęs vandenin. 
Gal tas berniukas ir sirgo, bet tėvelis 

nė nesapnavo apie ligą, kurią Antanu
kas jam “pridėjo”.

Kitą sykį nuėjęs į krautuvę duonos 
nupirkti, Antanukas krautuvininkui 
ėmė pasakoti, kad kažkur buvęs didelis 
gaisras ir net tris žmones jo tėvelis iš
gelbėjęs iš mirties nagų. Antanukas vi
sai nematė, kad užpakaly stovėjo vais
tininkas, matęs minėtą gaisrą. Kai An
tanukas baigė, vaistininkas garsiai pa
sakė:

— Tu, vyre, labai perdedi. Tavo tėve
lis nieko ten neišgelbėjo. Jis tik pavyz
dingai tvarką palaikė. Be to, nė vienas 
žmogus nebuvo patekęs į pavojų ir nie
ko nereikėjo gelbėti.

Antanukui buvo labai nesmagu, o kai 
parėjo "amo, mamytė jį išbarė, nes 
vaistininkas buvo jai paskambinęs ir 
papasakojo tą išgalvotą istoriją. Kai dar 
kartą mama sugavo Antanuką meluo
jant ir nebūtus dalykus pasakojant, pa
grasino pranešti draugininkui, kad An
tanuką pašalintų iš skautų, nes skautas 
turi būti tiesus ir ne plepys.

Antanukas tikrai susirūpino. Jis pasi
ryžo savo plepumą sulaikyti. Bet tada 
jis buvo paniuręs, ir draugai klausė, ar 
jis kartais nesergąs, nes visą laiką tylįs.

Jie jau pasirinko gražų
jį skautybės kelię. New- 
Yorkas.

Nuotr. R. Kezio.
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Kaip stovykloje pasi
puošti — visus gali pa
mokyti lietuvis skautas. 
Clevelondas.

Nuotr. V. Kizlaičio

— Nieko jums daugiau nepasakosiu! 
Aš noriu būti skautu! — atsakė Anta
nukas. Draugai nesuprato, apie ką čia 
reikalas sukas, bet Antanukas žinojo, 
kad mama, sugavus jį meluojant, tuoj 
praneš draugininkui, o tada — jau su
die skautavimui. Taigi jis dažniausiai 
tylėjo ir save tvardė, nors liežuvėlis 
labai “niežtėjo”.

Praėjo savąitė. Antanukas stengėsi 
geriau būti vienas, nes bijojo vėl ką 
nors išplepėti. Eidamas iš mokyklos na
mo, jis užsuko į paštą ženklų nusipirkti. 
Pašte pamatė užkabintą skelbimą ir ja
me žmogaus atvaizdą. Pažiūrėjus pasi
rodė, lyg būtų krautuvininkas, bet, kai 
paskaitė skelbimą ir atidžiau įsižiūrėjo, 
pamatė, kad tai didelis nusikaltėlis — 
žmogžudys, kurio policija ieško. Parė
jęs namo, jau norėjo mamai pasakyti 
ką matęs, bet pabijojo perdaug pasaky
ti ir susilaikė...

Atėjus šeštadienio vakarui, tėvelis 
išėjo j tarnybą, o mama išsirengė ap
lankyti sergančios kaimynės. Likęs vie
nas Antanukas nuobodžiavo ir nežinojo 
ką veikti. Pagaliau, nors jau buvo su
temę, nutarė išeiti pasivaikščioti. Kiek 
paėjęs gatve, pamatė priešais ateinantį 
žmogų. Kai jis priėjo arčiau, Antanu
kas pasakė: “Labas vakaras!” Bet žmo
gus nieko neatsakė, tik kažką sumur
mėjo.

— Atsiprašau, aš maniau, kad Tams
ta būsi krautuvininkas, — vėl prabilo 
Antanukas.

— Nesuk r,'an galvos, o tai nosį nu- 
žnypsiu, — tarė pasilenkęs į Antanuką 
nepažįstamasis. Antanukas išplėtė akis 
ir sustiro iš baimės. Nepažįstamasis bu
vo tas žmogus, kurio atvaizdą pašte 
matė.

Tuo tarpu nepažįstamasis nuėjo prie 
kino teatro, nusipirko bilietą ir įėjo vi
dun. Antanukas tuoj susigriebė, kas da
ryti. Jis turi pranešti policijai, kad nu
sikaltėlį suimtų. Antanukas žinojo, kad 
reikia veikti skubiai, labai skubiai. Pik
tadarys gali ilgai kine nebūti. Jis tik 
gal mėtydamas pėdas užsuko į kiną. 
Taip galvodamas Antanukas pamatė, 
kad stovi netoli vaistinės. Nutarė užeiti 
pas vaistininką ir paprašyti, kad tele
fonu paskambintų tėveliui į policiją. 
Antanukas bematant stovėjo prieš vais
tininką ir rimtai dėstė skubų ir svarbų 
reikalą. Bet vaistininkas tik nusišypso
jo, numojo ranka ir pasakė:

— Prisimenu tave, pagirų puode, kai 
krautuvėj taip pat rimtu veidu kalbėjai 
apie tėvelio “žygdarbius”. Temtayo me
las greit paaiškėjo. Čia vėl nori savo 
prasimanymais net policiją klaidinti. 
Bėk namo ir prikask savo liežuvį. Šį 
kartą tavo mamai neskambinsiu, jei 
greitai išsinešdinsi.

Antanukas vėl labai paraudo ir jautė 
didelį nesmagumą. Atsidūręs gatvėj, 
ėmė galvoti. “Gal tikrai vėl skelbsiu 
nereikalingu kalbų? Gal nepažinau ge
rai to piktadario? Gal tik man taip pa- 

(nukclta i 17 psl.)
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ŠEŠIŲ VALANDŲ PALIAUBOS

(tąsa iš Nr. 1)
"Ne! Aš neisiu,” tarė Stuartas ir su

laikė kareivį, kai šis sukosi eiti. “Ir nie
kas kitas taip pat neis. Tai tikra mirtis. 
Palaukim!”

Jis įkišo ranką į kišenę ir ištraukė 
nosinę. Kažkada ji buvo balta, o dabar 
— pilka nuo dulkių ir purvo. Nežiūrint 
to, ji galėjo atstoti “baltą” vėliavą.

Jam skubant laiptais žemyn, viduje 
pastato sprogo antrasis sviedinys, iš
griaudamas kai kurias vidines sienas 
viršutiniame aukšte. Rusai pradėjo 
“rasti taikinį” ir greitai galės pataikyti 
ten, kur tik nori. Per ketvirtį valandos 
jie galėjo paversti kažkada buvusį trą
šų fabriką į sudaužytų plytų krūvą.

Pirmame aukšte suomiai, kurie su
prato, jog artinasi galas, laukė koman
dos “Pulk!” Pamatę baltą keturkampį 
Stuarto rankose, jie nustebę žiūrėjo, ir 
vienas viršila išskubėjo į priekį.

“Ką jūs darote? Ar tai paliaubų vė
liava?"

“Taip ,mes...” Tiek tiktai Stuartui 
buvo leista pasakyti. Pasipiktinusių 
balsų choras paskandino jo žodžius.

“Mes niekuomet nepasjduosim”.
Viršila papurtė galvą, užstodamas 

duris.
“Mes esame pasiryžę, angle, mirti ko

vodami. Yra daug geriau mirti greitai 
ir mirti kovojant su priešu, negu pa
lengva žūti nuo šalčio ir bado belaisvių 
Stovykloje. Mes apsisprendėme.”

Stuartas šiaip taip nusišypsojo, ne
žiūrint dviejų sviedinių sprogimo kaž
kur pastate, sprogimų, kurie sudrebino 
pačias grindis.

“Klausykite, leiskite man veikti. Aš 
pažadu skauto garbės žodžiu net nekal
bėti apie pasidavimą. Aš turiu vieną 
sumanymą... pasitikėkite manimi, pra
šau.”

Suomiai susvyravo. Jie buvo pasiruo
šę mirti kovodami, jeigu nėra jokios ki
tos išeities, bet jei dar buvo vilties gy
venti ir būti laisviems, tada — jų su
svyravimas parodė, jog jie buvo pasi
ruošę išklausyti.

“Mes turime šimtą ar daugiau rusų 
belaisvių,” kalbėjo Stuartas greitai. “Aš 
pabandysiu susitarti su rusais. Jei jie 
paleis mūsų sužeistuosius, tai mes pa- 
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leisime rusų belaisvius ir turėsime lais- 
vesnes rankas. Ar galiu tai bandyti?”

Galvos linktelėjo ir, pirm negu šis 
sumanymas buvo visų trijų šimtų suo
mių suprastas, Stuartas jau buvo tarp
duryje ir mojo savo sutepta nosine.

Po minutės, kitos spiegią sviediniai 
nustojo daužę fabriką, ir rusų karinin
kas atsargiai išėjo į priekį. Jis taip pat 
mojo baltu keturkampiu.

Stuartas drąsiai išėjo į lauką ir nuėjo 
pasitikti vyro. Karininkas atsaliutavo. 
Stuartas atsakė taip pat saliutu.

“Jūs norite pasiduoti? ” paklausė vy
ras suomiškai. Stuartas atsakė rusiškai, 
ir karininko net antakiai pakilo iš nu
stebimo.

“Ne. Mes nenorime pasiduoti,” atsakė 
ramiai Stuartas. “Bet mes norėtume 
jums pranešti, jog su mumis fabrike 
yra virš šimto rusų belaisvių. Jeigu jūs 
nesiliausite daužę fabriko, jie bus jūsų 
pačių užmušti ar sužaloti.”

“Šimtas. Hm! Karininkas išpūtė lū
pas, tada paklausė: “Ir ką jūs siūlote.

■3

Jį
Ar jūs norite, kad nustotume šaudę, 
kol juos paleisite?”

“Juokdarys,” atšovė Stuartas pasity
čiodamas. “Manote, kad mes esame pas
kutiniai kvailiai. Ne, mes norime su 
jumis padaryti mainus. Jeigu jūs su
teiksite sužeistiesiems laisvą praėjimą 
į Kolttakongas, Norvegijos Laplandijo- 
je, mes jūsų vyrus grąžinsime nepalies
tus.”

“Aš turiu pasitarti su savo vadais,” 
atsakė karininkas. “Ir už kelių minučių 
grįšiu.”

Stuartas grįžo į fabriką ir laukdamas 
rusų, išrinko keletą senesnių vyrų, ku
rie turėjo sudaryti drauge su juo dele
gaciją. Po dešimties minučių, baltos vė
liavos apsaugoje, maža grupė, atstovau

janti suomius, išėjo susitikti su rusais. 
Rusų tarpe buvo ir Kropotkinas. OGPU 
atvyko ieškodama savo dviejų pa
smerktųjų šnipų, pono Aštono ir Matti 
Wuolijoki.

Stuartas pradžioje smarkiai užsipra
šė. Jis pareikalavo laisvės šimtui suo
mių. Tai buvo iš karto atmesta. Paga
liau, po ilgų derybų ir, kai Stuartas su
žinojo tikrą sužeistųjų suomių skaičių, 
buvo susitarta. Rusai turėjo parūpinti 
transportą motorinėmis rogėmis aštuo
niolikai sužeistų vyrų. Už tai šimtas su 
trupučiu rusų — sandėlininkų, rašti
ninkų ir t.t. — dabar esančių buvusia
me trasų fabrike, turėjo būti paleisti.

Stuartas, atlikęs didžiąją derybų dalį,
pastebėjo į jį įsmeigtas Kropotkino 
akis.

Pagaliau OGPU agentas nebegalėjo 
susilaikyti. “Tu nesi suomis,” jis tarė 
šaltai. “Kas esi, švedas?”

“Tai visai nesvarbu,” Stuartas atsakė 
šaltai. “Kas esi tu?”

Kropotkinas nekreipė dėmesio į pa
niekinantį atsakymą.

“Tu esi vienas iš Vaiduoklių skilties,” 
tęsė jis. “Mačiau tave suomių stovyk
loje Šiaurėje už Salmijarvo kelios die
nes po to, kai prasidėjo karas. Tu esi 
vienas iš tų, kurie praginė elnius iš Pet- 
samo lygumų pro rusų linijas.”

Stuartas drąsiai nusijuokė.
“Taip, ir aš padėjau sunaikinti Mur

mansko geležinkelio tiltą. Aš padėjau 
belaisviams pabėgti vakar naktį. Ar dar 
ką nors nori žinoti?"

“Užteks,” sušnypštė Kropotkinas. “Aš 
dabar tave pažįstu ir priversiu užmo
kėti paskutiniu kraujo lašu už visas 
niekšybes.”

Stuatras nusišypsojo, nors giliai šir
dyje sudrebėjo nuo pykčio ruso balse.

“Pirma sugauk,” atsakė jis pajuo
kiančiai.

Atrodė, jog rusas bandys čia pat su
imti jaunąjį anglą, bet, matyti, pagal
vojo apie šimtą rusų kalinamų pas suo
mius, ir susivaldė.

“Aš tave sučiupsiu,” kalbėjo Kropot
kinas ramiau, atgaudamas pusiausvyrą. 
“Aš niekuomet nelaužau savo žodžio.”

“Na, tai labai malonu. Dabar, ponai, 
mes grįšime pas savo draugus ir tuojau, 
kai tik būsime tikri, kad mūsų sužeis
tieji yra draugiškose rankose už Norve
gijos sienos, jums perduosime savo šim
tą belaisvių. Aš duodu savo žodį, kaip 
anglas.”

“Anglas, eh?” atsiliepė Kropotkinas 
ir nusišypsojo. “Aš turėjau suprasti. Na, 
tavo tautybė neišgelbės. Išnaudok se
kančią valandą kaip galint geriau.”

Abi delegacijos išsiskyrė. Stuartas su 
visais grįžo į fabriką ir supažindino 
suomius su susitarimo sąlygomis. Su
žeistieji buvo tuojau atnešti, jų tarpe 
Matti Wuolijoki ir Stuarto tėtis.

Tėvas buvo išbalęs, ir kai atėjo laikas 
jį išnešti į laukiančias motorines roges, 
jis beveik nebeišlaikė.

“Nereikėjo man tavęs vežtis į Suo
miją, Stuartai,” kalbėjo jis drebančiu 
balsu. “Baisu man pagalvoti, kad tu čia 
lieki... mirčiai. Iš mano pusės buvo la
bai savanaudiška čia tave atsivežti... 
bet po to, kai mirė tavo mama, aš taip 
norėjau tave turėti prie savęs.”
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“Aš žinau, tėveli,” tarė Stuartas, vos 
sulaikydamas ašaras, “bet ką mes galė
jome daryti? Mes juk nežinojome, kad 
kils karas. Ir jei aš turėsiu mirti... ne, 
tėveli, aš bandysiu mirti kaip... kaip 
tikras vyras.”

“Aš žinau,” tarė tėvas, ir jo akys pa
sruvo ašaromis. “Tik aš jaučiuosi toks 
bejėgis, ir niekuomet nepamiršiu to, 
kad tu mane išgelbėjai, o pats likai.”

“Nekalbėk taip, tėti,” prašė Stuartas. 
“Pažiūrėk į gerąją pusę... aš galiu dar 
nemirti! Aš nenoriu mirti, nei vienas iš 
mūsų nenori, ir mes tikrai bandysime 
viską, kad pabėgtume.”

“Nėra vilties,” žodžiai buvo vos tik 
girdimas šnabždesys. Šalia stovėję suo
mių kariai, pasiruošę nešti karišką lo
velę, ant kurios gulėjo Stuarto tėtis, ne
galėjo suprasti, kas vyko tarp abiejų 
anglų, bet galėjo tik spėti.

Vienas jų nusiėmė mažą medalį, ku
ris kabėjo ant jo kaklo plona grandi
nėle. Jis uždėjo jį ponui Aštonui ant 
kaklo.

“Priimk tai sūnaus prisiminimui, po
ne,” tarė iškilmingai suomis. “Suaugu
siam vyrui yra sunkiau pasitraukti nuo 
sūnaus, kuris gali mirti, negu pačiam 
mirti. Būkite drąsūs.”

“Ačiū. Aš tave tik apsunkinu, Stuar- 
tai. Sudiev, vyre. Tegul Dievas tave lai
mina. Joks žmogus neturėjo drąsesnio 
sūnaus.”

Jie paspaudė vienas kitam rankas. 
Tada suomiai pakėlė stovyklinę lovelę, 
ir Stuartas, nebegalėdamas išlaikyti šio 
vaizdo, nuskubėjo į viršų.
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Iš apdaužyto viršutinio aukšto, kurio 
grindys buvo užverstos griuvėsiais, jis 
greitai išgirdo motorų garsą ir po kelių 
minučių pamatė motorines roges snie
gu judančias Norvegijos pasienio pusėn.

Jis negirdėjo žingsnių laiptais, bet 
staiga stipri ranka apglėbė jo pečius. 
Tai buvo Paavo.

Jie neištarė nė žodžio, bet šiuo metu 
jie buvo artimesni, negu broliai. Abu 
jie buvo daug paaukoję, abu žvelgė 
mirčiai į akis pasibaigus paliauboms, 
tačiau Stuarto auka buvo sunkiausiai 
pakeliama. Jei jis žus, tai bus auka už 
svetimą valstybę. Paavo gi kovojo už 
savo tėvynę.

Motorinės rogės mažėjo ir mažėjo 
sniege, kol pagaliau virto tik mažyčiu 
tašku. Kai jos dingo iš akių, abu jau
nuoliai palengva nusileido subirusiais 
laiptais ir prisijungė prie suomių apa
čioje. Vyrai naudojosi proga išsivirti 
dar vienus pietus. Kai rogės grįš, pra
sidės tikroji kova.

Stuarto draugai įkalbėjo nusnūsti. Jis 
nemanė, kad galės užmigti, bet buvo 
visiškai išsisėmęs, ir staiga nubudo po 
kelių valandų, kai Paavo jį papurtė.

“Jau paleidžiami rusai, Stuartai,” ta
rė švelniai Paavo. “Tie, kurie buvo iš
vykę su sužeistaisiais, grįžo. Rusai išlai
kė savo žodį. Tavo tėvas ir kiti jau 
Norvegijos žemėje.”

Stuartas linktelėjo. Jis išmiegojo be
veik penkias valandas ir vėl pasijuto 
gerai. Vėl buvo tamsu, ir vyrai tamsoje 
tyliai ruošėsi paskutinei beviltiškai ko
vai. Kiekvienas jų turėjo per pečius
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persijuosęs šautuvą. Buvo išdalintos 
rankinės granatos iš dėžių, kuriomis 
buvo prigrūstas visas fabrikas. Vienin
telis ginklas, kurio stigo, buvo kulko
svaidžiai. Jie būtų labai pravertę. Du 
ar trys kulkosvaidžiai buvo įgalinę 
suomius visai lengvai išlaikyti daugelį 
tūkstančių rusų gerame atstume.

Vienas paskui kitą rusų belaisviai ėjo 
į gatvę. Nuo rusų motorinių rogių ži
bintų buvo šviesu, kaip dieną.

“Kai belaisviai išeis, tos šviesos bus 
užgesintos,” tarė Stuartas, “ir tuomet 
jau galime laukti puolimo.”

“Jie nepuls,” tarė kietai šalia stovįs 
suomis. “Jie būtų tikrai kvailiai. Jie 
pirma bombarduos... ir ant mūsų galvų 
suvers visą pastatą.”

“Taip, taip ir bus,” pritarė Stuartas, 
ir stebėjo paskutinį rusą skubant gatve. 
Kai tik atsilikėliai dingo, lempos buvo 
užgesintos ir motoro garsai pranešė 
apie skubų pasitraukimą. Viskas dabar 
jau buvo paruošta suomių sunaikini
mui.

Staiga ore prašvilpė pirmieji sviedi
niai. Jie sprogo fabriko viduryje vir
pinančiu triukšmu. Stuartas krūptelėjo. 
Apšaudymas buvo vykdomas labai pla
ningai — sviedinys sekė sviedinį be
veik matematišku tikslumu. Didžioji jų 
dalis sprogo viršutiniuose aukštuose, 
nors kaikurie skriejo kiaurai, per vie
ną skylę įeidami ir per kitą išeidami.

Krintančių plytų bildėjimas maišėsi 
su ausis kurtinančiu sproginėjimu. 
Greit pirmojo aukšto grindys pradėjo 
linkti po plytų ir medinių balkių svo
riu. Oras buvo pilnas slopinančių dūmų. 
Viršutinė fabriko dalis degė, ir liepsna 
apšvietė gatvę.

Po dešimties minučių buvo pranešta, 
kad rusai artėjo. Manydami, kad tik 
labai nedaug suomių galėjo išlikti gyvų 
po tokio smarkaus apšaudymo, rusų 
vieneto vadas pasiuntė mažas žvalgy
bos grupes surasti kiek, jei iš viso, suo
mių išliko.

Rusai betgi nežinojo, kad suomiai 
puikiai išnaudojo šešias paliaubų va
landas. Jie laukė apšaudymo. Ir dėlto 
sunešė kiek galėdami daugiau atsargų 
į pirmą aukštą ir sustatė dėžes, kaip 
mažus bunkerius. Buvo ir nuostolių, 
žinoma, bet nedaug.

Stuartas nuėjo į savo postą. Raudo
nose liepsnose virš degančių šiukšlių

Argi ne linksma iškylauti?

jis sekė šešėlius, kurie slinko vis arčiau. 
Rusai naudojosi kiekviena galima pri- 
sidengimo priemone, be reikalo neri
zikuodami. Kai kurie jų labai gerai ži
nojo, kad suomiai yra labai taiklūs.

Vieninteliai garsai, kurie girdėjosi 
lau.ce, buvo medžių girgždėjimas ir de
gančio medžio spragsėjimas. Stuartas 
jautė, kai jo smilkiniai kalte kalė, ir jo 
rankos suprakaitavo ant šautuvo buo
žės.

Vienas rusų kažką šūktelėjo savo 
draugui. Jam pasirodė, kad fabrike, 
kuris atrodė kaip deganti krosnis, liko 
vien tik žuvusieji ir mirštantieji.

Stuartas turėjo laiko stebėti tiesiog 
nepaprastą suomių savitvardą. Jie 
kantriai laukė. Tuo metu priartėjo 
daugiau rusų. Jie ėjo atsargiai ir beveik 
visi turėjo granatas.

Vienas vyras ištraukė granatos užtai
są. Ta granata turėjo sprogti fabriko 
viduje. Iš to galima bus spręsti, ar yra 
kas gyvas likęs.

Pirm negu raudonasis karys spėjo 
užsimoti pasiruošę šautuvai spiovė ug
nimi. Iš keliolikos vyrų stovėjusių gat
vėje liko stovėti vos trys. Jie apsisuko 
ir šaukdami iš baimės puolė slėptis. 
Vienas po kito jie susmuko šautuvų ug
nyje-

Po poros minučių bombardavimas 
vėl prasidėjo, šį kartą net dar smar
kiau. Rusai buvo pasiryžę nuversti su
daužytą fabriką ant galvų tiems gynė
jams, kurie dar buvo išlikę gyvi.

Liepsnos šovė dar aukščiau, ir lubos 
pradėjo linkti. Viena šoninių sienų su
byrėjo ir iš dalies užvertė gatvę griuvė
siais. 15
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“Mes turime iš čia išsimušti,” sumur
mėjo Stuartas. “Kitaip būsime gyvi pa
laidoti.”

Vienas viršilų šūktelėjo savanorių 
“savižudžių grandžiai”. Jam reikėjo 
dvylikos vyrų, kurie pultų granatomis 
ir išsisprogdintų kelią pro apsupusių 
rusų linijas.

Fabrikas buvo apsuptas kulkosvaidi
ninkų, o už jų buvo pėstininkai pareng
tais šautuvais.

Stuartas pasisiūlė. Geriau mirti be
protiškame bandyme išsimušti, negu 
palikti fabrike ir būti mirtinai griūvan
čio pastato sutraiškytam.

Viršila rūsčiu veidu pakratė savo gal
vą ir nusišypsojo.

“Ne, drauge. Tu jau užtektinai gero 
padarei Suomijai. Tu nesi išrinktas. 
Jeigu būtų galimybė pabėgti, tu turi 
ją išnaudoti.”

Dvylikai vyrų, kurie sudarė “savižu
džių grandį”, buvo duotos granatos. Jos 
buvo pririštos apie kiekvieno kūną stip
ria virve ir atrodė, kaip kokią prijuostė. 
Kiekvienas vyras rankose turėjo po 
granatą su ištrauktu saugikliu. Vien 
piršto pakėlimas uždegtų dagtį.

Kaip šešėliai, žiaurūs, raudoni šešė
liai nuo degančio fabriko žėrėjimo, jie 
išslinko lauk ir smuko per gatvę. Vie
nas vyras krito, pakirstas ugnies, kuri 
ėjo kelių aukštumoje iš maždaug pen
kiasdešimt metrų nuotolyje esančio 
kulkosvaidžio lizdo.

Pašautas suomis žinodamas, kad jo 
granatos gali tuojau sprogti, didelėmis 
pastangomis atsisėdo ir sviedė savo 
granatas kulkosvaidžio pusėn. Grana
toms sprogstant suomis buvo nebegy
vas — kita kulkų salvė jį vietoje nu
kovė.

“Suomių didvyris,” tarė tyliai Paavo. 
“Pasaulis prisimins suomių didvyrius, 
kai Stalinas ir jo žudikai bus pamiršti.”

Stuartas linktelėjo. Jis negalėjo kal
bėti. Jis visą laiką stebėjo likusius gra
natomis ginkluotus vyrus.

Viens po kito jie dingo išeidami pro 
išdaužytas namų duris ar išverstus lan
gus. Gatvėje vėl viskas lyg nurimo. 
Sviediniai fabrike liovėsi sproginėję. 
Raudonieji laukė, kol ugnis ir dūmai 
išvarys užsispyrusius suomius iš slėp
tuvės.

Tie, kurie buvo likę fabrike, dusdami 
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nuo dūmų ir prakaituodami nuo karš
čio, kantriai laukė. Viskas dabar pri
klausė nuo bombarduotojų. Jei suomiai 
pajėgtų sunaikinti kulkosvaidžius, tai 
dar gal ir buvo galimybė kovojant pa
bėgti. Už kulkosvaidžių laukė raudonų
jų kariai, bet tai jau būtų kova vyro 
prieš vyrą.

Ryškus oranžinės šviesos blykstelė
jimas apšvietė gatvę. Vienas iš “savi
žudžių” pasiekė tikslą. Blykstelėjimą 
sekė sprogimas. Po kelių sekundžių — 
vėliau blykstelėjimo ir sprogimas. Lau
kinės pergalės šauksmas pasakė lau
kiantiesiems, kad vienas kulkosvaidžių 
jau išmuštas iš rikiuotės.

Šauksmui dar nenutilus, sprogo kitos 
granatos. Jos sprogo kitame gatvės ga
le. Vienas, du, trys, keturi. Stuartas 
skaičiavo sprogimus.

Pirm negu jis galėjo suvokti, jis pasi
juto išneštas iš slėptuvės šaukiančių 
suomių bangos. Laukimo laikas pasibai
gė. Tai buvo paskutinis beprotiškas 
“mirties bataliono” veiksmas. Jei jie 
turi mirti, jie buvo pasiryžę mirti ko
voje.

Stuartas atsidūrė vyrų masės vidu
ryje, kuri, kariams išsidėstant, greitai 
pradėjo retėti.

Iš.mažąjį miestelį gaubiančios tamsu
mos skrodžių šviesos skriejo tai pirmyn, 
tai atgal stebinančiu greičiu. Rusai šau
dė iš šautuvų. Staiga kažkas prašvilpė 
pro Stuarto veidą. Kulka!

“Šion pusėn, Stuartai.” Tai buvo Ju- 
hani balsas. Ten buvo Paavo su Mikko. 
Keturi skautai pasuko tamson, tiesiai į 
vakarus. Jie žinojo, kad jų laukia rau
donieji pėstininkai,

(Bus daugiau)
Verčia R .Mieželis 

Iliustruoja A. Muliolis
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Muencherro sesės ir broliai. Vokietijos Rajonas

(atkelta iš 1 1 psl.) 

sirodė! Jei tai ne jis, policija užpultų 
tik nekaltą žmogų.” Bet Antanukui lyg 
kas sakyte sakytų: “Tu neapsirinki. 
Veik greitai, tai reta proga!”

Antanukas nutarė patikrinti, ar tik
rai tai čia tas piktadarys. Nieko nelau
kęs, nubėgo prie kino kasos ir už pas
kutines sutaupąs, skirtas gerajam Kalė
dų darbeliui, nusipirko bilietą ir išėjo 
kinan. Pradžioje kine Antanukas nieko 
nematė, bet akys greit priprato ir jau 
galėjo tamsumoje atskirti žmones. Ėmė 
vaikščioti ir žiūrėti. Kino tvarkdarys 
nurodė jam vietą, bet Antanukas ne- 

sėdo, o slinko vis toliau. Kažkoks ponas 
patempė jį už rankovės ir paprašė ne
trukdyti žiūrėti, matyt, įdomaus filmo. 
Bet Antanukas vėl toliau nuslinko, nors 
bijojo sutikti tvarkdarį, kad šis jo ne
išvestų iš kino, kaip slankiojantį nenuo
ramą ir trukdantį žiūrovams. Todėl ėjo 
labai pamažu ir nuolat akimis ieškojo 
piktadario. Pagaliau jį pamatė! Neto
liese buvo laisva vieta. Atsisėdo, bet 
žiūrėjo ne filmo, o labai atsargiai, kad 
neįtartų, į piktadarį. Pagaliau įsitikino, 
kad tai tikrai tas pats asmuo, kurio at
vaizdą matė pašte. Truputį dar pasėdė
jo ir, pamatęs, kad piktadarys labai įsi
gilinęs j filmą, nežymiai išslinko iš sa
lės ir tuoj koridoriuje nuėjo prie tele
fono. Paskambino policijai. Atsiliepė 
vyriškis, ir Antanukas pažino tėvelio 
balsą.

— Tėveli, čia Antanukas. Aš kalbu iš 
kino. Čia filmo žiūri piktadarys, kurio 
policija ieško ir kurio atvaizdas ir skel
bimas kabo pašte.

Toliau Antanukas smulkiai nupasa
kojo viską ir nurodė, kur net ieškoma
sis sėdi. Tėvelis nenorėo tikėti, bet An
tanukas tol prašė, kol tėvelis sutiko at
važiuoti.

— Tu eik namo, o aš pažiūrėsiu. Tik 
nieko nesitikiu. Tu, tur būt, vėl prasi
manai. ..

Antanukas nėjo namo, bet palaukė, 
kol tėvelis atvyko.

Clevelondo Živi- 
lės draugovė su 
dreugininke J. 
Laikūnaite

Nuotr.
VI. Bacevičiaus
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Tradicinėje Naujųjų Me
tų Clevelando Skauti
ninkų Ramovės sueigoje 
pas O. ir V. Šenbergus

Nuotr. VI. Bacevičiaus

— Ko stovi, bėk namo!
— Bet, tėveli, aš saugojau, kad jis ne

išeitų. Be to, aš užtrenkiau duris, o rak
to neturiu.

Tėvelis padavė raktą, o pats įėjo 
kinan.

Namuose buvo šviesu. Reiškia mama 
jau grįžo ir Antanuko nerado. “Vėl ma
ne bars”, pagalvojo Antanukas. Todėl 
įslinko labai tykiai, ant pirštų galų.

— Kur buvai ir kur vėlų vakarą 
vaikštai? Juk liepiau būti namie.

Antanukas jau norėjo viską mamai 
išpasakoti, net buvo prasižiojęs, bet su
silaikė. .. “O jei tėvelis ten ras visai 
kitą žmogų. Jei būsiu apsirikęs. Tada 
mama pasakys, kad aš vėl ėmiau pra
simanyti ir meluoti. Geriau tylėsiu. Tė
velis gal nieko nesakys, jei mano įtari
mas nepasitvirtins”, — mąstė Antanu
kas. Jis atsiprašė mamos ir pasakė, kad 
buvo išėjęs pasivaikščioti. Mama, ma
tyt, nepanorėjo šį kartą Antanuko ka
mantinėti ir užsuko radiją. Pradžioje 
grojo trankų maršą. Tai buvo stotis to 
miesto, kur gyveno Antanukas. Vėliau 
radijas davė labai graži os muzikos, bet 
Antanukas jos neklausė. Jis tik labai 
laukė tėvelio sugrįžtant. Staiga radijo 
muzika nutrūko.

— Dėmesio! Duodame specialų pra
nešimą. Tik ką policija kine sulaikė se
niai paieškomą žmogžudį. Sekite mus. 
Vėliau duosim smulkesnių žinių, — kal
is

bėjo radijo pranešėjas.
Antanukas, kaip padūkęs, ėmė šoki

nėti po kambarį ir šaukti:
— Aš nemelavau! Aš neapsirikau! Aš 

jį tikrai atpažinau!
— Kas gi čia dabar? Kas tau pasida

rė, Antanuk? — nustebusi paklausė 
mama.

Antanukas ne tuoj ėmė jai smulkiai 
dėstyti, kas buvo atsitikę, kai jis buvo 
išėjęs pasivaikščioti. Jis pradžioje sa
vyje jautė didelį pasitenkinimą ir tan
kų širdies plakimą. Jam buvo labai ma
lonu, kad jis viską pirma gerai ištyrė, 
o tik paskui apie tai sakė ir tvirtino.

Bet radijo muzika vėl buvo pertrauk
ta. Pranešėjas skelbė:

— Tik ką sulaikytas piktadarys yra 
John Smith, ilgą laiką sėkmingai slaps
tęsis. Bet dabar jis jau priėjo liepto ga
lą. Jis pateko į policijos rankas dėka 
sumanaus berniuko, kuris yra skautas. 
Bet leiskime prie mikrofono pakalbėti 
policininkui Gustaičiui, minimo berniu
ko tėveliui.

— Malonūs klausytojai, — pradėjo 
tėvelis. — Kad šiandien man teko su
imti didelį nusikaltėlį ir už tai laimėti 
nremiją, turiu būti dėkingas savo ma
žajam sūnui Antanukui. Jis tikrai^ pa
darė gerą patarnavimą. Tai mažasis 
seklys, šį kartą susekęs didelį nusikal

tėlį.
L. E-tas
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwond St.. Los Angeles 26. Calif.

ČIKAGOS ORO SKAUTŲ TRADICINE

Žodžiai R. Sakalo
Melodija: "Vėliavos iškeltos plakas"

Lietuvai mes pasišventę 
Jai tarnaujam erdvėje. 
Visi esam jai prisiekę 
Lituanikos dvasia.

Sklandytuvais raižom dangų, 
Mumis džiaugias Lietuva, 
Oro skautai — visi broliai. 
Mūsų pareiga šventa.

15 ČIKAGOS ORO SKAUTŲ VEIKLOS
1956 m. lapkričio mėn. 23 d. Čikagos oro 

skautų "Dariaus ir Girėno" draugovė atšventė 
trijų metų sukaktj. Buvo surengtas gražus minė
jimas, i kurį atsilankė gausiai svečių, tunto 
skaučių bei skautų ir tėvų komiteto atstovas. Šia 
proga oro skautų vėliavos krikšto kūma dovanojo 
vėliavai gražų kotą, o oro skautės — brangų 
foto albumų. Ant parengto užkandžių stalo sto
vėjo tradicinis tortas su trim žvakutėm, atžymin- 
čiom tris sėkmingus gyvavimo metus. Besivaiši- 
nant buvo smagiai padainuota, o po vaišių ir dai
nų sekė šokiai.

Minėjimo proga draugovėn įstojo keletas nau
jų kandidatų. Taip pat buvo suaukota graži suma 
pinigų sklandymo fondui. Tai žada būti gera 
pradžia mūsų norimam įsigyti sklandytuvui. Su 
puikia nuotaika ir pasisekimu tikimės jau atei
nančią vasarą-sklandyti mėlynose padangėse.

V. D.

Mergužėlės mus išlydi, 
Sega gėles prie švarkų 
Ir kartu mintimis skrenda 
Su mumis virš debesų.

Mūs lėktuvai spindi saulėj. 
Vytis joja ant sparnų. 
Tiktai širdys mūsų ilgis, 
Lietuvos melsvų erdvių.

Laisvės saulei užtekėjus. 
Virš pavergtos Lietuvos, 
Mes budėsim jos padangėj 
Nuo aušros iki aušros.

BUVO LAKŪNAS
(A.a. lakūnui R a u b a i atminti)

Prieš 39 metus lietingą pavasario dieną Jonienė sėdėjo savo trobelėje ir pro rasotą 
langą žiūrėjo į pavasariškai pabiurusį vieškelį, kuriuo turėjo pareiti jos mylimasis sūnus, 
šeštosios klasės gimnazistas. Jau ir pirmieji vakaro šešėliai pradėjo lįsti iš kampų, bet sūnaus 
vis dar nebuvo matyti.

Tik vėliau ji gavo laišką ir sužinojo, kad jos sūnus — savanoris. Jis prašo ją melstis į 
Aukščiausiąjį palaimos jo ir draugų žygiams ir kovoms.

Vėliau ji žinojo, jį lakūnu esant. Karo Mokyklą baigus.
Dar labiau mąstė apie sūnų lakūną. Dažnai klausdavo savęs, ar tas jos mylimasis‘Vy

tautas neparskris kada su ta nepaprastąja mašina. Tiesa, frontas toli, bet ką reiškia toks 
tolumas mokančiam skraidyti, vien tik menkniekis.

Karas pasibaigė. Lietuva tapo laisva. Kovotojai grįžo į namus. Kitus priglaudė Šaltas 
žemės sluoksnis čipliškių, Radviliškio, Širvintų, bei Giedraičių laukuose. Negrįžo ir Vytautas.

Buvo šilta pavasario diena, Jonienė, stovėdama prie savo trobelės, lesino negausų 
vištų būrį. Staiga, kažkieno žingsniai pasigirdo netoli jos.

— Labą dieną, tetule, — pasveikino jaunas, lieknas vyras, apsirengęs žalsva apdėvėta 
uniforma.

— Labą, lobą — atsako Jonienė.
Jonienei suvirpėjo širdis. Jis kartu su jos Vytautu tarnavo kariuomenėje, tad be abejo 

žino, kur dingo sūnus.
— Sakyk, kur dingo mano Vytautas?
— Tetule, veidmainiauti aš nemoku, pasakysiu tamstai tiesą. Jis žuvo prie Varėnos. 

Narsus buvo vyras. Jis niekad nevengė susitikti su kelis kartus skaitlingesniu priešu, o 
susitikęs bemaž ir visuomet išeidavo laimėtoju.

Nors moteriškė gal ir nieko negirdėjo pro šią žinią, karys pasakojo toliau:
— Jis su lėktuvu puolė priešo šarvuotą traukinį, bet nelaimei sugedo lėktuvo moto

ras. Lėktuvas krito žemėn. . . Vytauto kūną cpdome po lėktuvo skeveldromis. Neverk, 
tetule, jis žuvo kaip tikras didvyris. . . Aug-os
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JUODOJI MAMBA

Ar jums teko kada nors labai išsigąs
ti? Ir tai ne trumpam momentui .ku
riam praėjus vėl atgaunama pusiausvy
ra, bet pergyventi minutes trunkantį 
mirties siaubą?

Jei kada tektų sėdėti bejėgiam prieš 
pasirengusią pulti juodąją mambą, Jūs 
patirtumėt tokią išgąstį, kokią, dėkui 
Dievui, nedaug kam yra tekę pergy
venti. Iki šiol nesu girdėjęs apie nuo
dingesnę gyvatę už juodąją mambą. Jos 
nuodai per kelias sekundes suparaly- 
žuoja auką, o dar kelioms sekundėms 
praėjus — nužudo.

Tai man atsitiko prieš pusantrų metų 
Pietų Rodezijoj, liepos mėn. 22 d. 5.45 
vai. ryto įlipau j Fairey Battle lėktuvą 
ir netrukus skridau 5000 pėdų aukštyje 
virš Afrikos stepių, besitęsiančių į ry
tus. Šis mano skridimas turėjo būti čia 
paskutinis, prieš išvykstant į Keniją 
kovoti su Mau Mau teroristais. Aš tu
rėjau maža patyrimo skraidyti su šio 
tipo lėktuvu, nors per paskutinį pasau
linį karą buvau RAF (anglų karo avia
cijos) pilotas ir skraidžiau pradžioje su 
Hurricane, o vėliau Spitfire naikintu
vais. Karui pasibaigus, skraidžiau kaip 
lakūnas keliose vietose, kol pagaliau 
apsistojau Rodezijoj. Čia darbas buvo 
labai vienodas ir nuobodus, tad, kai bu
vo ieškomi lakūnai kovoti su Mau Mau 
teroristais, padaviau pareiškimą ir bu
vau priimtas.

Mano žvalgu šį rytą buvo neseniai at
vykęs iš Buiawango vietovės Rodezijoj 
jaunuolis vardu Tomas Miltonas. Šiuo 
momentu jis buvo toli užpakalyje lėk
tuve, bandydamas sutaisyti tarp piloto 
ir žvalgo esantį telefoną, kurs jau kuris 
laikas neveikė.

Aš vis kilau, norėdamas išbandyti, ar 
Fairey Battle galės pakilti iki 15.000 
pėdų aukščio, kuo aš labai abejojau. Iš 
šio aukščio norėjau pasilavinti smigi
muose.

Tik staiga pajutau kažką užpakalyje 
savęs...

—Tai kaip, Tomai ,ar pagaliau pavy
ko sutaisyti? — ramiai paklausiau.

Nesulaukdamas atsakymo, žvilgterė
jau atgal. Nuo to, ką aš pamačiau su
stingo mano kraujas. Visiškai čia pat 
už mano nugaros susirangius, su aukš- 
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tai iškelta galva, buvo juodoji mamb< 
Nors aš visą laiką kilau, palyginti, st' 
čiu kampu, bet tas gyvatei nedarė j t 
kios įtakos.

Tuo momentu aš visai nepagalvojau 
kaip ji pakliuvo į lėktuvą. Vėliau pa 
aiškėjo, kad pereitą naktį lėktuvas bu
vo paliktas lauke. Šita juodoji baiseny
bė turėjo įšliaužti į neuždengtą kabiną 
ir susirasti sau šiltą vietą ant krūvos 
nailoninių taikinių — rankovių, kuriuos 
mes vilkdavome besimokantiems šau
dyti lakūnams.

Aš sėdėjau suparalyžuotas iš baimės. 
Bandžiau nusukti akis nuo juodos kaip 
anglis galvos, kuri suposi pėdos atstu
me nuo mano veido, o iškištas dvišakis 
liežuvis judėjo kairėn ir dešinėn. Ir aš 
jutau, kad nuo įsmeigtų į mane gyvatės 
akių nepajėgių atitraukti savųjų.

Bandžiau galvoti apie telefoną. Jei 
pavyktų kaip nors pranešti Tomui, šis 
priėjęs galėtų iš užpakalio gyvatę už
mušti. Pats nedrįsau bandyti jungti te
lefoną, kad ir tikintis jį esant sutaisytu, 
nes jutau, kad, kai tik aš pajudėsiu, gy
vatė kirs.

Mano rankos mėšlungiškai spaudė 
vairolazdę, bet man pagaliau pavyko 
atitraukti akis nuo tos baisenybės. Da
bar laukiau, kad kiekvienu momentu 
pajusiu jos kirtimą į mano neapsaugo
tą nugarą ar rankas. Dėl karšto klimato 
Rodezijoj mes skraidėme apsirengę tik 
dengiamos spalvos trumpomis kelnėmis 
ir trumpom rankovėm marškiniais. Bet 
argi plonytė medžiaga būtų galėjus ap
saugoti nuo smailių gyvatės dantų?

Mačiau, kad aukščio rodyklė rodė jau 
9.950 pėdų aukštį.

— Ką gi daro Tomas? Negi jis dar 
nesutaisė? — taip be atsakymo viena po 
kitos skrido mintys. Tik netikėtai tuo 
momentu išgirdau ausinėse treškėjimą.

— Ar girdi mane, Dikai? — išgirdau 
Tomo balsą.

Kai bandžiau kalbėti pajutau, kad 
liežuvis buvo prilipęs prie gomurio, o 
lūpos buvo tokios sausos, kaip apačioje 
esanti toji saulės išdžiovintą Afrikos 
žemė.

— Ar mane girdi, Dikai? — vėl pasi
girdo jo balsas.

— Taip, — vargais negalais atsakiau 
— gyvatė, gyvatė...

— Kas? Ar kas blogo nutiko?
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Skautybė žaidimuose
Veda Vai - Vai

Skautybė yra žaidmas. Bežaisdami laviname atminti, vikrumą, pastabumą ir sumanu
mą. Žaidimai mus išmoko bendradarbiauti su kitais, būti draugiškais ir mokėti susivaldyti.

Sueigose žaidimai priduoda mums skautiškos dvasios, suteikia progos prisiminti įstatus, 
įsakymus ir išeitus patyrimų programos punktus. Stovyklose žaidimai lavina kūną, padeda 
pažinti gamtą, o kadangi skautas yra gamtos draugas, jis stengiasi kuo geriau susipažinti 
su gamta. Stovyklos žaidimuose pritaikome ką per metus išmokstame skilties ir draugovės 
sueigose. Žaidimų yra įvairių; jie keičiasi su skautų amžiumi ir patyrimu. Jaun. skautų 
žaidimai yra skirti pramogai. Skautų žaidimai jau lavina protą ir duoda progos susikaupti 
ir parodyti savo sugebėjimus.

Skautybė — didelis žaidimas. Svarbiausiai tą žaidimą žaisti skautiškoj dvasioj, mo
kėti laimėti arba būti garbingu pralaimėtoju.

Tad žaisdami budėkime!

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ ŽAIDIMAI 
Upelis

Su kreida ant grindų nubrėžti linijas, vaizduo
jančias upelį. Jos gali vingiuoti taip, kaip upelis, 
bet neturi būti platesnės kaip 4 pėdos. Skautai 
užrištom akim išsirikiuoja kitame kambario gale.

Davus švilpuką, jie eina priekin ir bando šokti 
per upelį. Šoka ne visi kartu, bet tik keli /kiek 

vieta leidžia/. Tie, kurie paliečia liniją vienoj 
ar kitoj pusėj, ar įšoka upelio vidurin — nuskęs
ta /išeina iš Žaidimo/. Peršokusieji per upelį eina 
vėl kambario galan ir vėl šoko. Ir taip tęsiasi 
tol, kol lieka tik vienas, kuris laimi žaidimą.

Piešimas
Žaidėjai su popierių ir pieštuku rankose su

stoja į eilę. Ant priešais stovinčiojo nugaros pa-

— Už mano nugaros gyvatė, ateik 
greičiau — šnabždėjau uždusąs — pa
siimk ką nors, nes tai juodoji mamba.

— Po galais! — išgirdau jo sunkų 
atsidūsimą.

Aš norėjau vėl pažiūrėti į gyvatę, bet 
bijojau, kad ji, pamačiusi bet kokį ma
no judesį, kirs. Po truputį sukdamas 
akis, vėl pamačiau jos juodą galvą per 
nėdą už mano nugaros. Tada išgirdau 
Tomo balsą, bet jau nebuvo kada klau
sytis ką jis sako, nes gyvatė sustingo 
ir atlošė galvą kirtimui. Buvo aišku, 
kad atėjo lemiamas momentas.

— Laikykis! — riktelėjau Tomui ir, 
pirm negu jis spėjo ką atsakyti, paver
čiau lėktuvą.

Taip žemyn galvom skridome 2 ar 3 
sekundes, tada atverčiau lėktuvą atgal 
ir perėjau į smigimą. Atsisukau vėl pa
sižiūrėti. Dabar gyvatė raitėsi ant grin
dų bandydama atgauti pusiausvyrą. 
Mačiau svyrinėjantį Tomą, kuriam iš 
nosies ir burnos tekėjo kraujas. Jis po 
truputį slinko pirmyn, laikydamasis už 
lėktuvo liemens rėmų. Rankoje turėjo 
didelį varžeklėms sukti raktą. Norėda
mas jam kiek nors padėti, pradėjau iš 
lėto lyginti lėktuvą. Pagaliau išgirdau 

vieną po kito sunkius rakto smūgius. 
Jiems nutilus, Tomas sunkiai prisirėmė 
prie mano sėdynės.

— Ar smarkiai susižeidei? — paklau
siau, — man labai gaila, kad taip atsi
tiko, bet aš jau neturėjau kitos išeities, 
nes gyvatė mane puolė.

— Nieko baisaus, Dikai, — jis pra
švepleno pro prakirstas lūpas mane ra
mindamas, — aš susimušiau žandą. Na, 
bet pats gali jau nusiraminti, nes aš ją 
užmušiau.

Po 15 minučių nutūpėme. Tomas nu
ėjo į ambulatoriją, kur jam buvo su
teikta pirmoji pagalba. Aš užsidegiau 
cigaretę vis dar drebančiais pirštais ir 
stebėjau, kaip du juodukai, aerodromo 
darbininkai, iš lėktuvo išėmė užmuštą 
juodąją mambą, kuri buvo virš penkių 
pėdų ilgio. Kad ir su negyva elgėsi la
bai atsargiai.

Dabar aš dar vis skraidau Afrikoje. 
Tik jau prieš išskrisdamas visuomet 
gerai apžiūriu lėktuvą, nes nenoriu, 
kad toks įvykis dar kartą pasikartotų. 
Jei pavyko tuomet išlikti gyvam, tai 
buvo tik akla laimė, nes 99 kartus iš 
100 juodoji mamba taip ilgai nelaukia.

Sulietuvino ps. V. Tamulaitis
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sideda popierį; vadovas stovi pirmas ir pamažu 
veda visus žąsele. Taip eidami žaidėjai turi nu
piešti sutartą daiktą: katę, gyvatę ir 1.1. Laimi 
tas, kuris vaizdingiausiai nupiešia sutartą daiktą.

Kas aš?
Kiekvienam žaidėjui ant nugaros prisegamas 

lapelis, ant kurio yra užrašytas vardas: Vytautas 
Didysis, Vaižgantas ir pan. Iš eilės kiekvienas 
gali klausti 20 klausimų: pvz. Ar aš esu žymus 
žmogus? ir t.t. I tuos klausimus galima atsakyti 
tik "taip" ar "ne". Laimi tas, kuris atspėja sa
vo duotąjį vardą, suvartodamas mažiausiai klau
simų.

Telegrama
Vadovas duoda kiekvienai skilčai žodį /tą pa« 

visoms skiltims/. Tada skiltys turi parašyti te 
legramą, vartodami žodžius, prasidedančius duo 
tojo žodžio raidėmis: pvz. STOVYKLA — "Stok 
Tuojau Ona Važiuok Yugoslavijon Kam Lauki 
Anų". Laimi skiltis, greičiausiai parašiusi tele
gramą.

Prisimink dainas
Žaidėjai pasidalina į dvi grupes. Kiekvienai 

grupei vadovas duoda lopelius, ant kurių yra 
surašytas kokos nors dainos posmelis. Laimi gru
pė greičiausiai sudėjusi posmelį teisingai.

DARBELIAI

paruošė Miškinis

Miela sesut ir broli,
Pasveikink šiais metais savo tautiečius mūsų 

Nepriklausomybės Šventės proga su pačios ar 
paties padaryta atvirute. Štai pavyzdėlis. Reika
linga šie daiktai: paišybos popierio, juodo rašalo 
arba tušo ir spalvuoto popierio trispalvei.

Pirmiausiai išsikirpk sau tinkamą dydį popie
rio pačiai atvirutei. Pieštuku nusibraižyk pieši
nėlį; įdėk skautiškumo su rūtelės, lelijos, skautės 
ar skauto siluetu, kaip pavyzdėlyje /Kad būtų 

aiškiau, sekime mano pavyzdėlį toliau/. Dabar 
iš spalvoto popierio iškirpk tinkamo dydžio spin
dulius: vieną geltoną, antrą žalią, o trečią rau
doną. Įklijuok juos kaip parodyta. Juodu rašalu 
arba tušu jlipdyk skautės siluetą. Atversk atviru
tę ir įrašyk pasveikinimą.

Nepamirškit Miškiniui parašyti savo pageida
vimus ar pasiūlymus. Rašykite į "Skautų Aido" 
redakciją — Miškinis, c/o v.s. Č. Senkevičius 
788 Windermere Ave., Toronto 9, Ont. Canada.

Pasakykit kas mes esam: katės, šunes, ar vilkai, ar rudos laputės vaikai?
AAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/
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įnašą didžioji jseim.Fi

S-gos 38 metinių proga, buv. Aušros Vartų skaučių tunto tuntininkei s .0. Siliūnienei 
pristačius, už darbštumą ir pažangumą skautavime garbės ženklais apdovanotos šios tunto 
skautės - vadovės:

Tėvynės Dukros Ženklu — v.si. M. Grigaravičiūtė, v.si. Z. Černeckaitė, v.sl. V. 
Pavilčiūtė.

Vėliavos Ženklu — v.sl. R .Bliūdžiūtė, v.sl. Z. Biliūnaitė, v.sl. J. Junkerytė, v.sl. M. 
černiūtė, v.sl. T. Rūkaitė, v.sl. R. Vaitkevičienė.

Pažangumo Ženklu — v.sl. V. Frankaitė, v.sl. G. ParnaraviČiūtė, si. M. Lancevičiūtė.

SESERIJOS PASTOGĖJE
• v.s. Lidija Čepienė ir s. Viktorija čečetienė 

pr.m. gruodžio mėn 8 ir 9 d.d. dalyvavo New 
Yorke Exilu Skautų Konferencijoje, kurioje buvo 
sudaryta Exiliu Skaučių Taryba. Jos vicepirminin
ke išrinkta mūsų V. Čečetienė.

• v.s. K. Kodatienė, s. V. Kalendrienė ir s. 
prof. kun. S. Yla pr. metų gale lankėsi Čikagoje 
ir su Vyriausia Skautininke tarėsi skautiškais 
reikalais.

• v.s. L. Čepienė, Vadovių Lavinimo Dalies 
vedėja paruošė projektą "Gintaro Ženklo" Vado
vių Mokyklos, kuri, tikimasi pradės veikti nuo 
š.m. vasario mėnesio.

Ji taip pat sudarė įdomų šių metų darbo pla
ną vyresnėms skautėms. Visos pavienės vyresnės 
skautės ir vyr. skaučių vienetų vadovės prašomos 
nedelsiant jai suteikti savo adresus. /L. Čepienė, 
Box 62, Boston 26, Mass.

• v.s. Emiliją Putvytę, JAV Rajono skaučių 
vodeivę prieš Kalėdas ištiko gaisro nelaimė. Ji 
liko taip, kaip stovi. Įstaigos bendradarbėms su
teikus pirmąją pagalbą, ji pradėjo iš naujo gy
venti ir tęsti skautišką darbą. Jos dabartinis ad
resas šis: 98 Russ St. Hartford, Conn.

Seserijos Vadija ląbai užjaučia savo narę ir 
linki jai jėgų ir ištvermės šioje nesėkmėje.

• Visu skautininkių žiniai. Visos skautininkės 
pakeitusios savo gyvenamąją vietą, prašomos 
pranešti Vadijoi savo naują adresą.

Skautės, atvykusios j JAV ir Kanadą iš kitų 
kraštų, registruojasi artimiausiam skaučių vie
nete.

Seserijos Vodijos adresas — 1934 So 48 Ct. 
Cicero, III. USA.

• Nauji vadovių adresai: Aušros Vartų tun- 
tininkė s. Angelė Karnavičienė 4119 So Fran- 
cisco Ave., Chicago, III; Omahos Skaučių vieti
ninkė G. Kovaitė 5514 So St. Omaha, Nebr.; 
Šešupės Tunto tuntininkė s. Ona Roznikienė, 
3136 N. 7th St., Philadelphia 33, Pa.; Los An
geles Skaučių vietininkė D. Pulkauninkoitė, 2457 
Silverlake Blvd. Apart. 3, Los Angeles 39, Cahf.

• Prašomos pranešti Vadijoi savo adresų šios 
skautininkės: M. Dunduraitė, L. Milukienė, A. 
Eivienė, I. Chmieliauskaitė, B. Variakojienė; aka- 
demikės sk. R. Norvaišaitė ir Gr. Stepaitytė, nes 
joms siųsti laiškai grįžo.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
• Anglijos rajono vadeiva ps. B. Zinkus, jo 

pačio prašymu, atleistas iš pareigų nuo 1956 m. 
lapkričio mėn. 5 d. Naujuoju rajono vadeiva nuo 
tos pat dienos paskirtas ps. J. Alkis.

Ilgametis Vokietijos rajono vadeiva s. A. 
Ven 1‘uskas, jo pačio prašymu, atleistas iš pa
reigų nuo 1956 m. gruodžio mėn. 10 d. Sktrv. 
A. Venclauskas išemigravo į JAV. Naujuoju ra
jono vadeiva nuo tos pat dienos paskirtas ps. T. 
Gailius.

• v.s. č. Senkevičius, perėmęs "Sk.A." vyr. 
redaktoriaus pareigas nuo 1957 m. sausio mėn. 
1 d., nuo tos pat dienos atleistas iš "Sk. A." 
Brolijos redaktoriaus pareigų. Naujuoju "Sk.A/ 
Brolijos redaktoriumi nuo 1957 m. sausio mėn. 
1 d. paskirtos jūrų s. B. Stundžia.

• Pasikeitę adresai — LSB Ūkio Skyr. vedėjo 
v.sl. S. Krašausko — 32 Pasadena Gardens, To
ronto 9, Ont.

Clevelando tunt. s. V. Kamonto —*515 E.
115 St., Cleveland 8, Ohio;

LSB Vilkiukų Skyr. vedėjo ps. A. Valatkaičio 
— 5727 So. St. Louis Ave., Ccicago 29, III.

ANGLIJOS RAJONAS
• Lapkričio 3-4 d. Nottinghame įvyko Ang

lijos Rajono Seserijos ir Brolijos vadovių-vų są
skrydis, kuriame buvo aptarti rajono rūpimieji 
reikalai.

• Lapkričio 18 d. Bradford© Šatrijos Raganos 
ir Geležinio Vilko draugovės atšventė savo pen- 
keriu metų darbo sukaktį. Tai didžiausi rajono 
vienetai, kuriems jau ilgus metus gražiai vado
vauja v.sk. v.sl. R. Bružinskienė ir ps. J. Bru
žinskas. Draugovių sukaktis paminėto pamaldo
mis ir sueiga. Gauta daug sveikinimų.
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KANADOS RAJONAS
TORONTO, ONT.
• Kalėdinių švenčių pabaigai, per Tris Karalius, 

sausio 6 d .Lietuvių Namuose vyr. skautės suruo
šė smagiai praėjusią arbatėlę vyresnio amžiaus 
skautėms-ams ir jų vadovams-ėms. Prie gražiai 
papuoštų ir pačių sesių skaniais valgiais apdėtų 
stalų susėdus, pobūvį atidarė ps. Ir. Ulickaitė, 
pakviesdama į susirinkusiuosius kalbėti Vyriau
siąjį Skautinnką v.s. Stp. Kairį. VS savo kalboje 
pasveikino seses ir brolius Naujųjų Metų proga, 
priminė Šiuos visai pasaulio skautijai svarbius, 
jubiliejinius metus ir ateinančius 1958-sius 
jubiliejinius lietuvių skoutams-ėms. Po VS kalbos 
pašnekesiui buvo pakviesta sesė A. Šarūnienė. 
Pašnekovės tema buvo apie gyvenimo prasmę. 
Sesė atpasakojo kelias skaitytas šiuo klausimu 
noveles, padarydama išvadą, kad be dvasinio 
džiaugsmo žmogus gyvenimo prasmės nemato ir 
palinkėjo skautams-ėms to džiaugsmo nuolatos 
turėti. Besivaišinanf buvo atlikta linksma progra
mėlė: sk. vytis kand. si. J. Karasiejus paskaitė 
savo sueiliuotą jumoristišką kūrinėlį apie Toronto 
skautų veiklą, sesės pasirodė su linksmu vaidini
mu apie karalių, karalienę, dukterį ir princą. Po 
vaišių ir programėlės vyko smagūs šokiai. Pobū
vyje dalyvavo virš 50 šeimininkių, svečių ir 
viešnių.

• Sausio 13 d. Prisikėlimo parapijos salėje 
mūsų mažieji su savo tėveliais ir daug daug sve
čių turėjo progos pasidžiaugti paskutiniąja Ka
lėdų eglute Toronte. Šią puikią popietę suruo
šė Šatrijos ir Rombyno tuntai, o programą atliko 
jaun. skautės ir vilkiukai, rimtai ruošęsi keletą 
savaičių. Programoje buvo J. Kuzmickio 3 pa
veikslų vaidinimas "Kalėdų Senelis", deklama
cijos ir dainavimas. Pats vaidinimas, pastatytas 
veikliosios įoun. skaučių vadovės ps^ D. Kerševi- 
čienės pastangomis, praėjo sklandžiai ir buvo 
visiems įdomus žiūrėti ir klausytis. Juo įrodyta, 
kad per didelį darbą galima pasiekti ir su pačiais 
mažaisiais nuostabių rezultatų. Garbė mūsų skau
tiškojo atžalyno vadovams.

Po programos Kalėdų Senelis /ps. Vyt. Abro
maitis/ visus mažuosius apdovanojo įvairiaspal
viais maišeliais, pilnais laukiamų skanumynų. 
Pasivaišinę gautomis dovanomis, mažieji pašoko 
smagių lietuviškų ratelių.

MONTREAL, QUE.
• valt. A. Pilypaičiui išsikėlus į Hamiltoną, 

DLK Gedimino Laivo vado pareigas perėmė vair. 
V. Remeika. Brolis Algis Montrealio jūrų skautų 
gyvenime buvo vienas iš energingiausių darbuo
tojų. Jo pastangomis vienetas išaugo į stiprų lai
vą, aprūpintą ne vien motoru, bet ir būrėmis bei 
kitomis priemonėmis. Kitų vietovių skautams jis 
yra pažįstamas iš pereitos vasaros kelionių po 
Ontario ežerą.

• Gruodžio mėn. 16 dieną įvyko Montrealio 
Skautų Tunto sueiga, kurios metu trys skautai 
kandidatai R. Navikėnas, R. Laimikis ir R. Bal
sys davė skauto įžodį. Visi trys naujieji skautai, 
sąžiningai perėję visus vilkiuko kelius, Tunto gy
venime yra žinomi kaip sumanūs skautai ir veik
lūs darbuotojai.

• Montrealio Skautų Tuntas yra pradėjęs 
skautiško pažangumo varžybos, kurios loimėju-
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šiam skautui ar vilkiukui bus apmokėtas sekan
čios vasaros stovyklos mokestis. Daugiausiai taš 
kų yra numatyta už "Skautų Aido" platinimą.

q skaučių ir Skautų Tuntai šv. Kazimiere 
šventės proga yra numatę suruošti didžiulį jung
tinį laužą su plačia ir įdomia programa. Tikimasi, 
kad to laužo metu Montrealio skautus aplankys 
Vyriausiasis Skautininkas v.s. Stp. Kairys, s. n.

JAV RAJONAS

BOSTON, MASS.
Bostono Žalgirio Skautų Tunto Vadiją sudaro 

šie vadovai: v.si. č. Kiliulis — tuntininkas; v.si. 
G. Kurpis — pavaduotojas; psl. T. Šležas — Se
nųjų Lapinų sk. vyčių būr. vadas; si. R. Venckus
— Herkaus Montės sk. vyčių būr. vadas; si. A. 
Gustaitis — Lituanica II oro skautų būr. vadas; 
v.sl. G. Kurpis — DLK Vytauto dr-vės draugi
ninkas; si. R. Šležas — DLK Kęstučio dr-vės 
draugininkas; psl. H. Strolia — Vilkiukų dr-vės 
draugininkas. Be vienetų vadovų: p. V. Kubilius
— iždininkas; s. M. Manomaitis — spec, reikalų 
ved.; sk. A. Adomkaitis — knygynėlio vedėjas ir 
sk. R. Vizgirda — sporto vadovas.

• LSS 38 metų sukaktis, Kariuomenės šven
tė, tunte buvo paminėta iškilminga sueiga, ku
rioje dalyvavo ir Baltijos skaučių tuntas. Sueigos 
metu kalbėjo vienas iš pirmųjų Vilniuje įkurto- 
sos skilties skautų p. Vizgirda, pulk. A. Stapu- 
lionis. Sveikino amerikiečių skautų District Execu
tive Tom Knowles ir kt. Šia proga s. prof. Ignui 
Končiui, švenčiant savo jublėjinį gimtadienį, abie
ju tuntų vardu buvo įteikto knyga su keliais 
sveikinimo žodžiais. Sueigos meninę dalį vedė v. 
si. B. Baraitytė ir si. A. Gustaitis.

• Tunto vedamame knygynėlyje broliai ir se
sės renkas, gan gausiai antradieniais nuo 6 vai. 
iki 9 vai. pasiskaityti lietuviškų knygų, skautiš
kos literatūros, pažaisti įvairių žaidimų bei pra
leisti keletą laisvų valandėlių lietuviškame kam
pelyje besišnekučiuojant. Knygynėlis po truputį 
vis stiprėja, netrukus turės ir kartoteką. Jam va
dovauja, dideli knygos mėgėjai, A. Adomkaitis 
ir D. Gedmintaitė.

• Prieš Kalėdų šventes Žalgiriečiai papuošė
savo būklą, išdažydami grindis, paklodami kili
mą, atnaujindami baldus, įstatydami elektrinį 
laikrodį — punktualumui palaikyti, įtaisydami 
skelbimų lentą ir pakabindami sienoje lietuvišką 
žemėlapį. Senųjų Lapinų būrelis dovanojo ver
tingą stiklinę spintelę, o brolis V. Mikaitis pa- 
gamno menišką "liustrą" būklui apšviesti. Į būk
lą mielai lankosi tėveliai, skautų bičiuliai pasi
gėrėti puikiu meniniu židiniu. Č. K»

CHICAGO, ILL.
• /sks/ s. Ignas Serapinas sulaukė 50 m. 

amžiaus. Nuo jaunystės dienų — Telšių gimna
zijos laikų — yra atsidavęs lietuviškajai skauty- 
bei. Nuo 1937 m. iki bolševikinės okupacijos 
vadovavo DLK Kęstučio skautų dr-vei Pasvalyje. 
1939 m. vasario 16 d. pakeltas į paskautinin- 
k/us. 1938 m. gegužės 15 d. davė skauto vyčio 
įžodį. Karo audrų atblokštas Vokietijon, 1945 m. 
Wuerzburge vėl įsitraukė skautiŠkon veiklon. Ke
liaudamas per tremtnių stovyklas, kiekvienoje 
vis rado laiko padėti skautams ar naujus viene
tus kurti. Ir JAV-bėse jis tęsia skautavimo kelią. 
1953 m. Čikagos Lituanikos tunte jo pastanga-
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DŽIAMBORĖS FONDAS

Jau suėjo metai nuo to laiko ,kai DF pradėjo 
lėšų telkimo vajų. DF stengėsi ir stengiasi nuolat 
informuoti "Skautų Aido" skaitytojus apie va
jaus eigą, duoti atskaitomybę DF bičiuliams, au
kotojams. Iš šiandien duodamos ataskaitos aiškiai 
matosi, kad per ištisus metus surinkta vos pusė 
užsibrėžtos ir 1957 metų reprezentaciniams žy
giams reikalingos sumos. Iki Jubiliejinės Džiam- 
borės, Rovermooto, (ndabos bei Tarptautinės 
Konferencijos beliko jau tik pusė metų. Ar pa
vyks mums per tą pusmetį surinkti mūsų repre
zentaciniams vienetams taip būtinai reikalingus 
pinigus? Ar laimėsime lenktynes su laiku? Tegu 
kiekvienas skautas ir ypatingai skautinjnkos at
sako į šį klausimų talka, parama Džiamborės 
Fondui — toks atsakymas kartu bus ir DF laimė
jimas, mūsų visų pergalė! Nors ir iš lėto, bet 
mūsų Džiamborės Fondas nuolat auga ir stiprėja 
— jis yra mūsų solidarumo, pajėgumo ir pasi
aukojimo atspindis.

Negaliu nepaminėti mūsų Vyriausiojo Skauti
ninko gražaus, kilnaus pasiūlymo. VS rašo: ' ar 
negalėtume mes, vyresnieji, bent vienų dienų me
tuose dirbti Brolijai, t.y. jai skirti vienos dienos 
uždarbį. Tokia diena, gal būt, geriausiai tiktų 
mūsų šventojo Patrono Jurgio — Skautų Kanki
nių Diena". Ir iš tiesų: jei mes mūsų Brolijai 
liekame ištikimais, jei mes kartu su ja žygiuo
sime, jų mylėsime, tai ar VS paminėta auka būtų 
perdidelė? Broli, ar Tu nerastum toje aukoje 
džiaugsmo ir dvasinio pasitenkinimo? Ar gali 
meilė likti gyva ir švari be aukos? Kaip sutvirtėtų 
mūsų visų DF, jei visi mes prisidėtume prie VS 
sumanymo ir jis taptų tikrove!

Šiandien skelbiamos nuo 1956 m. gruodžio 
mėn. 8 dienos iki š.m. sausio mėn. 8 dienos į DF 
iždų įplaukusios aukos:
54. p. B. Pošius, Toronto, Ont. per ps.

J. Pažėrų .................  $ 5.00
55. Hamiltone, Ont. pagal aukų lapus

Nr. 29, Nr. 30 ps. A. Laugalio, ps.
J. Trečioko ir A. Trumpicko surink
ta ir per v.si. V. Verbicką gauta 44.50

56. L.S. Ramovės Worcesterio skyrius
per ps. V. Bliumfeldų ................... 15.00

57. Pašto perlaida iš J. Strazdo, Guelph
.... Ont........................................................ 3.00
58. DF Įgaliotinio Detroite ps. A. Ba-

nionio surinkta ................................. 136.00
59. LSB Ūkio Skyrius VS potvarkiu per

brolį Sig. Krašauską .........  102.00
60. p. John P. Tuinylos, Boston, Mass.,

banko čekis per p. F. Karosien^ 100.00
61. DF Atstovo Čikagoje psl. K. Dirkio

surinktos aukos .............................. ’$ 35.45

Iki 1956 m. gruodžio mėn. 8 d. buvo 
surinkta .............................................. $1.816.67

Viso iki š.m. sausio 8 d. į DF iždų
įplaukė .............................................. $1.816.67

Prie to reikia pridėti, kad LSB Anglijos Rajone 
DF įgaliotinio ps. J. Bružinsko surinkta 2 svarai - 
8 šil. - 5 penai Vokietijoje Schwetzingeno Lietu
vių Darbo Kuopoje pagal aukų lapų Nr. 38 p. A. 
Turlos surinkta 28.66 DM ir perduota DF Įgalio
tiniui Vokietijos Rajone ps. T. Gailiui.

Žemiau duodame naujų DF Geradarių, DF Rė
mėjų ir DF Garbės Rėmėjų sąrašų.

DF Geradariai
9. p. B. Pošius, Toronto, Ont. $10.00

10. Brighton Parko Liet. Moterų Klubas
Čikaga $10.00

11. L S Ramovė, Worcesterio Skyrius $15.00
12. ALTS-gos Detroito Skyrius $10.00
13. SLA Detroito Kuopa $10.00

DF Rėmėjai
4. Čikagos Lietuvių Gailestingųjų Seserų

Draugija $40.09
5. Kunigaikšt. Birutės D-ja Čikagoje $25.00
6. Liet. Bendruomenės Detroito Skyrius $25.00
7. DF Įgaliotinis Detroite ps. A. Banio

nis /už išplatintas knygas/ $56.00
DF Garbės Rėmėjai

1. Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Čikagos Skyrius $80.00 

Visiems DF Aukotojams, Geradariams, Rėmė
jams ir Garbės Rėmėjams esame už jų aukas gi
liai dėkingi. Tik jų dėka DF gali gyvuoti — 
augti ir stiprėti. Ačiū Jums, mieli DF bičiuliai! 
Kartu lobai nuoširdžiai dėkojame visiems DF tal
kininkėms, broliams skautams ir vadovams, ku
rie renk-,, telkia DF aukas. Visiems šiandien tu
rėtų būti aišku, koks didelis yra DF bičiulių įna
šas LSS ir iš viso Lietuviškajam Reikalui.

Skelbiant DF Rėmėjų sąrašą įsivėlė labai ap
gailėtina klaida "Sk. Aido" Nr. 11 /21 psl./. 
Paskelbta, kad DF Rėmėja Nr. ] yra dr. M. Mik
šienė o turi būti dr. Martyna Miškinienė, Detroit, 
Mich. Už padarytų klaidą prašome atleisti.

Ta pačia proga pakartotinai prašome, mielų 
mūsų talkininkų, persiunčiant DF Iždininkui pi
nigus aiškiai pažymėti, kas tuos pinigus aukojo, 
kiek aukojo ir kas rinko.

Dar kartą visus prie DF vajaus prisidėjusius, 
jiems labai nuoširdžiai dėkodami, prašome ir 
prie DF vajaus neprisidejote, ateikite taip pat 
toliau DF nebepamiršti. Broliai, kurie dar visai 
mums į pagalbą — DF vajus yra visų mūsų va
jus, tai yra didžioji lietuvių skautų talka!

ps. O. Gešventas, DF Sekretorius
$440.95

mis susiorganizavo sk. vyčių kand. barelis, kuris 
pasivadino Dr. Vydūno vardu. Šis būrelis nuola
tos reiškiasi dideliu aktyvumu. Pažymėtinas "Pe
lenės" veikalo pastatymas, rėmimas Vokietijoje 
pasilikusių skautų bei sk. spaudos. Knygai "Skau- 
tybe Berniukams" išleisti vydūniečiai sutelkė 
$346 aukų. Sukaktuvininkas už savo nenuilstamą 
skautiškąjį darbą 1953 m. buvo pakeltas į skau
tininko laipsnį, o vėliau apdovanotas Lelijos 
Ordinu.

Skautiškasis jaunimas, sveikindamos s. Ig. Se
rapinų su šia amžiaus sukaktimi, linki ištvermės 
ir daug našių metų skautiškuose darbuose.

• /sks/ Dail. Rakštelė gruodžio 8 d. skaitė 
paskaitą ape Lietuvos meną Čikagos akad. skau
tams-ėms Lietuvių Auditorijoje. Gausūs sueigos 
dalyviai taip pat aplankė prelegento kūrihių pa
rodą. Sueigoje dalyvavo s. prof. Ig. Končus, taręs 
kelis sveikinimo žodžius.
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CLEVELAND, OHIO
• /sks/ Sausio 6 d. Naujosios Parapijos baž

nyčioje, artinantis mirties metinėms, buvo atlai
kytos pamaldos už paskutiniojo Lietuvos Respub
likos Prezdento Antano Smetonos vėlę. Pamal
dose dalyvavo Cleveland© Pilėnų ir Neringos tun
tų skautai-ės. Po pamaldų skautai kartu su arti
maisiais nuvyko į Knolwood mauzoliejų aplankyti 
savo paskutiniojo Šefo karstą. Ten šeimos ir skau
tų padėti vainikai. Pilėnų tuntinnkas ps. Vyt. Ka- 
mantas tarė Šefo atminčiai skirtą žodį. Dalyvavo 
p. Sofija Smetonienė. Šeimos vardu visiems pa
dėkojo adv. Julius Smetona.

• /sks/ Sausio 6 d. Cleveland© skautės ir 
skautai jaukai užbaigė Kalėdų švenčių laiką Lie
tuvių Salėje. Ten jiems skaučių ir skautų tėvų 
komitetai surengė puikią eglutę. Neveltui Kalėdų 
Senelis /jūrų sk. bičiulis Peckus/ pasidžiaugė, 
kad jam kelias iš Lietuvos j Šią šventę buvo toli
mas, bet mielas. Jo skaitytas Lietuvos vaikučių 
sveikinimas ir pabaigoje mūsų vaikų čia "nedo
rybių sąrašas" buvo didaktiniai, pritaikyti jau
niems klausytojams. Prie eglutės Kalėdų Seneliui 
ir žiūrovams skautiškas atžalynas gražiai pasiro
dė. Programa nebuvusi per ilga ir gautos dovanos 
sukėlė mažiesiems daug džiaugsmo. Po progra
mos jaunimas pavaišintos skanėsiais ir kakao, o 
svečiams ir tėvams apatinėje salėje veike kuklus 
bufetas.

Si graži šventė sutraukė pilną salę svečių. 
Ačiū skoutų-čių tėvams ir mamytėms, kurie to
kias šventes rengia. Malonu, kad jos sutraukia 
daug dalyvių ir būtų gera, kad dar daugiau 
clevelandiečių prisidėtų prie mūsų jaunmo lietu
viškos veiklos.

• /sks/ Sausio 1 d. pos s. s. šenbergus buvo 
tradicinė Naujųjų Metų Cle/elando skoutininkių 
ir skautininkų ramovių sueiga su jų šeimomis. 
Joje pasidalinta 1956 m. skautiškosios veiklos 
įspūdžiais, o kartu aptarti 1957-ji — skautybės 
auksinės sukakties metai, šiemet atitinkamomis 
štovyklomis bus atšvęstos pasaulio skautybės 50- 
metis, o vasario 22 d. sukanka 100 m. nuo skau
tybės įkūrėjo lordo R .Baden-Powellio gimimo.

1956 m. skautiškųjų įspūdžių atpasakojimas 
buvęs pravestas varžybų keliu. Jos laimėjo s. A. 
Senbergienė, kuri šioms varžyboms v.s. P. Kara
liaus skirtą dovaną — "Sk. Aido" 1957 m. pre
numeratą pavedė mūsų skautams Vokietijoje. 
Tradicinės sueigos buvo tradiciniai skanios vaišės. 
Už tai ačiū Šeimininkei s. A. Šenbergienei.

ASS ŽIEMOS STOVYKLA

• /sks/ Sauriniame Michigone, Manistee 
žiemos sporto vietovėje, gruodžio 28 - sausio 1 
dienomis nejučiomis prabėgo puikiai pavykusi 
Akademinio Skautų Sąjūdžio žiemos stovykla, su
traukusi 64 dalyvius-ves.

Stovyklos viršininkas buvo fil. Vyt. Černius. 
Jom talkininkavo: Rita Stravinskaite, mergaičių 
komendante; Rimas Minkūnos, vyrų komendan
tas; Vyt. Kamantas, programų vadovas ir Al. 
Grigaliūnas, slidinėjimo vadovas.

Dienos leistos baltoje sniego karalystėje apy
linkės kalnuose, o vakarams nestokojo specia
lios programos, skautiškai - akademiškos nuotai
kos, demonstruoti skautiško ir akademinio gyve
nimo filmai.

Stovyklavo akad. skoutai-tės bei jų bičiuliai iš 
Čikagos, Clevelando, Detroito ir net rytinio JAV 
pakraščio. Su puikia nuotaika sutikti Naujieji 
1957 metai.

Stovyklautojai iš šios žiemos stovyklos parsive
žė puikią nuotaiką, malonius įspūdžius ir. . . aiš
ku, po kelias mėlynes prisiminimui.

TARPTAUTINIS SKYRIUS
• S.m. gruodžio mėn. 8-9 d.d. New Yorke 

įvyko Egzilų Skautų Associocijų Tarybos /ESAT/ 
konferencija. Dalyvavo estų, latvių, lietuvių, ru
sų, vengrų ir ukrainiečių atstovai. Lenkų atstovai 
buvo stebėtojų teisėmis. LSB atstovavo BUS ve
dėjas ps. A. Banevičius, si. L. Sabaliūnas, v.si. 
J. Ulėnas ir ps. R. Kezys. Atskirų Brolijų praneši
me, parode, kad ESAT turi apie 12.000 narių 
/bo lenkų/. Konferencija paruošė rezoliucija TSB 
egzilų skautų statuso ir dalyvavimo tarptauti
niuose šių metų įvykiuose Anglijoje reikalu. Kon
ferencija pertvarkė savo vidaus tvarkymosi pro
cedūrą ir nutarė pasiųsti savo atstovą į šiais me
tais įvykstančią Tarptautinę Konferenciją. LSB 
atstovai konferencijoje pasireiškė labai gyvai.

• šiais metais rugpjūčio mėn. Anglijoje įvyks 
trys pasauliniai skautiški įvykiai: jubiliejinė 
džiomborė, skautininkų sąskrydis ir sk. vyčių sto
vykla. Vieta — Sutton Parkas, užimąs 2 400 
akrų žemės plotą. Viršininkas — generolas Sir 
Rob Lockhart, Britų Commonwealth'o ir Imperijos 
skautų šefo pavaduotojas. Kadangi visi trys pa
rengimai bus tuo pačiu laiku ir toje pačioje vie
toje, visumai yra "nukaltas" kodo žodis "J.I.M. 
/Jubilee Jamboree, Indaba, Rover Scout Moot/. 
"J.LM." bus atstovaujami 67 kraštai. Skautų 
skaičius — 31 tūkstantis. Didžiausias kontingen
tas Vokietijos /2,6 tūkstančiai/ ir mažiausios — 
Mauricijaus f\ sk./. Kanada siunčia 1,4 tūkstan
čius, Pastovyklės bus vadinamos buvusių džiam- 
borių vardais.

• Ketvirtoji JAV džiamborė įvyks šiais me
tais liepos 12-19 d.d. Valley Forge, Po. Kanados 
kontingentas — 530 skautų ir vadovų.

Linksmas kampelis

— Na, kaip jaučiasi mūsų ligonis, sesele? 
klausia gydytojas.

— Jis kliedi, daktare.
— Kliedi? Tai jau ne kas. . .
— Taip. Vakar, tamstai išeinant, jis sušuko: 

"Ar tas kvailys jau išėjo?!" Ir tai buvo jo pas
kutiniai sąmoningi žodžiai.

Sk. vytis; — Aš būdamas vos dešimties metų 
vaiku, jou stovėjau per du žingsnius vienas be 
jokio ginklo prieš kraujo ištroškusį, purškiantį 
Afrikos liūtą.

Vilkiukas: — Baisu, o kur gi taip atsitiko?
Sk. vytis: — Cirke "Karadin"!. . .

— Si jūsų veido išraiška nėra pakankamai 
maloni, pone — pasakė fotografas.

— Palaukit valandėlę, aš tuojau nusimausiu 
savo naujus batus. . .
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