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Sausio 9 d. sukanka 15 metų nuo 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
ir paskutiniojo Lietuvos Skautų 
Šefo ANTANO SMETONOS mir
ties. Likimas lėmė, kad Lietu
vos Prezidentas turėjo mirti sve
tur, toli nuo savo Tėvynės, trem
tyje. Jis mirė 1944 m. Cleve- 
lande, Ohio; ten ir palaidotas 
Knollwood mauzoliejuje.

* "Mūsų Vyčio" vyr. redaktorius s. fil. 
V.Stasiškis pasitraukė iš eitųjų pareigų, 
jas perduodamas fil. A. Avižieniui. Nau
jasis redakcijos adresas dabar yra: Mr. 
A.Avižienis, 911 W.33 St., Chicago 8, Ill.

MIELIESIEMS "SK.AIDO" 
SKAITYTOJAMS

Iki Kalėdų Švenčių dar labai ne
daug skaitytojų pratęsė "Skautų Aido" 
prenumeratų 1959 metams.

Administracija labai prašo visų 
maloniųjų skaitytojų tuojau prenu
meratų pratęsti. Prašoma nelaukti, 
kol platintojas ateis, pasistenkite jį 
patys surasti ir pren. reikalus su
tvarkyti. Galima užsakymus siųsti ir 
tiesiog administracijai.

Prašoma būtinai siųsti Kanados 
valiutos kursu, nes JAV-bių doleris 
yra truputį pigesnis. Taip pat ne
siųskite privačių čekių, nes reikia 
už tai primokėti 15 ę. "Sk. Aido" 
prenumeratos mokestis nedidelis. 
Pasistenkit apmokėti pilnus 3 dol. 
(Kanados kursu).

Rašykite savo adresus aiškiai. 
Kai adresas pasikeičia, praneškit Ad
ministracijai tuojau.

Daug sėkmės visiems linki

Jūsų S.A. Administratorius

"SK. AIDUI" PAREMTI AUKOJO:
1) Nevėžio tuntas, Worcester,

Mass. $2.00
2) Clevelando Akad. Skautų

Sųjūdis $9.60
Labai nuoširdžiai dėkoju -

"S. A". Administratorius

ATSIUS
p o. m Ina t c

MŪSŲ VYTIS, Nr. 6 (1958), šiame nr. ra
šo Eug. Vilkas, St.Dirmantas, R. Pakal
nis, v.s.kun.St.Yla, v.s.E.Putvytė, v.s. 
Pr. Karalius, s. Ig.Serapinas, K.Zapkus 
ir kt.

KNYGŲ LENTYNA, Nr. 4-8, balandžio- 
gruodžio mėn.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
Centro Valdybos biuletenis, Nr.15, 4 psl.

LAUŽŲ ŠVIESOJE, Nr. 5-6, Los Angeles 
ASS Skyriaus laikraštis, 16 psl. Paminėta 
IV TS.

PĖDSEKIS, Nr. 11 (14), Australijos Ra
jono Aušros tunto laikraštis, 20 psl. ir 
viršeliai. Spausdinamas rotatoriumi, bet 
ne viena spalva.

BUDŽIU, Nr.6, informacinis lapelis jau
nesniesiems skautų vadovams. Nuo šio 
nr. prieinamas kiekvieno rajono ir viene
to skiltininkui. Labai geras ir būtinas 
šiuo metu kiekvieno skiltininko draugas.

***♦♦*♦♦**

Viršelis V.Girniaus

*** **♦
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Mimill HBBS
1959 m. sausio men. Nr. 1

Išlikti ar palūžti?

Kai prieš 10 metų į naujuosius emigracinius krantus su labai maža ir lengva našta išlipome, ne vienas sau tarėme:— Ot, dabar tai dirbsim! Jei badaudami vakarų Europos stovyklose dirbome, tai čia, jau sotūs ir saugūs, dirbsime dvigubai tiek ...Ir tiesa, pirmieji emigracinio gyvenimo metai buvo darbingi, jau tikrai dar- bingesni, negu vėlyvesnieji. Kiekvienas buvo pilnas entuziazmo, degė savos organizacijos reikalais, ieškojo miestuose savųjų, sielojosi nepasisekimais, džiaugėsi laimėjimais, gaudyte gaudydavo savąją spaudą, noriai rinkosi į sueigas, minėjimus, su malonumu iškylaudavo, stovyklaudavo. Tačiau, metams bėgant, 

pamažu seko energija, kilo svyravimai, abejonės, kažkoks apatiškumas tirštu ir šaltu rūku brovėsi j kiekvieno sąmonę. Ar verta? Kam to bereikia? Kaži ar be- sugrįšim j tėvynę? O jei ir sugrįšim, būsime per seni. Vaikai nenorės grįžti. Kas belieka? Ėmė retėti, nykti entuziastų eilės. Šių aplinkybių veikiama smarkiai susiūbavo skautų-vyčių šaka. Gretas papildė mažieji, augo jaun. skaučių, vilkiukų draugovės. Bet atėjo nauja, dažnai vadovų dar nesuprasta, nematyta karta. Lietuvos nematę, tėvų kalbos savo tarpe vengdami, neįprasto tipo mokyklų auklėjami, svetimos aplinkos veikiami jie rikiavosi po lietuviška vėliava, jie davė įžodžius, pasiža-
KLAIPEDA — LIETUVOS MIESTAS

Ir mes, kol esame lietuviai. 
To krašto nenustosi m, 
Ir mūsų karžygių kapus 
Apginsim ir saugosim.
Nei lenks, nei vokietys 
Mūs krašto nevaldys — 
Stipriai, drqsiai kovosim.

Martynas Jankus36 metų Klaipėdos krašto atvadavimo išvakarėse žvilgterėkim trumpais bruožais j Klaipėdos miesto istoriją.Klaipėdos vardas buvo žinomas dar prieš 1252 m., nes tą vardą turėjo mažas žvejų kaimas dešinėje Dangės pusėje (Akmenės).1252 m. liepos mėn. 29 dieną Livonijos Ordinas ir Kuršo Vyskupas pasirašo Mamelburgo pilies steigimo aktą. Mu- mel vardas paimtas iš augančių gėlių 

vandenyse, vietoje kur buvo numatyta statyti pilį.Mumelburgas pradėtas statyti tik praėjus dviem metams, t.y., 1254 m.Klaipėda kaip uostas turi garbingą praeitį. Miestas buvo be pertraukos puolamas, griaunamas, deginamas ir naikinamas.Lietuviai puolė, degino ir naikino Mumelburgą, kadangi jis buvo ordino įkurtas, bet vėlesniais laikais miestą
Į Lietuvos > 
I nacionaline
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puolė ir naikino patys vokiečiai, vėliau 
švedai ir rusai. Štai keletą svarbesnių
jų įvykių Klaipėdos miesto istorijoje.

1273-1293 m. dokumentališkai Įrodyta 
Klaipėdos prekybos santykiai su Liube- 
ku-Vismaru.

1328 m. Klaipėda galutinai perleista 
Ordinui ir priskirta Prūsams.

1392 m. Kuršo vyskupas mainais visas 
savo tieses į Klaipėdą perleido Ordinui.

1323 m. DLK Gediminas užima ir su
degina miestą. Pilis nebuvo užimta.

1379 m. lietuviai vėl užima miestą, šį 
kartą ir pilį sudegina.

1393 ir 1402 m. vėl sunaikinama pilis 
ir miestas.

1408 m. Ordinas vėl atstato Klaipėdą.
1455 m. lietuviai vėl sunaikina Klai

pėdą.
1520 m. Danzigo pirkliai, bijodami 

Klaipėdos kaip uosto konkurencijos, 
puola iš jūros ir sunaikina.

1540 gaisras sunaikina Klaipėdą. Lie
ka tik 6 namai.

1667 m. gaisras vėl sunaikina miestą.
1678 metais Švedai puola ir sudegina 

Klaipėdą.
1700 m. Klaipėda turi 1000 gyventojų.
1757 m. Rusai puola ir sunaikina Klai

pėdą.
1800 m. Klaipėdoje gyvena 6000 gy

ventojų.
1824 m. į Klaipėdą atplaukia pirmas 

garlaivis.
1860 m. Klaipėdoje registruoti 100 

burlaivių.

Los Angeles jūrų skautai buriuoja

1876 m. Klaipėdoje nuleidžiamas į 
vandenį paskutinis burlaivis.

1880 m. Klaipėdoje registruotas pir
mas jūrų garlaivis, kurių skaičius vė
liau siekė 5.

1915 m. rusai užima Klaipėdą.
1920 m. prancūzai okupuoja Klaipėdą,
1923 m. sausio mėn. 15 d. Klaipėda 

atvaduota ir tampa Nepriklausomos 
Lietuvos teritorija. Tai langas į platų 
pasaulį, ir Martynas Jankus sveikina 
šiais žodžiais:

Būkie sveikinta, Jūra Baltoji, 
nuo manęs ir kitų dukterų 
Jūrė, Neris, Šešupė mieloji, 
Tave sveikina ir minios versmių.

L. K.

dėdami mylėti tėvynę ir darė viską, ką 
tėvai ir vadovai liepė.

Su šitokiais vaikais tenka dabar dirb
ti išsilikusiems vadovams, dargi galvo
jant, kad po metų, kitų jie, tie vaikai, 
turės užimti organizacijoje vadovų vie
tas. Tikrai yra sunku įsivaizduoti, kaip 
tai turės kada būti. Ar vadovas nepalūš, 
įžvelgdamas tokią padėtį su labai ne
aiškia, neperdaug žadančia ateitimi? 
Besiskirstant iš IV T. Stovyklos ne vie
nas vadovas iškėlė rimtų abejonių: .kaži 
kiek susirinks į V-tąją TS, kokia kalba 
kalbės, kur visa tai bus?

Kaip ten bebūtų, palūžimas sugriau
tų tai, kas per 40 metų buvo statyta, iš
saugota, atkurta. Kad vaikai nebe tokie, 
kokius mes norėtume matyti, yra pa-
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prastas, natūralus ir gyvenimiškas reiš
kinys. Gal būt, daug kur reikėtų keisti 
metodiką, formas, paliekant tą patį tu
rinį? Yra problema, kuria vadovai turi 
kasdien gyventi, tartis, ieškoti kelių, 
būdų ir priemonių. Organizacijoje, kuri 
remiasi prieaugliu, tai turėtų būti šiuo 
metu pats svarbiausias klausimas. Juo 
reikia pasisakyti sąskrydžiuose, savoje 
spaudoje, jį reikia studijuoti ir tinka
mai perprasti. Kad išlikimas įmanomas, 
kalba ne viena, čia gimusi ir augusi, as
menybė.
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Tas, kuris save tevainikuoja
Alfa Sušinskas

Žmogaus tuštybė ir puikybė yra gaji 
dvasinė piktžolė: ji įsimeta, kur tik sau 
vietą randa. Ir auga ji įvairiais pavida
lais, prisidengdama gražiomis spalvo
mis, neretai gardžiai, patraukliai kve
pėdama. Ši piktžolė mėgsta žmogaus 
širdį, ir, jei tik jis yra neapdairus, ji 
vešliai joje sulapoja.

Viena iš šios dvasinės piktžolės rūšių 
yra pomėgis girtis.

Gyrimasis yra savimyliška tuštybės ir 
puikybės išraiška, siekiant iškelti ar pa-

Linksma brolių grupė IV TS

didinti savo tikrus ar prasimanytus dar
bus, turimas ar neturimas savybes. Ne
laikoma jokiu pasigyrimu, kai nuveikti 
darbai ar turimosios savybės iškeliamos 
esant reikalui.

Gyrimosi tikslas yra susilaukti gar
bės, atkreipiant į save kitų dėmesį.

Kaip pagyrų puodas — niekad netau
kuotas, taip pagyrūnai — visada kuo 
nors žymūs, neeiliniai, vis pranašesni 
už kitus.

Kiekvienas pagyrūnas yra užkietėjęs 
savimyla, ir jo svarbiausias rūpestis — 

asmeninė nauda, kurios jis viskuo sie
kia.

Pagyrūnas nemėgsta ir net negali pa
kelti kito žmogaus laimėjimų bei gar
bės: savo pasigyrimais jis stengiasi juos 
aptemdyti, aplenkti, jų nematyti. Bū
damas su kitais žmonėmis, jis visada iš
lenda ir save kaip centrinį asmenį iš
kelia; jis nuolat tetrokšta, kad visa ap
linka tik apie jį tesisuktų, kad visi te
būtų jo pranašumo nustebinti ir suža
vėti. Jei kitas kurį nors savo laimėjimą 
ar kokią gerą savybę pamini, jis tuojau 
skuba pasirodyti su dar didesniais lai
mėjimais bei su žymesnėmis savybėmis, 
nors jam čia tektų ir perdėti ar net su
galvoti, iš piršto išlaužti. Jis negali ra
miai ir šviesiai žiūrėti į kito žmogaus 
pasižymėjimą bei pranašumą, kurį jis 
nors ir aiškiai mato, bet dėl savo pui
kybės nenori viešai pripažinti.

Gyrimasis dažnai eina kartu su pavy
du kito atžvilgiu: pagyrūnas neretai esti 
ir nemažas pavyduolis.

Jis laiko save kalbėtoju: ir ne bet ko
kiu — pačiu žymiausiu. Po savo prakal
bos ar paskaitos jis būtinai kreipiasi j 
girdėjusįjį, klausdamas įspūdžių ir, ži
noma, pats tuojau atsakydamas į savo 
klausimą:

— Nu ką? Patiko? Sužavėjau? Matai, 
kalbėti man yra lengviau, regu stiklą 
vandens išgerti!... Čia aš jaučiuosi tik
ras specialistas.

Po pasakytos kalbos ar skaitytos pa
skaitos jis dar dažnai apie ją pasakoja 
jos negirdėjusiems pažįstamiems, vaiz
duodamas klausytojų susidomėjimą ir 
priežastis, kodėl juos tiek sužavėjęs.

— Žinai, aš suprantu žmonių psicho
logiją ir kalbėdamas įsivaizduoju esąs

A. dėdėje „SKAUTU AIDO vajuje*?
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Skautininkai IV TS 
Nuotr. VI. Bacevičiaus

didžiausias oratorius. Todėl ir paveikiu 
juos... Gaila, kad nebuvai: būtum iš
girdęs, ko dar niekad negirdėjai. Žiū
rėk, ateik manęs paklausyti, kai kitą 
kartą kalbėsiu ...

Jis gyvena savo paties susikurta graž
bylystės didybe, apie kurią jis kalba vi
siems, kur tik gali. Kiekvieną kitą kal
bėtoją jis bematant sutrypia ir saviškai 
nuvainikuoja, tuo pačiu pats apsivaini
kuodamas.

Betgi žmonėms jo gražbylystė visai 
kitaip atrodo: jų sprendimu, jis vienas 
iš daugelio eilinių kalbėtojų. Nepapras
tas ir neeilinis jis tėra tik savo išpūstais 
ir įkyriais pasigyrimais.

Žmonės vadina ją plepe ir pagyrūne. 
Kaimynus ir pažįstamus belankydama, 
ji mėgsta pasakot apie savo gyvenimą 
vis perdėdama, visaip pagražindama. 
Smulkūs ir asmeniniai šeimos įvykiai, 
reikalai jos žodžiais išauga į didelius ir 
svarbius; visokie pirkiniai, jos nupasa
kojimu, būna vis brangesni: vadinasi, 
vis geresnės ar geriausios rūšies.

— Kaip patinka mano naujoji skry
bėlė? Graži? Kaipgi ji nebus graži, jei 
už ją tiek brangiai sumokėjau! — ji gi
riasi pažįstamajai, skrybėlaitės kainą 
dvigubai pakeldama.

Žmonės netiki jos pasakojimais, iš jų 
tik nusišypso ir bodisi jos plepiu atsi
lankymu: juk pagyrūnai nėra nei pati
kimi, nei pageidaujami, nei mėgstami.

Daug kas žino, kad jis yra geras chor
vedys, neblogas muzikas. Betgi taip pat 
daug kas nuolat tegirdi iš jo iki kartu

mo įgrįsusį gyrimąsi savo muzikiniais 
sugebėjimais.

— Mano choras — tai bent choras! 
Aišku, reikia sugebėti, talentą turėti...

Ir taip jis, kada reikia ir nereikia, kur 
tik progą nugriebdamas, vis apie savo 
muzikinius praeities pasisekimus tekal
ba, didžių ateities darbų planus tepasa- 
koja. Jei jis tiek nesigirtų, jis būtų žmo
nėms mielesnis, patrauklesnis ir jų la
biau mėgstamas'.

Pagyrūnas yra šališkas žmogus ir ne
pakelia kad ir mažos kritikos. Rodyda
masis už kitus pranašesnis, į patiriamą 
kritiką jis žiūri kaip į asmeninį įžeidi
mą: jis gi jaučiasi esąs nepaliečiamas ir 
neprilygstamas.

Nuolatinis gyrimasis rodo charakterio 
netaurumą, nekilnumą, savanaudiškumą 
ii net vaikiškumą. Persiėmusysis dvasi
niu, dorybiniu gyvenimu ir subrendusio 
charakterio žmogus nemėgsta girtis. Ši
toks ne pats save šlovina, bet leidžia 
savo darbams už save kalbėti.

Tikroji ir neaptemstančioji garbė au
ga ne iš pasigyrimų, bet iš nudirbtų 
darbų ir iš dvasinio kilnumo.
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Skyrių veda jūr. s. B. Stundžia, 53 Yorkleigh Avė., Toronto 15, Ont.

Į PASLAPTINGUS RYTUS

Ilgą laiką tolimieji rytai europiečiams 
buvo nepažįstamas pasaulio kraštas. Ėjo 
gandai, jog tenai, kur saulė teka, gyve
na keisti žmonės, skirtingais papročiais 
ii labai, labai turtingi. Kelius į rytus 
laikė savo rankose muzulmoniškos tau
tos ir iš jų pirklių greičiausiai kartu su 
įvairiomis prekėmis sklisdavo gandai 
apie tas paslaptingas šalis.

Dar daugiau įvairių pasakojimų atsi
rado, grįžus šarvuotiems riteriams iš 
kryžiaus karų. Pirmasis europietis savo 
akimis tuos kraštus matęs, ten gyvenęs 
apie dvidešimt šešeris metus ir juos ap
rašęs, buvo Marco Polo. Europiečiai 
iš jo sužinojo apie Kiniją, Japoniją, In
diją, Malajų archipelago ir Ramiojo 
Vandenyno salas. Daugelis jo aprašy
mais netikėjo ir įvairius nuotykius skai-

Keliame bures . Homilton, Ont.

Jūrų skoutininko ženklelis

tė kaip pasakas vaikams. Ir tik po poros 
šimtmečių portugalų ir ispanų jūrinin
kai patvirtino tai, ką Marco Polo rašė.

Portugalams ir ispanams pralaužus 
muzulmonų blokadą ir pasiekus Toli
muosius Rytus, plaukiant aplink Afriką, 
ir vėliau suradus Ramųjį Vandenyną, 
buriuojant iš Panamos, Peru ir Magela
no sąsiaurių, juos ėmė sekti anglai, 
prancūzai ir vėliausiai olandai.

Anglai savo dėmesį nukreipė į pietinę 
Ramiojo vandenyno dalį ir Indiją, pa
našiai ir prancūzai, o olandai, būdami 
daugiau pirklių tauta, domėjosi naujais 
atradimais tik tiek, kiek tas buvo nau
dinga prekybai.

1579 m. olandai galutinai nusikratė 
ispanų globa. Ispanijos karalius Pilypas 
neįstengęs palaužti olandų tautos pasi
priešinimo karinėmis priemonėmis, pa
siryžo olandus paklupdyti, nutraukda
mas jų prekybinius ryšius su Portugali
ja, po to kai jis pasiskelbė Portugalijos 
karaliumi ir užėmė Lisaboną. Olandai 
varė pelningą prekybą su Portugalija, 
kuri prekes atsigabendavo iš Tolimųjų 
Rytų. Taip pat nemažai jų tarnavo por
tugalų laivuose. Vienas iš tokių olandų 
Jan Fluygen van Linschoten, būdamas 
šešiolikos metų, gavo darbą Portugalų 
Rytų Indijos laive ir buriavo apie Ge
rosios Vilties iškyšulį. Jis viską stebėjo 
su plačiai atviromis akimis ir klausėsi
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Mūsų šounieji jūrų skautai IV TS Nuotr. V. Kizlaičio

ištempęs abi ausis. Sugrįžęs iš kelionių 
turėjo daug ką pasakoti apie Prieskonių 
salas, kaip tada vadindavo Malajų archi
pelagą. Kadangi jis apie rašymą mažai 
išmanė, tai pasiskubinę jam į talką olan
dų geografai, paruošė knygą “Navigatio 
ac Iterarium”, kuri pagarsėjo plačiai 
kaip jūrininkystės vadovėlis.

Žinoma, sustojus prekybai su Portu
galija, olandai tai stipriai pajuto, bet 
nenusiminė, nes tai buvo atkakli tauta. 
Jie daugiau išmanė, negu Pilypas spėjo.

Amsterdame susidarė nauja laivinin
kystės bendrovė ir pasiuntė Kornelijų

Jūrų skautų žiemos sezono atidarymas . . .
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Houtman ir jo brolį Frederiką į rytus. 
Abu broliai, vadovaudamiesi Jan Lin- 
schoten’o knyga ir gera nuovoka, api- 
buriavo Gerosios Vilties iškyšulį, pasie
kė Javą bei Molukų salas ir tuo padėjo 
pagrindus olandų kolonialinei imperijai 
Javoje. 1602 metais buvo suorganizuota 
Olandų Rytų Indijos Bendrovė, kuri ne
truko išplėsti prekybą. Per keturis me
tus bendrovės laivų skaičius viršijo še
šiasdešimt.

Anksčiau kelias į Malajų salas vedė 
pro Gerosios Vilties iškyšulį, pro Mada
gaskarą ir per Indijos vandenyną taiky
davo į Javą. Olandų kapitonas Hendrick 
Brouwer pasiūlė naudoti pietinį kelią, 
kuris, palikus įpiečiausią Afrikos išky
šulį, vedė 3000 mylių į rytus ir netoli 
Australijos sukdavo į šiaurę. Tuo keliu 
buriuodami, olandai išvengdavo pusiau
jo audrų ir dienų, kada vėjas prapul
davo savaitėmis. Dešimtmetis sekė de
šimtmečius, ir portugalai ir ispanai iš 
Malajų salų tapo išstumti, o prekiauti 
olandams sekėsi gerai. Olandai buvo 
pirmieji, kurie išlipo Australijoje, dar 
gerokai prieš kapitono J. Cook kelionę. 
O kiek ten jų laivų sudužo į povande
nines uolas arba buvo audrų suniokoti!

Taip 1628 m. vienuolika laivų buriavo 
kursu į Javą. Po aštuonių mėnesių bu
riavimo įtūžusi audra išblaškė laivus, iš 
kurių Batavia liko nustumta toli nuo
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Ir mielosios jūrų skautes 
. . . IV TS

Nuotr. VI. Bacevičiauskurso ir užvaryta ant pavojingų rifų. Audra neatlyždama daužė laivą j uolas. Įgula išsiritino vyno statines ir linksmai žiūrėjo j pavojus, tuo tarpu keleiviai iš baimės nežinojo kas daryti. Kapitonui Pelsart pavyko nuleisti valtį ir iškelti į kelias nedideles saleles apie 220 keleivių, dvidešimt statinių duonos ir aštuoniolika galonų vandens. Darbas buvo nelengvas, ypač su neblaivia įgula. Be to, kapitonas bandė išgelbėti ir krovinį, kas dalinai irgi pavyko. Vis dėlto, septyniasdešimt įgulos vyrų liko ant treškančio denio, nes valtis nebegalėjo pasiekti laivo. Kapitonas Pelsart tada su valtimi patraukė tolyn, ieškodamas vandens, nes saloje, kur keleiviai liko iškelti, nebuvo nei vandens, nei žolės — tik plikos uolos. Už keliolikos mylių nuo sudužimo vietos jie pamatė žemyną, kuris taip pat nejaukiai atrodė. Užtiko jie ir vietinių gyventojų, bet tie, pamatę

"Vaivos" įgula. Los Angeles

baltuosius greit pranyko. Dar ilgą laiką jie buriavo pakraščiais, kol sutiko vieną bendrovės laivą, kuris nugabeno juos į Javą, iš kur turėjo grįžti pas paliktuosius nelaimės draugus.Dabar grįžkim atgal į laivą Batavia, kuris vis dar laikėsi ant uolos. Tarpe 70 vyrų buvo ir “superkargo,” tai yra asmuo, kuris senais laikais savininkų būdavo samdomas prekėms tolimuose kraštuose parduoti ir parūpinti krovinį grįžtančiam laivui.Dar prieš sudužimą superkargo Cornells tarėsi slaptai su laivo locu perimti laivą ir tapti piratais. Cornel’iui su keletą kitų pavyko pasiekti salą, kurioje buvo dalis išgelbėtų keleivių. Būrys keleivių buvo iš salos išvykę ieškoti geriamo vandens.Saloje Cornel’is susirado kelis bendrus, su kuriais pasirašė sutartį užpulti ir paimti kapitono Pelsart laivą, kuris turėjo atvykti iš Javos. Tuos, kurie nesutiko piratauti, Cornells išžudė, nesigailint nei moterų, nei vaikų. Keletai asmenų pavyko ištrūkti, pabėgti iki mažesnės salos ir įspėti Weybehays būrelį, išvykusį vandens ieškoti. Cornells tuo tarpu išžudė dar vienos salelės vargšus keleivius.
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Narkotikų vartojimas padarė Cornelį pusiau pamišusį, svajojantį apie garbę ir jėgą. Jis sudarė savo asmeninę sargybą; iš brangių krovinio medžiagų pasiuvo žvilgančias auksu ir purpuru uniformas. Piratai daug kartų puolė Weybe- hays būrelį, bet vis nesėkmingai. Per jėgą neįveikdamas, jis pasiūlė taiką. Mainais už drabužius jis norėjo gauti valtį. Besiderant, bandė papirkti vieną iš buvusių su olandais prancūzų kareivį. Sekančią dieną, tikėdamasis, kad jo auksas savo darbą atliko, Cornells su trimis sėbrais atvyko neva sutarties reikalais, bet ištikrųjų perimti stovyklos. Čia jis su savo palydovais buvo pagautas. Likusieji piratai ir toliau puldinėjo salą.Pagaliau grįžo ir kapitonas Pelsart. Iš tolo pamatęs kylančius dūmus, jis džiaugėsi, kad dar buvo likę gyvų buvusių jo keleivių ir įgulos. Skubiai dvi valtys buvo pakrautos maistu ir pasiųstos į salas. Pakelyje juos pasitiko Wey- behays būrelio valtis ir įspėjo skubiai grįžti į laivą. Vos tie spėjo užlipti ant borto, kai šalia laivo atisrado dvi mažos valtys pilnos puošniomis uniformomis apsirengusių ir ginkluotų piratų, buvusių Pelsart įgulos vyrų. Jiems panorėjus keltis į laivą, kapitonas Pelsart sugriaudė:— Visus ginklus į vandenį, arba jus paskandinsiu!

Matydami, kad nieko neišeis, visi pasidavė. Po to nebuvo sunku ir likusius piratus sugaudyti. Vienas iš jų prisipažino nužudęs net dvidešimt septynis žmones. Vietoje sudarytas teismas nutarė kaltuosius pakarti laivo stiebuose. Dviejų kapitonas Pelsart pasigailėjo ir iškėlė, kaip pirmuosius kolonistus į Australijos žemyną, kur jie turėjo atgailoti. Matyt jis ketino kada nors juos paimti, bet ar tai įvyko, nėra žinių. Iš Batavijos liekanų ir dabar dar šis tas randama. B. S.

IS ARTI IR TOLI
LSB Jūrų skoutų skyriaus vedėjos išleido ap

linkrašti, ragindamas vienetus nepamiršti gerojo 
darbelio. Taip pat primenama, kad kiekvienas 
turėtų užsisakyti ir skaityti "Skautų Aidą".

ft LSB Jūrų skoutų skyrius pagamino ir išsiun
tinėjo vienetams jūrų skautų rėmėjo ženklelį.

ft Išsiuntinėtos vienetams vadų paruošimų 
programos.

DĖMESIO! Nuo Naujų metų visus rašinius, ži
nias ir nuotraukas siųskite nauju adresu: jūr. s. 
B. STUNDŽIA, 53 Yorkleigh Avė., Toronto 15, 
Ont. Canada.

♦ GILIAU KASI, DAUGIAU RASI.

Jūrų skautai paraduoja 
IV TS

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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DOKUMENTAI

vyr. volt. A. Androšiūnas

Gal būt, vienas iš svarbiausių jachtos doku- 
emntų yra jos pirkimo dokumentas. Tai yra raš
tas, patvirtinantis nuosavybės perėmimų iš seno
jo savininko. Tokie dokumentai gali būti labai 
skirtingų rūšių, priklausę nuo teisininkų patyri
mo, jų paruošimo. Viena iš paprastesnių ir pla
čiau vartojamų formų jachtų pirkime ir pardavi
me yra gaunama muitinės namuose. Si forma yra 
reikalinga kiekvieno pastato pirkime ir pardavi
me, kuris yra užregistruotas muitines namuose. 
Čia yra reikalaujamo nurodyti tiktai užmokėta 
suma, data bei pirkėjo ir pardavėjo pavardes ir 
adresus. Jeigu pastatai jau yra registruoti, tai jo 
aprašymo nėra reikalo duoti, kadangi registra
cijos dokumente tai yra pažymėta.

Jachtų leidimų yra įvairių. Tai priklauso ko
kiam tikslui pastotas yra panaudojamas. Jei lei
dimas yra išduotas pastatui, naudojamam tiktai 
pramogai, tai toks pastotas neturi teisės gabenti 
prekes ar keleivius už pinigus. Tokios jachtos 
turi turėti savo vardą ir uostą, aiškiai matomoje 
vietoje, kur nors ant korpuso. Jeigu būtų prasi
žengta su įstatymais dėl paminėtų punktų, tai 
pastato savininkas galėtų būti nubaustas sumo
kėti, kalėjimu arba konfiskuojant pastatą.

Kiekvienas jachtos savininkas turi turėti pa
tvirtinimą, kokios valstybės pilietis jis yra. Jeigu 
jachtoje turimo įgulos, tai kiekvienas įgulos narys 
turi turėti panašų dokumentą.

Kitas svarbus dokumentas yra jachtos staty
tojo patvirtinimas. Tas dokumentas turi suteikti 
žinias, statytojo ar atsakingo už tai asmens pa
tvirtintos, su vieta, laiku, žmogui kuriom jachta 
buvo statoma, aprašant pastato išvaizdą ir sta
tybos būdą, denių ir stiebų skaičių, ilgį, plotį, to
nažą ir kitus dalių aprašymus, pagal kurios būtų 
galima atpažinti pastatą.

Plaukiant j kitas valstybes, muitines namuose 
reikia gauti leidimą. Leidime paprastai yra nuro
dyta, kokioj valstybėj pastatas lankysis, kur pla
nuoja apsistoti, uostus kuriuos galvoja aplankyti 
ir kokiuose vandenyse, esančiuose tos valstybės 
teritorijoje, manomo plaukioti. Taip pat, papras
tai yra pažymėta data, nuo kada iki kada jachta 
plaukios tos valstybes ribose, tačiau, valstybė, 
kurioje jachta lankosi, gali laiką sutrumpinti, at
siradus priežastims. Jei tai yra prekiaujanti ar 
keleivius vežiojanti jachta, ji turi pereiti muitinės 
namus, tačiau, jei jachta plaukioja tiktai pramo
gai ir turi tokį leidimą, jai nėra reikalo eiti per 
muitinę.

Muitinės namai gali nustatyti savo nuožiūra 
jachtų numeravimo ir užrašų sistemą ant jachtų 
korpusų. Jei tokia sistema yra ir jachta jos ne
silaiko, tai su kiekvienu atplaukimu į uostą, to 
pastoto savininkas gali būti nubaustas — kol su
sitvarkys.

Didesnei jachtai išvykstant j kelionę į bet kurį 
kitos valstybes uostą, jos kapitonas arba už jj 
atsakingas asmuo, privalo vesti logo knygą. Į ją 
surašomi visi žymesni įvykiai: gimimai, vedybos, 
susirgimai, mirtys, susidūrimai, nusikaltimai, 
bausmės; laikas, kursas, oras ir kt.

Los Angeles jūr. skautai, 
vadovaujami j.ps. S. Ma- 
karevičiaus (vidury)

Nuotr. L. Briedžio
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Nuo laikraščių Jonukas negreit pasi
traukė. Čia tiek daug prirašyta blogo 
apie žmogų, kuris dar taip neseniai bu
vo visų labai gerbiamas. Ir draugai rašė 
apie j j. Nė vienas geru žodžiu neprisi
minė. Kasiulis tėvynės išdavikas... Ka
siulis nemoralios literatūros platinto
jas... Kasiulis baltųjų vergių pirklys. .. 
kasiulis padugnių karalius... Kasiulis 
jaunimo tvirkintojas ... Jonukui raibo 
akys nuo stambių antraščių, ryškių pa
brėžimų apie žmogų, šiandien jau sė
dintį kalėjime ir laukiantį teismo. Ir 
nejaugi jis nieko geresnio savyje netu
ri? Negi jis tikrai buvo toks, apie kokį 
dabar laikraščiuose skaito? Sunku ber
niukui visa tai suimti į galvą. “Ir pats 
blogiausias žmogus savyje turi kažką 
gero”... — girdi jis kapelioną kalbant. 
Jei tai tiesa (o tiesa turi būti, nes ka
pelionas žino, ką kalba), vadinasi ir Ka
siulis turi ką nors gero, ir jis negali būti 

šiandien taip negailestingai smerkia
mas. Ne — čia bus sunku jam viską iš
spręsti. Laikas eiti į stotį. Jo laukia na
mai ir ilgos vasaros atostogos.

Jonukas numetė laikraščius po lova, 
pasiėmė lagaminą ir išėjo.

☆ ☆ ☆
— Sargi!... Sargi!... — šaukė Jonu

kas, artėdamas prie savo trobelės. Šuo 
nustojo lojęs. Pažinęs savo draugo bal
są, ėmė cypti, daužytis nuo grandinės, 
šokinėti. Su kokiu neapsakomu įnirti
mu jis būtų puolęs beateinantį Jonuką, 
užmetęs savo letenas jam ant pečių ir 
nukarusiu liežuviu laižęs ausis ir plau
kus, jei ne tas storas odinis dirželis, ap
juosęs jo kaklą ir skaudžiai smaugęs, 
kai tik jis pabandydavo kiek stipriau 
truktelti.

Pagaliau trobelės draugai susitiko. 
Abiejų svajonės išsipildė.

Pasidžiaugęs su Sargiu, Jonukas atsi
sėdo ant suoliuko, atsirėmė į saulės

40 m. sukakties proga 
Clevelando tuntininkas 
v.s. Pr. Karalius prisega 
"Už Nuopelnus" žymenį 
p. O. Žygienei

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Los Angeles sukaktuvi
nės sueigos metu suvai
dinto "Gedimino sapno" 

dalyviai.
Nuotr. L. Briedžio

įkaitytą namo sieną — ir jam taip mie
la, saldu pasidarė.

Prieš jį raibuliavo gležnučiai šviesiai 
žali beržo svyruonėlio lapeliai. Baltas 
kamienas ir šakos tamsiame miško fone 
atrodė kaip kreida nupieštas paveiks
las klasės lentoje. Toliau dvi vienišos 
eglės, savo plačias šakas nuleidusios ligi 
pat senų apipuvusių trijų rąstų, lyg 
tam, kad ten karštomis vasaros dieno
mis galėtų pavėsiauti rudagalvės vištos, 
kapstytis, plūktis sparnais, rankioti va
balėlius ir miegoti.

Prie pat miško, tarpais drįsdamas į jį 
giliau įsisprausti, raitosi siauras keliu
kas. Ten ir lazdynai išbujoję, glaudžiasi 
vienas prie kito, mainosi šakelėmis, pi
nasi, tartum tvorą nuo miško tverdami. 
Retai čia teužklysta kas pariešutauti. 
Visos gėrybės taip ir lieka iiems, Are
liams. Pilni maišai riešutų žiemą barš
ka. Ir draugams yra ko nuvežti.

Tuo keliuku tėvukas eina į darbą. Čia 
jo išvaikščiotas keliukas. Kiekvienas 
akmenėlis pažįstamas, kiekviena daube

lė žinoma. Ir šiandien tėvukas tuo ke
liuku sugrįš. Bet saulė dar aukštai. Dan
gus tolimas ir žydras. Tik kur ne kur 
po baltą pūkelį tartum prisegta, kad dar 
gražiau būtų.

Jonukas giliai įkvėpė šviežio laukų ir 
miškų oro. Ar begali būti kas saldesnio 
už tėviškės laukų kvapą?...

“Ir kam visa tai paliks, kai aš numir
siu”, — staiga Jonuko širdy ataidėjo 
kažkada pasakytas graudus tėvo susirū
pinimas. Jonukas suraukė kaktą. Iš tik
rųjų čia kas nors turės gyventi po tė
velio mirties. Paliks, žinoma, jam. Ak. 
tai didelis,mielas turtas. Tai tėviškė, ba
somis kojomis išbėgiota ... Bet ar jis 
čia gyvens? Ne, ne — jis turės vieną 
kartą šio kampelio atsisakyti. Kuo jis 
bebūtu, jis nebegalės čia gyventi. Kad 
bent čia būtų ūkis. Būtų galima jį iš
nuomoti, vasarą atvažiuoti, pailsėti. O 
dabar — trobelė ir nepilnas hektaras 
žemės. Tas kampelis tik jam ir tėvukui 
brangus. Kitiems čia nebūtų nei kas 
veikti, nei kuo džiaugtis.

1 keltom

u
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Prie beržo prisiglaudė genys. Ėmė 
kalenti snapeliu j medį. Amtelėjo Sar
gis, ir paukštis išgąsdintas nuskrido. 
Jonukas pasikėlė, paglostė šunį, susi
ieškojo kišenėje raktą ir nuėjo j vidų.

Kai blyški saulė pasikabino virš ga
nyklų, sugrįžo tėvukas.

— Na, Jonai, gyvensim vėl visą mie
lą vasarėlę, — tarė tėvas, pabučiavęs 
sūnų. Jo tvirtos rankos vis dar laikė sū
naus pečius, ir akys švytėjo.

— Taip, tėveli, aš tau dabar galėsiu 
vėl daug padėti.

— Ak, ką čia! Pailsėk, sūnau. Augi, 
mokslus eini, o tas irgi sveikatos nepri
duoda ...

— Ne labai aš jau ten vargstu, bet, 
žinai, namie visada geriausia.

— Na, tai kiek dar liko tau ten varg
ti? Trys metai?

— Žinai, tėvuk, mokslui nėra galo ...
— Taip, taip, — Arelis atsiduso, — 

bet tavo vietoj aš perdaug toli nešok
čiau. Gi gautum kad ir mūsų pašte tar
nybą, švarus būtum, algą imtum, ir ko 
daugiau...

— Ne, tėvuk, aš noriu baigti gimna
ziją, o paskui... paskui... aš dar ne
apsisprendžiau, bet vieną kartą reikės.

— Na, ką gi... Daryk, kaip išmanai. 
Padėsiu, kiek sveikata leis ... Pats ma
tai, aš žmogus be mokslo. Nebuvo kada 
mokytis, reikėio sunkiai dirbti. Dvarą 
Girūnui pastatėm. Tavo metų buvau, 
kai su, amžiną atilsį, tėvuku sienojus iš 
to, va, miško Girūno tėvui vilkom. Ne
gali sakvti, ponas gerą širdį turėjo. Vi
si jo verkė, kai be laiko pasimirė. Sako, 
gerų žmonių Dievas il"ai žemėie nelai
ko... Taip, taip, Jonai... Vis dar atsi
rastų tau ko papasakoti, bet tu dabar 
jau viską iš knygų sužinai.

Baigė virti sriuba Jonukas nukėlė 
nuo ugnies puodą ir atnešė ant stalo 
dvi lėkštes, šaukštus, "ilų molinį dube
nį ir juodos kvepiančms duonos. Tai da
bar pavalgvs iis vėl namie! Kad ir ska
niai šeimininkė Šmuliuose "amina, bet 
namie virta bulvienė — tikras skanės
tas. Ta ir tėvukas žino.

Staiga sulom Sargis. V’enu metu abu 
pasisuko i langa ir pamatė — iš pamiš
kės keliuko j juos pasisuko Onutė. Jo
nukas paraudo. Ji ate'na aiškiai pas ji 
ir ne be reikalo. Tėvas pasikėlė nuo sta
lo, atidarė duris ir kažkaip džiaugsmin-
12

Mūsų vadovai ir rėmėjai IV TS.

• F*

Nuotr. V. Kizloičio

gai šūktelėjo:
— Ar paklydai?! Ar uogelių rinkti 

prasimanei? Na, užeik, užeik, balandė
le... Jau ir temti tuoj pradės ...

Onutė peržengė slenkstį ir sunkiai 
atsiduso.

— Pavargau beskubėdama, — su ato
dūsiu ištarė,

Jonukas žiūrėjo nustebęs, suglumęs, 
kai tuo tarpu viešnia pribėgusi spaudė 
jam ranką.

— Sveikas, Joneli... Man sakė, kad 
šiandien parvažiavai...

— Pasibaigė mokslo metai.
— Na, sėskite, valgykite, atauš ... Pa

duosiu ir tau lėkštę, — tėvas nukuprino 
prie indaujos.

— Ačiū, tėvuk, aš soti, valgykite jūs.
Po vakarienės tėvas užsidegė ilgą 

pypkę ir išėjo prieblandos pasižiūrėti. 
Atsišliejo į sieną ant suolo ir ėmė pap
sėti lūpomis, traukdamas dūmą.

— Romas man viską papasakojo, — 
kalbėjo Onutė, tvarkydama indus, šiuos 
tydama stalą. — Kokia aš kvaila buvau. 
Patikėjau jo gražiais žodžiais ir vos ma
mos į kapus nenuvariau ... Ar tu gali 
man dovanoti?...

— Už ką?
— Aš nežinau, tik aš jaučiuosi tau 

skolinga, aš buvau tau negera. Tą va
karą, kai tave buvau gatvėj sutikus, 
apie tave daug neteisybės jiems prišne
kėjau ...

— Ar jie mus matė?
— Taip, kaž kas matė ir, kai grįžau į 

savo kambarį, Aleksas tuoj mane už
puolė klausdamas, su kuo gatvėj kalbė
jausi. Kai pasakiau, kad su tavimi, jis 
labai pyko ir klausinėjo, ką tu man pa
sakojai Aš tada melavau, sakydama, 
kad tu perdavęs mano mamos maldavi
mą grįžti namo. “Tegu jis nesikiša, kur 
jam nereikia”, — pasakė tada Aleksas. 

Jis buvo piktas, daug gėrė ir rūkė. Aš 
visai negalėjau nė nujausti, kuo tas va
karas pasibaigs. Jis tik liepė man rinkti 
greičiau savo ir jo daiktus, dėti į laga
minus, nes anksti rytą turėjome išva
žiuoti ... Ir kai viskas buvo paruošta, 
staiga į kambarį įėjo du vyrai ir, revol
verius atkišę, paliepė paKelti rankas. Iš 
baimės aš vos nenumiriau ... Kalėjime 
man išpasakojo, kur būčiau Brazilijoje 
patekusi...

Onutė pravirko.
— Būk rami, Onut, — guodė sumišęs 

Jonukas, — viskas jau praėjo ir viskas 
laimingai pasibaigė.

Onutė šluostėsi veidą. Šyptelėjo ne
drąsiai.

— Su nepažįstamu žmogumi reikia 
labai atsargiai elgtis, — pamokė Jonu
kas pakeltu, pasididžiavimo pilnu tonu

— Aš žinau ... Aš dabar viską žinau. 
Tik tu būk man vėl toks, koks anksčiau 
būdavai...

— Aš būsiu, aš nepykau ir nepykstu, 
nes nėra už ką. Man tik buvo labai gai
la tavęs ir mamos ...

Sugrįžo tėvas. Pamatęs apsiašarojusią 
Onutę, staiga stabtelėjo kambario vi
dury.

— Ar jau susibarti spėjot?
— Ne, tėvuk, mes tik šiaip kalbėjom. 

Žinai, vis apie tuos įvykius, — pralinks
mėjusiu balseliu skubėjo atsakyti mer
gaitė.

— Visokių perėjūnų reikia kaip maro 
saugotis, — dėstė senasis Arelis, — o jų 
vis dar pasitaiko mūsų krašte. Ir tau, 
Jonai, sakiau neimk jokių pinigų, nes 
tokie nieko gero nežada. Paklausei ir 
laimėjai. O kas būtų buvę, jei neklausęs 
būtum. Mat, jūsų mokslai ir knygos gy
venimo neparodo, jį reikia pačiam gy
venti, ir iš to jau niekas negali išsisukti. 
Seno žmogaus žodis yra aukso vertas...

Jonukas mirktelėjo mergaitei. Ši leng
vai šyptelėjo. Tame jų susižvalgyme 
buvo trumpa pastaba apie tėvą: tiesą 
sakai, bet viskas skamba pasigyrimu.

Jautrūs jauni žmonės, pastabūs, kri
tiški. Auga jaunoji karta. Gal kitokia — 
šviesesnė, savo tėvynę labiau mylinti. 
Gal nebebus daugiau Kasiulių, žmonių 
apie save tupinėjančių, tematančių save 
ir savo reikalus, net ir tėvynės išdavi
mo kaina siekiančių sau asmeninio ger
būvio.

Medžiai liejosi į vieną juodą sieną, ir
13
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MŪSŲ “WHITE BADGE’

Grįžta broliai po Naujų Metų sutikimo . . . 

išdidi pilnatis ėmė kopti eglių viršūnė
mis.

— Kaip gi bepareisi, nakvok, — pa
siūlė Arelis mergaitei.

— Romas atvažiuos mane parsivežti. 
Mat, dviratį nusipirko, — atsakė Onutė, 
nurydama kažkokio pasitenkinimo seilę.

Jonukas, akis primerkęs, šypsojosi.

Anglų 'kalba, iliustruotas dokumenta- 
linėmis nuotraukomis, leidinys apie lie
tuviškąją skautybę, apie Lietuvą, buvo 
LSB Užsienio Skyriaus pastangomis iš
leistas 1957 metais ir dar spėjo pasiekti 
BSA Tautinę Stovyklą bei Pasaulinę 
Jubiliejinę Džiamborę, Rovermootą ir 
Indabą Anglijoj. Ten su “vVhite Badge” 
susipažino daug iš viso laisvojo pasau
lio suvažiavusių skautų. Vėliau kitomis 
progomis, “White Badge” buvo įteikia
mas kitataučiams skautams, jų bičiu
liams ir visuomenės veikėjams. Tuo 
dalis “White Badge” užduoties buvo 
atlikta, įgyvendinta. Bet tik dalis, 
o ne visa užduotis.

Brolijos Užsienio Skyrius stengiasi ir 
stengsis visų Lietuvos Skautų Brolijos 
narių pagalba išplatinti dar likusius 
“White Badge”. Kiekvienas skautas 
lietuvis savo namuose turėtų turėti 
bent vieną “White Badge”, kad bet ko
kiai tinkamai progai pasitaikius su iuo 
galėtu supažindinti svetimtautį. “W. 
Badge” savo paskirtį tik tada atsieks, 
kai kaip galima daugiau kitataučių 
skautų, jų vadovų ir ne skautų pamatys 
ir perskaitys iį. Vieno “White Badge” 
kaina $1.25. Iš jų platinąs vienetas sau 
pasilieka 25č, o DF Iždininkui ps. K. 
Pažemėnui, 1224 Stanford St., Santa

Iš kunigo Jono Arelio dienoraščio
Spalių 11 d., antradienis. Kai šią

nakt pabudau, stiprus vėjas klabeno 
langinę. Taip pat girdėjau, lyg kažkas į 
duris belstųsi ir, tik gerai įsiklausęs, su
pratau, kad tai ne vėjas. Kažkas tikrai 
beldėsi trumpais vienodais barbenimais. 
Užžiebiau lempą — buvo antra valanda. 
Užsimečiau greitai palaidinę, įsistojau į 
kurpaites, uždegiau žvakę ir, ją rankon 
paėmęs, nuėjau prie didžiųjų durų. Kai 
jas pravėriau, vos suspėjau ranka pri
dengti žvakės liepsnelę, ištysusią ir su
siūbavusią į visas puses. Kurtinančiame 
vėjo stūgavime vos nugirdau prieš ma
ne stovinčio stambaus silueto žodžius:

—... norėčiau matyti kunigą Arelį...
— Įeikite, — pasitraukiau į šalį.
Sulinkęs, apykaklėje pasinėręs vyras 

įžengė į kleboniją.
Jis nusekė mane į svečių kambarį.

i a (b. d.) v.$. V. Bražėnas ir v.s. F. Prekeris — mūsų 
laužavedžioi IV TS Nuotr. V. Kizlaitio
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LAIŠKAS SKILTINIHKUI

Mielas Kęstuti,
neabejoju, kad Tau, skilčiai pradėjus vadovau

ti — "juo j mišką giliau, juo medžių daugiau". 
Trūksta ir Šio, ir to. Ir daug ko nežinai. Ne
nusimink. Tavo geriausias draugas draugininkas 
ir skautiška knyga daug padės. Tik nesustok vie
toje pirmųjų kliūčių išsigandęs. Būk tvirtas, ir 
išplauksi.

Kai viskas atrodo juoda, nusišypsok ir imk 
sau dainuoti: "Nepasiduok, nepasiduok, nepasi
duok", ir pagaliau viskas išeis gerai.

"Žengsite didelį žingsnį j pasisekimą, jei iš
moksite pakelti nusivylimą".

Tai labai vaizdus kel.as, kurį Skautybės įkūrė
jas nurodo, kaip vieną j tikrą sėkmę.

"Judėti, skverbtis, ieškoti", bet "nesudėti 
ginklų". Ištęsėti įsipareigojimus ir įpareigojimus. 
Tas padarys Tave, mielas Kęstuti, kietesnių, vy- 
riškesniu, "išnešančiu iki galo". Iš tokių auga 
tikri vyrai sunkesnėms pareigoms savo Tėvynei.

Rašau apie Tavo "įsipareigojimus", nes buvai 
savo skilties pasirinktas. Tavo oakalai nutarė, 
kad Tu jiems geriausiai tinki ir per tai paža
dėjo Tavimi sekti. Nenuvilk jų pasit.kėjimo.

Tu esi jų vadas, draugas ir auklėtojas. Vienos 
iš skilties skautų ir drauge pirmasis skautas.

Kaip vadas, lavinkis pats pastoviai, kad vis 
laipsniu aukščiau savo skautų stovėtum.

Kaip draugas, būk visiems teisingas, prieina
mas, taktiškas su visais savo broliais, šūkaujan
čių "bosų", vien kariškai komanduojančių, nie
kas nemėgsta. Toki yra daugiau skautiško bro
liškumo slopintojais, nes nesuprato skautybes.

Kaip auklėtojas, būk visose sąlygose skautiš
kas — pavyzdžiu auklėk. Pastebėsi, kaip skautai 
lengvai persiims Tavo geru elgesiu, Tavo man
dagumu, noru ko nors geresnio pasiekti, Tavo 
tvarkingumu ir užsidegimu.

Tavo Sakalų skiltis, kaip ir eilė mūsų Brolijos 
skilčių plačiame pasaulyje, yra mūsų pagrindiniai 
vienetai, kuriuose vyksta skautiškas auklėjimas. 
Ii Tu esi svarbus vadovas. To nepamiršk. Jei 
kiekvieno mūsų skiltis bus stipri, bus stipri ir 
mūsų Brolija.

Budėkime!
Tavo Vyriausiasis Skautininkas

KAM VARTOTI SKAUTIŠKA LAZDĄ?

įsižiūrėk į brėžinėlius ir patikrink, ar visus tuos dalykus 
mokėtum iš skautiškų lazdų padaryti. Bet Čia tėra maža dalis to, 
ką galima padaryti iš skautiškų lazdų. Šios vasaros stovyklose 
turėsime progos savo patyrimą dar papildyti

Monica, Calif., USA, persiunčia $1.00. 
Jau gyvenimas parodė, kad paprastai 
vienetai atsisako nuo savo 25£ ir “W. 
Badge” pardavinėja po $1.00. Jei vado
vai ras laiko, mokės savo vienetams pa
aiškinti, kodėl reikia turėti paruoštyje 
“White Badge”, tai be abejo ir mūsų 
vilkiukai bei skautai “White Badge” 
turės. Be abejo, nebeužtenka mūsų ma
žiesiems vien pasakyti, kad “reikia” 
įsigyti “White Badge”. Skautams vy
čiams ir jūrų skautams bei vadovams 
savaime aiški “W.B.” reikšmė.

Keli vienetai užsakė daugiau “W.B.” 
egzempliorių atsargai — kai reikės, jie 
bus pasiekiami, šitie vienetai savo tar
pe surinko pinigus ir už “White Badge” 

sumokėjo — vilkiukas davė savo dalį, 
skautas davė daugiau, o dirbantieji da
vė daugiausia. Tai gražus .pavyzdys 
Bet gaila, kad ir kitaip atsitinka. Labai 
daug vienetų visai už “W.B.” neatsi
skaitė. Nemažai vienetų, didelių vieto
vių, į paklausimus, kiek jie sutiktų pa
imti platinimui “White Badge”, iš viso 
nebeatsako.

Platinimui “White Badge” galima 
gauti pas “W.B.” ekspeditorių s.v. v.sl. 
Kazį Majauską, 122 Rectory St., Lon
don, Ont., Canada.

“White Badge” kalba už L. S. B., už 
skautus kankinius, už kankinę Lietuvą.

s. O. Gešventas
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40 m. sukakties minėji
mo metu Los Angeles 
vadovai pasirašo sveiki
nimą Pirmūnui v.s. P.
Jurgėlai

Nuotr. L. Briedžio

KAIP IŠGYVENTI 100 METŲ?

Prancūzų Medicinos Akademijos narys ir buv. 
jos pirmininkas Dr. A. Gueniot, sulaukęs 100 
metų amžiaus, išleido knygą, kurios vienoje vie
toje išdėsto tokias gyvenimo taisykles:

1. Rytą kelkis neprimiegojęs. Šis miego ne
priteklius užmigdys tave kitą naktį.

2. Puošiantis — nei dažų, nei kvepalų, bet 
griežta švara. Švara — sveikatos saugotoja.

3. Rūpinkis burna, kuri, būdama nešvari, nuo
dija organizmą. Tas pats ir dėl nosies takų.

4. Vilkėk visados patogiai, pagal metų laiką.
5. Bėk nuo dykinėjimo, kaip nuo didelio priešo.
6. Įprask saikingai valgyti. Saikingumas — 

stiprumo ir sveikatos versme. Nusigręžk nuo vir
tuvės prašmatnybių, kurios traukio persivalgyti.

7. Tavo maiste turi būti daugiau daržovių, 
vaisių, kiaušinių, daugiau pieniško, negu mėsiško.

8. Būk, jei ne visai nusigręžęs nuo svaigalų, 
tai bent saikingiausias jiems.

9. Arbata ir kava naudingi gėrimai, ypač se
niems žmonėms. Žaliūkai tegu jų geria atsargiau.

10. Be kietojo ir skystojo maisto žmogui dar 
labai reikia gaivinamojo oro. Jis yra tikroji jau
nystės versme mūsų audiniams. Atsimink, jog 
tyrasis laukų, kalnų ir jūrų oras yra sveikatos ir 
stiprybės versmė.

1 1. Lengvas sportas, maudymasis gerai palai
ko mūsų funkcijų veiklumą, ritmą ir miklumą. 
Kas nori ilgai pagyventi, turi vertinti šias svei
katos paspirtis.

12. Senatvėj susirask sau tinkamą darbą, kad 
noromis jj dirbtum ir būtum patenkintas.

13. Nebūk surūgęs, laisvai ir maloniai priimk 
žmones.

14. Sulaukęs senatvės venk visokio skubėjimo
ir būk budrus. (Ivk)
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ATLIKIME GERĄJĮ DARBELI PASAULIO 
SKAUTAMS

Yra laisvajame pasaulyje kraštų, kur vietinės 
skautų sąjungos lobai neturtingos, reikalingos 
materialinės paramos. Tai liečia dar atsilikusius 
kraštus, kurių berniukai, kaip ir mes, pamilo 
skautiškąją idėją ir stengiasi eiti B. P. nurodytu 
jaunimui keliu. Tie berniukai yra mūsų idėjos 
broliai, jie, kaip ir mes, priklauso tai pačiai mil
žiniškai pasaulio skautų šeimai. Jų materialinės 
sąlygos yra kur kas blogesnes negu mūsų. Jiems 
reikia padėti. Ar mes norime jiems padėti? Taip, 
mes norime jiems padėti, nes mes esame skautai. 
Ar galime mes jiems padėti? Taip, mes galime 
tai padaryti.

štai, vienas būdas jiems padėti. Tarptautinis 
Skautų Biuras prašo visus skautus rinkti vartotus 
pašto ženklus. Juos iškirpus iš voko, reikia šil
tame vandenyje atpalaiduoti nuo popieriaus ir 
išdžiovinti, sudedant ant seno popieriaus. Surin
kus vartotų pašto ženklų didesnį kiekį, juos rei
kia siųsti Tarptautiniam Skautų Biurui, pažymint 
kad tai nuo lietuvių skautų. Siųsti reikia adresu: 
Boy Scouts International Bureau, 77 Metcalfe St. 
Ottawa 4, Ontario, Canada. Vienetai galėtų leng
vai vartotų ženklų rinkimą pravesti. Dėl persiun
timo Rajonai, Tuntai ar Vietininkijos gali susi
tarti. Aš tik iškeliu ir siūlau šią mintį.

Būtų gerai, kad mes padarytume mūsų įnašą 
aidžioje talkoje neturtingiems, vargingiems skau
tams, ju vienetams, sąjungoms. Pelnas už par
duotus ženkliukus eina tam, kad jų sąjungoms 
galima būtų padėti, šia talka mes galime įrodyti, 
kad mes ne vien apie save galvojame, savimi 
rūpinamės. Šioje talkoje mes visi galime daly
vauti — ji nebus niekam per sunki.

s. O. Gešventas
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SVEIKINIMAI

(sks) Tautinę Stovyklą raštu sveikino (laiškų 
gavimo eile):

1) Lietuvos Laisves K-tas — V. Sidzikauskas, 
2) Lietuvos Saulių S-gos Tremtyje CV-ba — A. 
Mantautas, 3) LSS Anglijos Rajonas — s. K. 
Vaitkevičius, 4) Lietuvos Vyčiai — Walter R. 
Chinok, 5) Lietuvos Garbės Konsulas Bostone -— 
A. O. Šalna, 6) Prof. M. Biržiška, 7) Demokrati
nio Darbo Talka — J. Repečko, 8) Lietuvių Pro
fesorių Dr-jo Amerikoje — prof. M. Krikščiūnas, 
9) Prof. s. S. Kolupaila, 10) LSB Vokietijos Ra
jono Vadeiva — ps. T. Gailius, 1 1) Latvių Skau
tai Tremtyje — V. Kletnieks, 12) Amerikos Lie
tuvių Tautinės S-gos Bostono sk. — J. Kasmaus- 
kas, 13) v.s. K. Kodatienė, 14) Estų Skautai Šve
dijoje — Taivo Tagel, Iranian National Organi
zation of Scouting — G. Podgorny, 16) Lietuvių 
Veteranų S-gos "Ramove" CV-ba — gen. P. Ple
chavičius, 17) Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Sa
vanorių S-gos CV-ba — gen. M. Rėklaitis, 18) 
ps. Pr. Pakalniškis ir s. K. Pažemėnas iš Kalifor
nijos, 19) v.s. J. Kuprionis iŠ Ruston, La., 20) 
LSS Australijos Rajonas — v.s. A. Krausas, 21) 
Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų S-ga — A. Eige- 
lis, 22) PLB Kanados Krašto V-bo — Vyt. Mei
lus, 23) Lietuvių Tautinis Sąjūdis — dr. Br. Ne- 
mickos, 24) Amer. Lietuvių Tautinės S-gos Brook
lyn© sk., 25) New Yorko sk. Tauro tunto Skautų 
Vyčių Oktetas, 26) Detroito Lietuvių Balso Radijo 
Klubas — J. Kriščiūnas, 27) Š. Amerikos Fiz. 
Auklėjimo ir Sporto S-gos Vidur. Vakarų Sporto 
Apygarda — P. Petrutis, 28) Kunig. Birutės Ka
rių Šeimų Moterų Dr-ja — S. Oželienė, 29) Lie
tuvių Studentų S-ga JAV, 30) Lietuvos Genera
linis Konsulas New Yorke — J. Budrys, 31) Ame
rikos Liet. Inžinierių ir Architektų S-ga — A. 
Jurskis, 32) Vyriaus. Lietuvos Išlaisvinimo K-tas
— dr. A. Trimakas, 33) Vasario 16 Gimnazija 
Vokietijoje, 34) Corpo Nozionale Giovani Elplo- 
rotori Italiani (italų skautai) — dr. ing. Aldo 
Morzot, 35) Estų Skautų S-ga Tremtyje — M. 
Michelson, 36) v.s. M. Jurkšas iš Cicero, III., 37) 
Ant. ir Genovaitė Miliauskai iš Čikagos, III., 38) 
Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas Ameri
koje — A. Rudis, 39) Dienraštis "Draugas" — 
kun. J. Prunskis, 40) v.s. K. Žilinskienė, buv. 
Seserijos VS Lietuvoje, 41) s. M. Milvydaitė- 
Ročkuvienė iš Čikagos, III., 42) v.s. J. A. Vaičiū
nienė, buv. Seserijos VS tremtyje, 43) Estonian 
Boy Scouts Jamboree, 1958 Ontario, 44) Lenkijos 
Skautai Australijoje, 45) šv. Kazimiero Seserys 
iš Čikagos, III., 46) A. Šadeikienė, 47) Lietuvos 
Generalinis Konsulas Kanadoje — Vyt. Gilys, 48) 
Pas. Lietuvių Katalikių Moterų Org. S-ga — Mrs. 
M. Galdikas, 49) JAV Liet. Bendruomenė — J. 
Šlepetys, 50) JAV LB Los Angeles Apyl. V-ba — 
K. Liaudonskis, 51) v.s. K. Jonaitis iš Worceste- 
rio. Mass., 52) JAV LB Detroito Aoyl. V-ba — 
J. Šoliūnas, 53) Lietuvos Diolomatu Šefas — min. 
St. Lozoraitis, 54) Lichtenšteino Princas Emanue
lis, 55) Dantų gyd. E. Močiuikienė iš Čikagos, 
IIL, 56) JAV LB Cleveland© 1 Apyl. V-bo — J. 
Virbalis, 57) JAV Lietuvos Atgimimo Sąjūdis — 
Cleveland© v-ja, 58) Ramiojo Vandenyno IV TS
— ps. M. Naujokaitis, 59) LSB Anglijos rajono 
sk. vvčiai — os. V. Fidleris, 60) v.s. E. Putvytė, 
Seserijos VS Pavaduotoja, 61) Amerikos Lietuviu 
Tarybos Cleveland© skyr. — J. Daugėla ir 62)

Los Angeles skautų pasiųstos Pirmūnui v.s. P.
Jurgėloi sveikinimo-padėkos lakštas

Nuotr. L. Briedžio

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro V-bo — A. 
Nakas.

AUKOS

(sks) Be gausių sveikinimų IV Tautinė Stovyk
la Highland© valst. parke, Michigane, sulaukė iŠ 
savo nepavargstančių bičiulių ir rėmėjų materia
linės paramos.

Po $100.00 TS aukojo — Čikagos Skautams 
Remti Dr-jo per dr. S. Biežj ir dr. E. Mačiuikiene 
iš Čikagos; po$25.00 aukojo — inž. Ant. Rudis 
iš Čikagos ir v.s. M. Jurkšas iš Cicero; $15.00 
aukojo — Genovaitė ir Ant. Miliauskai iš Čika
gos; po $10.00 aukojo: Lietuvių Veteranų S-gos 
"Ramove" CV, Lietuvos Karių Kūrėjų Savanorių 
S-gos CV, St. Barzdukas iš Cleveland©, Fel. Mo
tuzo iš Detroito, Gen. Kons. J. Budrys iš New 
Yorko, s. M. Milvydoitė-Ročkuvienė iš Čikagos 
ir Liet. Moterų Atstov. Klubas; po $5.00 aukojo 
dr. S. Biežis ir J. Kaulėnos. Smulkesnių aukų 
gauta $45.17.
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Me*
Myli mus gera mamytė — 
Aš vilkiukas, tu paukštytė, 
Uniformas mums pasiuvo, 
Kad išaugtume lietuviais.

Lankom sueigas ir žaidžiam 
Ir paskaitom “Skautų Aidą”, 
O kai vasara žaliuoja, 
Stovyklauti išvažiuojam.

Ir savų vadovų klausom, 
Nes jie nori mums geriausio, 
Savo poilsį aukoja
Dėl lietuviško rytojaus.

Tik lietuviškai kalbėti
Moko jie, pamoko tėtis, 
Mums patinka ta kalba, 
Nes sena, graži, sava.

Po darbelį kasdien gerą 
Padaryti mes nutarę — 
Iš gražių gerų darbų 
Auga tautos milžinų ...

Gerai mokomės, nes žinom, 
Kad lietuviai pirmutiniai, 
Dėl to Lietuvai garbė 
Visur skamba ir skambės.

AU-KA

"Skoutų Aido" redakcijų nuoširdžiai 

dėkoja visiems, sveikinusiems mus šv. 

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

lllll/ll»Hlf lllHTZf
• Jėgas matuok pagal užsimo
jimus, o ne užsimojimus pagal 
jėgas!

Ad. Mickevičius.
• Tikras karžygiškumas yra 
nugalėti gyvenimo blogybes, 
vis viena, kokia forma jos 
mums pasitaiko kelyje.

Napoleonas.
• Noriu, kad. žmonės apie ma
ne sakytų, kad visuomet nu- 
skindavau usnį ir sodindavau 
gėlę, kur gėlė galėjo augti.

Linco Inas.
• Jei gali, duok išmaldą; jei ne
gali duoti išmaldos, pasakyk 
malonų, švelnų žodį.

Herrickas.
• Ištvermingumas yra viena
svarbiausių ypatybių darbą dir
bant... Žmonėms daug dažniau 
nepasiseka dėl ištvermingumo 
stokos, nei dėl gabumų trūku
mo. Cobbe t tas.
• Visi žmonės turi silpnumų, ir 
žmogus, ieškąs draugo be silp
numų, niekad neras, ko jis ieš
ko. Mes mylime save, nors ir 
turime ydų — turėtume taip pat 
mylėti ir savo draugus.

Cyrus.
• Geriau kentėti, nei skriausti 
kitus, ir laimingiau būti retkar
čiais apgaunamu, nei niekuo 
nepasitikėti. Johnsonas.
• Teisybė ir meilė yra du iš ga
lingiausių dalykų pasaulyje, ir 
kai šie du dalykai eina drauge, 
sunku jiems pasipriešinti.

Cudw o r t has.

Dar kartą primename: “Skau
tų Aidui” siųsti — koresponden
cijas, rašinius, nuotraukas adre
su: C. Senkevičius, 788 Winder- 
mere Ave., Toronto 9, Ont., Ca
nada; p renumeratų užsakymus, 
adresų pakeitimus, prenumera
tų pratęsimus, pinigus — adresu: 
L. Eimantas, 310 Emery St., 
London, Ont., Canada.
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ATVIRAS LAIŠKAS1956 m. pavasarį LSB Vadija išleido antrąją lietuvių kalba “Skautybė Berniukams” laidą. Nebuvo tai lengvas darbas nei redaktoriui, nei leidėjams, nei JAV skautams-vyčiams, parodžiu- siems pavyzdingo entuziazmo, renkant ir telkiant lėšas šiai knygai išleisti. Ir kad knyga buvo labai laukiama, rodo faktas, kad tuomet ne vienas nekantravo — kada gi pagaliau ji pasirodys? Ir ji pasirodė. Skirti prenumeratoriams egzemplioriai buvo išsiuntinėti, šiek tiek vėliau nupirkta. Tai beveik ir viskas. O buvo laukta daug daugiau. Buvo tikėta, kad šiuo metu ji bus jau išparduota. Tuo tarpu taip, toli gražu, nėra. Knyga dėžėse laukia skaitytojų, laukia užsakymų. Vienetai beveik nerodo jokio susidomėjimo ir knygų neužsisako. Kas gi yra? Ar vienetų vadovai mano, kad lietuviams skautams, kuriems jie vadovauja, ta pagrindinė skautybės knyga nebereikalinga? “Skautų Aide” buvo visa eilė trumpų atsišaukimų, raginimų “Skautybę Berniukams” įsigyti ir skaityti. Tačiau joks propagavimas ligi šiol 

nepadėjo. Susidaro įspūdis, kad mes mokame labai gražiai pakalbėti, pakritikuoti, net paraginti, kol nereikia iš kišenės poros dolerių ištraukti. O kai susiduriame su pinigais — geriau tylėti, nebegirdėti, o anie tegu sau žinosi. Jei jau skautams knyga būtų per brangi, vienetų iždai nėra jau tokie ištuštėję, kad negalėtų bent po keliolika tų knygų nupirkti ir paskui pasirinkę sau geriausią būdą, išplatinti vietovėje. Išoriniams dalykams kartais labai negailime pinigų, aliarmuodami tėvus, rėmėjus, visuomenę. Tikrosios skautybės pažinimas, jos studijavimas nėra koks pramoginis laisvalaikio reikalas, bet skauto pareiga. O ką gi geresnio, tą pareigą vykdant, galėtume savo skautams perteikti, jei ne Skautybės Įkūrėjo “Skautybę Berniukams”, kur skautas randa viską, kas jam apie skautybę žinoti yra būtina.Broliai vienetų vadovai, priimkite Šį atvirą pasisakymą kaip tikrosios padėties konstatavimą ir pasidarykite bendrai Brolijos gerovei greitas išvadas.
Brolis iš Toronto

Tikslu paskatinti lietuvių literatūros išsivystymų skelbiamas
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS

Konkurso laimėtojoms bus įteiktos šios premijos:
1) ASS jaunimo literatūros premija už geriausia prozos kūrinį — $150.00;
2) ASS jaunimo literatūros premija už geriausia poezijos kūrinį — $150.00
Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljetonas, trumpa novelė, ar kitos prozos darbas, 

savo esme priklausąs grožinei literatūrai, ir netrumpesnis, kaip 2000 žodžių, bei neilgesnis, 
kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti eilėraščių grupė arba poema, epinio, lyrinio ar humoristinio 
žanro, netrumpesnis kaip 200 žodžių ir neilgesnis, kaip 1500 žodžių.

Premijuoti kūriniai bus visų pirma išspausdinti "Mūsų Vyčio" žurnale.
Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, bet kokių (išskyrus komunistines) pažiūrų, ir pri

klausą bet kokiems lietuviško jaunimo susigrupovimams, o taip pat ir tie, kurie visiškai 
nedalyvauja lietuviškose organizacijose, bet jaučia lojalumą Lietuvai ir jos kultūrai. Amžiaus 
riba — iki 30 metų.

Konkurso temų pasirinkimas yra laisvas. Nenustatoma jokių ideologinių rėmų, išskyrus 
toi, kad konkursui pasiųsti rašiniai privalo sudaryti įnašą į lietuvių literatūrą. Pagrindiniai 
reikalavimai yra aukštas meninis lygis, ir ištikimybė autoriaus išpažįstamiems meniniams 
ir moraliniams principams.

Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke turi būti suteikta autoriaus 
pavardė, vardas, adresas ir gimimo data.

Rašinius prašoma siųsti šiuo adresu: R. Šilbajoris, 108 East College Street, apartment 3, 
Oberlin, Ohio. USA.

Rašiniai gauti vėliau, negu 1959 m. balandžio 30 d. nebus jury komisijos vertinami. 
Tie, kurie nori gauti savo rašinius atgal, turi atsiųsti pakankamai pašto ženklų persiuntimo 
išlaidoms padengti.

Jury komisiją sudaro: M. Katiliškis, A. Landsbergis, H. Radauskas ir R. Šilbajoris.
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SNIEGAS PRIES KALĖDAS

(tąsa)

Visa skiltis, užėmus kvapą, žiūrėjo j 
Anetą automobilyje. Tada jie bandė ati
daryti duris, tačiau sunkiai sekėsi, nes 
durys buvo prislėgtos sniego pusnim, ir 
rankena užšalus. Staiga Delis riktelėjo 
ir, pakėlęs slidžių lazdą, išmušo vieną 
langą.

— Skubiai išdaužkite ir kitus langus. 
Ji apsvaigus nuo mašinos dujų ir atro
do, kad nebekvėpuoja.

— Mašinos dujos? Iš kur tu žinai? — 
sujudo skautai.

— Ji paliko įjungtą motorą. Aš galiu 
matyti mašinos raktus, — Delis pasku
bomis laužė stiklo gabalus, vis dar be
silaikančius lango rėme.

Per akimirką išbyrėjo ir kiti langai, 
ir netrukus vėjas dūkdamas nešė snai
ges į mašiną, kartu išstumdamas dujo
mis užterštą orą.

— Žiūrėkit! — sušuko Delis. — Ji pa
liko užvestą motorą, šilumai; tas išgel
bėjo ją nuo sušalimo, tačiau dujos jai 
pakenkė.

— Bet kodėl motoras nebeveikia? Kas 
jį išjungė? — susirūpino skautai.

— Tikriausiai perdaug sniegas užpus
tė mašiną, arba gal pritrūko benzino. 
Tačiau atrodo, kad dujos spėjo ją pri
baigti.

Visi nusiminę žiūrėjo į Anetos pa
blyškusį veidą; staiga Delis sujudo.

— Ji gal dar nemirus. Mes turim ban
dyti suteikti jai pirmąją pagalbą. Greit, 
jūs iš kitos pusės, atidarykit duris, jei 

galit. Jei ne, reikės ją kaip nors ištrauk
ti iš automobilio. Mes turim jai daryti 
dirbtiną kvėpavimą.

Paskubomis ištraukę bejėgiškai su
smukusią Anetą, skautai paguldė ją ant 
čia pat patiestos antklodės.. Nei aki
mirkos negaišdamas, Delis su savo skil
ties pagalba pradėjo dirbtinį kvėpavi
mą. Nors ir visi buvo smarkiai sujau
dinti, ir reikalas atrodė beviltiškas, ta
čiau nei baimė, nei išgąstis nesutrukdė 
skautų greito ir užtikrinto darbo. Susi
rūpinę jie sekė Anetą, laukdami gyvy
bės ženklo, ir pagaliau jos veidas pra
dėjo rausti.

— Mes nepavėlavom! Ji dar gyva! — 
sušuko Delis ir nesustodamas tęsė dirb
tinį kvėpavimą. Aneta pradėjo kvėpuo
ti, ir skautai su džiaugsmu sekė, kaip ji 
pirmą kartą sujudėjo ir atmerkė akis. 
Visi suskubo jai aiškinti —

— Mes esam skautai iš Colcesterio ir 
jau sutikom jūsų tėvelį. Bet dabar ge
riau išgerkit karštos kavos, •— ir Delis 
pridėjo prie jos lūpų puoduką garuo
jančios juodos kavos, kurią buvo pasi
ėmęs iš namų. Aneta buvo įsupta ir ap
klota antklodėm ir netrukus paguldyta 
į skautų greitai parengtus neštuvus. 
Kelionė namo buvo kur kas lengvesnė, 
nes nebereikėjo grumtis prieš vėją, ku
ris dabar buvo užnugaryj.

Gydytojo ir Delio motinos pagalba ir 
priežiūra Aneta greitai pasveiko. Ir iš 
tikrųjų dar tą pačią savaitę ji jau leidosi

REMKIME
DŽIAMBORES 

FONDĄ!

Mūsų broliai repre
zentantai Jubilieji
nėje Džiamborėje.
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pašliūžomis su skautais nuo kalno ir 
apžiūrėjo jų įrengtus tramplynus.

Neilgai trukus į Colcesterį atvyko 
laikraštininkai, sužinoję apie Anetos 
išgelbėjimą. Jos nuotraukos laikraščiuo
se ir malonus atsiliepimas apie Colces- 
terio žiemos sporto įrengimus patraukė 
daug žmonių, ir jau antrą savaitę prieš 
Kalėdas miestelis buvo pilnas turistų. 
Be to, geležinkelio savininkas pagaliau 
ir pats pasiūlė pravesti traukinį į Col
cesterį.

Šios žinios buvo labai džiuginančios. 
Bet tai dar ne viskas. Vieną vakarą 
Aneta, dabar jau visai pailsėjus po li
gos, sėdėdama prie ugniakuro Delio na
muose linksmai pranešė, kad ji nutarė 
Colcesteryj įsteigti Norvegų Slidininkų 
Sąjungą, nes ji buvo įgaliota surasti tam 
tinkamą vietą. Ji pasirinko šį miestelį, 
nes jis taip panašus į jos gimtąją Nor
vegiją.

— Kaip puiku! — sušuko Delis. — 
Dabar Colcesteriui tikrai pasiseks. 
Klausykit, mes galim perstatyti mūsų 
didžiąją lentpiūvę ir ten įrengti gerus 
turistams namus, ar ne?

— Lukterėk, Deli, — nusišypsojo p. 
Sutkus. — Tavo mama ir aš turim kito
kius planus. Ponia Šarpienė, sužinojus, 
kad Norvegijoj aš dirbdavau slides, pa
siūlė man pradėti tą patį ir čia. Taigi, 
mes nutarėm sudėti pinigus ir sudaryti 
bendrovę. Aš jau išnuomojau lentpiūvę 
ir netrukus galėsim atidaryti dirbtuvę. 
Be to, mes slaptai planuojam surengti 
jūsų tradicinį Kalėdų pobūvį ir tada 
pranešti šias geras žinias miestelio gy
ventojams.

— Bet kodėl laukti iki Kalėdų Su ši
tokia staigmena? — paklausė Delis. — 
Praneškim jiems dabar, ir visi galės 
džiaugtis ir padėti paruošti pobūvį.

Iki Kalėdų buvo likę tik kelios dienos 
ir netrukus visas miestelis plušo ir sku
bėjo pasiruošti ateinančioms šventėms.

Ponas Sutkus suorganizavo mažą or
kestrą iš miestelio muzikantų; skautai

Stovyklos ir skoutybės sargyboje

Nuotr. V. Kizlaičio

parengė pasirodymų; choras paruošė 
kalėdinių giesmių. Dar niekad nebuvo 
tokia pakili švenčių nuotaika, kaip šiais 
metais, kai visi susirinko į eglišakiais ir 
žvakėmis išpuoštą salę, ir pasidalinę do
vanomis susėdo prie stalų. Pasirodymai 
ir dainos prisidėjo prie šie švantiško 
džiaugsmo.

Tik vėlai naktį visi pagaliau išsiskirs
tė namo, brisdami per blizgantį sniegą 
po žvaigždėtu žiemos dangumi ir džiaug 
damiesi Anetos ir jos tėvelio atvykimu 
į jų miestelį, o visų labiausiai savo skau
tų skilties sumanumu, kuris jiems atne
šė tokias puikias Kalėdas. (Pabaiga)

Iš anglų kalbos vertė D. A.

21

22



flKISa DIDŽIOJI S C HIM

SAUSIO 8 - TOJI

(sks) Skautybė jau pirmaisiais šio šimtmečio metais pasaulio jaunimą surišo tais 
idealais, kuriais šiandien stengiamasi surišti viso pasaulio žmoniją. Pirmąją 
kibirkštėlę šiam skaisčiam skautybės laužui davė lordas Robertas Baden-Powel- 
lis, dažniausiai jaunųjų lūpose minimas tik dviem raidėm B. P. Kartą pažadinta 
skautybės mintis kilo žaibu. Nespėjus 1908 m. pradžioje pasirodyti "Skautybė 
Berniukams" knygai, tų metų pabaigoje Anglijoje jau buvo 60.000 skautų. Pasta
ruoju laiku pasaulyje skautų skaičius jau daugiau negu šimteriopai praaugo aną 
pirmąjį.

B. B. nežinojo poilsio žodžio, nes jis viską pašventė savo idėjai. Jis niekad 
neprarado pasitikėjimo ateitimi. Paskutinius savo gyvenimo metus jis praleido 
Afrikoje - Kenijoje, kurią jis taip labai mylėjo. Iš ten jis rašė padrąsinančius 
žodžius skautams ir jų vadovams, kad svarbiausias dalykas bendrai ir pastoviai 
taikai pasiekti yra visiškas dvasios pakeitimas žmogiškojo bendravimo prasme. 
Tai buvo jo paskutinis paskatinimas skautams. Skautybė ėjo ir eina tuo keliu ir, 
be abejo, ji daug prisidėjo žmoniškesnio pasaulio kūrimui.

B. P. mirė 1941 m. sausio 8 d., praėjęs ilgą didelio patyrimo ir pasiaukoji
mo kelią. Didžioji pasaulio skautų šeima liūdėjo ir liūdės dėl jo mirties, tačiau 
ji liko su tvirta viltimi, kad tai, ką B. P. taip ištikimai kūrė, išliks nebodama 
audrų daugelyje ateities kartų. B. P. įkvėpta skautybė tampria idėjine grandine 
apjuosė visą žemę.

B. P. jo 75 m. amžiaus sukakties proga Lietuvos Respublikos Prezidentas ir 
Lietuvos Skautų S-gos Šefas A.Smetona 1932 m. apdovanojo aukščiausiu DLK 
Gedimino ordinu. Tas faktas buvo plačiai minėtas viso pasaulio skautiškoje spau
doje.

1933 m. B. P. su savo šeima ir 650 anglų skautų-čių vadovų lankėsi Palan
goje. Ten jis su lady Baden-Powell buvo priimtas Prezidento A. Smetonos spe
cialioje audiencijoje, o mūsų skautų-čių, suskridusių iš visos Lietuvos, entu
ziastingai sutiktas stovykloje Birutės kalno papėdėje.

AKADEMIKAI SKAUTAI
* (sks) Gruodžio 21 d. Clevelando aka
demikai skautai Čiurlionio ansamblio na
muose turėjo darbingą sueigų popietę. Tai 
buvo ASS, Akad. Skaučių Dr-vės ir Korp! 
Vytis Clevelando skyrių sueigos. Jose 
aptarti sėkmingai praėjusio rudens vakaro 
reikalai, išrinktos valdybos naujai ka
dencijai, aptarta kelionė į žiemos stovyk
lą Michigane Kalėdų atostogų metu ir atei
nančios vasaros ASS stovykla. Senjoro 
pasižadėjimą davė junj. Alg. Giedraitis.

ASD Clevelando skyriaus valdybon iš
rinktos: pirmininkė M. Dabrikaitė, sekr. 
M. Žižniauskaitė, iždin. A.Gelažytė ir 
kandidačių globėja R. Vizgirdienė.

Korp! Vytis Clevelando skyriaus val
dybon išrinkti: pirmin. Ad. Mėlinauskas, 
sekr. And. Šenbergas, iždin.V.Gelažius ir 
junjorų tėvūnas Rim. Minkūnas.

Vakare ten pat su kviestais svečiais 
ir bičiuliais atšvęsta 34 m. ASS sukaktis. 
Minėjimą atidarė ir jam pirmininkavo senj. 
R. Vizgirda. Sugiedotas Tautos Himnas ir 
susikaupimu pagerbta žuvusių kovose už 
tėvynę ar mirusių ištrėmime ASS narių 
atmintis.

Fil. R. Minkūnas paskaitė akademinės 
skautijos istorinę apžvalgą, kurioje pa
ryškino svarbesnius pasireiškimus 34 m. 
laikotarpyje. Pirmininkaujantis minėjimo 
dalyviams pristatė vieną iš Kauno VDU-to 
Studentų Skautų Draugovės steigėjų 1924m. 
- s. inž. Vyt.Civinską.
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Šventės proga akad. skautus sveikino 
JAV LB pirm.St. Barzdukas.Džiaugdama
sis akad. skautų pastangomis bei veikla, 
jis palinkėjo eiti lietuviško darbo keliu. 
Pilėnų tuntininkas v. s. Pr. Karalius pa
reiškė, kad buvo nepaprastai sužavėtas 
akad. skautais IV Tautinėje Stovykloje Mi- 
chigane. Anot jo, ir svetimtaučiai skau
tininkai buvo maloniai nustebinti, kad lie
tuviškoje skautybėje taip ryškiai reiškiasi 
studentija. Ta draugystė, jungianti visų 
šakų skautiškų jaunimą, tebūnie Kalėdų 
dovana mums visiems.

Dar žodžiu sveikino: v. s. A.Šenber- 
gienė - Neringos skaučių tunto vardu. 
Kęst. Gaidžiūnas - Korp! Neo-Lithuania 
vardu, inž. V.Civinskas PLIAS vardu ir 
Aid. Balčiūnaitė - ateitininkų vardu.

Raštu sveikino ASS Centro Valdyba, 
Korp! Vytis Centro Valdyba ir Lietuvių 
Studentų Santara.

Su dideliu dėmesiu išklausytas Vikt. 
Mariūno pašnekesys tema - Tautinis ap
sisprendimas. Prelegentas vaizdžiai at
pasakojo argumentus už bei prieš tautinį 
apsisprendimą, imdamas pavyzdžius iš 
netolimos praeities bei perteikdamas juos 
dabarties prizmėje. Kas nori išlikti žmo
gumi, tas turi išlikti su savo tauta, - 
prelegento pašnekesio išvada.

Minėjimas užbaigtas Gaudeamus . 
Akad. skautės pavaišino visus šventės da
lyvius skaniais užkandžiais ir kavute. Vė
liau senj. Vyt.Kamantas parodė savo fil
mus iš Clevelando akad. skautų gyvenimo .

* (sks) Gruodžio 13 d. Korp! Vytis New 
Yorko skyrius Baltic Freedom House, New 
Yorke, turėjo savo šventą. Joje dalyvavo 
per pusšimtį ASS narių iš New Yorko ir 
Waterburio bei kviesti svečiai.

Šventę atidarė K! Vytis N.Y. skyr. 
pirm. fil. R.Kezys, pakviesdamas visus 
sugiedoti Gaudeamus. Apie Korp! Vytis 
praeitį kalbėjo fil. V. Augulis, paliesda
mas jos darbus tautai, skautijai ir stu
dentijai. Senjorų pasižadėjimo apeigas 
pravedė fil.dr.Henr.Lukaševičius. Pasi
žadėjimą davė ir Korp ! spalvas gavo jun - 
jorai: Jonas ir Edvardas Bačanskai, Jur
gis Birutis, Rimas Čenkus, Vytas Ra
manauskas, Saulius Sirusas, Vytas Seti- 
kas ir Vytis Virbickas. Akad.Skaučių Dr- 
vės kand. Daivai Alytaitei padėkota už 
juostų nuaudimą ir įteikta dovana.

Visa eilė sveikintojų pasveikino ry
tiečius. Lietuvos generalinis konsulas J. 
Budrys šiltais žodžiais išreiškė pasigėrė
jimą akad. skautų patrijotiniu nusiteikimu. 
Lietuvos Laisvės K-to pirm. V. Sidzikaus
kas džiaugėsi naujųjų senjorų ryžtu ugdy
ti savyje lietuviškas vertybes. Trumpai 
sveikino akademinių or-jų atstovai - ASD 
N.Y. skyr.pirm. Birutė Ulėnaitė, įteikda
ma naujai pakeltiems po baltą gėlę, atei
tininkų vardu - Kęstutis Skrupskelis, Korp! 
Neo-Lithuania vardu - Antanas Smetona, 
Santaros - Romas Penikas. Senieji vytie- 

čiai senjorai savo tarpan naujuosius pri
ėmė su tradicine "Ad meliorem". Raštu 
sveikino Korp! Vytis garbės narys • prof. 
Ig.Končius, Korp! Vytis ir ASS centro 
valdybos. Naujų senjorų vardu padėkos 
žodį tarė Vytis Virbickas. Iškilmingoji 
dalis užbaigta Tautos Himnu.

Vėliau visi šventės dalyviai buvo ska
niai pavaišinti. Už tas puikias vaišes ry
tiečiai reiškia nepaprastą padėką ponioms 
Alytienei ir Ulėnienei bei ASD N. Y. sky
riaus sesėms.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
* LSS 40 m. sukakties proga žemiau iš
vardinti Brolijos vadovai, rėmėjai ir 
skautai apdovanoti: ORDINU Už NUOPEL
NUS: ps. Jaras Alkis, Anglijoj, ps. Juo
zas Piečaitis, Montrealyje, ps. Povilas 
Stelmokas, ps. Liudas Beitmonas, ps. Vy
tautas Opulskis, visi Australijoje, jūr. 
ps. Pranas Petraitis, Clevelande, ps. Vy
tautas Vizgirdas, Clevelande, s. v. v. si. 
Sigitas Krašauskas, Toronte, s. v, v. si. 
Leopoldas Jakubauskas , W orcesteryje, 
skautų rėmėjai p.p. Vytautas Vosylius, 
Stasys Sagaitis, A. Maželis, Pulgis An
driušis, visi Australijoje, Edvardas Ste
ponavičius, Antanas Rukšėnas, Ona Žy- 
gienė, visi Clevelande, Marija židžiū- 
nienė, Worcesteryje, kun. Petras Ažuba
lis, Toronte, ps. Vytautas Abromaitis, 
Toronte, s. v. v. si. Vytautas Namikas, Či
kagoje. TĖVYNĖS SŪNAUS ŽYMENIU: 
vair. Algimantas Juška, Detroite, vair. 
Algirdas Pesys, Detroite, skautai vyčiai 
v. si.v. si. Vytautas Petrauskas, Čikagoje, 
Viktoras Kučiauskas, Čikagoje, Albertas 
Kerelis, Čikagoje, Romas Bričkus, Bos
tone, JAV armijoje, Algimantas Rastaus- 
kas, Argentinoje, s. v. psl. Zigmas Jau
nius, Argentinoje. VĖLIAVOS ŽYMENIU: 
s. v. si. Kazimieras Majauskas, Londone, 
Ont., s. v. v. si. Algirdas Švilpa, Londone, 
Ont., s. v. v. si. Jurgis Prapuolenis, Čika
goje, s. v. v. si. Kęstutis Truškūnas, Či
kagoje, valt.Džinaras Kizys, Clevelande, 
valt. Šarūnas Pečkus, Clevelande ir s. v. 
v. si. Juozas Karasiejus, Toronte. PAŽAN
GUMO ŽYMENIU: vair. vair. Albertas 
Korsakas, Arvydas Kizys, Adolfas Mėly- 
nauskas, Gytis Motiejūnas, visi Cleve
lande, jūr. sk. Robertas Janukaitis ir jūr. 
sk. Jonas Kavaliauskas, abu Detroite.
* (sks) LSB Vyr. Varžybų Komisija iš
siuntinėjo varž. instrukciją Nr. 5. Joje 
pranešama apie varžybų pabaigą (XII. 31), 
varž. darbų vertinimą, apyskaitas, įver
tinimą taškais. Spausdinami apyskaitų 
blankų pavyzdžiai bei duodami paaiškini
mai prie blankų. Varžybų apyskaitų ter
minai: vietinės apysk. rajoninėms varž, 
k-joms pristatomos ligi 1959.1. 10, o po 
to, Vyr.Varžybų K-jai- ligi 1959.1.20.

* (sks) Iki šiol tik Brolijos Atlanto rajono
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jaun. skautų vadovams leistas informacinis 
lapelis BUDŽIU nuo Nr. 6 yra prieinamas 
visiems Skautų Brolijos skiltininkams. Tuo 
reikalu Vyriausiojo Skautininko pavestas 
VSP v. s. A. Matonis tarėsi su Atlanto ra
jono vadeiva s. A. Banevičium ir Budžiu 
redaktorium s. v. v. si. A. Saulaičių, jr. , 
kurie mielai sutiko pasirūpinti, kad BU
DŽIU medžiaga galėtų visi skiltininkai 
naudotis. Vienetų vadovai per vadeivas 
prašomi siųsti užsakymus. Spaudos ir 
pašto išlaidos siekia 25ę vienam egz. Ad
resas: P.O. BOX 507, WATERBURY 20, 
conn:

ATLANTO RAJONAS

Kennebunkport, Me.

* DLK Vytauto dr-vės Kennebunkport,Me. 
Sv. Antano gimnazijoje, draugininkui psi. 
V. Grybauskui pasitraukus iš pareigų, 
nauju draugininku paskirtas psl.A.Parei- 
gis. Atlanto rajono vadeiva pareiškė šir
dingiausią skautišką padėką psi. V. Gry
bauskui už vieneto įkūrimą ir vadovavimą. 
Dr-vės kapelionu sutiko būti tėvas Gab
rielius, OFM, o globėju ps. J.Stašaitis.

Elizabeth, N.J.

* L. K. Šarūno draugovės sueigose, ku
rios .vyko advento metu, dvasios vadovas 
kun. J. Pragulbickas pravedė religinės va
landėles, pritaikytas adventui ir surištas 
su lietuviškais papročiais ir pergyveni
mais. Jis visada atsilankydavo į sueigas , 
kada tik būdavo kviečiamas. Niekados ne
atsisakė, ir atvykdavo visados su dova
nėlėmis, įvairaus turinio lietuviškomis 
knygelėmis, saldumynais ir 1.1.

Kun. J. Pragulbickas dėsto lituanistiką 
parapijos mokykloje po normalių pamokų 
du kartus į savaitę. Visi skautai ir skau
tės, kurie lanko tą mokyklą, lanko ir li
tuanistinės pamokas. Elizabetho skautai 
džiaugiasi ir jaučiasi laimingi, turėdami 
tokį dvasios vadovą.

Gavėnios metu į religines valandėles 
broliai numatę kviesti ir seses. A.B.

ARGENTINA

* (sks) Argentinoje veikiąs laisvinimo 
sąjūdis, kuriame dalyvauja 14 tautų atsto
vų iš anapus geležinės uždangos, lapkr. 1 
d. Buenos Aires Argentinos Moterų kul
tūros salėje surengė pirmąjį visų tautų 
pasirodymą. Dalyvavo azerbeidzaniečiai, 
gudai, bulgarai, kroatai, slovakai, gru
zinai, vengrai, lenkai, lietuviai, rumunai, 
šiaur. kaukaziečiai ir ukrainiečiai. Lietu - 
vių skautų tautinių šokių grupė pašoko Mi
kitą, Lenciūgėlį ir Malūną. Mūsiškiai ir 
vėl sulaukė nepaprasto pasisekimo ir buvo 
vieninteliai iškviesti kartoti šokį. Šokėjai
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po šventės buvo pakviesti apsilankyti pa
siturinčiose šeimose vaišėms.

* (sks) Buenos Aires mūsų skautų atsto
vai - ps. S. Babronis ir taut, šokių grupės 
vadovas psl. Z. Jaunius aplankė italų orga
nizacijos Unione e Benevoleiza įstaigą. 
Ten jie buvo nuoširdžiai priimti. Italų pa
reigūnai pareiškė pasigėrėjimą anksčiau 
matytais lietuvių tautiniais šokiais bei šo
kėjais. Jie pageidavo užmegzti kultūrinius 
ir meninius ryšius su lietuviais Argenti
noje. Anot jų, lietuviai yra numatomi 
kviesti dalyvauti spalvotame filme, kuris 
bus sukamas gamtoje. Filme pasirodyti 
kviečiamos tik geriausios ir pajėgiausios 
tautinių šokių grupės.

* (sks) Lietuviškojo kilnojamojo kino 
sav. J. Galvydis šį rudenį atšventė 25 m. 
savo veiklos Argentinoje sukaktį. Ta proga 
Buenos Aires demonstravo porą valandų 
trukusį apžvalginį filmą iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų. Didelę apžvalgos dali, 
sudarė vaizdai iš antrosios Tautinės Sto
vyklos A. Panemunėje, lordo R. Baden- 
Powellio viešnagė Palangoje, Lietuvos 
skautų šefo Antano Smetonos priimamas 
skautiškasis paradas Kaune ir kt. malonūs 
skautiškosios praeities vaizdai po Tėvynės 
dangumi. Skautiškosios praeities vaiz
dai buvo rodomi Lietuvos Skautybės 40 m. 
sukakčiai paminėti.

KANADOS RAJONAS

Montreal, Que.

* Dar prieš keletą metų Montrealyje gra
žiai veikė jūrų skautai. Turėjo įsigiję 
pastatą, kuriuo vasaros metu buriuodavo 
Sv. Lauryno upėje ir aktyviai reikšdavosi 
tunto veikloje. Iš Montrealio išvykus veik
liesiems jos vadovams, jūrų skautų veiki
mas nusilpo.

* 1958 m.lapkričio mėn. 15-16 d.d.dr. J. 
Basanavičiaus vyčių būrelis turėjo iškylą . 
Iškylauta p. J.Narbuto ūkyje, maždaug 60 
mylių į pietryčius nuo Montrealio. Šios 
iškylos metu Montrealio sk. vyčių kandi
datų būrelis davė vyčio įžodį. Naujieji 
broliai vyčiai yra šie: Gytis Vazalinskas, 
Algis Mažeika, Dainius Lukoševičius, 
Helmutas Renkys, Rimas Urbonas ir Sil
vestras Geležiūnas. Iš buvusių 7 kandidatų 
6 broliai įsijungė į šaunią vyčių šeimą.

Šiuo metu mūsų grupėje yra 18 ak
tyvių vyčių. Sekančioje sueigoje teks iš
spręsti klausimą, ar kurti vyčių dr-vę ar 
ne. Jei židinių reikalas jau būtų įstatu- 
tintas - nesudarytų jokios problemos: se
nieji vyčiai pereina į židinį, o naujasis 
būrelis tęsia toliau Dr. J. Basanavičiaus 
senas tradicijas, bet šiuo atveju dar yra 
nuomonių skirtumų.
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* Lapkričio 30 d. Kung. Margio dr-vė tu
rėjo štabo posėdį, kuriame, be drauginin
ko ir skiltininkų, dalyvavo tuntininkas ps. 
A.Kličius ir sl.A.Skopas. Posėdyje buvo 
aptarti "SA" platinimo reikalai, Skautybė 
Berniukams būtinas įsigijimas, įvykstan
čios Jubiliejinių Metų proga sueigos ir 
kiti eiliniai d-vės reikalai.

* 1958 m. gruodžiomėn.7 d. Aušros Var
tų parapijoje įvyko iškilmingas 40 metų 
LSS minėjimas. Skautės-tai organizuotai 
dalyvavo Šv. Mišiose. Kartu su mumis 
pamaldose dalyvavo vengrų sesių ir brolių 
skiltys. Tuoj po pamaldų, tos pačios pa - 
rapijos salėje, dalyvaujant gausiam sve
čių būriui, įvyko iškilminga tuntų sueiga . 
Be jau minėtų dviejų vengrų skilčių tarp 
mūsų gretų išsirikiavo brolių ukrainiečių 
skiltis, sesių ukrainiečių ir lenkų skil - 
tys. Estus atstovavo du jų vadovai.

įsakymų metu išgirdome, kad gausus 
būrys, net 8 paukštytės perkeliamos į 
skaučių d-vę; keletas sesių, už pavyzdin
gų ir kruopštų darbą d-vėje gavo viešą 
pagyrimą; vyr. sesė psl. D. Ramanaus - 
kienė pakelta į Neringos tunto garbės 
skautes; Anykščių Šilelio d-vės Jubilieji
nių Metų varžybų laimėtojai: R.Blauz- 
džiūnas ir A. Patašinskas pagirti ir tunti- 
ninko apdovanoti dovanėlėmis; du broliai 
vyčiai: C. Januškevičius ir A.Skopas pa
kelti į vyr. skiltininko laipsnį.

Po tuntininkų kalbų mus sveikino 
vengrų Vyriausias Skautininkas.Tarp kit
ko jis pastebėjo, kad egzilų skautų tarpe 
šiuo metu pažangiausi esą lietuviai skau
tai. Šiltai pasveikino sesė lenkė. Ukrai
niečių ir estų atstovai linkėjo mums V-jį 
dešimtmetį švęsti laisvoje Lietuvoje. Tie
sa, pats pirmasis taręs žodį buvo Kana
dos Rajono dvasios vadovas Tėvas St. Kul- 
bis. Šia proga sesė Lukoševičienė skaitė 
referatą, kuriame suglaustai perbėgo 
lietuvių skautų kūrimąsi, pietoj amąsi ir 
augimą laisvoje tėvynėje. Sugiedojus Tau
tos Himną, iškilmingoji sueigos dalis 
buvo baigta.

Gerb. parapijos klebonas Tėvas J. Bo- 
revičius visus skautus ir svečius pavai
šino šiltais užkandžiais. Iš viso, mūsų, 
klebono tėviškas rūpestis ir nuolatinė 
skautams parama yra verta didžiausios 
padėkos.

Po užkandžių broliai: A.Kličius ir Č. 
Januškevičius parodė spalvotas nuotrau
kas ir filmą iš vasaros stovyklos. Čia 
galėjome vėl prisiminti buvusius džiaugs
mus, darbus ir žaidimus.

Vėliau sekė dainos ir žaidimai. La
bai aktyviai su dainomis pasirodė sesės 
ir broliai svečiai. Sesės lenkės užimpo
navo mūsų skautus savo linksmumu, ak
tyvumu. Šią linksmąją dalį pravedė brolis 
s. v. v. si. J. Ramanauskas. Gal dar kokią 
valandą būtume galėję tęsti šią linksmą ir 
mielą sueigos dalį, bet turėjome ruoštis 

vykti į vakare įvykstančią "Milžino Pa- 
unksmės" premjerą.

Tradicine "Ateina Naktis" užbaigėme 
Jubiliejinių Metų iškilmingą sueigą.

* 1958/59 metų žiemos mėnesiais numa
toma pravesti skiltininkų kursus. Skilti
ninkų paruošimas tapo pirmaeilis Montre- 
alio Geležinio Vilko tunto reikalas. Anks
čiau paruošti skiltininkai išaugo ir jų dau
gumas jau įsijungė į vyčių eiles. Naujai 
parinkti ir einą skiltininkų pareigas sto
koja žinių. Paruošus skiltininkus, pajudės 
ir skilčių veikla, kuri paskutiniu metu 
buvo apsnūdusi.

* Pasikalbėjus su Anykščių Šilelio d-vės 
draugininku ps. J. Piečaičiu, teko išgirsti, 
kad žiemos metu d-vėje bus pravedamas 
skautiško pažangumo, veiklumo, draus
mingumo konkursas. Tuo norima ir žie- 
mos mėnesiais išlaikyti aukštą darbingu
mo nuotaiką, kuri vyravo visos vasaros 
metu. Teko pastebėti, kad šios draugovės 
vilkiukai daug specialybių yra įsigiję, ir 
sparčiai eina patyrimo laipsnių progra
mas. Daugelis jau yra išlaikę III ir II pa
tyrimo laipsnį. A. S.

RAMUSIS RAJONAS - JAV
Los Angeles, Calif.
* LSS 40 m. minėjimą pradėjome vėliavų 
pagerbimu. Nuskambėjus Tautos Himnui 
sesėms ir broliams atraportavus dalyvių 
skaičių, buvo perskaityti įsakymai.

Oficialią sueigos dalį pravedė R.Dab- 
šys, trumpai perbėgęs 40 metų Lietuvos 
skautų veiklą, pakvietė sesę Barmienę pa
pasakoti smulkiau apie pirmuosius skautų 
gyvenimo metus Lietuvoje.

Sesė Barmienė jaunuosius skautus 
mintimis perkėlė toli prie Baltijos jūros , 
kur Robert Baden-Powell aplankė Lietuvos 
skautus.

Skautus sukaktuvių proga sveikino 
prof .M.Biržiška, kuris mums gyvu žodžiu 
papasakojo apie pirmuosius skautus, įsi
kūrusius jo vedamoje Vilniaus gimnazijo
je. Taip pat sveikino K. Prišmantas, raštu 
Los Angeles ateitininkai.

Labai sujaudino radijo valandėlės 
atstovo pono Dūdos ir mergaičių tėvų ko
miteto atstovo pono Stadelninko linkėjimai, 
kad 50 metų sukaktuvių minėjimą švęstu- 
mėm Gedimino Kalne! ! ! Tie jų trumpi 
jautrūs žodžiai sustiprino mūsų norus ir 
viltis, būti ten,kur mes priklausome.

Antroje programos dalyje broliai su
vaidino "Gedimino sapną", o sesės padai
navo tėvynės ilgesio dainą. Brolis K. Pa- 
žemėnas pravedė skautiškas dainas, ku
rias dainavo skautai, įsijungę svečiai ir 
tėveliai. Ir taip, sustiprėję skautiškoj 
dvasioje, su naujais pasiryžimais baigė
me šį iškilmingą minėjimą.

Vida Mikuckaitė
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VIDURIO RAJONAS - JAV

Chicago, Ill.

* (sks) Lapkr. 23 d. Čikagos jūrų sk. 
būkle buvo Korp! Gintaras sueiga, kurioje 
jūrų v. s. dr. K. Aglinskas skaitė pašnekesį 
apie jaunimo santykius tarpusavyje ir su 
vyresniąja karta. Po pašnekesio buvo 
gyvos diskusijos.

* (sks) Mažaisiais būriniais pastatais - 
"Pingvinais” Čikagos jūrų skautai ir j. 
skautės šių metų buriavimo sezono metu 
išburiavo virš 300 valandų. Iš viso turimi 
keturi šios klasės pastatai: "Rusnė","Dan
gė" "Venta" ir "Vaiva". Du paskutiniai 
yra registruoti Columbia Yacht klube. Re
gatos buvo vykdomos trečiadienių pava
kariais. Pirmą kartą jūrų sk. istorijoje 
mūsų jūrų skautės dalyvavo su savo Ping
vinais tarpklubinėje regatoje.Jonės Kregž- 
daitės vesta "Vaiva" tarpe dvylikos star
tavusių tris kartus laimėjo 7-ją vietą. 
Danguolės Urbonaitės vestai "Ventai" po 
laimėtos 6-tos ir 8-tos vietos neteko baig
ti regatos, nes vėliau lūžo skydas.

Trys Pingvinai buvo nuvežti IV Tau- 
tinėn Stovyklon, kurTeeple ežere praves
tos kelios regatos su kitų vietovių jūrų 
skautais. Po TS dar buriuota Michigano 
ež.ir spalių pradžioje užbaigtas sėkmin
gas buriavimo sezonas.

Detroit, Mich.

* Lapkričio vidury abu tuntai turėjo bend
rą sueigą ir laužą. Laužą pravedė ps. L. 
Giškelytė - Rugienienė. Rikiuotės dalyje 
buv. Baltijos tuntininkas ps. Alg. Manvy- 
das perdavė savo pareigas naujajam tunt. s. 
V. Paužai. Jžodį davė kandidatai - Kisie- 
lytė ir A. Vaitiekaitis.

Omaha, Nebr.

* Vytauto dr-vės draug. s.v. v.si. R.Gu- 
zulaitis išvyko į Colorado atlikti karinę 
prievolę. Jo vietą užėmė A. Leskys. Omą- 
hos skautai-ės linki broliui Rimui daug 
sėkmės Dėdės Šamo tarnyboje.

* Buvo tylus gruodžio 26 d. vakaras. Di
delės, sidabrinės snaigės lėtai krito ir 
apdengė šaltą žiemos žemę, kai sesės ir 
broliai ramiai traukė į salę, kur įvyko 
tradicinės Kalėdų vaišės - arbatėlė.

Živilės dr-vė mielai priėmė svečius 
ir juos vaišino. Svečių tarpe buvo atvykę 
iš Čikagos seniOmahiškiai - Adomas Mic
kevičius ir Romas Nelsas.

Jaunesniem skautam s.Sakalas pra
vedė kelis žaidimus, o vyresniems - ps. 
Mickevičius pravedė polką "su ragučiais" 
ir kelias daineles. Po vaišių skautai links
mai pasišoko. Jiems muziką parūpino p. 

Pocevfčius. Jis visuomet mielai padeda 
skautams, bet šį sykį kai kurie skautai 
nutarė, kad jį kas nors papirko, nes muzi
ka buvo labai greita. Mat, "senesnieji" 
skautai kaulų nepavilko ir nespėjo taip 
greitai šokti. (Mūsų skautams reikia dau
giau vitaminų ! ).

Taip pasilinksminę skautai išėjo namą 
pilni geros nuotaikos, ir pasiruošę laukti 
sekančio pobūvio. Bet broliai perdaug ne
sitikėkite, sesės laukia Jūsų suruošto 
pokylio. Sesė Ina.

VIENETU DĖMESIUI I

Specialiam "Skautų Aido"nume
riui ligi šiol vienetų veiklos apžval
gas atsiuntė:
1) Šarūno dr-vė, Elizabeth, N.Y.
2) Panerių skautų viet-ja, Waterbu

ry, Conn.
3) Worcesterio, Mass, skautai
4) Geležinio Vilko tuntas, Montreal, 

Que.
5) Baltijos tuntas, Detroit, Mich.
6) Neries tuntas, Omaha, Nebr.

Šių apžvalgų yra per maža iš
leisti numatytą specialų numerį. 
Tačiau redakcija vis dar tiki, kad ir 
kiti vienetai paseks virš paminėtus. 
Nenorėdami apvilti tų, kurie jau 
apžvalgas atsiuntė, dar pratęsiame 
siuntimo laiką ir laukiame visų vie
netų atsiliepiant. Du mašinėle ra
šyti puslapiai, dvi geriausios nuo
traukos ir $10.00 - tai viskas, ko 
mums reikia, kad specialus nume
ris vieną kartą pasirodytų. Laukia
me. Red.
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