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DAR SPECIALAUS "SKAUTU AIDO" 
NUMERIO REIKALU

1958 m. vasario mėn. "Skautų Aide" 
tilpo pranešimas, kad redakcija sukaktu
vinių metų proga numačiusi išleisti spe
cialų "Skautų Aido" numerį, kuriame bū
tų vienetų veiklos apžvalgos, pailiustruo
tos nuotraukomis. Kadangi "Skautų Aidas" 
nebuvo ir nėra finansiškai pajėgus toki, 
papildomų numerį išleisti, buvo praneši
me kreiptasi į vienetus būti ne tik šio nu
merio bendradarbiais, bet ir mecenatais. 
Buvo paprašyta su siunčiama vieneto ap
žvalga ir nuotraukomis atsiųsti ir $10. 00 . 
Buvo norėta tokį numerį išleisti dar prieš 
IV TS, arba vėliausiai lapkričio 1 dienai . 
Deja, apžvalgos rinkosi perdaug lėtai, ir 
teko praeiti abi datas tylomis, užsimoji

mo neįgyvendinus. Reikėjo jau visa pa
miršti, bet atsirado vietovių, kurios ska
tino redakciją dar palaukti ir vistiek tokį 
specialų numerį išleisti. Teko sutikti su 
pasiūlymu ir laukti. Praėjo vėl beveik 
vieneri metai. Ir kur gi stovime ?

Ligi šiolei apžvalgos gautos iš šių 
vienetų: Šarūno dr-vės, Elizabeth, N.J. , 
Panerių skautų viet-jos, Waterbury, 
Worcesterio skautų, Neries tunto Otna- 
hoje, Geležinio Vilko t. Montrealyje, Ne
ringos t. Montrealyje, Baltijos tunto Det
roite ir Baltijos Jūros t. Čikagoje. Viso 
8 apžvalgos.

Redakcija dar tikisi netolimoje atei
tyje gauti 2-3 apžvalgas.

Vienetai, norį dar jungtis į šį specia
lų leidinį, prašomi kaip galint greičiau 
siųsti savo apžvalgas.nuotraukas ir $10.00. 
GALUTINĖ IR PASKUTINĖ DATA Š.M. 
LAPKRIČIO 20 D.

Leidinys išeis š. m. pabaigoje ir bus 
išsiuntinėtas TIK tiems vienetams, kurie 
yra atsiuntę arba iki aukščiau nurodytos 
datos dar atsiųs savo apžvalgas. Numa
tyta išsiuntinėti kiekvienam vienetui po 
30 egz.

Tuo reikalu šis pranešimas yra pas
kutinis.

Redakcija

ATSIŲSTA PAMINĖTI :
MAGYAR CSERKESZ, liepos-rugp. 1959, 
vengrų skautų laikraštis, 18 psl. irvir - 
še Ii ai.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
Nr. 18, Centro Valdybos Biuletenis, 12 
psl. Biuletenį tvarko LB CV inf. vedėjas 
Vyt. Kamantas. Spausdina "Dirva".

* *
* - x - *

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSO
J PREMIJŲ SUDARYMO KOMISIJA SKELBIA, KAD J
5 *
* Dr. M. BUDRIENĖ, Dr. I. GIEDRIKIENĖ, Prof. I.KONČIUS, N. ir L. MASKALIŪ- *
* NAI ir E.irl. VILKAI yra ASS Jaunimo Literatūros Premijos Mecenatai.
* *
* R. ADDIS, Dr. J. AGLINSKIENĖ, V. ČERNIUS, R. GUSTAITIENĖ, Dr.E.JUŠKĖ- *
* NIENĖ, B.KOZICIENĖ, V. LAPATINSKAS, B. LUKŠTAITĖ, K. PALČIAUSKASir *
* A. S. VENGRIS yra Jaunimo Literatūros Premijos Rėmėjai. *
f D.DIRVONIS, A.DUNDZILA, J. GIMBUTAS, S. JURKYNIENĖ-GIRDAUSKIENĖ.J. »
* KARKLYS, K. K. KODATIS. Prof.S. KOLUPAILA, A. LIKANDERIENĖ, Los Ange- *
* les A. S. RAMOVĖ, G. MACIUIKIENĖ, A. MACKEVIČIENĖ, A. MARTIŠIŪNIENĖ , *
* O. PAUŽUOLIS,. ©.ŠČIUKAITĖ, V.STASIŠKIS, A.STEPAITIS, E.VARANKA, *
5 G. VARNELIENĖ yra ASS Jaunimo Literatūros Premijos Aukotojai.

* Fil.Dr. M. BUDRIENĖ - PIRMININKĖ * 
Fil. L. MASKALIŪNAS

* Fil. D. DIRVONYTĖ - NARIAI i
$ A.S. VENGRIS 5
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MPBS
1959 m. spalių mėn. Nr. 10

Vadovas - auklėtojas

Vaikų ir jaunimo auklėjimas visais 
laikais nebuvo lengvas dalykas. Visada 
jis keldavo vienokių ar kitokių proble
mų, visada atsirasdavo naujų auklėjimo 
metodų ar srovių. Visuomeninio gyveni
mo keitimasis, gyvenimo tempas ir bū
das, valstybinės santvarkos kūrė ir tebe
kuria naujas auklėjimo teorijas. Vienoks 
auklėjimas buvo .nacistinėj Vokietijoj, 
kitokį matome dabartinėje Sovietų Są
jungoje, dar kitokį turime laisvame de
mokratiškame vakarų pasaulyje, kuria
me ir mums yra skirta šiandien gyventi.

Laisvės kraštuose auklėjamųjų veiks
nių turime šeimą, bažnyčią, mokyklą, 
organizacijas ir aplinkumą. Tai, vis dėl 
to, yra pagrindiniai žmogaus būdą for
muojantieji faktoriai. Ar jie turi vieno
dos įtakos jaunuoliui-ei, ar lygiai respek
tuojami tėvų ir visuomenės, būtų jau ki
tas klausimas.

Kas vaikui yra motina ar tėvas, kas 
tikinčiajam yra dvasininkas, kas moki
niui yra mokytojas — tas organizacijos 
nariui yra vadovas. Jei visi atlieka sun
kius auklėjimo uždavinius. Jų sėkmin
gam darbui reikalingas pašaukimas, pa
siruošimas ir aukojimasis.

Skautų organizacija yra taipgi viena iš 
jaunimą auklėjančių organizacijų. Jos 
vadovai yra auklėtojai. Ir jiems, kaip 
tokiems, reikalingas pašaukimas, pasi
ruošimas ir aukojimasis. Jei vieno iš šių 
privalumų kam trūksta, sunku ir jam 
pačiam — vadovui — ir auklėtiniams.

Skautų organizacijos darbas yra pa
remtas skilčių sistema. Šitokioje auklėji
mo sistemoje berniukas ar mergaitė jau 
pašaukiami vadovauti — būti skiltinin- 
kais. Be abejo, ne visi tam darbui tinka. 
Kai kurie, kad ir pasiruošę, kad ir šiaip 
jau sumanūs ir gabūs, nėra vadovo ti
pai. Jiems trūksta pašaukimo. Ne stum
ti, bet vesti, ne viršininkauti, bet būti 
kiekviename darbe pirmuoju, ne tiek 

mokyti, kiek būti pavyzdžiu — yra tik
rasis vadovavimas. Sena teisybė, kad 
žodis pamoko, o pavyzdys patraukia. Vi
sas vadovo gyvenimas, jo elgesys visur ir 
visada turi sakyte sakyti, kad jis yra 
vadovas. Jei pats skiltininkas nesilaiko 
skautiškų įstatų ir liepia jų laikytis savo 
skilčiai, jis nieko savo darbe nepasieks. 
Jei skiltininkas savo skilties skautus vi
sur tik siuntinėja, varinėja, o pats nė

ps. St. Bobronis įteikia "Geležinio Vilko" ordinę 
s. gen. T. Daukantui jo 75 metų amžiaus sukak
ties proga. Nuotr. L. Končausko

/ I Jetirvos >
i ...cioivilinc
t M.Mažvydo
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s. gen. T. Daukantas iškilmingoje Buenos Aires lietuvių skautų sueigoje, kuri buvo smaukta jo 75 metų 
amžiaus sukakties proga. Nuotr U Končausko

piršto nepajudina ten, kur geriau už sa
vo brolius galėtų padaryti, jo vadovavi
mas naudos skilčiai neneša.

Tiesa, nelengva skiltininkų-kių amžiu
je šviesti pavyzdžiais. Gal noro yra, bet 
trūksta pakankamo supratimo; gal pasi
ryžimo netrūksta, bet ištęsėjimo nėra?

Siūbavimuose jaunesniųjų vadovų at
rama yra vyresnieji vadovai, kurie juos 
ne tik pamoko, patarimais apiberia, bet 
taip pat ir savu pavyzdžiu patraukia, 
skatina, uždega.

Ir visiems jiems taikomi tie patys rei
kalavimai, visi jie neša atsakomybę dėl 
jiems patikėtų vaikų ateities, visi jie yra 
auklėtojai.

Vadovų kursuose šalia žinių perteiki
mo, vadovų paruošimo, reikėtų pagvil
denti ir vadovo pašaukimo problemas. 
Tas išeitų tik į gera.

”AŠ NUĖJAU NAMO”

Pasakose mes daug kur skaitome apie 
karalius. Randame jų žiaurių ir piktų, 
randame karalienių raganų, gailimės už
burtųjų gražiųjų karalaičių. Senovėje 
visose šalyse valdė karaliai. Šiandien tik 
kai kurie kraštai beturi karalius. Kara
lius priimtas suprasti kaip aukščiausias 
šioje žemėje valdovas, turįs daug turtų 
ir galios. Tai žemiškieji karaliai. Bet yra 
ir Dangiškasis Karalius — Kristus, kurio 
garbei skiriamas paskutinysis šio mene 
šio sekmadienis. Tada ruošiami Kristaus 
Karaliaus minėjimai, kuriuose mes taip 
pat dalyvaujame, nes tarnauti Dievui 
juk mūsų pareiga.

NELIK NUOŠALIAI!!!
PLATINK SKAUTU AIDA, 
SAVO VIETOVE/ j
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Šv. Mišios Clevelando 
skautų-čių stovykloje.

Nuotr. Š. Lazdinio

Žemiškųjų karalių sostai nėra pasto
vūs. Jų kaskart mažėja. Dangiškasis 
Kristaus Karaliaus sostas yra amžinas, 
kaip amžina yra Jo karalystė, kaip amži
nas Jis pats. Tai ne turtų, ne aukso ir 
garbės sostas. Tai sostas meilės ir ra
mybės.

“Viešpatie, padėk man rytoj būti ge
resniam, negu aš šiandien buvau”, — sa
vo skautiškoje maldelėje tu kreipiesi j 
tą meilės ir ramybės Sostą ir tu jauti, 
kad stiprėji, to prašydamas. Tu nepra
šai turtų ir žemiškų gėrybių, tu prašai 
gerumo. Tu žinai, kad geras žmogus yra 
brangesnis už auksą. Tu nori tokiu būti. 
Mūsų skautybės Įkūrėjo lordo Baden- 
Powell’io antkapyje yra iškaltas ženklas 
“Aš nuėjau namo”. Visi jūs tą ženklą pa
žįstate. Jis paprastas šiame gyvenime, 
bet įgauna labai gilią prasmę antkapyje. 
Žodžiais “Aš nuėjau namo” čia išreiškia
mas gilus tikėjimas amžinuoju gyveni
mu. Tai testamentas ateities skautų kar
toms.

Kai jūs dabar žiūrite į gelstančius, 
krintančius rudens lapus, kai jums ne 
vienam gal širdį suskauda, matant šalnos 
pakąstus gėlių žiedus, jūs žinote, kad 
pavasaris ir vėl ateis, kad tie patys me
džiai, tos pačios gėlės vėl žaliuos ir žy
dės. Taip jūs visada atminkite, kad ir 
gyvenimo ruduo nėra jo pabaiga. Ir po 
tokio vėl išaušta linksmas pavasaris. Jei 
tu visa tai dabar nori apčiuopti, nori pa
justi savo kūnu, nę>ri matyti savo akimis, 
nori išmokti ir knygose išskaityti — ži
nok, tau nepasiseks. Tu turi tikėti.

Vienišas Vanagas.

DĖMESIO
Pradedamas

SKAUTŲ AIDO
vajus?
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Širdžiai formomis išsiliejant
Alfa Sušinskas

Dvasine prasme širdis yra žmogaus 
gerumo ir nuoširdumo simbolis. Savoje 
kalboje gerą, paslaugų žmogų vadiname 
žmogum su širdim, širdingu, nuoširdžiu, 
o blogą, žiaurų — beširdžiu, be širdies.

Žmogaus širdies gerumas, nors ir dva
sinis bruožas būdamas, yra nepaslepia
mas: jis išsilieja įvairiomis formomis ir 
esti kitų žmonių matomas bei jaučiamas.

Viena iš išorinių širdies gerumo formų 
yra mandagumas. Juo žmogus išreiškia 
pagarbą kitam žmogui ir elgiasi su kitu 
taip, kaip jis nori, kad ir su juo būtų 
elgiamasi.

Tikruoju mandagumu pasireiškia arti
mo meilė.

O mandagumas gali būti tikras ir ne
tikras, dirbtinis. Tikrasis mandagumas 
kyla iš vidinio gerumo, iš artimo meilės. 
Jis nesiekia kito žmogaus išnaudoti, ap
gauti, suvedžioti ar nuskriausti. Įvairio
mis išorinėmis formomis, sudėtingomis 
ar ir visai paprastomis, jis parodo žmo
gaus širdyje esantį gerumą.

Tikrasis mandagumas nepataikauja 
priešingai nuomonei, bet moka ją pa
gerbti ir įvertinti; jis sugeba neįžeisda- 
mas bei nepažemindamas pasakyti ir 
“ne” kitam žmogui. Jis neiškelia savęs: 
nepabrėžia savo augštos būklės visuome

nėje, nesigiria turimais gabumais ar sa
vo pranašumu kitų atžvilgiu; jis esti vie
nodas mėgstamam ir nemėgstamam, pa
žįstamajam ir svetimajam, tam, iš kurio 
naudą turi, ir tam, iš kurio jokios nau
dos negali tikėtis, geradariui ir pikta
dariui, pačiam žymiajam ir nežymiajam, 
niekam nežinomajam gatvės žmogui; jis 
nepašiepia, neišjuokia ir nepažemina ki
to žmogaus.

Laimingai gyvena Petrulių šeima. Tė
vai, kiek įgalėdami ir sugebėdami, rūpi
nasi savo vaikais, juose krikščioniško
sios dvasios daigus įdiegdami. Bet vieną 
dieną juos ištinka didelė nelaimė: jų 9 
metų amžiaus sūnus Ramutis automobi
lio sunkiai sužeidžiamas... Šios nelai
mės metu ir vėliau teisme tėvai, nors ir 
skausmo pervertomis širdimis, išlaiko 
deramą mandagumą jų sūnų sužeidusio- 
jo vairuotojo atžvilgiu.

Darbo vedėjas Petras Naginis yra 
šiurkštus ir net žiaurus darbininkui Jo
nui Ąžuolaičiui. Jis nuolat prie jo kimba 
ir jį žemina. Tačiau Jonas yra kantrus 
ir mandagus: jis neatsilygina tokiu pat 
būdu tam darbo vedėjui ir į jo paniekini
mus nors griežtai, bet mandagiai rea
guoja.

Yra ir netikras, dirbtinis, mandagu
mas. Išorine forma dažniausiai jis nie
kuo nesiskiria nuo tikrojo mandagumo, 
tik jis kyla ne iš geros širdies, ne iš arti
mo meilės, bet iš savimylos. Šitoks man
dagumas tesiekia kurios nors naudos, ir 
jis tėra sukta veidmainystė.

Teta Marija yra turtinga ir be šeimos. 
Jos tolimas giminaitis Justinas jos ne
myli ir nė kiek ja nesidomi. Tik tas jos 
turtelis jam vis kvepia, kaip medus lo
kiui. Jis pradeda sukti sau galvą, kaip iš 
jos pinigėlių išgautų ir kad ji po mirties 
viską jam testamentu paliktų. Ir jis pa
sidaro jai švelnus kaip vilna, manda
giausias: jis pradeda ją nuolat lankyti, 
gražiausius laiškus rašyti, siūlytis visaip 
patarnauti... Justino mandagumas — 
apgalvota veidmainystė, netikru manda
gumu apgaubta.

Yra ir tokių žmonių, kurie niekuomet, 
arba retai kada tebūna mandagūs, tegu 
jau ir dirbtiniu mandagumu. O iš kitų 
jie labai laukia ir net reikalauja visokio
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Naujieji Rochesterio skautai - vyčiai.
Nuotr. V. Draugelio mandagumo. Šitokie asmenys yra savanaudžiai ir sukietėję storžieviai.Štai toks vienas iš jų tipelis.Kazys vis dejuoja, kad kiti jo negerbia ir nė kiek juo nesidomi. Jis visus įtarinėja nenuoširdumu bei kenkimu jam; visus jis juodina, knaisiodamasis po jų gyvenimą ir rastą juodą krislelį išpūsdamas iki didelio kalno. Jis vis nori iš kitų gauti, o nieko kitiems nenori duoti. Bet ir gavęs ką iš kitų, jis nėra jiems už tai dėkingas. Jo visas gyvenimas yra persunktas storžieviškumu. Jei kaikada jis atrodo lyg esąs mandagus, tai ir šiuo tariamuoju mandagumu jis tesiekia save iškelti, o kitą žmogų nukelti, sumurdyti.Mandagumas pasireiškia kuria nors išorine forma. Tačiau jis nėra vien tik forma: jis taip pat yra ir žmogaus vidinio, dvasinio, pasaulio išraiška. Mandagumo vertė taip pat nepareina vien nuo formos, bet ir nuo jo priežasčių bei tikslų.Tikrasis mandagumas nėra įmanomas be kilnaus dvasinio gyvenimo: be širdies ir sielos kultūros jis yra nepasiekiamas. Kilni širdis ir tauri siela visada išsilieja patrauklia ir žavia mandagumo forma, nors jokiame mandagumo vadovėlyje neužrašyta; gi pikta, sukta bei veidmainiška širdis iškyla paviršiun veidmainiškomis mandagumo formomis, tegu ir labai apdailintomis ir apiblizgintomis.Tikrasis mandagumas yra charakterio kilnumo ženklas, o nemandagumas atidengia dvasinę menkystę.

RUDUO

Debesėliai juosta, drumsčiasi dangus 
Ir saulutė viešnia jau reta pas mus, 
Žvarbus vėjas šėlsta soduose, laukuos 
Ir užlieja žemę įkyrus ruduo ... 
Draikosi ant tako čia žiedai nuvytę 
(Ak, geriau gal nieko, nieko nematyti!) 
Širdį spaudžia gailesčio jausmai — 
Kur tu, vasarėle, taip greit pradingai? 
Buvo dienos saulės, dienos šilto vėjo 
Ir laukai žalieji akį taip žavėjo, 
Buvo paukščių giesmės linksmos ir malonios 
Ir žydėjo gėlės kalnuose ir kloniuos... 
Mirguliuojant pievoms, saulė nešė tvaiką — 
Žemės džiaugsmo didžio niekas nesulaikė; 
Tyvuliavo upės krištolinės, šviesios 
Ir žmogus po darbo slėpėsi pavestuos . .. 
Buvo dienos saulės, buvo ir pradingo ... 
Pažiūrėk, kaip lapais vis kasdieną sninga , 
Pamąstyk, kad grožis vysta ir praeina, 
O beširdis laikas viską keičia, maino ... 
Debesėliai juosta, drumsčiasi dangus, 
Žiūri susimąstęs skubantis žmogus — 
Tik, kur tu nubėgsi, kur tu nukeliausi, 
Tavo kelias baigsis rudeniu šalčiausiu ...Vyt. Anilionis

Rochesterio vietininkijos sesės.
Nuotr. V. Draugelio
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VILNIAUS ĮKŪRIMAS(Iš P. Vingio “Vilniaus Padavimų”)Kunigaikštis Gediminas, kurdamas Vilnių, norėjo pastatyti iš tikro tvirtą pilį, jckių priešų neįveikiamą, — tokią, kurios vardas ir garbė visam pasauly skambėtų ir amžinai būtų lietuviška. Sušaukė kunigus, burtininkus, krives ir įsakė patarti, ką turi daryti, kad iš tikrųjų pilis būtų priešų neįveikiama. Kri- vė-Krivaitis atsakė, kad pilis tik tuomet 
būsianti tvirta, jei jos pamatams bus paaukota vienturčio mylimiausio sūnaus gyvybė, bet tokio, kurį pati motina savo rankomis įstumtų į duobę ir užverstų ant jo akmenį.Pakriko karaliaus pasiuntiniai po plačią Lietuvą. Ilgai ieškoti nereikėjo. Greit rasta lietuvė, kuri taip karštai mylėjo tėvynę, jog jos garbei sutiko paaukoti savo vienturtį sūnų. Atvyko motina su 
sūnum į skirtą piliai vietą, kur buvo iškasta duobė pirmam pamato akmeniui įversti, atsistojo ant jos kranto ir jau rengėsi stumti j ją savo sūnų. Tuo metu ■nelaimingam jaunikaičiui dingtelėjo mintis: argi Lietuvos dievai būtų tokie žiaurūs, kad trokštų jo mirties, ir ar gali nuo jo gyvybės priklausyti pilies tvirtumas. Jis paprašė kunigaikšti, kad prieš mirštant leistų jam užduoti krivėms tris 
klausimus. Jeigu krivės tuos klausimus išspręs, tai jis patikėsiąs dievų valia ir su noru mirsiąs.Kunigaikštis pagalvojo ir sutiko jaunikaičio norą patenkinti. Gavęs kunigaikščio sutikimą, jaunikaitis paklausė krives: kas pasauly yra lengviausias, kas kiečiausias ir kas saldžiausias? Krivės

Clevelondo kęstutininkoi dešreles kepa . . .
g Nuotr. Š. Laidinio

pagalvoję atsakė: lengviausias yra pūkas, kiečiausias — plienas, o saldžiausias — medus. Jaunikaitis, išklausęs krivių atsakymą, atkirto:

Sesės prie ežerėlio . . . Clevelandas.
Nuotr. VI. Bacevičiaus— Ne!... Lengviausias pasaulyje yra kūdikis ant motinos rankų, saldžiausias yra kūdikiui motinos pienas, o kiečiausia pasaulyje yra mano motinos širdis, kuri 

mane čia atvedė, kad jūsų akivaizdoje žūčiau.Karalius susimąstė. Po valandėlės tarė:— Ne, neleisiu žudyti to jaunikaičio. Tai negalimas daiktas, kad dievai, Lietuvos globėjai, būtų tokie žiaurūs ir trokštų gyvybės tokio gudraus jaunikaičio. Jis, gyvas būdamas, daugiau Lietuvos kraštui gali naudos padaryti, nei miręs. Krivės, ieškokit kito būdo, kad mano kuriamoji pilis būtų neįveikiama!Tada krivės vėl tarėsi, būrė ir galiausiai pareiškė, kad dievai trokšta nekaltos mergaitės, kuri pati pasiaukotų.Dievų valia buvo plačiai paskelbta po Lietuvą, ir ilgai laukti nereikėjo.Atėjo skaisti mergelė, pasipuošusi, kaip į didžiausias iškilmes, rūtų vainikėliu ant galvos ir laukinių gėlių pluošteliu nešina. Žemai nusilenkė kunigaikščiui ir krivėms, pati linksmai įšoko į duobę, visai nesigailėdama tėvynės gerovei savo jaunos gyvybės ir, akis pakėlusi į
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Penamaquam ežero pakrantėje du 
broliai Romas ir Antanas Saketai uoliai 
darbavosi, beruošdami pietus. Iš kitos 
ežero pusės buvo girdėti muzikos garsai, 
sklindą iš naujų stovyklautojų. Nors An
tanas ir labai skubėjo valyti pasigautas 
žuvis, tačiau, išgirdęs tolumoje švilpuką, 
suktelėjo savo galvą į Romą:

— Atrodo, lyg ten jie jau pietums 
sušvilpė. Ir tikriausia jie ruošiasi val
gyti “filet mignon” ar ką nors gardesnio.

— Nesijaudink, aš esu tikras, kad jie 
neturi ešerių — aš mačiau kaip jie meš
kerioja. Na, jau ir mes galim pietauti, — 
ir šypsodamasis Romas, geležine šakute 
daužydamas į apversto puodo dugną, pa
kėlė tokį triukšmą, kad visa apylinkė 
skambėjo. Ir linksmai nusijuokę abu 
broliai ruošėsi prie stovyklinio stalo.

— Mes jiems parodysim, kad perdaug 
nesižavime šiaudiniais stovyklautojais, 

— pastebėjo dar Antanas, vartydamas 
taukuose bečirškantį ešerį.

— Negali žinoti, Antanai, gal jie ir 
nėra tokie jau lepūnėliai, kaip mes įsi
vaizduojame juos esant. Aš mielai no
rėčiau turėti tas visas priemones, ku
rias jie turi, o ypač motorinę valtį.

— Žinoma, aš irgi nieko prieš turėti 
tokį motorą ant laivelio. Būtų žymiai 
lengviau žvejoti. Bet tokie dalykai tiktai 
turtingiems. Ar dar neiškepė žuvys? Aš 
jau mirštu badu!...

— Jau baigia iškepti.
— Tokie motorai nėra labai brangūs. 

Gal kitais metais ir mes tokį motoriuką 
įsigysim, — pastebėjo Romas. Ir pažvel
gęs į tolimame horizonte besidriekiantį 
naujos stovyklos pakraštį atsiduso:

— O, jei mes turėtume tiek pinigų, 
kaip anieji ten, gal mes irgi drauge galė
tume stovyklauti ir be jokių rūpesčių.

dangų, ramiai laukė baisios mirties. Vy
riausias krivė, kitų padedamas, vertė di
džiulį, pamatui skiriamą akmenį. Tačiau 
įvyko stebuklas: akmuo krisdamas ne
palietė mergaitės, tik iš jos rankų ištren
kė gėlių pluoštelį, kurį taip primygo, 
kad negalima buvo išimti, ir akmens iš 
vietos negalima buvo pajudinti.

Neišlaikė narsiųjų Lietuvos vyrų su- 
kietėjusios nuo karų širdys. Jie metė 
darbą ir puolė kunigaikščiui į kojas, mal
daudami dovanoti mergaitei gyvastį, nes 
tik dabar pasireiškusi tikroji garbingųjų 
Lietuvos dievų valia. Ir krivės suprato, 
kad dievams pakanka pluoštelio Lietuvos 
laukų gėlių; Lietuvos žmonių gyvybės 
jiems nereikia. Jaunos mergaitės, taip 
karštai mylinčios tėvynę, gyvybė reika
linga tėvynei, bet ne dievams. Suprato 
tai ir kunigaikštis.

— Gerai, — tarė Gediminas, — gaila 
man mano žmonių gyvybės. Dievams 
gėlių pakanka. Ant jų pastatyta pilis bus 
tokia, kokios aš trokštu.

Toronto Pulk. J. Šorousko būrelio sk.-vyčiai A. Dvo- 
rionas ir J. Karasiejus būrelio metinių iškyloje . . .

Nuotr. A. Dailydės
i 7
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Pulk. J. Šaorusko sk.-vyčių būrelis.

— Jau galim valgyti, — pasakė Ro
mas. Ir pasigardžiuodami abu broliai 
skaniai valgė keptas žuvis su bulvėmis, 
po to dar užsigardžiuodami garuojančiu 
mėlynių pudingu.

Romas ir Antanas yra žinomi kaip ge
riausi stovyklautojai iš visų Penama- 
quam rajono skautų. Jų tėvas buvo miš
ko kirtėjas, vėliau tapęs mažos lentpiū- 
vės savininku. Abu berniukai, galima 
sakyti, augo miške. Jau dvylikos metų 
būdami, išmoko pasigaminti visas sto
vyklavimo priemones. Jie patys pasiga
mino neperšlampamą palapinę, stovyk
linę krosnį ir visa kita. Savo pinigais jie 
nusipirko patalines ir virimo įrankius. 
Kiekvieną vasarą jie atostogas praleis
davo Panamaquam ežero pakrantėje.

Penamaquam ežeras buvo skirtingas 
nuo kitų. Anksčiau tai buvo grynai laši
šų ežeras, tačiau prieš keletą metų į šį 
ežerą priklydo ešeriai ir taip staigiai 
pradėjo daugintis, jog iškilo pavojus, 
kad lašišos gali visiškai išnykti. Todėl 
atitinkamos valstybės įstaigos, tikslu 
apsaugoti lašišas, supirkinėjo ešerius. 
Jau keturi metai, kai Romas ir Antanas, 
įsigiję specialų leidimą, praleidžia vasa
ras, gaudydami ir parduodami ešerius. 
Ištisas dienas jie žvejoja visokiomis 
priemonėmis, kol į vakarą jie bežvejo- 
dami priplaukia kitą pusę ežero. Čia 
buvo Harry Carsono krautuvė, kurioje 
jie gaudavo dėžių ir ledų. Pagautas žu
vis, sudėję į dėžes, pasiųsdavo į Pan- 
brook, o iš ten traukiniu tos žuvys buvo 
gabenamos į Portland ar Bostoną. Po 
kurio laiko jiems buvo prisiunčiami pi
nigai už tas žuvis, ir tokiu būdu per va
sarą abu broliai uždirbdavo net iki šim
to dolerių.

Tačiau perdaug vienodas gyvenimas ir 
darbas, galvojant tik apie save, darė ga
na blogos įtakos abiejų jaunuolių cha
rakteriui. Jie pasidarė Ivg du vieniši vil
kai, nedraugiški, nepaslaugūs ir su pa
nieka žiūrėjo į silpnesnius už save. Ka
dangi jie buvo labai savarankiški, tai ir 
elgėsi taip, kaip jiems patiko, visai ne
atsižvelgdami kitų nuomonės. Kaimy
nams jie nepatiko, ir niekas su jais ne
draugavo. Tačiau jiedu nekreipė į tai 
dėmesio, o tik galvojo apie savo ateiti. 
Abu norėjo studijuoti Politechnikos Ins
titute. Kadangi jų tėvas neturėjo užten-

Stovykloje visoda sko- 
niau . . . Clevelandas.

Nuotr. V. Kizlaičio
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Seserijos Dvasios Vadovas 
s. kun. prof. St. Yla kal
ba Cleveland© skautų-čių 
sueigoje.

Nuotr. VI. Bacevičiauskarnai lėšų, todėl jiedu pasiryžo užsidirbti pinigų, gaudydami ir parduodami žuvis.Abu buvo skautai. Skautų tuntas, kuriam jie priklausė, buvo artimiausiame Millville miestelyje. Kadangi jie turėjo daug daugiau patyrimo stovyklavime ir tokiu būdu pasijuto esantieji gudresni už kitus, tai nuo vieneto atitrūko. Tun- tininkas bandė kalbinti juos likti skautų tarpe ir pamokyti kitus savo patyrimų, bet tas jiems atrodė per daug nuobodu. Jie galvojo, kad jie negali gaišinti laiko, mokindami kitus, kada jie turi dirbti savo ateities apsirūpinimui. Tačiau jeigu jie kiek ilgiau būtų pabuvę skautų tarpe, ir jie būtų supratę, kaip svarbu išmokti padėti kitiems.Jiedu buvo vieninteliai žvejai, kurie naudojosi vyriausybės paraginimu pravalyti ežerą nuo ešerių, todėl ir jautėsi, lyg jie būtų to ežero savininkai. Ir kai jie sužinojo, kad kažkas iš Bostono yra nupirkęs gana didelį plotą pagal vieną ežero krantą ir įrengė stovyklavietę, abu broliai buvo labai pasipiktinę. Kai jie pamatė, kad vakarinėje pusėje du stovyklaujantieji jaunuoliai vos tik truputį vyresni už juos, turėjo motorinę valtį, Antanas ir Romas nusprendė, kad tai be abejo būsią turtingi miesčionys, visai neverti jų dėmesio.Jie nusprendė nedraugauti su naujaisiais stovyklautojais ir neiti prie jų stovyklos. Tačiau patį pirmą vakarą, kai Antanas ir Romas tvarkė savo rajoną, naujieji stovyklautojai praplaukė pro jų 

krantą, draugiškai mojuodami. Romas ir Antanas nudavė lyg nematą.— Baisūs mandročiai, nori pasirodyti savo motorinę valtį, kad galėtų pasijuokti iš mūsų medinės valtelės.— Mūsų irgi užtenkamai gera valtis.Kitą rytą Antanas ir Romas, atsargiai stumdamiesi nuo kranto, sėkmingai gaudydami žuvis, priplaukė iškyšulį ir pamatė anuos du jaunuoliu gaudant žuvis. Romas sustojo irklavęs ir klausė Antano:— Plaukt toliau ar grįžti atgal?— Plaukiam toliau. Mes galim žvejoti ir jų panosėje.Ir tą jie tikrai darė, pagaudami žuvis beveik iš po anųjų valties. Vienas iš bostoniečių šūktelėjo:— Atrodo, jums gerai sekasi!...— Ar nematot, kaip mes traukiam žuvis? — rūgštokai atkirto Antanas.— Mes nieko nepagavom...— Dėl to, kad jūs nieko neišmanot apie žvejojimą, — nedraugiškai pramurmėjo Antanas.— Gal juos reikėtų pamokyti? — pastebėjo Romas, plaukdamas toliau.— Nesvarbu. Tegu ir jie mokosi iš savo patyrimo, kaip ir mums reikėjo, — atkirto Antanas.Nors neblogai jiems sekėsi žvejoti, tačiau tą patį vakarą pakrovę žuvis į dėžes, abu broliai nusprendė, kad šiais metais žvejojimas nekoks ir neatrodo, kad jiedu daug uždirbtų.Vakare, grįžę į savo stovyklavietę, abu broliai labai pasipiktino, kai Antanas
9
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Darby stovykloje netrūksta . . .

Nuotr. R. Lizdenio 
surado kažką blizgančio.

— Romai, žiūrėk, ką aš radau. Tai 
reiškia, kad tie du žiopliai buvo atėję 
mūsų stovyklos apžiūrėti.

Rankoje jis laikė blizgantį korporaci
jos segtuką.

— Ei, iš tikrųjų. Čia jie buvo pastatę 
motorinę valtį, o čia jų pėdsakai į mū
sų stovyklą ir atgal, — stebėjo Romas.

— Ką tu manai, jie norėjo iššnipinėti? 
Aš einu pažiūrėti, ar jie ko nors mums 
nenudžiovė? — jaudinosi Antanas.

— O, aš nemanau, kad jie vogtų, — 
pastebėjo Romas. — Jie tikriausiai no
rėjo mus tik aplankyti.

— Pasimokyti žvejoti. Bet mes nesam 
pasiruošę juos mokyti ir tegu jie čia 
geriau nelandžioja.

— Nekreipk dėmesio, — juokavo Ro
mas, kuris visada buvo linksmesnis už 
brolį. — Aš nei truputį nesigėdinu tuo, 
ką mes turime, tegu jie pamato kaip at
rodo tikra stovykla.

Skaniai papietavę abu broliai ruošėsi 
plauti indus, kai iš kitos pusės ežero 
pasigirdo užvedamo valties motoro gar
sas. Abu pakėlė akis.

— Ar tik jie nesiruošia atplaukti pas 
mus paieškoti pamesto segtuko? Jei jie 
čia atplauks, aš jiems, grąžindamas seg
tuką, nepagailėsiu pasakyti savo nuomo
nės apie tokius, kurie šnipinėja sveti
moje stovykloje.

— Jie ne čia plaukia, — nusprendė 
Romas. — Jie plaukia į Voodoos pusę.

Ir ištikrųjų po kelių sekundžių valtis 
dingo už sekančio iškyšulio. Tuo tarpu 
abu broliai skubėjo susitvarkyti indus 
ir grįžti prie žuvavimo. Ir šiandieną jų 
žvejyba nebuvo sėkmingesnė.

Antanas uoliai dirbo, stengdamasis 
trijų svarų žuvį prisitraukti arčiau prie 
laivelio, kai staigiai žuvis pašoko aukš
tai į viršų ir padariusi ore kilpą, atsipa
laidavo nuo kabliuko ir nuplaukė šalin. 
Piktai suburbėjęs Antanas ištraukė meš
kerę patikrinti, ar nenutrauktas kable
lis. Tačiau, meškerei esant tvarkoj, ruo
šėsi vėl ją mesti į vandenį, kai, pakėlęs 
akis, jis pamatė tolumoje plūduriuo
jančią motorinę valtį.

— Ei, kaip tu manai, ši valtis atsidū
rė čia? — nustebęs sušuko Romas.

— Matyt tie žiopliai paliko valti tin
kamai nepritvirtinę, vanduo nunešė. Bus

Buvo gražu ir mielo vasa
ros stovyklose.

Nuotr. R. Kezio

pamoka jiems būti atsargesniems, — nu
sprendė Antanas.

— Ar neturėtume mudu tą valtį jiems 
nugabenti?

— Kodėl mes turime gaišinti savo lai
ką, rūpindamiesi ji> valtimi, jei jie pa
tys nesirūpina — užprotestavo Antanas.

Romas stebėjo valtį, kuri sukinėda
masi ir linguodama vis dar artinosi 
prie jų.

— Aš nenorėčiau, kad mano valtis nuo 
manęs pabėgtų. Jie buvo nuplaukę į ki
tą ežero pusę, gerokai pavargs, kol par- 
klampos, — garsiai galvojo Romas.

— Jiems to ir reikėjo.
— Galėjo kas nors su jais atsitikti, 

gal iškrito iš valties? Ei, o gal jie įklim
po į dumblyną prie Voodoos, juk jie į 
aną pusę ir plaukė.

Čia ir Antanas susirūpino.
— Ar tu manai, kad jie galėtų būti 

tokie kvaili plaukti į dumblyną?

— Visko gali būti, jie tų vietų nepa
žįsta. Bet žiūrėk.

Valtis taip arti buvo priplaukusi, kad 
jie galėjo matyti viduje valties keletą 
didelių varlių.

— Atrodo, kad jie plaukė gaudyti var
lių, o kaip tik tame dumblyne ir yra jų 
daugiausia. Aš manau, mes turim jiems 
nugabenti valtį, — spyrė Romas.

Minutėlę Antanas surimtėjo, bet čia 
pat jis vėl pradėjo pykti.

— Po šimts pypkių, kodėl mes turime 
gaišinti savo laiką dėl kitų žioplumo? 
Tegu sau ta valtis plaukia, nieko jiems 
nepakenks, jei jie keletą dienų tos val
ties paieškos.

Tuo tarpu vėjas motorinę valtį taip 
arti prinešė, kad Romas rankomis ga
lėjo pasiekti. Abu broliai grožėjosi nau
ja, blizgančia valtimi.

— Puiki valtis, — sakė Romas sau po 
nosimi.

VISOS VICTOVES PAS IRU 
SKAUTŲ AIDO

0SUS10S III
PLATINIMO zyOIMl!!!
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Du būreliai po medžiu 
Sėdi - mokosi dainų, 
Nes svečių vėl privažiuos 
Po praūžusios audros...

Žodžiai
Piešiniai V. Girniaus

Vakare rikiuotėj stovi 
Daug vilkiukų ir vadovų. 
Skamba Algiui pagyrimas 
Noris verkti - juokas ima. 
Verta buvo pakentėti, 
Pasiryžti, nugalėti. 
Dėl pirmumo ir garbės 
Algis budi ir budės 1..

TYenkia žaibas vieną kartą 
Čia prie pat stovyklos vartų. 
Trenkia kitą kažin kur 
Su ledais ir su lietum.
Tokia jau šita naktis: 
Algis išplečia akis 
Ir nemiega - nebegali, 
Girdi - žliugsi kas pro salį... 
Jei sargybinis - gerai, 
Bet gal vagys, žmogžudžiai?.. 
Kad lovytė nebraškėtų , 
Jis apsiverčia iš lėto 
Ir galvute apsikloja.
Jau saugu - dabar galvoja, 
Susirietęs, susigūžęs... 
Vėjas staugia, medžiai ūžia, 
Rodos, ims tą palapinę 
Ir nuvers baisus griaustinis... 
Kad dabar galėtų jis 
Būti savo kambary!.. 
Bet tu nori būti vyras, 
Geras skautas ir patyręs..
Be drąsos tau bus sunku 
Eiti skautišku keliu...
Kojas tiesia, nusikloja - 
Nėra nieko, ko bijojo. 
Tas griaustinis ir žaibai 
Geram skautui tik juokai. 
Įsiklauso - broliai knarkia 
Tai ir jis akis užmerkia...
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Jei tėveliai neturėtų 
Fordų , Biuikų , Ševroletų, 
Ši vilkiukų stovykla 
Būtų vieniša sala.
O dabar svečių netrūksta:

Dar paprašo prižiūrėti. 
Kad lietuviškai kalbėtų, 
Mat, savos gražios kalbos 
Jokios kitos neatstos... 
O vaikai dar nesupranta,

Kalbas, juokias, pypkės rūksta, Kas tik šiaip sau> 0 ųas šventa... 
Jaunas dienas prisiminę, 
Kelia linksmą gegužinę...
Tik Algiuko tėvas aikštėj 
Su vadovu tebevaikšto, 
Klausinėja apie vaiką. 
Ar jis geras, ar jis sveikas?..
Mat, pats Algis riesisako -

- Tamsta viską pats žinai, 
Manęs laukia ten ... Bai, bai..
Bet kas jam bepasakys, 
Kad pamoko pavyzdys?..

Jk-*-
Pažiūrėti jam pakakę 
Ir pamatęs, kad jis kitas, 
Toks nebuvęs, nematytas...

- Algis geras, Algis sveikas, 
Skautas bus iš jo kaip reikiant, 
Leiskit eiti tuo keliu, 
Dėl kurio ir aš budžiu... 
Tėvui šito ir užteko - 
Tas vyrukas tiesą sako, 
Ir čia reikalas jau rimtas... 
Tėvas linksmas, suramintas

Sėdi Algis, bulves skuta, 
Kad pietų broliukams būtų, 
Nešvaru ir skauda ranką, 
Bet išmokti visko tenka, 
Kiti žaidžia ir dainuoja, 
Jis virtuvėj prakaituoja. 
Bet rytoj čia iš eilės 
Jau kiti dėl jo sėdės... 

-- .

Po visų smagių dienųt ■ 
Daros liūdna ir graudu:^ 
Atvažiavo vėl mamytė,
Reikia griauti, išardyti, 
Kas padirbta, kas įkurta, 
Lyg brangiausią savo turtą, 
Reikia jau palikti čia - 
Algiui baigės stovykla, 
Tartum sapnas nuostabus, 
Kur auginamas ŽMOGUS,

(Pabaiga)
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Seserijos VS Clevelando 
skoutininkių tarpe.

Nuotr. VI. Bacevičiaus— A-a, ir aš mielai norėčiau tokią turėti.— Pargabenkim ją, aš norėčiau ta valtimi paplaukioti, — spyrė Romas, perlipdamas iš savosios valties, — duok man mūsų valties virvę ir lipk ir tu čia, mūsiškę galim vilkti iš paskos.Čia abu studijavo, kaip reikia užvesti motorą. Ir netrukus motoras suūžė, varydamas valtį, Romo vairuojamą.Priplaukę bostoniečių stovyklavietę, jie pirmą kartą turėjo progos apžiūrėti tą vietą. Gana didelis pakrantės plotas buvo apvalytas ir šone jau stovėjo nemažas pastatas. Įrengta prieplauka ir mas, apžvalgęs stovyklą keletą kartų, pastatytas tiltas šokimui į vandenį. Ro- šūktelėjo, tačiau niekas neatsiliepė.— Atrodo, kad ta stovykla nepriklau

so vienai šeimai, ar nebus čia ruošiama didelė stovykla berniukams?— Jei ko gero čia stovyklaus pulkas vaikų, tai mums visą meškeriojimą sugadins. Palikim čia jų valtį ir grįžkim prie savo darbo.Romas ryžtingai papurtė galvą.— Ne, jei jie dar negrįžo, gal įkliuvo į dumblą. Plaukim ten jų paieškoti.Antanas šį kartą nebesipriešino, gal dėl to, kad ir jam buvo malonu raižyti ežerą, sėdint blizgančioje motorinėje valtyje.Netrukus jie jau apsuko rytinį iškyšulį ir galėjo iš tolo matyti Voodoos dumblynus.Tai buvo susipynusiomis žolėmis apaugęs plotas, kurį bebrai pastatydami užtvankas, buvo apsėmę vandeniu.

14

Vokietijos rajono sk.-vy- 
iių iškyla kalnuose.

Nuotr. A. Skopo
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Laisvai . . . Toronto sesės 
ir broliai su pabaltiečių 
skautais susiartinimo su
eigoje.

Nuotr. St. Dabkaus

Anksčiau čia augę medžiai vandeniui 
apsėmus nebegalėjo augti ir apdžiūvę 
bei apipuvę, medžių stagarai netvarkin
gai kyšojo lyg apdžiuvusios baidyklės. 
Vietomis žemės pluta buvo labai plona 
ir ne kartą pasitaikė, kad čia užklydę 
laukiniai žvėrys bei naminiai gyvuliai 
paskęsdavo dumble.

Priplaukus prie dumblyno, Romas už
gesino motorą ir dairėsi, ieškodamas aki
mis bostoniečių skautų. Pirmą žvilgsnį 
metus atrodė, lyg ten negali būti jokio 
gyvybės ženklo. Tačiau tolumoje Ro
mas pamatė keletą paukščių, kurie lyg 
ko išgąsdinti aliarmuojančiai čirškėjo.

— Nematyti, kad jie čia būtų. Bet ko 
tie paukščiai ten taip išsigandę?

— Tur būt, pelėdą ar vanagą pamatė?
— Nei pelėda, nei vanagas nesilaiko 

dumble. Gali būti lapė ar karvė. Aš ban
dysiu pašaukti.

Romas, rankas pridėjęs prie lūpų, su
šuko pilnu balsu:

— Alloo-o-o-o! Allo-o-o-o!...
Po sekundės pasigirdo duslus balsas:
— Gelbėkit! Gelbėkit! Skubiai!
Antanas ir Romas susižvalgė susi

rūpinę.
— Jie tikrai ten yra, — susirūpino 

Antanas.
— Aš visą laiką jaučiau, kad jie ten 

yra. Bandykime ten įplaukti.
Lėtai plaukdami abu broliai vingiuo

tais vandens kanalais stengėsi priartėti 
prie pagalbos besišaukiančių. Tik labai 
pamažu jie galėjo plaukti, nes nuolat 
užkliūdavo už besidriekiančių medžių 

šaknų. Geroką kelią paplaukus, kana
las labai susiaurėjo. Romas pristabdė 
motorą, kad geriau galėtų apsižiūrėti. 
Čia pat Antanas, stebėdamas dumblinus 
krantus, staiga parodė:

— Žiūrėk, čia jie buvo palikę valtį.
Romas irgi pamatė V formos ženklą 

dumble. Čia pat matėsi pramintas take
lis, kuriuo anieji bus nuėję į gilumą.

Ištraukę valtelę į krantą, jie žiūrėjo 
ar nepamatys bostoniečių, tačiau pro 
aukštas susipynusias su nendrėmis žo
les jie negalėjo toli matyti .

— Ir kur gi buvo jų protas lįsti į 
dumblyną! — barėsi Antanas.

— Tai tikra savižudybė. Tačiau mes 
turim juos surasti.

— Nebūk kvailas, mes irgi nugarmė- 
sim į dugną, kaip tikriausia ir su jais 
atsitiko, — užprotestavo Antanas.

Bet tuo pačiu momentu iš pelkių gi
lumos jie išgirdo beviltišką šauksmą.

— Gelbėkit! Mes čia. Gelbėkit! Mes 
žūstame!...

— Skubėkim, — ragino Antanas, lip
damas iš laivelio. Bet Romas jį sulaikė.

— Palauk. Tempkim valtį kartu, kad 
turėtumėm už ko pasilaikyti, jei pradė
tume skęsti.

— Gera mintis, — patvirtino Antanas. 
Romas, pridėjęs rankas prie lūpų, vėl 
sušuko visu balsu, kad jie ateina pa
galbon.

Tempdami valtį, abu broliai pamažu 
stūmėsi pirmyn, nuolat įklimpdami į 
dumblą net iki pažastų. Vietomis dumb
las buvo visai skystas; tada jiedu sulipę
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Toronto Pulk. J. Šorousko ir Perkūno sk.-vyčių bū
reliai bendroje nakties iškyloje.

Nuotr. A. Doilydės

į valtį yrėsi irklais. Kelionė buvo tokia 
varginga, jog atrodė, jie daugiau nebe
galės nė žingsnio bepadaryti, kai vėl iš
girsdavo pagalbos šauksmą ir vėl pas
kutinėmis jėgomis stūmėsi pirmyn. Stai
ga ant skysto dumblo jie pamatė kele
tą beplūduriuojančių medžių stuobrių, 
ant vieno iš jų gulėjo dumblais aplipęs 
vienas bostoniškis, rankomis laikyda
mas jau virš pažastų jį dumblą beskęs
tantį draugą, kurio galva buvo bejėgiš
kai nusvirusi ir akys užmerktos.

Jiems priartėjus, bostoniškis silpnai 
sudejavo:

— Greičiau, aš jau nebegaliu Jokūbo 
ilgiau išlaikyti. Jei aš paleisiu jis pa
skęs dumble.

Romas ir Antanas suprato, kad jie at
vyko paskutiniu momentu, nes dar ke
lios minutės, ir abu bostoniečiai būtų 
žuvę. Nebuvo lengva tarp susipynusių 
šakų ii- dumblo taip priartėti, kad kaip 
nors atsargiai būtų galima ištraukti 
dumble beskęstantį Jokūbą, nepajudi
nus medžio kamieno, ant kurio gulėjo 
kitas bostonietis. Nors ir su dideliu var
gu, tačiau pavyko Jokūbą iš dumblo iš
traukti ir paguldyti į valtį, o taipgi ir 
antrasis, atsargiai prie jo priplaukus, 
paskutinėmis jėgomis įriedėjo į valtį. 
Kurį laiką visi keturi buvo taip labai 
pavargę, kad net kalbėti negalėjo, tik 
ilsėjosi besigindami nuo įkyrių uodų ir 
juodųjų muselių, kurios spiečiais be pa
sigailėjimo juos puolė.

Netrukus jaunuoliai pradėjo atsigau
ti ir net Jokūbas atmerkė akis ir atsi
sėdo.

— Jūs ištraukėte mane iš dumblo. Aš
16 

jaučiau, kas vyksta, bet negalėjau kal
bėti. Aš esu jums labai dėkingas. Aš 
palikau Stepą prie valties ir nuėjau į 
pelkes ieškoti varlių. O kai įklimpau 
dumble, šaukiausi pagalbos. Stepas at
ėjo manęs gelbėti. Bet kokiu būdu judu 
čia atsiradot?

— Mes pagavom jūsų laivelį, ežere 
beplūduriuojantį ir nusprendę, kad kas 
nors blogo bus atsitikę, plaukėme jūsų 
ieškoti, — paaiškino Romas.

— Tokie du kvailiai kaip judu turė
tumėt žinoti, kad pavojinga eiti į pel
kes ir dar vieniems, — karčiai pastebė
jo Antanas.

— Mes ir nebūtume ėję, jei judu ne
būtumėte tokie pasipūtėliai, — staigiai 
atkirto Stepas.

— Pasipūtėliai, mes? Tai tikras juo
kas. Mes nesam pasipūtę. Jūs esat tur
tingi miesčionys su privačia stovykla
viete, motorine valtimi. Mes tik varg
šai prieš jus, iš kurių jūs tik tyčiojatės, 
bent tol, kol neįkliūvat į vargą. O tada 
jau teikiatės šauktis mūsų pagalbos. 
Mes...

Čia Romas nutraukė brolio kalbą.
— Lukterk, Antanai. Gal mes ir bu

vom pasipūtę. Kiekvienu atveju mes ne
buvom labai draugiški.

— Jūs buvot labai nedraugiški, — 
karščiavosi Stepas. — Mes bandėm su
sidraugauti su jumis, bet judu taip aukš
tai nosis užrietėt, kad mes iš tolo nebe- 
drįsome prie jūsų artintis.

— O jūs norėjot mūsų stovyklavietę 
išžvalgyti, ar ne? Mes radom jūsų pėd-,

Dvi būsimos skoutės . . .
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sakus ir net pamestą ženkliuką. Čia jis 
yra, — Antanas nubraukęs dumblą nuo 
ženkliuko padavė Stepui.

— Ačiū. Bet mes nežvalgyti atėjom. 
Mes norėjom su jumis susipažinti ir pa
prašyti jūsų, kad judu mums kelią pa
rodytumėte per tas pelkes. Be to, mes 
tikėjomės daug ko iš jūsų pasimokyti...

— Šiandieną judu užtenkamai išmo
kot, — vis dar kirto Antanas.

— Tikrai užtenkamai, — kalbėjo to
liau Stepas. — Bet jeigu judu būtumėte 
kiek draugiškesni ir padėję mums, mes 
nebūtume įkliuvę. Aš nesuprantu tokių 
žmonių kaip judu. Atrodo esate skautai, 
turėtumėt žinoti apie pagalbą kitiems.

— Mes buvome skautai, — suburbėjo 
Antanas.

— O. Gal jūsų tuntas nekoks.
— Žiūrėkit, skautybė daug ko mūsų 

negalėjo išmokyti, — kalbėjo Antanas. 
— Iš tikrųjų, tai mūsų vadovybė norėjo, 
kad mes kitus mokytume.

— Bet judu pasipūtėliai perdaug už
siėmę savais reikalais ir neturit laiko 
padėti kitiems, — sarkastiškai pastebėjo 
Stepas.

Antanas, dantis sukandęs, aiškinosi'
— Mes stengiamės užsidirbti pinigų 

studijoms. Mes neturim laiko kitų mo
kyti ar klaidžioti po pelkes ...

Čia Romas kumštelėjo Antanui į pa
šonę.

— Nesikarščiuok. Tu puikiai žinai, 
kad mes buvom du pasipūtę katinai. 
Vienintelį draugišką darbą mes atliko
me, tai, kad ištraukėme juodu iš dumb
lo. Nieko mums nepakenktų, jei mudu 
truputį draugiškesni būtume.

— Visai teisingai, — sakė Stepas. — 
Iš tikrųjų, tai mudu kiek ir norėjome 
apžiūrėti" jūsų stovyklavietę, nes mes 
stebėjomės jūsų sumanumu. Mes ma
nėme, kad judu esate tokie, kokių mums 

ir reikia. Todėl mes norėjome jums pa
siūlyti darbo.

— Ei, mes nesame pasiruošę tarnauti 
turtingiems miesčionims. Mes... — pra
dėjo vėl karščiuotis Antanas, bet čia jį 
vėl pertraukė Stepas.

— Mes nesame turtingi ir tai nėra 
mūsų stovykla. Tas laivelis irgi nėra 
mūsų. Čia bus Politechnikos instituto 
biologijos klasės vasaros stovykla. Kitą 
savaitę stovykla bus atidaryta su 100 
studentų, kurie visi gyvens ir miegos 
palapinėse. Mes esame du pirmieji, at
siųsti atlikti paruošiamuosius darbus. 
Taipgi mes turime pasamdyti du vado
vus, kurie gerai žinotų apylinkes ir ga
lėtu mums parodyti, kur galima rasti 
varlių, gyvačių, vėžlių ir žuvų. Darbas 
būtų visai vasarai ir gana gerai apmo
kamas. Mes kaip tik ir turėjom galvoje 
jus, bet judu taip išdidžiai laikotės, kad 
mes nusprendėme ieškoti kitų.

Antanas ir Romas smailiai žiūrėjo 
viens į kitą. Staiga Romas šyptelėjo.

— Ar tie vadovai galės naudotis jūsų 
valtimi meškeriojimui?

— Žinoma, Be to, tikimasi, kad jiedu 
gyventų bendroje stovykloje ir naudo
tųsi bendrais įrengimais.

Čia Antanas jau pralenkdamas Romą 
šūktelėjo:

— Stepai, jeigu dar judu sutiktumė
te pasamdyti du pasipūtėlius, kurie el
gėsi, kaip du medžių stuobriai, mes esa
me pasiruošę.

— Puiku, — atsakė Stepas patenkin
tas. — Mes mielai jus pasiūlysime profe
soriui. Jis dar šį popietį žadėjo atvykti į 
stovyklą. Tad geriau pasiskubinkime.

Neraginami Antanas ir Romas griebė
si irklų.

(iŠ anglų kalbos verte p. B.)
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Skyrių veda jūr. s.B.Stundžia, 53 Yorkleigh Ave., Weston,Ont.

MIESTAS PRIE JŪROS

Žinote, vaikai, kur skuba laivai, kai 
juos jūroje užklumpa audra?

Į uostą. Ten laivams nebaisios ban
gos, jūreiviams nebegresia jokie pavo
jai. Ir Lietuvoje yra toks uostas — Klai
pėda. Iš įvairių pasaulio kraštų suplau
kia čia laivai, atveždami daug įvairiau
sių prekių.

Uoste daug jūreivių, nuolat triukšmin
ga: skamba plienas, žvanga grandinės, be 
paliovos ūkia laivų sirenos. Išilgai uos
to krantinės išsirikiavę galingi kranai. 
Tai dideli žmonių pagalbininkai.

Į pietus, kitoje Dangės upės pusėje, 
yra žvejų uostas. Štai čia drąsūs Lietu
vos žvejai iš tolimiausių jūrų suvežą 

gausų laimikį: riebias Atlanto silkes ir 
kitokias žuvis. Visada čia padangėje ne
ramiai klykauja žuvėdros, tykoja ar be
kraunant laivus neiškris kokia žuvytė.

Kai pažiūri į uostą iš jūros, matyti 
dangų remią fabrikų kaminai, į tolį besi
driekiu tiršti dūmai. Klaipėda ne tik uos
tas, bet ir stambus gamyklų miestas. 
Klaipėdoje statomi jūros laivai, čia yra 
audimo, žuvies konservų ir daug kitų 
fabrikų.

Priešais Klaipėdą stūkso gražuolė Ne
ringa. Tai visų klaipėdiečių ir poilsiau
tojų mėgiamiausia vietovė. Neringoje 
galima ir pasigrybauti, ir gerai įdegti 
saule, ir pasimaudyti jūroje. Neretai čia 
takelį perkerta mūsų girių gražuolis — 
plačiaragis briedis.

JŪROS SUVILIOTI

Nors romantiškieji buriavimo laikai 
jau praeityje, bet mašinoms nepavyko 
visiškai išstumti burlaivių iš žydriųjų 
vandens plotų. Tik ilgastiebius laivus, 
barkas ir brigantinas pakeitė jachtos, 
kuriomis yra atlikta pažymėtinų žygių.

Pradžioje maži pastatai nedrįsdavo 
kilti į aukštą jūrą, bet vėliau nugalėjo 
Atlantą, Ramųjį vandenyną ir apiburia- 
vo pasaulį. Buriavo vyrai, buriavo ir 
moterys.

Ir ne vien tik nuotykių ieškojimas pa
stūmėjo buriuotojus leistis į tolimas jū
ras. Vieni jų norėjo pabėgti nuo triukš
mingos civilizacijos, antri troško pažinti 
svetimus kraštus, c treti tikėjosi garbę 
laimėti. Ypač padaugėjo tokių buriuo
tojų po abiejų pasaulinių karų. Vande
niu pažliugę apkasai, sviedinių išraustos 
duobės, aerodromai buvo tinkamos vie
tos pasvajoti apie žaliuojančias tropikų 
salas ir mažas jachtas tolimose jūrose.

Jau 1876 m. amerikiečių žvejas A. 
Johnson vienų vienas per buriavo Atlan
tą. Jį sekė daugelis kitų drąsių buriuo
tojų.

Žymiausiu buriuotoju gal laikytinas 
kapitonas Joshua Slocum, kuris nenorė
damas plaukioti garlaiviais, atsidūrė be
darbių eilėse. Persistatęs 36 pėdų “Jane” 
tipo jachtą Spray 1895 m. paliko rytinį 
Atlanto pakraštį ir vienas apiburiavęs 
pasaulį, 1898 m. vėl tuose pakraščiuose 
prisirišo prie krantinės. Po jo tik keli po 
vieną yra apiburiavę pasaulį.

Pažymėtinas ir prancūzas gydytojas 
A. Bombard, perburiavęs su gumine val
tele Atlantą, be maisto ir vandens; ’mai
tindamasis tuo, ką pagaudavo vandeny
je, o gėrimui naudodamas jūros bei lie
taus vandenį ir žuvų sultis.

Nuo vyrų neatsiliko ir moterys. Apie 
vienos moters nuotykius, kurie vedė 
prie buriavimo per Atlantą, čia ir ap-
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Jūrų Sk. Skyriaus paskirti vimpilai Brolijos varžybų laimėtojams.

sistosime. Kadangi jos vyras buvo visų 
įvykių pradininkas, tai pradėsime nuo jo.

Gal Pranas Davison ir buvo savo rū
šies nenuorama. Prieš I Pasaulinį karą 
jis bandė tapti laivyno architektu, bet, 
nebaigęs mokslo, įstojo į kariuomenę. 
Tuoj po karo išvyko į Kanadą, kur ver
tėsi kaip išmanydamas: buvo kaubojų, 
medkirčiu, aukso plovėjų ir tyrinėtoju. 
Kartą jam teko vienam buriuoti su ku
tenu iš Labradoro pakrančių į Šv. Lau
ryno upę ir nuo to laiko jis pamėgo bu
res ir laivus.

Grįžęs į Angliją Pranas įsigijo aerod
romą ir kelis lėktuvus, kuriuos išnuo
modavo norintiems kur nors skristi. 
1937 m. jam ieškant lakūno, į skelbimą 
atsiliepė jauna graži mergina — lakūnė, 
kuri netrukus tapo Davison žmona.

Ona taip pat mėgo nuotykius, kaip ir 
josios vyras Pranas. Gal dėl to buvo kal
tas Onos tėvas, kuriam patikdavo visokie 
netikėtumai. Kartą, gimtadienio proga, 
ji gavo iš tėvo nepaprastą dovaną — ne
mokamą kelionę į Argentiną ir atgal. 
Tenai ji rado progą paskraidyti lėktuvu, 
o grįžus į namus mokėsi skraidymo to
liau, kol tapo lakūne ir iš to vėliau sau 
pelnėsi duoną.

Antrasis Pasaulinis karas jiems viską 
sudarkė, nes aerodromą perėmė karo 
aviacija. Reikėjo vėl ko nors griebtis. 
Pranas ėmė pristatinėti Oro Laivyno Mi- 

Nuotr. L. Knopfmilerio 

nisterijai žvyrių, bet su ta paranga nesi
sekė. Kurį laiką bandė ūkininkauti, o 
pagaliau abu įstojo į kariuomenę. Matyt, 
tenai įgriso, nes susigalvojo pirkti ežere 
mažą salą ir auginti ožkas ir žąsis. Pir
momis karo dienomis ožkų pieno parda
vimas buvo laisvas, todėl jo pareikalavi
mas augo. Nutarta — padaryta, bet salo
je ožkos ėmė gaišti — tas pats gavosi ir 
kitoje saloje, į kurią jie persikėlė.

Greitai jiems ožkų auginimas nusibo
do, ypač gyvenimas saloje žiemos metu. 
Susisiekimą teko palaikyti maža burine 
valtimi, bet tai nelengva buvo šalčiams 
užėjus. Gal tenai ir atėjo jiems mintis 
pirkti burinę jachtą ir taip sau nesku
bant, aplankyti daugelį kraštų, pažinti 
žmones ir viename kuriame pastoviai 
įsikurti.

Ilgai nedelsę, pardavę visą savo turtą, 
jie apsuko daugelį uostų, kol aptiko se
ną žvejų laivą, kuris buvo septyniasde
šimties pėdų ilgio, palyginti tvirtai pa
statytas ir tinkamas aukštai jūrai. Už 
laivą teko sumokėti £1.450, o baigus 
taisymo ir įrengimo darbus, jachta jiems 
atsiėjo apie šešis tūkstančius svarų 
sterlingų. Iš seno žvejų laivo, Reliance 
virto ištaiginga jachta. Savo turėtų pi
nigų toli gražu nepakako ir teko lįsti į 
skolas. Abu suko galvas, iš kur gauti šiek 
tiek pajamų. Gal užsiimti žvejyba, o gal 
jachtą parduoti? Kad taip pakliuvus į
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P. Ameriką, tai tikrai už laivą galima 
būtų gauti gerą kainą! Jie galvojo. Bet 
kaip į ten nuplauksi, kad skolininkai ne
išleidžia jachtos iš uosto!?

Jau atrodė, kad padėtis susidarė be iš
eities, net ir nuotaikos krito, bet neil
gam. Reikėjo vikriai suktis, kad nesukė
lus įtarimo — iš uosto pavyko slapčia iš
sprukti. Pirmoji sustojimo vieta buvo 
numatyta Kuba.

Atrodo, kad jie neįsivaizdavo, kokie 
nuotoliai juos skiria nuo salos, kurią jie 
galėjo pasiekti tik po kokio mėnesio. Be 
to, tokiai jachtai aptarnauti nepakako 
dviejų žmonių įgulos, ir pati jachta ne
buvo išbandyta. Apie navigaciją jie ne
turėjo jokio supratimo ir matomai netu
rėjo didelio patyrimo buriavime.

Pasiekus Airijos jūrą ėmė jiem nesi
sekti. Kilusį gaisrą pavyko šiaip taip už
slopinti, bet užėjęs blogas oras juos visai 
išvargino beveik iki sąmonės netekimo. 
Pasitaikius gražiam pusdieniui, jie pail
sėjo ir sugalvojo patraukti į Prancūziją. 
Kadangi jie nežinojo savo buvimo vie
tos, tai vietoje Prancūzijos pasiekė pie
tinį Anglijos pakraštį, kur jachta vos iš
vengė uolų. Netoli švyturio Reliance iš
metė inkarą.

Iš ryto jachtoje atsirado pakrančių gel
bėjimo stoties sargybinis, nes manė, kad 
tik netinkama jachta galėjo atsidurti 
tarp tų uolų. Čia jie buvo įspėti, jog' su 
neveikiančiu motoru jie žūsią šiuose 
vandenyse. Pranas net nepasiteiravo 
sargybinio, kokioje vietoje jachta yra. 
Prie to švyturio visdėlto teko palikti in
karą su grandine.
20

Sekančią dieną juos pagavo stiprokas 
vėjas, bet į kokį uostą jie bijojo plaukti, 
kad neatimtų iš jų jachtos. Oras dar la
biau pabiuro, ir Pranas iš nuovargio su
krito. Jachta galėjo kiekvienu metu žū
ti. Ona šaukėsi pagalbos, bet kas juos 
audroje galėjo išgirsti ar pastebėti!

Iš ryto vėjas susilpnėjo, tolumoje bu
vo matyti kalnų viršūnės. Netikėtai atsi
radęs žvejas siūlėsi pagelbėti, bet buvo 
jam pasakyta, kad jachtoje viskas tvar
koje.

Abu pradėjo baimintis, kad iš nuo
vargio ir įsitempimo netektų pamišti. 
Orui pagerėjus, pavyko užvesti motorą, 
bet Davison tuo nepasinaudojo ir nutarė 
gerai išsimiegoti.

Šiaip taip patvyko pasiekti Prancūzi
jos pakrantes, bet tik ne uostą. Praplau
kiantieji žvejai matė, kaip Davison pora 
negalėjo susidoroti su burėmis ir siūlėsi 
pagelbėti, bet Pranas atsisakė talkininkų, 
nes neturėjo iš ko jiems atsilyginti.

Netrukus juos srovė ir vėjas vėl pri- 
plukdė prie Anglijos pakrančių. Kai vy
ras buvo įsmukęs į kajutę nusnausti, o 
žmona virėsi kavą, laivas pats pakeitė 
kursą ir plaukė į netoliese esančio švy
turio uolas. Pastebėję pavojų, Davison 
bandė pasisukti su burėmis, o vėliau 
griebėsi motoro, kurį ne taip lengva jau 
buvo užvesti. Pavyko! Deja, lemiančioje 
akimirkoje, tiesiai prie didžiulių uolų 
motoras sustojo. Inkaro jie nebesuspėjo 
išmesti, nes tas nebuvo paruoštas ir taip 
jų likimas išsisprendė. Permerkė su pa
rafinu ryšulį drabužių, padegė, užsidė
jo gelbėjimo liemenes ir sulipę į gelbėji-
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Ateinant i jūrų skautų eiles . . . Čikaga.
Nuotr. L. Knopfmilerio mosi plaustą, šiaip taip atsistūmė nuo jachtos, kuri bangos trenkta į uolas sukiužo, bet nepaskendo.Jeigu Davison būtų likę jachtoje, greičiausiai būtų išgelbėti, bet matyti taip jau likimas lėmė. Švyturio tarnyba juos pastebėjo ir netrukus gelbėjimo valtis išėjo į jūrą.Pradėjo temti, o atoslūgio srovė juos nešė gilyn į jūrą. Išgąstingus Davison šauksmus nustelbdavo bangų šniokštimas ir vėjo ūžimas. Tamsoje gelbėjimo valtis jų nebesurado.Teko vieniems kovoti dėl gyvybės, o tos grumtynės buvo nelengvos, nes rankomis reikėjo laikytis įsikibus į plausto virves, tomis pačiomis rankomis irtis. Bangai per juos ritantis dažnai tekdavo paspringti vandeniu, be to, ir šaltis kaustė.Išaušo rytas, bet šviesa nieko gero nežadėjo. Pranas buvo jau pusiau pamišęs ir bandė nusiristi nuo plausto. Jį su gyvenimu terišo plonytė gija. Ona, kiek jos jėgos leido, bandė jam padėti. Vienai didžiulei bangai persiritus per plaustą, Pranas paliko šį pasaulį.

Gerai įdienojus, oras atšilo ir su potvyniu srovės kryptis pasikeitė. Nors Ona buvo apie dvylika mylių aukštai jūroje, bet srovė ją prinešė prie kranto beveik į tą pačią vietą kur Reliance sudužo. Pasisiūbavusi banga užmetė Oną Davison ant uolos. Jūra pasiėmė jos vyrą, bet išgelbėjo ją pačią.Vėliau ji nusipirko jachtą Felicity Ann ir viena perburiavo Atlantą. Apie tai mes jau esame rašę anksčiau. Per penkiolika mėnesių ji padarė 8.000 mylių. Br. S.

IS ARTI IR TOLI

• Čikaga, ps. Broniui Juodeliui, išlaikiusiam nu
statytus egzaminus, suteiktas jūrų paskautininkio 
vardas.

• Cleveland. Jūrų skautų laivo vadui j.ps. P. 
Petraičiui pasitraukus iš pareigų, nauju laivo va
du paskirtas vyr. valt. D. Kižys.

Čikagos jūrų būdžius, už nejdėjimg laiku prane
šimo apie regatą, atsiprašome. Red.

Los Angeles jūrų skautai su svečiais po laivo krikš 
tynų. 21
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X Įmušti didžioji senoji

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
* Po pertraukos, Vadijos nariams pa
geidaujant, atnaujinamas LSB Vadijos 
Darbo ir Ryšio Žiniaraščio leidimas. 
Rugsėjo 10 d. išėjo trečiasis jo numeris.

* Pertvarkyti LSB Vadijos Skyriai jau 
įsijungė į darbą.

* Pirmajame korespondenciniame LSB 
Vadijos narių posėdyje dalyvavo 25 as
menys. Su mažais papildymais jame 
priimtos VS patiektos posėdžių taisyklės . 
Siame posėdyje tarp kitų dalykų nutarta:
a) tęsti privalomą metinę LSB vienetų re - 
gistracija (kasmet lapkričio 1 d, proga),
b) steigti LSB Vadovų Mokyklą, c) paskirs
tyti Vadijoje likusius "Skautybė Berniu
kams" knygos egz. tarp visų Brolijos 
tuntų/vietininkijų su nurodymu privalo
mai išplatinti.

* Dauguma LSB Vadijos Skyrių patiekė 
VS-kui savo sumanymus tolimesniam 
Skyrių darbui.

* APDOVANOJIMAI, Remdamasis Va
deivų pristatymu. Tautos šventės proga, 
VS 1959 m. rugsėjo mėn. 6 d. įsak. Nr. 
5 pp. 1 ir 2, už nuopelnus LSB, apdova
nojo: "UŽ NUOPELNUS” ženklu - j.s.Ig
ną Petniūną - Atlanto Raj., ps. Bronių 
Žalį, ps. Algimantą Plūką ir ps. Aleksand
rą Gabą - visi Australijos Rajono, "VĖ
LIAVOS" ženklu s. v. v. si. Kostą Kuzmic
ką - Australijos Rajono, "PAŽANGUMO" 
ženklu s. v. si. Viktorą Adomavičių - Aust - 
ralijos Rajono.

* VADOVU TVIRTINIMAS. Tvirtinami 
Kanados Rajono Vadeivos paskirimai:
1. v. s. Vytautas Skrinskas - Toronto tun- 
tininkas, nuo 1959. VIII. 20.
2. valt. A.Pilypaitis - Hamiltono tunti- 
ninku, nuo 1959. VI. 15.

* ADRESU PASIKEITIMAI.
a. s. A. Augustinas, LSB Tiekimo Sk. 
Vedėjas - 5621 So. Hermitage Ave., Chi
cago 36, Ill.

b. ps. J.Liubinskas jr..Akad.Sk. Skyriaus 
Vedėjas - 4319 W, Thomas St., Chica
go 51, Ill.
c. ps. kun. J. Pakalniškis, Brol. Dvasios 
Vadovas - Annunciation Rectory, 259 No. 
Fifth St., Brooklyn 11, N.Y.

ATLANTO RAJONAS - JAV

Worcester, Mass.

* Rajono stovyklos Rambynas II metu į 
aukštesni laipsnį pakelti sekantieji Nevė - 
žio tunto ir Neringos vietininkijos bro
liai ir sesės. J vyr. skiltininko: v. si. Asta 
Vedeckaitė ir s. v. si. Rimantas Židžiū- 
nas. Į paskiltininko-ės laipsnį - Gema 
šermukšnytė ir Zigmas Šermukšnis.

Skauto įžodį davė trys vilkiukai: Jo
nas Pipiras, Aleksandras Gedmintas ir 
Romas Kildišas.

Vyr. skautės įžodį davė: Dalė Pipirai- 
tė ir Veidą Prapuolenytė.

Skautės įžodį davė: Lilija Gedvilaitė, 
Dalė Macytė, Rima Repšytė ir Jūratė 
Garsytė. Visoms ir visiems linkime sėk
mės ir toliau dirbti tėvynei ir skleisti 
skautiškas idėjas.

Rajono stovyklos metu savo darbu 
daug prisidėjo prie stovyklos pasisekimo 
sekantieji vadovai: ps. R.Molienė - skaučių 
stovyklos viršininkė, v. si. A. Vedeckaitė - 
stovyklos komendante, j. s. G. Šikštėnaitė- 
stovyklos iždininkė, s. v. v. si. A. Glodas- 
vilkiukų stovyklos komendantas, s. v. si. 
V. Gedmintas - skaučių stovyklos mais
tininkas, s. v. si. D. Glodas, s.v.sl.R.Ži- 
džiūnas ir s. v. kand. A.Garsys plaukimo 
ir vandens sporto instruktoriai, s. v. si. 
A. Matonis ir s. v. v. si. R. Ž'idžiūnas laik
raštėlio redakcijos nariai ir s. v. kand. psl. 
Z.Šermukšnis vilkiukų stovyklos instruk
torius. Ps.R. Molienė už gražų darbą sto
vykloje apdovanota Tėvynės Dukters Žy
meniu. Stovykloje visą laiką stovyklavo 
21 brolis ir 17 sesių ir savaitgaliais 7 
broliai ir 4 sesės.

DLK Gedimino d-vės broliai išlaikė 
egzaminus,! II pat- laipsnį: Jonas Pauliu- 
konis ir Šarūnas Garsys.
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* Š.m. rugsėjo 19 d. Maironio parke į- 
vyko Rajono stovyklos Rambynas II buv . 
vadovų pasitarimas, kuriame buvo svars
tyta stovyklos apyskaita. Pasitarime da
lyvavo: s. I. Ruseckienė, ps. R. Molienė, 
v.si. A. Vedeckaitė, s. A.Banevičius, s. 
V.Pileika, ps. J.Raškys, ps. R. Kezys, 
j. s. I.Petniūnas, s. V. Nenortas, v. si. 
V. Alksninis ir v. si. V. Raškevičius.

* Rugsėjo mėn. 19 d. Maironio parke įvy
ko skautų spaudai paremti vakaras. Va
karų rengė Worcesterio skautai ir skau
tės. Programoje buvo skautiški pasiro
dymai ir s. M. Manomaitis parodė filmų 
iš rajono stovyklos Rambynas II ir IV 
skautų sporto šventės Worcesteryje. Šiuo 
vakaru buvo pradėtas "Skautų Aido" ir 
kitos skautiškos spaudos platinimas 1960 
metams. P. M.

AUSTRALIJOS RAJONAS
* Iš LSS Australijos Rajono Lietuvių 
Skautų Sųjungą. ir Lietuvų atstovavo X 
Džiamborėje v. s. A. Krausas, s. v. v. si. 
A.Dūdaitis ir s. v. v.si. N. Ramanauskas. 
V. s. A.Krausas dalyvavo ir Tarptautinėje 
Vadovų Konferencijoje Indijoje. Tam 
svarbiam žygiui įvykdyti Lietuvių Bend
ruomenė Australijoje entuziastingai pa
rėmė savo aukomis. Nemaža prisidėjo ir 
patys vykstantieji bei Džiamborės Fondas.

LSS Australijos Raj. sukėlė lėšų 424/6/9 
Vykstantieji atstovai įmokėjo . . 334/8/6 
Džiamborės Fondas Amerikoje 
atsiuntė..................................... ..  , .221/ 14/6

Viso sukelta lėšų 980/9/9
Ta suma skaičiuojama australiškais 

pinigais. Viso sukelta devyni šimtai aš'- 
tuoniasdešimt svarų, devyni šilingai ir 
devyni penai.

* Šiais metais Australijos rajonas šven
čia savo veiklos dešimtmetį. Visi dides
nieji vienetai yra įsisteigę prieš 10 metų. 
Vilniaus tuntas Adelaidėje savo dešimt
metį atšventė š.m. birželio mėn. 21d. 
Džiugo tuntas Melburne - rugsėjo mėn. 
13 d., ir Aušros tuntas Sydnėjuje šven
čia š. m. spalių mėn. 4 d. Rajono laikraš
tis "Pėdsekis" išleidžia keletu specialių 
numerių, paskirtų tuntų, vietininkijų 
veikloms atžymėti. Bendrai rajono veik
lai nušviesti paskiriamas "Pėdsekid1 
gruodžio mėn. numeris. Aušros tuntas 
Sydnėjuje yra įsigijęs nuosavų stovykla
vietę Ingleburne. Ir kitų vietovių tuntai 
šiomis dienomis daro žygių įsigyti nuo
savas stovyklavietes.

* Džiugo tunto tuntininkas s. E.Panke- 
vičius rimtai susirgo. Buvo plyšusi dia
fragma. Šiomis dienomis jam sėkmingai 

padaryta operacija. Jis jau grįžo iš ligo 
nines ir namuose dar praleis ilsėdamasi: 
kurį laikų. Dėl nesveikatos s. E. Panke 
vičius iš tuntininko pareigų pasitraukė 
Naujas tuntininkas dar nepaskirtas.

* Š.m. rugsėjo 27 d. Džiugo tunto vy 
resniosios skautės, vadovaujamos skč 
skyriaus vedėjos ps.D. Čižauskienės, su
vaidino du Akivaros veikalėlius. Deko
racijos ir pastatymas buvo geri. I paren
gimų atsilankė didelis būrys skautų tėvų 
bičiulių bei lietuviško jaunimo. Vakara: 
suteikė žiūrovams didelį pasimėgimų ii 
šauniai buvo suorganizuotas. Po vaidinimi 
dar pasilinksminta ir pašokta. (Sks)

KANADOS RAJONAS

London, Ont.

* Londono, Ont., Vietininkuos vadijos 
posėdžio metu vietininkijos Tautinic 
Auklėjimo vadovas s. L.Eimantas pateikė 
jo išdirbtas tautinio auklėjimo gaires Si- 
mano Daukanto d-vei ir skautų-čių Židi
niui. Sekė trumpos diskusijos. Posėdžio 
metu buvo aptartas tolimesnės veiklos 
planas. Vietininko pavaduotoja vyr. skaut. 
v. si. D. Chainauskienė pranešė, kad da
romos pastangos įsteigti vyresniųjų skau
čių būrelį.

* Londono, Ont. skautų-čių židinio su
eigos, įvykusios š.m. rugsėjo mėn. 25 d. 
metu s. L. Eimantas pravedė gyvų pašne
kesį "Punktualumas kasdieniniame gy
venime ir skautiškoje veikloje".

* Š.m. spalių mėn. 3 d. Londono, Ont. 
Simano Daukanto d-vės vilkiukai ir paukš
tytės turėjo išvykų į ponų Dragūnevičių 
ūkio rajonų. Išvyka praėjo geroje nuotai
koje. Pravesti užsiėmimai, išmokta pa
žinti pasaulio šalis pagal medžius ir sau
lę, mažieji išmoko keletu naujų dainelių 
ir noriai dalyvavo įvairiuose žaidimuose . 
Išvykai vadovavo BUS bendradarbis s. v. 
si. A.Eimantas, jam talkininkavo brolis 
M. Chainauskas. O. G.
Toronto, Ont.
* Rugsėjo 27 d. Toronte įvyko "Skautų 
Aido" redakcijos ir administracijos ko
lektyvų posėdis. Buvo svarstyta praside
dančio vajaus reikalai, sudaryta sųmata 
ir laikraščio leidimo planas ateinantiems 
metams. Taip pat paliestos ir laikraščio 
turinio problemos. Šį metinį "Sk. A", po
sėdį raštu pasveikino LSS Tarybos Pir
muos Pirmininkas.

* Skaučių Šatrijos tuntas ateinantį pa
vasarį planuoja suruošti Skautoramų . 
Tikime, kad pakvies ir brolius prisidėti.
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* valt.J.Rukšys išvyko mokytis į T. Pran
ciškonų vienuolyną J. A. V. Broliui Juozui 
linkime sėkmės.

* Toronte lankėsi s. O. Gešventas iš 
Londono ir s. v. v. si. Č. Anužis iš Detroi
to. Ta proga buvo kalbėtasi su pulk. J. 
Šarausko būrelio nariais planuojamo Ame
rikos ir Kanados skautų vyčių sąskrydžio 
reikalais.

* Iš skautų L. K. Mindaugo dr-vės į pulk. 
J. Šarausko būreli įstojo devyni sk. vyčiai 
k and.

* Naujasis Toronto Rambyno tunt. v. s. V. 
Skrinskas Rugsėjo 8 d. proga buvo su
šaukęs tunto sueigą. Sekančią tunto suei
gą Kariuomenės šventės proga pavedė 
suorganizuoti pulk. J. Šarausko vyčių bū
reliui.

* Pulk. J. Šarausko vyčių būrelis turėjo 
naktinę iškylą, kurios metu būrelis at
šventė savo trečiąsias metines. Iškyla 
vyko kanadiečių skautų stovyklavietėje, 
toj pačioj vietoj, kur pirmieji būrelio 
nariai davė sk. vyčio įžodį. Iškyloje da
lyvavo ir Perkūno sk. vyčių būrelis bei 
naujieji sk. vyčiai kand. Kandidatams buvo 
pravestas naktinis miško žaidimas - kelio
nė su kompasu. Po žygio įvyko "nakti
piečiai", kurių metu Perkūno būrelis vi
sus pavaišino savo tradiciniu avienos 
kepsniu. Pasistiprinus s. V . Morkūnas 
kandidatams pravedė pašnekesį apie 
vyčių uždavinius. Po to Perkūno būrelio 
nariai sulindo į palapinę nusnausti, o 
pulk. J. Šarausko būrelis pasiliko prie 
laužo, kur atliko naujo vado rinkimus, 
bei sustatė ateinančių metų veiklos pla
ną. Naujuoju būrelio vadu išrinktas s. v. 
v.si. J. Karasiejus. Metinėse vėl buvo 
jaučiama ta stipri būrelio dvasia, nes 
nariai suskrido iš visų Ontario "kampų" - 
brolis Vaidotas atvyko iš Hamiltono, bro
lis Kęstutis iš St. Catharines, o mūsų bū
relio "garsusis" Audrius atskrido lėktuvu 
net iš Ottawos. Tuo būdu metinėse da
lyvavo visi būrelio nariai. Aptarę reika
lus, perėjome prie linksmesnės dalies, 
dainų. Tuoj prisijungė ir kandidatai, bet 
perkūniečių iš miegmaišių ištraukti ne
bepavyko. Padainavę patraukėm namo, 
nors jau ir švito, bet brolis Valentinas 
pasiliko saugoti Perkūniečių palapinių, 
tik šį kartą ne nuo sesių, bet nuo meškėnų.

* Herkus Montės budžių laivo įgula su 
savo laivu atliko kelionę į Hamiltoną. Ke
lionėje dalyvavo du budžiai ir trys beb- 
riukai. Bebriukams tai buvo pirmoji 
tokia ilga kelionė, nors atstumas tarp 
Hamiltono ir Toronto yra tik 40 mylių, 
bet mūsų buriuotojams teko plaukti net 
dvi paras. Atvykę į Hamiltoną paliko 
laivą ir autobusu grįžo į Torontą. Kitą 
savaitgalį budžiai paėmė kitus bebriukus 

nuvyko į Hamiltoną ir parburiavo namo. 
Šį sykį vėjas jų pasigailėjo ir parpūtė 
atgal per pusdienį. Juozas.

VIDURIO RAJONAS - JAV

Cleveland, Ohio 

* DLK Kęstučio draugovėje jaunesniųjų 
skautų grupės vadu paskirtas v. si. Kęstu
tis P. Zygas, o skautų grupės vadovu - 
psl. Šarūnas Lazdinis.

* Š.m.rugp. 1-15 d. DLK Kęstučio drau
govės skautai ir vilkiukai stovyklavo Tra
kų Pilies stovykloj prie Pymatuning eže
ro, Pymatuning, Pennsylvania. Vienas 
skautas, A.Koklys, įgijo 3-čio patyrimo 
laipsnį. Vadovaujami vyr.sklt. K.Žygo, 
broliai linksmai praleido dvi savaites 
gražioj Pennsylvanijos gamtoj.

* Rugs. 5 d. Clevelando DLK Kęstučio 
draugovės "Amebų" skiltis turėjo savo 
pirmą iškylą Forest Hills Parke, Cle- 
velande. Amebos gražiai praleido po
pietį, žaisdami skautiškus bei sportiš
kus žaidimus, vadovaujant psl. Šarūnui 
Lazdiniui. S.Š.L.

* JAV Lietuvių Bendruomenės apylin
kių bei apygardų atstovų ir centrinių or
ganų visuotinis suvažiavimas, įvykęs 1959 
m. rugsėjo 5-6 dienomis Detroite, išklau
sęs pranešimų, ir dalyvių pasisakymų į- 
vairiais bendruomeninės veiklos klausi
mais, priėmė eilę rezoHucijų.

Mums ypač įdomi rezoliucijos 15-toji 
pastraipa, kurią čia žemiau talpiname.

Į JAUNIMĄ PER JAUNIMĄ. Bendruomenė 
kreips ypatingą dėmesį į neorganizuotą 
jaunimą, skatindama jį jungtis į veikian
čias jaunimo organizacijas, sudarydama 
jam sąlygas ugdyti lietuviškumą. Organi
zuos jaunimo tautinio meno ansamblius.

Skleis Bendruomenės idėją ir mintį 
jaunimo tarpe, eidama "į jaunimą per 
jaunimą".

Rems, ugdys ir glaudžiai bendradar
biaus su veikiančiomis jaunimo ir sporto 
organizacijomis, kreipdama dėmesį į jų 
veiklą, suvažiavimus ir stovyklas.

Rems jaunimui skiriamą lietuvišką 
spaudą ir Lietuvių Studentų Sąjungos lei
džiamą žurnalą "Lituanus".

Prašys tėvus ir visus lietuvius supa-- 
žindinti jaunimą su Lietuvių Bendruome
nės idėja ir remti jaunimo veiklą.
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******************************************************************************I

1959-60 M. "SKAUTŲ AIDO" VAJUS - KONKURSAS

"Sk. Aidas" - nuolatinis mūsų tarpusavio ryšys ir mūsų veiklos atspindys. 
Jis mūsų tėveliams, artimiesiems, bičiuliams ir rėmėjams rodo mūsų siekius 
ir kelius. Mūsų Sąjunga be "Sk. Aido" apsieiti negalėtų. Visi jį turime skaityti, 
prenumeruotis ir platinti. Todėl ir į naują - 1959-60 metų vajų stokime VISI - 
SESĖS IR BROLIAI, SKILTYS, BŪRELIAI IR VALTYS !

"Sk.Aido" prenumerata nepakeliama ir I960 metams. Ji jau eilė metų 
yra ta pati: 3 Kanados doleriai, o garbės pren. - 10 Kanados dolerių. JAV ir 
kitų kraštų prenumeratoriai moka tiek, kiek verti 3 (ar 10) Kanados doleriai.

*

m.

VAJAUS SĄLYGOS:

1) Vajus - konkursas pradedamas 19tr9 m. gruodžio 1 d. ir baigiamas 196(1 
vasario d.
2) Viena apmokėta metinė prenumerata - 3 taškai.
3) Viena apmokėta garbės prenumerata - 10 taškų.
4) Vieneto taškus sudaro visų jo narių surinkti taškai.

Prenumeratorių sąrašai su būtinai tiksliais, aiškiais adresais ir pinigais 
siunčiami "S. A".Administracijai reguliariais laikotarpiais - kas dvi savaitės.
6) Pirmai vietai laimėti vienetams reikia surinkti ne mažiau Z^(90 taškų, antrai 
vietai taškų trečiai - vietai - 2jJb taškų, ketvirtai vietai - 100 taškų ir 
penktai vietai - įjo taškų.
7) Pavieniams platintojams pirmai vietai laimėti reikia surinkti ne mažiau q&tt 
taškų, antrai vietai - 2(JO taškų, trečiai vietai - *250 taškų, ketvirtai vietai -

taškų ir penktai vietai taškų.

* *» PREMIJOS:

*

/į-v
1) Vienetams, <airinkunw»mg—nemažiau 4D0 tašku ir,, laimėjusiems kurią nors 
konkurso vietą, išmokama 10% premijos nuo surinktos /surno^T7
?) PavienKrtgs platintojams, sm-mkwuArn s ne mav-iaw-Wr-laskiiK-ir laimėjusiems 
kurią n^įeraonkurso vietą, išmokama 10% nuo jo surinktos^mno^. >
3) Vienetams ir pavieniams platintojams už atsiųstas į?rėmim&?ataš iki 1960 m. 
sausio 1 d. pridedama 10% taškų nuo surinkto (iki minėto laiko) taškų skaičiaus.

KITI NURODYMAI:

Vienetų vadovai ypatingai prašomi paremti visą vajaus darbą.Vykdykite jį pa-
* tys ar paskirkite atitinkamus pareigūnus. Palaikykite nuolatinį kontaktą su "ŠA"
* Administracija. Tuojau suraskite vienetą, kurs stotų į vajaus varžybas, arpas-
* kirkite bei išrinkite nuolatinį platintoją.Y-ru daug gėliau, kai VaJ'UIl stoja vienetai 
» ar .glatįntojai-jgn-tą-darbą dirbę anksčiau. -Tuntininkai ir vietininkai iki IsStP m.
* lapkričio mėn.'lE’d. būtinai turi pranešti "SA" Administracijai vajun įstojusių
* vienetų ar platintojų adresus.
J Prenumeratų rinkimo kvitų knygeles parūpina vienetų vadovai ir laitai, dar
* gerokai prieš vajaus pradžią^įteikia vienetams ar platintojams. Geresnei kont-
* rolei kvitų nuorašai pasilieka pas vienetus ar platintojus.
J Labai prašoma vajaus darbą pradėti nuo pirmos dienos. Yra daug geriau,
* kai veik viskas padaroma pirmoje vajaus pusėje. " Administracija pastebi:
* 1960 metų "Sk.Aido" I-II numerį (dėl labai ribotų ūsų piniginių išteklių) tega-
* lės išsiųsti tik tiems prenumeratoriams, kurie ppėnumeratą bus pratęsę. Seniau 

 

5 kaip kvieslį, I-II numerį siuntinėta visiems prgfiumeratoriams pagal praėjusių 
5 metų adresus. Tatai kartais sudarydavo Administracijai nemaža nuostolių, nes 

 

J pratęsimai ateidavo labai pavėluotai ar iš vįkb Administracijos nepasiekdavo.

* Platintojai prenumeratas turėtų atlikti n ik narių tarpe, bet ir pas mūsų bi-
* čiulius, rėmėjus ir visus tautiečius.

*

ad visi į darbą.

Konkurso Komisija

*******************************************************************************
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Kaip skaitytojai patyrė, š.m. rug
pjūčio ir rugsėjo numeriai išėjo pavė
luotai. Nors redakcija vėluotis nemėgsta, 
bet kartais to išvengti neįmanoma, kai 
bendradarbiai su būtinai spausdintina 
medžiaga pasirodo laikraščio laužymo 
metu. Mieli bendradarbiai, būkime 
greitesni. Rašykite kaip galima grei
čiau po įvykio. Siųskite kartu ir nuotrau
kas. Darbui be susitrukdymų pasiekti rei
kia, kad IKI KIEKVIENO MĖNESIO 10 D. 
ATEITŲ MEDŽIAGA SEKANČIO MĖN. 
NUMERIUI. Pavyzdžiui, jei norite, kad 
Jūsų siunčiamoji medžiaga patektų į gruo
džio mėn. numerį, siųskite ta medžiaga 
taip, kad redakcija ji pasiektų ne vėliau 
lapkričio 10 d. Tada ir laikraštis laiku 
išeis, ir redakcija nebus be reikalo ap
sunkinta medžiagoskaitaliojimais.

Skautiškas AČIŪ visiems mieliesiems 
bendradarbiams.

PRANEŠIMAS
Maloniesiems "Sk. Aido" prenu

meratoriams, platintojams bei bend
radarbiams, sesėms ir broliams, vi
siems vienetų vadovams pranešama, 
kad nuo š.m.liepos 1 d. pa
sikeitė "Sk.Aido" Administ
racijos adresas.

Visais "Sk. Aido" Administra
ciją liečiančiais reikalais prašoma 
rašyti šiuo nauju adresu:

"SKAUTŲ AIDAS", c/o L. EI
MANTAS, 91 KING EDWARD AVE . , 
LONDON, ONT., CANADA.

Jūsų
"Sk. A". Administratorius

Šio nr. viršelyje 
nuotrauka L . Knopf mi leri o

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KARALIAUS VAINIKAS, legendų ir pada
vimų rinkinys, sudarytas J.Sodaičio. Au
toriai: Paulius Jurkus, Vincas Krėvė, Ne
lė Mazalaitė, Juozas Pronskus, Jonas 
Remeika, Šatrijos Ragana, Actanas Vai - 
čiulaitis, Antanas Vienuolis ir Vaižgantas. 
Iliustracijos Ados Korsakaitės. Išleido 
Gabija. Tiražas 1000 egz. Kaina $2.00. 
Knyga labai rekomenduotina jaunimui. Le
gendose ir padavimuose autorių atkurta 
Lietuvos senovė pilnu ir gyvu vaizdu su
grįžta prieš skaitytojo akis.

BOGOLYHIRADO, vengrų studentų skautų 
laikraštis, išeinąs kas 3 mėnesiai, 16 psl. 
ir viršeliai.

VEZCTOK LAPJA, vengrų skautų laik
raštis, Nr. 9, 1959, 12 psl. ir viršeliai. 
Aprašoma IV TS.
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