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Lietuvos Skautės ir Skautai
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* Administracijon grįžo "Skautų Aidas" 
R. Mariūnaitei,siųstas Vokietijon, Pfc. Liu- 
binskui Ir. ir A. Janušoniui, Kanadoje, 
Br. Columbia. Redakcija laukia naujų ad
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* "Sk. Aidą" parėmė prisiųsdami: Bal
tijos Skaučių Vietininkija Bostone $ 5.00, 
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$ 7. 00. Širdingas ačiū.
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SKAUTIŠKIEJI ŽENKLAI!

Kanados Rajono Tiekimo Skyrius turi 
pagaminęs baltų skautiškų lelijėlių 
ir sk. vyčių ženklų.

Lelijėlės kaina 60<j, sk. vyčių ženk
lo 75<j. Vienetai, užsaką nemažiau 
10 ženklų, gauna 10% nuolaidą. Kreip
tis adresu: Mr. J. Matulaitis, 546 In
dian Rd. , Toronto, Ont., Canada.

"Skautų Aido" administracijoje gau
nama J. Augustaitytės - Vaičiūnienės 
lyrikos knyga ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. 
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SKAUTIŠKUOSIUS METUS PRADEDANT

Su pirmaisiais rudens mėnesiais prasidėjo mūsų skautiškieji metai. Taigi, 
pats aukščiausias laikas trenkti iŠ peties 1 Pirmiausia skilčiai šviežio kraujo! 
Svarbu kaip galint greičiau užpildyti po vasaros atostogų atsiradusias spragas 
naujais skautais, nes tik tokiu būdu mūsų judėjimas nuolat plėsis ir pasieks 
plačiausius lietuviško jaunimo sluoksnius. Esame įsipareigoję tarnauti artimui. 
Tai argi nėra geriausias šios tarnybos pasireiškimas įtraukime kaip galint 
daugiau jaunųjų lietuviukų į skautų eiles?

Pažvelkime atgal į tas puikias dienas šių metųvasaros stovyklose ir iškylose. 
Argi kiekvienas neturėjome daug džiaugsmo ir laimės, už kurią turime būti dė
kingi skautybei? Sustiprėjome kūnu - lengviau pakelsime rudens ir žiemos 
šiurkštumus. Daug naujo patyrėme ir nagingumo įsigijome - geriau tarnausime 
visuomenei ir artimui. Suradome naujų draugų ir kelių vykdyti Viešpaties valią 
tarnaujant kitiems. Atsigavome dvasia lietuviškoje aplinkoje. Lietuviška daina. 
Lietuviška pasaka. Lietuviškas eiliuotas žodis. Nors tiek brangiosios tėvynės 
aidų mums skautams šiandien "be savų miškų".. .

Tikras dalykas, kad kiekvienas mūsų turime kaimynystėje draugą, kuris dar 
nėra skautu. O jis, kartais tikrai vienišas berniukas, taip pat norėtų vilkėti tą 
pačią riterio uniformą, traukti su mumis į paslaptingas iškylas, dainuoti mūsų 
skilties žygio dainą. Mūsų pareiga sudaryti jam progą, ir jis tikriausiai taps 
skautu. Tai bus mūsų gerasis darbelis. Pakvieskime jį į savo skilties sueigą ir 
leiskime jam jaustis kaip namie. Duokime pajusti, kad nuo pat pirmosios mi
nutės jis yra mūsų brolis, kad mūsų uniformos svarbiausioji dalis yra ne koks 
blizgutis, bet mylinti kilni širdis, kad mes visi - viena šeima. Jam padėkime, 
patarkime, patempkime. Toks pritaps. Ir po pirmosios sueigos (jos visuomet 
turi būti geros !) jis tikriausiai klaus, kada įvyks sekanti. Keletas rudens išky
lų ir jau įsisiūbavęs darbas būkle nuostabiai greitai įjungs "naujoką" į skilties 
grandį.

Skiltis ir draugoves (taip pat laivus, kurie grįžta sausumon!) rudenį laukia 
gražus darbas. Daug kur jis jau įsibėgėjo, bet dar daug kur tik rengiasi. Ne
laukime nė minutėlės ! Kibkime į darbą šiandien ir ne vien žodžiais ! Išjudinki
me visus skilties snaudalius! Žiemos miegui ruošiasi tik lokiai .. .

Pirmiausia mūsų skautiškoji programa ir specialybės. KIEKVIENAS SKAU
TAS TURI ŠIAIS METAIS PAKOPTI VIENU PATYRIMO LAIPSNIU AUKŠČIAU IR 
ĮSIGYTI KOKIĄ NORS VERTINGĄ SPECIALYBĘ. Atėjome į skautų eiles ne tam, 
kad snaustume. Skautybė nėra kerpėjimas vietoje. Ji nėra stovinti bala. Atėjo
me Čia mokytis, kietai dirbti, save tobulinti, varžytis kas toliau, kas daugiau 
ir geriau. .. Atėjome žaisti didžiojo žaidimo. Tat ir žaiskime jį atkakliai kop
dami patyrimo laipsniais į pilnutinį skauto idealą - Žinoti ir mokėti kaip ga
lint daugiau, kad geriau tarnauti galėtume.
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Toliau mūsų gerieji darbai. Artinasi Šv. Kalėdos. Daugelis alkanų burnų ir 
savęs išlaikyti nepajėgiančių rankų laukia pagelbos. Padarykime joms džiaugs
mo patys mažų malonumų atsisakydami, organizuokime paramą, talkininkauki
me visuomenės šalpos organizacijose. Štai, Vokietijos Diepholze turime vie
ną iš šauniausių mūsų Sąjungos vienetų. Nukreipkime ten viską. Čikagos skau- 
tai-ės jau stipriai veikia šia kryptimi. Neatsilikim! Lietuvio lietuviui parama 
Šiandien yra vienas iš realiausių tėvynės meilės pasireiškimų. Tai turime kiek
vienas gerai įsisąmoninti. Tik šis pasireiškimas, nors ir kaip našus bebūtų, 
tebūna tyliu ir skautiškai kukliu, tenestelbia kitų taip pat labai svarbių mūsų 
veikimo sričių. Darbo vertė bus didesne.

Ta pati Čikaga gražiai prasiveržė į priekį paskelbdama savo skautėms-tams 
įdomų lituanistinį konkursą. Pavyzdys kitoms vietovėms ir geriausi linkėjimai 
ištęsėti iki galo. Viskas, kas tik gaivina meilę Lietuvai, kas tik kreipia mūsų 
protus ir jausmus Jos keliu, vienetų veikloje turi būti pačioje aukštumoje. 
Mūsų skiltys turi virsti atspariomis lietuvybės tvirtovėmis, kurioje rusena tė
vynės meilė neslopinama slegiančios aplinkos ir didmiesčio gatvės dvasios. 
"Lietuviais esame mes gimę" ir dėl naudos kaušo neparduosime to, už ką mūsų 
tėvų tėvai kovojo, už ką dabar tūkstančių lietuvių galvas puošia kankinių vaini
kai: BUDĖTI, IŠLAIKYTI IR LAIMĖTI!

Šiame "Sk.A". numeryje randame 1953 m. "Sk.A". vajaus - konkurso tai
sykles. įsijunkime į šį konkursą visa širdimi, visa energija. Ir ne dėl to, kad 
masintų laimikiai, jie nėra dideli, bet vien tik iš savo spaudos reikalo suprati
mo, norėčiau sakyti, iš skautiško susipratimo. "Sk. Aidas" yra vienintelė mūsų 
jungtis. Jo išlaikymas - mūsų organizacijos garbės reikalas ir nuo pat jo at
gaivinimo laisvame pasaulyje didysis mūsų visų rūpestis. Sutelkime visas savo 
jėgas didžiajam vajui. "Skautų Aidas" turi augti ir tobulėti. Spalių mėn. 15 d. 
jau Čia. Lenktynės prasideda. Jūsų skiltis, jūsų draugovė negali būti paskutinė. 
Toliau pareiga organizacijai. Brolijos Vadija yra visiems vienetams išsiuntinė- 
jusi specialius lapus, kuriais yra vykdoma vienetų registracija, mokesčių rin
kimas, vieneto turto surašymas ir spaudos kontrolė. Vadijon šie lapai turi grįž
ti š. m. gruodžio mėn. 1 d. Prašau visus skautus padėti visas pastan
gas, kad jūsų skiltys ir dr-vės būtų laiku užregistruotos ir visi mokesčiai su
mokėti. Organizacinis darbas visuomet yra surištas su tam tikromis išlaido - 
mis, kurių naštą turi pagal galimybes lygiai visi nariai pasidalinti.Lietuvoje 
šis reikalas, atrodo, nebuvo toks jautrus, nes valdžia skirdavo nemažas sumas 
skautybės ugdymui. Iš tų laikų ir įpratome gyventi "ant visko gatavo". Šiandien 
gi padėtis kitokia, ir turime patys irtis savo rankomis.

Šiuos darbo metus pradėkime Šūkiu stiprinti skiltį. Jei skiltis bus stip
ri, bus stipri draugovė, bus stiprus tuntas, bus vaisingas mūsų auklėjimo ir 
auklėjimosi darbas. Stiprinti skiltį, reiškia kiekvienam jos skautui įnešti veik
lią dalelę jos veikiman, bendrai planuoti, bendrai veikti. Skiltis, kurioje vienas 
plėšosi, o 6 - 7 žiopso, nėra jokia skiltimi. Tai greičiau liūdnas nesusiprati
mas. UŽ tokią negerovę atsakingas ne tik skiltininkas, bet ir skilties skautai. 
Tinkime priežastis ir paklauskime pirmiausia kiekvienas pats save: ar viską 
darau skilties darbui pagyvinti, ugdyti jos dvasią?

Linkiu gražios ir ištvermingos veiklos visoms Brolijos skiltims ir draugovėms.

Budėkime!

Jūsų Vyriausiasis Skautininkas
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UPELIO VIZIJA

s. Č. Senkevičius

Jo niekas nesiklausė dieną, nes užteko savų kalbų, dainų ir triukšmo. Dabar, vakare, 
po tylos švilpuko nurimus stovyklai, blėstant lauželio žarijom, jis vėl prašneko savo 
amžinai vienoda Šnekta. Prasiveržęs pro tankius vijoklių krūmus, posūkyje atsimuš
damas į didelių ir pražilusių akmenų krūvą ir vėl tiesdamas savo vagą, jis kalba ne vi
siems suprantama ir ne visų mėgstama kalba. Bet aš per visą stovyklavimo laiką vis 
planavau, kada nors po laužo pasilikti ir jo pasiklausyti. Ir pagaliau paskutinę naktį . . .

AŠ atsisėdau ant seno rąsto ir atsirėmiau į storos pušies kamieną. Vieta sėdėti buvo 
patogi, ir čia aš galėjau praleisti visą naktį. Už kelių žingsnių prieš mane smilko lau
žo nuodėguliai ir žybčiojo blėstančios žarijos.

O jis šnekėjo ir šnekėjo, skrosdamas gūdžią vakaro tylą ir su savimi nešdamas 
žvaigždes ir pilnatį. Nuo savo pasirinktos vietos mačiau tik vieną jo kraštą, kuris juo
du šilku žvilgėjo. Kai kada į jo vienodą monotonišką gargaliavimą atsiliepdavo tolimam 
medy suoktelėjimas, kai kada trakštelėdavo pasenusio ąžuolo sąnarys ar dideliu triukš
mu nuaidėdavo sargybinio žingsniai. Šimtai įvairiaformių šešėlių tysojo samanose, tar
tum nakčiai apklodami jose miegančią gyvūniją. į sielą sunkėsi vakaro ramybė, mistika 
ir grožis. Tik Širdį spaudė gailestis, kad rytoj jau to viso nebebus.

Štai, tos aštuonios, ant kalniuko puslankiu išrikiuotos palapinės bus sugriautos, ir 
draugovė grįš į miestą - į kasdienybę be žavesio, be dainų, žaidimų ir . . . be mano 
pašnekovo upelio.

Upelis Čiurleno, kalbėjo, ir aš stengiaus suprasti jo žodžius, jokiuose žodynuose ne
atrandamus, neišmokstamus, vienok kartais daug daugiau reiškiančius ir pasakančius.

"... aš esu senas, ir mano amžiaus niekas Šimtmečiais neskaičiuoja. Žmogus žmo
gaus dar čia nepažino, o aš jau buvau gyvas ir srovenau gaivalinga ir amžiais nesibai
giančia srove, kurios versmėse glūdi mano širdis - energijos variklis. Ji jauna ir nie
kuomet nesenstanti.. . O tu bijai senatvės, ir kiekvienas saulės nusileidimas tau yra 
pakopa žemyn. Ir tu kasdien drebi, kad jis nebūtų paskutinis. Tavo noras gyventi yra 
didesnis už visą pasaulį ir vien dėl šito troškimo tu tiki nesibaigiančiu gyvenimu. Bet 
kątu duodi mano gimtinei ir tėviškei - mano žemei? Juk nuo to priklausys, ar tavo 
troškimas išsipildys, juk tavo palūžimas čia atvers tau gilią prarąją, kurios tu niekuo
met neperžengsi. . .

AŠ esu gamta, ir tu nori būti mano draugu. Tada tu atsi
sakyk senatvės, ir tavo nuo žemiškos kelionės pavargusiame 
kūne tebeplaka visuomet jauna, gyvastinga širdis, tavo raukš
lėtame veide tespindi akys jaunystės dvasia; tu gyvenk savo 
jaunųjų besišypsanČiuos veiduos, ir tavo kelias, siekiant pa
sirinktų idealų, padės tau tokiu išlikti" . . .

Po sargybinio kojom trakštelėjo sausos Šakos, ir jų lūžimas 
nuaidėjo upelio atšlaitėmis. Ak, taip!.. Tenai stovi penkioli- 
kos metų berniukas žvaliom ir spindinčiom akim. Jis taip pat 
klausosi upelio, bet anas Šneka jam, gal būt, kitokiomis sąvo
komis, anas verkia jam, kad reikia skirtis. . . O gal jis nė jo 
negirdi, gailėdamasis paskutinės nakties. Pasąmoningai veikia 
jį gamtos žavesys, ir žinau, kad jis niekuomet nenorėtų iš Čia 
keliauti. Dėl to žavesio jis Čia stovi vienas, ir jo galvą puošia 
sidabrinis dangaus skliautas.

3

5



Ištrauka iš leidžiamos knygos "Gatvės Berniuko Nuotykiai".

(TĄSA)

Lemputė užgęso, sutratėjo krūmai, ir vieškelyje išdygo Šešėlis, bet žymiai stam
besnis už Joną.

- Tu manęs nebijok. Labai nugąsdinau?
- Labai. Ponulis irgi karvės ieškai?
Šešėlis pliūptelėjo juoku.
- Ne, ne karvės. Ieškau, bet tikrai ne jos.
- Tai ko, ponas, ieškai?
- Per jaunas dar žinoti, be ūsų.
Prisiminęs Kęstučio įspėjimą, Jonas pradėjo garsiau kalbėti, Čaižydamas botagu, 

kad nesigirdėtų draugų slinkimas.
- Ponas paklydai ?
Šešėlis vėl pliūptelėjo juoku.
- Ne, nepaklydau, mano namai visai netoli.
- Kur?
Šešėlis paėmė Joną už rankos ir, patraukęs nuo vieškelio, įstatė į platų taką.
- Eik tuo taku ir prieisi mano namus. Netoli - ten tavo karvė ganosi. Cha, cha, cha, 

cha . . .
- Tikrai, ponuli?
- Tikrai, cha, cha, cha, ten rasi du mano brolius. Sakyk jiems, kad aš siunčiau. 

Eik, eik, ir pusė kilometro nebus.
- Tikrai, ponuli ?
- Tikrai, tikrai, cha, cha, cha . . . Liepk, kad tau karvę atiduotų, aš įsakau.
Miškas čia buvo retas, be to jaunas. Abipus takelio augo pušaitės, taigi nebebuvo 

baimės paklysti. Pliauškindamas botagu, Šaukdamas savo tprukę, Jonas drąsiai veržėsi 
pirmyn, žinodamas prieisiąs skautų stovyklą. Netrukus pasidarė daugiau vietos, su
baltavo palapinės, ir stipri šviesa vėl apakino keleivį.

- Prožektorius, - pagalvojo, dengdamas ranka akis, bet nesustojo, o vis ėjo, kol bal
sas paklausė:

- Kas tu?
- Karvės ieškau.
- Kokios karvės?
- Beragės.
- Čia jokios karvės nėra.
- Aš sutikau žmogų, jis sakė, kad čia yra, siuntė.
- Ko taip šauki, visą stovyklą prikelsi?
- Atiduokit karvę.
- Koks žmogus tave siuntė?

Tylus upelio pliuškenimas mane vėl pagavo.
. . šitam ir Šimtams tokių kaip jis tu turi gyventi - ir tada, kai tave trauks priva

taus gyvenimo reikalai, ir tada, kai tu stovėsi su jais, ir tada, kai tu sulauksi pirmojo 
savo gyvenimo šerkšno, taip. . . ir tada. Aš esu senas, gaivus ir amžinai besiver
žiąs, ir idealai, dėl kurių tu anuomet susikūrė! budėjimo lauželį, yra tokie patys. Juo
se - tu amžinos jaunystės liudininkas". . .

Pajutau Širdy kažkokį palengvėjimą ir tarytum daugiau nebejaučiau laiko, tarytum 
jau niekad nebebus degančių saulėlydžių --

Idealų saulė patekėjusi niekuomet negęsta.
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- Aš keliu ėjau, kad pradėjo šviesti, o paskui sako: "Eik įmano namus" ir kelią nu
rodė.

Berniukas užgesino prožektorių, kreipdamasis į savo draugą.
- Tai Stasyš pokštą iškrėtė, jam visad šunybės rūpi, - ir atsisukęs į Joną tęsė:
- Čia jokios karvės nėra.
Tariamasis piemuo nuleido galvą ir apsimetė norįs verkti.
- Tikrai, Čia yra, tas ponas sakė, ir sakė - du broliai stovi.
- Klausyk, joks ponas tau nesakė, o toks pat berniukas, kaip ir tu. Čia ne jokie na

mai, o skautų stovyklą, ir jokios karvės neturime. Patikėk ir taip nešauk, nes visi 
miega.

- O jūs kodėl nemiegat?
- Mes sargybą stovim.
- Arklius ganot?
Abu nusijuokė.
- Neturim nei arklių, nei karvių, bet saugojam, kad kas neužpultų.
- O kas gali užpulti?
- Gal ir niekas, bet gali ir užpulti kiti tokie kaip mes. Jie mums pažadėjo.
- Tai jūs saugojat?
- Saugojam.
- O kam aną ant kelio išvarėt?
- Mat, koks gudrus .Neišvarėm, jis irgi sargybą stovi.
- Ten jūsų namų nėra.
- Bet iš anos pusės turi ateiti svetimieji.
- Kam tu aiškini,Broniau, ar jis supras? Tavo karvės čia nėra, eik kitur ieškoti, -- 

kreipėsi į tariamąjį piemenį. - Dieną ateik pakalbėti, jei nori; eik iš čia, laimingai tau 
karvę surasti.

- Bet tas ant kelio įsakė, kad man beragę tikrai atiduotute.
- Susikalbėk su juo! Pajuokavo anas su tavim. Negražiai padarė. Mes jį subarsime, 

eik!
Jonas jau apsisuko, kai naujas balsas sustabdė.
- Palauk!
Berniukas sustojo vietoje.
- Duokit prožektorių.
- Prašau, broli draugininke.

Chicagiškiai Med
vėgalio stovykloje 
1952.
Nuotr.P. Urbučio.
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Pavadintas draugininku įjungė šviesą, apžiūrinėdamas berniuką . Tačiau,matyt,vei
das nieko jam nepasakė, nes šviesa vis krito žemyn, kol ilgėliau apsistojo ant kojų . 
Randai seni, nauji, kiek sutrūkusi stora oda, matyt, visad basa,, retai temaniusi batus.

- Gali eiti, o aš maniau ... - nebaigęs minties, atidavė prožektorių ir dingo pala
pinėje, nenujausdamas, kad čia pat, dengiami pušaičių, guli du slapukai, godžiai klau - 
sydamies sargybinių pasikalbėjimo.

Jonui pasukus į tampat taką, kuriuo atėjo, abu sargybiniai nejudėdami kurį laiką švie - 
tė prožektoriumi.

- Matai, trūktas, karvės į stovyklą atėjo.
- O šaukė, tartum plaunamas.
- Draugininką prikėlė.
- Pastebėjai, įdomu, ką jis manė?
- Tur būt, kad persirengęs Gedimino draugovės skautas.
- Tikriausiai, kiekvieną naktį draugininkas laukia kokios šunybės.
- Nejaugi jie nieko nesugalvos. Juk gėda tokią barzdą gavus.
- Papasakosim atvažiavę, tikri liurbiai.
- Palauk, gal dar gailėsimės savo žodžių.
- Tik jau mūsų nepaims, jiems į galvą negali ateiti, kad sargybinis pakeliui stovi.
Berniukai pajudėjo, bet, nors kalbėjosi pusbalsiai, tačiau, tyliam orui esant, kiek

vienas garsas pasiekdavo gulinčius po pušaite skiltininkus.
- Tikrai gerai sugalvota jį ten pastatyti, nes tik tuo keliu jie gali ateiti.
- Greičiausia, neateis, jau ir laiko nebėra, nes ir stovyklavimas eina prie galo.
- Gaila.
- Gaila. Rytoj nakties žaidimas.
- Kad tik gediminiečiai neateitų.
- Tur būt, netoliese žaisime. Be to, ką jie gali padaryti? Su lazdomis sargybiniųne- 

užpuls, jei tie nebus žiopliai. Kad tik laiku pastebėtų puolančius, tada tik kepurę liks 
nukelti. Malonu, kad aplankėte, mes per kilometrą jus pastebėjome.

- Kokia vėl gėda !
- Žinoma, grįžtant net vilkiukams barzdos išaugs, o jų draugininkas ir pavilkti ne

galės.
Abu susijuokė.
- Ne su mumis jiems prasidėti.
Kurį laiką sargybiniai vaikščiojo tylėdami, protarpiais šviesdami lemputėmis.
Kęstutis, pridėjęs lūpas Antanui prie ausies, tyliai tyliai prašnabždėjo:
- Reikia atgal traukti.
Tačiau sargybiniai vėl prašneko.
- Šiandien stovime sargyboje, o rytoj nakties žaidimas, miegoti norėsim.
- Žaidimas nebus ilgas. Greičiausia pora valandų, ir viskas.
- Nežinai, ką Žaisime?
- Šiandien per stalo posėdį aptarėme. Tuoj po laužo, apie vienuoliktą valandą, drau

gininkas su pavaduotoju išeis darydami ženklus. Mes, pasiskirstę į dvi grupes, po 
dvidešimt minučių seksime. Kurį laiką ženklai abiem grupėm bus tie patys, paskui nuo 
pirmųjų dviejų laiškų keliai persiskirta. Lokiai ir žvirbliai seka draugininką, o kiti 
pavaduotoją. Tolimesnė eiga draugininko laikoma paslaptyje.

- Bet iš kur lokiai su žvirbliais žinos, kur draugininko nueita, ar bus parašyta?
- Ne, laiškai skirtingo popieriaus. Geltonas ir baltas, prieš žaidimą popierius bus 

parodytas. Geltonas iŠ draugininko.
Sargybiniai patikrino laikrodį.
- Mums tik dešimt minučių teliko budėti.
Antanas patraukė Kęstutį, ir abu pamėgino lįsti iš pušaitės į mišką, bet lūžtančios 

šakelės taip kartą ir antrą sutratėjo, kad draugai, prisiploję prie žemės, paslėpę vei
dus, laukė prožektoriaus Šviesos, kuris ir neapvylė; tačiau sargybiniai švietė kiek tolė
liau, gilyn į mišką.

Antanas vėl pamėgino slinkti, bet Kęstutis sulaikė.
- Palaukime sargybos pasikeitimo.
Gulėjo nejudėdami, bijodami pakelti sutingusį, apmirusį sąnarį, o laikas, tartum 

sustojęs, plaukė vėžio žingsniu.
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Mus' draugovė kai išeina.. . Bostoniškiai Rambyno stov. 1952.
Nuotr. R.Lizdenio.

Tuo tarpu Jonas, ramiausiai praėjęs sargybinį ant vieškelio, pasiekė sutartąją vie
tą, išsitiesdamas po egle. Nuvargęs nuo žygio, kartais užmerkdavo akis ir tikriausiai 
būtų giliai įmigęs, jei ne lengvi drabužiai, kurie menkai telaikė šilumą, nes naktis pa
sitaikė vėsoka.

Laikas įtartinai prailgo, o draugai vis dar nesirodė. Berniukas, kaskart labiau ne
rimdamas, vis dažniau pradėjo kilnoti galvą, žvalgydamasis aplink,klausydamasis men
kiausio triukšmo, kuris būtų pranešęs linksmą žinią. Tačiau aplink gūdi tyla neteikė 
mažiausios vilties. Jonas pažvelgė į dangų, kuris vis dar buvo tamsus, tačiau jau pa
blukęs, rytuose tartum Šešėliais suraižytas, kur kas minutę dingdavo užgęsusi žvaigž
dė, pranešdama rytą. Pats laikas buvo skiltininkams grįžti, nes dar po valandėlės bus 
per vėlu. Jonui iš baimės praėjo visas miegas, ir neramus, įtempęs klausą ir akis, 
veltui dairėsi, suko į vieną kitą miško pusę, laukdamas kurio ženklo. Vienu metu pa
noro net grįžti pasižiūrėti į stovyklą, bet pagalvojęs neišdrįso, bijodamas sukelti įta
rimą; o, be to, galėtų prasilenkti su draugais, kurie jį manytų esant paklydusį. Nutarė 
laukti.

Rytai lengvučiai nusidažė, mesdami šviesų ruožą, kuris, suskaldęs tamsumas, jau 
rinko šešėlius. Pamažu išniro savo balta nugara vieškelis, pradėjo skirtis medžiai, ir 
atsipalaidavusios nusviro pavienės Šakos. Švito.

Staiga toli iš stovyklos atplaukė švilpukas, riksmas, daugiau švilpukų. Jonas, lyg 
elektros trenktas, pašoko visas virpėdamas - skiltininkai įkliuvo! Neabejojo. Stovėjo 
kurį laiką nesiryždamas, kas daryti. Grįžti stovyklon, nesužinojus draugų likimo, buvo 
neįmanoma. Nutarė vėl suvaidinti piemenį ir klaidžioti aplink, kol patirs, kas įvyko. 
Suieškojęs numestą botagą, vėl išėjo vieškelin, traukdamas sargybinio link, bet jo jau 
nebuvo.

Bet grįžkime prie paliktų skiltininkų, kurie, laukdami sargybos pasikeitimo, kaip 
kiškiai, tyliai tupėjo prisiglaudę prie žemės, skaičiuodami minutes. Galų gale abu sto
vėję skautai, dar kartą patikrinę laikrodžius, pasuko į palapinę kelti sekančių.

Antanas su Kęstučiu, dabar nebijodami sukelti dėmesio, pamažu, koja už kojos, ata
tupsti traukėsi nuo savo pušaites ir, pasiekę tankesnį mišką, apsistojo, giliai atsikvėp
dami, miklindami sustyrusius raumenis.

- Na, eime, - pamojo Kęstutis.
- Palauk, - sustabdė Antanas.
- Ko dar nori? 7
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- Man begulint kilo mintis. Mėginsiu brautis į štabo palapinę.
- Draugininkas perspėjo, kad jokių Šunybių nekrėstume. Išėjom tik sužinoti, kaip Čia 

viskas atrodo, o paskui pagalvosim, kas daryti.
- Aš ir nedarysiu jokių šunybių, noriu tik Šį tą pamatyti. Negaliu tau visko aiškinti - 

nėra laiko. Štabo palapinė, rodos, anoje pusėje, iŠ ten draugininkas išėjo?
- Iš ten.
- Eime ratu.
- Bet ar žinai, ką darai?
- Žinau.
- Na, tada mėginki.
Draugai, padarę didelį ratą, atsidūrė prieš štabo palapinę, kuri stovėjo tik už de

šimties metrų, vos skirdamas! savo baltu paviršiumi nuo aplinkos, ir tik įpratusios 
prie tamsos akys galėjo ją šiaip taip pažinti.

- Aš vienas slinksiu, o tu, Kęstuti, stebėk visą apylinkę ir, jei bus riesta, gelbėk.
- Palapinė labai atviroje vietoje, pavojinga.
- Juo geriau, nes mažiau traškančių šakelių; be to, tamsu, nematys manęs.
Nauji sargybiniai, šviesdami prožektorium, puikiai rodė savo buvomo vietas. Labiau 

rūpindamiesi maisto palapine, dažniau ten ir sukinėjosi, palengvindami Antanui, kuris, 
nutaikęs progą, atsidūrė prie pat palapinės iš miško pusės.

įtempęs ausis, kurį laiką tikrino vidų. Miegota dviejų, kurių ramus alsavimas įti
kino, kad bent Šiuo tarpu nėra jokio pavojaus. Todėl atsargiai, ištraukęs trejetą kuo
liukų, prakišo vidun galvą. Tamsu, nors akin durk. Bet iš palapinės dydžio, būdamas 
prityręs, puikiai orientavosi viduje. Užteko lengvai paliesti vieną kitą daiktą, ir jau 
buvo kaip savo namuose. Palapinė buvo didelė, lengvai tilptų ir keturi skautai, tačiau 
miegojo tik draugininkas su pavaduotoju. Dar kartą patikrinęs ramų miegančiųjų alsa
vimą, pamažu įslinko visas ir apsisukęs ranką ištiesė į vietą, kur jo įsitikinimu, tu
rėjęs būti staliukas. Neapsiriko. Pertraukė pirštais jo paviršiumi: knygos, elektros 
lemputė, laikrodis, dėžutės, popieriai ir, greičiausia, ieškomoji įsakymų knyga. Taip, 
kažkokie palaidi lapai viduje. Gerai sekasi, pagalvojo, ir, atidžiai apgraibęs, jau mė
gino ją pakelti, kai išgirdo žingsnius tiesiai į palapinę. Kažkas iš priekio ją atrišinėjo. 
Antanas sustyro vietoje, pritūpdamas tarp staliuko ir palapinę laikančio stiebo. Jei pa- 
švies į vidų - viskas baigta. Bėgti buvo per vėlu. Tuo tarpu kiek prasiskleidė brezen
tas, ir, matyt, pralindo ranka į kairę, siekdama miegančiojo kojas.

- Broli pavaduotojau, kelk, jau reikia Stasį pakeisti, -sušnabždėjo prislopintas balsas.
Tik paliestasis viena akimirka atsisėdo.
- Dėkui, aš tuojau.
Nukrito vėl palapinės kampas, ir pavaduotojas pradėjo rengtis.
Antanas nekvėpuodamas širdyje maldavo, kad tik visi drabužiai būtų vietoje ir ne

reiktų deginti lemputės, kuri viską pražudytų. Bet, laimei, pavaduotojo būta labai tvar
kingo vyro, nes netrukus jau segėsi diržą, pasilenkęs lįsti iš palapinės. Kaip ir sar
gybinis, jis tyčiomis elgėsi labai tyliai, gerbdamas draugininko miegą, kuris, kad ir 
lengvo triukšmo paliestas, pabudo.

- Eini sargybon? - prašnabždėjo.
- Einu.
- Tu ilgai nestovėk. Pradės švisti, ir grįžk, nėr tikslo laukti, kada viskas kaip ant 

delno matysis, ir stovykloje budinčių užteks, du stovi.
- AŠ taip ir padarysiu. Miegok.
- Kad negaliu, dantį taip gelia. Tik prieš pusvalandį užmigau, dabar vėl budėsiu.
- Mėgink vėl užmigti, einu.
- Laimingai.
Antanas tupėjo nei gyvas, nei miręs. Rodės, širdies plakimas jį iŠduosiąs, be to, 

taip skaudėjo sustingę raumenys, kad tarėsi neišlaikysiąs, aprūksiąs iš palapinės, kiek 
kojos neša, nebeatlikęs numatyto uždavinio. Žinoma, tada viskas baigta, pralaimėta, 
o kaip gaila! Sukandęs dantis, kentėjo, valdėsi. Tik laimė - draugininkas pradėjo vis 
dažniau vartytis, keldamas šiokį tokį triukšmą, kuriuo pasinaudodamas Antanas pa
sitraukė į šalį, prie pat pavaduotojo guolio, ištiesdamas kojas. Dabar galėjo laukti, ir 
tik tylus, slepiamas kvėpavimas nepaprastai vargino krūtinę, kartais, rodės, rengdama
sis susprogdinti plaučius. Draugininkas, kurį laiką pasivartęs, nurimo, lengviau pra-
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TVARKINGAI GYVENTI - BŪTI SVEIKAM

Kada esu sveikas?

Sveiko žmogaus neįgali joks darbas. Jis 
kupinas gyvenimo džiaugsmo, o ne susi
krimtimo. Jis visai nejaučia nuobodulio ir 
neišsigalvoja netinkamų idėjų. Jo vidinės 
gyvybės jėga atsispindi veide. Tačiau, kaip 
matome, sveikumas nėra taisyklė kiekvie
nam žmogui. Mes liksime sveikais, tik jei 
stengsimės tam tikru būdu tvarkyti gyve
nimą. Mes turime nustatyti sau ribas, apie 
kurias daugelis nelabai nori girdėti.

Kada ir kiek turiu miegoti?
Tvarkingumas svarbiau už valandų skai

čių. Berniukams ir mergaitėms reikia bent 
9 valandų miego. Svarbiausios iš jų apie 
pusiaunaktį. Dieną patartina trumpai pa
gulėti, jei galima (pvz., atostogų metu)prieš 
pietus. Naktį miegok ramiai, ant kieto guo
lio, apsidengęs vilnone antklode. Miegok tik 
prie atvirų langų ir vasarą ir žiemą. Jei 
negalima (namuose ligonis),prieš guldamas 
bent 10 min. pavėdink kambarį arba išeik 
ketvirčiui valandos pakvėpuot grynu oru 
į lauką.

Koks turi būti mano valgis?

Taip pat tvarkingas! Daugiau kietumo, 
nei minkštumų, daugiau žalmenų, nei virin
tų medžiagų! Klaidinga manyti, kad mirsi iš 
bado, negaudamas kasdien mėsos. Neimk 
visą laiką į mokyklą ar darbą vien tik duo
nos su dešra, o su sviestu ir sūriu, su vai
siais, kada tik galima. Vartok daugiausiai 
rupių miltų duoną, o ne plikytą, pikliavotą ar 
pyragą. Vakarienę valgyk anksti, kad iki gu
limo liktų dar 2-3 valandos. Kąsnį kramtyk 
ilgai ir gerai. Skubus maisto ryjimas, kaip 
ir pilvo perpildymas, kenkia sveikatai. Mes 
esame pratę valgyti tol, kol daugiau nebe
galime; valgyti reikia baigti, kai esi sotus, 

bet dar truputį nori. Erzinančių gėrimų 
(stipri pupelių kava, juoda arbata) reikia tik 
visai nusilpnėjusiam žmogui, kuris, norė
damas ką atlikti, dirbtiniu būdu sukelia gy
vumą, bet po kiek laiko pasijunta dar labiau 
išsieikvojęs.Dėl daug cukraus ir saldumy
nų ima gelti dantys, be to, saldumynai, apla
mai, jauniems kad ir gardu, neina į sveikatą.

Kaip prižiūrėti savo kūną?
Vanduo ir dar kartą vanduo! Rytą ir va

kare apiplauk visą kūną, pirma su drungnu 
vandeniu, paskui su visai šaltu. Sveikam 
žmogui turi būti gėda nemokėti plaukti. Va- 
sarąkuo anksčiau pradėk,rudenį kuo vėliau 
baik maudytis. Švarios rankos ir balti dan
tys labai svarbus dalykas,sprendžiant apie 
žmogų. Kiekvienąprogąišnaudok pabūti ore 
ar saulėje.Tačiau ilgai tysoti saulėje neap
sirengus yra ne tik nenaudinga , o net ža
linga. Visa, kas gera, imant per daug, tam
pa bloga. Didžiavimasis įdegusia oda yra 
tuščias mados dalykas.

Ar galima rūkyti?

NeiRūkant kūnui tiekiama nuolat mažais 
kiekiais nuodai - nikotinas, - kurie ilgesnį 
laiką veikdami, ima chroniškai kenkti svei
katai. Nikotinas silpnina pajėgumą vistiek, 
kad pradžioje ir jaustumeis rūkymu įgau- 
nąs jėgų. Žala nikotino daroma žmogaus 
kūnui ir dvasiai yra tokia didelė, kad ap
sinuodijimas juo gali būti sveikatos nete
kimo ir net mirties priežastimi. Visa, kas 
čia pasakyta apie rūkymą, tinka ir gėrimui 
alkoholinių gėrimu, tik daug stipresniu 
laipsniu.

Ar sportas sveika?
Labai dažnai - visai ne ! Būtent, jei bū

sime neprotingi ir laiku neatsižvelgsime į 
savo pajėgumo ribas. Bet tose ribose ne

dėjo alsuoti, tartum migdamas. Užgniaužęs kvapą, Antanas klausėsi, tačiau stebimasis 
vėl pajudėjo, apsiversdamas ant kito šono. įdomu, ant kurio šono - šovė mintis. Blo
gai. Tiesiai į palapinės vidų.

Tolimesnius nuotykius rasite knygoje.
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dirbk nieko nepilnai, o kietai ir kantriai 
siek geriausio savo jėgų, išnaudojimo, as
meninio rekord o. Mūsų tikslas nėra pa
sidaryti vienos sporto šakos specialistais, 
o gauti bendrą kūno sveikatą, lavinantis 
įvairiose Šakose. Būk drąsus. Drąsą dides
ne dalimi įgysi pats stiprindamas valią. 
Drąsa darys tave stipresnį, per tai ir 
sveikesnį. Sporte - kova ir jėga, kelio
nėse ir stovyklose - krašto ir gamtos 
pažinimas tūri būti mūsų ženklu. Bend
ras fizinio lavinimosi tikslas mums tu
ri būti tas, kad reikale neprašytume sau 
pagalbos ir galėtume kitiems padėti. Tegu 
pranyksta perekšlių - bijančių kišti nosį iš 
namų ir kiemo - giminė !

Ką turim žinoti apie ligas?
Bent dėl pusės susirgimų esame kalti 

patys 1 Stebėkime ir pagalvokime.Svarbiausi 
mūsų priešai yra apsileidimas ir sutin- 
gimas. Praėjus tam tikram laikui, eik pas 
gydytoją pasitikrinti kūno ir dantų, nes 
saugotis iš anksto yra geriau, nei gydytis . 
Tuo sutaupysi pinigų ir rūpestį. Siaučiant 
užkrečiamai ligai, dažniausiai suserga ma
žiau atsparūs. Ne būtinai privalai lankyti 
vėliausius kino seansus, čiuožti iki čiuo
žyklos uždarymo. Gerai žinome, kaip atro
do tipeliai, kurie tuština savo pinigines į 
kinų, šokių sales ir restoranų savininkų ka
sas. Bet nebūkime nesaikingi "sveikatos 
apaštalai" ir neperženkime ribų. Kas rei
kia jaunam žmogui, tai reikia (pašokti, 
vaidinimo pažiūrėtijtačiau ne tiek, kad kiek
vieną vakarąleistų tvankioje patalpoje.Taip 
pat kreipk dėmesį Į drabužius, ypač įbatus.

Chicagos sesės 1952 m.
Nuotr. P.Urbučio

Kartais, dėl mados ar dėl kokių kitokių 
išmonių į tą per menkai atsižvelgiama. Bet 
jeigu jau suėmė tave liga, tai gulk į lova, jei 
reikalinga, kviesk gydytoją. Jo nurodymų 
laikykis be jokiųnukrypimų.Valkiotis susi
rietus sergant yra ne didvyriškumas, o ne
sąmonė, švelniai sakant. Iš kitos pusės, 
mažai opai atsiradus, dejuoti ir vėjus kelti 
lyg rimtai susirgus irgi negerai. Noras 
būti sveikam yra geriausi vais
tai! Su apsileidimu kovok darbu, su ligo
mis - užsigrūdinimu.SKAUTAS TAUPUS

s. J. Mašiotas

Dažnas jaunuolis, lygiai ir skautas ma
no, kad jis taupo jei turi taupymui kiauly
tę ar asiliuką, kuriuos, atėjus į svečius 
geram dėdei ar tetai, pakiša ir- tie įmeta 
ketvirtuką, doleriuką ar kitą pinigą. Tai ne 
taupymas, bet ubagavimas.

Tuo tarpu mokinys nusipirkęs pav. są
siuvinį ir pradėjęs rašyti jį sutepa, meta 
šalin ir bėga naujo pirktis. Arba taupyda
mas mokykloje nenusiperka pieno, kelias 
mylias eina pėsčias, taupydamas centus 
ir pan. Taupyti galima visada ir visur. 
Pav. užuot pirkus stambesnėje krautuvė
je, jaunuolis patingi nueiti 100-200 žings
nių ir perka artimiausioje krautuvėlėje,kur 
viskas 20% brangiau. Taupyti galima ir rū
bus, gerai juos prižiūrint, tvarkingai su - 
dedant, pastebėtą dėmelę tuoj sutvarkant ir 
pan. Skautės galėtųdaug sutaupyti, jei veng
tų dažų, pudros ir kt. Kiek prisimenu , 
"skautė kukli" 1 Natūralus žmogus dar pa
trauklesnis už dažytą, pagal filmų žurnalų 
lėlę. Arba rūkymas, kuris yra kenksmingas 
sveikatai. Kiek galima sutaupyti: rodos, 
skautas moka susivaldyti !

Jaunuoliui taupyti valgį yra kenksminga, 
tačiau perdaug leisti smaguriavimams ne
pateisinama. Daug rasime sričių, kur skau
tas, savo sveikatai nekenkdamas, gali tau
pyti, tik reikia truputį pagalvoti ir daugiau 
ryžto, stiprios skautiškos valios.

Jeigu esi mažas ir silpnas, gali pasida
ryti stiprus ir geros nuotaikos,jei kasdien 
pasiryši mankštintis. Tai teužima tik de
šimt minučių ir nėra reikalo įsigyti spe
cialių įrankių. Mankštinkis ir būsi geros 
nuotaikos. Tada ir kiti pastebės ,kad 
mankšta galima apsisaugoti nuo ligų. B.-P.
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TĄSA
B . KNOBEL

"Pralošėm !"
"Oh! Konis negalėjo paslėpti savo nusivylimo, "o jūs esat visai nenusiminęs?"
"Jie buvo geresni. Aš džiaugiuos drauge su čekais. Jie to pilnai užsitarnavo!"
"Bet. . . ?"
"Čia nėra jokių "bet". Labai blogas ir negarbingas paprotys pralaimėjus mažinti 

laimėtojo pergalę. Rungtynės yra rungtynėmis. Geras sportininkas turi mokėti 
būti ir geru pralaimėtoju. Blogas pralaimėtojas yra joks sportininkas taip pat ir tada, 
kai laimi. .." Ledo rutulio žaidėjas pradingo sniego uždangale.

Konis stovėjo sumišęs. Jis ne viską suprato ir nutarė tai vėliau pergalvoti. Dabar 
buvo kitų darbų.

"Dar šešios valandos", tarė pietų metu padrąsinančiai Nero. Iki šiol jų pastangos 
buvo be vaisių.

Haraldui buvo pavesta grąžinti amerikietei lagaminą. Strickas galėjo eiti su juo drau
ge ir tuojau grįžti atgal.Nero norėjo visas savo pajėgas laikyti vienoj vietoj.

"Ponia pusryčiauja", atsakė kambarinė, kai Haraldas nugalėtojo išraiška pasitei
ravo apie ponią, tačiau jis nesileido apgaunamas.

"Aš maniau, kad ji gali būti susidomėjusi savo lagaminu ir kailiniu paltu, kurie jai 
buvo pavogti ..."

Tarnaitė iš karto virto įkūnytu draugiškumu. Savaime suprantama, jis prašomas 
įeiti. Jei jis tai būtų iš karto pasakęs. . . Tai labai puiku. Ji perduos poniai. . . Dabar 
Haraldas užrietė nosį.

"Ačiū! Turiu labai mažai laiko. Prie progos pats perduosiu. Kur yra ponia? Bare? 
Gerai ! Aš ją pats ten susirasiu. .. "

Haraldas apsisuko. "Gerai padarei!" murmtelėjo pritardamas Strickas.
Durininkas atrodė dar iškilmingesnis už savo draugąCarltono viešbutyje.
"Miss Kennedy? " burbtelėjo jis išdidžiai. "Mes mielai jai apie jus pranešim. Neši

ną galit perduoti kelneriui. Panelės jokiu būdu negalima trukdyti".
Pagalvojęs Haraldas išsitraukė iš kišenės ieškomosios vizitinę kortelę, pakišo jam 

po nosia, tvirtai suspaudė lagaminą ir iškelta galva pražygiavo pro nustebusį durininką. 
Šalia ėjo Strickas, kuris buvo nepaprastai patenkintas tokiu Haraldo pasielgimu.

"į barą!" sukomandavo Haraldas.
Berniukus pasitiko muzikos garsai, kurie nieko bendro neturėjo su harmonija. Pia

nistas, kuris buvo šių garsų kaltininku, visaip kraipydamasis daužė pianiną, o spal
vinga draugija judėjo į taktą. Milžiniški briedžių raštai matėsi ant sudžiovusių vyrukų 
krūtinių. Dabitos tepalais sušukuotais plaukais šoko su jaunom merginom ir kalbėjo 
pro nosį pusiau primerktomis akimis.

Svečiai, kurie sėdėjo aukštose kėdėse ar prie staliukų buvo nemažiau keisti. Jų 
žvilgsniai sklido į šalis visai be susidomėjimo,ir išdidumas buvo taip didelis, konsta
tavo Strickas su pasitenkinimu, kad berniukų dideli batai, apšalę švarkiukai ir nelabai 
jau elegantiškos kelnės nesukėlė jokio įspūdžio.

"Čia renkasi labai daug baronų, princesių ir grafienių, "tyliai tarė Strickas, tačiau 
Haraldas jau pastebėjo ieškomąją.

Miss Kennedy sėdėjo patenkinta aukštoje kėdėje mosuodama kojomis ir atsirėmusi 
į barą, į visas puses lakstė baltais švarkais apsitaisę kelneriai.

Ši scena galėjo būti geros filmos ištrauka. Taip bent vėliau galvojo Haraldas.
Miss Kenedy pirmiausia pamatė Haraldą ir tik vėliau pastebėjo lagaminą. Pasigirdo 

šauksmas, kuris nebuvo dirbtinas. Ji atrodė nepaprastai patenkinta ir nustebusi. Tuo 
pat metu nuo baro atsistojo du vyrai ir išsitraukė foto aparatus. Tai buvo reporteriai, 
kurie visuose viešbučiuose ieškojo staigmenų. Haraldui pavyko dar laiku pasitempti ir 
kiekvienoj nuotraukoj jis turėjo pasinę išraišką ir riterio paminklo laikyseną.
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Strickas tuo metu nežinojo kur dingti iš gėdos. Filmų artistė jį apkabino ir pabučia
vo į lūpas. Tik praėjus ilgam laikui jam pa
sisekė nusikratyti ananasų ir kremų kvapu. 
Jis pergyveno savo nelaimų vyriškai ir išdi
džiai. Juk ji yra artistė ir be to dar iš JAV, 
teisino jis save. Pamačiusi reporterius, ji bu
vo apimta profesinės garbės ir pasielgė taip, 
kaip buvo išmokyta. Tačiau vistiek tai buvo 
baisus dalykas, galvojo Strickas ir atsargiai 
apsižvalgė aplinkui, norėdamas pamatyti , 
kokį įspūdį šis įvykis paliko svečiams.

Viskas atrodė raminančiai. Jie truputį Šyp
sojosi, bet ne pajuokiančiai, o patenkinti ir 
padrąsinančiai.

Taip pat ir vyriškis prie pačiam kampe sto
vinčio staliuko, kuris anksčiau buvo įsigili - 
nes į labai karštą, pokalbį su savo kaimynu,šyp
sojosi. Tačiau šis šypsnis buvo nei pajuokiantis, 
nei padrąsinantis. Tai buvo piktas šypsnis ir, 
kas buvo ypatingiausia, jis kilo dešiniu žandu į viršų ir leidosi kairiu į apačią.

Strickas staiga sustingo kaip sniego statula. Tada jis padarė vienintelį dalykų, kuris 
buvo šiuo atveju teisingas ( tuo jis dar gyrėsi keletai metų praslinkus). Jis ramiai pa
sisuko į Haraldą ir sušnabždėjo jam, kad belgas juodu Švarku ir gėle sėdi už paskutinio 
staliuko, žinoma, jau be barzdos, bet su ta pačia baisia Šypsena.

Tada Strickas paprašė leidimo nunešti lagaminą durininkui, kas jam mielai buvo leis
ta. Vos tik praėjęs duris, jis pasileido bėgti. Atsimušė į kambarinę, du kelnerius ir 
keletą svečių. Pasigirdo įvairiomis kalbomis pikti Šauksmai. Durininkas vis dar gal
vojo, kokį veidą padaryti, kai jis staiga pasijuto stovįs su lagaminu rankoje ir Strickas 
jau buvo toli nuo viešbučio.

Šį kartą viskas ėjo gerai.
"Atsiprašau", tarė Haraldas ir atsargiai gėrė iŠ stiklo, kurį jam Miss Kennedy pa

siūlė, "aš ką tik dabar pastebėjau vagį!"
Strickas tuojau susirado Konį ir Maksą.
"Gal galėčiau pasilikti bare truputį ilgiau? Man reikia sekti vieną vyrą. Čia tuojau at

vyks mano draugai ..." tęsė toliau Haraldas, kreipdamasis į filmų žvaigždę ramiu 
balsu, nenorėdamas sukelti belgui įtarimo.

Tuo metu Nero susitiko savo draugus ir perėmė vadovavimą. Hugo prisijungė pake
liui į viešbutį.

"Kelneri", sušuko belgas ir pasirengė apmokėti sąskaitą. Jo palydovas taip pat ren
gėsi išeiti.

Haraldo net rankos pradėjo prakaituoti, ir jis pastatė stiklą taip, kad net suskambėjo. 
Dabar turėjo viskas išsispręsti!

Tuo metu abu svečiai jau buvo prie durų.
"Miss Kennedy", paklausė jis abejodamas, "ar jūs pažįstat čia kokį nors patikimą 

vyriškį, kuris man padėtų sugauti vagį?"
"I'm sorry. Aš čia nieko nepažįstu. Tiktai Multifilm-Corporation foto reporterį tru

putį iŠ matymo".
"Jūs pasakykit jam, kad sektų mane", sušuko Haraldas, nekreipdamas dėmesio į 

nustebusius svečius ir pasileido lygia šokių aikštele durų link.
Abu sekamieji tuo metu pradingo laiptuose, vedusiuose žemyn. "į garažą" buvo už - 

rašyta lentelėje.
"Pasiųskite visą berniukų grupę raudonomis kepurėmis į garažą. Jie tuojau bus čia", 

paprašė Haraldas vyrą prie informacijos staliuko ir, išsitraukęs iš kišenės penkių 
frankų banknotą, visą jo geležinę atsargą, įspraudė jam į rankas.

"Jeigu nepavyks, pareikalausiu atgal", galvojo Haraldas. Prieš leisdamasis laiptais 
žemyn, jis pamatė kitame ilgo koridoriaus gale reporterį. Ačiū Dievui, didelė garažo 
patalpa buvo padalinta į daugelį skyrių. Vienos durys buvo truputį praviros, ir jie buvo 
ten. Belgas kaip tik vėrė duris į lauką, o jo palydovas tikrino automobilio motorą.
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šviesoje", tarė raminančiai reporteris.

Haraldo užnugaryje pasigirdo lengvi žingsniai. "Reporteris", jis pagalvojo, tačiau tai 
buvo Konis. Vienu žvilgsniu jis apmetė visą padėtį.

Belgas žvalgėsi į tolį, o jo draugas kaip tik tuo metu kišo galvą giliau į motorą.
Konis jau buvo be batą ir, metęs įjuos dar vieną žvilgsnį, pribėgo kaip katė prie ma

šinos ir kažką pagriebė nuo vairo. Pasigirdo tylus skambtelėjimas ir jis vėl buvo prie 
durų.

Belgas tuo pat metu atsisuko. "Sustabdyk jį!" sušuko jis, Palydovas atsargiai ištrau
kė galvą ir užtrenkė motoro viršų.

"Bėgam!" riktelėjo pirmasis ir vienu šuoliu įšoko į automobilį. Lauko duryse pasi
rodė šešėliai. Tai buvo briedžiai.

"Čia!" šaukė Haraldas. Draugai sustojo, apsisuko,ir lauko durys buvo bematant už
tvertos.

"Dėmesio! Pasitraukit nuo durą!" pradėjo grasinančiai šaukti šoferis. Atsirado ir 
reporteris.

Vienai sekundei atrodė, kad viskas nueis niekais: nusikaltėliai paskutiniu momentu 
pabėgs.

Staiga Konis pradėjo garsiai juoktis, garsiai ir patenkintai. Jis parodė į šoferį, ku
ris iškreiptu veidu bandė užvesti motorą. Užpakalyje sėdįs belgas daužė jam nugarą.

Konis, kurio Šeimininkas namuose turėjo seną Chevroletą, sukinėjo rankoje automo
bilio raktelį.

Garaže pasirodė triukšmo privilioti du mechanikai, nešini dideliais geležiniais vir
balais rankose. Atskubėjo dar vienas pašalietis. "Viešbučio policija", tarė jis ir at
plėšė automobilio duris. Reporteris, kuris žinojo kaip elgtis tokiais atvejais, buvo jį 
pašaukęs.

Piktai žiūrėdami į skautus, abu bėgliai nuėjo paskui viešbučio seklį. Briedžiai sekė 
iš paskos, o pačiame gale ėjo patenkintas reporteris. Du kartus tamsiame korido
riuje blykstelėjo Šviesa. Nusigandę berniukai žvilgterėjo atgal. "Nuotraukos magnio

Valdininkas, kuris kelios dienos atgal no
rėjo suimti Benį, kai šis prie bobo lenktynių 
pardavinėjo arbatą, Šiandien buvo aiškiai drau
giškesnis. Jis kalbėjo apie valdžios pagyrimą, 
apdovanojimą ir bendrai, kad jaunimas nėra 
toks blogas kaip kiti mano. Apklausinėjimas 
tęsėsi iki vakaro.

Reporteris dar kartą grįžo atgal su kitu vy
riškiu. Šis paprašė jų viską papasakoti, gavo 
iš savo kolegos keletą gerų nuotraukų, pažadė
jo jaunuoliams honorarą, prie to dar kiekvie
nam po vieną laikraščio numerį ir tikėjosi, 
kad straipsnįdar bus galima patalpinti sekma
dienio laidoje.

Miss Kennedy buvo apklausinėta kaip liudi
ninkė. Ji taip pat pakvietė visus briedžius į 
savo vilą ir pažadėjo jiems staigmeną. Žur
nalistas paklausė dar keletą klausimų.

"Ką jūs darysite su atlyginimu, kurį tikriau
siai gausite?

Berniukai ilgai apie tai galvojo. Haraldas svajojo apie ledo rutulio pačiūžas, o Nero 
apie dvylikos tomų enciklopediją, Benio gi sumanymas buvo geriausias.

Žurnalistas nustebo, nes jis apie stalių nieko nežinojo.
Nero jam papasakojo visą Pedrolinio istoriją. Net ir griežtasis policininkas negalėjo 

nuslėpti šypsnio, kai jis - savaime suprantama lyg nieko nesiklausydamas - išgirdo 
apie šposą su karstu . . .

, , . . , . ***********
Viskas baigėsi dar geriau.
Ledinis vėjas pliekė sniegą į Briedžių veidus, kai jie sekmadienio rytą stovėjo prie 

tarpeklio ir lauke kariško slidininkų žvalgybos patrulio. Apšalusios blakstienos nepa
prastai kliudė stebėjimui. Guardija buvo drauge su jais.

"Tai sportas, kuris man patinka", buvo jis pasakęs ir pasisiūlęs, nežiūrint žiauraus 
oro, nuvesti berniukus prie tarpeklio. "Slidininkų patrulyje svarbu ne vien ištvermė ir
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jėga, bet taip pat ir draugiškumas,glaudus grupės ryšis ir vienybės dvasia. . . "
Jau užsispyrusiai kovodami artėjo švedai, sekami suomių ir šveicarų.. Gerokai at

silikę buvo italai, austrai, prancūzai ir amerikiečiai.
"Dabar Žemyn prie baigmės!" sušuko patenkintas Guardija tiesiai į gnybiantį vėją.
Ten žemai buvo Šiek tiek Šilčiau. Laukti teko ilgokai. Kalnuose nuaidėjo kareivių šū

viai, ir pagaliau pasirodė pirmoji išvargusi grupė. Jie laikė slidžių lazdas tarp kojų 
ir taip stabdydami leidosi' slėnin šveicarai!

Guardija buvo sužavėtas ! "Valio, draugai, valio". Šaukė jis jiems ir atsisukęs į skau
tus tarė" "AŠ žinau kaip yra. Kiek kartų esu pats pravažiavęs šiuos 30 km kautynių ap
rangoje. Tai yra jėgųbandymas vyrams, tiktai vyrams".Senis visai nebežinojo kas da
ryti iš džiaugsmo.

Kai pergalė buvo užtikrinta ir nuskambėjo Šveicarijos Himnas, senasis Guardija 
prasispraudė pro užtvarą, prisigrūdo prie šveicarų ir savo milžiniška letena papurtė 
vyr. Itn. Zurbringeno ir jo karių rankas: "Mielieji, tai buvo puiku, jūs esate tikri 
vyrai !"

Net ir Šveicarijos pralaimėjimas Kanadai ledo rutulyje nesugadino geros nuotaikos. 
Ten šveicarai laimėjo bronzos medalį. Tuojau išėjo vakariniai laikraščiai. Juos Nero 
skaitė geležinkelio stoties laukiamajame. Briedžiai buvo susispietę ant aptriušusių suo
lų ir rijo kiekvieną spausdintą žodį kaip labiausiai viliojantį saldų patiekalą.

"... Šių kelių berniukų nuopelnai turi neįvertinamos reikšmės. Ir ne todėl, kad pa
vogtieji daiktai buvo labai vertingi (akcijų vertė buvo apie 3000 frankų), bet kad jie 
įrodė, kad kur jaunatviškas pasiryžimas jungiamas su drąsa ir kantrybe, pasisekimas 
yra užtikrintas. Toliau tas puikiausiai atremia nuolatinį senosios kartos dejavimą, kad 
šių dienų jaunimas yra visai sugedęs. Ne saviems reikalams Šie Šeši jaunuoliai praleido 
daugelį rungtynių. Ne savo naudai jie statė save į pavojų. Jų sveikas tiesos supratimas 
negalėjo leisti, kad mūsų krašto geras vardas būtų suteptas. Ar tai nėra įrodymas. . . "

"Paskaityk pabaigą", nutraukė jį Haraldas.
"Jau mes skaitėm", džiūgavo kiti."Amerikiečių bobo rogučių komandos kapitonas, 

kuris su savo rogutėmis laimėjo aukso medalį, paskelbė, kad jis oficialiai sveikina 
"raudonkepurius" ir dėkoja jiems, kad jie atidengė sabotažo veiksmą Šveicarų rogutėse. 
Priešingai, būtų buvę įtarti laimėtojai.”

"Toliau!"
"Milijonierius, nuosavo futbolo klubo savininkas, išpildė mūsų norą ir apmokėjo Ped- 

roliniui likusią Guardijos skolą".
"Jei Pedrolini, perskaitęs šį straipsnį,nebus tiek susigėdęs ir pats neatsisakys nuo 

savo sumanymo. .. "
"Čia yra ir belgo prisipažinimas. Jis prisipažino pavogęs Oreillerio slides ir olim

pinę vėliavą. Visa tai atliko pasamdytas vieno garsaus suvenyrų medžiotojo".
"Arbitrari distinkcija", sumurmėjo patenkintas Konis.
"ir šiandien mes važiuojam namo", užbaigė Nero.

**********
Snaigė po snaigės palengva krito ant žemės. Sužibo šviesos mažuose Engadino namų 

languose. Innas šokdino savo tamsiai žalias bangas lediniame tarpeklyje, apipildamas 
uolas vandens putomis. Rogutės, lydimos linksmo varpelių skambesio, paliko St.Mo- 
ritzą ir dingo tamsoje.

Mouttas Muraiglio miškuose snaudė vėjas. Lengvai siūbavo eglės. Kurčiu trenksmu 
krito žemyn Šlapio sniego gabalai.

Iki pasimatymo, Engadine ! vertė v. si. R. Mieželis
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DAUGIAU NEBEMEŠKERIOSIU

Po pusryČiąSkaistukas,užlipęsant  
aukšto, iš pastogės ištraukė meške
rę, pririšo naują kabliuką ir, pa
siėmęs dėžutę, išėjo į daržą ieškoti 
slieką. Bet Šia ir pradėjo blukti visi 
mano vaizduotėj kurti meškeriojimo 
malonumai. Tuoj kilo klausimas, o 
kaip bus su sliekais? AŠ ją bijau. 
Ne, nebijau, bet jie gyvi, raitosi ir 
man Šlykštūs. Perbėgo mintis,gal 
atsisakyti ir viso meškeriojimo, 
nes žinojau gerai, kad slieko už
mauti ant meškerės kabliuko nega
lėsiu. Žuvytę ištraukti iš vandens 
juk nebaisu: ji ne sliekas, nešlykšti .

Pasakiau Skaistukui, kad bijau 
sliekus mauti ant kabliuko. Jis nu
sijuokė ir tarė;

- Tai kaip tu galėsi ištrauktą Žu
vytę nuo kabliuko nuimti, kai ji dar 
labiau raitysis nei maunamas slie
kas ?

- Juk žuvytė nešlykšti, - negal
vodamas atsakiau.

- Gerai. Pažiūrėsim. Sliekus aŠ 
tau užmausiu.

Dėžutėje raitydamiesi gulėjo keli 
ilgi sliekai. Aš paėmiau meškerę, 
ir abu nutraukėm prie upės.

Saulė jau buvo pietuose ir negai
lestingai svilino vandens pavirŠią 
ir mudviejąviršugalvius. Spinduliai, 
atšokę nuo vandens paviršiaus, kaip 
nuo veidrodžio, plieskė į akis.

Upės pakraŠčiąseklumose vanduo 
buvo šiltas. Tose upės vietose, kur 
žmonės dažniau maudosi arba mo
terys žlugtą skalbia, nardė daugybė 
įvairią ir įvairaus dydžio linksmą 
žuvyčią. Vardą aš ją nežinojau. 
Skaistukas sakė, kad tai rubuiliukai, 
kitos raudikės, dar kitos Šapaliukai 
ir kitokiais vardais vadino. Bet man 
kas? Man jos visos buvo žuvytes. 
Tegul tik jos kabinasi į meškerę, 
man bus gerai.

Patraukę kepures daugiau ant 
akių, kad saulė ją neišsvilintą, pra
dėjome meškerioti. Skaistukas už
mauna slieką, o aš įleidžiu meškerę 
į vandenį. Kai užsikabino pirmoji 
žuvytė, mano džiaugsmui nebuvo 
galo. Tik kai meškerę ištraukiau iŠ 
vandens ir jau ruošiausi nuo kab
liuko nuimti žuvytę, susidūriau su 
žiauria tikrove.Vargšė žuvytė mir
dama šokinėjo, norėdama pasprukti 
nuo meškerės.

-Na, ko lauki? Nuimk žuvytę 
nuo kabliuko! - rankoje laikydamas 
naują slieką, šaukė Skaistukas.

- Kad man Žuvytės gaila, - atsa
kiau jam.

- Tai man vyras ! O taip troškai 
meškerioti.

Taip pasakęs jis nuėmė nuo kab
liuko žuvytę, pro jos žiaunas per
vėrė vandens žolę ir padėjo ją ant
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upės kranto.
Gėda man buvo prieš draugą, bet 

gaila mirštančių žuvyČių.Tas gailes
tingumo jausmas tačiau nugalėjo 
gėdos jausmą.

Kai Skaistuko paruoštą meškerę 
įleidęs į vandenį vėl ištraukiau žu
vytę, o jis priėjęs ėmė ją nuo kab
liuko, kad pavėręs ant tos pačios 
žolės padėtų drauge su pirmąją, aš 
užsimerkiau, nes nenorėjau matyti, 

kaip žuvytė kankinasi.
- Užteks, - pasakiau Skaistukui. 

Daugiau meškerioti nenoriu.
- Ar jau? Ačiū Dievui, kad grei

tai prisisotinai, - atsakė jis ne tai 
su panieka, ne tai su užuojauta.

Tai buvo pirmas ir paskutinis ma
no meškeriojimas.

Eidamas namo pasakiau:
- Daugiau niekuomet nebemeške- 

riosiu. Š.

KIŠKIAI. Reikia užbrėžti du apskritimus: vieną didelį, o kitą mažesnį. 
Mažasis apskritimas - kiškio namai, o didysis - šuns. Dieną, kai Šuo mie
ga, kiškiai per jo namus išbėga į mišką. Šuo nubunda ir laksto po visą ap
skritimą - savo namus. Šuo iš savo namų išeiti negali.

Kiškiai, grįždami iš miško, turi saugotis, kad jų šuo nepagautų. Šuo 
stengiasi kiekvieną kiškį, kuris grįžta į namus, pagauti. Kiškis, kurį šuo 
pirmą pagauna, žaidžiant žaidimą iš naujo, būna šunimi. Šuo, kuris pagauna 
daugiausia kiškių, laikomas nugalėtoju.

Žaidėjų tikslas - nebūti per žaidimą šunimi. O šuns tikslas - kuo grei
čiausiai išsilaisvinti. Pirmasis šuo skiriamas burtų keliu.

SAKALŲ SKILTIES NUOTYKIAI

Vargšas meškinas juodnosis, 
Jis su bitėm, mat, kariavo 
Kol išgydė savo nosį, 
Ir į puotą pavėlavo.

-Kiek Čia maisto, gardumynų;
Reta šventė iš tikrųjų!
Tie skauteliai visko turi 
Dėl žvėrelių mylimųjų.
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Dėdė rudenėlis
Vytės Nemunėlio žodžiai. V. Kuprio-Kuprevičiaus muzika.

U ?
i 1 š:la-jp&s uo _ bt0 , faitvU la-jaas kk-vu-

į1 fl£W=j 
x-ae iu-de-ne — kvs jau jau at-ke- - w

Aš - Aė xu-Ae- nė g, r
jau. jau - w

2. Purto jis berželį, 
Purto jis žilvitį, 
O pro jo kepurę 1 2 k 
Saulės nematyti į

3. Švilpia ir plevena 
Jo sparnai pavėjui, 
Bet iš ten gėrybių 
Ai, kiek išbyrėjo!.. 2 k.

4. Ėjom per miškelį 
Dzibu, dzibu, dzibu — 
Pilnos pintinėlės, l 2 k 
Pilnos, pilnos grybų /

5. Ramta-drita šitą, 
Ramta-drita kitą — 
Pilnos pintinėlės į , 
Riešutų prikrito!.. /

Žodžiai J. Gaižučio
Piešiniai V.BriČkaus

Taip sau skunke samprotavo, 
Kai sausainius ji ragavo, 
Tik staiga kažkas įvyko - 
Ji ant meškino supyko.

Kurs jų kaltas nežinia - 
Šypsos skunke paslapčia; 
Ji tuoj uodega pakraipė, 
Žvėrelius visus išvaikė.
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NUOSTABUSIS DŽIUNGLIŲ PASAULIS

Jei jūs kada nors atsidursite keblioje 
padėtyje žmogaus nepaliestame miške, pa
sistenkite nebūti užpultas be.. . kepurės , 
knygos, apelsino kišenėje ir nešiojamo pa
tefono. Šautuvas gali būti taip pat naudin
gas, bet - jūs tai vėliau sužinosite - aukš
čiau minėti dalykai jau yra išgelbėję žmo
ni1! gyvybes.

Kartą keliautoją džiunglėse užpuolė trijų 
metrų ilgio gyvatė. Gyvatei pražiotais 
nasrais puolant nelaimingąjį, šis susivokė 
nutraukti kepurę, apvynioti ją apie kumštį 
ir įgrūsti gyvatės gerklėn. Šis neįprastas 
veiksmas sustabdė gyvatės puolimą, ir, 
kol ji dar sugalvojo kas daryti, vyriškis 
nučiupo jąuž sprando ir.įtempęs visas jėgas, 
pasmaugė. Negyvą gyvatę parsinešė sto- 
vyklon, norėdamas įrodyti, ką gali atlikti 
gynimosi metu kepurė ir pora stiprių 
rankų.

Bet tai nėra vienintelis atvėjis.kai kepu
rė kovoje su laukiniais žvėrimis išgelbėjo 
žmogaus gyvybe. Kartą Indijoje žmogui ei
nant džiunglių takeliu jį puolė lokys. Kaip 
tik tuo metu, kai lokys jau norėjo jį pa
griebti, žmogus, nutraukęs kepurę, sviedė 
ją užpuolikui. Nenagrinėsime klausimo, 
ar lokys palaikė kepurę žmogaus dalimi ar 
ne, kaip ten bebūtų, jis tuojau pradėjo ją 
draskyti. Tuo tarpu kepurės savininkas 
paspruko.

Dr. E. Mjobergo žiniomis, vienas begink-- 
lis keliautojas, kuris visai iš netyčių pasi
maišė plėšriajai karališkai kobrai po ko
jomis, turėjo gyvybės išgelbėjimui panau
doti ne tik kepurę,bet visus drabužius. Štai 
ką pasakoja dr. Mjobergas.

"Veisimosi metu šios gyvatės mėgsta 
bastytis poromis, ir patelė yra ypatingai 
jautri. Yra žinomi atvejai, kai karališkoji 
kobra persekiojo žmogų 3 1/2 mylių. 
Vienintelis būdas nuo jos pasprukti yra /-/T? 
mesti drabužius vieną po kito tam tik- /

18

rais atstumais. įtūžusi kobra puola kiekvie- 
nąnumestą daiktą,o auka turi laiko pasprukti.

Karališkoji kobra nėra vienintelė gyvatė, 
galinti greitai šliaužti ir, progai pasitai
kius,pulti žmogų. Keturių metrų ilgio juo
doji Afrikos mamba yra taip pat labai grei
ta ir pavojinga. Trumpais nuotoliais ji 
Šliaužia trisdešimt dviejų kilometrų grei
čiu per valandą. Net raitelis nėra saugus 
nuo jos puolimo. Mamba šliaužia tiek aukš
tai iškėlusi galvą, kad gali įgelti net grei
tai jojantį raitelį.

Mambų nuodų veikimas yra toks baisus, 
kad vietiniai gyventojai jas praminė "mir
ties šešėliais". Kartą penki dideli šunes 
užpuolė mambą ir sudraskė jąį gabalus per 
mažiau negu minutę laiko, bet per tas pen
kiasdešimt sekundžių mamba suspėjo kiek
vieną jų įgelti ir įtrėkšti mirtinų nuodų. 
Valandos bėgyje visi šunes nugaišo.

Ši plėšri gyvatė turima mintyje pasako
jime, kai apelsinas išgelbėjo žmogaus gy
vybę. Išeidamas iš namų, šis žmogus įsi
dėjo kišenėn apelsiną. Dienos metu, jo ne
laimei, jis sutiko mambą, kuri nieko ne
laukdama puolė, tai jos dažnai daro, ir, į- 
gėlusi nušliaužė.Visais tikimybės dėsniais 
šis žmogus per keletą minučių turėjo mirti, 
bet jis išliko gyvas grynai atsitiktinumo 
dėka, kuris pasitaiko iš milijono vieną kar
tą: mamba įgėlė į apelsiną, kuris buvo ki
šenėje.

Nors visuose aukščiau minėtuose atve
juose žmogus buvo užpultas, tačiau labai 
apsiriktume galvodami, kad džiunglės tik 
ir knibžda šiomis gyvatėmis ir laukiniai s 
žvėrimis, laukiančiais progos pulti žmogų . 
Tol kol jie nėra suerzinti ar sužeisti, kol 
nebijo užpuolimo ant jų pačių ar jų vaikų, 
daugumas niekuomet nepuola žmogaus. Ta
tai reikia įsakmiai pabrėžti, nes kitaip šis 
straipsnis gali sudaryti klaidingą įspūdį.

Žemiau sekančios kelios eilutės padės 
mums geriau suprasti laukinių žvėrių pa
vojų. Indija, turbūt, yra tas kraštas, kurio 
gyventojai daugiausia kenčia nuo gyvačių, 
tigrų, lokiųir kitų laukinių žvėrių. Kiekvie
nais metais nuo jų žūsta apie trys tūkstan
čiai gyventojų. Reikia pripažinti, kad tai 
nėra mažas skaičius, bet prieš karą JAV 
patys gyventojai nužudydavo per metus vi
dutiniškai aštuonis tūkstančius žmonių. Ki - 

taip sakant,beveik trigubai daugiau nužu
doma žmonių ramiose JAV, negu visoje 

' gyvatėmis gausioje Indijoje,su jos žymiai
didesniu gyventojų skaičiumi, žūsta nuo 

M laukinių žvėrių.
įgy Savaime suprantama,jokiu būdu negali- 
----  ma daryti išvados,kad nereikia kreipti dė-
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mesio į laukinius žvėris netgi ir tada, kai 
turima prie savęs šautuvas. Juk visuomet 
gali atsitikti, kad žvėris, kuriam bus pa
stotas kelias, gali elgtis neįprastai, kad 
šautuvas lemiamoje akimirkoje gali ne - 
veikti, pagaliau, jei ir išliksi gyvas, tai su 
labai dideliais nuostoliais. Senas medžio
tojas pasigyrė draugui, kad prisėlins prie 
laukinio dramblio ir kreida užrašys savo 
vardo pirmąsias raides jam ant užpakalinės 
kojos. Tai buvo iš tiesų beprotiškas pokš
tas. Slėpdamasis krūmuose ir slinkdamas 
taip, kad vėjas neštų jo kvapą nuo dramblio, 
jis prislinko prie milžino. Pagaliau tik du 
metrai jį skyrė nuo dramblio užpakalinių 
kojų. Laikydamas kreidą, jis žengė dar 
vieną žingsnį, ištiesė ranką ir greitai pa
braukė raides ant artimiausios didelės pa
našios į koloną dramblio kojos.

Vos kreidai jį palietus, dramblys tuojau 
apsisuko. Jei medžiotojas būtų šokęs atgal, 
dramblys būtų ji pagriebęs dideliu straubliu 
anksčiau negu jis būtų galėjęs pasprukti. 
Greitai susivokęs medžiotojas žaibo greitu
mu palindo po dramblio pilvu. Ir anksčiau 
negu Šis spėjo apsigręžti, medžiotojas jau 
buvo kitoje pusėje esančiuose krūmuose. 
Jis iš tikrųjų ištęsėjo savo žodį.

Galų gale ir šis labai prityręs karšta
galvis medžiotojas padarė nelemtą klaidą. 
Iš vidutinio atstumo jis šovė į dramblį, bet 
kulka, nepataikiusi į gyvulio smegenis, at
šoko nuo jo kietų kaktos kaulų. Tučtuojau 
dramblys atsidūrė prie jo ir anksčiau,negu 
jis suspėjo antrą kartą iššauti, dramblys 
nutvėrė jį savo straubliu.Tai buvo aukščiau 
minėto medžiotojo paskutinis šūvis į 
dramblį. . .

Kartą dramblių kaimenė iš visų pusių 
apsupo medžiotoją, nušovusį vieną kaime
nės dramblių. Jų regėjimas, reikia pasa
kyti, nėra labai geras, bet užtat uoslė ne
paprasta. Tai žinodamas medžiotojas nu
bėgo prie jo nužudyto dramblio ir pasislėpė 
po viena iš jo didžiųjų ausų.

Prisiartinusi kaimenė visur ieškojo pik
tadario, nužudžiusio jų draugą. Kai kurie 
jų savo straubliais buvo tik per kelis cen
timetrus nuo medžiotojo ir pūtė jam orą į 
veidą. Medžiotojas išsilaikė nesujudėjęs ir 
tik tokiu būdu išliko gyvas.

Kitame nuostabiame nuotykyje pasakoja
ma apie tigrą, privertusį žmogų eiti su juo 
pasivaikščioti. Šį įvykį pasakoja gerai ži
nomas laukinių žvėrių medžioklių rašytojas 
C. T. Stoneham savo knygoje "Hunting Wild 
Beasts with Rifle and Camera".

Kartą vakare vienas vyriškių sėdėjo prie 
vasarinės. Savo ranką jis buvo uždėjęs ant 
verandos atramos. Staiga jis pajuto, kad 
kažkas stipriai apkabino jo ranką. Pasižiū
rėjęs žemyn, pamatė, kad ją nutvėręs lai
ko suaugęs tigras. Vargšas išsigando, pra
dėjo šauktis pagalbos ir bandė ranką iš
laisvinti. Tačiau tigras, truktelėjęs už ran
kos, privertė vyrą pakilti nuo kėdės ir, 
nepaleisdamas rankos, drauge su savo lai
mikiu pradėjo eiti tamsių džiunglių link. 
Padėtis baisi. Jei tigrui prieŠinsiesi, žūsi, 
jei nieko nedarysi, kelių minučių bėgyje 
visvien būsi sudraskytas. Galvodamas, kad 
kol esi gyvas vis dar yra galimybės pa
sprukti, vargšas ramiai ėjo šalia paten
kintai urzgiančio tigro. Jo laimei,vasarinė
je buvęs draugas išgirdo pagalbos šauks
mą. Nubėgęs ton vieton,kur jo draugo sėdė
ta, tuojau pastebėjo, kad jo nėra. Išgirdęs 
netoli ramų tigro urzgimą, pagriebė Šautu
vą ir nubėgo garso kryptimi.

suklaidino keistas reginys pamačius tigrą 
vedanti jo draugą už rankos. Jis prisiarti
no kaip galima arčiau ir vienu šūviu patie
sė žvėrį.

Kartą vienas misionierius pergyveno 
jaudinantį nuotykį su tigro artimu giminai
čiu Afrikos liūtu. Eidamas tankiais krū
mais, jis netikėtai užėjo ant liūto. Urgzda
mas ir uodega čaižydamas, liūtas rengėsi 
pulti. Misionierius, laikydamas knygą pa-
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Didysis "Skautų Aido” vajus-konkursas

"Skautų Aidas", susitaręs su Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos Vadijomis, skelbia 
1953 m. prenumeratų platinimo vajų - konkursą.

Dalyvauti kviečiami visi P. L. S. S. skautai - skautės ir jų vienetai.

SĄLY GOS : 1. Viena metinė apmokėta prenumerata skaitoma 1 tašku.
2. Skilties taškus sudaro visų jos skautų-čių surinkti taškai.
3. Draugovės taškus sudaro visų skilčių surinkti taškai.
4. Individualinę premiją laimi pavieniai ar vienetui priklausą skautai-ės, surinkę 

daugiausia taškų.
5. Skilčiai ir draugovei išvedamas koeficientas, dalinant visus surinktus taškus iš 

narių skaičiaus. Didžiausias koeficientas nulemia pirmumą.
6. Konkurse dalyvaujantieji vienetai prisiunčia iki gruodžio mėn. 1 dienos adminis

tracijai sąrašus, patvirtintus vietininkų-ių ar tuntininkų-ių. Atskirų skilčių ar draugo
vių sąrašus tvirtina Rajono Vadeiva-vė.

7. Šiaurės Amerikos kontinente prenumeratos kvitas su pinigais išsiunčiamas ad
ministracijai vienos savaitės bėgyje, kituose kontinentuose - vieno mėnesio.

8. Prenumeratos surinkimo knygelės gaunamos pas vienetų spaudos platintojus. Pla
tintojų neturį Seserijos vienetai pas Seserijos Vadijos Spaudos Skyriaus Vedėją ps. 
A. Balašaitienę, (1025 E. 74th St., Cleveland, Ohio, USA.) ir tuntininkes, Brolijos 
vienetai pas vietininkus ir tuntininkus.

9. "Skautų Aido" metinės prenumeratos kaina lieka ta pati - $ 3.00. Anglijos ir Vo
kietijos rajonai dėl kainos susitaria su administracija.

10. Konkurso pradžia š.m. SPALIO MĖN. 15 d., pabaiga 1953 m. KOVO MĖN. 4 d. 

DOVANOS: 1. Daugiausia taškų surinkusi skaučių ar skautų draugovė ar jūr. skautų 
vienetas gauna po menišką vajaus konkurso laimėtojo skydą. Daugiausia taškų surinku
siai skilčiai, būreliui, valčiai skiriama:

I dovana - skilties palapinė (jei surinks nemažiau 50 prenumeratų),
II dovana - indai skilčiai,

III dovana - odinis kamuolys ir Šaudymo lankas;

2. Individualinės dovanos:
I dovana - tautiškais motyvais odinis albumas,

II dovana - tautiškais motyvais odinė piniginė,
III dovana - R. Spalio knyga "Gatvės Berniuko Nuotykiai",
IV - X mažesnės dovanos knygomis.

VAJŲ-KONKURSĄ LAIMĖJUSIŲ vienetų ir pavienių dovanų laimėtojų nuotraukos bus 
talpinamos "Skautų Aide".

KONKURSO KOMISIJA: 1. Brolijos Spaudos ir Inform. Skyr. Vedėjas s. Č. Senkevičius 
(262 Rusholme Rd. , Toronto, Ont.), 2. Toronto Skaučių Šatrijos Tunto T-kė s.St.Šilei- 
kytė, 3. "Sk.Aido" administratorius s. v. v. si. J. Pažėra.

rankėje, iŠ nusiminimo nežinodamas ką da
ryti, sviedė šią knygą į žvėrių karalių. Gali
ma įsivaizduoti jo nustebimą,kai liūtas kri
to negyvas. Paaiškėjo, kad šis liūtas buvo 
anksčiau medžiotojo sunkiai sužeistas ir, 
kai misionierius jį sutiko, jo būta leisgyvio. 
Nusviesta knyga jam suteikė tiktai poilsį.

O kaip su nešiojamu patefonu, apie kurį 
pradžioje buvo minėta?

Patefonas pasirodo tinka, jei susiduriama 
su įtūžusią gorila. Žymus gamtos tyrinę - 
tojas lordas J. Arthur Thomsonas rašo:"Jei 
žmogų ištiktų nesėkmė užpykdyti gorilą, jis 
turi arba šaukti arba groti patefonu. Ne dėl 
to, kad muzika nuramintų šį laukinį žvėrį, 
bet dėl kažkokių nežinomų priežasčių jis 
tiesiog negali jos pakęsti".

Suliet. J. Strazdas
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SUKAKTUVINIAIS METAIS
Jūrų s. B.Stundžia

Nejaučiant praėjo, lyg bangomis nuplaukė 30 metų, kai skautijos dalis pasisuko vei
du į jūrų ir vidaus vandenis ir tarė: nuo dabar mūsų jėgos ir pastangos bus kreipiamos 
į tuos mėlynuosius plotus. Mūsų valtys ir laivai nukariaus savus vandenis, mūsų ryž
tas pajungs bangas, sroves ir vėją, kad neštų naudą. Prie mūsųšūkio "Dievui, Tėvynei 
ir Artimui" jungsime dar ketvirtą žodį "jūrai".

Laikinai jūrų skautystė po daugelio kovų, vargų ir džiaugsmų, buvo priešų parblokš
ta, ber nesunaikinta. Jūrų skautai savos veiklos nebuvo nutraukę nė okupacijos laikais. 
Jie dirbo kitais vardais, kitokiose apystovose ir jų gretos nesilpnėjo, bet stiprėjo ir 
vis buvo papildomos tyliai, su atranka.

Tai patvirtina stiprūs ir gerai organizuoti jūrų skautų vienetai gyvenant jau už tėvy
nės ribų.

Esant toli nuo tėvynės minime šiais metais mūsų trisdešimtąsias sukaktuves. Mini
me tyliai, be įprastų šūkavimų ir pasigyrimų, nes mūsų darbai patys byloja.

Pasiekus šį amžių jau pats laikas apsispręsti ir apsvarstyti, kokiu vėju toliau bu
riuosime ir kuris kursas būtų mums geriausias. Susiduriame su visa eile painiavų, ka
dangi esame išsiskirstę keliuose kontinentuose, be to priklausome dar ir vietinėms 
skautų sąjungoms.

Mūsų troškimas būtų ir toliau turėti savo tautinius vienetus, pasilaikyti savas tra
dicijas, savas programas ir galimai savas uniformas bei vėliavas kiek tai įmanoma 
vietinėse sąlygose.

Neatidėliotinas reikalas būtų paruošti savo statutą, kuris apimtų jūrų skautų vienetų 
organizaciją, bendrąsias tradicijas, programas, plaukiojimus, uniformos ženklus, 
vėliavas ir kt.

Sakyčiau, jau laikas būtų išskirti ir vyresniuosius jūrų skautus, kas tai panašaus į jū
rų skautus vyčius. Šiuo klausimu Jūrų Skautų Skyrius žada artimiausioje ateityje tartis 
su Brolijos Vadija. Ypač neapleistinas jūrų skautų prieauglis 12 - 16 m. berniukai, 
busimieji puikūs jūrų skautai.

Pasitemptina ir gan stipriai reikėtų įveržti šotų bendroje skautybėje. Ant vandens, 
kaip ir žemėje - pirma būkime pavyzdingi skautai, o jau buriavime, irklavime ir bend
roje jūrininkystėje tikrai būsime nepaskutiniai. Šioms 30-tosioms sukaktuvėms ir trum
po vadovėlio sulauksime, tad ši spraga neliks labai plati.

Bet, broliai, neužmirškime, jog mūsų tarpe turi būti drausmė. Jūrų skautas turi būti 
kietas, kaip laivo medis, bet lankstus drausmei, kaip Šilko burės.

Paskutinio dešimtmečio sukrėtimai, nusivylimai ir dabartinis perdėtas materializ
mas, tai dar nėra pakankamos priežastys pasiteisinimui. Senajam jūrų skautų statute 
buvo pasakyta, jog pas jūrų skautus vyrauja karinė bei jūrininkiška tvarka; taip buvo, 
taip ir turi būti. Jūra nedrausmingų nepakenčia ir tokie ten nepritampa. Skautiškumas, 
drąsa, drausmingumas ir uolumas tai jūrų skautų privalumai. Kas su tuo nesutinka, 
turi pasiieškoti kitų kelių.
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Skyrių veda s. Č.Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada.

PIRMUOS PASTOGĖJE

* Kanados Rajono Vadas v. s. V. Šarūnas, 
jam pačiam prašant, iš Rajono Vado pa
reigų atleidžiamas. Naujuoju Rajono vadu 
kviečiamas s. J. Bulota.
* Į vyr. skautininko laipsnį pakelti: s. B. 
Kviklys, s. M. Jurkšas ir s. dr. kun. J.Vaiš
nora.

* Už didelius nuopelnus lietuvių skau
tiškos jaunuomenės auklėjimo darbe, 60 m. 
sukaktį minint, s. prof. Steponas Kolupai
la apdovanojamas Padėkos ordenu. Leli
jos ordenu apdovanojamas ps. L. Knopfmi- 
leris už ištvermingą darbą skautiškos 
spaudos išlaikymo bare.
* Estijos Skautų Organizacijos 40 metų 
sukakties proga, Estijos skautų vyr. skau
tininkas Michelsonas apdovanojamas Pa
dėkos ordenu.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Naujasis Vyriausios Skautininkės v. s. 
dr. D. Kesiūnaitės ir Seserijos Vadijos sek
retorės s.S. Radzevičiūtės adresas: 735 E. 
90 Cleveland 8, Ohio, USA.

* Katalikių skaučių religiniam auklėji
mui sutiko vadovauti prof. kun. s. St. Yla. 
Jo adresas: IC. Convent R. F.D. 2, Putnam, 
Conn.
* Š.m. spalio mėn. pabaigoj ar lapkričio 
pradžioj Šaukiama skautininkių konferen
cija, kurią organizuoja Seserijos Vadijos 
Skautininkių Skyriaus Vedėja s. Iz. Jonai
tienė, 7417 Myron Ave., Cleveland, Ohio, 
USA.
* Š. m. lapkričio 2d. šaukiama Visuotina 
Skaučių Seserijos Sueiga. Dėl sąlygų ne
galint susieiti į vieną vienetą, sueiga 

vyks visuose pasaulyje esančiuose lietuvių 
skaučių vienetuose tąpačią dieną ir pagal tą 
pačią programą. Tuo siekiama labiau ap
jungti visus po pasaulį išblaškytus lietu
vaičių skaučių vienetus, pabrėžiant tęsti
numą bendro idėjinio darbo, pradėto Nepr. 
Lietuvoj.
* Seserijos Vadija ieško vadovės ar va
dovių grupės korespondenciniams skilti - 
ninkių kursams pravesti. Tai puiki proga 
vadovėms, negalinčioms įsijungti į kitokį 
vadovavimo darbą.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* š.m. rugsėjo 14 d. Lietuvių Namuose 
įvyko iškilminga Šatrijos ir Rambyno tun - 
tų sueiga, minint Tautos Šventę. Jaun. 
skaučių dr-vei ši diena ypatingai atmintina 
- devynioms sesėms buvo prisegti specia
lybių ženkleliai; dvi davė jaun. skaučių įžo - 
dį. Sveikinimo žodžius tarė Šatrijos tunti - 
ninkė s.St. Šileikytė ir Rambyno tuntininkas 
ps. L. Kalinauskas. Tautos Šventei pritai
kytą kalbą pasakė v. s. K. Grigaitis. Sueiga 
baigta improvizuotu laužu, kurį pravedė ps. 
J. Gaižutis.
* Sk. vyčių Perkūno būrelis atšventė 
savo darbo 3 metų sukaktį. Ta proga š.m. 
rugsėjo 20 d. Leaside miške perkūniečiai 
turėjo tradicinę savo metinių naktinę iš
kylą, dalyvaujant Brolijos Vyčių Skyr. va
dui ps. H.Stepaičiui, vyčių dr-vės drau
gininkui ps. J. Gaižučiui ir tuntininkui, ps. 
L. Kalinauskui. Iškylos metu sk. vytis kand. 
psi. V. Abromaitis davė vyčių įžodį, kurį 
priėmė Vyčių Skyriaus Vadas, taip pat prar 
vesdamas pašnekesį tema "Skautas vytis 
tremtyje".

Per-nas
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London, Ont.

* Mažutei Londono lietuvių kolonijai, 
rengiant minėjimus bei pramogas, vietos 
skautai visada yra geri talkininkai. Taip ir 
šiemet, minint kolonijai Tautos Šventę, 
Londono skautai buvo geriausias rengė
jams ramstis. Kolonijai neturint kitų me
ninių pajėgų, skautams teko išpildyti Tau
tos Šventės minėjimo antrąją dalį.

Sesės ir broliai į publiką prabilo pačiais 
jautriaisiais ir rinktiniais mūsų poetų žo
džiais. Po deklamacijų, pakilus uždangai, 
atsiskleidė mūsų didingos senovės girių 
kampelis. Čia, po medžioklės ilsėjos di
dysis kunigaikštis Gediminas ir susimąstęs 
žvelgė į tolius, nes naktį sapnavęs keistą 
sapną, kurio prasmės išaiškinti negalėjęs. 
Atskubėjęs Lizdeika nuramino kunigaikštį 
ir išdėstė jam dievų kvietimą - įkurti didį 
miestą, sostinę visos šalies. Spindinčiomis 
akimis ir dideliame dvasios pagavime ku
nigaikštis, priimdamas dievų kvietimą,tuoj 
pasiryžo kurti didį miestą - Vilnių. "Kol 
jo garsas sklis ir švies, nemari bus Lie
tuva!" - užakcentavo kunigaikštis.

Šios gražios legendos vieną fragmentą, 
parašytą puikia eiliuota kalba, Balio Sruo - 
gos, mūsų skautams gerai pavyko pavaiz
duoti,ir publika liko tikrai patenkinta. Pa
sisekimą užtikrino dar ir gražiai padaryti 
Šarvai bei rūbai ir dekoracijos. L.E-tas.

JAV RAJONAS

Chicago, Ill.

* Tautos šventės proga Chicagos "Aušros 
Vartų" tunto skautės per "Margučio" ra
diją pasirodė su gražiu montažu. O pulk. J. 
Šarausko sk.vyčių dr-vė pravedė skau
tams specialias varžybas.
* Chicagos "Lituanicos" tunto vadija pa
skelbė tarp skautų draugovių varžybas 
"Skautų Aido" prenumeratoms padidinti. 
Varžybas laimėjusiam vienetui paskirta do
vana. Pulk. J. Šarausko sk. vyčių dr-vė, 
kuri nedalyvauja šiose varžybose, įsiparei
gojo pasiekti savo narių tarpe 100 nuošim
čių prenumeratorių skaičių.

* Chicagos "Lituanicos" tunto tuntininkas 
s. Stasys Rūdys pasitraukė iš pareigų. 
Naujuoju tuntininku išrinktas s.B.Gurė- 
nas.

SKS.

* Jau vykdomas aukų rinkimas lietuviams 
ligonims, pasilikusiems vargti Vokietijoje. 
Aukos renkamos aukų lapais po namus ir 
dėžutėmis prie lietuvių parapijų bažnyčių, 
klebonams leidus. Darbas eina gerai. Jau 
turime surinkę virš 500.00 dol. ir dar ti
kimės surinkti daugiau. Į šį darbą nėra visi 
skautai-ės įtraukti. Nė vienas nėra vado
vybės įpareigotas, tik paprašytas savano
riškai prisidėti. Brolis Uodas.

Boston, Mass.

* Bostono liet, skautų vietininkas s. Liu
das J. Končius, šių metų pavasarį baigęs 
Bostono Tfts College B. A. laipsniu, visą 
vasarą praleido, dirbdamas amerikiečių 
skautų vasaros stovykloje - LoonPondCamp 
prie Lakeville, Mass. Ten pat stovyklavo 
9 neužmirštamas dienas ir 35 jo vedamos 
vietininkijos skautai. Toje stovykloje s .L. J. 
Končius tapo labai populiarus amerikiečių 
tarpe kaip "Doc Lou", nes pavyzdingai vedė 
stovyklos ambulatoriją. Dabar jis gavo pa
siūlymą iš BSA - Boston Council, Inc. 
dirbti profesinį skautininko darbą. Lapkri
čio pradžioje s. L. J. Končius pradės dirbti 
kaip 2-jo So. Boston-Roxbury distrikto( tun
to) Field Executive - reikalų vedėjas. Šia
me amer. sk. tunte yra registruota ir Bos
tono liet, skautų vietininkija. Prieš pradė
damas šią tarnybą, nuo rugsėjo 15 d. jis 
vyksta 45 dienoms į visiems BSA parei
gūnams privalomus kursus - National Trai
ning School of BSA. Tai bus jau 158-ji tų 
kursų serija- Mortimer L.Sheriff skautų 
rezervate prie Mondham, N. J. Šiems kur
sams išeiti s. L. J. Končiui yra paskirta 
$ 265.00 stipendija. Pastaroje kursų seri
joje bus apie 60 klausytojų iš visų JAV-bių 
kraštų.

* Jaunas ir energingas Bostono v-jos kęs- 
tutėnų draugininkas v. si. Algis Banevičius, 
pavasarį baigęs vietos gimnaziją, įstojo 
dabar į North-Eastern Universitetą. Jis 
studijuoja Liberal Art grupėje - paruošia
mąją teisę (Pro Legal). Kartu lanko ROTC 
(atsargos karininkų) kursus. Nors studijos 
iš jo reikalaus daug darbo, tačiau jis ir to
liau lieka vadovauti skautams. SKS

New-York, N.Y.

* New Yorko skautai rugsėjo 14 d. iškil
mingoje sueigoje paminėjo Tautos Šventę.
* JAV Rajono Vadeiva New Yorko liet, 
skautų vietininku paskyrė s. A. Samušį. Jo 
pavaduotojas yra ps. K. Katelė.
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Cleveland, Ohio. Detroit, Mich.

* šiais metais stovyklavome pirmą kartą 
Amerikoje. Virš 60 skautų, galėjo pasi
džiaugti puikiai suorganizuota stovykla. 
Dvi savaites skautai plušo, mokėsi, žaidė 
ir gyveno tikrą skautišką gyvenimą. Dažnas 
svečių judėjimas stovykloje dar labiau kėlė 
nuotaiką. Bendrieji laužai su čia pat sto- 
vyklaujančiom sesėm sutraukdavo šimtus 
tautiečių, o paskutinis, vedamas muziko 
p. Mikulskio, liaudies dainų pynėje prie 
tūkstantinės minios vainikavo stovyklą. 
Stovyklai vadovavo vietininkas s.Dučmanas, 
talkininkaujant daug darbo įdėjusiems s. 
Petukauskui, ps. Pažemėnui ir ps. Jokū
baičiui. Pažymėtina, kad Tėvų-Rėmėjų bū
relis, vadovaujamas p. Gaidžiūno,prieš sto
vyklą nupirko ir vienetams padovanojo 23 
palapines, tad "nuosavuose namuose" buvo 
dar smagiau gyventi. Ačiū geriems tėve
liams bei mūsų bičiuliams. Taip pat didi 
padėka mūsų daktarams p. Vaitėnui ir p. 
Pautieniui, kurie rūpinosi skautų sveikata 
stovykloje, į ją kasdien iš miesto atvykda
mi. Clevelandietis.

* Paskutinė Šios vasaros skaučių sto
vykla buvo Gabijos tunto nuo rugp. 24-31 d . 
Detroit - Pontiac apylinkėj prie Silver . eže
ro. Stovyklos šūkis "Mūsų darbas, mūsų 
jėgos tau, brangi Tėvyne "buvo pilnai įgyven
dintas. Stovyklavo 36 skautės, vadovauja
mos s. K. Kodatienės. Adjutante buvo vyr. 
skautė Z.Buknytė. Stovyklos metu išlaikė 
egzaminus 2 skautės į II ir III pat. laipsnį; 
taip pat 9 į II ir 10 į III jaun. skaučių pat. 
laipsnius. Vykusį stovykloje rašinėlio "Ko
dėl aš stovyklauju?" konkursą laimėjo 
D. Bulgarauskaitė. Leido stovykla ir savo 
laikraštėlį "Pempe" pavadintą, kuris kas
dien būdavo skaitomas prie laužo. Stovykla 
svečių susilaukė ypač daug paskutiniąsias 
dvi dienas. Lankėsi stovykloje ir malonios 
viešnios iš Clevelando - vyr. skautininke 
Dr. D. Kesiūnaitė, s. s. Radzevičiūtė ir s. 
dr. M. Žilinskienė. Dalis Detroito sesių, ne
galėjusių stovyklauti, išsiūvinėjo žalią gai
relę su rūtele ir užrašu "Gabijos tunto 1952 
metų stovykla" ir įteikė stovyklautojoms, 
kaip gražią pirmosios tunto stovyklos at
mintį.

VOKIETIJOS RAJONAS

Diepholz, Br.Zona.

* į Rugsėjo 8 d. vėliavos pakėlimą susi
rinko tuntas ir moksleiviai. Tunto globė
jas s. A. Giedraitis, priėmęs raportą, pa
sveikino visus skautus ir moksleivius šven
tės proga.

11.00 vai. evangelikų ir katalikų bažny
čiose įvyko tai dienai pritaikytos pamaldos, 
o 12. oo vai. trumpa iškilminga PLSS "Auš
ros" tunto sueiga. Po tuntininko kalbos bu
vo skaitomi įsakymai. Į paskiltininko laips
nį pakeltas skautas A.Škopas. Sveikinimo 
žodžius tarė atvykę svečiai: pirmas US Air 
Force karys G.Vildžius - jis pasveikino 
tuntą Korp! "Vytis" ir Amerikos lietuvių 
skautų vardu. Antras - stud. B. Juodviršis , 
buvęs PLSS "Aušros" tunto oro skautų 
instruktorius.

Pavakare sulaukėme svečių iš Wehneno 
ir kitur. Po vėliavos nuleidimo prasidėjo 
pats šventės minėjimas gimnazijos salėje .

Po Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos di
rektoriaus A. Giedraičio atidaromojo Žo
džio, kalbėjo Diepholzo Apylinkės Lietuvių 
Komiteto Pirmininkas p. Čaplinskas ir Weh

neno Apylinkės Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas p. Narbutas. Toliau buvo perskaityti 
sveikinimai dr. Vydūno ir kitų.

Patį iškilmingosios dalies branduolį su
darė mok. S. Antanaičio paskaita. Jis pla
čiai apžvelgė mūsų didingą istoriją.

Meninę dalį išpildė Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos choras, ved. muz. Motgabio, 
tautiniai šokiai ir mokinių deklamacijos lie
tuvių, vokiečių ir anglų kalbomis.

* PLSS "Aušros" tunto skautai-ės laukia 
kiekvienu metu atvykstant vokiečių vyriau
sio skautininko BFM Kajus Roller, kuris 
savo laiške išreiškė didelį norą pamatyti 
Diepholzo lietuvius skautus. -pk-

* Paskutinėmis savaitėmis PLSS "Aušros" 
tunto skautai naujai pertvarkė savo būklą, 
išdažydami ir išpuošdami geriau, negu kad 
anksčiau buvo.

* RugpiūČio mėn. paskutinėmis dienomis 
išvyko į Miincheną "Aušros" tunto teisinis 
patarėjas dr. J. Sakalauskas. Dėkojame jam 
už talkininkavimą tuntui ir linkime sėkmės 
tolimesniame darbe.

24

26



UŽDAVINIŲ. .ATSAKYMAI:

Nr, 16, Antanas turėjo pinigų 60.

Nr. 17.

Nr. 18. Visi kareiviai pasislenka į kairį 
sparną, Nr. 1 užima virš 7-to tuščią lan
gelį, paskiau baigiant ketvirtuoju visi slen
ka į dešinį sparną;Nr. 1 atsiduria virš tre - 
čio, tada kairysis sparnas pasitraukia į de
šinę, Nr. 1 užima savo vietą, paskiau pa - 
kaitomis praleidžia NT. 10 į dešinio spar - 
no galą.

Nr. 19. a) vagoną Nr. 1 nustumia į C ir ten 
palieka, b) Nr. 2 nustumia prie Nr. 1 ir at
veža juos žemyn, c) Nr. 1 ir Nr.2 stumia 
j kairę A pusę, d) Nr. 2 veža per dešinę 
pusę į galą C ir ten palieka, e) grįžta at - 
gal, paima Nr. 1 ir velka į dešinę Šaką pir
mojo vieton, f) grįžta ir pastato vieton 
antrąjį vagoną.

Nr. 20. ŠARADA: Gėlė - Žėlė.

Nr. 21. SMUIKININKAS

Nr. 22.

Visą medžiagą liečiančią šį skyrelį 
prašome siųsti šiuo adresu: pasktn. 
Jer. Gaižutis, 135 Gore vale Avė.,

Toronto, Ont., Canada

Nr. 24. Į GYVATĖ

KRYŽIAŽODIS. Gulsčiai: 1) Vaza, 2) fė
ja, 3) oras, 4) ura, 5) Irka, 6) Klodas, 
7) arklys, 8) SOS, 9) Sao, 10) JŪR, 11) An
kara, 12) obojus, 13) vai, 14) tas, 15) jis , 
16) garsas, 17) Maskva, 18) veja, 19) Boa, 
20) arfa, 21 aure, 22) ikrą.

Stačiai: a) Morka, b) agava, c) Ona, 
d) vagos, e) Troja, f) As, g) Donatas, h)Au, 
i) As, j) SA, k) Au, 1) JAV, m) Be, n) Rą 
o) Du, p) Ar, r) Do, s) Fa, š) Roi, t) ai,

Nr. 26. Laikas auksas, laikas turtas, 
Laikas bėga kaip užburtas. 
Jį senatvėj apraudosi, 
Jei gerai nesunaudosi.

Nr. 27.

Nr. 28. ŠARADA: Samas - Namas.

Nr. 23. STALIUS, OBLIUS ir KALTAS.
UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAI:
Sk. Vytukas (22 t.). Sakalas 8 (10) t.
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Brighton Parko lietuvių skautų Tėvų Komitetas ir draugininkai, pritariant 
skautų-čių tuntininkams, skelbia skautiškam (Chicagos) jaunimui

KONKURSĄ
Konkurso tikslas: paskatinti jaunimą individualiai pasireikšti gimtosios kalbos ži

nojimu, tėvynės pažinimu, lietuviška muzika, daina, Šokių ir liaudies menu.

1. Konkurse gali dalyvauti Chicagos skautai-skautės iki 16 m. amžiaus, įstoję įSkautų 
Sąjungą iki 1952 m. rugsėjo mėn. 15 d.
2. Konkursas skelbiamas iŠ šių dalykų:

a) lietuvių pasakų, padavimų, legendų, eilėraščių ir pasakėčių iliustravimas (da
žais,pieštukais, karpyba ir lipdyba).

b) Lietuvos istorijos iliustravimas (senovės laikai, didieji Lietuvos kunigaikš
čiai, Nepriklausomos Lietuvos vėliavos, vytis, miestų ženklai, Lietuvos kariai, Lie
tuvos didvyriai Darius ir Girėnas).

c) Lietuvos geografijos iliustravimas (Lietuvos žemėlapis nupieštas, nulipdytas, 
Lietuvos upių, miestų, gyventojų pagal tautybę, tikybą diagramos,Lietuvos miestai, 
Lietuvos vaizdeliai ir jos miškų gėrybės).

d) drožiniai: lėkštės, kryžiai, koplytėlės, smūtkeliai, verpstės, klumpės, kultu
vės, peleninės ir 1.1.

e) rankdarbiai ir mezginiai: juostos, staltiesės, tautiniai drabužiai,žiurstai, lėlės 
ir 1.1.

f) sakymas arba skaitymas trumpų lietuviškų pasakų, padavimų, legendų ir pasa
kėčių.

g) savi kūriniai: malda už tėvynę, apsakymėliai ir 1.1.
i) 'muzika: bet kokiu muzikos instrumentu pagroti lietuvišką melodiją.
k) dainavimas (solo).
l) šokis (solo pagal lietuviška^ muziką).

3. Konkurso dalyviai praneša apie savo dalyvavimą konkurse ir įteikia darbus bei savo 
kūrinius komitetui iki 1952 m. lapkričio 23 d,
4. Savi kūriniai ir premijuotų darbų nuotraukos dedamos į skaut. spaudą.
5. Konkursas baigiamas vakaru-paroda, premijuojant geriausius darbus bei pasirodymus.

Konkurso taisykles parengė komiteto pakviesta komisija: s. Grigaliūnienė,kat. skautų 
dvasios vadas s.J.VaiŠnys, mok. V. Binkis ir dr.'agr. A. Verbickas.

Brighton Parko Skautų-Čių 
Tėvų K-tas ir draugininkai ■

* Vienas indėnas, kuris labai didžiavosi 
savo kilme, vaidino kažkokį vaidmenį 
Hollywoode sukamoje filmoje. Pertraukos 
metuviena žvaigždžių priėjo prie jo ir iš
didžiai paklausė: "Sakykite, kaip jums 
patinka mūsų miestas ? " "O, nieko, nieko 
sau, neblogas", atsakė ramiai indėnas, 
"o kaip jums patinka mūsų kraštas?"

* Tėvas,baigdamas pasakoti: "Taigi,štai, 
sūnau, kaip tavo tėvas pasižymėjo kare " . 
Sūnus: "Bet sakyk, tėveli, kam tada buvo 
reikalingi visi kiti kareiviai?" Išgelbėta!
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