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 KALĖDŲ GERASIS DARBELIS

Šiuomi skelbiame visiems LSB vienetams gruodžio mėnesį šv. Kalėdų Gerojo Darbelio 
mėnesiu Vokietijoje esantiems skautams ir skautėms paremti.

Visi neuždirbantieji Brolijos nariai aukoja ne mažiau 10 centų, o uždirbantieji ne ma
žiau 25 centų.

Draugininkai surinktus pinigus perduoda tuntininkams / vietininkams, kurie pinigus iš
siunčia Vokietijos Rajono vadeivos adresu: Mr. A. Venclauskas, /16/ Huettenfeld b. Lam
pertheim, Litauisches Gymnasium, Schloss Rennhof, Germany.

Vokietijos broliams reikalingi ir drabužiai. Peržiūrėkime savo atsargas ir pasidalinkime 
su pagelbos reikalingais. Surinktus ir gražiai sutvarkytus drabužius pristotykime vietovių šal
pos organizacijoms, kaip BALF'o skyriams ir pan., nukreipdami visko aukščiau minėtu adresu.

Ir savo gyvenamose vietovėse šv. Kalėdos yra geriausia proga atlikti pareigas artimui 
(Sagai nusistovėjusias lietuviškos skautijds tradicijas. Skiltimis ar po 2-3 skautukus aplan
kykime sergančius tautiečius ligoninėse nunešdami jiems nors ir mažų dovanėlių, pakvies- 
kime nepasiturinčių šeimų vaikus į savo kalėdinių eglučių pobūvius ir pan.

Skautas yra draugas savo artimui ir brolis kitam skautui! LSB Vadija

MIELOS SESĖS, BROLIAI, VADOVAI 
IR SKAUTŲ BIČIULIAI!

Mes gerai žinome, kad Vokietijoje turime savo 
skautų vienetus, turime “Aušros" Tuntų, kad tie 
vienetai veiklūs ir skautybei pasišventę. Mums 
žinoma taip pat, kad Vokietijos Rajono ir jo 
skautų-čių materialinė padėtis labai bloga — blo
gesnė negu kada nors buvusi. Daugumos sesių - 
brolių tėvai yra nedarbingi 'ir patys lėšų savo vai
kams sutelkti negali, o mes jų parama nustojome 
rūpintis. Ištikrųjų gal jau mes perdaug otitolome 
nuo jų vargingo gyvenimo ir patys ko esame iš
gyvenę pamiršome, o tuo pačiu ir savo pareigas! 
Škautas-ė skautui-ei yra brolis, sesė! Nelauk iš 
kitų nieko, bet pats duok kg gali!

Aišku, paramos darbas reikalauja daug darbo 
ir aukos. Jis nėra žibantis ir neduoda tuščios gar
bės ieškantiems džiaugsmo ir pasitenkinimo. Bet 
visdėlto labdara — kokia ji bebūtų — yra viena 
iš didžiausių skautiškųjų pareigų. Mes negalime 
nuo jos nei pabėgti, nei užmiršti.

Sese - Broli, Tu tikriausiai šia vasarų stovyk
lavai, jei tik to labai norėjai. Bet ar Tu paklau
sei savęs: ar Tavo sesė-brolis stovyklavo Vokie
tijoje? Jie tikrai to norėjo ir stengėsi turėti bent 
kuklias stovyklas, bet, dėjo, negalėjo to jvykdyti, 
nes mes juos pamiršome! O kas už tai atsakin
gas, kad jie nestovyklavo? Tu žinai — mes!

Jei kiekvienas iš mūsų atsisakytų nors ir ma
žiausio malonumo jų naudai, jie galėtų geriau 
veikti, geriau mus atstovauti. Tai ne vien jų ir 
mūsų reikalas.

Todėl pradėkime vajų sesėms - broliams Vokie
tijoje likusiems paremti. Padėkime jiems — jie 
padės Sąjungai, taigi ir mums! Nepamirškime jų! 
Turime daug vienetų, vadovų, turime daug sesių 
- brolių, kurie dar neseniai patys priklausė Vo
kietijoje skautų vienetams, ir jiems ypatingai tu
rėtų rūpėti ši pareiga. Sutelkime didžia talka pa
rodydami, kad mes esame pajėgūs tai padaryti; 
parodykime, kad mums lengviau yra duoti, negu 
likusiems Vokietijoje prašyti.

Tikėkime, kad šis šauksmas susilauks didžio 
atgarsio!

Vieni vėliausiai iš Vokietijos Rajono išvykusių 
v.s. V. SKRINSKAS, ps. O. GEŠVENTAS

/Kas, kur ir kaip siunčiama žiūr. LSB Vadijos 
atsišaukimų aukščiau. Red./

• Nuoširdžiai dėkojama KSS Prezidiumui, at
siuntusiam "S.A." paremti $5.76 /Kanados pi
nigais/.

® Pirmasis "S. A." garbės prenumeratorius 
1956 metams yra p. Zigmas Jankus iš Clevelan- 
do, JAV.
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SKAUTU AWAS į
19 55 m. NU. 11

Čia ir Dievas įsako . . .
Alfa Sušinskas

Normalaus galvojimo žmogus su
pranta, kad Pasaulio Leidėjas savo kū
riniui — žmogui yra davęs įsakymus 
įgimtosiomis teisėmis ir pareigomis bei 
savo Dešimtimi Įsakymų. Normalus 
žmogus taip pat supranta, kad jis, ne
silaikydamas savo Leidėjo nurodymų ir 
įsakymų, nusideda, nusikalsta. Sveikos 
sąžinės žmogus žino, kas yra gera ir kas 
yra negera.

Tačiau lietuviškajame gyvenime vis- 
dėlto pasitaiko liūdnų faktų, rodančių, 
kad kaikas iš lietuvių mano, jog pilnas 
lietuviškumas lietuviui tėra tik pasi
rinkimo dalykas: nori — esi lietuvis, 
Lietuva ir lietuviškaisiais reikalais rū
piniesi, lietuviškai kalbi, o jei nenori — 
nuo viso savo lietuviškumo atsisakai ir 
visvien esi teisus prieš savo Viešpatį 
Leidėją...

Taigi, ar lietuviui yra nuodėmė nesi
rūpinti lietuviškumu —Lietuva, savo 
kalba ir visu lietuviškuoju gyvenimu?..

Savo tėvynę mylėti, ja rūpintis ir jai 
aukotis yra dorybė, o ją niekinti, ja ne
sirūpinti yra blogybė ir nuodėmė. Savo 
tėvyne ir tauta rūpintis yra daug būdų 
bei formų; taip pat ir savo tėvynei nie
kinti, jai kenkti yra daug būdų ir ke
lių... Šitaip moko krikščionybė, šitaip 
sako ir įgimtasis įstatymas normaliame 
žmoguje.

Visi tėvynės ir tautos reikalai įeina į 
tėvynės meilės dorybę ir šiai dorybei 
priklauso. O pati tėvynės meilės dory
bė yra niekas kita, kaip ketvirtojo Die
vo Įsakymo vykdymas. Juk kas savo tė
vus niekina, jais galėdamas nesirūpina 
ir juos net išduoda (pav., priešams), tas 
sunkiai nusideda ir net nusikalsta. 
Kiekvieno vaiko tėvai tesudaro tik du 
asmenis, ir nusikaltimas jiems teliečia 
tik du žmones. Kas gi nusikalsta kuriuo 
nors būdu savo tėvynei ir tautai, nusi

kalsta ne dviem asmenims, bet visiems, 
tai tėvynei ir tautai priklausantiems. 
Bet svarbiausia: tėvynė, tauta, kalba ir 
tautiškumas yra natūrali žmogui Dievo 
duota vertybė, ir kas šią vertybę kaip 
nors niekina — pačiam Viešpačiui nu
sideda ir nusikalsta.

Mūsų tėvynė Lietuva ir joje gyveną 
mūsų broliai kenčia baisias pavergimo 
kančias. Grobuonis rusas komunistas 
naikina Lietuvoje viską, kas yra lietu
viška. Dalis lietuvių tautos vaikų dabar 
yra laisvėje. Tad jei kaikurie iš jų, lais
vėje gyvenančiųjų, ' nebesirūpina tuo, 
kas yra lietuviška, jie didžiai nusideda 
ir net nusikalsta Dievui ir lietuvių tau
tai.

Sunkiai nusidėti yra reikalingos šios 
sąlygos: 1. pats veiksmas ar dalykas 
turi būti didelis, svarbus ir priešinigas 
Dievo valiai — Jo įsakymui, 2. reikia 
pilnai suprasti, ką darai ir 3. reikia to 
laisvai norėti.

Mūsų kalbamai nuodėmei kaip tik ir 
tinka visos šios sąlygos: 1. Lietuva, lie
tuviški reikalai ir lietuvių kalba yra di
delis ir svarbus dalykas lietuviui; tai 
Dievo duotos vertybės lietuviui, 2. vy
resnieji patys supranta, o jaunesnie
siems tėvai, mokytojai ar šiaip kas ki
tas aiškina, jog reikia rūpintis lietuviš
kais reikalais ir mokėti bei vartoti lie
tuvių kalbą, 3. kas nesirūpina Lietuva 
ir lietuvių reikalais tiek, kiek gali, ir 
kas lietuvių kalbos nesimoko bei ja ne
kalba, kiek sąlygos leidžia, — laisvai tai 
daro, pats pasirinkdamas šitokį savo 
elgesį...

Dėl to ir teigiu: sąmoningas ir kaltas 
nesirūpinimas Lietuva ir lietuviškais 
reikalais bei sąmoningas ir kaltas lietu
vių kalbos nesimokymas ir jos nevarto
jimas (dėl nenoro ar iš kvailos gėdos) 
lietuviui yra sunki, mirštama nuodėmė,
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o neretai net ir nusikaltimas. Taigi Lie
tuvos, lietuvių kalbos ir lietuviškumo 
paniekinimas bei išsižadėjimas nėra 
menkas dalykas: jis yra baisus ir bjau
rus Dievo ir lietuvių tautos akyse.

Šia proga noriu ypatingai pabrėžti 
lietuvių kalbos mokymąsį tremtyje be
gyvenant. Lietuva ir lietuvių tauta joje 
plūsta savo pavergtų vaikų krauju, o 
kaikurie jos laisvieji vaikai išeivijoje 

niekina jos kalbą, pakankamai jos nesi
mokydami ar vengdami ją vartoti.

Mūsų jaunieji, besiekdami kilnių, 
saulėtų idealų, bebūdami pilni jaunys
tės dvasios ir bebūdami pasiryžę įveik
ti visas kliūtis, jiems kelią bepastojan- 
čias, negi panorės likti savo kenčiančio- 
sios tautos jaunaisiais nusikaltėliais, 
savo tautą išdavusiais ...

Skautas dvasia ir kūnu
Šįmet LSS Australijos Rajono Vadas 

v.s. Antanas Krausas atšventė savo 50 
-jį gimtadienį.

Sukaktuvininkas gimęs 1905 m. ge
gužės 10 d. Sedoje, Mažeikių apskr. Bai
gęs Telšių Vysk. M. Valančiaus gimna
ziją, studijuoja V.D. Un-te Kaune hu
manitarinius mokslus. Jau gimnazijos 
suole būdamas, aktyviai reiškiasi visuo
meniniame ir literatūriniame darbe. 
Redaguoja “Šaltinį”, “Širdies liepsnas”, 
priklauso Dr. V. Kudirkos literatūros 
būreliui ir vegetarų draugijai. Un-te 
matome Humanitarų, Simano Daukan
to ir Filoteosofų korporacijose. Taip pat 
aktyviai dalyvauja abstinentų sąjūdy
je. Baigęs studijas, mokytojo darbą dir
ba Šiaulių, Skuodo ir Rokiškio gimna
zijose.

Būdamas Telšiuose, susipažįsta su dr. 
Vydūnu, kurio ištikimu pasekėju tam
pa.

A. Krausas skautiškoje veikloje yra 
išvaręs gilią vagą. Skuode įsteigia skau
tų vietininkiją. Dalyvauja tarptautinė
se skautų džiamborėse, kur organizuoja 
lietuviškas parodėles. 1935 m. Švedijoj, 
1937 m. Olandijoj ir 1947 m. Prancūzi
joj.

Tremtyje sukaktuvininkas, mokyto
jaudamas Detmoldo, Greveno ir Au- 
gustdorfo gimnazijose — aktyvus skau
tas. 1946-48 m. redaguoja “Skautų Ai
dą” ir “Skautybę”, drauge su s. E. Rei- 
keniu išleidžia “Tau skiltininke” vado
vėlį, ruošiasi leisti “Skautybę Berniu
kams”, bet valiutos reforma sumaišo 
planus, ir greitai po to seka tremtinių 
blaškymasis i užjūrius.

Tremtyje br. Antaną matome kiek
viename vadovų suvažiavime, kiekvie
ną vasarą stovyklaujanti, prie laužų su

v.s. Antanas Krausas

vilkiukais indėnų šokį šokantį... Už di
delius nuopelnus lietuviškai skautijai 
apdovanotas pačiu aukščiausiu Lietu
vos skautų ženklu — Gedimino Vilko 
ordinu.

Australijoje A. Krausas savo namuo
se įsteigia lietuvišką savaitgalio mo
kyklą ir vadovauja lietuviams skau
tams. Seniesiems skautams įkūrė 
“Liepsnojančios Lelijos Židinį”. Dabar, 
kaip Rajono vadas, koordinuoja skautų 
- čių veiklą ir yra Brolijos Vadijos 
Spaudos Skyriaus bendradarbis.

Sveikiname Sukaktuvininką, linkė
dami jam ilgiausių metų. Mes tikime, 
kad jo darbo vaisiais džiaugsis išlaisvin
tos Varduvos pakrantės, kuriomis jis 
vėl galės grožėtis savo gyvenimo sau
lėleidyje.
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KODĖL AŠ KALBU LIETUVIŠKAI?
Irmutė Stasaitė, Cleveland, Ohio 

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.

Tenai toli, toli už jūrių marių, už -kal
nų, kur šilelis ošia, kur gegutė kukuo
ja, kur lakštingala suokia, kur vyturė
lis čirena, kur smėlis, kaip auksas žėri, 
kur Baltija gintarėlius žarsto, kur ke
liuos Rūpintojėliai rymo, kur sesės va
karais dainuoja ... Tas kraštas Lietuva 
vadinas. Aš jos duktė .. . Lietuvaitė.

Dievulis leido man ją išvysti. Prisi
menu gimtinę ir garsųjį Birštoną, ir tą 
Nemuną senelį, kurio pakrantėje žais
davau ...

Ir viskas liko taip toli... Žiaurūs 
priešai užpuolė mūsų kraštą ... Turė
jom bėgti... Ką galėjome su savim pa
imti, tą ir nešėm. Tarp kito ko išsive- 
žėm brangiausią turtą — lietuvių kal
bą, kuria kalbėjo seni karaliai, pirkliai, 
artojai, kalviai ir staliai, kuria mamytė 
dainuot ir poterėlių mane išmokė.

Darbštus ir narsus lietuvis visais lai
kais kovojo už savo kalbą. Nebijojo ir 
šalto Sibiro. Kiek turėjom knygnešių! 
Vyrų ir moterų, narsiai ginančių lietu
višką žodį. Ir dabar partizanai kovoja 
ir budi šaukdami pasauliui apie tą ne
teisybę.

Turime poetų ir rašytojų, kurie ragi
na mylėti savo kalbą ir į auksą jos ne
išmainyti. Aprašo mūsų kalbos grožį, 
jos kilmę. Juk tai seniausia kalba. Ko
kia turtinga žodžiais. Svetimų kraštų 
mokslininkai žavisi ja ir jos mokosi.

Todėl dabar ir lengva atsakyti į klau
simą — Kodėl aš kalbu lietuviškai? 
Kiekvienas paukštelis čiulba savo įgim
tu čiulbėsiu kur jis benuskristų. Taip 
ir aš, nors gyvenu toli nuo tėvynės tarp 
svetimų ir mokausi amerikoniškoje 
mokykloj, bet namie su sesėmis ir bro
liais kalbu lietuviškai. Aš jos mokausi 
lietuviškoje mokykloje ir didžiuojuosi, 
kad esu lietuvaitė. Taip, kaip tas paukš
telis grįžta į savo lizdą, taip ir aš grįšiu

Kur Dubyso srauni 
Gilų Nemuną myli, 
Kur seneliai kapuos 
Amžių amžiams nutilę, 
Kur Nevėžis ir Vilniaus kalnai, 
Širdį traukio tenai, tik tenai . . .

/Šis rašinėlis, rašytas lituanistinėje mokykloje 
Cleveland© Liet. Bendruomenės paskelbtame kon
kurse, laimėjo antra premiją/.

PLSS Tarybos Pirm. v.s. 
dr. V. Čepas ir v.s. L. 
Čepienė Clevelando skau
tininkų ir skautų tėvų - 
rėmėjų tarpe.

Nuotr.'. V. Bacevičiaus
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IŠ MŪSŲ PAPROČIŲ
Alg. Černius.

Didelė dalis mūsų papročių yra kilę 
dar iš pagoniškų prieškrikščionybės lai
kų, kada ilgos ir tamsios žiemos naktys 
baugino senuosius pasaulio gyventojus, 
nes tamsoje ir šaltyje senovės žmonės 
matė daugelį pavojų sau ir savo gyvu
liams. Nuo šių pavojų apsisaugoti, ati
tolinti nuo savęs visas blogąsias dvasias 
ir klaidžiojančias sielas, kurios ilgomis 
žiemos naktimis ypatingai įsidrąsinu
sios klaidindavo ir baugindavo žmones, 
senieji žmonės turėdavo įvairiausių 
burtų. Mokslui išaiškinus, jog dvasių iš
viso nėra, daugumas burtų tapo užmirš
ti. Liko tik tie, kurie yra daugiau links
mesnio ir lengvesnio pobūdžio.

Senieji mūsų kaimo gyventojai žino, 
kad, norint sužinoti savo ateitį, reikia 
tai daryti šv. Andriejaus išvakarėse. Ši 
diena ypatingai palanki mergaitėms, 
norinčioms sužinoti ką nors apie savo 
“busimąjį”. Reikia tiktai tinkamai pa
siruošti. Būtent: visą dieną negalima 
nieko valgyti. Galima čiulpti tiktai silkę 
be duonos. Tada mergina naktį tikrai 
susapnuos savo busimąjį, o gal ir jo var-

Buv. vadeiva s. S. Rudys ir LSB kat. sk. kape
lionas s. kun. J. Vaišnys S.J. užriša kaklaraiščius 
vilkiukams davusiems įžodi Čikagos sk. stovyk
loje Nuotr. L. Knopfmilerio

dą galės sužinoti. Taip pat galima šią 
dieną, nulaužus vyšnios šakelę, pamerk
ti ir padėti tamsioje vietoje iki Kūčių. 
Jei po Kūčių šakelė jau pražydus, tai 
tikrai mergaitė sekančiais metais ište
kės. Jei šakelė sužydėjus pačioje vir
šūnėje — vestuvės bus greitai, jei že
miau, prie indo krašto, vestuvės bus ga
le metų.

Gali pasitaikyti, kad merginoms šv. 
Andriejaus naktį pasiseka savo busimo
jo atvaizdą pamatyti vandenyje. Tačiau 
tai turi būti labai rami ir tyli vieta ir 
būtinai mėnesiena. Mergina turi būti 
viena.

Kūčių dieną taip pat galima labai 
daug sužinoti. Pavyzdžiui, ar ilgas gy
venimas kuriam dar skirtas gyventi. 
Ant Kūčių stalo po staldengte klojamas 
šienas. Pavalgius Kūčias, kiekvienas 
traukia nežiūrėdamas šieno šiaudą: jei 
šiaudas ilgas ir storas — gyvensi daug 
metų ir gerai, jei trumpas ir plonas — 
geriau ir tuos likusius kelis metelius 
nebegyventi: vistiek vien vargą matysi. 
Galima tuojau po Kūčių, atsinešus glėbį 
malkų, skaityti ar pora, ar ne. Jei pora 
— tikrai sekančiais metais sukursi šei
mą. Tuojau po Kūčių sutikto pirmo 
svetimo žmogaus vardas — tavo žmonos 
ar vyro vardas.

Kūčių naktį yra priimta stalo nenu
dengti, nes galvojama, kad tą naktį vi
sų mirusiųjų giminių sielos ateina į savo 
namus pasistiprinti ir pasišildyti, o jei 
kuris šeimos narys neseniai miręs, den
giant stalą, padengiama viena vieta ir 
mirusiajam. Rusijoje šią naktį žmonės 
degina laužus, kad proseneliai turėtų 
kur pasišildyti. Kad Kūčių naktį žmo
gus gali suprasti gyvulių kalbą, turbūt, 
visiems gerai žinoma, tik reikia gerai 
pasislėpti, kad gyvuliai neišsigąstų. Kai
muose šeimininkas šią naktį ypatingai 
gerai aprūpina savo gyvulius, jei nori, 
kad jie ir sekančiais metais jam gerai 
tarnautų ir neštų naudą.

Pats žodis “kūčios” yra kilęs iš sla
vų kalbos ir reiškia įvairių javų grūdų 
košę, sumaišytą su medum ir aguonom. 
Žodis “kalėdos” taip pat nėra lietuviš
kas. Tai yra graikų-romėnų šventės “ca- 
lendae” pavadinimas. Gruodžio 25 die
ną jau senų senovėje graikai, egiptie-
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čiai, asirai ir romėnai švęsdavo didelę 
šventę. Tai buvo nenugalimojo Saulės 
dievo gimimo diena, todėl IX amžiuje 
ši diena buvo nustatyta ir naujosios 
šviesos nešėjo — Kristaus gimimo šven
tės diena. Taip kaip šv. Andriejaus die
na ir Kūčios, taip ir Naujieji Metai turi 
savo įvairiausių burtų ir juokų. Dau
giausia viskas yra nukreipta į savo atei
ties spėjimą — liejamas švinas, pilamas 
į vandenį tirpintas vaškas ir pan. Vė
liau iš susidariusių formų spėjama ir 
aiškinama ateitis.

Daug kur priimta, išmušus 12 valan
dai, apdengti stalą naujais valgiais ir 
gėrimais. Nors bonka būtų ir vos. at
kimšta, metama po stalu. Vaikai paža
dinami, kad nepramiegotų savo laimės. 
Net ir mirusieji N. Metų naktį keliasi/ 
Senesnieji žmonės pasakoja, kad N. Me
tų naktį viename Švenčionių miestelio 
name, kur kadaise pietavęs pats Napo
leonas, galima naktį jį matyti, koman
duojant savo nematomą kariuomenę.

Jei N. Metų naktį, esant mėnesienai, 
išėjęs pastebėsi, kad tavo šešėlis be gal
vos — sekančiais metais tikrai mirsi, 
o jei vidurnaktį nuogas atsistosi prieš 
veidrodį, tai pamatysi visą savo gyveni
mą. Galima išsirengus ir apsisiautus 
baltą drobulę užlipti ant namo stogo. Ką 
tenai pamatai, sako, viskas išsipildo. 
N. Metų naktį net ir vagys stengiasi ką 
nors gero pavogti, nes tada visais me
tais seksis gerai vogti.

Pirmąją N. Metų dieną visi stengiasi 
būti geri, gerai nusiteikę, draugiški, ne
sipykti ir nesiskolinti pinigų, nes kokia 
pirmoji metų diena, tokie ir visi metai.

(Rašant pasinaudota "Liet. Tautosakos Skaity
mais", I dalis, Dr. J. Balio).

ps. A. Banionis iš Detroito laimėjęs "Sk. A." va
juje pavienių platintojų grupėje pirmą vietą.

<aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

u įSejutd
Ei, sustok, vėjeli.
Leisk man pasiklausti,
Kokį raštą juostoj 
Aš turiu išausti?
Ar gulbes baltąsias, 
Kur plauko upely;
Ar raudonas tulpes, 
Kur žydi daržely?
— Ne raudonas tulpes,
Ne gulbes baltąsias,
Tik svajones savo 
Ir dainas skambiąsias.
Į tą šilko juostą
Tik supink — suauski, 
Švelnią savo sielą, 
Atvaizduok — atspausk!.

Žemaitijos dukra.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Tėvynės malda Los An
geles skaučių stovykloje. 
Iš kairės ps. P. Pakalniš
kis, ps. D. Pulkauninkai- 
tė, prof. M. Biržiška ir 
kun. kleb. J. Kučingis.

Nuotr. V. Tamulaičio
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BITĖS ZOOLOGIJOS SODE

Marytė Lekniūtė, Detroit

— Man patinka tos mergaitės — pa
sakė vikri beždžionė krapštydama ausį 
savo senelei, kai prisiartino Bičių skil
tis.

— Nors aš ir blogiau girdžiu negu 
anksčiau, — atsakė susikūprinusi sena 
beždžionė, — bet aiškiai atskiriu, jos 
kalba kitaip negu vietiniai žmonės. Aš 
nusimanau žmonių kalboje, jos nėra iš 
Brazilijos. Tokios kalbos nesu ten gir
dėjusi. —

— Bet mergaitės ir labai gerutės! — 
sušuko pirmoji beždžionė, — žiūrėk, 
kaip duosniai jos mėto riešutukus. Už 
tai aš joms parodysiu šposų. ■— Beždžio
nėlė vikriai užšoko ant virvės ir įsisiū
bavusi metėsi ant kitos. Tuo metu kita 
beždžionė įsikibo jai į uodegą ir tempė 
ją į vandenį. Beždžionė sucypė ir žaibo 
greitumu atsidūrė ant aukščiausios me
džio šakos.

— Ak, netriūkšmaukit, — tingiai pa
galvojo liūtas. — Aš ką tik sapnavau 
piramides. — Jis plačiai išsižiojo paro
dęs savo baisias iltis ir vėl užsnūdo.

O jaunas tigras stebėjo mergaičių 
būrį.

— Atrodo, kad jos čia pat — galvojo 
jis, — duočiau gerą šuolį ir turėčiau 

puikų priešpietį, — skaniai nurijo jis 
seiles. — Bet aš žinau, kad ten gerokas 
griovis. Kaip sykį pamėginau šokti, tai 
ir dabar dar atmuštas šonas skauda.

— Toji mėlynakė mergaitė turi ne
blogą skonį, ir jos sumuštinis buvo pui
kus, — pasakė lama, skaniai prarijusi 
paskutinį kąsnį.

— Bet ji turi ir gerą širdelę — nusi
šypsojo antra, parodžiusi savo lygius, 
baltus dantis.

Riebi voveraitė tik iš tolo prieteliš- 
kai pamojo uodega. Čia toks jai maisto 
perteklius. Nuolat gauna riešutukų: nei 
jų ieškoti, nei slapyviete rūpintis ne
reikia.

Tuo tarpu stirnaitės su malonumu ri
jo keptus kukurūzus, kuriuos dalino 
Bitutės. Mažasis gi stirniukas, prisival
gęs mamos pienelio, lakstė po žolynėlį. 
Juk malonu pasirodyti koks esi greitas.

Kai Bitutės prisiartino prie meškų, 
rudoji meška su džiaugsmu suriko:

— Broliai, aš jaučiu, kvepia medum, 
ir man net seilės varva. — Jis mušė sa
vo tamsia letena į kudlotą krūtinę.

O kai Bitės priėjo prie dramblių, ma
žasis drambliukas maudydamasis ba
seine linksmai sušuko motinai:

Šauniosios Detroito Bitės su savo skiltininke M. Lekniūte /aukščiausia antroje eilėje/
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Omahos broliai Tėvynę vaduoti ruošiasi . . . Nuotr. K. L. Musteikio

— Mama, kokios jos linksmos, tos 
mergaitės! Kaip gaila, kad aš jų nega
liu pasiekti, o tai mielai jas vandeniu 
apipurkščiau. — Ir jis pradėjo traukti 
vandenį straubliu.-

— Būk mandagus, ir nedaryk gėdos 
senajai Indijai! Tu augi kaip tikras 
amerikoniukas, — susirūpinusi pasakė 
mama dramblys.

— Žiūrėk, tave ta mergaitė fotogra
fuoja; atsisuk į ją — pasakė didelė ži
rafa savo dukteriai.

■—■ O, aš daug gražesnė iš profilio, -—- 
atsakė užsispyrusi jauna žirafikė.

— Ji labai kieto būdo, — atsiduso 
motina. — Jeigu ji būtų tėvynėje, ji 
skintų tik palmių viršūnes. Iš tiesų, jų 
lapai ir yra skaniausi.

Kai numestas riešutukas bakstelėjo Į 
krokodilo nugarą, jis su pagieža pagal
vojo:

— Bitės, būta čia ko, — ir net akių 
nepajudino.

— Kaip jos tave pavadino? — klausė 
avis.

— Jos pasakė “ėriukas” — atsakė sū
nus. —- Mergaitė davė man persiką, bėt 
aš tik atkandau ir vėl išspioviau, ne
mėgstu persikų. Mamyte, mergaitės la
biausiai už visus gyvulėlius mane glos
tė — pridėjo jis, patenkintas.

— triukas, prisimenu, kad mano pra
bočius sakė, kad jo senelį jaunystėje 
šeimininkas vadino ėriuku; gal jis buvo 
iš to paties krašto. Kaip malonu! — 
šypsojosi avis savo stiklinėmis akimis.

— Pašauk dar, ■— prašė Bitės Azijos 
paukščio su didėliu snapu.

— Okey — atsakė jis, (jis įgavo blogą 
įprotį dažnai vartoti šitą žodį), ir išpū
tęs krūtinę suriko tokiu balsu, kad mer
gaitės net ausis užkimšo.

— Gaila! Gaila! — sušuko povas 
vaikščiodamas ant žolynėlio, kai pama
tė Bitutes jau einančias prie zoologijos 
sodo vartų.

O žvirblelis tupėdamas ant vartų 
linksmai sučirškė:

— Niekis, mes dar pasimatysim. Aš 
ir namuose jas aplankysiu! —

Seserijos kot. sk. kape
liono s. kun. S. Ylos pa
šnekesys vilkiukams ir 
jaun. skautėms "Daina
vos" stovykloje

Nuotr. E. Putvytės
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Kiškelis

svečiuose

VYT. TAMULA1TIS

(Tąsa)

Poviliukas pabudo. Jis pakėlė galvu
tę ir apsidairė. Šalia jo sėdi susirūpinusi 
bobutė ir liūdnomis akimis žiūri į jį.

— Bobute, — sušunka nudžiugęs Po
viliukas, — aš mačiau gailestingąją ka
ralaitę ...

Bobutė nori jam kažin ką pasakyti, 
bet tik sukruta jos lūpos, ir ji nieko ne
pasako. Jai labai gaila Poviliuko ...

-— Poviliuk, — po kiek laiko sako bo
butė, ir jos balsas sudreba, — kam tu 
išėjai tokią šaltą naktį į lauką. Ir dar 
neapsirengęs. Margiaus būtum galėjęs 
ir vėliau atsiprašyti...

Bet Poviliukas tą jau pamiršo. Jis 
jaučiasi laimingas, kad viską atitaisė. 
Dabar jis prisimena kiškelį, kurį jam 
žadėjo atnešti daktaras.

— O kur kiškelis? Ar daktaras ne
atnešė? — klausia jis.

—■ Kiškelis pats pas tave atėjo, — sa
ko bobutė. — Sužinojo, kad tu sergi ir 
atėjo aplankyti.

— O kur jis? — nudžiugęs sušunka 
Poviliukas.

Bobutė nieko nesakydama išeina. 
Greit ji grįžta su kiškeliu rankose.

Kokia laimė ir džiaugsmas Poviliu- 
kui. Drebančiomis, plikomis rankutė
mis jis paima kiškelį ir glaudžia prie 
savo krūtinės.

Staiga įeina mamytė ir vėl duoda Po- 
viliukui vaistų. Tylėdamas jis paima ir 

greit išgeria, nė žodžio netardamas. Jis 
laimingas. Kiškelis jį aplankė.

— O kaip, bobute, jis sužinojo, kad 
aš sergu? — staiga klausia Poviliukas.

■— Daktaras, grįždamas namo, važia
vo per mišką ir pasakė. Kiškelis tuojau 
ir atėjo pas tave, — pasakojo bobutė.

— O ar jis nebijojo? — klausia Po
viliukas.

— Ne, jis žinojo, kad tu geras ir my
li gyvulėlius...

Kiškelio ūseliai tokie švelnūs ir taip 
maloniai kutena Poviliukui skruoste
lius, kai jis jį bučiuoja ...

Už lango, pro sodo medžių šakas, lei
džiasi saulė. Mėlyni, ilgi vakaro šešėliai 
lenda pro langus, ir vakaro sutemos už
pila visą kambarėlį. Poviliukui pasida
ro taip gera ir malonu. Koks jis dabar 
laimingas...

Tik ko kiškelis toks neramus? Ko jo 
akytės tokios išsigandusios ir ko jis taip 
neramiai žvalgosi? Ko mielojo kiškelio 
širdelė visą laiką taip smarkiai plaka: 
tak-tak-tak ...

— Nebijok, kiškeli, — kalba Poviliu
kas, — aš tave taip myliu... Tu būsi 
mano broliukas. Mudu vienoje lovytėje 
miegosim, iš vieno dubenėlio valgysi
me, o vakarais, tais ilgais ir tamsiais va
karais, prisiglaudę prie vienas kito 
klausysime gražių bobutės pasakų. Ar 
bus gerai, pilkuti? O dabar aš tau pa-
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seksiu pasaką apie vieną kiškelį, kuris 
buvo labai geras. Toks, kaip tu. Ir jo 
buvo tokie gražūs ūseliai, snukutis, 
kaip tavo. Ir jis turėjo tokias spoksan- 
čias akytes ir švelnius kailinėlius, kaip 
ir tu. Kartą tas kiškelis išbėgo į laukus, 
ir jį užpuolė medžiotojai. Pikti jų šu- 
nes vijosi jį ir norėjo sudraskyti. Kiš
kelis bėgo .kiek tik jėgų turėjo, kol pa
galiau visai pailso. O šunes jį visai arti 
buvo prisiviję. Išsigando vargšelis. Mirt 
dar nenorėjo. Ir kas norėtų mirt baisių 
skalikų dantyse!

Bebėgdamas kiškelis per laukus pa
matė ožį. Ožys sau ramiai skabinėjo 
nuo medžių šakų lapus ir iš nuobodulio 
mekeno. Kiškelis pribėgo prie jo ir tarė:

— Mielas drauge, padėk man. Mane 
vejasi pikti medžiotojų šunes. Bebėg
damas nuo jų visai pailsau. Panešk ma
ne truputį, drauge. Aš atsisėsiu ant tavo 
nugaros ir piktieji šunes mūsų nepavys.

Ožys pasižiūrėjo į kiškelį šnairomis 
akimis ir, kratydamas galvą, dar ne
greit, begėdis, atsakė:

— Ne, to tai jau, žinai, nebus. Ko ge
ro man dar nugarą įlauši.

— Kad aš visai lengvutis, — norėjo 
teisintis kiškelis. Bet ožys nenorėjo nė 
klausyti.

— Aš bėgsiu iškišęs liežuvį, kaip 
kvailys, o kas iš to. Tu neturi nei dvaro, 
nei pinigų, tai kuo man atsilyginsi? Ke
liauk sau sveikas!

Neturėjo ką kiškelis daryti ir nubėgo 
toliau.

Tada vaikščiojo po žemę Dievas, se
neliu pasivertęs, ir girdėjo ožio atsaky
mą kiškeliui. Toks elgesys Dievui nepa
tiko. Jis priėjo prie ožio ir pasakė:

Seserijos VS svečiuojasi pas Clevelando studentes 
skautes Nuotr. V. Bacevičiaus

— Tu tingėjai padėti draugui nelai
mėje, išsisukinėdamas, kad jis tau gali 
įlaužti nugarą. Už tai būsi dabar visa
dos kuprotas.

Ir nuo to laiko ožys pasiliko kuprotas.
Bebėgdamas kiškelis sutiko pievoje 

besiganantį arklį ir puolė prašyti jo pa
galbos:

— Bėrasis žirgeli, padėk man!
Arklys pažiūrėjo į jį ir atsakė:
— Su mielu noru padėčiau, jei bū

čiau sotus ir nereikėtų ėsti.
Negavęs pagalbos, kiškelis nubėgo 

toliau.
Senelis Dievas, kuris viską atidžiai 

sekė, priėjo prie arklio ir pasakė:
—- Ir tu nepadėjai draugui nelaimėje. 

Dėl keletos kąsnių tavo draugas galėjo 
netekti gyvybės. Už tai tu dabar ėsi ir 
niekados nepriėsi.

Ir nuo to laiko arklys ėda ir niekados 
nepriėda.

Toliau bebėgdamas kiškelis sutiko 
asilą. Asilas tingėjo ir nudavė kurčią. 
Kiškelis rėkė iš visų jėgų jam į ausį, bet

Los Angeles skautų vie- 
tininkijos stovykloje

Nuotr. V. Tamulaičio
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jis, kratydamas galvą, vis kartojo:
— Negirdžiu, sakyk garsiau! ...
Kiškelis, pamatęs, kad su juo nesusi

kalbės, leidosi toliau.
Dievas nubaudė ir asilą, sakydamas:
— Tu nudavei kurčią, už tai tavo au

sys bus ilgos, tokios ilgos, kad kitą kar
tą galėtum išgirsti savo draugo prašy
mą.

Toliau bebėgdamas kiškelis sutiko dar 
kiaulę. Ji nusipraususi gulėjo pavėsyje 
ir patenkinta kriuksėjo. Kai kiškelis, 
visas pailsęs ir nuvargęs, paprašė jos 
kiek panėšėti, ji atsakė:

— Ar tu nematai, kaip aš gražiai išsi
praususi! Su tavim bėgdama, aš galiu 
kartais susipurvinti.

Senelis Dievas, priėjęs prie jos, pa
sakė:

— Už tai, kad tu nenorėjai padėti kiš
keliui, bijodama susipurvinti, nuo šios 
valandos, kur tik pamatysi balą arba 
dumblyną, voliosies po jį ir niekados 
nebūsi švari.

Ir nuo to karto, kai tik pamato kiaulė 
dumblyną, pildydama bausmę, į jį gu
la ir voliojasi.

Pagaliau, visai netekęs jėgų, kiškelis 
sutiko karvę. Kai kiškelis paprašė pa
galbos, ji pradėjo tyčiomis kramtyti ir 
atsakė:

— Aš ėdu, negaliu!
— Ką tu ėdi, — paklausė kiškelis, — 

kad guli ant arimų, kur nėra nė vienos 
žolelės?

— Sakau tau, kad ėdu tai ir ėdu, — 
atsakė karvė. — O ką, tau neturi rūpėti.

Senelis Dievas supykęs jai įsakė:
— Tai ir ėsi visados, nors snukyje ir 

nieko neturėtum.
Nuo to karto karvė negauna poilsio. 

Kai tik ji atsigula pailsėti, turi atrajoti.
Kiškelis bebėgdamas visai pavargo. 

Šunes jį prisivijo ir jau norėjo pačiup
ti, bet senelis Dievas paėmė jį ant ran
kų ir-paslėpė po savo apsiaustu. Piktai 
lodami, iškišę ilgus, raudonus liežuvius, 
šunes pralėkė pro šalį. Kiškelis pailsėjo 
Dievo rankose ir atgavo jėgas. Išgelbė
tas iš baisaus pavojaus, jis laimingai 
pasiekė savo namelius. O tie, kurie jam 
nepadėjo nelaimėje, pasiliko nubausti 
visam laikui.

— Ar patiko mano pasaka, kiškeli?
— klausia Poviliukas.

Bet kiškelis Poviliuko žodžių nesu
pranta. Jis nė pasakos negirdėjo, nors 
Poviliukas jam taip atsidėjęs ją sekė. 
Poviliukas to nežino.

— Tai tikra tiesa, kiškeli, — sako Po
viliukas. — Aš tau tą pasaką pasakojau 
taip, kaip man bobutė sekė. Gerai tiems 
visiems tinginiams, kurie nepadėjo kiš
keliui. Bobutė moka ir daugiau pasa
kų, dar gražesnių. Pamatysi, kokių gra
žių ji mudviem paseks, jei pasiliksi pas 
mane. Ar bus gerai?

Kiškelis tyli. Poviliukui nesmagu. Jis 
taip norėtų su kiškeliu pasikalbėti.

— Kodėl kiškelis nekalba, bobute? —

10

Clevelando jau 
nieji v.s. V. Kiz- 
laičio vadovybėje 
studijuoja Lietu
vos žemėlapi.

Nuotr.
V. Bacevičiaus
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klausia Poviliukas. — Ar jis nedrįsta?
■—-Jis supranta tik kiškių kalbą, — 

sako bobutė, — o tu kiškių kalbos ne
moki.

“•Kaip būt puiku išmokti kiškių kal
bą”, mąsto Poviliukas. Tada jis viską 
kiškeliui galėtų papasakoti, ir kiškelis 
jam daug ką papasakotų.

— Kai aš užaugsiu, — kalba Poviliu
kas, — ir eisiu mokytis, tai būtinai iš
moksiu kiškių kalbos.

Mamytė su bobute nusijuokia.
—■ Kiškelis jau nori grįžti namo, Po- 

viliuk, — sako mamytė. — Jau atėjo va
karas, o jam taip toli pareiti. Ir tau jau 
laikas miegoti.

— Ar tai kiškelis mane paliks? — nu
liūdęs klausia Poviliukas.

— Taip, — sako mamytė, — jis turi 
grįžti į savo namelius. Jo mamytė gal 
labai rūpinasi, kad jis taip ilgai nepar
eina.

Mamytei gaila kiškelio. Ji žino, kad 
jį bemiegantį pagavo žmonės, primušė 
ir, drebantį iš baimės, atnešė čia. Ji žino 
ir gerai supranta, kad jam čia baisiai 
liūdna, ir nesmagu. Bet Poviliukas to 
nežino.

— Ne, mamyte, — sako jis, — kiške
lis nakvos pas mane. Jis pareis rytoj 
rytą.

— Jei nesulauks grįžtant jo tėveliai, 
labai susirūpins, —■ sako mamytė, — ir 
gal visą naktį negalės užmigti. Jie gali 
pamanyti, kad jam kas bloga nutiko: 
ar kur priešui į nagus pateko, o gal jau 
ir gyvo nebėra.

Poviliukas pagalvojo, kad iš tiesų 
kiškelio mamytė gali labai rūpintis jo 
nesulaukdama. Jau vėlus vakaras, o 
kiškeliui dar toli pareiti.

Worcesterio sesės impregnuoja savo palapines 
"Dainavos" stovykloje. Nuotr. E. Putvytės

— Gerai, mamyte, — sako Poviliu
kas, — tegu kiškelis eina namo, jei nori.

Mamytė paima kiškelį ir neša iš kam
bario.

—■ Sudiev, kiškeli, — moja Poviliu
kas jam ranka. — Ačiū tau, kad atlan
kei mane...

Mamytė dar kartą duoda Poviliukui 
pabučiuoti kiškelį iš savo rankų ir iš
eina.

Bobutė taip pat išeina. Mamytė grį
žus užkloja Poviliuką ir užmigdo.

Naktis savo tamsiais sparnais užden
gia visą pasaulį ir paskandina saldžiuo
se sapnuose, kuriuos senelis Miegas at
neša geriesiems žmonėms.

Kai Poviliukas pabudęs pakelia gal
vytę, pamato tik tamsią naktį, kuri, pa
sirėmusi ant lango, žiūri į jį savo juo
domis akimis. Nieko daugiau nematyti, 
nieko negirdėti, tik vėjo ūžimas už lan-

Kuras paskuti
niam laužui . . . 
"Dainava"

Nuotr.
E; Putvytės
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go ir linguojančių medžių braškėjimas.
Poviliukas miego nenori. Staiga jis 

prisimena kiškelį. Ak, kad jis būtų da
bar su juo! Kodėl Poviliukas jam ne
pasakė, kaip labai jį myli, kodėl nuošir
džiau nepadėkojo, kad jį atlankė. Rei
kėjo gi duoti kiškeliui valgyti, gal jis 
buvo alkanas. Bent išeinant reikėjo jam 
ką nors įdėti. Gal jis buvo be vaka
rienės.

Kam taip greit juodu atsiskyrė?
Poviliukas dabar atiduotų viską, 

karčiausius daktaro vaistus išgertų, kad 
tik kiškelis vėl ateitų pas jį.

“Ir ką dabar jis veikia?” mąsto Povi
liukas. Tokia tamsi naktis. Toks šiur
pus vėjas už lango. Bent būtų leidę jam 
kiškelį palydėti. O dabar gal kiškelis 
tamsoje paklydo ir namų neranda. Gal 
jo mamytė nesulaukdama grįžtant ver
kia ir užmigti negali. O kiškelis, pail
sęs ir nuvargęs, gal kur sėdi prie take
lio ir nori valgyti.

Kam jis kiškelį išleido taip vėlai. Bū
tų nakvojęs pas jį. Dabar Poviliukas 
galėtų jam sekti pasakas, pasakas gra
žias ir pilnas negirdėtų dalykų, tokias, 
kaip bobutė jam kartais kad sekdavo ...

Staiga pro vėjo ūžesį, pro nakties 
tamsą, Poviliukui pasigirsta kažin keno 
šaukiantis balsas:

— Poviliuk, Poviliuk! ...
Jis pakelia galvą ir, įtempęs ausis 

klausosi. Nieko negirdėti. Tik vėjas, 
linguodamas medžių šakas, vis taip nuo
bodžiai ir vienodai ūžia.

— Poviliuk, Poviliuk ! ... — vėl jis 
girdi.

Poviliukas pašoka. Kas jį šauktų? 
Kiškelis, kiškelis... Kas gi daugiau?

— Ateik, Poviliuk, pas mane, — ro
dos jis girdi tylų, malonų kiškelio bal
są, — ateik į laukus, kur vėjas šniokš
damas ūžia. Aš laukiu tavęs. Samanėlė
mis išklotoj minkštoj lovelėj mudu 
miegosime kartu susikabinę rankutė
mis, kaip du broliukai. Man vienam 
liūdna be tavęs ...

Kiškelis jį šaukiasi pas save. Ten į 
laukus, į plačius laukus, kur užvėjoj, 
po kadugių šakomis, yra jaukūs, laimės 
pilni kiškelio nameliai. Kiškeliui taip 
pat liūdna ir ilgu be Poviliuko. Kam 
juodu atskyrė, kam?

— Tuoj, kiškeli, — kalba pusbalsiu 
Poviliukas, — aš tuoj ateisiu pas ta
ve... Niekas mūs daugiau neperskirs.

Šluostydamas ašaras, Poviliukas ieš
ko savo švarkelio ir kepurės. Jis dabar 
apsirengs ir niekas jam negalės prikiš
ti, kad jis išėjo į lauką vienmarškinis.

Bet kur Poviliuko švarkelis ir kepu
rė? Jis jų niekur negali surasti. Paga
liau iam ir taip nebus šalta. Kiškelio 
minkštoj, samanomis išklotoj lovelėj 

Sesės ... ir broliai
"Dainavoje"
Nuotr. V. Alksninio

bus šilta, šilta ...
— Poviliuk, ko tu ieškai? — staiga 

pasigirsta mamytės balsas.
— Kur mano švarkelis ir kepurė? — 

sako jis nekantraudamas.
— O kur tu eisi? — pravėrus duris 

sako mamytė.
—‘ Kiškelis atėjo pas mane ir išsives. 

Jis jau laukia. Aš turiu skubėti.
Mamytė greit užžiebia žvakę ir pa

guldo Poviliuką.

SKAUTIŠKAS PAŠTO ŽENKLŲ 
RINKIMAS - FILATELIJA

v.sl. V. Abromaitis.

Labai daug žmonių šiandieną renka 
pašto ženklus. Renka ministerial, kara
liai, mokslininkai, paprasti darbininkai 
ir net pradžios mokyklos vaikai. Tai 
yra tikrai įdomus užsiėmimas rudens ir 
žiemos laisvalaikiams praleisti. Reikia 
tik saugotis, kad neapsikrėstume nei
giama (azartine) pašto ženklų liga. 
Kaikuriuos žmones pašto ženklai vei-
kia kaip narkotikai ir jie ištisus vaka
rus prasėdi prie ženklų su padidinamu 
stiklu ieškodami įvairiausių nukrypi-
mų. Tokie žmonės sukiša net visas savo Įdomiausias rinkimas yra temomis: 
santaupas į ženklų kolekciją teigdami, a) įžymūs žmonės: muzikai, rašytojai, 
kad vieną gražią dieną jie parduos juos dailininkai, mokslininkai, humanitarai;

— Bet aš turiu skubėti, mamyte, — 
sako jis susirūpinęs.

Mamytė jam nieko neatsako. Ji atsi
sėda prie jo lovelės krašto ir neleidžia 
pasikelti. Ir taip ji išsėdi prie jo ištisą 
naktį.

Tik kai toli rytuose pradeda rausti 
debesėliai, Poviliukas užmiega. Pro 
sapnus jis jaučia tylų mamytės pabu
čiavimą ir švelnias jos rankas, glamo
nėjančias jo garbiniuotą galvelę ...

uždirbdami dešimteriopai. O praktikoje 
yra atvirkščiai — norėdamas parduoti 
savo rinkinį negausi nei pusės to ką esi 
įdėjęs.

Toks beatodairis pašto ženklų rinki
mas yra ypač pavojingas moksleiviams. 
Per juos nukenčia namų darbai, o ne- 
retai jaunuolis, sėdėdamas ilgas valan
das prie ženklų, sugadina akis ir bend-
rai sveikatą. Tad šio rašinio tikslas yra 
duoti sveiką, skautams tinkamą pašto 
ženklų rinkimo būdą.
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s. Skardžiuvienė, viena iš pirmųjų Lietuvos skau
čių, ir jaunieji Clevelande. Iš dešinės tunt. V. 
Kamantas. Nuotr. V. Bacevičiaus

b) architektūra: gyvenamieji namai 
(įskaitant ir indėnų palapines), muzie
jai, bažnyčios; c) gyvūnija: lauk, žvė
rys, paukščiai, žuvys, vabzdžiai, nami
niai gyvuliai; d) augmenija: medžiai, 
gėlės; e) susisiekimo priemonės: veži
mai, dviračiai, automobiliai, laivai, lėk
tuvai, (galima net priskirti kupranu
garius su mulais).

Toks rinkimas temomis gali būti su
skirstytas ir valstybėmis. Tuomet į at
skiros valstybės skyrių turėtų įeiti: pa
statai, krašto vaizdai, paminklai, gyvū
nija, augmenija, tos valstybės karaliai, 
karo vadai, politikai ir patriotai, sim

boliai, vėliava, miestų herbai, žemėla
pis, tautiniai rūbai.

Rinkimas. Dabar, kuomet lietuviai 
pasklidę po visą pasaulį, tas neturėtų 
sudaryti didelių sunkumų. Paprašyk 
kaimynų ir draugų, kurie nerenka, kad, 
gavę laišką iš svetur, neišmestų voko 
su ženklais. Nevenk laikyti tos pačios 
rūšies ženklų po daugiau — galbūt ki
tas jų neturi ir galėsi pasikeisti.

Iškirpti ženklą nuo voko reikia atsar
giai, kad nesužeidus paties ženklo. Nie
kados neatplėšti ranka, nes tuomet vi
sai sugadinama. Surinkus didesnį kieki 
atskirti tuos, kuriuos klijuosi į albumą, 
ir juos nuplauti. Į drungną vandenį įdė
ti truputi druskos (spalvų išlaikymui) 
ir peržiūrėti, kad popieris, ant kurio 
prilipytas ženklas, nebūtų suteptas ko
kiais dažais, kurie vandenyje galėtų 
nudažyti kitus ženklus. Kuomet ženklai 
patys atšoksta nuo popierio, juos išimti 
ir padžiauti ant laikraščio; vėliau sudė
ti į knygą ir laikyti joje suslėgus apie 
savaitę laiko. Dedant į albumą, pašto 
ženklą pritvirtinti su falsete (hinges). 
Jų galima gauti visose pašto ženklų 
krautuvėse už keliolika centų. Taupu
mo ir patogumo dėlei juos galima var
toti perkirpus pusiau.

Albumas turi būti su įdedamais la
pais, kad laikui bėgant nepritrūktų vie
tos. Geriausiai vartoti baltą popierį, ku
rio antroje pusėje galima būtų rašyti. 
Pav., gavai Suomijos ženklą su Jean
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BAILYS
MIKA VALTARI

Šio apsakymėlio autorius yra jaunas ir gabus 
suomių rašytojas.

Rektorius savo kalboje tęsė:
— Kai mes vėl susirinkome čia pra

dėti naujų mokslo metų, norėčiau 
džiaugdamasis prisiminti nuotykį, pra
eitą vasarą parodžiusį, kad mes savo 
tarpe turime jaunuolį, kuris įrodė savo 
drąsą beveik pats pasiaukodamas. Visi 
jūs žinote, apie kokį nuotykį galvoju. 
Šičia, mūsų mažajame mieste, mes esa
me taip arti vienas kito, kad žinia apie 
tą didvyriškumą pasklido ir be laikraš
čių. Daugelio mūsų mokinių tėvai, o 
daugiausia išgelbėtosios mergaitės tė
vas sumetė pinigų dovanai pirkti...

Tylus šnarėjimas perėjo per mokyk
los iškilmių salę, kurioje jaunimas buvo 
eilėse susitvarkęs klasėmis. Nenoromis 
visų akys krypo į VII klasę ir apie Ar- 
mą Huhtaneną susidarė tuštuma. Nuo
staba ir susidomėjimas šen ir ten su pa
vydo kibirkštimis atsispindėjo žvilgs
niuose, kurie buvo taikomi jam. Armas, 
lieknas ir plonas berniukas, nejudėda
mas stovėjo savo vietoje; jo akys klai
džiojo aplinkui, jo rankos buvo su
gniaužtos į kumščius. Apie jį galvojo 
rektorius, jis žinojo tai, ir prakaitas bė- 
go per kaklą ir nugarą.

— Armai Huhtanenai, mes visi di
džiuojamės tavimi. Dabar ateik pasiim
ti šitos puikios dovanos — sidabrinės 
taurės su įgraviruotais joje žodžiais — 

“Už pasiaukojančią drąsą”, kurie tau 
visą gyvenimą galės priminti drąsųjį 
tavo darbą.

Nusiminęs berniukas apsižvalgė ap
linkui. Aplink jį stovėjo tirštos eilės, 
nebuvo kelio pabėgti. Jam nieko kito 
nebeliko, kaip tik žingsniuoti per salę 
prie rektoriaus. Jo menkas kūnas ner
vingai krūpčiojo, nes jis jautė baimę, 
tokią baisią baimę, kad jis mieliau bū
tų numiręs, jeigu nebūtų taip pat dide
lės baimės jautęs mirčiai. Kaip dažnai 
jis smerkdavo pats save, kad jis tuoj 
pat nepapasakojo visko. Iš baimės jis 
nutylėjo. Ir tada jau buvo vėlu, kai ži
nia pateko į laikraščius ir žmonės svei
kino jo tėvus.

Drebančiais keliais jis stovėjo prie 
rektoriaus. O šis dar prailgino jo kan
čias, kai gėrėdamasis savo kalbos menu 
tęsė:

— Tu, Armai Huhtanenai, daugiau 
padarei, kaip suaugęs vyras. Mažoji 
mergaitė tau dėkinga už savo gyvybę. 
Tu stovėjai ant liepto, kai vaikas įkrito 
į gilų vandenį. Kai tu pradėjai šaukti 
pagalbos ir vyrai užtruko, nepaisyda
mas savo paties gyvybės, tu šokai pas
kui mergaitę į vandenį ir laikei ją tol, 
kol pribuvo valtis. Tavo drąsa išgelbė
jo žmogaus gyvybę.

Svaigstančia galva, dailųjį sidabrinį

Sibelijaus atvaizdu. Antroje pusėje už
rašai: Jean Sibelius, kompozitorius, 
1865 -. Kūriniai: Finlandia, Simfonija 
Nr.l op. 39... (palikti tuščios vietos, 
kad būtų galima įrašyti kitus jo išgirs
tus kūrinius vėliau). Arba Vokietijos: 
Heinrich Heine, poetas 1797 - 1856; 
kūriniai: Die Harzreise, Die Lorelei...

Pasitaikys, kad labai daug rasime vei
dų, apie kuriuos mes nieko nežinome. 
Čia ir ateina skautavimas į pagalbą, 
Įvairiomis progomis susitinkame kitų 
tautų skautus ar šiaip žmones. Pri
truksią kalbos? Paklausk jo kas buvo 
tas ir tas, ką jis nuveikė. Aš manau, 

kiekvienas iš mūsų mielai paaiškins 
svetimtaučiui apie Maironį, Basanavi
čių, Darių ir Girėną. Taip lygiai ir sve
timo krašto žmogus džiaugsis, kad do
mimasi jo tautos didvyriais. Tik truputį 
drąsos...

Baigiant norėčiau pabrėžti kaiku- 
riuos dalykus skautams -.filatelistams:

1) Neleisk pinigų pašto ženklų pirki
mui. 2) Nesėdėk prie jų ilgiau kaip po 
2-3 vai. į savaitę. 3) Neužsiimk jais va
saros metu. 4) Neįkyrėk kaimynams 
dažnai prašydamas. 5) Stenkis iš pašto 
ženklų pažinti svetimus kraštus ir tau
tas. , c
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Bostono Tunto vadijo: iš 
kairės s. M. Manomai- 
tis, v. si. P. Bliumas, 
tunt. A. Banevičius, p. 
Kubilius, ps. Treinys, v. 
si. Č. Kiliulis, psi. V. Sa
vickas, psi. V. Klemas, 
sk. V. Kurapka, v. si. R. 
Bričkus, v.sl. R. Mieže
lis ir psl. R. Venckus.

Nuotr. K. Grūzdo-

indą tvirtai laikydamas rankose, nusvy
ravo Armas atgal į savo vietą. Namo 
jis grįžo lyg apkvaitęs. Kai motina ste
bėjosi sidabrine taure, staiga jam prasi
veržė stiprus verksmas, jis užbėgo laip
tais į savo pastogės kambarėlį ir griuvo 
į lovą.

Prabėgo daug laiko, kol jis nusirami
no ir pajėgė vėl aiškiai galvoti. Jam at
rodė, kad gyvenimas nebeteko vertės, 
jei jis vienas težinojo tai. Bet kas gi pa
galiau galėtų kada nors patirti tai? Vi
siškai aišku, kad tik vienut vienas jis 
žinojo tiesą. Jie padarė iš jo didvyrį; 
tai ne jo kaltė, bet vis dėlto jis privalė
jo tuojau pat paaiškinti. Ak, jį tuojau 
apimdavo neviltis, jei pagalvodavo apie 
tai, kad jis visą savo gyvenimą turės 
nešiotis ne tik bailumą, bet dar ir slap
tą, slegiančią gėdos naštą.

Jis buvo bailys, visada buvo mažas, 
pasigailėtinas bailys. Visi tai žinojo. 
Jam lyg keistas burtas atrodė, kad stai
ga visi pradėjo laikyti jį drąsiu berniu
ku ir galvoti, kad ligi tol tik nesuprato 
jo. Jis bijojo traškėjimo sienose, kai 
naktį gulėdavo lovoje. Jis neišdrįsdavo 
praeiti tamsaus kambario. Ir dabar iš 
jo padarė didvyrį!

Kodėl jis kaip tik ant liepto stovėjo, 
kai juokdamasi atėjo mažoji penkiame

tė kalvio duktė, suklupo ir galva že
myn įkrito į vandenį? Pasigirdo tik 
pliaukštelėjimas, ir jis, Armas, sustingo 
iš siaubo, tad ir pagalbos šauksmo neiš
leido pro lūpas. Baimė užėmė jam gerk
lę. Ir tada neapsakomai kankino jį tai, 
kad jis nežinojo, ką reikia daryti. Jis 
prastai temokėjo plaukti. Tėvas vertė jį 
išmokti šito meno, nors Armas jautė 
vandens baimę. Jam visiškai net mintis 
neatėjo šokti paskui mergaitę. Vyrai 
jau bėgo artyn nuo turgaus aikštės. Bai
mė ir išgąstis taip suparalyžavo jam są
narius, kad staiga susvyravo, neteko 
pusiausvyros ir šūktelėjęs nuo krašto 
liepto nukrito į vandenį. Vyrai jau bu
vo atrišę valtį. Armas vėl buvo iškilęs į 
paviršių ir rėkė iš išgąsčio, kol į burną 
įsiveržęs vanduo privertė jį nutilti. Jis 
porą kartų nevikriai mostelėjo ranko
mis, vėl pasinėrė į vandenį, užčiuopė 
kažką minkštą, nusiminęs tvirtai įsiki
bo ir vėl pasiekė paviršių. Tuo aki
mirksniu vyrai jau buvo vietoje, įtempė 
jį į valtį, o su juo ir mažąją mergaitę, 
kurios ranką jis laikė nusičiupęs taip 
tvirtai, kad vyrai vos pajėgė atgniaužti 
jo nagus. Jų akyse tai buvo taip pat 
didvyriška, nes, atrodė, tarytum jis mie
liau būtų prigėręs, negu paleidęs mer
gaitę. — Kai jis, verčiamas vemti, gu-
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Įėjo valties dugne, pirmoji jo mintis bu
vo — baimė, kad jis gaus į kailį, ir tai, 
be jokios abejonės, buvo tikras dalykas. 
Iš jo gerklės prasiveržė rauda. Vyrai 
ramino jį, ir jis, vis dar nutirpęs iš bai
mės, pradėjo suprasti, jog galvojama, 
kad jis šoko į vandenį mergaitės gel
bėti.

—o—
Prasidėjo naujieji mokslo metai. Vy

ko pamokos, diena lenkė dieną, nyko 
šildanti saulės šviesa. Mokytojai buvo 
draugiški Armui, bet pamažu blėso did
vyriškumo atsiminimai.

Jaunasis gimnastikos mokytojas bu
vo savo srities meisteris. Jis stačiai nuo
stabius meniškus dalykėlius išdaryda
vo lynais ir skatindavo berniukus pa
kartoti, kaip jis daręs. Kai kurie mėgi
no. Bet kartą jis padarė tokį pratimą, 
kurio nė vienas nedrįso pakartoti.

— Na, Armai! Šičia tereikia tik drą
sos ir pasiryžimo. Parodyk šitiems bai
liams, ką tu gali!—ragino jį mokytojas.

Armas pasijuto tarytum jam staiga 
būtų pripilta į kojas švino, ir akyse jam 
pasidarė tamsu.

— Tik pradėk! — vertė jį mokytojas.
Armas tik papurtė galvą. Iš baimės 

jis nerado žodžio pasakyti. Dabar jam 
bus nuimta kaukė. Vienok šį kartą pa
vojus praėjo, bet tuo pačiu metu mo
kytojo akyse jis pastebėjo rusenant 
abejojimą ir nusivylimą. Berniukai pa
rodė atvirą džiaugsmą, nes jie galvojo, 
kad pratimas yra per daug sunkus, jei 
Armas neišdrįso.

Pakeliui į namus Armui išryškėjo, 
kad jis turi gelbėti savo vardą, kad jis, 
mažiausia, turi nors išrodyti esąs drą
sus, o šitai taip pat buvo nelengva. Ki
taip jis tuoj bus nunuogintas, o tokios 
gėdos suteptam nebegalima būtų gy
venti.

Vieną dieną rektorius įėjo į klasę la
bai supykęs, žemėlapio pakabinamąja 
lazda trinktelėjo į stalą ir paklausė, kas 
išgrūdo rūsio langą. Visi išsigandę ty
lėjo. Rektorius susierzinęs sušuko:

— Ar jūs esate niekšiški bailiai, kiek
vienas iš jūsų tarpo atskirai? Niekas 
jau nenori atsakyti už jūsų gėdingus 
darbus!

Vykdydamas staigiai jam šovusią 
mintį, Armas atsistojo ir tarė:

— Tai mano darbas.
Rektorius susigūžė į krūvą, pasakė 

porą pamokomųjų žodžių, paskyrė ma
žą bausmę ir pabaigė šiek tiek švel
niau:

— Žiūrėkite, berniukai, Armas turi 
moralinės drąsos prisipažinti savo 
veiksmus.

Armas ilgai bijojo, kad nesusirastų 
tikrasis kaltininkas. Bet taip neatsiti
ko. Dėl to pamažu paplito garsas apie 
jo drąsumą. Berniukai išrinko jį savo 
užtarėju prieš mokytojus, jei būdavo 
kokių skundų ar reikėdavo ko nors pa
prašyti. Jie taip pat reikalavo, kad kla
sės švenčių metu jis pasakytų kalbą.

Rudenį jis tebebuvo plonas ir išblyš
kęs, bet jo tamsiose akyse žibėjo kietu
mas ir pasitikėjimas. Jis prisivertė vi
siems žiūrėti tiesiai į akis, nepaisyda
mas baimės, ir pats stebėdamasis greit 
pastebėjo, kad kiti vengia jo žvilgsnio, 
net patys mokytojai, jei tik jis kiek il
giau pažiūri į juos.

Jis net pats save mušdavo, norėdamas 
pats sau parodyti, kad jam pasisekė ap
gauti savo drąsumą. Bet mintis apiė 
skendusią mergaitę nepaliko jo. Jis ju
to, kad savo anuometinį bailumą reikia 
išpirkti kuriuo nors kitu būdu.

Jeigu jis tik rastų progą atlikti ką 
nors panašaus, kad galėtų parodyti, jog 
toje pat sunkioje padėtyje jis sąmonin
gai pajėgia atgauti savo drąsą! Tada jis 
galėtų prisipažinti ir visiems papasa
koti, kad pirmasis jo didvyriškumas 
tebuvo klaida, nesusipratimas.

Dar liūdnesnė jo padėtis pasidarė dėl 
to, kad jis pagaliau susirado draugę. 
Anksčiau jis niekada neišdrįsdavo šok
ti, bet vienos šventės metu, kur jis tu
rėjo pasakyti kalbą, susipažino su Mar- 
jata. Mergaitė gyrė jo drąsumą, jo kalbą 
—- jis gaudyte gaudė josios žodžius. Jie 
kartu išėjo namo, ir mergaitė pasiža
dėjo būti jo drauge. Taip jie tapo tik
rais gerais draugais.

Prieškalėdinę savaitę ūkininkai va
žiavo į miestą apsipirkti. Pagrindinėje 
gatvėje judėjo nesibaigianti rogių vir
tinė, ir žmonės grūdosi turgaus aikštė
je. Šitomis šventiškomis, apytamsėmis 
dienomis jie, Marjata ir jis, dažnai bū
davo drauge. Jie įsimaišydavo į tą 
knibždėlyną, juokdavosi ir spoksodavo.

O pagaliau vieną vėlų vakarą atsiti
ko tai — labai staiga ir nelauktai. Iš 
pradžių išilgai gatvės atbėgo vienplau
kė moteris, jos veide buvo siaubas, ir ji
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šaukė:
— Gelbėkite, gelbėkite! Jis užmuš jį!
Paskui ją svirduliuodamas bėgo vy

ras, kuris ranką laikė prie krūtinės. Iš
sibaigęs jis susmuko žemėn, ir raudona
sis jo žaizdų kraujas nudažė sniegą. Už
pakalyje jo tekinas bėgo nusigėręs vy
ras, rankoje laikydamas blizgantį peilį 
ir murmėdamas beprasmiškus žodžius.

— Tai iš proto išėjęs mūsų kaimo 
bernas, — švokštė moteriškė ir, papai- 
kusi iš baimės, stipriai įsikabino Armo 
rankos. — Jie davė jam degtinės. Gel
bėkite, gelbėkite gi jūs, gerieji žmonės, 
nes antraip jis nužudys mano jaunikį.

Nuo alkoholio pakvaišęs vyras priar
tėjo. Marjara stipriai prisispaudė prie 
savęs draugo ranką. Iš jos veido buvo 
dingusios visos spalvos, bet ji tiesiai 
stovėjo nedrebėdama. Armas nenoro
mis žengė porą žingsnių atgal.

Tuo pat metu girtasis vyras apsisuko 
ir atkišo savo peilį į gulintįjį žemėje.

Per Armą perėjo lyg žaibo šviesa, kad 
dabar atėjo jo valanda. Vienu metu jis 
galėjo išspręsti visą gėdą, visą, kas iš
kentėta. Jį baimingai laikė Marjatos 
ranka. Vyras buvo dvigubai didesnis už 
Armą ir įsiutęs nuo alkoholio. Berniu
kas neturėjo jokio ginklo.

Staiga Armas stipriai truktelėjęs iš
silaisvino. Greitu, tikru žingsniu jis pri
ėjo prie grupės ir atsistojo tarp pasigė
rusioje ir žemėje gulinčio vyro.

— Šalin peilį! — įsakė jis aiškiu 
balsu.

Pakvaišėlis suriaumojo ir užsimojo 
smūgiui. Tuo pačiu metu Armas pasi
lenkė, sukaupė visą savo jėgą ir visu 
svoriu krito vyrui į kojas. Šis nuvirto 
žemėn. Peilis skausmingai brūkštelėjo 
jam per kirkšnis, ir sunkus vyro kūnas 
užvirto ant jo.

Jis atgavo sąmonę tik ligoninėje. Jam 
buvo išlaužti du šonkauliai ir kirkšnyje 
gilaus piūvio žaizda, iš kurios nubėgo 
daug kraujo. Marjata sėdėjo prie tvars
tomojo stalo ir laikė jo ranką.

Iš skausmo jis aimanavo, iš krūtinės 
veržėsi gilūs atodūsiai, ir jis painioda
masis pradėjo pasakoti. Gydytojas mė
gino nuraminti jį, bet per ilgą laiką ja
me buvo susikrovę per daug kančios. 
Jis turėjo viską, o viską iš širdies išlieti. 
Klausėsi ir gydytojas. Marjata dar buvo 
per daug jauna ir ne viską gerai supra
to. Bet gydytojas suprato.

— Nusiramink tik, mano berneli, — 
tarė jis. — Iš tikro tu esi didvyris, nors 
pats ir neįžiūri to. Didvyriai ne būtinai 
visada būna drąsūs, iš dalies jie daug 
dažniau jaučia baimę, negu kiti. Čia 
kaip tik ir glūdi tikrasis didvyrišku
mas, jei įveikiama nugalėti savąją bai
mę. Taip, iš tikro tai gal be baimės ir 
nėra jokio tikro didvyriškumo.

Vertė K. B-as.

Naujasis Cleve- 
lando skautų 
tunto tėvų / rė
mėjų komitetas. 
Iš kairės Dr. M. 
Vaitėnas, p. p. 
Pašakarnienė ir 
Gedgaudas. 
Nuotraukoje 
trūksta p. P. 
Mašioto.

Nuotr. 
V. Bacevičiaus

18

19



Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Ave., Toronto, Ont., Canada

LAIVO “ADMIRAL GRAFF SPEE”
ŽUVIMAS

(Tąsa)
Vokiečiai atidengė į taikinius praga- pranešė ir kitiems britų laivams, ir su-

riską ugnį, ir tuojau ėmė kilti dūmų 
uždanga, už kurios laivas pasuko į pie
tus.

Septintą valandą dvidešimt penkios 
minutės padėtis truputį pasikeitė po to-, 
kai sunkusis vokiečių sviedinys pataikė 
į “Ajax” pabūklų bokštelį ir išmušė ke
turis pabūklus iš rikiuotės. “Ajax”, ne
mažindamas greičio, priartėjo per ketu
rias su pusę mylios prie “Graf Spee” ir 
iššovė torpedas, bet vokiečiai laiku tai 
pastebėjo ir lengvai iš jų išsisuko. Krei
seriai, priartėję prie kautynių laivo per 
keturias mylias, apibėrė jį sviedinių 
kruša ir pramušė daug skylių, bet nė 
vienos žemiau vandens linijos. Pusiau 
aštuntą kreiseriai pakeitė kursą į pietus, 
o vėliau manevruodami patraukė į ry
tus. Atsitraukiančius kreiserius vokie
čiai palydėjo stipria ugnimi, bet be ypa
tingų nuostolių britams. Tik vienas per 
aukštai lekiąs sviedinys perkirto “Ajax” 
didįjį stiebą per pusę ir sunaikino laivo 
anteną. Atstumas tarp laivų augo. 
Langsdorf lengviau atsiduso, bet, pasi
rodo, neilgam. Be penkiolikos aštuntą, 
kai atstumas tarp priešų siekė penkioli- 
ką mylių, lengvieji kreiseriai išsiskyrė. 
“Ajax” pasuko į kairę nuo “Graf Spee” 
kurso, o “Achilles” į dešinę.

Laikydami tokį atstumą, kad vokie
čių pabūklų ugnis jų nepasiektų, abu 
kreiseriai ėmė sekti savo nusižiūrėtą 
auką. Ir kaip ilgai tas galėjo tęstis?!

Langsdorff jautė, kad jo padėtis da
rosi nepavydėtina. Anglų kreiseriai, pa
naudodami savo greitį, galėjo pulti 
“Graff Spee” kada tik panorės, taip pat 
vėl greitai galėjo atsitraukti, kad jų ne
kliudytų vokiečių sviediniai. Aišku, jie 

stiprinimai galėjo bet kada atvykti. At
sipalaiduoti nuo priešo ir pabėgti nak
ties metu buvo neįmanoma. Be to laivo 
inžinierius jau pranešė, kad kuro atsar
ga labai menka. Liko vienintelė galimy
bė — patraukti į artimiausią neutralų 
uostą, pasipildyti kuro atsargas, vėl iš
eiti į jūrą ir žiūrėti kaip įvykiai toliau 
dėsis. Bent šiuo metu tiesioginio pavo
jaus nebuvo, nes nardlaiviai tik atsitik
tinai galėjo ten pakliūti. Todėl Langs
dorff, palikęs komandos tiltelį pats nu
ėjo patikrinti nuostolių, kuriuos padarė 
britų laivų pabūklai. Laive buvo nema
ža skylių, padarytų šešių ir astuonių co
lių pabūklų, zet tas laivo pajėgumo ne
sumažino. Blogiau atrodė ta vieta, kur 
virš vandens linijos radosi išplėštos di
džiulė anga, per kurią, esant aukštai jū
rai, vanduo galėjo piltis į vidų. Pro ke
lias vidutinio dydžio skyles šviesa ver
žėsi ir į priekines patalpas. Visos virimo 
galimybės, išskyrus mažą virtuvėlę, bu
vo sunaikintos, o be to, vanduo sugadino 
ne mažai laivo miltų atsargų. Blogiau 
buvo su šaudmenimis, nes liko mažiau 
negu pusė sviedinių laivo, vienuolikos 
colių pabūklams ir galėjo pakakti vien 
penkiasdešimčiai smūgių. Blogiausiai 
padėtis buvo skysto kuro, nes, bėgant 
pilnu greičiu alyvos tankai liko, beveik 
tušti.

Šalia to, su liūdesiu veide Langsdorff 
permetė akimis žuvusius: vienas kari
ninkas ir trisdešimt penki jūrininkai. 
Langsdorff dar galėjo guostis tuo, kad 
laivo mašinos liko nepaliestos, pabūklai 
veikė ir lengvas bangavimas nepylė 
vandens pro skyles. Jeigu padėtis nepa
sikeis, jis su esama kuro atsarga tikėjosi
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pasiekti Pietų Amerikos pakrantes. Ka
pitonas užlipo ant komandos tiltelio ir 
įėjęs į navigacinę ėmė studijuoti jūrla- 
lapius. Pasitaręs su vyresniais karinin
kais, jis nusprendė patraukti į Monte
video.

Dvi valandas Langsdorff nenulipo 
nuo komandos tiltelio, sekdamas perse
kiojančius lengvuosius kreiserius. Ke
lios minutės po dešimtos “Graff Spee” 
tolimačiai pagavo “Achilles” prisiarti
nusį mažiau negu per tryliką mylių.

Kautynių laivui atidengus ugnį, ant
ros salvės sviediniai sprogo arti britų 
laivo, kuris nieko nelaukdamas užsiden
gė dūmas ir pasitraukė į rytus.

Apie vienuoliktą valandą Langsdorff 
žiūronais pastebėjo britų prekinį laivą. 
Dviems kreiseriams sekant iš paskos jis 
negalėjo tikėtis jo paskandinti, bet su
galvojo pabandyti britus apgauti. Ra
distui įsakė pasiųsti kreiseriams sekantį 
pranešimą:

“Ajax” ir “Achilles” nuo “Admiral 
Graff Spee”. Prašau paimti anglų gar

laivio gelbėjimosi valtis.
Jis tikėjosi, kad jo pokštas sulėtins 

britų kreserius ir tuo metu “Graff Spee” 
suspės pranykti už horizonto-. Bet Har
wood nesidavė apgaunamas. Nemažin
damas greičio jis signalizavo prekiniam 
laivui, kuris pasirodė esąs ““S.S. Shake
speare” ir užklausė, ar jam reikalinga 
pagelba. Garlaiviui atsakius neigiamai, 
kreiseriai ir toliau sekė kautynių laivą 
ir taip iki vakaro. Septintą penkiolika 
“Ajax” priartėjo ir vėl jį vokiečių sal
vės privertė pasitraukti.

Aštuntą valandą “Graff Spee” radosi 
į pietus nuo Lobos salos, kuri guli tik 
kelios mylios nuo Urugvajaus krantų. 
Nuo tos vietos kranto linija pasuka į 
vakarus sudarydama didžiules žiotis, į 
kurias išteka Plata upė. Už penkiasde
šimties mylių į vakarus nuo Lobos sa
los, maždaug prieš plačiausią upės at
šaką randasi seklumų ruožas, maždaug 
šešiolikos mylių ilgio, vadinamas Banco 
Ingles. Atoslūgio metu kai kuriose vie
tose gylis siekia tik tris pėdas ir lūžtan
čios bangos rieda per paskendusių ir 
dalinai smėlių užneštų laivų griaučius.

Langsdorff apskaičiavo kursą taip, 
kad laivas, praėjęs seklumas iš šiaurės, 
pasuktų tiesia linija į Montevideo.

Įvertinęs padėtį, Harwood pasuko sa
vo “Ajax” į kairę, norėdamas apeiti 

Banco Ingles iš pietų ir neleisti “Graff 
Spee” pasprukti. “Achilles” sekė vokie
čių laivą iš paskos ir prabėgo tarp va
sarvietės Punto del Este esančios žemy
ne ir Lobos salos.

Temstant “Achilles”, nenorėdamas iš 
akių pamesti kautynių laivo, turėjo pri
artėti, ir tamsoje atstumas galėjo būti 
penkios mylios.

Du kartu “Graff Spee” pabūklai pa
leido į kreiserį po kelias salves, o britų 
laivas jam ir gi ugnimi atsiliepė. Nuos
tolių viena pusė antrai nepadarė.

Kai Langsdorff nustatė kursą į Mon
tevideo kanalą, esantį už penkiolikos 
mylių, ir to kurso pastoviai laikėsi 
“Achilels” kapitonas nusprendė, kad vo
kiečių laivas nebeketina pabėgti.

Vienuoliktą valandą nakties, kai 
“Graff Spee” įėjo į kanalą, Harwood at
šaukė persekiojančius kreiserius ir įsa
kė patruliuoti pakraštyje už teritorinių 
vandenų.

Stovėdamas ant komandos tiltelio, 
Langsdorff stebėjo dešinėje išsidėsčiu
sius tūkstančius įvairiaspalvių žiburių, 
kur radosi triukšmingas Montevideo 
didmiestis. Į vakarus nuo miesto, ant 
kalvos viršūnės, blykčiojo EI Cerro švy
turys. Staiga tamsą perplėšė šviesos 
pluoštas iš kranto. “Graff Spee” prane
šė savo vardą ir paprašė leidimo įeiti į 
uostą. Po kelių minučių buvo pranešta, 
kad vokiečių kautynių laivui leidžiama 
sustoti uosto inkarvietėje. Neužilgo 
Langsdorff per angliškai kalbantį kari
ninką painformavo turimus karo belais
vius, kad jie randasi Montevideo ir kad 
rytdieną būsią paleisti. Vidurnaktį, 
“Graff Spee” sunkaus inkaro nagai 
įsmigo į uosto dumblą.

Neužilgo po “Graff Spee” atvykimo, 
anglų tanklaivis “Olynthus” tyliai iš
slinko iš uosto papildyti komodoro Har
wood kreiserių skysto kuro atsargų.

Dabar prasidėjo imtynės tarp diplo
matų. Laivui sutaisyti taip, kad galėtų 
pasiekti Vokietiją, reikėjo keturiolikos 
dienų — taip Langsdorff ir pranešė sa
vo ambasadoriui Uragvajuje. Britų ir 
prancūzų ambasadoriai protestavo sa
kydami, kad šiuo atveju pagal tarptau
tinės teisės nuostatus laivas gali pasi
likti uoste tik dvidešimt keturias va
landas. Čia vokiečių ambasadorius at
šovė, kad dvidešimt keturias valandas 
galima taikyti laivui, kuris yra tinka-
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Clevelondo jūri
nės pajėgos ren
giasi kinkytis 
vėją . .,

Nuotr.
V. Bacevičiaus

mas jūrai. “Graff Spee” su daugeliu 
skylių abiejuose šonuose, žinoma šiai 
kategorijai nebetiko.

Uragvajaus vyriausybė paskyrė ko
misiją, kuri, apžiūrėjusi laivo sužaloji
mus, nusprendė, kad laivą padaryti tin
kamu jūrai, pakaks septyniasdešimt 
dviejų valandų. Vokiečiams tas buvo vis 
palankiau, negu dvidešimt keturios va
landos. Šiaip taip apsitvarkęs laivas ga
lėjo dar kautis, o gal kartais ir iš anglų 
išsisukti.

Sekančią dieną buvo bendrame kape 
palaidoti vokiečių žuvusieji. Tarp kelių 
vainikų vienas buvo ir iš britų laivų ka
pitonų, buvusių Langsdorff belaisvių, 
su sekančiu parašu:

“Atminimui narsių jūros vyrų nuo 
draugų iš britų prekybos laivyno”.
Anglų galimybės irgi atrodė neper- 

puikiausios — tik du apdaužyti lengvie
ji kreiseriai budėjo prie uosto. Kreiseris 
“Cumberland” iš Falklandų salų galėjo 
pasirodyti tik apie gruodžio 18 dieną, 
lėktuvnešis “Ark Royal” ir kautynių 
kreiseris “Renown” buvo toli į šiaurę 
nuo Pernambuco ir iki Montevideo tu
rėjo prabėgti 2 500 jūrmylių

Britai paleido gandus, kad minėti lai
vai jau atvyko ir laukia jūroje išeinant 
“Graff Spee”.

Langsdorff, neturėdamas galimybės 
šių gandų patikrinti, priėmė juos kaip 

tikrą dalyką ir pranešė Berlynui, jog 
prasilaužti pro anglų blokadą būtų be
viltis bandymas. Vokiečių laivyno ope
racijų skyrius nenorėjo tikėti, kad “Ark 
Royal” ir “Renown” galėtų būti prie 
Plata upės, bet laivyno štabo viršinin
kas galvojo, kad Langsdorff turėjo būti 
informuotas, jei prisiuntė šią žinią.

Berlynas nusprendė, kad Langsdorff 
turi “Graff Spee” sunaikinti.

Langsdorff su maža įgula išvedė laivą 
šešias mylias į pietų rytus nuo Monte
video', padėjo torpedos užtaisą į šaud
menų patalpas, o ilgas laidas nuo užtai
so' buvo nugabentas su įgulos likučiais 
į išnuomuotą vilkiką “Coloso”. Langs
dorff paspaudė mygtuką ir du perkū
niški sprogimai išdraskė plieno pastatą 
—■ suliepsnojo išsiliejusi alyva ir laivas 
nugrimzdo savo paties sukeltuose sū
kuriuose.

Tūkstančiai uragvajiečių stebėjo tokį 
retą atsitikimą. Bet su tuo dar viskas 
nepasibaigė. Gruodžio mėn. 20 dieną ka
pitonas Langsdorff rastas nusišovęs. Jo 
laivo likučiai jau ilsėjosi padengti tris
dešimties pėdų vandens sluogsniu.

B. S.

SESE, BROLI JAU ŠIANDIEN PRATĘSK 
"SK. AIDO" PRENUMERATA, JEI NORI, 
KAD JIS TAVE TVARKINGAI ATEINAN
ČIUS METUS LANKYTŲ.
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, 17 Lumbervale Ave, Toronto, Ont. Canada.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
® Užs. Skyriaus Vedėjui pristačius, nuo š. m. 

lapkričio mėn. 15 d. patvirtinti sekantieji Užs. 
Skyriaus pareigūnai: ps. Olegas Gešventas /Lon
don, Ont./ — Užs. Skyriaus Vedėjo Pavaduoto
jas, v.si. Raimundas Mieželis, s.v. psl. Rimvydas 
Tamošiūnas ir psl. Irenijus Kamantauskas •— sek
retoriato nariai /visi Bostone/, v.sl. Jonas Ulė- 
nas /New Yorkas/ — ryšininkas Estų Skautų 
Sąjungai. Bendradarbiais - Skyriaus ryšininkais 
atskiruose rajonuose patvirtinti: si. Jurgis Miko- 
lajūnas /Australijoje/, si. Vilius Fidleris /Ang
lijoje/ ir psl. Petras Cibitis /Vokietijoje/.

© Spaudos ir Inforrriacijos Skyriaus Vedėjui 
pristačius, nuo Š.m. lapkričio mėn. 15 d. patvir
tinti sekantieji Skyriaus bendradarbiai: s. Juozas 
Bulota /Montrealyje/, s. Alfonsas Kerelis /Čika
goje,/ ps. Romas Kezys /New Yorke/, s. Gerar
das Juškėnas /Clevelande/ ir v.s. Antanas Krau
sas /Melbourne/.

© Anglijos Rajono vadeiva, jam pačiam pra
šant, iš pareigų atleistas nuo š.m. rugsėjo mėn. 
1 d. Nuo tos pat dienos naujuoju vadeiva paskir
tas ps. Bronius Zinkus /88 Byron Str., Derby, 
England/ ir vadeivos pavaduotoju patvirtintas 
s.v. v.sl. Jaras Alkis /16, Newbolt Str., London 
E. 1, England/i

® v.s. Bronius Kliorė nuo š.m. lapkričio mėn. 
15 d. pakviestas LSB Vadijos nariu ir paskirtas 
LSB Vadijos atstovu "Mūsų Vyčio" redakcijoje.

® Vadija paskelbė gruodžio mėnesį KALĖDŲ 
GEROJO DARBELIO Vokietijos broliams ir sesėms 
mėnesiu. Visi Brolijos vienetai, ypač Kanados ir 
JAV rajonuose, prašomi į šra talką aktyviai įsi
jungti. Skautas skautui brolis! Smulkiau žiūr. šį 
"Sk. Aidą".

© Gruodžio mėn. 1 d. "Sk. Aidas" skelbia 
1956 metų vajų. Vajus tęsis 3 mėnesius ir jo lai
mėtojams /vienetams ir pavieniams platintojams/ 
skiriamos didesnės dovanos, kaip betkuriame 
anksčiau vykusiame vajuje. Vadovai kviečiami 
visus vienetus įtraukti į šį naująjį mūsų visų laik
raščio išlaikymo žygį. Skiltys, būreliai ir valtys 
registruojasi "S. Aido" administracijoje iki š.m. 
gruodžio mėn. 31 d. pranešdamos savo narių 
skaičių.

© Visiems vienetams pakartotinai pranešamas 
naujojo "Sk. A." administratoriaus adresas: Mr. 
L. Eimantas, 310 Emery Str., London, Ont., Ca
nada. Visus su laikraščio administracija susijusius 
reikalus prašoma nukreipti aukščiau nurodytu 
adresu.

@ Sąryšyje su prasidedančiu "Sk. A." vajumi, 
vienetų vadovai prašomi paskirti savo vienetų 
"Sk. A." platintojus. Savo keliu "Sk. A." admi
nistratorius susiriš su tuntininkais / vietininkais 
"Sk. Aido" administracijos įgaliotinių kiekvienoje 
vietoje reikalu. Šie įgaliotiniai bus administraci

jos, koip LSB Vodijos skyriaus, bendradarbiai ir 
tiesioginiai vietovėje judins "Sk. Aido" reikalus.

® Vienetų vadovai prašomi atkreipti ypatingą 
dėmesį į Pirmijos priimtas kat. skautų religinio ir 
dorinio ugdymo taisykles /žiūr. "Sk. A." Nr. 9 - 
1955/. Šio potvarkio įgyvendinimui vadovai pra
šomi nedelsiamai susirišti su vienetų kapelionais.

® Užs. Skyriaus vedėjas prisiuntė Vadijai smul
kų Skyriaus veiklos ploną 1956-57 metams.

® Š. m. spalių mėn. 29-31 d. BVS lankėsi Či
kagoje ir dalyvavo eilėje pasitarimų su vietos 
skautų-čių pareigūnais. Buvo aptarta eilė aktua
lių skautiškos veiklos reikalų. VS dalyvavo pasi
tarimuose su Lituanicos ir Baltijos Jūros tuntų 
vadijomis, pasitarime su Sąjungos GT dalyvau
jant SVS, posėdyje su ASS vadovybe. Vizitas Či
kagon buvo užbaigtas Seserijos Vadijos posėdžiu 
dalyvaujant Pirmijos nariams ir Čikagos visiems 
tuntininkams. BVS padarė pranešimą apie Bro
lijos ateities darbą ir jos padėtį tarptautinėje 
plotmėje.

BVS padarė vizitą Lietuvos konsului p. Daudž- 
vardžiui ir Poniai, kuri yra Seserijos Užs. Sky
riaus bendradarbė. Pasitarime dalyvavo ir s. dr. 
M. Budrienė. BVS nušvietė LSB tarptautinių san
tykių ir statuso reikalus, papasakojo apie nese
niai įvykusią džiamborę, egzilų VS skautininkų 
vizitą pas TSB direktorių gen. D. C. Spry ir tarp
tautinę Skautų Konferenciją.

® "Sk. A." techniškasis redaktorius ps. Vikto
ras Bričkus, pernai pavasarį baigęs Ontario Meno 
Akademiją, š. m. lapkričio mėn. 9 d. išvyko Eu
ropon vienų metų meno studijoms Paryžiuje, ps. 
V. Bričkus dirbo 5 metus redakcijos kolektyve ir 
labai daug prisidėjo prie "Sk. Aido" ugdymo. 
Mūsų menininkui reiškiama nuoširdi padėka uz 
didelį nudirbtą darbą ir . . . iki pasimatymo po 
metų Toronte.

KANADOS RAJONAS

NIAGAROS PUSIASALIS
Rugpjūčio 7 d., "Žalgirio" viet. jūr. skautai

- ės, turėjo nepaprastas laivo krikšto iškilmes, 
kuriose dalyvavo nemaža svečių.

Iškilmės pradėtos įsakymu įgulai. Padėkos žo
di rėmėjams ir jūrų skautavimo reikšmę apibudi
no v. valt. B. Simonaitis.

Krikšto apeigas atliko Tėv. B. Mikalauskas, 
OFM. Laivo kūmais buvo p.p. S. Radvilienė, G. 
Skoistys, Janušonienė ir J. Radvilas. Laivui duo
tas vardas "Baltija".

Jūr. sk. įgulą sveikino: kapelionas Tėv. B. Mi
kalauskas; Kūmų vardu — p. G. Skaistys; Apyl. 
V-bos vardu — p. V. Eįžinas; Vietininkijos vardu
— viet. ps. P. Balsas; Karių Ramovės vardu —• 
p. Janušonis; Taut. skyr. vardu — p. K. Žukaus
kas; Scenos Meno mėgėjų vardu ■— p. B. Simo-
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Žalgirėnų "Bal
tija“ Erie ežere 

nuotr.
Ed. Gulbio

naitienė. Visi sveikinimai ir linkėjimai buvo jaut
rūs ir įspūdingi.

Po oficialiosios dalies, laivas “Baltija", veda
mos v. velt. B. Simonaičio ir valt. J. Bieliūno su 
kapelionu ir kūmais išplaukė j banguojantį Erie 
ežerą, kur buvo nuleistas vainikas žuvusiems jū
rų skautams pagerbti.

Visi skautai ir svečiai po pasiplaukiojimo bu
vo pakviesti p. Radvilų suruoštoms vaišėms ir ten 
praleista keletas linksmų valandų. B. S.

LONDON, Ont.
@ Naujuoju Simono Daukanto dr-vės draugi

ninku liko ps. A. Gešventas. Buvęs draugininkas 
ps. L. Eimantas perėjo dirbti "Skautų Aido" ad- 
ministracijon.

@ Spalių mėn. 22 d. Lituanicos vyčių būrelis, 
talkininkaudamas Kultūros Fondo Įgaliotiniui, 
atliko visa darbg, pravedant puikų spektaklį. "Pi
nigėlius" —• 3 veiksmų komedijų visai Londono 
kolonijai suvaidino Detroito scenos mėgėjai. Pub
lika liko patenkinta

® Po vasaros atostogų vilkiukų ir jaun. skau
čių sueigos kas šeštadienį vyksta lituanistinės mo
kyklos patalpose. Mažieji sueigų visada laukia su 
dideliu susidomėjimu. L. E-tas.

Australijos Rajone
® Papildomai pranešama, kad š.m. gruodžio 

mėn. 28 ir ateinančių metų sausio 10 dienomis 
įvyksta Clifford Parke, netoli Melbourno Pan - 
Pacific džiamborė. Dvi Victorijos Tunto lietuvių 
skautų skiltys, vadovaujamos v.s. B. Dainučio, 
v.s. A. Krauso ir jūr. ps. A. Gabeco dalyvaus 
kalbamoje džiamborėje. Užsiregistravo ir pinigus 
jau įmokėjo 20 skautų. Į tą džiomborę suskris per 
15 000 skautų.

® Jau karštoji vasara čia pat. Be įvykstančios 
džiamborės stovyklauti yra nutarę Adelaidės Vil
niaus vietininkijo, Sydnėjaus vietininkija, Mel
bourno skautes su vilkiukais. Australijoje dabar 
tik prasideda vasara.

® ps. P. Pilkos rūpesčiu Canberroje steigiamas 

naujas lietuvių skautų vienetas. Ruošiami jam 
vadovai. Iki šiol Australijoje veikia šiose vietovė
se skautų vienetai: Melbourne, Adelaidėje, Syd- 
nėjuje, Brisbanėje ir Geelonge. Dabar sulauks ir 
Australijos sostinė lietuviško skautų vieneto, /k/

Vokietijos Rajone
HUETTENFELD

® Š.m. spalių 1-2 d. Huetteneflde, Vasario 16 
d. gimnazijos patalpose, įvyko pirmasis LSB Vo
kietijos Rajono sąskrydis, kuriame dalyvavo skau
tininkai, sk. vyčiai, vyr. skautės ir atskirų viene
tų vadovei — viso apie 25. Suvažiavimą atidarė 
LSB Vokietijos Rajono vadeiva s. A. Venclauskas, 
pasveikindamas visus dalyvius ir apibrėždamas 
sąskrydžio tikslą. Atidarymo proga kalbėjo Va
sario 16 gimnazijos dir. dr. Literskis, s. A. Gied
raitis, s. A. Gasnerienė, s. kun. V. Šarka, kun. 
Šimukėnas, gimn. mokyt. S. Antanaitis ir Škėrys. 
Raštu sveikinimą atsiuntė Vasario 16 gimnazijos 
Ateitininkų kuopos vados V. Natkevičius.

Po iškilmingos suvažiavimo dalies prasidėjo 
posėdžiai. Į prezidiumą buvo išrinkti s. A. Venc
lauskas, br. V. Raišys ir sesė L. Zandavaitė. Iš 
vienetų vadovų pranešimų paaiškėjo, kad visose 
vietovėse sparčiai priauga naujų narių. Pav., 
Aušros tunte, pradėjus veikti Vasario 16 gimna
zijai, buvo 32 skautai, o šiuo metu tuntą sudaro 
130. Šio tunto narių skaičių didinant ir veiklą 
aktyvinant ypač daug nusipelnė buv. tuntininkas 
ps. O. Gešventas. Tuntas gerai pasirodęs LSB pa
žangumo varžybose ir aktyviai dalyvavo dainų 
konkurse. Muenchene veikianti mišri dr-vė, susi
dedanti iš 15 skautų-čių. Lebenstedte veikiančios 
dvi skiltys. Pirmosios dienos posėdžiams pasibai
gus, suliepsnojo skautiškas laužas, kurį pravedė 
Aušros tunto skautai. Laužą pasirodymais paįvai
rino Viernheimo vokiečiai skautai.

Antrosios suvažiavimo dienos posėdžiai pradė
ti, ■ svarstant ateinančių metų veiklos planą. Iš
reikšta padėka užjūrio broliams ir sesėms už tei
kiamą rajonui paramą. Pasiūlyta kreiptis į BALFą 
ir VLIKo, taip pat paramos prašant.
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Tačiau vienas sąskrydžio dalyvių iškėlė mintį, 
radusia pritarimo, kad jau būtų pats laikas pra
tintis ne tik imti, bet ir duoti. Tai turėtų ne tiek 
materialinės, kiek auklėjamosios reikšmės. Kon
krečiai pasiūlyta pravesti loterijas, įsteigti skau
tu kooperatyvų gimnazijoje. Švenčių progomis 
bent vyresnieji skautai pagal išgales turėtų au
koti būsimai vasaros stovyklai.

Aptarti ateinančios vasaros stovyklos reikalai. 
Kalbėta apie atskirų skilčių organizavimų Olden- 
burge ir Wehnene. Rajono veiklos pagerinimui 
pasiūlyta pravesti 2-3 mėn. konkursų. Po disku
sijų apie rajono veiklą referatą "Skilties darbas" 
skaitė v.si Ed. Polkis. Pertraukos metu suvažiavi
mo dalyviai turėjo progos pažiūrėti krepšinio 
rungtynių tarp gimnazijos ir vokiečių iš Gross 
Gehrau komandų. Rungtynes laimėjo mūsiškiai 
104:45 pasekme.

Uždaromoj suvažiavimo kalboj s. A. Venclaus- 
kas pasidžiaugė, kad suvažiavimas savo tikslą 
pasiekė, padėkojo iš toliau otvykusiems vadovams 
ir visiems palinkėjo toliau tęsti skautišką darbą.

IŠ Vokietijos Rajono suvažiavimo: iš kairės j de
šinę s. A. Gasnerienė, sesė Laukaitienė ir s. A. 
Venclauskas. Nuotr. A. Skopo

JAV Rajone

"ŠILAINĖ" BOSTONO SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA
Šiais metais Bostonas dėl technikinių kliūčių 

stovyklavo atskirai nuo visų kitų Rytinio Atlanto 
pakraščio skautų. Stovykla prasidėjo rugpiūčio 
27 d. ir tęsėsi iki rugsėjo 4 d. Stovyklauti vieta 
buvo parinkta Loon Pond, Lakeville, Mass.

Iš viso stovyklavo apie 70 skautų - čių, kuriuos 
sudarė Bostono skaučių vietininkija, Brocktono 
DLK Vytauto skautų draugovė, Bostono DLK Kęs
tučio draugovė, Bostono jūros skautų Perkūno 
valtis, ir Bostono oro skautų Lituanica II būrelis.

Berniukų stovyklos viršininku buvo ps. Alg. 
Banevičius, o mergaičių — vyr. sk. v.si. E. Trei- 
nienė, stovyklos komendantu psl. R. Venckus ir 
adjutantu psl. R. Šležas.

Kasnaktj "Šilainėje" į padangę pakildavo 
bendro laužo liepsnos. Oro sk. H. Strolia puikiai 
palaikė šiuo metu stovyklautojų nuotaika, gerai 
eidamos laužavedžio pareigas. Jo nuopelnais 
kiekvienas laužas vis didėjo ir gražėjo.

Taip pat nuotaikai pagerinti, kasdieną pasiro
dydavo stovykloj leidžiamas laikraštėlis "Žarija", 
kurį redagavo vyr. sk. M. Gedminaitė ir oro sk. 
psl. A. Gustaitis.

® Pasibaigus rajono suvažiavimui, susirinko 
visi iš Vokietijos rajono suvažiavę sk. vyčiai savų 
reikalų aptarti. Dalyvavo 1 1 vyčių. Br. A. Brin- 
kis skaitė referatą tema "Skautas vytis ir kitos 
organizacijos". Po diskusijų, iškilusių referatą 
perskaičius, nagrinėtas Vokietijos Rajono Skautų 
Vyčių skyriaus steigimo klausimas. Nutarta sky
rių steigti, nes kasmet vis daugiau sk. vyčių pa- 
sisklaido po visą kraštą. Skyrius būtų jungtis. Iš
rinkta ir Skyriaus Valdyba: v.sl. K. Dikšaitis — 
vedėju, si. A. Brinkis — sekretoriumi, si. A. Sko- 
pas — iždininku ir v.sl. V. Raišys — nariu.

Visi Vokietijos Rajone gyveną pavieniai sk. 
vyčiai kviečiami registruotis adresu: K. Dikšaitis, 
Bad Godesberg, Schloss Annaberg.

Pirmasis LSB Vokietijos Rajono Skautų Vy
čių Sąskrydis nutarė pasveikinti visus LSS-je 
veikiančius skautų vyčių vienetus ir palinkėti 
jiems ryžtingai dirbti toliau skautiškąjį darbą, 
turint prieš akis savo kilniuosius tikslus.

Budėk ime!

Maloniausias įvykis buvo seniai nematytų 
džiamboristų atvykimas į stovyklą. Daugeliui ne
užteko dienos su jėis pilnai pasikalbėti ir pasi
dalinti Įspūdžiais, todėl šis jų sutikimas daugely
je vietų, užsitęsė dar gana ilgai pd tylos švilpu
ko. Graudu tiktai buvo matyti sekantį rytą džiam- 
borištus ir jų "šeimininkus" šveičiant puodus . . .

Lazdynų Pelėdų sesių būrelis stovyklos metu 
pakeitė savo kaklaraiščius irtapo vyresniųjų skau
čių vienetu. Nuo jų taip pat neatsiliko ir naujai 
įsikūrę oro skautai. Lituanica II, kuri per visą 
stovyklavimo laiką nešiojo geltonus kaklaraiščius 
ir stengėsi juos pakeisti, išlaikant egzaminus į III 
specialų oro skautų patyrimo laipsnį, stovyklos 
uždarymo dieną savo tikslą pasiekė ir pasipuošė 
naujomis spalvomis.

Daugelis kandidatų tapo skautais, daugelis pa
kopė patyrimo laipsniais ir specialybėmis, ir dau
gelis vyresnių skautų buvo pakelti į vyresniškumo 
laipsnius. Ši stovykla sukėlė visiems bostoniškiams 
dar didesnį norą stovyklauti. L. B. P.

CLEVELAND, Ohio
® /sks/ Akad. Skautų Sąjūdžio Clevelando 

skyrius spalių 22 d. Olmstead viešbutyje gražiai 
paminėjo ASS 31 metines. Iškilmingą sueigą ati
darė Clevelando ASD p-kė t.n. S. Juodvalkytė. 
Įnešus vėliavas, sugiedotas Tautos himnas. Korp! 
Vytis Clevelando sk. p-kas senj. V. Kamantas su
glaustai apžvelgė ASS nuo 1924 m. spalių 16 d. 
nueitą kelią, kartu primindamas žuvusius ar iš
tremtus ASS garbės narius, pirmininkus-kes ir 
narius-res. Vėliau sekė prasmingas s. Aid. Au- 
gustinavičienės pašnekesys apie akademinio jau
nimo ir atžalyno lietuviškumo išlaikymo momen
tus skautiškoje perspektyvoje.

Sueigą raštu sveikino LB p-kas St. Barzdukas, 
Clevelando akad. org. skyriai ■— Korp! Neo - Li
thuania ir Stud. Ateitininkai, "Mūsų Vyčio" red. 
f.l. Br. Kviklys, "Dirvos" red. B. Gaidžiūnas, Pr. 
Joga /Liet. Stud. S-gos JAV p-kas/, Čiurlionio 
Ansamblis, LSB 2-jo rajono vadeiva v.s. V. Šen- 
bergas, abu — skaučių ir skautų tuntai, Cleve
lando skautininkių klubas, ASS Los Angeles sk. 
ir pavieniai asmens. Iškilmingoji sueigos dalis už
baigta Gaudeamus.
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Vėliau jaukioje nuotaikoje pasivaišinta kavute 
ir kepsniais. Vaišių metu sueigos dalyviams pa
rodyti spalvoti filmai iš ASS gyvenimo. Jie apėmė 
tris epizodus — Korp! Vytis suvažiavimas Chico- 
goje, "Mūsų Vyčio" redakcijos darbai ir šios va
saros ASS stovykla "Pašvaistė" prie Deerfield, 
Ohio.

Sueigoje dalyvavo Clevelando ASS sk. narės - 
riai bei jų namiškiai ir bičiuliai. Mielųjų svečių 
tarpe buvo LB p-kas St. Barzdukas, "Dirvos" 
red. B. Gaidžiūnas su ponia, Radijo Klubo p-kas
J. Stempužis, LB kult. reik, atstovė s. Dunduraitė, 
s. A. Augustinavičienė, v.s. V. Kizlaitis, Korp! 
Neo-Lithuania p-kas J. Čiuberkis ir kt.

® /sks/ Clevelando Vytauto Didžiojo skautų 
dr-vės dvi skiltys spalių 8-9 d. iškylavo prie 
Hambden, Ohio, buv. "Žalgirio" stovyklavietėje. 
Praleistas smagus savaitgalis su skautiškais žai
dimais ir darbais. Pirmą vakarą skautai turėjo 
nuotaikingą lauželį. Iškylai vadovavo v.s. V. Kiz
laitis. Iškylautojus nuvežė ir parvežė sk. tėvai ;—
K. Gaižutis ir A. Rukšėnas ir sk. vyčiai Vyt. Mu- 
liolis ir Alf. Baliūnas.

© /sks/ Clevelando Skautų Tuntas spalių 30 
d., sekmadieni pašventė Lietuvos skautijos 37 - 
sioms metinėms. Miela buvo stebėti žvalius tvar
kingomis uniformomis skautus Šv. Jurgio bažny
čioje per sumą. Nuoširdus ačiū kun. Ivanauskiui 
už tokį mielą pranešimą iš sakyklos apie tunto 
šventę ir maldų intencijas. Jam prie altoriaus pa
tarnavo uniformuoti Vytauto Didžiojo draugovės 
skautai. Tuntas meldėsi už žuvusius, ištremtus ir 
mirusius bei kenčiančius Tėvynėje seses ir brolius 
skautus ir visą lietuvių jaunimą.

Po pamaldų skautai susirinko Lietuvių Salėje 
iškilmingon sueigon. Įnešus vėliavas, tunto suei
ga pradėta galingu Tautos himnu. Tuntinirikas 
ps. Vyt. Kamantas savo žodyje pabrėžė, jog Cle
velando tunto skautai, švęsdami 37-sias Lietuvos 
Skautų S-gos metines, dar ryžtingiau žada tar
nauti Dievui, Tėvynei Lietuvai ir padėti Artimui.

Skautų nuotaikas kėlė ir faktas, kad jų suei
goje dalyvavo pirmoji skautė Marija Skardžiuvie- 
nė ir pirmasis Vyriausiasis Skautininkas v.s. Val
demaras Šenbergas. Jiedu visus tuos 37 m. žengė 
su lietuviškąja skautija. Mažiausias tunto skau
tukas Įteikė gėlių puokštę pirmajai skautei M. 
Skardžiuvienei, o ji pabėrė mielų prisiminimų iš 
anų 1918 m. dienų Vilniuje, kur tada lapkričio 
1 d. pradėjo veikti pirmoji skiltis. Kiek tada būta 
jaunatviško pasišventimo bei karžygiškumo, tai 
dar tebebuvo Lietuvos laisvės atgavimo pirmieji 
metai. Po kūrimosi laikotarpio, sekė Nepriklau
somos Lietuvos klestėjimo metai ir, štai, dabar 
mūsų skautija veikia sunkiausiame laike — ne
priklausomybės netekus. Kalbėtoja kvietė skautu'; 
visomis pajėgomis siekti mokslo, kad vėliau gale
rų savo vertingą dalį atiduoti Lietuvai. Jos pabai
goje kukliai tartas — VIS BUDŽIU! buvo toks 
nuoširdus ir paskatinantis dabarties atžalynui eiti 
jos pradėtu lietuviškos skautybės keliu.

ALB p-kas St. Barzdukas savo žodyje skautams 
pabrėžė: "Aš tikiu jumis!" Esą jis matęs skautus 
tarnaujant Dievui, kai jie meldėsi bažnyčioje. Jis 
matęs juos vasarą Žalgirio stovykloje tarnaujant 
Tėvynei. Tikįs, kad jie tarnauja Artimui ir esąs 
dėkingas už aktyvią talką LB darbuose.

Kun. Goldikovskis pasidžiaugė, kad skautų 
šventė sutapusi su Kristaus Karaliaus švente. Pa
pasakojęs gražų pavyzdį iš Ispanijos kovų, išvedė 

lygiagretę šiai dienai šūkiu — Tegyvuoja Lietu
va, tegyvuoja Kristus Karalius!

Skaitomi tuntininko įsakymai. Pirmasis buvo 
skiltas LSS 37 m. sukakčiai ir pirmajai skautei 
M. Skardžiuvienei pasveikinti. Antruoju paskelb
tas Clevelando tunto pasirinktas vardas: Cleve
lando PILĖNŲ Skautų Tuntas. Pilėnų vardas yra 
prasmingas savo praeitimi. Tebūnie skautai verti 
šio vardo. Toliau paskelbta, kad Pilėnų tunte 
įsisteigė naujos vienetas —■ Martyno Jankaus jū
rų budžių įgula, M. Jankaus j. b. įgulą sudaro: 
jos vados jūrų s. VI. Petukauskas ir nariai— ps. 
R. Bajoraitis, v.valt. A. Juodikis, v.valt. Pr. Pet
raitis ir valt. A. Andrašiūnas

Šventės proga DLK Kęstučio dr-vės kandidatai 
— Alg. Blechertas, B. Grigaliūnas, Alg. Koklys 
ir R. Lipnevičius davė vilkiuko įžodį. Skauto įžodį 
davė Vytauto Didžiojo dr-vės kand. G. Neimanas 
ir V. Eimutis. Už pavyzdingą skautiškų paręigų 
atlikimą į pąskiltininko laipsnį pakeltas vytautė- 
nas Paulius Žygas. Jis taip pat išlaikė egzaminus 
ir gavo plaukiko specialybę. Naujų Pilėnų tunto 
narių įžodis per 37-tąsias metines buvo geriausias 
lietuviškosios skautybės gajumo įrodymas.

Naujojo Pilėnų tunto sk. tėvų būrelio k-to 
vardu prabilo p-kas dr. M. Vaitėnas. Jis konsta
tavo, kad Lietuvos skautija pagrindinius savo už
davinius atlikusi visais savo gyvavimo laikotar
piais ir palinkėjo Pilėnų tuntui augti ir stiprėt.

Pilėnų tunt. ps. V. Kamantas pasidžiaugė, jog 
šiemet tuntas sulaukęs plačios paramos iš sk. tė
vų, Clevelando LB apylinkės, L.S. Ramovės skyr. 
ir skaitlingų bičiulių. Pasišventusiems sk. rėmė
jams — V. Pošakarnienei, O. Jokūbaitienei, K. 
Paulauskui ir dr. M. Vaitėnui tuntininkas įteikė 
meniškus padėkos lapus. Jis kvietė skautų tėvus 
padėti Pilėnų tuntui. Tik kartu dirbdami sugebėsi
me išlaikyti lietuvybę.

ps. R. Bajoraičio vedami, skautai su svečiais 
padainavo ir sueigą baigė "Lietuva brangi" dai
na.

Pilėnų tuntas reiškia nuoširdžią padėką p. M. 
Ratkui už šioje šventėje įteikta $5.00 auka. 
HARTFORD, Conn.

/sks/Spalių 22-23 d. Hartforde buvo LSB 1-jo 
JAV rajonų skautų vadovų suvažiavimas. Jį ati
darė vadeiva s. A. Matonis, perskaitydamas LSB 
kapel. s. kun. J. Vaišnio, SJ, atsiųstą invokaciją. 
Su Tautos himnu buvo pakelta lietuviškoji tri
spalvė. Suvažiavimą raštu sveikino LSS Pirmijos 
p-kas v.s. V. Čepas, LSB Vyriaus. Skautininkas 
v.s. Stp. Kairys ir kapel. s. kun. Vaišnys, SJ. 
Žodžiu sveikino LSS Pirmijos p-ko pavad. v.s. E. 
Putvytė, Hartfordo sk. vietininkas ps. J. Benešiū- 
nas ir rajono vadas s. V. Nenortas.

Suvažiavimui pakaitomis pirmininkavo ps. A. 
Banevičius ir ps. R. Kežys. Kun. dr. V. Cukuras 
skaitė pašnekesį — "Dvasinis auklėjimas viene
te". Iš vienetų veiklos pranešimų išryškėjo, jog 
gerokai pažengta skautiškoje veikloje ir paaugta 
narių skaičiumi. Šiame rajone yra 362 noriai, iš 
kurių vietovėmis tenka: Bostonui — 111, New 
Yorkui — 84, Waterbury — 48, Hartfordui — 
43, Worcesteriui — 34, Elizabeth —■ 24, New 
Havenui — 10 ir Philadelphijai — 8. ps. V. Pi- 
leika, šio rajono sk. vyčių skyr. vedėjas, trum
pai supažindino su sk. vyčių veikla, ps. R. Šilba
joris skaitė pašnekesį — "Tautinis auklėjimas 
vienete". Pirmoji diena baigta uždaru laužu, ku
rį pravedė ps. R. Kežys.
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"Skautų Aidas", susitaręs su skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos Vadijomis, skelbia 
1956 m. prenumeratų platinimo vajų.

Dalyvauti kviečiami visi L.S.S. skautės-tai ir jų skiltys, būreliai, valtys.
SĄLYGOS: 1/ Viena iki vajaus - konkurso pabaigos apmokėto prenumerata •—- 2 taškai.

2/ Viena iki vajaus - konkurso pabaigos apmokėta garbės prenumerata — 5 taškai.
3/Skilties taškus sudaro visi jos skautų-čių surinkti taškai.
4/ Individualinę premiją laimi pavieniai ar vienetui priklausą skautai-ės, surinkę dau

giausia taškų.
5/.Skilčiai išvedamas rodiklis, dalinant visus surinktus taškus iš narių skaičiaus. Di

džiausias rodiklis nulemia pirmumą.
6/ Vajuje dalyvaujančių skilčių skiltininkai-ės registruoja savo skiltis administracijoje, 

prisiųsdami iki 1956 m. sausio 1 d. skilties norių skaičių. Iki tos datos neregistruotų 
skilčių platintojai laikomi pavieniais platintojais.

7/ Prenumeratų kvitai su pinigais turi būti administrocijon atsiųsti iki vajaus -konkurso 
pabaigos.

8/ Prenumeratų rinkimo knygelės gaunamos pas tuntininkus-kes, vietininkus-kes ąr jų 
skirtus spaudos ryšininkus, pas mažesnių atskirų vienetų vadovus ir "Skautų Aido" 
administracijoje.

9/ "Sk. Aido" metinės prenumeratos kaina $3.00, o garbės prenumeratos — $10.00.
10/Vajaus pradžia š. m. gruodžio 1 d., pabaiga 1956 m. kovo 10 d.

DOVANOS: Daugiausia taškų surinkusiai skilčiai, būreliui ar valčiai skiriama:
I dovana — skilties palapinė ir kiekvienam skilties nariui po stovyklinį miegmaišį 

/jei surinks ne mažiau 300 taškų/.
II dovana — skilties palapinė.
III dovana — stovyklos darbo įrankiai ir kiekvienom nariui po kompasą.

Pavieniams platintojams:
I dovana -—■ dvivietė palapinė ir miegmaišis.

II dovana — stovyklinė lova ir suomiškas peilis.
III dovana — 10 d. stovyklapinigiai.
IV dovana —■ tautiniais motyvais piniginė.
V dovana — "Skautybė Berniukams" knyga ir 1957 m. "Sk. Aido" prenumerata. 

PASTABOS: Vienetams ar pavieniams platintojams surinkusiems ne mažiau 25 garbės
prenumeratų komisijos nuožiūra skiriamos dar specialios dovanos. Skiltims ir pavieniams 

platintojams, veikiantiems mažesnėse lietuvių kolonijose, komisijos nuožiūra skiriamos 3 
specialios dovanos. Vajų laimėjusių vienetų ar pavienių dovanų laimėtojų nuotraukos 
talpinamos "Sk. Aide".

Visos ir visi j tradicinę taikę - 1956 metų vajų!

Sekmadienį dr. A. Šerkšnas skaitė paskaitą 
apie intelektualinio pajėgumo matavimą. Vėliau 
svarstytas ir diskutuotas ateinančių skautiškųjų 
metu veiklos planas. Pramatyta: 1956 m. rengti 
bendro visam rajonui vasaros stovyklą, kreipti 
ypatingą dėmesį į skilčių / būrelių tobulesnį dar
bą, organizuotai pravesti skautiškos spaudos va
jų, remti Vokietijoje esančius skautus, vesti skil- 
tininkų kursus, pravesti laužavedžių kursus, su
šaukti sk. vyčių sąskrydį New Yorke, lavinti sk. 
vadus ir kt. Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.

Hartfordo skautėms ir skautams, kurie puikiai 
priėmė suvažiavusius vadovus reiškiama nuoširdi 
padėka.
NEW YORK, N. Y.

/sks/ New Yorko skautų vienetų skaičiui pa
didėjus, nuo spalių 10 d. 1-jo rajono vadeivos 
N. Y. sk. vietininkija pertvarkyta į tuntą. Kartu 
patvirtintas N.Y. skautų vadovų pasirinktas var
das — New Yorko "TAURO" Skautų Tuntas. 
"Tauro" tuntininiku paskirtas ligšiolinis N.Y. sk. 
vietininkas ps. Romas Kežys, 100 Cook Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

New Yorko vilkiukų būrelis persitvarkė į Vil
kiukų draugovę, kurios draugininku paskirtas sk. 
vytis v.sl A. Alksninis.

New Yorke įsisteigė jūrų skautų laivas, kuriam 
vadovauja R. Penikos.

"Tauro" tunte dar yra skautų vyčių dr-vė, ku
riai vadovauja v.sl V. Gobužas, skautų dr-vė — 
vad. v.sl J. Ulėno. Tuntininkui be šių vienetų va
dovų vadijoje talkininkauja: skautų kapelionas 
kun. J. Pakalniškis, tunto adjutantas — v.sl. V. 
Mikalauskas ir tunto instruktorius bei patarėjas 
ypatingiems reikalams — ps. R. Šilbajoris.

Prie "Tauro" tunto veikia dramos sekcija, ku
rios režisorius yra akt. V. Kidolis, o reikalų ve
dėjas V. Mikalauskas. Skautų vyčių oktetui va
dovauja muz. M. Liuberskis, o okteto reik, vedė
jas — v.sl. V. Alksninis. Sporto sekcijai vado
vauja J. Lapurka. Tunto darbams moraliai ir ma
terialiai talkininkauja skautų tėvų ir rėmėjų dr-ja, 
kuriai vadovauja A. Revento pirmininkaujamas 
komitetas.
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