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LSS Korespondencinio Sąjungos Suvažiavimo Prezidiumas savo Biuletenyje 
Nr. 3 skelbia rinkimų rezultatus. Šiame KSS balsavo 167 dalyviai.
Išrinkti: l LSS TARYBĄ (bendruoju sąrašu):
1) v.s. V.Čepas (104 b.), 2) v. s. M.Budrienė (67 b.), 3) ps. E.Vilkas (61 b.), 
4) v.s. K. Palčiauskas (59 b.), 5) v.s. K. Jonaitis (54 b.) ir 6) v.s. Br.Kliorė 
(51 b.). Mažiau balsų gavę liko kandidatais.

I LSS TARYBĄ (Seserijos sąrašu):
1) v.s. K. Kodatienė (43 b.), 2) v.s. A.Šenbergienė (39 b.), 3) s. S.Stasiškienė 
(36 b.), 4) ps. Gr. Prielgauskaitė-Varnelienė (33 b.), 5) v.s. E.Putvytė (28 b.), 
ir 6) s.G. Meiluvienė (27 b.). Mažiau balsų gavusios liko kandidatėmis.

Į LSS TARYBĄ (Brolijos sąrašu);
1) v. s. A. Plateris (60 b.), 2) s. V. Bražėnas (57 b.), 3) j.s.K.Aglinskas (50 b.), 
4) s.G.Juškėnas (49 b.), 5) s.V.Kamantas (48 b.) ir 6) v.s. Pr. Karalius (47b.), 
Mažiau balsų gavę liko kandidatais.

I LSS GARBĖS TEISMĄ:
l)v. s. A. Aglinskas (118 b.), 2) s. O.Ščiukaitė (95 b.) ir 3) s .A. Kliorienė (91b.), 
Mažiau balsų gavę liko kandidatais.

Į LSS KONTROLĖS KOMISIJĄ :
1 )j.s. L. Knopfmileris (89 b.), 2) s. M.Babickienė (61 b.) ir ps. E.Zabarskas 
(55 b.). Mažiau balsų gavę liko kandidatais.

LS BROLIJOS VYRIAUSIUOJU SKAUTININKU:
v.s.Stp. Kairys (92 b.)

LS BROLIJOS VYRIAUSIOJO SKAUTININKO PAVADUOTOJU: 
v.s. A. Matonis(89b.)

LS BROLIJOS GARBĖS GYNĖJU:
S. V.Tallat-Kelpša (64 b.)

LS SESERIJOS VYRIAUSIA SKAUTININKE :
v.s. L.Čepienė (52 b.)

LS SESERIJOS VYRIAUSIOSIOS SKAUTININKĖS PAVADUOTOJA: 
v.s. E.Putvytė (50 b.)

LS SESERIJOS GARBĖS GYNĖJA :
v. s. St. Gudauskienė (35 b.)

RAJONU VADAIS:
Anglijos - s. K. Vaitkevičius, Atlanto (JAV) - s. V.Nenortas, Australijos - 
v. s. A. Krausas, Kanados - v.s. J. Bulota, Ramiojo Vandenyno (JAV) - ps. M. 
Naujokaitis, Venezuelos - v. s. P. Neniškis, Vidurio (JAV) - ps. A. Banionis. ^J

ic
**

**
**

*^
 J

į; 
Jį

;**
**

#*
 

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
 **

*#
*«

❖
«❖

**
♦*

**
* J

jt*
**

^*
*^

**
**

**
**

**
*

2



tilįMJSA.
1958 m. sausio men. , NR. 1.

Į Naujuosius Metus

Ramia širdimi ir pasitenkinimu paly
dime praėjusius 1957 metus, kurie buvo 
didelių rūpesčių ir darbų metais. Daug 
kas buvo nuveikta visos Brolijos mastu 
— tarptautiniu požiūriu per tarptauti
nius skautiškus pasireiškimus, tautiniu 
požiūriu per gyvų vienetų veiklą išky
laujant, stovyklaujant, turint pastovias 
sueigas, parengimus, vaidinimus, var
žybas ir pan. Ypatingai turėjo mus vi
sus džiuginti mūsų jaunųjų, kurių dau
gelis jau Lietuvos neprisimena, dvasia, 
kurios vedami jie džiamborėse kalbėjo 
svetimtaučiams apie savąją Tėvynę. Per 
visus šiuos praėjusius metus, reikia ti
kėti, skautybės idealai giliau įsmigo į 
mūsų širdis, priartindami mus žingsniu 
kitu arčiau prie Tiesos, Grožio ir Gėrio 
Šaltinio, pagrindinio mūsų gyvenimo 
Tikslo.

Naujieji 1958 metai pareikalaus ne
mažiau jėgų įtempimo ir kietumo. Prieš 
akis Tautinė Stovykla ir Jubiliejinių 
Metų Skautiško Pažangumo Varžybos.

Dešimtmetinė Tautinė Stovykla įvyks 
pirmą kartą išsiskirsčius iš Vokietijos. 
Gaila, kad nebegalėsime suburti visų 
savo brolių išeivijoje prie bendrojo ju
biliejinio laužo. Teks burtis rajonais ir 
nors mintimis jungtis gaivinant jėgas, 
tolimesnei Brolijos kelionei per sveti
mas šalis.

Didžiausias būrys brolių ir sesių, be 
abejo, suskris vienon vieton Šiaurės 
Amerikos kontinente. Ir šiam įvykiui 
kviečiu visus vienetus ir vadovus su di
džiausiu atsidėjimu ruoštis. Tautinės 
Stovyklos Organizacinė Komisija yra 
jau išsiuntinėjusi savo pirmąjį aplink
raštį. Darbas jau eina į priekį. Greitai 

turėsime žinių apie laiką ir vietą. Iš sa
vo pusės turime padaryti viską, kad vie
netai tinkamai pasiruoštų: suplanuotų 
savo stovyklavietes, sutvarkytų inven
torių, paruoštų pasirodymų, pasiruoštų 
skautiškoms varžyboms ir paų. Nepa
prastai daug dar galima padaryti žiemos 
ir pavasario laikotarpyje, kad Jūsų skil
tis. draugovė, tuntas ir vietininkija bū
tų tarp pirmųjų Brolijoje.

Pats didysis įvykis Brolijos gyvenime 
yra jubiliejinės varžybos, kurios viene
tams ir pavieniams skautams yra tikru 
veikimo planu, apimančiu viską ko iš 
jų reikalauja lietuviška skautiška mo
kykla. Tai egzaminas mums visiems. Jį 
turime laikyti visi ypatingai jaunuosius 
paskatindami ir ilgesnio darbo neište- 
siančius paspartindami. Prisimename, 
kaip Nepriklausomoje Lietuvoje pana
šios varžybos išjudindavo veiklą, kaip 
darbo nuotaika uždegdavo, ir kokią įta
ką palikdavo eilei ateinančių metų. Var
žybų komisija I-jame JAV rajone pra
deda savo darbą. Iš savo pusės prašau 
visų vadovų galimai artimesnio bendra
darbiavimo, kuris padės sklandžiau pra
vesti šį didelį jubiliejinį žygį ir parodys 
ko mes, kaip skautai, ir mūsų vienetai, 
kaip skautiški vienetai, esame verti.

Suspindėkime 1958-taisiais jubilieji
niais metais didesniais darbais ir gyves
ne skautiška dvasia, didesniu noru tar
nauti ir aukotis gražiesiems mūsų idea
lams.

Budėkime ir dirbkime!
v. s. St. Kairys, 

Jūsų Vyriausiasis Skautininkas

Toronto, 1958. I. 2.
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TAUTINĖS STOVYKLOS ORGANIZACINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS NR. 1.

švęsime Lietuvos skautijos 40 metų jubiliejų. Be visos eilės sumanymų ir įvairy
bių vienas iš svarbiausių tų metų įvykių bus TAUTINĖ STOVYKLA. Jos tikslas bus pa
rodyti mums patiems, mūsų bičiuliams ir šios šalies gyventojams, ko verti, ko yra 
pasiekę Lietuvos skautai sunkiausiose aplinkybėse, atskirti nuo gimto krašto, netekę 
visokios paramos, tapę, anot dainos, "paukščiais be savų miškų". Stovyklos tikslas 
bus parodyti visiems, kaip nepaprastai gaji ir graži toji Lietuvos atžalėlė, kurių Ap
vaizda lėmė augti svečiose šalyse, toli toli nuo Nemuno slėnių ...

T. Stovykla įvyks ateinančių metų vasarą moksleivių atostogų metu. Tikslus laikas 
bus paskelbtas, gavus iš tuntų ir vietininkijų pranešimus. Norima atsižvelgti į daugu
mos vienetų, ypač jų vadovų pageidavimus.

T. Stovyklos vieta - Didžiųjų Ežerų rajonas, linijoje : Custer - Detroit - Cleveląnd- 
Niagara-Rochester. Vietos klausimų komisija sprendžia su ypatingu atsargumu. Šiuo 
metu svarstomi gautieji atskirų vietovių pasiūlymai ir ieškoma vieta tose apylinkėse, 
kurios komisijos apskaičiavimu, būtų lengviau pasiekiamos didžiumai vienetų ir kurios 
pritrauktų daugiau lankytojų.

Kaip naujybė - šalia skautų ir skaučių stovyklų numatoma įkurti šeimų stovyklų, 
kur galės pabūti skautų vadovų šeimų nariai ne skautai.

Komisija palaiko nusistovėjusių tradicijų, kad rajonai ir tuntai įsikurtų, maitintųsi 
ir tvarkytus! savarankiškai, neišeidami iš bendrosios stovyklos programos rėmų.

Sutelktinėmis pastangomis turime siekti:
a) kad į T. Stovyklą suvažiuotų kiek galima daugiau skautų-skaučių iš JAV ir Kana

dos;
b) kad kaip paskiri skautai, taip ir vienetai sugebėtų kuo geriausiai pasiruošti sto

vyklai; kad savo apranga, savo inventorium, savo susitvarkymu ir įsirengimais pa
rodytų aukščiausio lygio skautiškumo;

c) kad pavyktų pritraukti galimai didesnį skaičių lankytojų - svečių kaip iš mūsų 
bendruomenės, taip ir iš šios šalies ir Kanados gyventojų.

Komisija ragina visus vienetus išnaudoti žiemos mėnesius pasiruošiant dideliam 
žygiui:

1. Sutvarkyti ir papildyti stovyklavimo inventorių (palapines, loveles, virtuvių 
įrengimus ir 1.1.), įsigyti vienodas uniformas.

2. Ne pro šalį būtų jau iš anksto mokytis lietuviškų dainų, pasiruošti laužų pasi
rodymams, kad jie būtų aukštos vertės, kad nereikėtų "laužti ką nors iš piršto"stovyk- 
loj paskutinę dieną. Didesnės apimties su daugiau dalyvių pasirodymus galėtų paruošti 
susijungę vienos vietovės Seserijos ir Brolijos vienetai. Pageidautini gerai paruošti 
vaizdai iš tolimosios ir artimosios Lietuvos praeities. Kreipkimės į mūsų dramatur
gus, režisorius, rašytojus ir prašykime veikalų, sugestijų, nurodymų.

3. Pats laikas pradėti rūpintis lėšomis. Būtų gera, jei tėvų - rėmėjų būreliai jau 
dabar pradėtų telkti lėšas bendriesiems stovyklon vykstančių vienetų reikalams. Pa
vieniai skautai galėtų pradėti taupyti savo stovyklos ir kelionės mokesčiams, kad ne
reikėtų prašyti iš tėvų iš karto visos sumos. Tokį pavienių skautų taupymą patartina 
pravesti organizuotai. Draugovės, būreliai ar skiltys turėtų išsirinkti santaupų tvar
kytojus, kurie rinktų ir registruotų įnašus bei laikytų juos saugiose rankose (banke) ar 
pas tėvus).

Visus tuntininkus-es ir vietininkus-kes prašome nedelsiant pranešti komisijai, kurį 
laiką (2 sav.) siūlytų Taut. Stovyklai, atsižvelgiant į savo vietovės ir ypač vadovų in
teresus (jų atostogų laiką).

Komisija kviečia visus esamus ar buvusius vadovus būti jos talkininkais, nepagai
lėti laiko, pasidalinant sveikais sumanymais ir turimais patyrimais.

Tautinė Stovykla - visų mūsų garbės reikalas.
Komisijos adresai: Komisijos pirmininkas - v. s. Pr. Karalius,

484 East 123rd St.,
Cleveland8, Ohio., 
Tel. - PO 1-2308.

L.S.Seserijos reikalams - ps.E.Nasvytienė,
17618 Ingleside Ave.,
Cleveland 19, Ohio,
Tel. - IV 6-0877.

L. S. Brolijos reikalams - s. Vyt. Civinskas,
490 East 118th St., 
Cleveland 8, Ohio, 
Tel. - PO 1-1805.

Taut. Stovyklos Organizacinė Komisija
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DIEVUI ARTIMAS IR ŽMONĖMS MIELAS
Alfa Sušinskas

Evangelinis muitininkas išėjo iš šven
tyklos Viešpaties išteisintas, nes jis pa
rodė Jam save tokį, koks jis buvo: jis 
atidengė savo dvasinį skurdą ir prašė 
atleidimo. Evangelinis farizėjas, taip iš
didžiai Viešpačiui save pristatęs, liko 
pasmerktas, nes jis veidmainiaudamas 
norėjo Jį šventykloje apgauti: jis rodė 
save tokį, koks jis nebuvo... Muiti
ninkas susilaukė Viešpaties gailestingu
mo dėl savo nedirbtinio, tikro nusiže
minimo, kuris buvo apėmęs jo širdį.

Muitininkas savęs nepervertina, bet 
teisingai save įvertina. Jo elgesys at
skleidžia nusižeminimo esmę, nes nusi
žeminimas yra laikymas savęs tuo, kuo 
žmogus iš tikrųjų yra: nusižeminimas 
yra teisybė apie save patį.

— Aš sakau man duotąja malone vi
siems jūsų tarpe, — rašo Šv. Paulius 
Apaštalas, — kad neturėtumėte apie sa
ve geresnės nuomonės, kaip pridera, bet 
kad manytumėte apie save teisingai ir 
kiekvienas, žiūrėdamas tikėjimo saiko, 
kaip Dievas yra paskyręs (Rom. 12, 3).

Teisingai suprantamas nusižeminimas 
nėra neprotingas savęs niekinimas, nu
vertinimas, nėra savęs pažeminimas: jis 
yra tikrojo savęs atradimas ir pažini
mas — jis atidaro dvasines žmogaus 
akis, pro kurias žmogus pamato save to
kį, koks jis sau yra, o ne koks jis žmo
nėms atrodo.

Nusižeminęs žmogus yra pusiausvyros 
žmogus: jis nenuliūsta peikiamas, nesi- 
didžiuoja giriamas. Neteisingai peikia
mieji ar giriamieji žodžiai nesumažina ir 
nepadidina nusižeminusiojo savigarbos, 
nes jis žino, kad jis toks nėra. Nusižemi
nimas duoda jam jėgos ir drąsos išlikti 
šių žodžių nepaliestam ir širdies gilu
moje išlaikyti ramią dvasinę pusiau
svyrą.

Nusižeminimas nepažeidžia žmogaus 
savigarbos. Priešingai: jis ugdo sveiką 
ir neperdėtą, neišpūstą savigarbą.

Nusižeminąs žmogus prisipažįsta su
klydęs ir prisipažindamas jaučiasi gar
bingai pasielgęs. Jis supranta save esant 
netobulą ir žino, kad į tobulumą kopia
ma per išvengti norimas ir apgailimas 
klaidas. Užsigindamas suklydęs jis jaus

tųsi nusikaltęs teisybei, savo sąžinei ir 
garbei, o Viešpačiui jis būtų dar vienas 
naujas farizėjas.

Nusižeminęs žmogus nesigiria nei sa
vo darbais, nei savimi. Jis žino, kad yra 
žmonių, daug daugiau, už jį nuveikusių ir 
daug kuo pranašesnių. Juo labiau jis ne
priskiria sau darbų, kurių jis nėra at
likęs, ir šiais ne savo darbais jis nesigi
ria. Iš viso, pasigyrimas jam atrodo pa
žeminąs savigarbą.

Vertindamas kitą žmogų, nusižeminu
sysis pirma pažvelgia į save, ir, prieš 
tardamas neigiamą žodį apie artimą, jis 
pagalvoja, ar kartais tas neigiamas žo
dis neturi būti pirm taikomas jam pa
čiam. Jis yra jautrus artimo garbei ne
pakenkti.

Nusižeminusios širdies žmogus jieško 
kitame žmoguje ne blogio, bet gėrio. 
Radęs kitame blogį, to blogio jis nepa
didina savo kandžiu, dygiu liežuviu.

Jis nežemina kito, visada pripažįsta 
jo nuopelnus ir džiaugiasi jo garbingais

VISI RUOŠKIMĖS 
ŠIŲ METŲ 

TAUTINEI STOVYKLAI!
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laimėjimais; jis jieško progos kitam pa
dėti, stengiasi kitą suprasti, gyvena jo 
džiaugsmu ir jo skausmu dalinasi; jis 
nenori gyvenimu kito apsunkinti. Tas 
pats Šv. Paulius Apaštalas primena šiuo 
reikalu Pilypų krikščionims:

— Padarykite mano džiaugsmą to
bulą, vienaip manydami, turėdami to
kią pat meilę, tokią pat širdį, tokius pat 
jausmus, nieko nedarydami dėl vaido, 
nė dėl tuščios garbės, bet dėl nuolanku
mo, laikydami vienas kitą viršesniu už 
save, žiūrėdami kiekvienas ne to, kas 
jam naudinga, bet kas kitiems. Turėkite 
savyje tokius jausmus, kokius turėjo 
Kristus Jėzus (Pilyp. 2-5).

Tikras nusižeminimas visada eina 
kartu su artimo meile.

Tačiau nusižeminimas nėra dvasinės 
silpnybės išraiška, nėra siplnųjų žymė: 
jis, būdamas viena iš didžiųjų dorybių, 
yra dvasinės žmogaus galybės ir kilny
bės ženklas. Tikras nusižeminimas ne
siduoda kitų išnaudojamas ir teisingo
mis priemonėmis kovoja dėl savo teisių, 
tvirtu žingsniu garbingai verždamasis 
visur laimėti. Nusižeminusysis nėra 
koks nors Molio Motiejus, nėra liurbis 
ar baikštuolis: jo nusižeminimo dvasia 
terodo teisingą savęs supratimą.

Ir visdėlto tikras nusižeminimas yra 
susijęs su nuoširdžiu religiniu gyveni
mu: religinis gyvenimas yra didžioji 
nusižeminimo įkvėpėja ir palaikytoja.

Nusižeminęs žmogus yra ne tik žmo
nių santykiuose mielas, bet jis ir Die
vui yra artimas ...

Nusižeminimas padeda žmogui gy
venti dorybinį gyvenimą, sekant di
džiuoju paties Išganytojo nusižeminimo 
pavyzdžiu, Jam patampant žmogumi ir 
mirštant ant kryžiaus. Savo nusižemi
nimu žmogus priartėja prie Viešpaties 
gailestingumo. Gi puikybė ne tik griau
na žemiškąją žmogaus laimę, bet kartu 
ir tolina jį nuo Pasaulio Kūrėjo malo
nės. Žmogaus puikybės darbai neįrašo
mi į dangiškąsias nuopelnų knygas: jie 
yra beverčiai Dievo akyse ...

Gabus ir gražiakalbis vienos kated
ros vargonininkas turėjęs puikų chorą, 
kuris nuostabiai giedodavęs per pamal
das. Toji katedra pasižymėdavusi iškil
mėmis Marijos garbei, ir tas choras, vie
tiniu papročiu, per Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę ypatingai gražiai jos 
garbei attikdavęs skambųjį himną 
“Magnificat”.
4

Kiekvienas skautas Įsigyja ir skaito 
"SKAUTYBĘ BERNIUKAMS". 

Užsakymus siųsti:
H. Stepąitis, 111 High - Park Ave., 

Toronto 9, Ont.

Mūsų sesės prie savos parodėlės Pasaulinėje Skau
čių Stovykloje Nuotr. D. Fidlerienes

Kartą per šią šventę vargonininkas 
nutaręs pats vienas pasirodyti ir “Mag
nificat” giedoti be choro. Aišku, gra
žiuoju savo balsu šį himną jis įspūdin
gai sugiedojęs.

Tą pačią naktį vargonininkas turėjęs 
regėjimą. Jam pasirodžiusi Dievo Mo
tina klausdama, kodėl šį kartą per jos 
šventę nebuvęs giedamas “Magnificat”.

Vargonininkas jai atsakęs, jog himną 
jis pats atgiedojęs — argi ji negirdėjusi?

Ir tarus tada jam Dievo Motina Ma
rija:

— Tu norėjai save iškelti ir pagar
binti, ir giedojai iš puikybės. Dėl to nė 
vienas giesmės garsas nepasiekė dan
gaus ...

Iš tikrųjų: “Kiekvienas, kurs save 
augština, bus pažemintas, ir kas save 
žemina, bus paaugštintas” (Luko 18, 14). 
Šie šventieji Evangelijos žodžiai yra be 
išimties, ir niekas nuo jų nepabėga.

6



I

(t q s a )

Berniukas apsivilko, užsidėjo šiltą ke
purę, įsistojo į senus tėvuko veltinius, 
giliai į kišenę įsikišo radinį ir išėjo lau
kan. Reikia eiti per mišką. Jei medžioto
jų nesutiksiąs, piniginę nunešiąs ponui 
Girūnui. Greitais žingsniais pasileido 
medžiotojų išmintomis pėdomis, o Sar
gis cypdamas blaškėsi ant grandinės — 
norėjo kartu miškan bėgti. Jonukas bu
vo geras seklys. Sekti pėdsakus sniege 
nebuvo jam nieko lengvesnio. Tai eida
mas, tai pabėgdamas brido sniegu, tar
pais vis sušukdamas:

— Ponai!... Ponai!... Ū-ū!...
Skambėjo šauksmas, ne vieną žvėrelį 

pabaidė, bet daugiau niekas neatsiliepė. 
Ne kartą stabtelėdavo pasiklausyti, ar 
neatpuškuoja kas. Bet kai jis sustodavo, 
būdavo ramu aplinkui, tik kai kur pa
puręs sniegas eglių viršūnėse pasileisda
vo žemyn smulkiomis dulkėmis, apiber
davo kepurę ir pečius.

Kur tie ponai taip greitai dingo? Negi 
jie jau čia nebemedžioja? Bet jis eina 
juk aiškiai jų išmintu sniegu. Reikia 
skubėti, reikia vistiek pasivyti.

Pralindęs pro didesnį tankumyną, Jo
nukas išnėrė į aikštelę, kurioje pamatė 
kelias eiles lygiai sukrautų rąstų, apneš
tų sniegu ir, matyt, ilgesnį laiką neju
dintų. Dar neperėjęs visos aikštelės, pa
matė prieš save keliuką, daugiau į visas 
puses išmintų pėdų, o pagaliau — čia 
ir arklio būta ir naujai rogėmis prava
žiuota. Sustojo, dairėsi. Jokių kitų žy
mių sniege nebuvo. Vadinasi, jų eita iki 
čia, paskui sėsta ir nuvažiuota. Pasileido 
keliuku rogių pravažomis. Keliukas vin
giavosi tarp aukštų krūmokšnių, tiesių 
beržų ir papuvusių uosių. Kraujas veržė 
skruostus, akys drėko šaltyje, bet eiti 
buvo šilta.

Iš kažkur ėmė atskambėti žvangučiai. 
Vis garsyn, vis aiškyn. Kad kažkas prieš 
jį atvažiuoja, Jonukui jau buvo tikra. 
Smarkiau plakė širdis. Gal būt, jie grįž
ta? Jis čia pamatys ponus, atiduos ką 

radęs ir grįš laimingas namo. Dargi gal 
ji pavėžės iki kirtimo? Bet visa, apie 
ką jis galvojo, greitai virto kitu vaizdu.

Prieš jį, springdamas garsu, prunkš
damas be paliovos, lengva ristele lėkė 
bėris, pakinkytas traukti baltas ir ries
tas kaip gulbė rogutes, kuriose sėdėjo 
du žmonės: jaunas vyras ir, tur būt, dar 
jaunesnė mergaitė — abu raudonais 
kaip kraujas veidais, linksmi, paslėpę 
kojas po sunkiu juodu kailiu. Jonukas 
pasitraukė iš kelio ir įklimpęs sniege 
akimis nusekė pravažiuojančius. Ne — 
tie patenkinti veidai jam visai nematyti.

Staiga vyras įtempė vadeles ir arklys 
sustojo.

— Ei! Eikš čia!... — šaukė jis atsisu
kęs.

Paskubomis Jonukas pribėgo prie 
rogučių.

— Tu, aišku, žinai, kur tas kelias ve
da? — tiesiai paklausė berniuką vyras.

— Iki kirtimo, visai nebetoli baigiasi.
— Tai žiūrėk, Algi, ne į tą keliuką bū

sim pasukę, — lyg nusistebėdama, lyg 
apsidžiaugdama šūktelėjo mergaitė.

Ilgametis Clevelando skautų tuntininkas s. V. Ka
mantai atsisveikina su tuntu

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Taip kiekvienais metais 
vis naujų ateina. . . 
Clevelandas. ..

Nuotr. VI. Bacevičiaus

— Labai dažnai pasitaiko žmogui pa
sukti ten, kur jis nenori, — atsakė vy
ras linktelėjęs.

— Bet juk mums šiandien vistiek, kur 
važiuojam, svarbu lėkti tuo baltu, žė
rinčiu sniegu, deginti veidus saulėje ir 
šaltyje; juk šiandien taip gražu!... — 
kalbėjo ne lūpos, o mergaitės širdis, ir 
balsas skambėjo miške: toks gražus, at
viras ir malonus.

Jonukas stovėjo nuleidęs galvą ir gal
vojo apie žmones, vadinamus laimingais. 
Ne tik galvojo, bet ir šią minutę buvo 
šalia jų, kurie tikrai yra turtingų tėvų.

— Tai ką, sukam arklį ir lekiam, kur 
daugiau erdvės, kur keliai nesibaigia, — 
ir vyras patraukė vadeles.

Arklys trypė, sukosi rogutės, po ku
riomis sniegas cypė kaip prispausta pe
lytė. Jonukas metėsi į šalį, atsišliejo į 
puši ir laukė jų nuvažiuojant.

Bet jie nenuvažiavo.
— Sakyk, kur gi tu keliauji? — pa

klausė vyras.
— Aš nė pats nežinau, — eidamas at

gal prie jau apsuktų rogių atsakė ber
niukas.

— Kaip tai nežinai?

— Aš ieškau dviejų medžiotojų, kurie 
neseniai pas mane buvo užėję ir... vie
nas iš jų pametė piniginę, — ir Jonukas 
visa papasakojo kaip atsitikę.

— Geras esi vaikas, sėsk, nuvešim pas 
poną Girūną, jie jau ten gal bus sugrįžę.

Jonukas įšoko į rogutes, susirietė prie
kyje prie ponų kojų, nes atsisėsti vietos 
tebuvo dviem.

Lėkė rogutės, skardeno žvangučiai 
miške, sniego dulkės prausė berniukui 
veidą, krito ant kepurės ir pečių. Vyras 
protarpiais apklausinėjo Jonuką, kuris 
viską pasakojo apie save, tėvuką, gim
naziją. Protarpiais Jonukas turėjo klau
sytis vyro ir mergaitės pašnekesių apie 
gražią žiemą, malonias Kalėdų atosto
gas, apie kažkokius šokius, profesorius, 
operas... Protarpiais būdavo tyla. Gal 
tada kiekvienas galvodavo apie tai, ką 
kalbėjo. Gal abu laimingieji galvodavo 
tą patį, bet Jonukas nieko daugiau ne
norėjo — greičiau pasiekti tikslą, ati
duoti radinį ir grįžti namo.

Po keliolikos minučių jie išlėkė iš 
miško, pravažiavo kryžkelę, kur juos 
pasitiko sušalęs, ledo varvekliais pasi
puošęs Rūpintojėlis, pasuko keliuku į
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kalnelį, ant kurio sniege ir medžiuose 
paskendęs glūdėjo pono Girūno ūkis.

ir * ☆

Durys buvo praviros į svetainę, kai 
Jonukas, aštria šluota nubraukęs sniegą 
nuo veltiniu, nedrąsiai įslinko j prieš
kambarį, įleistas tarnaitės. Svetainėje 
kalbėjosi vyrai.

—Kartais aš jo visai nesuprantu, čia 
suplanuoja vienaip, žiūrėk, kitaip pa
daro. ..

— Bet juk pasitaiko pripuolamai su
tikti pažįstamą, gal net seniai matytą, 
žmogų...

— Ponas, čia toks berniukas pas jus 
atėjo, — įsimaišė tarnaitės balsas.

— Kur jis?
— Laukia.
Žingsniai — ir prieš Jonuką atsistojo 

ponas Girūnas, augalotas, linksmo veido 
senstelėjęs apylinkės pažiba.

— Na, kuo gi galėčiau tau padėti? — 
peržvelgęs Jonuko varganą apdarą, tarė.

— Ne pagalbos atėjau, pone... — ir 
Jonukas keliais žodžiais nusakė ko at
ėjęs.

— Kur jie buvo, tu sakei?
— Pas mane...
— Taip, bet kaip tavo pavardė?..
— Arelis... Ponas manęs nebeatsi- 

menat...
— Jonukas! Na, eikš vidun. Kaip iš

augęs, mokaisi?... Tavo mama buvo ge
ra darbininkė. O... Areliai iš pamiškės! 
— ir vyras patapšnojo berniukui per 
petį, beveik stumte įstūmė svetainėn. 
Pašaukęs tarnaitę, liepė jai nunešti jo 
kailinius ir kepurę.

— Ačiū, pone, už priėmimą, bet aš tu
rėsiu tuojau skubėti namo, temstant 
grįžta tėvelis.

— Laiko yra, pabūk, apšilk, o kad są
žiningas esi, gausi gal ir litą.

Svetainės kampe sėdėjęs pasikėlė po
nas Giedrys.

— Matai, ir vėl susitinkam, — pasakė 
jis eidamas prie berniuko, kuris čia pat 
ištraukė radinį ir ištiesė Giedriui.

Vyras papurtė galvą.
— Piniginė ne mano, ji bus Pijaus...,

— paėmė radinį, — atiduosiu jam, kai 
tik sugrįš, ačiū tau... kaip tavo vardas? 
pamiršau...

— Na, gi vilką minim, o vilkas jau čia,
— dirstelėjęs į langą lyg nudžiugo Gi
rūnas.

— Galėsi dabar pats jam atiduoti, o 
be radybų neapsieis, — ir piniginę Gied
rys greitai įbruko Jonukui į rankas.

Pro didelį langą buvo matyti, kaip 
Kasiulis, sunkiai vilkdamas kojas, kopė 
keliuku į kalnelį. Ant peties užkabintas 
šautuvas lingavo su visu jo kūnu kaip 
švytuoklė, skaičiuojanti žingsnius.

— Sakė Lygumuose ilgiau užtruksiąs... 
sunku jį suvaikyti... — kalbėjo Giedrys 
tartum sau, akių nenuleisdamas nuo 
ateinančio draugo.

— Jis sako viena, o daro kita, toks 
jau jo būdas, — atsiliepė Girūnas, nu
eidamas nuo lango. Jis pašaukė tarnai
tę, liepė atnešti arbatos ir kreipėsi į Jo
nuką:

— Na, kaip tavo tėvukas laikosi?
— Ačiū, vis dar kruta...
— Kai tavo mama pasimirė, norėjau

Reprezentacinė skiltis, stovyklavusi Pasaulinėje 
Skaučių Stovykloje Nuotr. D. Fidlerienės

CXXXXXXXXXXXXX
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Populiarusis Lenciūgėlis Omahoje. 

paimti tėvuką, norėjau, kad apsigyven
tų pas mane, dirbtų man, bet kur tau, 
sėdi prisirišęs prie savo trobelės tartum 
ten kokius turtus saugotų...

— Kiekvienam žmogui didžiausias 
turtas jo tėviškė, — atkirto Jonukas.

— Ak, ką čia’... — nervinosi šeimi
ninkas, — tiems didžiausias, kurie jokio 
turto neturi. Reikia naudoti galimybes, 
štai, kas svarbiausia žmogui.

Tarnaitė atnešė arbatos.
— Na, eime, išgersim, — pakvietė Gi

rtinas Jonuką.
Susėdus prie staliuko, trinktelėjo 

priebučio durys.
— Gerk, užkask, kas patinka, aš einu 

pasitikti pono Pijaus...
Giedrys vaikščiojo svetainėj ir rūkė, 

o Jonukas pūsdamas ėmė sriūbčioti ar
batą, pasiskanindamas vienu kitu sal
džiu sausainiu.
- —Gal tu poryt norėtum mums pava
rinėti zuikius?... — staiga prabilo Gied
rys ir sustojo.

— Niekada nebandžiau, bet... jei rei
kėtų, padėčiau.

— Žinoma, ne veltui, mes užmokėsim, 
bus sąsiuviniams ir pieštukams...
8

Nuotr. K. L. Musteikio

— Getai, ateisiu, sakykite kurią va
landą ir kur?

— Šitai jau ponas Girūnas nustatys, 
netrukus sužinosi...

Prasivėrė durys. Įėjo Kasiulis ir Girū
nas.

— Na, žiūrėk, Pijau, dar vieną varo
vą turėsim! — rodydamas į Jonuką 
Giedrys linksmai pasitiko įėjusius drau
gus.

Bet Kasiulis nieko neatsakė. Jo vei
das buvo pasikeitęs, akys lakstė po sve
tainę, lyg nebenorėdamos nieko matyti. 
Jis žengė tiesiai prie berniuko ir tokiu 
persmaugtu, prikimusiu balsu tarė:

— Tu atradai... mano piniginę...
— Taip! Ji buvo pamesta tarp spintos 

ir skrynios, prašau, — ir Jonukas iš
tiesė radinį savininkui.

Lėtu judesiu, tartum prisiversdamas, 
Kasiulis paėmė piniginę ir, akių nenu
leisdamas nuo Jonuko, įsikišo ją į vidu
jinę švarko kišenę.

— Gal pinigai išimti, patikrink, — 
paerzino Girūnas, o Jonukas išraudo 
kaip vėžys.

Šeimininkas kvatojo...
— Aš tik juokauju, Jonuk... tu esi 

geras vaikas. Na, gerk ramiai savo ar-
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batą ir nesibijok dėl grįžimo; mano Po
vilas tave parveš.

— Ne... Kazy... liepk pakinkyti ark
lį, aš pats jį parvešiu, — staiga atsiliepė 
Kasiulis ir nuėjęs prie sienos bejėgiš
kai susmuko j sofą.

— Tu sergi, žmogau, tau į lovą, — 
sugriaudė šeimininkas.

— Iš tikrųjų. Pijau, tu toks išblyškęs, 
— pridėjo Giedrys, sėsdamasis šalia 
Kasiulio, — sakiau, jau gana, ko tau ten 
Lygumuose staiga prireikė? Ak, tu ma
no nepataisomas daiktas!...

Kasiulis tylėjo ir galvą užvertęs žiū
rėjo kažkur į lubas.

— Tai kelintą valandą pradedam po
ryt, Kazy? — klausė Giedrys šeiminin
ką.

— Aštuntą, gal devintą.
— Kur ateiti Jonukui?
— Aš manau, kad varovų mums jau 

užtenka, — įsiterpė Kasiulis, nė ne
krusteldamas.
— Tu kliedi. Pijau... Kada gi jų buvo 

perdaug? — stebėjosi draugas.
— Medžiotojų bus mažiau. Aš rytoj 

išvažiuoju... — pro dantis pasigirdo 
prislėgtas Kasiulio balsas.

Šeimininkas puolė prie Kasiulio, stip
riom rankom sugriebė pečius ir pa
purtė:

— Pabusk, Pijau! Ot, juokdarys... 
Na, bet aš žinau, ko tau trūksta...

Pašaukė tarnaitę ir liepė atnešti deg
tinės.

— Ne, ne... aš rimtai, Kazy, aš gavau 
telegramą... reikia grįžti!

— Kokią telegramą po galais!... Jo

kios čia telegramos niekas neatnešė...
Kol vyrai ginčyjosi, Jonukas baigė 

savo arbatą, padėkojo šeimininkui ir 
atsistojo išeiti.

_ Ar Povilas jau pakinkė arklį? — 
paklausė Kasiulis atsistodamas.

— Jau seniai pakinkytas, o kas? — 
rimtai nustebęs atsakė šeimininkas.

_ Tai važiuojam, Jonuk... parvešiu.
_  Tu rimtai?
_ Prasivažinėsiu... bus gal geriau...
Giedrys su Girūnu pasikeitė klausia

mais žvilgsniais.
☆ v v

Lėtai slinko rogės į pakalnę. Kasiulis 
tvirtai laikė vadeles, kurios buvo įtemp
tos kaip stygos. Jis tylėjo, akis įbedęs į 
garuojančio arklio nugarą. Kažkur 
skardeno žvangučiai, kažkur vaikų bal
sai klykė. Kiekvienoj nukritusioj snai
gėj švietė saulė. O Jonukui sunku buvo 
suprasti, kodėl tas gerasis ponas, davęs 
jam litą, dabar jį namo vežąs, toks ty
lus ir lyg nebe tas. Taip — suaugę turi 
daugiau rūpesčių. Ir jis turės jų daug, 
kai bus vyras.

— Kaip tau patinka tas Rūpintojėlis? 
— baigė tylą Kasiulis.

Kad ponas prakalbėjo, Jonukui sma
giau pasidarė.

— O! Tas Rūpintojėlis tikrai gražus 
ir svarbiausia labai senas. Žinote, mano 
senelis vos beatsimena, kai jį čia po il
gai trukusių sausrų pastatė.

— Patinka ir jis man, bet ar tu žinai 
kodėl?

Jonukas gūžtelėjo pečiais. Keistas 
klausimas.

9
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— Na, gi, sakyčiau, gal todėl, kad jis 
puošia mūsų kraštą, primena tikėjimą...

Kasiulis papurtė galvą.
— Sunku tau atspėti... Bet aš papa- 

kysiu, paklausyk. Rūpintojėlis, štai, 
žiūri į mus, mato kiekvieną pakeleivį, 
mato laukus ir juose dirbančius žmones. 
O tų žmonių visokių yra... Taip — viso
kių žmonių ir visokių darbų. Jis viską 
mato, bet tyli. Niekam nieko nepasako 
ką matęs... Štai, dėl to jis man labiau
siai patinka... Supratai, dėl to, kad jis 
nieko niekam nepasakoja...

Jonukas kurį laiką tylėjo, nebesusi
gaudydamas, ką į tai atsakyti. Čia buvo 
mįslėmis kalbama ir tartum ne jam. Pa
tinka dėl to, kad mato ir nekalba. Kaip 
gi jis kalbės? Jis negali kalbėti!

— Tu supratai? — nesulaukdamas at
sakymo, Kasiulis pertraukė tylą.

— Taip, pone, aš supratau, kad jūs 
gražiai palyginot...

— Nieko aš čia nepalyginau, aš pasa
kiau, kad man patinka tie, kurie moka 
tylėti.

— Tylėjimas yra dorybė, daug kas 
pripažįsta.

— Na, pagaliau išsiaiškinom, — ir Rū
pintojėlis savo ledinėmis akimis nusekė 
roges, pasisukančias pamiškės keliuku, 
vedančiu dideliu lanku į Jonuko tro
belę.

Išsitiesę medžių šešėliai ramiai gulėjo 
sniege — ilgi ir trumpi, susiglaudę ir 
atsiskyrę, kaip sotūs vasarotojai saulės 
atokaitoj prie jūros. Jie buvo stiprūs ir 
nepajudinami. Rogės slydo jais, arklys 
trypė — jie ramūs ir išdidūs nejudėjo, 
užėmę visą pamiškę.

Tyla. Subraškėjo, pokštelėjo seno 
uosio šaka. Ir vėl tyla. Kasiulis vis dar 
tvirtai laikė vadeles, neleisdamas ark
liui pasileisti riščia. O kelio galas dar 
geras. Bet ar Kasiuliui skubėti. Ne — 
jam reikia laiko. Jis turi su tuo vaiku 
pasikalbėti. Kito kelio nebėra. Užčiaupti 
jam lūpas kitaip? Bet kokiu būdu? Jo 
dingimas sukeltų perdaug aiškų įtarimą. 
Tos kvailystės daryti negalima, tai jau 
būtų paskutinė priemonė, o to dabar, 
toli gražu, dar nereikia. Tegu velnias 
griebia tą išvyką, tą medžioklę... O pi
niginę dėti j kailinių kišenę — daugiau 
negu žioplumas... Bus brangi klaida... 
Bet svarbiausia Aleksas. Ką jis dabar 
galvoja? Ką begali galvoti taip apgau
tas. .. (B. d.)

>IH1I/Illf llif IIIHTZf

Jei yra žmogus, kurio ne
mėgsti, niekuomet neturėtumei 
kalbėti apie jį.

H. Drummondas.
*

Turėjau daug rūpesčių, kurių 
daugelis niekad neįvyko.

D. Ingė.*
Nuoširdumas vainikuoja mū

sų gyvenimą.
Konfucijus.*

Mūsų tikrasis gyvenimas daž
nai yra tas, kuriuo mes negy
vename.

O. Wilde.
*

Negalima labiau nugalėti 
žmogaus, kaip kad būti malo
niam, kada jis mus įžeidė.

Tillotsonas.

*
Ne tas, kas man šiandien at

sitiko, bet tas, kas kitiems per 
mane atsitiko, man turėtų rū
pėti.

Blake.♦
Kam gyvename, jei ne tam, 

kad palengvintume kitiems gy
venti?

E1 i o t a s.♦
Nori pažinti gyvenimo saldu

mą? Nusižemink. Saldžiausia 
nendrės dalis yra arčiausia prie 
žemės.

F e i s i.
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Skyrių veda jūrų s, B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

SLAPTOJI TARNYBA

Kaip buvo paskandintas “Royal Oak” 
P. Corbone

Garsas apie vokiečių laivyno didvyrio 
kapitono Guenther Prien žygį nuaidėjo 
visame pasaulyje. 1939 metų spalio mė
nesį jis įsibrovė su nardlaiviu į nepri
einamą britų laivyno bazę Scapa Flow 
ir torpedavo kautynių laivą “Royal 
Oak”.

Bet kaip tam žygiui pasiruošta ir ko
kia to pasisekimo paslaptis, žinojo tik 
keli asmenys.

Iš tikrųjų tai buvo stebėtina ir neįti
kėtina staigmena. Niekada jokiam nard- 
laiviui nepavyko įslinkti į Scapa Flow, 
ir niekas negalvojo apie tokią galimybę. 
Bet Anglijos nepasiekiama laivyno ba
zė buvo sėkmingai pulta, visai neatsi
žvelgiant apie susidariusį saugaus uosto 
mitą.

To pasisekimo proga Scapa Flow did
vyriui buvo ruošiamas nepaprastai iš

kilmingas sutikimas. Jį turėjo apipilti 
gėlių lietumi, o eisenoje paskui jį turėjo 
sekti baltai apsirengusių merginų eilės 
ir giedoti vokiečių laivyno didvyriui 
garbės himnus bei deklamuoti poemas.

Po kelių dienų nardlaivis B-06 įplaukė 
į Kiel’io uostą. Jūra buvo aukšta ir pasi
šiaušusi, diena niūri, bet oras nepaveikė 
gerai nusiteikusios minios. Pagal nusta
tytą dienotvarkę kapitonas G. Prien bu
vo apipiltas gėlėmis, vėliau iškilmingai 
apdovanotas laivyno kryžiumi, taip pat 
pristatytas per radio visai vokiečių 
tautai.

Vakare sekė karininkų ramovės salėje 
šaunus rautas, kuriame buvo atšvęstas 
laimėjimas, paskandinus kautynių laivą 
“Royal Oak”, su kuriuo žuvo aštuoni 
šimtai anglų jūrininkų ir karininkų.

Iškilmingo sutikimo metu niekieno 
nepastebėtas, neuniformuotas asmuo ty
liai išsmuko iš nardlaivio ir prapuolė 
minioje, kuri stovėjo ant krantinės, ste
bėdama prisišliejusį B-06 nardlaivį. 
Nors laikraščiuose buvo aprašyta visa 
įgula, jų vardai, pavardės ir nuopelnai,

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ'
PAJŪRIS IR MES

PRIEŠ 35 METUS DALIS MAŽOSIOS LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESIŲ, PER 700 METŲ NEŠĘ KRYŽIUOČIŲ VERGIJĄ, VI
SAIP UJAMI IR NIEKINAMI, PAKĖLĖ GINKLĄ, NUSIKRATĖ 
VOKIEČIŲ GLOBA IR SUSIJUNGĖ SU ATGIMUSIA LIETUVOS 
VALSTYBE.

TUO ŽYGIU LIETUVAI BUVO ATKELTI VARTAI J JŪRĄ 
IR ATEIT].

ŠIA PROGA, GYVENDAMI SVETIMŲJŲ JŪROJE, PASI' 
RYŽKIME SEKTI PAVYZDŽIU TŲ MAŽLIETUVIŲ, KURIE PER 
ILGUS ŠIMTMEČIUS IŠLAIKĖ SAVO KALBĄ IR PAPROČIUS. 
NEGI MES ČIA DABAR ATSIŽADĖSIME TO, KĄ MŪSŲ PRO
TĖVIAI ŠIMTMEČIAIS GYNĖ IR MUMS IŠSAUGOJO?

ATEITIES LIETUVA BUS JŪRINĖ VALSTYBĖ. DOMĖKIS, 
JAUNIME, VANDENS SPORTU, JŪRININKYSTE IR SKLEISK 
JŪRINE IDĖJĄ!
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niekas neužsiminė apie tą neuniformuo- 
tą asmenį.

O tas asmuo buvo gabus šnipas, kurio 
dėka tapo sėkmingai pravestas žygis į 
Scapa Flow.

Daug jis turėjo vardų, bet tikrasis bu
vo Alfred Wehring. Savo kantrybe ir 
patvarumu jis toli pranešė visus istori
joje žinomus šnipus. Tad pasekime jo 
savotišką istoriją.

Pasibaigus pirmajam pasauliniui ka
rui, daugelis vokiečių laivyno karinin
kų liko be darbo, vertėsi kaip išmanė 
ir tik maža dalis gaudavo algas.

Alfred Wehring buvo jauniausias jū
rų kapitonas vokiečių karo laivyne, be 
to gabus, ką jis įrodė, tarnaudamas kau
tynių laive “Admiral Hipper”. Nors ir 
po 1919 metų jis dar vis gaudavo algą, 
bet darbo jam kaip ir nebuvo. Tuoj po 
karo dar niekas nenumatė, kokia linkme 
įvykiai vystysis, kas bus Vokietijoje, ką 
darys Rusija, kaip nusistovės padėtis 
pokarinėje Europoje.

Tuo laiku ir admirolas Canaris buvo 
mažai žinomas karininkas, kuriam Vo
kietijos vyriausybė, spaudžiama prūsiš
kų generolų ir admirolų, pavedė iš nau
jo suorganizuoti karinį špionažo tinklą. 
Admirolas Canaris turėjo susidaręs ge
rą nuomonę apie Alfred Wehring asme
nybę ir 1923 m. jam davė uždavinį.

Vokietijoje buvo neramu — ėmė or
ganizuotis Hitlerio gaujos ir kelti 
triukšmą.

Dar šešiolika metų prieš Scapa Flow 
tragediją A. Wehring paliko Vokietiją. 
Jis pasidarė vienos vokiečių laikrodžių 
firmos pardavėjas. Kaip rimtas firmos 
atstovas, jis turėjo lankytis daugelyje 
Europos kraštų, kurie turėjo karo lai
vynus, statė naujus vienetus, tobulino 
senuosius, rengė laivyno bazes ar šiaip 
ką nors įvesdavo naujo, ir sekti kas bū
tų įdomu būsimam vokiečių laivynui, 
kada nusikračius Versalio sutarties 
varžtų bus ruošiamasi revanšo karui.

Po trijų metų sėkmingos veiklos A. 
Wehring buvo pasiųstas į Šveicariją. 
Ten vienoje laikrodžių įmonėje mokėsi, 
praktikavosi, kol pasidarė geru laikro
dininku.

1927 m. A. Wehring išemigravo į Ang
liją. Dokumentai rodė, jog jis yra švei- 
raras laikrodininkas, Albert Ortel. Pa
vardė visai šveicariška, todėl niekas ne
galėjo pagalvoti, kad tai vokiečių lai
vyno kapitonas.

.Žinoma, jis apsistojo Orkney salų 
Kirkwall miestelyje — visai arti prie 
garsios laivyno bazės Scapa Flow.

Hollywooao nimų orrisre Kutą Lee-Kilmonytė 
kalbasi su į.s. P. Labanausku
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Ramiai Kirkwall apylinkei geras laik
rodininkas buvo ne pro šalį. Iš karto jis 
dirbo raštininku keliose mažose krau
tuvėse, kurios prekiavo papuošalais ir 
smulkiomis dovanomis bei suvenyrais. 
Atspėjamu laiku taisydavo laikrodžius. 
Dirbo be priekaišto, nebuvo branginin
kas, todėl greitai pagarsėjo kaip gabus 
ir sąžiningas laikrodininkas.

Šiaip gyveno taupiai, su pinigu nesi
švaistė ir svajojo kada nors atidaryti 
mažą laikrodžių, papuošalų ir smulkių 
dovanėlių krautuvę su laikrodžių taisy
mo skyriumi ir tai ne bet kur, bet Kirk
wall viduryje. Ten ne vienas jūrininkas 
pirksiąs suvenyrus ir dovanas savo my
limosioms, motinoms ar seserims pa
puošalus.

Po kiek laiko Ortel įgyvendino savo 
svajones. Jis pasidarė mažos laikrodžių 
parduotuvės savininku ir sėkmingai va
rė prekybą, nes pirkėjų jam netrūko. 
Žmonės mėgo jį. Jis buvo sąžiningas, 
mandagus ir švelnus, kai kalbėdavo. 
Mėgo jį ir kaimynai. Todėl buvo mielai 
kviečiamas į svečius, žvejoti, buriavimo 
iškylas, bei bridžo palošti. 1932 m. jam 
buvo suteikta britų pilietybė; dabar jis 
tapo visiškai savas.

Nors Ortel buvo “kilęs iš kalnuotos 
Šveicarijos”, tačiau turėjo palinkimą 
prie jūros. Jis jautėsi patenkintas šiame

Jaunieji vadovai — jūr. ps. Šimaitis (Čikaga) ir 
v.valt. V. Valaitis (Torontas) — Jubiliejinėj Sto
vykloj Nuotr. L. Knopfmilerio

Cleveland© jūrų skautu laivas, vod. v.valt. P. 
Petraičio išplaukia. . .

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

pajūrio miestelyje ir taip prie jo prisi
rišęs, kad nenorėdavo jo palikti. Neno
rėjo važiuoti į savo gimtą Šveicariją, 
kur gyveno jo tėvai, visi giminės ir 
draugai. Už tat pastarųjų nemaža at
vykdavo pas Ortel paviešėti, ypač va
saros mėnesiais. Visi jie kalbėdavo su 
stipriu šveicarišku akcentu. Ne vienam 
jų Kirkwall taip patiko, kad nutarė pa
silikti Anglijoje ir ten apsigyventi. Or
tel kiekvienam, kuo išgalėdamas, padė
davo, surasdamas jiems darbus ir net 
kambarius.

Albertas dažnai gaudavo nuo giminių 
iš Šveicarijos laiškus, o pats kas mėnesį 
parašydavo savo senam tėvui. Aišku, 
kad tas jo tariamas tėvas buvo vokiečių 
špionažo viršininkas admirolas Canaris, 
o jo skaitlingi giminės — vokiečių žval
gybos karininkai. Bet niekas ir nepagal
vojo Ortel kuo nors įtarti.

Gyvenimas Kirkwall ėjo taip kaip ir 
visose toli esančių nuo didelių miestų 
vietovėse — ramiai ir be jokių ypatingų 
nuotykių.

Bet visą ramybę sujaukė iškilęs karas. 
Albert Ortel pats pirmasis virš durų iš
kabino britų vėliavą ir daug noriau, ne
gu kiti piliečiai, pirko karo paskolos 
lakštus. Jis taip pat apgailestaudavo, 
kad jo amžiaus vyrų neima į armiją. 
Šiaip su įdomumu sekdavo karo eigą: 
nepraleisdavo per radio neišklausęs nė 
vieno karinio pranešimo. _
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“Aš dabar negaliu būti neutralus, aš 
nebesu šveicaras, bet britų pilietis” — 
sakydavo jis savo kaimynams.

Ortel savo rolę vaidino nepaprastai 
puikiai, kaip geras artistas. Nežinia nei 
iš kur, nei kaip jis surinko žinias, kurios 
rodė, jog Scapa Flow nėra pilnai apsau
gota. Ir tas buvo teisybė.

Gal po mėnesio nuo karo pradžios Or
tel patyrė, kad rytiniame Scapa Flow 
įėjime yra išimti tinklai ir nardlaivių 
spąstai. Prasidėjus karui visos apsaugoj 
priemonės tapo patikrintos ir rasta, jog 
susilpnėjusios surudyjusios, nevisiškai 
patikimos ir turi būti išimtos ir pakeis
tos naujomis. Gal būt pats Ortel matė, 
kaip tinklai ir kita buvo išimami?

Naujas užtvaras turėjo atvežti iš Pie
tų Anglijos. Gal dėl bendro sumišimo, 
kol galutinai visi prisitaikė prie karo- 
meto tvarkos, gal dėl to, kad užsakymai 
nebuvo surašyti pagal išdirbtus nuosta
tus, važta užtruko pakelėje. Visiškai ga
limas dalykas, kad visai atsitiktinai pri
statymas buvo suvėlintas, o gal ir ne?
— kas žino? Bet šiaip, ar taip, Ortel ži
nojo, kad užtvarų rytiniame Scapo Flow 
įėjime nėra. Kol buvo, atga entos nau
jos užtvaros, užtruko dvi dienos ir di
džioji laivyno bazė keturiasdešimt aš- 
tuonais valandas buvo prieinama.

Tą spalio mėnesio dieną, kada laikro
dininkas Ortel sužinojo apie šį svarbų 
įvykį, jis uždarė savo krautuvę anks
čiau negu paprastai.

“Šiandien visą dieną lyja, ir aš nema
nau, kad susilauksime daugiau pirkėjų”,
— jis paaiškino savo krautuvės parda
vėjai. Uždaręs krautuvę, uždėjęs ant 
langų geležinius virbus, Ortel išėjo na
mo. Jis turėjo jaukius namus, įruoštus 
visai pagal anglų papročius: viename 
kampe ruseno didelis židinys, virš kurio 
buvo pakabintas indas su vandeniu. 
Baldai sunkaus ąžuolo, sienos nukabi
nėtos paveikslais, o ant stovo metėsi į 
akis gražus burlaivio modelis. Pagal sa
vo kasdienį paprotį jis užsuko radiją, iš 
kur turėjo būti pranešamos paskutinės 
žinios apie karo veiksmus sausumoje, 
jūroje ir ore. Bet žinių jis nelaukė ir 
nuėjo į išvietę, kur atidaręs sienoje už
maskuotas mažas dureles, išsitraukė dė
žę ir užsidėjo ausinius. Pasirodo, kad 
išvietėje buvo paslėptas senoviškas ra
dijo aparatas su daugeliu skalių ir ratu
kų, bet nežiūrint to vistik buvo trumpų
14
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bangų siųstuvas. Ortel pasukiojęs ra
tuką, nustatęs skalę, iš lengvo pasiuntė 
šifruotą pranešimą.

Savo pranešimą jis pasiuntė per Vo
kietijos laivyno atašė, tada dar gyvenu
sį neutralioje Olandijoje. Iš Haagos ta 
nepaprasta žinia buvo greitai pasiųsta 
admirolui Canaris. Tas nustebo patyręs, 
kad neprieinama Scapa Flow po van
deniu yra neginama ir puiKiausiai ta 
bazė pasiekiama nardlaiviams. Tik per 
keletą dienų bus ten padėtos naujos už
tvaros gynimuisi nuo sėlinančių nard
laivių.

Canaris nedelsdamas ėmė veikti. Vi
siems esantiems Šiaurės jūroje ir Ka
nale vokiečių nardlaiviams buvo pasiųs
ti šifruoti nurodymai.

Vokiečių laivyno atašė Olandijoje ka
pitonas baronas von Bulow gavo įsaky
mą susirišti su Ortel Webring, gyvenan
čiu Kirkwall, Orkney salose.

Nardlaivio B-06 vadas kapitonas G. 
Prien buvo parinktas įvykdyti nepa
prastai svarbų uždavinį. Jis turėjo savo 
nardlaivį atvesti iki labiausiai į rytus 
išsikišusio Pomona salos pakraščio ir 
ten išnėrus į paviršių laukti sutarto 
ženklo. Buvo tamsi ir lietinga naktis, 
be to, tirštas rūkas gaubė aplinką, kad 
vos per kelias pėdas buvo galima ką 
nors pamatyti.

Nardlaivis pamažu artėjo prie kranto. 
Jo vadas rimtai bijojo užšokti ant esan
čių rifų, todėl liepė išjungti motorus. 
Netoliese matėsi kranto siluetas. Kad ir 
tirštame rūke jo akys pastebėjo silpną 
šviesą.
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Taip — tai ir buvo sutartas šviesos 
signalas — vienas ilgas, du trumpi, vie
nas ilgas. Tai buvo admirolo Canaris 
nustatytas signalas.

Kapitonas Prien įsakė nuleisti į van
denį guminę valtį aptarnaujamą vieno 
jūrininko. Įgulai buvo paaiškinta, kad 
vienas “draugas” reikia išgelbėti iš Ang
lijos. Po trumpos valandėlės kapitonas 
Prien paspaudė ranką laikrodininkui 
Ortel - kapitonui Wehring jau ant nard- 
laivio denio ir nieko nelaukiant davė 
įsakymą panerti.

Čia A. Wehring išsitraukė pluoštą po
pieriaus lakštų. Jo buvo paruoštas tiks
lus Scapa Flow įlankos jūrlapis, kiek
vienas jardas buvo išmatuotas; atžymėti 
visi įėjimai ir svarbiausia ta vieta, kur 
nebuvo povandeninių užtvarų. Kapito
nas G. Prien, pastudijavęs su kapitonu 
A. Wehring jūrlapį atidavė reikiamus 
įsakymus. Nardlaivio viduje įgula at i- 
ko nustatytus veiksmus ir kursas pasi
keitė i Scapa Flow rytinį įėjimą. Dėka 
A. Wehring paruošto jūrlapio ir paaiš
kinimų žodžiu B-06 be sunkumų atsira
do įlankoje.

Nežiūrint tiršto rūko, per periskopą 
aiškiai matėsi tamsūs ir niūrūs karo lai
vų liemenys: keleto lengvų kreiserių ir 
naikintojų. Bet G. Prien ieškojo stam
biausios aukos, tai didžiulio kautynių 
laivo “Royal Oak”, kuris stovėjo ant in
karo tolimiausiame įlankos kampe.

Kiek paplaukus nardlaivio mašinos 
buvo sustabdytos. Periskopo objektyvas 
sustojo ties kautynių laivu ir taikė į la
biausiai pažeidžiamą liemens vietą. Čia 

ir kap. A. Wehring dar pasitikrinant 
žvilgterėjo per periskopą. Kap. G. Prien 
sukomandavo: “Pasiruošti!”; jam atsakė 
— “paruošta!”, tada sekė — “šauti!” 
Pirmoji torpeda kaip jūros gyvatė nu
nėrė kautynių laivo “Royal Oak” link. 
Išmetant antrąją torpedą pasigirdo pir
mosios torpedos baisus sprogimas. Sekė 
antras sprogimas.

Per periskopą buvo matyti degantis ir 
skęstantis kautynių laivas “Royal Oak” 
ir lyg tyčia pačiame saugiausiame Ang
lijos uoste.

Jutlandijos mūšio veteranas, 29150 
tonų laivas su dvylika šimtų vyrų 
grimzdo čia pat, namuose. Ir tik 396 jū
rininkams bei karininkams pavyko iš
sigelbėti!

Kapitonas G. Prien nepaprastai džiau
gėsi, bet A. Wehring su juo laime nesi- 
dalino. Nežiūrint savo ilgos ir sėkmingos 
tarnybos admirolo Canaris špionažo or
ganizacijai, jis jautė kaž kokį kartėlį. 
Juk ne vienas iš paskendusių jūrininkų 
būdavo Kirkwall, pirkdavo pas jį viso
kias dovanėles savo motinoms ir myli
mosioms. Gal ir ne visiškai gražu buvo 
taip anglams atsimokėti už jų draugiš
kumą. Bet karas žiaurus. Reikia spėti, 
kad sąžinės graužiamas A. Wehring iš
sipasakojo savo jausmus sutiktam 
Kiel’yje admirolui Canaris. Oficialiai A. 
Wehring negavo naujo paskyrimo. Bet 
kas žino, gal jo pasitraukimas buvo prie
monė panaudoti šį sėkmingą šnipą kitu 
vardu ir kitame krašte. Dažnai šnipinė
jimas būna tarptautinio pobūdžio vers
las. Kas gali dabar pasakyti... Gal kada 
ir sužinosime? Vertė B. S.

Jūr. s. VI. Petukouskos 
aiškino apie laivo kom- 
pasq
Clevelandas

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St. .Los Angeles 26,Calif.

GERIAUSIAS PASAULYJE 
LAKŪNAS - NAIKINTOJAS

Tai sakė žinovai apie šį narsuolį, ku
ris II-jo Pasaulinio Karo metu numušė 
158 sąjungininkų lėktuvus. Jo šūkis bu
vo: “Skrisk vienas, pulk priešą iš saulės 
pusės, šaudyk greitai ir nebijok — 
mirti”.

1942 m. spalio mėn. maršalas A. von 
Kesselringas viešai įvertino vokiečių 
Luftwaffe (karo aviacijos) kapitoną 
Hansą Joachimą Marseille, kaip geriau
sią pasaulyje lakūną - naikinto, ą. Jau 
tuo laiku jaunasis aviacijos kapitonas 
buvo plačiai žinomas visoje Vokietijoje, 
o maršalas Rommelis jį pavadino “Jau
nuoju Ereliu”. Su maršalo Kesselringo 
nuomone tenka skaitytis, nes jis yra se
nas, prityręs karys. Apie jį žinome, kad 
jis taip lengvai nesišvaistydavo su pa
gyrimais.

Marseille buvo vienišas, idealistas 
jaunuolis. Jis kartais poetiškai kalbėda
vo apie tas “mėlynas lakūnų pievas”, 
kur jis kasdien gyvendavo atsiskyręs 
nuo viso pasaulio. Jis niekad nesigirda- 

vo savo pergalėmis ir apie jas pasipasa
kodavo tik savo motinai ir seseriai, ku
rioms buvo atsidavęs visa savo širdimi.

Nors Hansas Marseille tapo tautos 
didvyriu, bet jis labai nekentė tų viso
kių jo garbei iškilmių bei ceremonijų ir 
tuoj pat skubėdavo grįžti atgal į frontą. 
Jis niekad nerūkė ir tik labai retomis 
progomis truputį išgerdavo. Jo akylu
mas ir orientacija buvo tiesiog stebėtini. 
Hansas neturėjo artimų draugų ir jaus
davosi laimingu tik erdvėje. Nors yra 
numušęs tokį didelį skaičių priešo lėk
tuvų, bet neturėjo jokio žudiko inst.nk- 
to.

Jo pergalės nebuvo lengvos. Savąjį 
naikintojo kelią pradėjo “Battle of Brit
am” mūšyje, kada vokiečių Luftwaffe 
prarasdavo už kiekvieną numuštą prie
šo lėktuvą du savo lėktuvus. Tuo laiku 
šis jaunas, sulaukęs vos 20 metų, lakū
nas gavo kovos krikštą, iškildamas su 
septyniomis pergalėmis. Visos jo kovos 
buvo su anglų ir amerikiečių lakūnais. 
Jo lėktuvas Messerschmidt 109 (ME - 
109) buvo lygus Hurricane, Spitfire, 
P-40 ir P-46, su kuriais jis kovojo.

Marseille yra kartą dviejų dienų lai
kotarpyje numušęs 27 kovos lėktuvus. 
Nors jis susilaukė tiek garbės, bet jo 
eskadrilės lakūnų tarpe nebuvo jokio 
pavydo. Jo eskadrilės draugai jį laikė 
beveik antžmogiu ar pusdieviu.

Hansas gimė 1919 m. gruodžio mėn. 
13 d. Karaliaučiuje. Jo tėvas Siegfriedas 
Marseille buvo I-jo Pasaul. Karo lakū
nas. Tebūdamas vos 8 metų amžiaus, 
Hansas jau piešdavo lėktuvus, o sulau
kęs 14 metų, jis kartą pareiškė savo 
motinai: “Skristi, nerti per dangų į sau
lę yra viskas, ko aš trokštu”. Ir šito sa-

Detroito oro skautai su 
savo modeliais

Nuotr. J. Šostako
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vo nusistatymo jis niekados nepakeitė.
Sulaukęs 18 metų, stoja į Luftwaffe, 

kur pirmiausiai, kaip ir visi naujokai, 
turėjo pereiti 6 mėnesių rikiuotės ap
mokymą. Jis buvo neaukštas ir laibas, 
Let jo pasiryžimas tapti lakūnu buvo 
neapsakomas. Marseille pradėjo moky
tis skraidyti vokiečių karo aviacijoje 
1938 m. lapkričio mėn. 7 d. Įdėjęs ilgus 
darbo mėnesius trijose mokyklose ir iš- 
skraidęs 100 valandų su instruktorium, 
pirmasis iš visos klasės išskrido savy- 
stoviai.

Po atostogų grįžo atgal į skraidymo 
mokyklą, bet šį kartą moxytis skraidyti 
kovos lėktuvais. Marseille apie jokį ki
tą lėktuvą nė negalvojo — naikintuvas 
arba nieko! Dažnai jis būdavo baudžia
mas už neleistiną figūrinį skraidymą bei 
pokštų krėtimą ore.

Prasidėjo karas ir atrodė, kad jis ap
lenks šį jauną entuziastą, bet po ilgo ir 
nekantraus laukimo jo eskadrilė gavo 
įsakymą “Anglijos puolimas”. Trys lėk
tuvų bangos, sudarytos iš 3 500 kovos 
lėktuvų ir veikiančios iš 400 aerodromų 
gavo įsakymą ištaškyti anglų Royal Air 
Force (karališkąją karo aviaciją).

Atlikdamas savo trečią žvalgybos už
davinį, Marseille skrido 25 000 pėdų 
aukštyje virš Anglijos pakraščių, kai jis 
sutiko savo pirmąją auką. Apie tai jis 
vėliau rašė savo seseriai: “... Spitfire 
naikintuvai nėrė į mus staigiai kaip mir
tis... aš jaudinausi ir jaučiau, kad šį 
kartą reiks man žudyti...”

Skrendant eskadrilės vado balsas stai
ga pertraukė jo mintis: “Priešo lėktu
vai apačioje!” Kaip vienas visa eskadri
lė nėrė puolimui žemyn.

Smingant Marseille pamatė vieną 
Spitfire tiesiai po juo. Jis žinojo, kad 
tuoj pat turi atidaryti ugnį, bet negalė
jo prisiversti paspausti kulkosvaidžio 
mygtuko. Kodėl jis negali šauti? Tik 
staiga pykčio banga užplūdo jį — jei jis 
nešaus, tai niekad netaps naikintoju! Ir 
jis paspaudė mygtuką.

“Aš mačiau savo dūminius parodo
muosius šovinius bedraskančius jo spar
ną. — pasakojo Marseille. —Jis pasken
do dūmuose ir nukrito žemyn. Tik tiek 
tereikėjo numušti lėktuvą. Dabar-aš jau 
žinojau, kad niekad daugiau nebebijosiu 
šauti.”

Eskadrilės vado balsas prabilo jo au
sinėse: “Sveikinu, Hansai, su tavo pir
muoju. .

Čikagos oro skautai iškylauja. . .
Nuotr. J. Garbavojous

Taip, jis daugiau niekad nesu i bejojo 
šauti ir numušęs septynis priešo lėktu
vus gavo Geležinį Kryžių. Greitai Han
sas buvo pripažintas geriausiu eskadri
lės lakūnu, nors ir nebuvo taip labai 
mėgiamas savo draugų tarpe — mat, jis 
negėrė ir vengė mergaičių.

Netrukus Marseille ekskadrilė buvo 
perkelta į Šiaurės Afriką. Ten Luft
waffe buvo gan silpna, ir vokiečių la
kūnai kovojo su daug skaitlingesniu ir 
galingesniu priešu. Vykdydamas pirmą
jį uždavinį, Hansus numušė du priešo 
lėktuvus, bet sekantį kartą jo paties lėk
tuvas buvo smarkiai sudaužytas ir jam 
teko leistis. Marseille jautėsi dėl to labai 
pažemintas. Bet po to jo aukų skaičius 
didėjo ir pasiekė 11... 13... 14.

Oro kautynės žymiai susilpnino Luft
waffe, o anglai virš Šiaurės Afrikos su
traukė dideles oro pajėgas. Taigi, Luft
waffe išleido įsakymą, leidžianti pavie
niams naikintuvams pakilti ir medžioti 
priešo lėktuvų. To Marseille ir tenorėjo!

Tą pačią dieną, kai buvo gautas šis 
įsakymas, jis su keliais savo draugais 
užtiko 16 Hurricane naikintuvų, kurie 
tuojau sudarė gynimosi ratą. Marseille 
atsiskyrė nuo draugų ir pakilo virš prie
šo. Pasiekęs didesnį aukštį, jis pakreipė 
savo lėktuvo nosį žemyn ir smigo į prie
šo sudarytą gynimosi ratą tiesiai iš sau
lės pusės. Beneriant jis atidarė ugnį, ir 
vienas Hurricane tuoj pat paskendo dū
muose. Hansas taip greit pranėrė pro 
anglus, kad šie nespėjo jo net kulkomis 
pavaišinti. Tuojau suliepsnojo ir antras 
priešo Hurricane.
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TAUTINĖ STOVYKLA 
s.v. v.sl. A. Soulaitis, jr.

Savo skautams pasakiau, kad šiais metais 
įvyksta Tautinė Stovykla. Tautinė stovykla? Tuo
jau pasipylė įvairūs klausimai, ir truko daug lai
ko juos visus nurašyti. Kadangi skautų, kurie turi 
klausimų apie tautinę stovyklą yra aaug, tai cio 
ir atsakymai.

Kas yra tautinė stovykla? Tautinė stovykla yra 
oficiali visos Lietuvių bkautų Sąjungos (Pasaulio 
Lietuvių Skautų Sąjungos) jubiliejinė stovykla pa
minėti Lietuvos Skautų Sąjungos įkūrimą 1918 
m. Stovykla vyksta kas dešimti metai; sekanti, 
ketvirtoji, 195d metais.

Kodėl ji ruošiama? Tautine stovykla ruošiamo 
tam, kaa lietuviai skautai kartu goiėtų minėti 
sąjungos sukaktį. Ji duoda progos skautams ir 
vadovams iš įvonių vietovių susitikti, pasikalbėti, 
pasidalyti nuotykiais, patyrimu, žiniomis. Skautai 
bei vienetai gali pasirodyti, pas.varžyti, kartu pa
dirbėti, padainuoti, pažaisti, pamatyti lietuviškos 
skou*.ycės lygmenį, pažangą ir pon.

Kur tautinė stovykla ruošiama? Lietuvoje bū
davo viena tautinė stovykla vienoje vietoje, ir 
visi skautai bei skautės galėdavo dalyvauti. 1928 
m. stovykla buvo Aukštojoje Por.emur.eje (prie 
Kauno) ir 1938 m. ten pat; skautėms Pažaislyje. 
Bet tremtyje priseina ruošti kelias atskiras sto
vyklas įvairiose vietovėse, kad kuo daugiausia 
skautų galėtų dalyvauti. 1948 m. buvo dvi sto
vyklos, abi Vokietijoje — viena Isar Horn Alpėse, 
o kita Timmendorfer Strand prie Baltijos jūros.

Kas dalyvauja stovykloje? Skautų ir skaučių 
vienetai, skiltys ir atskiri skautai bei jų vadovai 
gali dalyvauti, čia įskaitomi skautai, skautės, 
skautai vyčiai, vyresnės skautės ir skautininkai - 
ės. Vilkiukams ir jaun. skautėms ruošiamos atski
ros stovyklos. Norintieji dalyvauti turėtų pranešti 
savo vadovams iš anksto.

Kaip skautai dalyvauja? Skautai dalyvauja 
skiltimis, būreliais, draugovėmis ar vietovėmis. 

Kartais pasitaiko, kad dalyvauja atskiri skautai. 
Visi dalyviai nėra paprasti stovyklautojai, bet at
stovai — savo skilties, būrelio, draugovės, vieto
vės ar pan.

Kokia yra tautinės stovyklos santvarka? Sto
vyklos viršininkas kviečiamas ir paskiriamas LSS 
Pirmijos. Kai kurie vadovai gali būti kviečiami 
Pirmijos ar paties viršininko. Vadovybė paruošia 
programą, santvarką ir praveda stovyklavimą. 
Pati stovykla padalinama į kelias dalis — skautų 
ir skaučių; skautų, skautų vyčių ar pagal vieto
ves, žiūrint, kaip patogiau.

Kokia yra tautinės stovyklos nuotaika? Skautų 
stovyklos yra maždaug trijų rūšių — vienetų, 
tautinės ir pasaulinės, ir kiekviena turi savo nuo
taiką: pirmoji — gilią skilties nuotaiką; o n t- 
r o j i — nepaprastai stiprią tautinę, lietuvišką 
nuotaiką, skautybės broliškumo nuotaiką ir ypa
tingai pabrėžiamas bendradarbiavimo lietuvių 
skautų tarpe reikalingumas; trečioj i — ypa
tingai pasaulines skautybės broliškumas, plotmė, 
apimtis. Taigi, tautinės stovyklos nuotaika būna 
ypatinga, savotiško, ypač tremties sąlygose. Skau
tai dalyvavę tautinėje stovykloje, niekada neuž
miršta tos stovyklos lietuviškumo, vienybės bei 
broliškumo nuotaikos.

Ką nuveikti tautinėje stovykloje? Tautinėje 
stovykloje darbų yra daug, įdomių daiktų dar 
daugiau. Norint pamatyti, daug ką sutikti, reikia 
"naminius darbus" apmažinti — susiorganizuoti 
taip, kad virimas, rajono sutvarkymas, palapinių 
bei turto aprūpinimas kuo mažiausiai laiko už
imtų. Tada lieka daugiau laiko lankymams, pa
šnekesiams, užsiėmimams, pasikalbėjimams. Ve
damieji principai — gražiai atstovauti savo vie
netą ir kuo daugiau pasisemti, parsivežti iš sto
vyklos.

Ką daryti tautinėje stovykloje? Svarbiausia 
naudingai ir linksmai laiką praleisti. O tai gali
ma padaryti dalyvavimu pašnekesiuose, užsiėmi
muose, darbuose, laužuose, rašant laikraštėliui, 
užsirašant įspūdžius, fotografuojant, pasikalbant

Anglų lėktuvai bematant uždarė ratą 
ir akylai stebėjo nutolstantį Marseille 
lėktuvą. Bet ir vėl jie nebuvo pasiruošę, 
kai už poros minučių Hansas nėrė į juos 
iš saulės pusės. Ir vėl vienas Hurricane 
rūkdamas nukrito, o ME-109 visai nebu
vo net paliestas. Anglai stebėjosi šio 
priešo gudrumu ir sugebėjimais.

Šiuo kart jie jau nebelaukė, bet patys 
puolė jį vytis. Anglus pasitiko Marseille 
su draugais, numušdamas dar du Hur
ricane lėktuvus. Per šį susikirtimą buvo 
numušti septyni anglų naikintuvai — 
jų penkis numušė Marseille. Taip pat 
krito ir trys Me-109. (B. d.)

sulietuvino oro sk. psl. R. Sakalas 
--------  OO --------
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IŠ MŪSŲ PADANGĖS
Spalio mėn. 20 d. dalis Čikagos oro skautų iš

kylavo Elgin, III. vietovėje. Čia jie aplankė bu
vusią oro skautų stovyklavietę ir vėl įžiebė laužą 
išblėsusioje laužavietėje.

Dabartiniu metu uoliai rengiamasi tradiciniam 
vakarui, kurio pelnas skiriamas draugovės sklan
dytuvui įsigyti. Tikimasi Tautinės Stovyklos pa
dangėje pasirodyti su savais lietuviškais sparnais.

V. D.

Skaitykime ir platinkime 
“Skautų Aidą”!
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Ir j sovo Touting Sto
vyklą suskrisime repre
zentuoti s.

Nuotr. A. Banionio

su kitais skautais, kitais skiltininkais, kitais vado
vais. Svarbu kuo daugiau prisidėti prie stovyklos 
pasisekimo.

Ko nedaryti? Daugiausia prasižengimų gali būti 
prieš tvarką — popierių mėtymas, netvarkingu
mas, pasivėlavimas, netvarkingas kalbėjimas, ne- 
prisidėjimas prie bendrų darbų. Nereikia užsiimti 
su tokiais, kurie norėtų padaryti ką nemalonaus 
kitom ar kaip nors ardyti stovyklos tvarką ir ne- 
sila.kyti vadovybės ar vieneto vadovų nurodymų.

Apie ką su kitais skautais kalbėti? Gerai yra 
sus.tikus susipažinti, sužinoti kito pavardę, iš kur 
atvažiavo, kur jo palapinė, ar kokias ypatingas 
pareigos eina namuose ar stovykloje. Po to gali
ma kalbėti apie stovyklą, kaip patinka, apie kitas 
stovyklas. Vadovams, ypač skiltininkams, labai 
įdomu pasikalbėti su kitais tose pačiose pareigose 
esančiaisiais, paklausti, kaip sekasi, kaip jie ką 
padaro, gal kartais ir susitarti susirašinėti. Je.gu 
yra koks ypatingas žmogus, kaip, pvz., Vyriau
sias Skautininkas, ar koks specialistas ar senas 
stovyklautojas, su juo galima pasikalbėti apie jo 
darbus, jo patyrimą ir pan. Apie ką kalbėti niekad 
nepritruks, bet laiko tai tikrai pritruks.

Ko ieškoti stovykloje? Kiekvienas skautas mėgs
ta kokią nors skautavimo ar lituanistikos sritį, 
kaip, pvz. signalizaciją, palapinių statymą, pir
mąją pagalbą, virimą, istoriją, geografiją, tauto
dailę, tautosaką ir pan. Labai naudinga surasti 
kitą skautą, kuris tuo domisi. Gerai ir apvaikščioti 
stovyklą, apžiūrėti įrengimus, albumus ar rinki
nius. Gal kartais skautas domisi kokiu ypatingu 
žmogumi, tai jis gali iš sovo vadovo sužinoti, kur 
tas žmogus yra ir ten jį surasti, pasikalbėti. Kar
tais gali ir skiltininkas visą skiltį nuvesti pas, 
pvz., stovyklos viršininką, vyriausią skautininką, 
ar pas kitą skiltį iš kito miesto, ir jie visi gali 
paruoštais ar šiaip sau klausimais pasikalbėti.

Su kuo susipažinti? Kiekvienas skiltininkas no
rės susipažinti su bent vienu kitu skiltininku, kad 
jie galėtų pasidalyti mintimis ir patyrimu. Vieneto 
ar skilties laužavedžiai norės susitikti su kitais 
laužavedžiais, pažinti jų metodus, jų vartojamą 
medžiagą. Sanitarai susitiks su kitais sanitarais, 
draugininkai su draugininkais, skautai su skautais. 

Kartais koks skautas domisi, pvz., lietuviškais 
medžio drožiniais ar gamta, ar spauda, loua jo 
gali susirasti kokį specialistą ir su juo pasikaioeti, 
iš jo gauti patarimų ir pagalbos.

Ką namo parsivežti? Namo parsivežti reikia 
tris daiktus: nuotaiką, atsiminimus ir žinių. Nuo
taiką — tautines stovyklos nuotaiką, kurią oūtų 
galima perduoti namuose pasilikusiems ir kurią 
būtų galima su savim nešiotis iki kitos stovy,uo.; 
atsiminimus — įvykių formoje, fotografijose, už
rašuose ir pan.; žinių — galima daug parsivežu 
— skautiškos ir lietuviškos medžiagos — įrengi
mų bei darbelių piešinių ir brėž.nių, pašnekę.,.ų 
ar užsiėmimų aprašymų, laužų užrašus. Gera« 
visada su savim nešioti užrašus ir ten visokias 
smulkmenas ir įdomybes užrašyti ar nupiešti.

Ką užsirašyti? Užrašuose gali būti tiesioginė 
medžiaga — pašnekesių bei užsiėmimų santrau
kos, metodo dalykų — kaip instruktuoti, kaip 
laužą pravesti, kaip stovyklos laikraštėliui rašyti. 
Skautai kartais užsirašo skautų iš kitų vietovių 
adresus, kad galėtų susirašinėti. Gerai vesti die
nyną ir tom tikru dienos laiku rašyti.

Ką nupiešti ir nufotografuoti? Čia tai ribos nė
ra. Piešti bei fotografuoti galima skautavimo da
lykus — vartus, įrengimus, papuošimus, palapines, 
ptonerijos dalykus, darbelius, uniformas ir 1.1. 
Lituanistikos dalykų taip pat daug bus — gali
ma piešti ar nufotografuoti juostas, tautinius dra
bužius, drožinėjimus, papuošimus ir daug dau
giau. Kai kurios darbų, užsiėmimų ir vienetų fo
tografijos gali būti naudingos skautų laikraščiams, 
kaip Skautų Aidui ir Mūsų Vyčiui — jiems gali
ma nusiųsti.

Ką kitiems parodyti? Paprastai skautai parodo 
stovykloje kiek jie moka, kiek Žino skautavimo 
bei lituanistikos dalykų savo darbais, ypač sto
vykliniais įrengimais. Kiti atsiveža savo darbelius 
ir padaro tom tikrą vieneto or pan. parodėlę — 
tremtyje tas ypatingai naudinga. Vienetai ir skil
tys stengsis parodyti, kad jūs skautai, tai tikri 
skautai — elgesiu ir darbais.

Kas yra tautinės stovyklos laikraštėlis? Tauti
nės stovyklos, kaip ir daug kitų stovyklų, turi 
savo laikraštėlį, kuris dažniausiai kasdien išeina.
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Jis yra svarbi stovyklos dalis. Stovyklos vadovybė 
paskiria redaktorius, tuos kurie jį sutvarkys, at
spausdins, bet to neužtenka. Kiekviena vietovė ir 
skiltis ištenka vieną skautą, kuris kasdien sura
šytų įvairius įvykius, įdomius atsitikimus, kurie 
įvyko įų rajone ar kuriuose jis dalyvavo. Gali 
aprašyti laužus, užsiėmimus ir pan. Gali aprašyti 
savo rajono darbus, vartus, virtuvę su piešiniais. 
Laikraštėlio redakcija šiuos rašinius mielai pri
ims ir dažnai atspausdins, jeigu bus įdomūs ir 
tvarkingai parašyti. Pačioje stovyklos pradžioje 
reikia pasirūpinti, kad visi skilties nariai gautų 
laikraštėlį. Kiti skautai kartais pasiunčia nume
rius namo, kad jų tėvai ir draugai žinotų, kas 
dedasi, kaip jiems sekasi.

Kokie stovykloje bendri darbai, užsiėmimai? 
Salia vietovės ar vieneto darbų stovykloje yra dar 
ir bendri darbai, kaip, pvz., vėliavų aikštės su
tvarkymas, altoriaus pastatymas, rajono sutvar
kymas, kokio tilto ar bokšto pastatymas, lauža
vietės sutvarkymas, krūmų ar medžių iškirtimas 
ir pan. Siem darbam stovyklos vadovybė ieškos 
skautų, ar po kelis iš vieneto ar atskirų vienetų. 
Užtat iš anksto gerai važiuojančiai skilčiai susi
tvarkyti taip, kad bent vienos jos narys bet kada 
galėtų nuo skilties pareigų būti atleistas ir galėtų 
ką nors kitą veikti.

(Bus daugiau)

PELĖ KATINĄ SUTIKUS 
K. Kodatienė

Vieną sykį taip nutiko:
Pelė katiną sutiko, 
Ką jie ten kalbėjosi 
Tuoj išgirsime visi.
— Katinėli, eik arčiau, 
Pas tave atkeliavau ... 
Tu, rainiukas, būk gerutis, 
Tik negriebk manęs mažutės! 
Aš atstovė mūs pelių, 
Žinau vaistų daug gerų: 
Kurie gelbsti mums pelėms 
Ir šuniukams ir katėms.
Jei pilvelį tau skaudės, 
Širdį gels, ar šaltis krės 
Jais po ūsu pasibrauksi 
Jokio skausmo nebejausi. 
Bet turi man pažadėt — 
Giminės mūsų neliest. 
Jei pelių tu nebekrimsi — 
Niekados daugiau nesirgsi! 
Valgis, gėrimas skanus: 
Jei jis neskriaudžia kitų, 
Jei gali išsimaitinti 
Ir neteik nieko kankinti. 
Ponas tavo, juk duosnus, 
Kam tau gaudyti dar mus? 
Gali visko tenai gauti, 
Po truputį priragauti.
Kumpio, sūrio ir dešrų — 
Jaučiam kvapą mes ir tu, 
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Esi visko šeimininkas, 
Na, ir valgyk, kas patinka... 
Šitaip porino pelė — 
Mažoji gudragalvė. 
Katinas ramiai niurksojo, 
O išklausęs prasižiojo...
— Šitą sykį miau, miau, miau — 
Trumpai, drūtai atsakau: 
Pabandysiu, pasitarsiu,
Kačių šeimą susišauksiu .
Mes aptarsim dalykus, 
Pažiūrėsim, kaip ten bus! 
Vaistas daiktas yra geras, 
Bet aš tarnas namų senas, 
Saugau poną ir vaikus, 
Visus daiktus ir rūbus, 
Net jo skaitomas knygas, 
Puodan beriamas kruopas. 
Namie viskas sutvarkyta 
Ir į knygą surašyta: 
Nieks nevalgo be žinios — 
Mano pono ir ponios. 
Nieks negal iš namų dingti, 
Ponai turi pasirinkti: 
Ar čia pelės viešpataus ... 
Ar čia katinas toliau?... 
Juk šios giminės iš seno — 
Tarp savęs nesugyveno ... 
Aš nekaltas tat esu 
Savo poną tik ginu! 
O jūs valgot nesiklausę... 
Liečiat maistą nesiprausę ... 
Žmonės nekenčia pelių, 
Laiko kates tik dėl jų!
— Cyp... cyp... cyp... 
Ką dabar gi man daryt? ? 
Cyp... cyp... cyp... 
Kaip šią žinią apsakyt? ...
— Necypsėk, o gali eiti — 
Žinią šią palėms paskleisti; 
Kad draugauti mums netinka, 
Nors ir vaistai man patinka. 
O galutiną sprendimą — 
Gausi raštu kovo pirmą.
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muša didžioji seiffl i
Kanados Rajonas

Toronto, Ont.

* Toronto jūrų skaučių Vandenių laivo va
dovei vyr.valt. Irenai Ropienei pasitrau
kus iš pareigų. Vandenės jai reiškia viešą 
padėką už darbą ir pasišventimą, pavyz
dingai joms vadovaujant. Naująja vadove 
Vandenės išsirinko vyr.valt. Dalią Trei
gytę, adjutante valt. Dalią Meilutę. Laivas 
veikia trijų valčių sąstate. Valčių vadovės: 
"Ūdrų" valties valtininke - valt. Dalia 
Griauzdaitė, pavaduotoja - vair. Lilija 
Tamošauskaitė, "Bangų" valties valti
ninke - valt. Danguolė Kondrotaitė, pava
duotoja - vair. Irena Linkytė, "Žuvėdrų"

valtininke - valt. Irena Kušneraitytė, pa
vaduotoja - vair. Dalia Galiauskaitė.

Pereitų metų spalių 6 d. įvyko laivo 
sueiga, o po jos jauki arbatėlė buvusiai 
laivo vadei sesei Irenai pagerbti. Čia jai 
Vandenės įteikė kuklią dovanėlę, išreikš- 
damos savo padėką. Džiugu buvo turėti 
savo tarpe ir mūsų mieluosius rėmėjus - 
p. Sadeikienę ir P. Dabkų, ir vyr. valt. 
Marytę Vasiliauskienę, taip pat buvusią 
Vandenių laivo vadovę. Rėmėjų vardu do
vanėlę įteikė p.Sadeikienė.
* Gruodžio 8 d. Skautams Remti dr-j a 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje su
ruošė skautų tėvų - rėmėjų ir vadovų-vių 
susipažinimo arbatėlę. Iš abiejų pusių sa- 
lėn prisirinko per šimtą, dalyvių. Kalbėjo 
Brolijos VS v. s. Stp. Kairys. Skautams

******************************************************************************* * ** *
* Rašinio Konkursas $* ** *
* "Skautų Aidas", susitaręs su LS Seserijos ir Brolijos Vadijomis, Jubilieji- J
* nių Metų proga skelbia visiems LSS nariams-ėms rašinio konkursą:
» *
* Konkurso sąlygos ir premijos: $
* *
J 1) Rašinys beletristine forma turi atskleisti kokį nors autoriaus pergyvenimą, *
* nuotykį, prisiminimą^ skautaujant LS Sąjungoje.
* 2) Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 10 ir ne trumpesnis kaip 5 mašinėle rašy- *
5 ti puslapiai ir pasirašytas slapyvardžiu. $
$ 3) Siunčiant rašinį, atskirame užlipintame voke turi būti prisiųsti pavardė, var- J
* das ir adresas. J
* 4) Rašinius siųsti iki 1958 m. liepos mėn. 1 d. "Skautų Aido" redakcijos adre- *
* su: 788 Windermere Ave., Toronto 9, Ont., Canada. $
J 5) Rašiniai bus premijuojami trimis premijomis: I vietai skiriama $50.00, II }
* vietai skiriama $30.00 ir III vietai - $20.00. *
* 6) Premijuoti rašiniai spausdinami "Skautų Aide" su autorių nuotraukomis.
* 7) Dėl nepremijuotų rašinių spausdinimo "Skautų Aido" redakcija su autoriais *
* atskirai susitaria. J
J 8) Konkurso Komisiją sudaro: Rašyt. Vyt. Tamulaitis, J
* M. Vasiliauskienė, *
* O. Gailiūnaitė,
* Br. Stundžia,
* Č. Senkevičius. *
* -M-
* 9) Premijų fondas sudarytas tokiu būdu: Seserijos Vadija paskyrė $40.00, Bro- *
t lijos Vadija - $40.00 ir ’’Skautų Aidas" - $20.00. t
* *
* *
* Skautų Aidas *
* ** *
***j{c**jJc*********jjc**«**#*##*j|s**#***#jjc* ******************************************
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Remti Dr-jos pirm. St.Dabkus, "Sk, A", 
redaktorius, Šatrijos tunto tuntininkė ps. 
D. Keršienė, dvasios vadovas kun. P. Ažu
balis ir Rambyno tunto tuntininkas jūr. s. 
H.Stepaitis. Pobūvio programą nuotaikin
gai vedė p. Aug.Kuolas. Po arbatėlės vyko 
Sk. Remti Dr-jos Valdybos rinkimai.

JAV Rajonas

Chicago, Ill.

* (sks) Čikagos Lituanicos tunte perei
tais metais paskelbtas sk. pažangumo var
žybas laimėjo Dr. J. Basanavičiaus dr-vė, 
2-ji vieta teko L. K. Vytenio dr-vei ir 3-ji 
- D. L. K. Gedimino dr-vei. Tuntininkas 
s. P. Nedzinskas laimėtojams įteikė gai
relę.

L. K. Mindaugo dr-vės draugininkas 
v. si. R. Varnauskas pasitraukė iš pareigų. 
Nauju mindaugėnų dr-ku paskirtas si. J. 
Prapuolenis. Tuntininkas reiškia padėką 
dirbusiam ir linki sėkmės pareigas perė
musiam.

* (sks) Lapkr. 24 d. Čikagoje Dariaus ir 
Girėno maž. salėje buvo surengtas Litua
nicos tunto sk.rėmėjų pobūvis. Jame sve
čiai buvo supažindinti su Čikagos lietuvių 
skautų gyvenimu ir veikla. Pobūvį atidarė 
Dr. E. Krukas, pristatydamas Lituanicos 
tunto rėmėjų k-to narius. Kalbėjo LSS vy
riaus, dvasios vadovas v. s.kun. dr. J. Vaiš
nora.

Pobūvio programą paįvairino skautų 
trio dainos, piano solo G. Trečiokaitė, 
smuiku - N. Paulionis. Už gripu susirgu
sius savo skautus dvi mamytės - ponios 
Grigaliūnienė ir Lazauskienė gražiai pa
dainavo. Parodyta ps. R. Račiūno susuktas 
filmas iš Čikagos liet, skautų gyvenimo.

Lituanicos tunt. s. P. Nedzinskas pa
dėkojo svečiams, rengėjams ir sk. rėmė
jams už tą ypatingą dėmesį lietuviškajai 
skautijai. Svečių tarpe buvo gražus būrys 
seniau į šį kraštą atvykusių lietuvių. Po
būvio programą nuotaikingai pravedė Vyt. 
Kasniūnas.

* (sks) Lapkr. 24 d. Čikagos Aušros 
Vartų ir Lituanicos tuntai Jaunimo Namuo
se paminėjo Lietuvos Kariuomenės šventę. 
Šv. Mišias atnašavo tėvas J.Vaišnys, S. J. 
Paskui buvo bendra abiejų tuntų sueiga, 
įsakymais pranešti pasikeitimai vadovų 
tarpe bei darbščiųjų vadovų atžymėjimai- 
pakėlimai.

ps. VI. Vijeikis sueigai pristatė iš 
Brazilijos atvykusį rašytoją Petrą Babic
ką. Jis, kaip pagrindinis kalbėtojas, pa
pasakojo puokštę giedrių minčių, o baig
damas paskatino skautus: "Kaip budėjote , 
taip ir budėkite - tad. Dieve, jums padėk! " 

Sueigoje dalyvavo iš Romos atvykęs 
LSS vyriaus, dvasios vadovas kun. dr.J. 

Vaišnora. Jis perdavė Anglijos ir Vokie
tijos rajonų sveikinimus bei linkėjo, kad 
Lietuva amžiams liktų gyva visų skautų-čių 
mintyse ir širdyse.

Buv. Seserijos Vyriausioji Skautininke 
v. s. O. Zailskienė jautriai atsisveikino su 
skautėmis ir jų vadovėmis. Aušros Vartų 
tunto skautės v. s. O. Zailskienei ir buv. 
savo tuntininkei s. A.Karnienei įteikė gė
lių puokštes.

Tuntininkai s.S.Stasiškienė ir s.Pr . 
Nedzinskas padėkojo visiems dirbusiems 
ir dirbantiems vadovams ir vadovėms. O 
taip pat kvietė pasitempti mūsų skautijos 
jubiliejiniais metais.

* (sks) Čikagoje jūrų budžiui v. vi. V. Ma
niežai, išlaikiusiam buriavimo kursų 
egzaminus ir atlikus praktiką, suteiktas 
3-čios eilės vidaus vandenų buriuotojo 
vardas.

* ps. Br. Juodelis Baltijos Jūros tunte yra 
paskirtas prie jūrų skautininkų Grandies 
Čikagos jūrų budžių vienete.

* Čikagos Baltijos Jūros tunto jūrų skau
tai dalyvavo vietos jūrų skautų užsiėmi
muose - varžybose. Varžybų objektas 
buvo - morzės ir simaforo signalizacija, 
rikiuotė ir mazgai. Mūsiškiai laimėjo 
pirmąją vietą.

* (sks) Gruodžio 1 d. buvo Čikagos skau
tininkų ramovės sueiga. LSS vyriaus, dva
sios vadovas kun. dr. J. Vaišnora kalbėjo 
bendriniais Sąjungos reikalais. Jis kvietė 
skautiškąją veiklą derinti prie laiko, vie
tos sąlygų ir aplinkybių, ps. Vyt. Černius 
perdavė savo įspūdžius iš BSA skautų 
stovyklos, kur jis šią vasarą ėjo instruk
toriaus pareigas, v. s. O. Zailskienė pra
nešė apie parengiamuosius Tautinės Sto
vyklos darbus.

Sueigoje dalyvavo Venezuelos LSS 
rajono vadas v.s. dr. P. Neniškis. Svei
kindamas sueigą Venezuelos liet, skautų 
vardu, svečias trumpai nupasakojo te
nykštį gyvenimą ir skautiškąją veiklą.

s. V.Tallat-Kelpša sktn.ramovės var
du padėkojo buv. "Skautybės kelio" red. 
ps. Broniui Juodeliui už įdėtą darbą in
formuojant visuomenę apie skautiškąją 
veiklą ir įteikė prisiminimui dovaną - 
knygą su sueigos dalyvių parašais.
» ** . * 
J ČIKAGA veda!.. Viena prenumerata * 
J atsilikęs TORONTAS vejasi!. . CLE- *
* VELANDAS pirmauja garbės pre- 5
į .--umeratomis I *
* Sukruto ir kitos vietovės. Pir- * 
į myn sesės ir broliai! Vajus eina!. . *

-M-
5 "Sk.Aido" *
* Vajaus-Konkurso Komisija *
* ** -s-
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Cleveland, Ohio.

* (sks) Clevelando jūrų skautų Stp. Da
riaus laivo pakviestas Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras lapkr. 30 d. lietuvių sa
lėje žavėjo clevelandiečius su Kazio Bo
rutos legenda "Baltaragio Malūnas". Dau
gelis skaitė šią knygą, o taip pat jos ap
tarimus spaudoje. Tačiau tas montrealie- 
čių sultingas lietuviškas žodis ir jo per
davimas scenoje viršijo visus lūkesčius.

Po ilgos ir varginančios kelionės tie
siai scenon atvykusius aktorius gražiai 
pristatė perpildytai salei Stp. Dariaus lai
vo vadas jūrų ps. Pr. Petraitis. Po spektak
lio teko patirti, kad montrealiečiai tik 
meno vardan be honoraro suvaidino cle- 
velandiečiams "Baltaragio Malūną". Pa
dėkos žodis, griausmingos katutės ir rau
dona rožė kiekvienam iš jų buvo atpildas 
už pasišventimą.

Veikalą režisavo B. Pūkelevičiūtė, 
scenovaizdis - K. Veselkos, scenos efek
tai Z.Lapino. Vaidino - J. Akstinas, H. 
Nagys, B. Pūkelevičiūtė, L. Barauskas, 
Br. Malaiškienė, K. Veselka, Vyt. Saba- 
lys, V.Kerbelis, V.Vaičiūnaitė ir R.Si- 
maniūkštis.

Jūrų skautai buvo gražiai išdekoravę 
abi sales, o jų tėvai po spektaklio skaniai 
pavaišino svečius.

* (sks) Lapkr. 24 d. Clevelando skautai- 
tės skyrė Lietuvos Skautijos 39 m. su
kakčiai ir Kariuomenės šventei atžymėti.

Skautai ir jų vėliavos dalyvavo iš
kilmingose pamaldose už žuvusius karius 
dėl Lietuvos laisvės Sv.Jurgio bažnyčioje. 
Ačiū kun.Dzegoraičiui už jautrų pamokslą.

Po pamaldų lietuvių salėje buvo abie
jų - Neringos ir Pilėnų tuntų sueiga. įne
šus vėliavas, sugiedotas Tautos himnas, 
o kun. Dzegoraitis paskaitė invokaciją. 
įsakymais paskelbti pasikeitimai atžymė- 
jimai tuntuose. Pilėnų tunte buv. tuntinin- 
kas s. Vyt. Kamantas perdavė pareigas 
naujajam tunt. - v. s. Pr. Karaliui.

Nenuilstama skaučių rėmėja ir veikli 
skautiškųjų darbų talkininkė p. Ona Joku- 
baitiene apdovanota ordinu Už Nuopelnus.

Skautybės 39 - ją sukaktį paryškino 
kandidatų duotas įžodis. Sk. Jžodį davė 
kand. - J. ir D. Orentaitės, D. Pleckai- 
tytės, G.Stuogytė, V.Venciutė ir Marijus 
Jakulis. Vytautėnai - si. Alg. Garlauskas , 
si. P.Žygas, psl. G. Neimanas, skautai - 
M.Rinkus ir Alg. Rukšėnas išėjo atitinka
mą programą ir išlaikė oro skautų 3-jo 
patyr. laipsnio egzaminus. Jiems užrišti 
oro skautų kaklaraiščiai.

Neringietės pakeltos į vyresniškumo 
laipsnius: skiltininkės - psl.N.Garlaitė, pa- 
skiltininkės - N.Gelažytė, Z. Ramanaus
kaitė, Ir. ir Reg. Besparaitytės, Gr. Gar- 
laitė ir R. Gaidžiūnaitė.

Pilėniečių tarpe pakelti į valtininko 
laipsnį - jūrų sk. vair. Šarūnas Peckus, 

į skiltininko 1. - psl. Alg. Garlauskas, 
į vairininko 1. - jūrų skautai Gint. Snieč
kus, Henr. Pikturna ir Rim. Dumbrys, į 
paskiltininko 1. - sk.vytis Mind. Leknickas.

Kalbėdama į skautes p. O. Jokubai- 
tienė pranešė apie skaučių tėvų k-to ren
giamas deklamavimo ir pasakų sekimo 
varžybas. Jų tikslas - skatinti skautes 
pramokti daugiau gimtųjų dainų, eilėraš
čių bei pasakų. Dovanų tarpe pirmoji būtų 
1958 m. vasaros stovyklapinigiai laimė
jusiai skautei.

Pasitraukiantis tunt. s. V. Kamantas 
jautriai atsisveikino su Pilėnų tuntu. Anot 
jo. Lietuvių Skautų S-ga su 39 m. sukakti
mi vis stiprėja. Štai pačiame Clevelande 
yra per pora šimtu veiklaus skautiškojo 
jaunimo ir vadovų. Skautams tradiciniu 
kairės rankos paspaudimu jis perdavė Pi
lėnus naujam tuntininkui v.s. P. Karaliui. 
Pastarasis pabrėždamas, kad s. V.Ka
mantas buvo ryžtingas Pilėnų vadas, pa
kvietė skautus sušukti atsisveikinimo šū
kį - "Už gerą traukimą Pilėnų vežimo - 
Ačiū !"

* (sks) Lapkr. 24 d. Clevelando lietuvių 
s alėje dideliu pasisekimu praėjo Pilėnų 
tunto sk.tėvų k-to surengtas pobūvis. Ža
vių seserų Biandyčių trio dainos užbūrė 
klausytojus savo sidabriniu skambesiu ir 
gaivumu. Solo dainavo Elena Blandytė, 
kuri taip pat su įkvėpimu paskaitė Vyt. 
Tamulaičio apysaką "Sugrįžimas". Dai
noms akomponavo muz. A.Skridulis.

Antra miela staigmena buvo "Sapnas 
prie laužo", kurį scenoje suvaidino DLK 
Vytauto dr-vės skautai, ps. Remigijaus 
Vizgirdo paruoštas vaizdelis skautų buvo 
gražiai atliktas. Nuotaikingas programos 
pranešėjas buvo Vyt. Raulinaitis.

Viešnios ir jų akomponiatorius su
tikti ir palydėti gausiomis katutėmis (at
silygino puikiais balsais!), buvo apdova
noti. Sk.tėvų k-to pirm. Ed. Steponavičius 
programos atlikėjams ir visiems pobūvio 
talkininkams bei svečiams padėkojo iš 
scenos.

* (sks) Tautinės š. m. Stovyklos komisija 
darbą pradėjo Clevelande. Jos pirmininku 
LSS Pirmija pakvietė v. s. Praną Karalių, 
484 East 123 St., Cleveland 8, Ohio. Jo 
vardu rašoma bendrais TS reikalais. Spe
cifiniais Seserijos reikalais rašoma - ps.
R. Nasvytienei, 17618 Ingleside Ave. , 
Cleveland 19, Ohio. Brolijos reik. - s. 
Vyt. Civinskui, 490 East 118th St., Cle
veland 8, Ohio.
* (sks) Gruodžio 8 d. Clevelando Pilėnų 
tunto DLK Vytauto dr-vės skautai ir
S. Daukanto būrelio sk. vyčiai prie Šv. 
Jurgio bažnyčios po sumos rinko aukas. 
Surinkta $ 62.62, kurie pasiųsti kun. A. 
Bungai Vokietijon, ten vargstančių sene
lių Kūčioms surengti. Ši prieškalėdinė 
rinkliavaclevelandiškiams tapusi tradici
ne. Pilėnų tuntininkas duosniems auko-
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tojams taria skautišką ačiū. DŽIAMBORĖS FONDAS

* (sks) Gruodžio 14 d. pas Juškėnus buvo 
Clevelando skautininkų ramovės sueiga. 
Joje ligšiolinis ramovės seniūnas v. s. Pr. 
Karalius skaitė pranešimą apie pasta
rųjų metų veiklą. Dėl naujų pareigų Pi
lėnų tunte ir LS Sąjungoje, v. s. P. Kara
lius pasitraukė iš seniūno pareigų, kurias 
ėjo eilę metų. Nauju seniūnu išrinktas 
s. G. Juškėnas, 2896 Washington Blvd., 
Cleveland Hts 18, Ohio, tel. YEllowstone 
2-6019. Sueigos dalyviai sudėjo aukų 
skautiškajam Kalėdų gerajam darbeliui. 
Dalis pinigų siunčiama mūsų skautams 
Vokietijoje, o kita bus panaudota vietoje . 
Sueiga užbaigta prie dr. N. Juškėnienės 
paruoštos kavos puodelio diskusijomis 
Tautinės Stovyklos reikalais bei kt. skau
tiškos veiklos klausimais.

Detroit, Mich.

* Baltijos tunto skautų tėvai buvo suruo
šę skautėms-ams arbatėlę, kur pasida
lyta vasaros stovyklų įspūdžiais ir ma
loniai praleistas laikas.
* ps. Antanas Banionis skaitė pašnekesį 
Ramovės skautininkams, Gabijos ir Bal
tijos tuntų vadovams bei tėveliams tema 
"L. S. S-ga Tarptautinėje Arenoje". Po 
pašnekesio parodė filmą iš Jubiliejinės 
Džiamborės.
* Jūrų skautų Šarūno laivas pagausėjo 
dviem vienetais: bebriukais, kuriems va
dovauja vair,. A. Pesys ir budžiais, kurių 
vadovas - vair. St. Petrauskas.

* Lapkričio 23-24 d. d. D. L. K. Mindau
go draugovė suruošė studijų dienas, kur 
skautai įgijo praktinių ir teoretinių žinių . 
Pravedė - ps. A. Banionis.

Los Angeles, Calif.

* (sks) Los Angeles ASS skyrius atšven
tė Akademinės Skautijos metines. Suei
goje dalyvavo Korp! Vytis garbės narys 
prof. M.Biržiška, paskaitą skaitė fil. Nau
jokaitis. Korp! Vytis Los Angeles skyr. 
v-bon išrinkti: fil.V.Variakojis - pirm., 
nariais - senj. J.Navickas ir fil. V. Varnas.

* «•

į Jaunesnių skaučių draugininką *
s *
t ps. ZITĄ ADOMONYTĘ ir
* JONĄ GRIGAITĮ,
* sukūrus jaukų šeimos židinį, nuošir- {
į džiai sveikina ir laimingo gyvenimo J
J jiems linki - *
| *

« Omahos Skaučių S
* Vietininkija $
* »
£ sĮc Ąc * # # * 3}S # # * # & j[c # Jjc # # Jfr * # # # # « sĮ< * # * * * # # * « ❖ *
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Po gerai pavykusio pirmojo Lietu
viškojo Džiamborės Fondo vajaus lėšų 
telkimo padėtis atslūgo, naujų aukų DF 
nebesulaukė. Žinoma, to dalinai reikėjo 
laukti, nes kai kurios vietovės dėjo di
džiausias pastangas, kad padėtų D F, kad 
išgelbėtų pirmąjį Lietuviškojo DF vajų. 
Iš jų dabartiniu metu DF ir nelaukia minė
tino įnašo. Bet, kaip mielas "Skautų Aido" 
skaitytojas pastebėjo "Sk.Aido" No. 11 DF 
ataskaitoje, toli gražu ne visos vietovės 
"išsisėmė". Iš kai kurių vietų DF ir tikė
josi gauti aukų, jei ne laiku, tai bent vė
liau, kaip viena kita proga jos tai ir pa
čios žadėjo. Apie tai rašydamas DF ne
mano daryti priekaištų. Džiamborės Fon
das visiems mums priklauso ir visi 
mes turime juo rūpintis, jo lėšų telkimo 
eiga sielotis. DF pareiga yra visiems 
Lietuvos Skautų Brolijos nariams pateikti 
tikrąją lėšų telkimo padėtį.

Mieli broliai skautai ir jų vadovai 
gal pasakys, kad jau daug surinkome ir 
mūsų DF finansinė padėtis gera. Bet jie 
patys galėjo iš DF skelbiamų ataskaitų 
pakankamai pasisemti žinių, kad buvo ne 
vien pajamų - turėjome labai didelių ir 
reikalingų išlaidų. Štai 1959 metais rei
kėtų turėti savo reprezentantus pasaulinė
je skautų Džiamborėje Filipinuose ir savo 
atstovą Tarptautinėje Konferencijoje In
dijoje. LSB Vokietijos Rajonas šiais LSB 
Jubiliejiniais metais stengiasi pravesti 
Džiamborėtę. Mūsų didžioje š.m. Tauti
nėje stovykloje turėsime svečių iš kitų 
skautų asociacijų, gal net mažą svečių 
stovyklą? Tai tik keli pavyzdžiai. Sakyti, 
kad dar turime laiko, būtų nepateisinama . 
Mes neturėtume pamiršti, kad pirmasis 
DF vajus galutinai pavyko tik prieš pra
sidedant didiesiems skautiškojo pasaulio 
įvykiams, kur mes vis i norėjome ma
tyti mūsų atstovus ir ten juos turėjome. 
Pasiruoškime šį kartą iš anksto.

Žinoma, ir šį sykį didžiąją atsakomy
bės ir darbo naštą turės išnešti skautai 
vyčiai, jūrų skautai, broliai vadovai, 
skautininkai.

Gaila, kad ne visi mūsų mažieji - 
vilkiukai ir broliai skautai apie DF žino. 
O reikėtų vien jau auklėjimo sumetimais 
ir mažuosius įtraukti. Jų kuklios aukos 
ateičiai daugiau duos, negu vyresniųjų 
didesnės dabar - tik jiems reikėtų smul
kiai ir suprantamai paaiškinti, kam DF 
renka aukas.

Lietuviškojo Džiamborės Fondo bro
liai talkininkai prašė skelbti aukotojų var
dus lietuvių spaudoje. Džiamborės Fon
das niekad neabejojo, kad tai būtina ir tai 
visada darė. Viso buvo duotos keturios 
ataskaitos į šešis mūsų išeivijos laik
raščius. Ne DF kaltė, kad tuo tarpu ne 
visos jos buvo patalpintos, nors pats DF

(nukelta į išor. virš.)
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SKAUTININKU NUOSTATAI

(LSS Tarybos Pirmijos priimti 1957 m. gegužės 26 d. )

1) LSS narys, turįs skautiško patyrimo, gerai pažįstąs Lietuvos skautybę ir sėkmin
gai vadovaująs skautų vienetui, Tarybos Pirmijos nutarimu, šio statuto 6-8 str. 
tvarka, keliamas į skautininkus.

2) Skautininkų yra šie laipsniai: paskautininkio, skautininko ir vyresniojo skautininko.
3) J paskautininkio laipsnį gali būti pakeltas:

a. sėkmingai vadovaująs vienetui/draugovei, laivui, vyčių būreliui ar atskirai 
skilčiai ne trumpiau kaip metus;

b. ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;
c. išbuvęs LSS nariu ne trumpiau kaip 3 metus;
d. parašęs Vyr. Skautininko-Vyr. Skautininkės nustatytas temas;
e. surengęs ir pravedęs: 1.skautišką šventę su laužu ir 2.padaręs su vienetu 

gerąjį darbelį.
4) J skautininko laipsnį gali būti pakeltas:

a. paskautininkis sėkmingai vadovavęs vienetui, ne mažesniam kaip draugovė ne 
trumpiau kaip 2 metus nuo pakėlimo į paskautininkius;

b. pravedęs sėkmingai skautų stovyklą arba ėjęs atsakingas pareigas stovyklos 
vadovybėje ne trumpiau kaip 10 dienų;

c. išbuvęs aktyviu paskautininkiu ne trumpiau kaip 3 metus.
5) I vyresniojo skautininko laipsnį gali būti pakeltas:

a. išbuvęs aktyviu skautininku ne mažiau kaip 5 metus ir sėkmingai vadovavęs 
vienetui ne mažesniam kaip tuntui bent 2 metus.

6) Tuntininkas ar vietininkas pristato numatytą kandidatą pakelti vadeivai, patiek - 
damas :
a. asmens biografiją ir jo skauto gyvenimo eigą,
b. esant skautininkų ramovei, jos nuomonę.

7) Vadeiva, gavęs pristatymą, su savo nuomone pristato Brojijos ar Seserijos Vyr. 
Skautininkui-ei, pažymėdamas apie vadovaujamą vienetą.

8) Vyr.Skautininkas-kė patiekia Brolijos ar Seserijos Vadijai, kuri apsvarsčiusi ir 
radusi kandidatą tinkamą vienam iš skautininkų laipsniui, pristato Tarybos Pir - 
mininkui, kuris patiekia Pirmijai svarstyti.

9) Pirmijos nutarimu pakeltas, davęs skautininko įžodį tampa skautininku. Skau
tininko įžodis:
Brangindamas savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui. Būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti skautijos gerovei.

10) Skautininko-ės pareigos:
a. savo išgalėmis dirbti skautišką darbą LSS-oje ir ją visur ginti;
b. globoti ar vadovauti skautų draugoves ar skiltis, rengti vadovų kursus, padėti 

surengti šventes-varžybas;
c. organizuoti tėvų-rėmėjų būrelius prie draugovių (net atskirų skilčių) ir aktyviai 

dalyvauti jų veikime;
d. dalyvauti skautininkų ramovėje;
e. remti skautišką spaudą;
f. užsiregistruoti skautininkų skyriuje;
g. sumokėti nustatytą skautininkų mokestį.

11) Skautininko-ės teisės:
a. dalyvauti LSS, Brolijos bei Seserijos suvažiavimuose ir rinkti bei būti ren- 

kamam į LSS organus;
b. dėvėti skautišką uniformą;
c. turi visas kitas teises numatytas LSS Statute.

12) Skautininkai-ės, neinantieji vadovo pareigų Sąjungoje, lai
komi pasyviais. Pasyvūs skautininkai neturi LSS Suvažiavi
me ir Brolijos ar Seserijos sueigose sprendžiamo balso.

13) Skautybės idėjoms skleisti, lietuvių skautybei ugdyti ir savitarpiams santykiams 
palaikyti, vietovėse, kuriose yra nemažiau 3-jų skautininkų-ių, steigiama skauti
ninkų ramovė.

14) Skautininkai apdovanoti Geležinio Vilko ordinu ar sulaukę 60 metų amžiaus, nario 
mokesčio nemoka, bet jie laikomi pilnateisiais nariais.

15) Skautininkas-ė nustoja laipsnio:
a. laipsnio atsisakęs-ius;
b. išstojęs iš Lietuvos Skautų Sąjungos;
c. Garbės Teismo sprendimu.

16) Skautininkių sąrašą veda Skaučių Seserija, skautininkų - Skautų Brolija.
17) Šis Statutas įsigalioja Tarybos Pirmijai jį patvirtinus.
18) Šio Statuto pakeitimą bei papildymą svarsto Skaučių Seserijos ar Skautų Brolijos 

Vadi jos ir pristato Tarybos Pirmijai tvirtinti.

27



( atkelta iš 24 psl. ) ATSIUSTA PAMINĖTI:

tai labai nuoširdžiai apgailestauja ir daro 
tolimesnius žygius, kad tos ataskaitos pa
gal galimybes būtų atspausdintos.

Leiskite Džiamborės Fondui dar kar
tų mielus brolius skautus ir jų vadovus 
bei bičiulius paprašyti ir toliau broliškai 
tęsti didžiųjų talkų Džiamborės Fondui. 
Išnaudokime galimybę, rengiant šokių va
karus, spektaklius, koncertus ar loteri
jas rinkti pinigus. Džiamborės Fondui. Ir 
prisiminkime, kad mažiausia, kukliau
sia auka Lietuviškajam Džiamborės Fon
dui yra labai svarbi, ji DF labai reika
linga. Aukokime ir rinkime aukas kaip 
kas gali, kiek kas gali !

ps. O. Gešventas 
DF Sekretorius

SESEI VANDENEI. Ačiū už koresponden
cijų "Buriavimo sezono uždarymas".Re
dakcija mielai laukia žinių iš vienetų 
veiklos, bet korespondencijas reikėtų ra
šyti tuoj po įvykio, nes žinios sensta. 
Būkime greitesni !

KOVUI. Eilėraščiai silpni. Pabandyk ra
šyti ne eilėmis. Be to, laikraščiui ra
šant, reikia parašyti ir savo pavardę, 
nors po rašiniais ir slapyvardžiais pasi
rašoma.

* BUDĖKIME, Nr.22, PLSS Anglijos ra
jono laikraštis, 32 psl. ir viršeliai.

* PĖDSEKIS, Nr. 1(2) 1957. Australijos 
rajono Aušros tunto laikraštis. 16 psl. ir 
viršeliai.Leidžia sk.vyčių Gelęžinio Vil
ko būrelis. Redaguoja B. Žalys.

* LAPINU KLAJŪNŲ KIMAS JR.Nr.P&P. 
1958m.Ėuropa, jumoristinis sk.vyčių 
lapinų, atliekančių JAV karinę prievolę 
Europoje, leidinys. Gražiai iliustruotas, 
8 psl.Redaguotas s.v.v.sl, R. Bričkaus, 
bendradarbiaujant visam būreliui ir 
"Sputniko" žinių agentūrai...

* AUKŠTYN ŠIRDIS, kun. dr. J. Prunskis, 
religinių pašnekesių knyga, 260 psl. ir 
viršeliai, spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn.

* BUDŽIU, informacinis lapelis jaunes
niems skautų vadovams, NR. 1, leidžia 
LSB I-jo JAV rajono skautų skyrius, ti
ražas 80 egz., vedėjas s.v.v.sl. A. 
Saulaitis, padėjėjas s. v. si. K.Norke - 
liūnas.

* SANTAKA, Nemuno ir Neries, Nr. 10, 
stovyklų laikraštis, išleista Rytiniame 
JAV rajone.

* Šio nr. viršelis ir antgalvėlės s.v.v.sl. 
V. Girniaus.

A.SKOPUI. Rašinį "Paskutinis pavasaris" 
talpinsime, palaukę pavasario. Stenkimės 
eiti ir su laiku.

ADMINISTRATORIAUS PRANEŠIMAS:

Mielosioms sesėms ir broliams bei 
platintojams administratorius norėtų pri
minti štai kų:

1) Sesės ir broliai, palaikykite šių 
gražių tradicijų: užsakykime savo vien- 
minčiams - sesėms ir broliams, esan
tiems Vokietijoje "Sk.Aidų"1958'metams.

2) Platintojai labai prašomi nedelsti 
siųsti užsakymus ir reguliariai, kas pora 
savaičių, su administracija atsiskaityti.

Jūsų Administratorius

- Čia juk kažkur 
turėjo būti baseinas ? . .
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