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/nukelta j užp. viršelį/

BŽIAMBORĖS FONDAS

Jau praėjo 8 mėnesiai nuo Džiamborės Fondo paskelbimo, ir Šiandien galime ramiau 
atsidusti, nes jis vis tvirčiau ir tvirčiau pradeda atsistoti ant kojų. DF tampa artimesniu 
broliam skautams ir vadovams, skautų tėveliams ir bičiuliams, jis tampa tuo, kuo jis iš tik
rųjų turi būti — visų mūsų Fondu! Dar būtų per anksti šiandien kalbėti apie dabartinę DF 
piniginę padėtį, nes dar negrįžo DF aukų lapai, dar toli gražu ne visi vienetai sumokėjo 
privalomus 10 c. nuo kiekvieno stovyklautojo. Tenka apgailestauti, kad iki šio laiko ne visi 
vienetai atsiuntė Šv. Jurgio / Skautų Kankinių Dienos gerojo darbelio pinigus. Bet nežiūrint 
į tai, galime tvirtinti kad DF vis įgauna daugaiu ir daugiau rėmėjų, talkininkų ir taip pat 
finansiniai stiprėja. Kalbant apie atskiras vietoves, reikia pabrėžti, kad kai kurios jau spėjo 
po kelis kartus aukų atsiųsti, tuo tarpu kai dar turime ir tokių vietovių, kurios dar visai 
neatsiliepė, nors skautų skaičiumi yra didelės. Teko tiesioginiai iš kelių vienetų vadovų pa
tirti, kad jų skautai iki'šios dienos nieko apie DF ir jo užduotį nežino. Ką gali toks skautas 
atsakyti norinčiam DF pinigų paaukoti tautiečiui? O mes turime matyti DF ne tik materialinę, 
bet ir jo moralinę pusę. Džamborės Fondas yra ne vien skautininkų ir vyresniųjų skautų 
fondas — jis pilną žodžio prasme visų mūsų fondas.

"Skautų Aido" Nr. 6-7 buvo duota pirmoji DF įplaukusių aukų, ataskaita; šiandien 
skelbiame vėliau atėjusias aukas, stengdamiesi jas chronologiškai tvarka išvardinti ir papil
dydami sąrašą, paskelbtą "Sk. A." Nr. 9.

14. LSS vadovų-ių sąskrydžio dalyviai per ps. R. Mieželį $30.00
15. LSS vadovų-ių sąskrydžio iždo likutis per Stp. Kairį 14.00
16. Iš DF Įgaliotinio Detroite ps. A. Banionio jo surinktos aukos /tame skaičiuje iš

dr. Mikšienės ir "Dariaus ir Girėno" klubo po $25.00/ 100.00
17. K. Kudukis, London, Ont. 2.00
18. Bostono "Žalgirio" Tuntas per ps. Alg. Banevičių 30.00
19. Bostono s.v. "Senųjų Lapinų" būrelis per s.v. v.si. A. Leviną 9.00
20. Los Angeles "Žalgirio" skautų vietininkija per ps. S. Makarevičių 8.50
21. "Žalgirio" vietininkija iš Port Colborne per v.valt. Br. Simonaitį 28.00
22. Chicagos "Baltijos Jūros" Tuntas ir "Vaivos" laivas per v.valt. J. Macijauską 15.00
23. I-JAV Rajono vilkiukų "Pilėnų" stovykla per ps. V. Bliumfeldą 5.00
24. Londono, Ont., DF-ui remti komitetas per s.v. v.sl. A. Švilpą 35.52
25. Pagal DF aukų lapą Nr. 54 iš Omahos per v.sl. St. Radžiūną 28.00
26. Laiške iš p. P. Butkio, Inglewood, Calif. 2.00
27. Tėvai Jėzuitai, Čikaga, per kun. v.s. J. Vaišnį 10.00
28. "Simono Daukanto" dvės Londone, Ont., Bičiulių būrelis per p. K. Kuduki 10.00
29. "Laisvosios Tėvynės" vyr. skautų-čių stovyklos dalyviai 84..50
30. IV-sios Kanados LD iškilmingo minėjimo-koncerto dalyviai Windsore 100.00
31. Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas per v.s. J. Bulotą 10.00
32. Leonas Balzaras, Montrealis 5.00
33. I-JAV Rajono "Nemuno" skautų stovykla per ps. V. Bliumfeldą 14.70
34. Montrealio Skautų Tunto Šv. Jurgio / Skautu Kankinių Dienos gerasis dar

belis ir dalis vasaros stovyklos aukų oer s. S. Naginionį 19.35
35. "Simono Daukanto" d-vės Londone, Ont., vasaros stovyklos sesės ir broliai

per s.v. v.sl. A. Pocių $5 qq
Viso įplaukė į DF Iždą iki 1956 m. rugsėjo 8 dienos $565.57

"Skautų Aide" Nr. 6-7 buvo jau paskelbta, kad iki minėto "SA" išleidimo buvo viso

/nukelta į užp. viršelį/
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Paveldėjimo rūpesčiai

Dėl tų pačių dalykų, pastatytų skir
tingose sąlygose, reikia ir skirtingai rū
pintis.

Nepr. Lietuvoj savuosius laikraščius 
stengėmės ugdyti, tobulinti, puošnius 
išleisti. Nei finansinio, nei skaitytojų 
mažėjimo rūpesčio tenai nebuvo. Kiek
vienam lietuviui savas spausdintas žo
dis buvo savaime suprantama gyveni
mo būtinybė. Kiekvienas prenumeruo- 
davosi bent kelis laikraščius, juos skai
tydavo, komplektuodavo, sugebantieji 
bendradarbiaudavo. Buvo gyvas ir aiš
kus kontaktas su savąja spauda, ir lei
dėjams telikdavo pasirūpinti, kad būtų 
keliama leidinių kokybė turinio ir for
mos atžvilgiu.

Išeivijoje atkūrus savuosius laikraš
čius, žurnalus — dažnai net tais pačiais 
vardais — leidėjams prieš akis atsistojo 
kiti rūpesčiai. Kas prenumeruosis, kas 
skaitys, kas bendradarbiaus? Nedrąsiai 
pradėta, su viltimi eita ir toliau eina
ma, nes ir prenumeratų, gaunant dar 
vieną kitą auką, ir bendradarbių pa
kanka, kad laiikraščiai egzistuotų. Su
sidarė ir čia patenkinamas kontaktas, 
susidarė ratas šiame kontakte dirbančių 
žmonių. Ir vis tai daugumoje vyresnės 
kartos išeiviai, subrendę Lietuvos mo
kyklose, augę lietuviškoj aplinkoj, iš
gyvenę tautos džiaugsmo ir kančių die
nas. Ratas siaurėja, nes metai po metų 
retėja vyresniųjų gretos, ateina jauni
mas, juos seks jau čia gimę vaikai. Rei
kės viską atiduoti į rankas tų, kurie iš 
viso lietuviškam darbui buvo daug ma
žiau ruošęsi. Tad taip šalia materiali
nių rūpesčių kaskart vis ryškiau atsi
stoja testamentinis rūpestis. Ar turėsi
me ką atiduoti ir kam atiduoti?

Nelengvose sąlygose vykdomo darbo 
paveldėtojai ruošiami šeimose, bažny
čiose, vargo mokyklose ir organizaci
jose. Kito kelio ir pasirinkimo neturi
me. Kiek tai pasiseks, ateitis parodys. 
Bet Visų šių institucijų turi būti deda

mos sukauptos ir įtemptos pastangos, 
kad istorijos puslapiuose jų įrašytą tes
tamentą paveldėtojai vykdytų. Mes, 
skautai-ės, taip pat nešame dalį atsa
komybės už tai. Esame turtingi savo 
auklėjamaisiais metodais ir priemonė
mis. Sueigos, iškylos, sąskrydžiai, kur
sai, stovyklos šiandien yra ne tik skau- 
tybės ugdymo klasės, bet ir lietuvybės. 
Gi savoji periodinė spauda — “Skautų 
Aidas” ir “Mūsų Vytis” apjungia mūsų 
darbus ir mus pačius. Savuose laikraš
čiuose mes rišamės vieni su kitais, mes 
pasisakome mums svarbiais klausimais, 
mes stipriau jaučiamės esą vienoje šei
moje, mes bandome rašyti ir rašome, 
mes mokomės ir gauname žinių kitus 
pamokyti.

“Skautų Aidas” vėl skelbia prenume
ratų rinkimo vajų. Vajus, reikia tikėti, 
išjudins vienetus. Administracijon 
įplauks pakankamas skaičius prenume
ratų, įgalinančių laikraštį vėl regulia
riai leisti per visus metus. Laimėtojai 
gaus dovanas. Jei viskas tik tuo pasi
baigtų, reikėtų skaityti, kad vienetuose 
tik pusė darbo padaryta. Šalia lėšų tel
kimo vajaus turi vykti aiškiau ir stip
riau dar jaunųjų skiepijimo vajus. Skie
pyti mažiesiems meilę savam lietuviš
kam spausdintam žodžiui, šventam žo
džiui, knygnešių krauju ir kančiomis 
per 40 m. ženklintam. Skiepyti norą 
skaityti savą spaudą, joje bendradar
biauti. Vajaus metu sueigose kalbėti 
apie lietuvišką, skautišką spaudą, iš jos 
ką paskaityti, paraginti ir padėti suda
ryti komplektus, surasti gabesnių vie
nete skautų-čių, juos paskatinti ką pa
rašyti savai spaudai — būtų taip pat 
vienetų vadovų-vių uždavinys. Ruošti 
jaunuosius ateities darbų paveldėjimui, 
rūpintis šių dienų tikrovės keliamomis 
problemomis, dėti visas pastangas jų 
teigiamam išsprendimui yra neatidėlio
tina veikla.

v.s. Č. Senkevičius.
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Mirties menkybė
(Vėlinių proga) 

Alfa Sušinskas

Nuo seniausių laikų Katalikų Bažny
čia lapkričio mėnesio antrąją dieną ski
ria mirusioms prisiminti specialiomis 
pamaldomis. Visame pasaulyje katalikų 
bažnyčiose tą dieną iškyla juoda spal
va, ir tikinčiųjų veidai nusidažo šventu 
gedulu ir antgamtiška rimtimi.

Vėlinės! Jos mirusiųjų diena. Miru
siųjų, kurie Dievą tikintiems gyvie
siems yra gyvi ir nemarūs...

Mirtis! Ji kiekvienai gyvybei yra pa
baisa ir siaubas. Dėl to visa, kas yra 
gyva, bėga nuo mirties, nes ji atneša 
sunaikinimą ir išnykimą. Čia nėra jo
kia išimtis nė žmogus: nuo pat savo 
atsiradimo žemėje jis į mirtį žiūrėjo 
kaip į baisųjį, niekuo nepergalimąjį 
priešą...

Iš tikrųjų, mirtis yra' neįveikiamoji 
baisybė tik tokiam žmogui, kuris savo 
gyvenimą vien šia žeme tematuoja.

Tačiau mirties galybė ir baisybė, vi
sa neįveikiamoji jos stichija yra bejėgė 
prieš tokį žmogų, kuris tiki amžinuoju, 
pomirtiniu buvimu. Dar daugiau: Iš
ganytojas Jėzus Kristus savo dieviškuo
ju mokslu ir Prisikėlimu iš numirusių
jų sunaikino mirties galybę bei šiurpu
lingąjį jos baisumą ir ją pačią iškėlė į 
palaimintąjį akimirksnį, kuris krikš
čionį perkelia į amžinosios laimės gy
venimą.

— Kas tiki mane, tas gyvens per am
žius, nors būtų ir miręs,..

Šitos dieviškosios tiesos akivaizdoje 
mirtis netenka savo galybės, ji yra su
triuškinta: juk po mirties Kristaus švie
soje prasideda tikrasis gyvenimas, ku
ris žemėje išskirtuosius sujungia amži
nojo bendravimo džiaugsmu.

Pomirtinio gyvenimo tiesa ir šviesa 
degradavo mirtį iki menkybės laipsnio. 
Iš antros pusės, ta pati amžinojo gyve
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nimo šviesa iškėlė ją iki šventumo po- 
aukščio: ji yra šventieji vartai, už ku
rių žemės keleivį, pro juos praėjusį, pa
sitinka amžinojo teisingumo bei amži
nosios laimės gyvenimas.

Dėl to pirmieji apaštalai nepabūgo 
mirties ir skelbė Viešpaties Jėzaus Kris
taus Evangeliją, krauju ir gyvybe pa
liudydami savo tikėjimą pomirtiniu 
gyvenimu. Dėl to milionai krikščionių 
nuo pradžios iki dabar lieka ištikimi 
Kristaus tiesai, nors dėl to jų kūnus 
drasko žvėrys, kapoja budeliai, visaip 
žudo naikina ir kankina komunistai...

Vėlinės — ypa'tinga gyvųjų ir miru
siųjų tarpusavio bendravimo diena. 
Mūsų akyse iš naujo atsistoja mūsų 
artimieji, brangieji ir mylimieji asme
nys, iškeliavę anapus. O kaip labai mes 
norime būti kartu su jais: būti visada 
ir niekuomet nesiskirti... Tačiau šiame 
gyvenime mums nėra skirta ši laimė: 
ji skirta tik amžinojoje šviesoje už mir
ties ribų.

Savo mirusiems prisiminti ir jiems 
savo meilę išreikšti turime įvairiausių 
būdų ir priemonių. Tačiau didžiausia 
ir realiausia meilė jiems yra pareiškia
ma besimeldžiant už juos. Pagal mūsų 
tikėjimą, žmonės už savo nepakanka
mai atgailautus darbus šiame gyveni
me, nors prieš mirtį ir apgailėtus, turi 
mums nežinomą laiką atgailauti — at
kentėti po mirties skaistykloje, kurioje 
jie patys sau nieko negali padėti... Tik 
gyvųjų maldos ir geri darbai, už juos 
skiriami ir Viešpaties gailestingumui 
sutinkant, tegali sutrumpinti jų kan
čias skaistykloje, iš kurios jie tada, gry
ni ir skaistūs, jau išeina į amžinąją 
laimę.

Artimojo mirtis perveria mūsų širdį 
ir iš akių išspaudžia gailias ašaras. Ta
čiau mūsų tikėjimas pomirtiniu gyve
nimu sukelia mumyse jėgą, kuri mums 
padeda apvaldyti didįjį, skausmą ir mus 
įkvepia viltingai keliauti toliau iki pas
kutinės mūsų žemiškojo kelio stoties...

"Amžinąjį atilsį duok mirusiems. Viešpatie, 
ir amžinoji šviesa tegu jiems šviečia, tegu 
jie ilsisi ramybėje per amžius. Amen."
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PIRMOS DIENOS UNIVERSITETE

Marytė Lekniūtė, Detroit, Mich.

Štai, aš jau universiteto studentė. 
Platus žinių kelias priešakyje, o vėliau 
įdomi darbo dirva. Su pagarba ir en
tuziazmu važiuoju į mokslo šventovę.

Plačiai ir nuoširdžiai šypsausi jai, 
laukdama sveikinimų. Ar ne garbė būti 
studente? Bet staiga ji piktai puola:

— Kaip, tu jau universitete? Per jau
na, per jauna! —• nuolat kartoja ji ir 
baigia kaip piktoji laumė būrimą:

— Vis'tiek universitete nieko nesu
prasi. —

Sugadino skaidrią nuotaiką. Vaizduo
jasi žilagalvis profesorius uždėjęs 
“pince-nez” ant nosies su nepasitikėji
mu pasižiūrėjęs į mane. Jis palinguos 
galvą ir pasakys:

— Tokia jauna, ar tau čia tikra vieta?
— Darosi nejauku.

Bet kai praveriu Alma Mater duris, 
su šypsena sakau:

— Nepasiduosim! —
Mano rūbų spintelė užrakinta nuo 

pernai metų. Kažkas užmiršo atrakinti, 
ir mes tuo tarpu negalim naudotis. 0 
mano spintelės partneris yra augštas 
senjoras. Supykęs jis sako:

—Kad nebūtų čia žmonių, kad aš 
dėčiau su ta kėde ir būtų po spynos. — 
Ir mano jaunas broliukas panašiai pa
darytų, galvoju, bet nedrįstu juoktis, 
juk prieš mane gerbiamas senjoras.

Pirmoje paskaitoje nedrąsiai pakeliu 
akis į žilagalvį profesorių. O koks nu
stebimas! Prieš mane linksmas malonus 
ponas. Jis kalba mums, neįvarydamas 
jokios baimės, nei rodydamas jokios 
kritikos.

Bėgioju iš vienos paskaitos į kitą. 
Profesoriai įvairaus amžiaus. Daugelis 
jų buvę Europoj ir giria ją.

Svetimos kalbos senas profesorius 
ypač domisi kas iš kur kilęs, kokias kal
bas moka. Atėjus mano eilei, jis puikiai 
ištaria mano pavardę.

— O, tu lietuvaitė, — šnibžda man 
kaimynė, — aš pažįstu vieną studentą 
lietuvį.

— Kaip pavardė? — klausiu.
— Džosef Džiakovič; jis tik prieš 

penkis metus atvažiavo į šį kraštą, — 
atsako kaimynė.

Hmm? O, tai Juozas Jokubauskas, pa
galiau susiprantu aš.

Chemijos laboratorijoje mano kolegė 
žavisi asistentu.

— Pažiūrėk, koks jis įdomus, — spau
džia ji man alkūnę. Tuo tarpu, smaila- 
nosis asistentas aiškina bandymą:

—Tik nekiškit pirštų į sieros rūgštį, 
— perspėjančiai sako jis.

— Koks rūpestingumas! — atsisuka 
į mane nušvitusiu veidu kolegė.

— ... savo pirštais jūs galit sugadinti

JAV Atlanto ra
jono skautų/čių 
vadovų su
važiavimo prezi
diumas 15. 9. 
1956. Kalba va
deiva v. s. A. 
Matonis.
Nuotr. G. Peniko
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skiedinį, — tęsia paaiškinimus asisten
tas.

Dabar meilus kolegės veidelis prime
na sierarūgštį.

Kitą dieną išlipusi iš autobuso netoli 
inžinerijos pastatų sutinku buvusią 
gimnazijos drauge Jievutę.

— Pamanyk, mūsų fizikos klasėje 
tik dvi mergaitės, ir vistik man teko 
dirbti laboratorijoje su ta mergina, — 
nusiminusi skundžiasi ji. Paaiškėja, kad 
jos pamokos prasidės tik po dviejų va
landų, o ji jau čia. Rengiuosi klausti, ko 
taip anksti? Bet akys pačios atsiveria. 
Plonas kolega atsiduria prie šono, ir aš 
netenku draugės.

Pertraukos metu sėdžiu studijų kam
baryje. Čia rimties valanda. Visi stu
dijuoja. Vienas studentas snaudžia ap
kabinęs politinius mokslus. Kitas pato
giai užkėlęs kojas ant peleninės skaito 
laikraštį. Šalia manęs sėdinti kolegė 
studijuoja istoriją. Tik jos akys žiūri 

nėr knygą į tolumą. Nenuostabu, gal 
būt, ji ten mato Liudviką XIV ar kitą 
praeities valdovą. Seku jos žvilgsnį. O, 
tas kolega tikrai primena prancūzišką 
tipą. ..

Grįžus namo parsivežu nupirktas 
knygas. Laukia daugybė darbo, eilė už
davinių, rašinys, o kiek perskaityti! 
Dievulėliau! Atsigręžiu į naujas kny
gas: jos ir plonos ir storos. Chemija 
rimtai žiūri į mane ir lyg primena “ne
užmiršk pareigų”. O ta “calculus” klas
tingai šypsosi; ji turi patrauklų viršelį, 
o keblų turinį.

Sveiki draugužiai vadovėliai,
Kur gludi turtai užburti;
Kad stebuklingais mokslo vaisiais 
Galėtum džiaugtis ateity.

(Vytė Nemunėlis)
Uždainuoju aš tokiu plonu balsu, kad 

nustebęs katinėlis krutina ūsus: — Ar 
tai koks paukštis gieda? Jau netoli 
žiema. —

LAPINAI DŽIUNGLĖSE 
si. Romas Venckus

Miško gyvis į mišką žiūri, taip ir mes 
Lapinai — skautai vyčiai, vieną dieną 
susėdę į mašiną, palikome triukšmingą 
miestą, šiukšles, dulkes ir patraukėme 
Meino link. Fordukas pasišokinėdamas 
su vėjais nešė mus į gamtą. Pro akis bė-

Kelionėje. . . Nuotr. T. Šležo

go miestai, miesteliai. Danguje juokėsi 
linksma saulė, ir jos skaistūs spinduliai 
prakaitu riedėjo skautų veidais. Bet 
nesvarbu: pro atdarus langus skambėjo 
lietuviška skautiška daina;

Lapinus viliojo į Meino miškus ne tik 
gamtos grožis su savo slaptybėmis, ste
buklinga paukščių daina, bet ir mintis, 
kad ten pat Kanada, kurioje gimsta 
mūsų mielas “Skautų Aidas”.

Taip su dainomis nejučiomis įriedėjo
me į Meino girias, kuriose tankiai su
augę medžiai privertė mus sustoti. Už- 
simetę kuprines, vyčiai patraukė siauru 
miško takeliu per tankmę, upelius. Ma
lonu po kojom justi minkštas samanas, 
stebėti augalus ir klausytis čiulbančių 
paukštelių. Gal pirmą kartą tankmėje 
suskambo lietuviška daina. Nustebusi 
gamta nutilo. Net ir paukšteliai susiža
vėjo negirdėta daina, kurią broliai visa 
gerkle traukė. Tik vėjas perbėgo me
džių viršūne, naujieną skelbdamas: 
“Skautai eina, skautai eina!”

Sustojo Lapinai prie platokos upės. 
Sraunus vanduo rodosi tuoj, tuoj nu
bėgs ir sausai galėsi toliau kelionę tęsti, 
bet čia vyčiai, patyrę skautai: vieni
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Poilsis. . .
Nluotr. T. Šležo

šoko upės greitį matuoti, kiti jos plotą. 
Tilto nėra, bet argi tai svarbu? Tam ir 
Lapinai, kad gudrumu gamtoje pasigir
tų! Pionierių kursus stovykloje seniai 
baigė, dabar galėjo savo žinias prakti
koje parodyti. Vos kelios akimirkos ir 
tvirtai suręstas plaustas atsiskyrė nuo 
kranto. Srauni upė nunešė plaustą. Ga
lingi raumenys varo plaustą į krantą, 
o krantas, lyg užkerėtas, vis tolsta nuo 
plausto. Vanduo juokų nedarė, nešė sa
vo vaga ir lyg pasityčiodamas vis ke
liautojus aptaško.

Pagaliau pasiekėm krantą. Plaukėme 
upe ir žadėjome nesušlapti nė padų, bet 
sušlapome patys ir laikrodžius su foto 
aparatais išmirkinome — skundėsi did
vyriai, nugalėję upės srovę!

Nors šlapi, bet linksmi vyčiai keliavo 
toliau, tvirtai pasižadėdami ateityje 
rimčiau pionerijos pasimokyti. Turiu 
prisipažinti, buvome patyrę skautai, bet 
iškylon pamiršome pasiimti kai kurių 
menkniekių, jų tarpe ir palapinių... 
Argi nusiminti skautui? Pasidarysime 
lapines, šaukė išradingos galvos, bet 
žinovai tvirtino, kad laukiniai katinai 
lapines lanko ir, kaip taisyklė, kiekvie
nam gerklę perkanda. Be abejo, negalė
jome savo gerklėmis rizikuoti.

Veikiai miško aikštėje pasirodė ap
leistos kabinos. Koks atradimas! Kokia 
laimė! Lapinai išradingi... nukrito spy
nos nuo durų, ir visi į vidų sugužėjo. 
Tai medžiotojų namelis. Aplinkui gu
lėjo laikraščiai, žurnalai, ir kalendorius 
akis degino: 1940 m. vasario mėn. Be 

abejo, nuo to laiko žmogaus koja ne
buvo įžengusi ten, ir tuo vyčiai labai 
džiaugėsi.

Visi buvo labai išvargę, todėl mielai 
sau guolius susirado, o čia pavargusi 
saulutė už miško nusileido, ir tamsa 
mišką apgaubė. Bet miegas neėmė; ir 
kaip gi ims, kai kiekvienas brolis žinojo 
kaip dvasios giriose klaidžioja, kiti pa
sakojo apie gudrias laukines kates ir 
stiprias rudas meškas, kurios ateina sa
vo duoklės atsiimti. Pradžioje vyčiai 
nutarė būrelio vadą meškoms atiduoti; 
nuo tos minties atsisakė, nes kaip gi be 
vado...

Sumigo Lapinai, nutilo ir paukšteliai, 
net ir vėjas nustojo langus klibinęs, tik 
griežlės nenuilstamai kėlė triukšmą, 
savo drąsą rodydamos.

Staiga, kažkas sunkus dribo ant sto
go, sudrebėjo namelis, visus prikelda
mas iš miego. Sunkūs žingsniai grąsi-

Grobis. . , Nuotr. T. Šležo
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nančiai braškėjo. Kampe pasigirdo mal
dos žodžiai, kažkas paliktą mamą prisi
minė. Tik drąsesni virpančiomis ranko
mis suspaudė kirvukus, peilius. Vienas 
narsuolis šautuvą prie širdies prisispau
dęs, iš baimės gęstančiu kvėpavimu, 
ėmė po langu budėti. Taip virpėdami iš 
baimės Lapinai galvojo: pušys, o gal 
laukinis katinas? Kažkas pasakė, kad 
greičiausiai bus meška. Taip ir nutarė, 
kad tai meška.

Stiprus lietus atvykėlį matyt nu
baidė. Nurimo triukšmas, nutilo malda, 
buvo pamiršta ir palikta mama... visi 
sumigo.

Skaisti ryto saulė energingai veržėsi 
pro langinių plyšius. Pabudę Lapinai 
skubiai susitvarkė guolius ir jau buvo 
bepalieką namelį, kai duryse staiga pa
sirodė namelio savininkas. Pamatęs ga
lingus Lapinus, ne juokais nusigandęs 
sustojo, besidairydamas, kur galėsiąs 
pabėgti, tačiau draugiški veidai suteikė 
jam drąsos prabilti. Už nakvynę atsily
ginome darbu: išvalėme kiemą, kaip 
geram skautui pridera. Padėkoję už 
nakvynę, patraukėme toliau. Į skaisčią 
saulę sklido paukštelių daina, kurios 
buvo gera klausytis, nes monotoniškas 
griežlių koncertas labai įkyrėjo. Po ko
jų giliai klimpo samanos. Kelias buvo 
sunkus, per metrą nieko nebuvo maty
ti, tik gili džiunglių siena. Buvo gera 
tik tai, kad kas akimirka galėjome su
tikti plėšrių miško žvėrelių, ar kokią 
gyvatę, keliu šliaužiančią. Prieš keliau
tojus atsivėrė graži plokštuma, joje sto
vėjo medžiotojų namelis, o už jos gili 
pakalnė su sidabriniu ežeru ir upeliu. 
Iš tolo atrodė kaip kokios sesės pames
tas veidrodis su puikiai vingiuota ran
kena. Be abejo, jame sesė saulė savo 

veideliu grožėjosi. Sužavėti vaizdu La
pinai neįstengė toliau žygiuoti. Nudribo 
nuo pečių sunkios naštos, o ant jų lyg 
pelų maišai sudribo Bostono prityrę 
vyčiai, kurie pamiršo iškylon palapines. 
Šį kartą niekas ir nesvajojo apie kabi
ną, pasirinkę ant uolos patogesnę vietą, 
sugulę ilgai kalbėjosi, kaip reikia gelbė
tis nuo meškos, ar laukinio katino drau
gystės. Iš visos apylinkės suskrido 
uodai, džiaugėsi atvykusiais svečiais ir 
kiekvienas stengėsi paragauti jų krau
jo. Bepigu buvo Lapinais užsigardžiuo- 
ti, nes skautui, dideliam gamtos drau
gui, nevalia gamtos skriausti — juk di
desnis turi globoti mažesnį. Buvo gera, 
kad miške negyveno didesnių uodų, 
nes nebūtų užtekę kraujo...

Turiu prisipažinti, kad džiunglėse ne
radome krautuvių, o miško prieglobsty
je apetitas augo, maisto atsargos mato
mai nyko ir, nenorom palikę miško pa
slapčių džiaugsmą, patraukėme atgal. 
Bet pasirodė, kad kelias atgal daug il
gesnis, miškas lyg ištyso... pasibaigė 
maistas, ir prityrę Lapinai alkani ir iš
troškę vos bepavilko kojas; nutilo dai
na ir linksmas juokas, tik paukšteliai 
savo dainomis ragino pasilikti ir su jais 
bent vasarėlę padainuoti.

Nuotaika pasitaisė, kai vėl monoto
niškai burzgė motoras ir pro akis bėgo 
vingiuoti keliai, puikūs vaizdai, ir bega
lės maisto krautuvių...

Nepasijutome, kai atsidūrėme prie 
Kanados sienos. Čia vėl paaiškėjo mū
sų patyrimo trūkumai: inspektoriai ne
norėjo leisti toliau vykti, mat, doku
mentų neturėjome. Bet nugalėję kliūtis 
aplankėme Kanada ir sukandžioti juo
dųjų muselių skubinomės į Ameriką, 
kur mus laukė pasiilgę uodai.

Priešo belau
kiant. . .
Nuotr. T. Šležo
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St. .Los Angeles 26, Calif.

MACHO SKAIČIUS
Sprausminių lėktuvų greitis yra daž- 

nai nusakomas Macho skaičiumi. Duo
menyse apie juos greitis nurodomas 
Mach .8, Mach 1.1, Mach l.§ ir t.t. Ką 
gi reiškia šie skaičiai ir kaip jie santy
kiuoja su mums žinomais greičio viene
tais myliomis per valandą? Pabandyki
me tai pasiaiškinti.

Nuo pat pirmojo lėktuvo pakylimo 
1903 metais visą laiką buvo stengiamasi 
jam suteikti didesnį greitį. Buvo geri
namos aerodinaminės savybės — sten
giantis sumažinti lėktuvo pasipriešini
mą orui ir didintas variklio galingumas. 
Tačiau prieš akis visą laiką stovėjo vie
na kliūtis, tai garso greičio riba, kuriai 
peržengti neturėta priemonių. Tik iš
radus sprausminį variklį su jo pagalba 
pavyko galutinai pralaužti tą paslaptin
gąją sieną, už kurios lėktuvai galėjo 
išvystyti didžiulį greitį, kuriam matuoti 
teko ieškotis kitų matų, būtent, lyginti 
su garso greičiu.

Garso greitis nėra visur vienodas — 
jis priklauso nuo medžiagos, kuria 
sklinda. Taip ore garso greitis yra apie 
1100 pėdų per sek. Vandenyje garsas 
sklinda apie 4 kartus, pliene 15 kartų, 
o stikle net 17 kartų greičiau, negu ore.

Atsidūrę Meine, pradėjome lankyti 
istorines vietas, didžiausią Naujosios 
Anglijos krioklį, didžiausią ežerą ir vie
tiniams gyventojams pasirodėme “di- 
dižiausiais keliautojais.”

Taip išbraidę miškus ir padarę virš 
1000 mylių, patenkinti, įsigiję naujo pa
tyrimo, grįžome prie kasdieninio gy
venimo.

Garso greitis dar pareina ir nuo me
džiagos temperatūros, kuriai kylant jis 
didėja.

Ore garso greitis nėra vienodas — 
jūros lygyje (t. y. jūros paviršiaus 
aukštyje) prie -Į-59°F temperatūros 
yra 762 myl./val., gi 40.000 pėdų aukš
tyje, kur temperatūra yra —70° F, jis 
sumažėja iki 660 myl./val.

Nusakydami lėktuvo greitį Macho 
skaičiumi, mes parodome, kiek kartų 
tas lėktuvas skrenda greičiau ar lėčiau 
už garsą. Pirmasis panaudojęs šį mata
vimo būdą buvo austras fizikas Ernest 
Mach (miręs 1916 m.), todėl jo vardu 
ir buvo pavadintas tas greičio vienetas.

Mach 1 greitis reiškia garso greitį jū
ros lygyje prie -j-59° F temperatūros, 
būtent 762 myl./val. Šiame aukštyje 
600 myl./val. greitis yra Mach .8, o 1524 
myl./val. yra Mach 2 ir t.t. Visi už gar
są greičiau skrendą lėktuvai turi dar 
vieną greičiui matuoti instrumentą, va
dinamą machmetru. Jis parodo pilotui 
jo lėktuvo greitį, lyginant su garso grei
čiu. PS. V. T.

Worcesterio vietininko ps. V. Bliumfeldo didžioji 
dieno. Vadeiva v.s. A. Matonis riša skautininko 
kaklaraištį. Viduryje s. kun. St. Yla.

Nuotr. R. Kezio
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KARVĖ
Iš protėvių laikų esu miestietis. Į kai

mą pirmą kartą patekau tik tada, kai 
vienas mano draugų pakvietė praleisti 
vasaros atostogas pas jo tėvus Zoknių 
dvare. Ir štai, ten patį pirmąjį rytą iš 
miego mane pažadino karvės baubimas. 
Buvo dar labai anksti — apie 5 valandą, 
pats saldžiausias miegas, o čia ta netoli 
lango pririšta karvė ne tik mane paža
dino, bet dar ir užmigti neduoda. Lo
voje, besivartydamas nuo vieno ant ki
to šono, susidariau nuomonę, kad tai 
esąs pats bjauriausias gyvulys pasauly
je. Tačiau arčiau ją pažinus, mano nuo
monė pradėjo keistis. Ir dabar mane 
karvė žavi toli gražu ne savo išvaizda 
ir ne šviežiu šiltu pienu, kuris su me
dum užtepta juoda kaimiška duona yra 
didžiausiu skanėstu, nekalbant jau apie 
visokius grietinėlės kremus ir pudin
gus, bet ramiu, lėtu, tikrai flegmatišku, 
būdu. Dėl šito šaltumo aš ją vertinu 
daug aukščiau už karštakošį arklį.

Lietuvoje sklandžiau aštuoneris me
tus ir per tą laiką tekdavo visur susi
durti su šiais gyvuliais. Neduok Dieve, 
jei tūpimo vietoje pasitaikydavo arklys. 
Pamatęs sklandytuvą jis tartum pasiųs
davo ir imdavo tam blaškytis, kad ne
žinodavau, į kurį pievos kampą besi- 
leisti.

Kartą man teko apie 50 pėdų aukšty
je perskristi keliu važiuojantį ūkininką. 
Bežiūrėdamas į besiblaškantį arklį skai
čiavau, kiek man reiks užmokėti už iš
taškytą vežimą ir ligoninę taip, kaip 
tiems dviem jauniems mūsų karo avia
cijos lakūnams, kurie žemai perskris- 
dami su “Anbo III” išvaikė visą Rasei-

Taip sklandėme Lietuvoje. . . i šlaitą

nių turgų. Jiedviem už tai teko sumo
kėti po 300 litų ir dar su karo kalėjimu 
susipažinti.

“Žemaičiai buvo prisidėlioję molinių 
puodų, — pasakojo linksmai nusiteikęs 
pilotas, — o arkliai ne tik į puodus, bet 
ir vienas kitam į vežimus lipo..

Sklendžia. . .

Karvės yra žymiai ramesnės ir šaltes
nės. Kartą Aukštagiryje vienas mūsų 
grupės sklandytojų tūpė per šių raguo
čių bandą. Tik “barkšt” nuskambėjo 
sklandytuvo uodegos ramsčio smūgis į 
karvės stuburkaulį ir vėl viskas ramu. 
Tačiau baisu ir pagalvoti kas atsitiktų, 
jei ten būtų ne karvės, bet arklio stu
burkaulis, o arklių ten būtų tiek, kiek 
tada ganėsi karvių?

Tiesą pasakius ir su karvėmis kartais 
kažkas neaiškaus atsitinka, bet tai tik 
labai reti įvykiai. Štai, sklandant Vir- 
baliūnuose, išstartavome sklandytuvą 
nuo šlaito viršūnės. Apačioje besiga
nanti karvė, pasižiūrėjusi į viršų, staiga 
pliumpt ant šono ir guli visai net nepa- 
sispardžiusi. Nežinau kas daugiau išsi
gando — mes ar ūkininkas, kurs kaip 
tyčia buvo atėjęs pasižiūrėti kaip mes 
sklandome. Visi be kvapo nubėgome 
prie karvės ir pagrėbę kas už ragų, kas 
už uodegos, bandėme kelti. Bet kur tu 
čia pakelsi tokią sunkenybę. Laimė, kad 
netrukus karvutei nusibodo begulėti — 
ėmė ir pati atsikėlė.

Žiauresnis nuotykis yra įvykęs senes
niais mūsų karo aviacijos istorijos lai
kais. Tada bekylančiam su “Albatrosu” 
mokiniui lakūnui staiga sustojo varik
lis ir teko tūpti į šalią aerodromo esan
čią pievą, kurioje kaip tik ganėsi karvė.
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SUEIGOS JAUN. SKAUTĖM
Paruošė v.s. L. Čepienė

IV sueiga
Vedamoji mintis: moka paaiškinti, kodėl rei

kia kvėpuoti pro nosį /III pat. 1. IV/. Moka ir 
pratinasi valyti dantis, praustis, mazgoti kaklą, 
ousis, nosį ir kojas /IV, 2/.

1. Būrelių sutvarkymas /Draugininke prieš su
eigą perspėja savo jaunąsias būrelių galvas, kad 
skautės ypatingai susitvarkytų galvą, rankas, 
kojas/.

2. Draugininke patikrina skaučių švarą bei 
tvarkingumą. Tegul būreliai patys išsirenka tvar
kingiausias mergaites. Joms prisekami atsižymė- 
įimo raikšteliai /juos draugininke atsineša į su
eigą/.

3. Kiek skaučių ateina į sueigą?
Kiekviena skautė pasidaro savo būrelio siluetą. 

/Šiam reikalui draugininke padeda visą, medžia
gą ir priemones ant stalo jau prieš sueigą/. Kas
piną su siluetais pakabina centrinėje vietoje. Prie 
daugiausiai turinčio siluetų kaspino, draugininke 
prisega skautišką ženklelį.

/Tai daroma kiekvieno mėnesio paskutinėje su
eigoje/.

4. Užsiėmimai. Pašnekesys: Kodėl reikia kvė
puoti pro nosį? Jaunesn. skautė moka ir pratinasi 
valyti dantis,, praustis, mazgoti kaklą, ausis, nosį 
ir- kojas /žiūr. "Skautybė Mergaitėms" 41 psl., 
42, 43, 45, 46/.

Žaidimai: Ar patinka praustis? Skautės susėda 
rateliu. Vadovė klausia: "Ar jums patinka praus
tis?" Skautės atsako iš eilės: ne, man patinka 
žaisti, dainuoti, šukuotis, šluoti, mazgoti ir tt. Jos 
gali visokius žodžius sakyti, tik be raidės p. Jei 
kuri suklysta pasakiusi veiksmą su raide p, arba 
pakartojusi kitų pasakytą žodį, raidė pakeičiama, 
žodžio pirmoji raidė/.

Nelaimei šiuo kart karvutė pametė ner
vus ir pakėlus uodegą pasileido bėgti 
išilgai lėktuvo tūpimo krypties. Gal gi 
galvojo pabėgti nuo šios, į ją atskren- 
dančios, baidyklės? Aišku, “Albatrosas”

Nulupus. . .
Visas šias tris vertingas istorines nuotraukas 
parūpino ps. V. Tomulaitis

Birutietės iškylauja gražiosiose Los Angeles apy
linkėse

Pasaka maišelyje. Kiekviena skiltis gauna po 
maišelį, kuriame yra įvairių daiktų. Būrelių skau
tės išima visus tuos daiktus ir sukuria pasaką 
įtraukdamos visus rastus tenai daiktus. /Pasiruo
šimo laikas, pav. 10 min./

Daina: Tas puodas, tas puodas, 
kai žiūri vis juodas . . .

Šūkis. Patarlės: Sveikata už viską žmogui bran
gesnė. Liga raita atjoja, pėsčia išeina.

Užbaiga: Atsisveikinimo saliutas, tradicinė 
daina.

tuoj pat ją pasivijo. Pirmąja auka tapo 
aukštai iškeltoji uodega, kuri, pakliu
vusi į bendrąją važiuoklės ašį, buvo nu
traukta. Po to toji bendroji važiuoklės 
ašis dar numušė ir ragus.

Bėga vargšas karvės savininkas pas 
budintį aerodromo karininką skųstis, 
kad lakūnai nutraukę jo karvytei uode
gą ir ragus numušę. Sanitarijos puska
rininkis turėjo tuoj pat įvykdyti budė
tojo įsakymą — sutvarkyti karvę, nors 
jis ir labai atsikalbinėjo, kad nesąs ve- 
terinorius.

Tačiau tokių įvykių, kada karvė įgau
na arklio prigimtį, labai maža. Apskri
tai imant, karvės būdas mane žavi ir, 
jei kada tektų atsisakius skraidymo 
pradėti sėslų gyvenimą įsigijus ūkelį, 
aš niekad nelaikyčiau arklių, bet ma
žinėčiau karvėm. sk. vytis lak. Z. K.
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V sueiga
Vedamoji sueigos mintis: . . .„moka tris lietu

viškas pasakas" /III p. 1,7/.
1. Būreliai susitvarko, sustoja eilėn.
2. Draugininke pasveikina draugovę šūkiu: 

„Budėk!" Jaun. skautės /stovėdamos būreliais/ 
žengia žingsnį pirmyn atsako saliutuodamos: 
„Vis budžiu!"

3. Būreliai dainuoja tradicines pasisveikinimo 
daineles; šoka tradicinius būrelių šokius. Viena 
kartą pašoka būreliai, toliau — visi kartu. Šis 
pasišokimas labai smagiai nuteikia mergaites.

4. Žaidimai.
Auksas-sidabras-gintaras. Skautės sustoja ra

teliu. Kiekviena gauna tris popierio juosteles: 
auksinę, sidabrinę ir geltoną /žiedo, laikrodį, 
kryželį ir kt./ — skautės iškelia auksinę juoste
lę, jei — sidabrinį — iškelia sidabrinę juostelę, 
jei gintarinė — geltoną juostelę. Kas suklysta, 
išeina. Kiek skaučių liks per 5 min.?

Jei aš būčiau karalaitė. Draugininke sako: „Jei 
tu būtum karalaitė, ką man dovanotum?" Pir
moji skautė sako „aukso"; antroji sako „Bijūną"; 
trečioji sako: "Cukraus" ir 1.1, pagal abėcėlę kol 
išsisems visos abėcėlės raidės. /Panašiai galima 
žaist: „Mano darželyje auga gėlės" — astros, 
bijūnai. . ., arba: "Noriu atidaryti krautuvę, ką 
man pripirkti? — aguonų, bulvių, citrinų. . ./.

Bzzz . . . /būreliais/. Būrelis sėdi ratu. Iš eilės 
sakomi skaičiai. Tačiau susitariama, kad vieton 
5 —- reikia sakyti bzzz. . . ir vietoj skaičiaus, 
kuris dalinasi iš 5, pav.: 10, 15, 20 ir 1.1. Skai
čiuojame: 1, 2, 3, 4, bzz, 6, 7, 8, 9, bzz, ir 1.1.

Orkestras. Viena skautė — diringentė. Visos 
kitos orkestro muzikantės. Kiekviena pasirenka 
kokį nors muzikos instrumentą /smuiką, pianiną, 
būgną, cimbolus ir kt./.

Pradžioje styguojame, kaip kiekvienas orkest
ras kod daro. Dirigentė duoda ženklą pradėti. 
Muzikantai groja imituodami judesais savo — 
instrumentus.

5. Daina:
„Mes esam muzikantai / mes einam iškylon...

6. Pasaka: „Aldona, Gedimino duktė". /Iš V. 
Daugirdaitės-Sruogienės „Lietuvos istorijos vaiz
dai ir raštai", I./.

Tarp girių, pelkių, prie sraunių upių, gyveno 
karinga tauta, tauta, kuri, kartą ką nors pasiry
žusi, visados tęsėdavo.

Tai buvo lietuviai.
— Ak, kad kokiu nors būdu pavyktų su jais 

susigiminiuoti, — galvojo sau ne kartą lenkų 
karalius Uolektėlė: — kad jie būtų mums drau
gai, bet ne priešai! Padaryčiau tada galą kry
žiuočiams, nors iš vienos pusės nesibijočiau prie
šų puolimų.

Taip galvojo karalius Uolektėlė.
O Lietuvą valdė tada galingas kunigaikštis 

Gediminas. Turėjo jis mylimą ir stebuklingai gra
žią dukterį. Tikrą pavasario žiedą. Vardas josios 
buvo Aldona. Vadindavo ją ir Paukšteliu arba 
Saulyte, nes Aldona spindėjo tėvų rūmuose kaip 
tikra saulė.

Plaukus turėjo aukso, veidą šviesų, kaip gied
rią dieną.

Visų Lietuvos mergelių papročiu dėvėdavo bal
tai, o galvą pasipuošdavo žalių rūtų vainikėliu.

Bet ne dėl grožio, ne dėl baltų drabužių pra
minė ją Saulyte, tik dėl jos šviesių, visuomet 
linksmų akių, dėl šypsenos, dėl širdies, kuri pyk
čio nepažinojo.

Nuo ryto ligi vakaro Aldona sau dainuodavo, 
o tėvai sakydavo:

— Girdi, kaip Paukštelis mums gieda?
Apie tą kunigaikštytę sužinojo Uolektėlė, tad 

kilo jo galvoje mintis.
— Jau žinau, kuriuo būdu susibičiuliausiu su 

lietuviais, — pats sau tarė.
Uolektėlė turėjo sūnų Kazimierą. Jis nuspren

dė tą sūnų apvesdinti su Aldona.
Netrukus jis nusiuntė pas Gediminą savo pa

siuntinius.
— Tą bei tą jam pasakykite — įsakinėjo.
Kaip ten pasiuntiniai Uolektėlės norus dėstė, 

to niekas nežino, bet, matyt, gerai išdėstė, nes 
Gediminas prašymo neatmetė.

Čikagos broliai 
pamaldose. . .

Nuotr.
ps. Račiūno
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Aldona tad turėjo tapti Kazimiero žmona, tik 
iš pradžių reikėjo ją krikščionių tikybos išmokyti. 
Mat, Lietuva tada buvo pagoniška. Lietuviai ti
kėjo įvairiais dievaičiais, garbino ąžuolus ir žal
čius, bet apie tikrąjį Dievą dar nežinojo. Dabar 
tik kunigaikštytė Aldona apie jį turėjo sužinoti.

Kunigaikštytė klausė pasakojimų apie Dievą 
meilės ir gerumo kupiną, apie Motiną Švenčiau
sią, apie Jėzaus kančias, klausė atidžiai, o jos 
veidely reiškėsi susimąstymas ir rimtis. Daug jai 
pasakojo taip pat apie kraštą, kurį vėliau turėjo 
valdyti, apie prūsų puolimus, apie lietuvių ima
mus nelaisvius ir sudegusius kaimus.

II.
Atėjo pagaliau valanda, kada reikėjo palikti 

seną Gedimino pilį. Kartą Aldona puolė prie tėvo 
kelių ir patyliukais prabilo:

— Noriu tavęs kai ko paklausti ir paprašyti, 
tėveli.

— Klausk, ko nori, Saulyte.
Tada mergaitė ėmė nedrąsiai kalbėti:
—■ Kokį man duosi kraitį, tėveli?'
Nustebino Gediminą bent kiek tie žodžiai, bet 

atsakė:
— Duosiu tau turtingą kraitį, dukrelę bran

gioji, duosiu tau kailių pilnas skrynias, gintarų 
ir brangių drabužių*

— Ne to aš noriu, tėveli, ne to, —- nutraukė 
Aldona, purtydama aukso galvelę..

— Tai ko gi tu nori, dukra? Sakyk drąsiai!
Tada Aldona ėmė tėvui pasakoti apie tai, ką 

pati buvo girdėjusi apie gerąją karalienę Kingą, 
kuri ne sidabrą, ne auksą, bet daug didesnį turtą 
— druską atnešė lenkams, o paskui sakė, kad 
lenkų žemėse žmonės labai liūdi, nes lietuviai 
daug belaisvių yra iš jų išvedę.

_ Verkia ten dabar motinos savo sūnų, sese
rys brolių, vaikai tėvų, sakė. 0 jie, tėvai ir bro
liai, mūsų žemėje kalėjimo rūsyje gyvena, liūdė- 
dami ir vargdami. . . Jie niekad nesišypso! Girdi, 
tėveli, niekuomet Ir tiek ašarų liejasi. . .

— Taigi, tėveli brangiausias, as noriu tas aša
ras nušluostyti, toms lūpoms šypseną gražinti! 
Noriu vargšams belaisviams būti Saulutė. Leiski

Net ir tėveliai padeda vartus statyti. . . Toronto 
Nuotr. L. Baziliausko

man tai, tėveli! Duok laisvę nelamingiesiems. 
Leisk, kad jie drauge su manimi į savo kraštą 
sugrįžtų.

Tėvas patenkino mylimos dukters prašymą: 
lietuvių kalėjimų vartai buvo atidaryti, grandi
niai nukrito. . .

Važiavo kunigaikštytė Aldona, o paskui ją se
kė gausus žmonių būrys, o prieš ją, kaip baltas 
balandis, skrido džiaugsminga žinia:

— Belaisviai grįžta! Belaisviai grįžta!
Tarp šypsenų, tarp džiaugsmo šūkavimų links

mai važiavo Aldona, pati kaip Aušra, džiaugsmu 
spindėdama.

Lietuva per tas Gedimino dukters ir karaliaus 
Uolektėlės sūnaus Kazimiero sutuoktuves grąžino 
daugiau kaip 20.000 belaisvių.

7. Pasakos draminimas, yra puiki priemonė 
vaikų kalbai ir reiškybai ugdyti. Laisvai žaisda- (nukelta į 16 pusi.)
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ANTROJI VIZITINĖ KORTELĖ 
IR KROPOTKINO TŪZAS 

(tąsa)
“Ne, mes nepaliksime jiems savo rū

bų, Paavo”, tarė Stuartas šypsodamasis. 
“Mums juk reikia juos kaip galint il
giau išlaikyti būkle... ir aš turiu kitokį 
planą. Palikime juos be viršutinių dra
bužių ir be batų. Abejoju ar jie bandys 
eiti iš buklo taip apsirengę.”

Juhani nusišypsojo supratęs.
“Ne. Jie tupės visą laiką lovose arba 

susigūžę prie ugnies. O, koks gudrus 
tu esi, Stuartai! Kai aš būsiu senas, 
jauni lapiai susirinks prie mano laužo 
klausytis pasakojimų apie Stuartą Aš- 
toną ir jo Vaiduoklių Skiltį.”

“Paskubėk, Juhani, mes neturime 
laiko kalboms”, tarė Stuartas nenoro
mis nurausdamas. “Suvyniok mūsų 
švarkus ir kepures į ryšulius. Mes juos 
paslėpsime miške.”

Jie nuosavus automatinius pistoletus 
įvyniojo į rūbus ir užsikabino didžiulius 
automatus priklausiusius astuoniems 
rusams.

Paliekant buklą, Stuartas prisiminė 
radijo siųstuvą ir grįžo atgal jo išardyti. 
Jis išėmė tas dalis, be kurių, siųstuvas 
negalėjo veikti.

“Mes jiems nepaliksim jokių galimy
bių susirišti su Liinahamari ir pra
nešti apie mūsų numatomą vizitą”, tarė 
Stuartas trenkdamas išimtąsias siųstu
vo dalis į žemę ir jas sudaužydamas. 
Uždarydamas buklo duris, jis dar kartą 
žvilgterėjo į vidų ir negalėjo susilaikyti 
nenusišypsojęs. Aštuoni rusai skubiai 
kūrė ugnį. Žvarbus šaltis laikys belais
vius būkle lyg jie būtų prirakinti prie 
lovų...

“Jiems tikrai nieko blogo neatsitiks”, 
galvojo Stuartas. “Be to, negaudamas 
apie juos jokių žinių, OGPU viršininkas 
tikriausiai pasiųs ką nors jų ieškoti.”

Paslėpusi savo drabužių ryšulius, 
Vaiduoklių skiltis pasuko šiaurėn ir pa
traukė Arktiniu plentu. Skautų kelio
nės tikslas buvo Liinahamari, ir jie 
yrėsi slidėmis šalia rogių, kuriomis bu
vo iš fronto gabenami sužeisti ruSų ka
riai. Buvo matyti ir suomių belaisvių 
varomų šiaurėn stiprioje apsaugoje.

“Jeigu mes pajėgtume išlaisvinti bent 
dalį mūsų vyrų”, Paavp pramurmėjo, 
“tai būtų visiškai panašu į mūsų gele
žinkelio šposą. Didelis gaisras Liinaha

mari įvarytų storą baslį į rusų ratus.”
Stuartas tylėjo. Šiuo metu jo pagrin

dinis rūpestis buvo išlaisvinti tėvą ir 
Matti Wuolijoki. Esant vos myliai nuo 
Liinahamari, jis apsisprendė kuriuo 
būdu veikti.

Liinahamari uostas buvo stipriai ap
šviestas. Pirmasis rusų bombardavimas, 
kuriuo jie išstūmė suomius, buvo jam 
padaręs labai mažai žalos. Dėl to rau
donieji ir naudojosi juo, kaip pagrindi
ne šiaurinės savo armijos baze. Uostas 
gyvenimas virte virė. Tiesiog pragariš
kas triukšmas skambėjo pakrantėje. 
Maisto atsargos buvo kraunamos į ro
ges ir jos buvo rikiuojamos į kolonas. 
Žmonių visur pilna. Visi skuba, šaukia.

Visi dirba karui.
Vaiduoklių skilties skautai, nuduoda

mi OGPU agentus, apie porą valandų 
vaikštinėjo po miestelį, tirdami, kur 
yra visi svarbiausi įrengimai.

Pirmiausia skautai susirado karo be
laisvių stovyklą. Apie aštuonių pėdų 
aukščio spygliuota tvora saugojo apie 
tuziną triobelių ir viskas aplink buvo 
apšviesta stiprių prožektorių šviesa. 
Sargybiniai nuolat vaikščiojo pirmyn 
ir atgal.

“Mes turime įeti vidun”, tarė Stuar
tas, “ir negalime gaišti. Paavo, tu ir 
Mikko suraskite elektros stotį. Išaiškin
kite galimybes jai sunaikinti, o mudu 
su Juhani bandysime įsmukti į stovyk
lą.”

“Buk atsargus, Stuartai,” Paavo įspė
jo^ “Nepamiršk, jei raudonieji tave at
pažins, sušaudys tuojau pastatę prie sie
nos. Tu juk rusų uniformoje... ir būsi 
laikomas šnipu.”

“Papasakok man tai, ko aš nežinau, 
Paavo”, Stuartas nusijuokė. “Aš pasi
saugosiu, nebijok.”

Susitarę kur susitikti, jie išsiskyrė. 
Paavo ir Mikko nužygiavo viena kryp
timi, o Stuartas ir Junani grįžo atgal 
prie pagrindinių karo belaisvių stovyk
los vartų.

Rodydamas savo OGPU kortelę sar
gybiniams, Stuartas pareikalavo pasi
matymo su stovyklos komendantu. Per 
penkias minutes jis jau buvo jo kabi
nete ir dėstė savo reikalavimus.

“Aš noriu ištardyti kai kuriuos jūsų 
belaisvius... jei galima, aš norėčiau pa
matyti tuos, kurie gyveno šioje apylin
kėje.” Stuartas neprašė, bet reikalavo. 
Jis žinojo gerai kokią galią turi OGPU 
ir pajuto pasitenkinimą, kai karininkas 
atsistojo. Vienintelis dalykas ką rusas 
pasakė buvo tai, kad OGPU šiam vizi

tui galėjo pasirinkti geresnį laiką — jis 
esąs labai užimtas.

“Mes esame taip pat labai užimti,” 
Stuartas tarė šaltai. “Mums reikia gauti 
žinių apie Vaiduoklių skiltį.”

“Tos kiaulės”, tarė karininkas, atida
rydamas duris ir šaukdamas sargybinį. 
“Aš žinočiau ką su jais padaryti. Jie čia 
viską apvertė aukštyn kojomis. Kai jie 
prieš kelias dienas sunaikino tą gele
žinkelio tiltą, visa mūsų transporto 
tvarka suiro.. Mums pradeda trūkti 
maisto, trūksta amunicijos... ir mes 
nebegalime atsigabenti pastiprinimų. 
Tai duos laiko suomiams persitvarkyti.”

“Taigi dabar suprantate, kodėl mes 
atvykome šiuo metu,” perkirto Stuar
tas. “Jūs turite šioje stovykloje du as
menis, kurie mums gali šį tą papa
sakoti.”

“Ar turite mintyje tuos du, kurie yra 
pasmerkti mirti?”, įbrėždamas degtuką 
karininkas užsidegė cigaretę. “Jie jums 
nieko nepasakys. Jiems buvo pažadėta, 
kad nebus sušaudyti, jei išduos Vai
duoklių skiltį. Gali akmeniui siūlyti ka- 
viaro — gautum lygiai tiek pat žinių.”

“Aš norėčiau juos pamatyti vėliau”, 
tarė Stuartas. Jis stengėsi kalbėti ra
miai, bet širdis daužėsi. Jam buvo ma
lonu, kad jo tėvas ir Matti buvo tokie 
ištikimi. “Šiuo metu jie man nėra rei
kalingi”.

Dešimt suomių belaisvių buvo atvesti 
tardymui iš stovyklos. Karininkas pa
klausė Stuarto, ar jam reikalingas ver
tėjas.

“Aš pats nekalbu suomiškai”, jis pa
aiškino, “bet mes turime žmogų, ku
ris. ..”

“A, tai visai nesvarbu,” užtikrino jį 
nutraukdamas Stuartas. “Aš pakanka
mai gerai kalbu ta biauria kalba.”

“Na, tai jau neblogai. Ar norit, kad 
aš pasilikčiau, ar užteks sargybinio? 
Aš nemanau, kad šie vyrai ką nors ban
dytų. Jie visai be dvasios”, karininkas 
nusijuokė paniekinančiai. “Mažos mais
to normos atima ir iš geriausių norą 
kovoti.”

Stuartas susvyravo ir pajuto nepa
prastai stiprų norą tvoti tam tipui per 
galvą dėl jo nejautrumo suomių belais
vių kančioms.

Įėjęs triobelėn, Stuartas pamatė de
šimtį vyrų atsirėmusių į sieną. Jie vil
kėjo suomių uniformomis ir atrodė ser-
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gą. Kaip rusas buvo sakęs, badas buvo 
pakirtęs ir pačius geriausius vyrus...

Nespėjus Stuartui prabilti, vienas 
suomių išsitiesė. Jis atpažino “tardyto
jus” nežiūrint jų OGPU uniformų.

“Jūs niekšingi išdavikai,” prašvokštė 
jis, “Aš maniau...”

“Ramiai,” Stuartas tarė šaltai, “leis
kit man kalbėti. Klausykite, ar esate 
girdėję apie Vaiduoklių skiltį?”

Vyrų veidai sužibo. Kažin kokiu bū
du žinia apie Murmansko geležinkelio 
užblokavimą prasiskverbė į stovyklą ir 
visi belaisviai džiūgavo, kad kažkas 
taip gudriai smogė rusų kariuomenei.

“Girdėjote, eh? Na, mes esame du iš 
tos skilties”, tarė Stuartas, “mės atvy
kome gelbėti mano tėvo, pono Aštono... 
jūs gal girdėjote apie jį, jei gyvenote 
Petsamo rajone prieš karą. Mano tėvas 
ir Matti Wuokijoki, vienas iš ruonių 
medžiotojų, sėdi kalėjime, laukdami 
sušaudymo, kaip šnipai. Bausmė turi 
būti įvykdyta rytoj ryte. Kiek vyrų yra 
šioje stovykloje, kurie būtų pasirengę 
bandyti prasimušti į laisvę, jei staiga 
stovykloje užgestų šviesos?”

“Vien šviesą nutraukti neužteks”, 
vienas iš suomių tarė. “Vielinė tvora 
yra elektrizuota. Jei ne tas, mes jau 
seniai būtume per ją puolę. Juk visi 
norėtume mieliau žūti kovodami Lii- 
nahamari gatvėse, negu čia, stovykloje, 
palengva badu numirti. Jūs tik nutrau
ki! elektros srovę... o mes prasimuši- 
me. Aš manau, kad galiu kalbėti visų 
vardu; šioje prakeiktoje skylėje yra 
keturi šimtai vyrų.”

“Taip, nutraukit srovę,” tarė kitas 
vyras energingai. “ O mes jau padary- 
ime kitką.”

Stuartas nusišypsojo.
“Klausykit, kai šviesos užges... ži

nokit, jog tvora nebėra elektrizuota. 
Aš bandau... tikriau kiti Vaiduoklių 
skilties nariai bando užimti elektros jė
gainę. Jei ji bus sunaikinta... tada ne
bus jokios elektros iš viso.

Dešimt vyrų susižvalgė.
“Jei tai tiesa,” tarė jų atstovas, “tai 

galiu užtikrinti, kad turėsite savo pu
sėje keturis šimtus suomių.”

“Jūs būsite keturi šimtai beginklių 
vyrų prieš kareivius ginkluotus šautu
vais ir kulkosvaidžiais,” įspėjo Stuartas. 
“Aš noriu, kad jūs suprastumėte, jog 
jums nebus jokios pagalbos iš šalies.

Tai bus...”
“Nėra reikalo jokiems paaiškini

mams,” buvo trumpas atsakymas. 
“Kaip jau aš sakiau... mes daug mie
liau mirsime kovodami prieš žudikus 
rusus, negu čia badu. Penki vyrai mirė 
vakar. Čia nėra maisto šimtui vyrų, jau 
nekalbant apie keturis kartus didesnį 
skaičių.”

“Ačiū. Praneškite kitiems belais
viams, o ženklu bus šviesų užgesimas. 
Jei išsimušite iš miesto, sukit link Par- 
kino, žemyn į fijordą. Bet aš dar ban
dysiu jus pamatyti vėliau.”

Šūktelėjimu sargybiniui jis įsakė pa
kviesti karininką. Po kelių minučių pri
sistatė stovyklos komendantas.

“Aš norėčiau paimti du iš šių vyrų, 
kai tardysiu anglą, kuris turi mirti ry
toj”, tarė Stuartas. “Man rodosi, kad 
radau būdą priversti tą vyrą kalbėti. 
Vienas Vaiduoklių skilties narių yra 
anglo sūnus.”

Rusas pakėlė savo antakius ir nusi
šypsojo.

“Na, taip, jūs šį tą sužinojote. Jei tuo 
panaudosite, gal ir priversite kaip nors 
tą užsispyrusį kvailį prabilti. Einam 
šiuo keliu. Pasiimk su savim tuos du 
vyrus.”

Suomiai su palydovais buvo nuvesti į 
mažą mūrinį pastatą stovyklos gale. 
Namą saugojo du kareiviai, o trečiasis 
ėjo sargybą viduje.

Stuartas suvilgė savo išdžiūvusias 
lūpas. Ar jo tėvas labai nustebs jį pa
matęs? Jei jis tai padarytų, gali būti 
bėdos.

Matti Wuolijoki sėdėjo prie mažos 
ugnies, o ponas Aštonas gulėjo kariško
je lovelėje. Durims atsidarius, abu be
laisviai pasuko savo galvas. Stuarto 
ranka suspaudė automatą. Jei įvyktų 
blogiausia, jis buvo pasiruošęs nušauti 
karininką ir sargybinį.

Jo dideliam nusiraminimui, nors jo 
tėvas ir Matti buvo matomai priblokšti, 
nei vienas jų neprakalbėjo. Stuartas 
mirktelėjo ii' greitai pradėjo kalbėti 
suomiškai.

“Duok trumpus atsakymus, tėveli. 
Nuduok, kad nenori kalbėti.”

“Na, štai jie yra,” tarė stovyklos ko
mendantas. “Reikia tikėtis, kad turėsi
te daugiau laimės negu Kropotkinas. 
Jis praleido visą dieną stengdamasis iš
gauti žinių. Rūkysite cigarą?”
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Rusas išsitraukė dėžutę. Stuartas be
veik užsižiopsojo. Jis pravėrė burną 
norėdamas pasakyti, kad nerūko, bet 
laiku susigriebė.

“Er ... taip, ačiū!” Jis paėmė cigarą 
ir pradėjo savo kišenėse ieškoti degtu
ko. Juhani, kuris taip pat nerūkė, pa
sekė Stuarto pavyzdžiu. Rusas, išsirin
kęs eigarą, nupiovė jo galą ir pasiūlė 
peiliuką. Stuartas nukirpo savo cigaro 
galą ir linktelėjęs padėkojo. Cigarai 
buvo uždegti. Karininkas užtraukė dū
mą ir nerūpestingai atsirėmęs į sieną, 
pasiruošė sekti tardymą.

Stuartas patraukė du kartus ir jau 
norėjo kosyti. Cigaras buvo stiprus, bet 
jis turėjo būti surūkytas. Jo vėjo už
grūdinti veido bruožai rusą apgavo. Jis 
manė, kad Stuartas yra daug vyresnis, 
negu jis ištikrųjų buvo, ir tikrai būtų 
atrodę keista, kad prityręs OGPU agen
tas negalėtų sutraukti cigaro.

Kelis kartus užtraukęs dūmą Stuar
tas pradėjo kalbėtis su tėvu ir Matti.

“Mes bandome suorganizuoti suomių 
išsiveržimą iš šios stovyklos,” jis pra
dėjo, vėl patraukė kelis kartus nepa
kenčiamą cigarą ir tęsė toliau skubė
damas. “Šviesos užges. Mes pulsim šią 
triobelę ir bandysime tave ir Matti pa
grobti.”

“Per pavojinga, Stuartai,” tarė ponas 
Aštonas.

“Mes turime bandyti,” tarė Stuartas 
ir pakėlė savo balsą taip, kad atrodytų 
jog jis pradeda pykti ant belaisvių. 
“Mirties bausmė jums bus įvykdyta ry
toj. Geriau mirti bandant pabėgti.”

“Aš galvoju apie tave ir Juhani,” ta
rė Stuarto tėvas. “Pabėk, sūnau. Man 
buvo labai malonu pamatyti tave prieš 
savo... na, galiu ir pasakyti, prieš savo 
mirtį.”

“Tu nemirsi, tėti,” Stuartas tarė kie
tai ir, pasisukęs į abu suomius belais
vius, tarė: “Papasakokit mano tėvui, ką 
jūs man sakėte apie šiuos vyrus šioje 
stovykloje, kurie yra pasiruošę prasi
mušti rizikuodami geriau žūti, negu čia 
palengva mirti.”

Suomis mielai kalbėjo ir tai viskas 
tiko į vaizdą, kurį Stuartas buvo nupie
šęs stovyklos komendantui. Kol suomis 
kalbėjo ponui Aštonui ir Matti, Stuar
tas patraukė porą kartų savo cigarą ir, 
bjaurėdamasis neskaniu dūmu, tarė 
rusui:

“Daug kas aiškėja. Šio tipo sūnus yra 
viso reikalo raktas.”

Nenujausdamas kokią rolę jis vaidi
no šioje dramoje, stovyklos komendan
tas pritarė galvos palingavimu.

“Gerai. Aš manau, kad Kropotkinas 
bus patenkintas. Jis yra prisiekęs pa
statyti Vaiduoklių skiltį prie sienos. Jūs 
užsitarnausite jo dėkingumą už šios 
nakties darbą.”

“Aš tikiuosi,” Stuartas tarė ir nega
lėjo išlaikyti pajuokiančios šypsenos. 
Po to jis vėl atsisuko kalbėtis su tėvu: 
“Aš dabar išeinu, tėti. Neprarask vil
ties ir tu, Matti. Aš grįšiu prieš šviesai 
užgestant. Šį kartą nėra kito kelio: tu
rime laimėti arba žūti... ir, aš tikiuosi, 
jog mes nežūsime.”

“Aš taip pat. Tegul Dievas tave lai
mina, sūnau. Ir tave, Juhani. Aš jumis 
didžiuojusi!”

Stuartui užgniaužė gerklę. Buvo bai
su matyti tėvą ten gulint ir žinoti, kad 
už kelių valandų jis gali būti sušaudy
tas.

Kai jie paliko triobelę, Stuartas pa
dėkojo stovyklos komendantui už jo 
pagalbą.

“Aš netrukus grįšiu ir vėl tardysiu 
pasmerktuosius vyrus. Ar jūs galite tai 
patvarkyti? Taip pat padarykite, kad 
ir tie du suomiai ten būtų. Aš turiu šio 
reikalo visus siūlų galus savo pirštuose 
ir manau, grįžęs atgal, galėsiu viską 
išrišti.”

(Bus daugiau)

Verčia R. Mieželis
Iliustruoja A. Muliolis 

Sekančiame numeryje: “Mirties Ba
talionas”
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Sesės gerbia savąją vėliavą. . . Toronte
Nuotr. D. Kerševičienės

mi vaikai vaizduoja ką nors. Pradžioje vaizduoja
moji forma būna labai paprasta; ryškesni dialo
gai, ar pamėgdžiojami būdingesni veiksmai. Taip 
pat pradžioje dramino keli, drąsesnieji, kurie turi 
geresnę atmintį bei vaizduotę atgaminti. Ne visų 
vaikų šie sugebėjimai yra vienodi. Vadovė turi 
draugiškai padrąsinti nedrąsiuosius ir įsikišti tik 
būtinu atveju, leisdama kuo daugiausiai pasi
reikšti vaikams. Pati stebėdama, tačiau, nemato
mai veda draminimą, kad jis būtų išgyventas 
iki galo ir nuotaikingai.

8. Daryba — siuvame kunigaikštytės Aldonos 
suknelę, kokia ji pavaizduota pasakoje. Paragin
ti mergaites tautos švenčių dienomis aprengti 
savo lėles kunigaikštyčių rūbais: Birutės, Aldonos 
ir kt. Sueigose mes galime padėti jas sukirpti 
ir pasiūti, skiriant tam net visą vienos sueigos 
laiką.

9. Sueigos užbaigs kaip paprastai.
P a s t a b a : Panašiu būdu išgyvenamos kitos 

sueigos, kuriose pasakojame pasaką, ruošiant III 
p. I., 7 „moka tris lietuviškas pasakas."

VI sueiga
Vedamoji sueigos mintis: „Moka papasakoti 

apie vieną gyvį" /III p.l. 7/.
1. Būreliai susitvarko, sustoja eilėn.
2. Draugininke pasveikina draugovę skautišku 

šūkiu „Budėk!"

Iškyloje gerai nusiteikę. . . Toronto
Nuotr. D. Kerševičienės

3. Būrelių tradicinės — dainos, šokiai, šūkiai.
4. Pasaka: „Jonelis ir kerdžius", vysk. M. 

Valančius /iš A. Krausas „Gyvulių draugas"/.
„Kaži kuomet, kerdžiui ant kelmo besėdint, 

piemens vienkart su banda į krūmus susmuko. 
Nieko netrukus, kerdžius išvydo rūkstantį dūrhą 
ir tarė pats sau: „Tai pusgalviai, uždegs girią; 
eisiu veizdėti, ką ten daro." Atėjęs atrado išmai
šytą ir uždegtą skruzdėlyną. Tuojau ugnį užgesi
no ir klausė vaikus, kuris tai padaręs. Visi atsa
kė:

— Jonelis tatai, Jonelis. Mes ir sakėm: „Ne
kušink, nekušink!" — bet jis neklausė, dar iš
maišė skruzdėlyną, išskildė ugnį ir uždegė.

Tuokart kerdžius, sustatęs aplinkui piemenis, 
tarė:

— Vaikeliai, jūs per savo sauvalią nė patys 
nenumanot, ką darą. Ar žinot, kas tai yra skruz
dėlynas? Yra tai sodžius, didesnis už mūsąjį, yra 
tai miestas, kuriame gyvena keli tūkstančiai 
skruzdėlių. Jos per kiaurus metus dirba savo na
mus. Veizdėkit, šitai, antras skruzdėlynas, visas 
skylėtas; prie kiekvienos skylės stovi sargai. Tos 
skylelės yra tai gatvės; vidury yra trobų trobos. 
Iš vienų namų yra laiptai į antrus, iš antrų į tre
čius. Stogas taip pat yra dailiai klotas, jog nei 
audra jo neįlaužia, nei didžiausias lietus neper
merkia. Skruzdės, numatydamos žmonių veikiai 
galint jų namus sugriauti, visuomet bijos. Todėl 
tai, vos šapeliui kritus ant jų lizdo, tuojau visos 
sukuša ir skuba gelbėt savo namų. Vyrai išmin
tingi tai supranta ir jų nekušina, bet vaikai ir 
pusoročiai to neišmano. Tikrai bedieviu laikau tą 
vaiką, kurs be kokio reikalo griauna jų namus, 
nes namai griūdami užmuša vos ne visas to 
skruzdėlyno skruzdės; ant viršaus likusios be na
mų ir be maisto išgaišta ir badu išstimpa. Jeigu 
jas geriausias Dievas sukūrė ir maitina, tur būti 
— reikalingos. Ką dabar apie tave, Joneli, sa- 
Irvti, kuris ne vien išgriovei jų namus, bet dar 
uždegei? Be manęs būtum uždegęs vienkart ir 
mišką, nes matai tą skruzdėlyną buvus po egle. 
Saugokis, idant tavęs Viešpats Dievas nenu
baustų.

Išklausę tą kerdžiaus pamokslą, kiti vaikai 
sušuko:

•— Gerai, tėveli, nuo šio laiko niekuomet ne- 
bežudysim gyvų daiktų, kuriuos gerasis Dievulis 
sukūrė.

O atkaklusis Jonelis, kerdžiui tebesant, murk
sojo susiraukęs, it naginė, bet tam šalin paėjus, 
tarė:

■—Ką čia man tas senis tauzija! Aš novijau 
ir novysiu tas bjaurybes. Ne kartą jos man, ant 
sprando užlipusios, padarydavo skausmą, — vos 
iškrapštydavau su pagaliu skruzdynus.

Jonelis buvo tėvynaitis. Paaugęs palaidojo sa
vo tėvą, pradėjo gyventi jo vietoj, vedė moterį ir 
susilaukė penketos vaikų.

Vieną kartą vasarvydžiu užėjo raudoni juodi 
debesys, pakilo baisūs viesulai su audra. Ta, įsi
sukusi į Keblių sodžių, akies mirksnių sulaužė, 
sutraškino ir išardė visą Jono butą. Jį patį su 
moterim ir su vaikais griūvą namai užmušė. Vos 
išliko viena samdyta mergelė, kuri tuokart na
muose nepasitaikė. Dar to negana: spyrė du at
veju perkūnas, uždegė išdraskytus namų rąstus ir 
taip sukūrino, jog juoda žemė namų vietoje be
paliko.
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Audrai praslinkus, susiėję ūkininkai surinko 
perdegusius kaulus, sudėjo į vieną grabą, pakėlė 
budynę ir dailiai palaidojo. Visiems vaitojant ir 
stebintis Jono nelaime, atėjo jau elgetėlė kerd- 
buris ir tarė:

— Vaikeliai, ar žinot ką? Aš danguj nebuvau 
ir nežinau Viešpaties tvarkos, bet man rodos tą 
Jono namų sugriovimą ir uždegimą esant Dievo 
bausmę už novijimą ir deginimą skruzdynų. Am
žinatilsį Jonas, mano valdžioj piemeniu būdomas, 
gebėdavo tai daryti. Perspėjau jį, kad nabagėlių, 
Viešpates Dievo sukurtų, be reikalo nežudytų, 
bet neklausė. Štai, taip pat ir jam Dievulis 
padarė . . .

Visi, tai girdj, atsiliepė:
— Tas gali būti, Viešpats yra kantrus ir ne

maršus.
5. Šūkiai: „Viešpats yra kantrus ir nemaršus!" 

„Skautė gamtos draugė!"
6. Žaidimai: Miško aidas. Skautės susėda ra

tu, viena eina į rato vidurį. Ji užsimerkusi. Ran
ka parodžiusi kurion nors kryptin, imituoja ko
kio nors gyvio balsą. Nurodytoj kryptyje esanti 
skautė tuos garsus pakartoja, tai — miško aidas. 
Vidurinioji turi įspėti atsiliepusios mergaitės var
dą. Įspėjusi, pasikeičia vietomis. Atėjus naujai į 
vidurį, skautės ratelyje pasikeičia vietomis.

Pasislėpk! — skautės bėgioja. Sušvilpus, 
visos turi pasislėpti iki bus suskaičiuota iki 10; 
kiekviena, kuri bus matoma — iššaukiamas var
das.

Mesk maišelį. Skautės sustoja būreliais. 
Viena už kitos. Priešais kiekvieną būrelį, kamba
rio gale nubrėžiamas didelis apskritimas. Kiek
vienos eilės Nr. 1 turi maišelį su pupom, or žir
niais. Sušvilpus, Nr. T meta maišelį su pupom į 

apskritimą, jei pataikė, bėgo prie maišelio, pa
griebia jį, bėga atgal ir atiduoda Nr. 2. /pati 
eina į galą/. Būrelis laimi, kuris pirmas pabaigia 
uždavinį. /Jei mašelio įmest nepasiseka, reikia 
jį vistiek nubėgus parsinešti ir mesti vėl, kol pa
taiko/.

7. Pašnekesys opie naminius gyvulius ir paukš
čius Lietuvoje ir tame krašte, kur gyvename.

8. Eilėraštis „Koip šaukiam juos" /Vytė Ne
munėlis/.

Mes vištą šaukiam: — Put-put-put. . . 
Viščiuką šaukiam: — Cik-cik-cik. . . 
Mes antį šaukiam: — Ut-ut-ut. . . 
Bet kaip šuniuką, pasakyk? 
Šuniuką šaukiam: —- Ciu-ciu-ciu. . . 
O katinėlį: — Kac-kac-kac. . . 
Ir kaip pribėga daug kačių, 
Vienu žodžiu išbaidom: — škac!. . . 
Mes žąsį šaukiam: — Zul-zul-zul. . . 
Avelę šaukiam: — Bur-bur-bur. . . 
Balandį šaukiam: — ul-ul-ul. . . 
Ir suskrenda jie iš visur.
Mes karvę šaukiam: — Trupke, trupke. . . 
O kumeliuką: — kuz-kuz-kuz. . .
Paglostom jam karčius ir snukį, 
Pažįsta jis mažus vaikus. 
Mes ožką šaukiam: — Cibe-cibe. . . 
O kiaulę taip: — čiuk-čiuk-čiuk-čiuk. . . 
Paršiukui tariam "c" daugybę. 
Bet tu nei tas, nei tas nebūk. 
Ožys visur vis užsispyręs, 
Degloji vaikšto purvina, 
O tu visur būk tikras vyras, 
Tikra mergytė aguona.

9. Sueigos užbaiga.

Lėlių teatras Omahoje paruoštas p. I. Totilaitės. Nuotr. K. L. Musteikio
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RANKŲ DARBELIAI 
Paruošė Miškinis

Skautas kiekvieną dieną padaro gerą darbelį. 
Štai pavyzdėliai gerų darbelių, pavyzdėliai, kurie 
primins namiškiams, kad yra skautas jų šeimoj.

(A) Sesutei arba Tėveliui padaryk šią lentelę. 
Vienam gale prikalk kaladėlę su išgręžta skyle 
viduryje, kur Įstatomas pieštukas arba plunksna
kotis. Kitam gale prikalk sienelę ir antrą plones
nę kaladėlę.* Tarp šios sienelės ir kaladėlės ga
lima bus vokus, laiškus ir kitus popierius Įstatyti.

(B) Čia mamytei sukalta dėžutė gėlėms virtu
vei papuošti. Reikalinga 14 lygaus ilgio (apie 12 
colių) sausų medžio šakų. Jas sukalus, kaip pa
rodyta, gausis dėžutė, kurią galima pripildyti že
me ir pasodinti gėlių,

(C) Štai žaisliukas jaunesniajam broliukui ar net 
sau. Paėmęs apskritą kartoninę dėžutę, išpiešk 
akis, nosytę ir snukutį šuniukui. Priklijuok ausis 
kitos spalvos popierio. Iš storų siūlų padaryk ūsus. 
Dar tik pridėk riestą uodegą (iš tos pačios spal
vos popierio, kaip ausys) — štai ir šuniukas.

Štai, prasidėjo mokslas ir tuo pačiu gyvesnis 
judėjimas skautiškoje veikloje. Ilgainiui susibur- 
sime prie. laužų kartu padainuoti ir skiltimis ar 
būreliais pasirodyti.

Pagyvinti pasirodymus siūlau išmėginti šiuos 
persirengimus. Kaip matysite, labai lengva juos 
padaryti.. Čia tik pavyzdėliai. Jūsų skautiškoji 
vaizduotė tepritaiko šiuos pavyzdžius kur tik 
gali.

Arklio galvai padaryti reikia: dviejų popierinių 
maišų, rudos arba juodos spalvos gufruoto po
pierio (crepe paper), lapą juodo (construction) 
popierio, klijų ir žirklių.

1. Prakirpk vieną maišą ties mažąja "a". Pri 
klijuok prakirptą maišą ant antrojo kaip paro
dyta /A./. »

2. Iškirpk juostas trijų colių platumo iš guf
ruoto popierio, jkirpk apie du colius pagal vieną 
kraštą ir patempk galiukus, kad susiriestų. Iš 
juodo lapo iškirpk keturias žvaigždutes, dvi akis, 
du antakius, dvi "nosis“ ir. lūpas /B;/.

s.
l/uwmiiiwiJl
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Rožytei padaryt reikalinga: vienas popierinis 
maišas, rausvo gufruoto popierio, žalio gufruoto 
popierio, klijų ir žirkliu.

1. Iškirpk iš rausvo gufruoto popierio apie 
dešimt vidutinio dydžio lapelių, panašaus forma
to j "I.". Priklijuok juos ant maišo viršaus kaip 
parodyta "I".

4. Kai gėlės žiedas jau sukrautas, iškirpk iš 
žalio gufruoto popierio didelius ir ilgus lapus,-, 
kuriuos priklijuok pagal maišo galo. Kai vaidin
tojas užsidės šj veidą ir suriš kaklų kaspinu, žali 
lapai lobai gražiai atsistos. /IV/.

2. To paties rausvo popieriaus didesnius la
pus pradėk kljjuot eilėmis aplink maišo. /II/.

3. Patogioj vietoj priklijuok "veidų". Gėlės 
akys bus ir vaidintojo akys.

Pačios ramiau
sios Neries sto
vyklos sesės. . .
Nuotra G. Peniko
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Skyrių veda jurų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

ŽUVUSIEMS ATMINTI

Tai buvo 1936 metų audringą liepos 
mėnesio dieną Klaipėdoje. Vėjas blaš
kėsi krante, draskė Smiltynės pušis ir 
iš jūros ritino į uosto molus didžiules 
bangas. Net ir Kuršių mariose mažiems 
pastatams nebuvo saugu.

Dairėsi aplink Lietuvos Buriuotojų 
Sąjungos Buriavimo Mokyklos instruk
toriai, dairėsi ir mokiniai, bet vėjas ne
siteikė aprimti ir stiprėjo. Nieko nepa
darysi, reikia laukti! Nedidelė jolė 
“Gulbė”, su stipriai surefuotomis bu
rėmis išbėgo į mares, bet greitai grįžo 
su nulaužtu stiebu.

Mes, keletas mokinių, vienos įgulos 
jūrų skautai, buvome išleisti irkluoti.

Pasiekus Klaipėdos pusę, nebedrįso- 
me su savo valtimi grįžti atgal į Smil
tynę — taip buvo pasišiaušusios ir Kur
šių marios. Kaip tyčia neturėjome pa
kankamai pinigų užmokėti už keltą. 
Surinkę visus centus, pasiuntėme J. 
Garmų ir A. Adomaitį parvežti pinigų 
ir drabužių. Grįžo tik A. Adomaitis. 
Būdami jau Smiltynės pusėje susitiko
me J. Garmų ir kitus, kurie ėjo su jūra 
susipažinti. Keistai suskambėjo Jurgio 
“Iki”, kuris jau buvo paskutinis.

Kažkokiu sutapimu, liepos mėnesio 
vidurys tapo nesėkmingu jūrų skau
tams. Prieš dvidešimt tris metus žuvo 
kuteris “Budys”, pasiėmęs tris aukas, 
prieš dvidešimt metų žuvo J. Garmus 
ir St. Nemcinavičius ir abu kartu ne
laimė įvyko prie Klaipėdos uosto molų.

Metai greit prabėgo, daug kas pasau
lyje pasikeitė, o žuvusiųjų prisiminimas 
tapo tradicija.

Ne tik artimieji, draugai, pažįstami 
liepos mėnesio 16 dieną su skausmu 

širdyse prisimena tuos, kurie eidami į 
jūrą joje žuvo, bet ir visi jūrų skautai. 
Tą dieną ąžuolo lapų vainikai, įvairiose 
pasaulio šalyse, iš burinių, motorinių ir 
irklinių valčių nuleidžiami į vietos van
denis. Liūdnai plevėsuodamos vėliavos 
nusileidžia pusiau stiebo, palenkiamos 
galvos.

Ir prisimena tuometinio jūrų skautų 
vado jūrų Itn. s. P. Labanausko atsi
sveikinimo metu su žuvusiais pasakyti 
žodžiai:

“— Aukos sudėtos ant jūros aukuro, 
sustiprins mus žygiuose ir primins kil
niąją idėją”. B. Stundžia.

Mus pasiekė liūdna ir skaudi žinia, kad stai
giai ir netikėtai mirė Dr. V. Gailius, didelis jūrų 
skautų rėmėjas ir bičiulis. Jūrų skautai ir Lietu 
vos buriuotojai jo asmenyje neteko didelio buria 
vimo sporto mėgėjo ir rėmėjo. įsisteigus jūrų 
skautams Klaipėdoje, Dr. V. Gailius, būdamas 
Klaipėdos uosto direkcijos nariu jų neužmiršo.

Ne kartą, grįždamas po tarnybinių kelionių, 
sustodavo uoste prie laivo „Budys" ir džiaugda
vosi, matydamas jūrų skautus, plušančius prie 
savo laivo.

Nebuvo nė vieno buriavimo sezono atidarymo, 
uždarymo ar regatų kur Dr. V. Gailius asmeniš
kai nebūtų dalyvavęs. Pasibaigus regatoms, Dr. 
V. Gailius, asmeniškai įteikdamas laimėtojams 
dovanas, linkėdavo sėkmės gražiame buriavimo 
sporte ir gero vėjo ateičiai.

Dr. V. Gailiui tapus Klaipėdos krašto guber
natoriumi, jo, kaip oficialaus asmens, dėmesys ir 
paramą jūrų skautams ir buriuotojams buvo di
delis veiksnys.

Dr. V. Gailiaus asmenyje jūrų skautai ir bu
riuotojai neteko tikrai tauraus lietuvio veikėjo 
ir kovotojo už jūros valstybės ir už šūkio "jau
nime prie burių" realizavimą.

Mes pagerbiame jo atminimą su pagarba ir 
giliausia padėka.

Jūrų Skautų Skyrius
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LAIVAI — SPĄSTAI

Dabar atrodo, kad pirmasis pasauli
nis karas buvo jau labai seniai ir to 
karo nuotaikas sunku net ir besugau- 
dyti. Tiesa, pirmasis karas daug kuo 
skyrėsi nuo antrojo, bet viena yra aiš
ku, kad mirti ir tada niekas be reikalo 
nenorėjo.

Karo pradžioje vokiečių nardlaivių 
kariavimo būdai prieš neginkluotus 
prekybinius laivus lyg ir nusistovėjo.

Pirmiausia nardlaiviai bandydavo su
tiktą laivą torpeduoti. Jei torpeda pra
eidavo pro šalį, kas dažnai pasitaiky
davo, tada nardlaivis iškildavo j pavir
šių apie mylią atstu nuo priešo ir iš 
pabūklo paleisdavo įspėjamą šūvi.

Prekybiniam laivui telikdavo dvi iš
eitys: arba pilnu garu bandyti pabėgti, 
arba palikti laivą ir sulipti į gelbėjimosi 
valtis. Antru atveju nardlaiviai priar
tėdavo per kelis šimtus metrų ir įsaky
davo valtims prisiirti prie jo. Grąsina- 
mas pistoletu, kapitonas su dokumen
tais turėdavo lipti ant nardlaivio denio, 
o viena, valtis, į kurią įlipdavo su užtai
sais keli vokiečių jūrininkai, grįždavo 
į prekinį laivą. Padėję laiko užtaisus 
vokiečiai su prekinio laivo jūrininkais 
grįždavo atgal. Užtaisui sprogus, laivas 
nugrimzdavo. Tai buvo pigūs būdas, 
kadangi užtaisai daug pigiau atseidavo 
negu torpedos.

Ilgą laiką sąjungininkų laivyno va
dovybė patylomis stebėjo vokiečių 
nardlaivių karo vedimo būdus. Po ilgų 
ginčų atrodė, kad jau metas ką nors 
išgalvoti.

Britų admiralitetas išdirbo planą, pa
gal kurį karo laivyno vyrai turėjo pa
vaizduoti laivo klajoklio įgulą, o pa
čiam laive turėjo būti paslėpti pabūklai.

Toks laivas, laikydamasis prekybinių 
jūrų kelių, anksčiau ar vėliau turėjo 
būti užtiktas nardlaivio ir, kaip pridera 
ramiam prekiniui laivui, vėliau pasi
duoti. Viskas turėjo būti taip paruošta, 
kad priešui nesukeltų nė mažiausio įta
rimo. Tik dalis įgulos vyrų, reikalingų 
pabūklams aptarnauti, pasilikdavo pa
sislėpę.

Žinoma, čia reikėjo rizikuoti, kad lai
vą galėjo torpeda paskandinti, kad pri
artėdamas nardlaivis gali apšaudyti ir 
kad, laivas galėjo nuskęsti pirmiau ne

gu pagalba suspės atvykti. Tačiau dau
giau galimybių buvo, kad nardlaivis 
pirmutinis turės nueiti į dugną.

Pirmam bandymui buvo parinkta se
na dėžė, maždaug 2000 t., ir nugaben
ta į doką, kur turėjo ją pritaikyti nu
matytam uždaviniui. Pabūklų stovai 
tapo paslėpti priekiniame liuke, o ant 
viršaus buvo užstatyti denio pastatai, 
kurie reikalui esant privalėjo iširti kaip 
iš kortų pastatyti nameliai.

Savanorių netrūko, nes siūlėsi atsar
gos admirolai, kapitonai, komandorai 
ir karališkojo laivyno leitenantai. Už
daviniui vykdyti tapo parinktas jaunas 
komandoras leitenantas. Jo karininkai 
buvo iš karališkojo laivyno atsargos, 
buvę prekybinių laivų jūrininkai, ku
riems numatytas darbas buvo gerai pa
žįstamas, be to, reikalui esant jie galėjo 
ir savarankiškai veikti.

Įgulos daugumą sudarė vyrai iš vaka
rinių pakraščių, Devon srities vyrai, 
turį palinkimą nuotykiams. Jų tarpe 
buvo airių ir valesiečių, kurie mėgo 
kovas, taip pat ir keli sunkiai pabaido-

Stovykloje darbe? pobaigus. . . Vokietijos Aušros
tUnt0S- Nuotr. K. Pemkaus
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mi škotai. Visi šie vyrai buvo paimti iš 
karališkojo laivyno atsargos, prekybi
nio laivyno jūrininkų ir žvejų laivų, 
kur mirtis yra artimai susijusi su kas
dieniniu darbu. Jų amžius svyravo tarp 
septyniolikos ir penkiasdešimt dviejų 
metų.

Jie išplaukė iš Queenstown, nešdami 
britų prekybinio laivyno vėliavą ir 
penkis ilgus, varginančius mėnesius 
klajojo Atlanto vandenyse. Juos lydėjo 
šiurpūs žiemos vėjai, sniego pūgos, bet 
kartu ir nesėkmė — joks nardlaivis, ty
kodamas aukos prekybos keliuose, jų 
neaptiko. Laivas buvo apšiuręs, iš pa
viršiaus nešvarus, bet jo viduje gyveni
mas ėjo pagal priprastą karališkajam 
laivynui drausmę ir papročius. Turėda
mi laiko jie, panaudodami dažus ir bu
rių drobę, vis pagerindavo laivo išvaiz
dą, vis labiau užslepiant jo tikrąją pa
skirtį. Vienodos dienos juos vertė ką 
nors išgalvoti ir būti išradingiems.

Laivo patarnautojo padėjėjas, kai bū
davo laisvas nuo pareigų, apsivilkdavo 
ant uniformos moteriškus drabužius ir 
supdavosi kedėje ant denio iškėlimo. 
Tai buvo viena iš eilės gerai apgalvotų 
apgavysčių. Navigatorius, kurio parei
ga, paliekant laivą, buvo suvaidinti ka
pitoną, padirbo ir papuošė papūgos pa
kaitalą ir pritvirtino narvelyje, kurį, 
lipdamas į gelbėjimosi valtį, turėjo pa
siimti kartu. Ištikrųjų tas visas vaidini
mas turėjo išeiti be priekaištų ir nesu
kelti priešui nė mažiausios abejonės.

Kartas nuo karto juos sulaikydavo 
sargybiniai laivai, bet pasikeitus tarp
tautinio kodo vėliavų signalais, leisda
vo šiam vaiduoklių laivui toliau plauk
ti. Kartą juos užtiko kreiseris ir, maty
ti nepasitikėdamas jų signalais, įsakė 
sustoti ir pasiuntė karininką ant borto 
pasitikrinimui. Jį pasitiko tariamas 
klajoklio kapitonas su pirmuoju kari
ninku, kurių išvaizda, laivo švara ir do
kumentai jį įtikino, kad tikrai čia esa
ma eilinio klajoklio laivo, primenančio 
senąją burinių laivų gadynę, nors pas
tarasis buvo garlaivis.

Ir tik ankstų pavasario rytą ,kai auš
ra driekėsi per Atlanto platybes, pasi
rodė putų juosta vandenyje ir torpeda 
pranėrė laivo priekyje. Valanda, kurios 
laukta penkis vargingus mėnesius, at
ėjo. Pagal iš anksto nustatytą planą, lai

vas ramiai laikėsi savo kurso, viduje 
tačiau suskambėjo pavojaus skambu
čiai ir iš visų patalpų, salionų, miega
mųjų, virtuvių, numatyti vyrai užėmė 
savo vietas prie pabūklų, šaudmenų tie
kimo ir vadovietėse. Kelioms minutėms 
praslinkus, nardlaivis iškilo į paviršių 
ir paleido šūvį per laivo ragą. Atstumas 
tarp abiejų laivų buvo maždaug pusė 
mylios. Po įspėjamo šūvio laivas kla
joklis sustabdė mašinas ir, iš visų vož
tuvų kylant garui, supasi ant ilgų ban
gų. Tuo tarpu įgula, kurie savo rolę 
puikiai vaidino, lakstė panikoje ant lai
vo denio ir rodėsi visai netekę galvų. 
Kapitonas šūkaudamas ir mosikuoda
mas kumštimis, šokinėdamas ant ko
mandos tiltelio griausmingu ir bliau
nančiu balsu davinėjo įsakymus. Di
džiam sumišime įgula nuleido valtis.

Tuo tarpu nardlaivis priartėjo pilnu 
greičiu, ir atstumas buvo apie septynis 
šimtus jardų. Nepatenkintas nardlaivio 
vadas, kad nerangi klajoklio įgula dar 
nepaliko laivo, įsakė paleisti antrą šūvį.

Kadangi ilgiau laukti nebebuvo pras
mės, komandoras leitenantas, vadovau
jąs laivui, pavargęs nuo vaidinimo, pa
ėmė švilpuką, ir skardus signalas davė 
visam laivui kitą uždavinį. Staiga karo 
laivyno baltoji vėliava pakilo į stiebą, 
denio pastatai ir uždangos iširo, laive 
esantieji pabūklai pasisuko į nardlaivį 
ir apibėrė jį kruša sviedinių, kulkų lie
tui palydint. Po trijų minučių nardlai
vis ėmė skęsti. Kai jo nebesimatė van
dens paviršiuje, kelios gylio bombos 
tapo užmestos. Tuoj po sprogimo nard
laivis vėl iškilo statmenai vandens pa
viršiui ir lyg apsvaigęs kurį laiką siū
bavo ant bangų. Keli pabūklo sviedi
niai dar labiau sudraskė jo liemenį ir, 
kai paskutinį kartą panėrė dvi papildo
mos gylio bombos galutinai jį pribaigė.

Komandoras leitenantas, kuris pats 
vadovavo visam vaidinimui, o vėliau 
nardlaivio laidotuvėms, pasuko į ko
mandos tiltelį. Atrodė jog laive draus
mė sušlubavo, nes apstoję jį įgulos vy
rai sveikino ir šaukė valio. Visiems su
sirinkus į salioną, kapitonas nusiėmė 
kepurę ir garsiai sukalbėjo maldą už 
pasiektą laimėjimą, o vėliau visi sušu
ko tris kartus valio už jo Didenybę Ka
ralių. Nuotaika tikrai buvo pakilusi, ir 
visų veidai švietė džiaugsmu. Bet kai
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išsiskirstė ir grįžo prie įprastų pareigų, 
visų veidai surimtėjo, nes jautė, kad 
daug sunkesni uždaviniai dar stovi 
jiems prieš akis.

Bet žmogus yra paprastas mirtinga
sis ir laimė dažnai iš jo pasijuokia. Tai
gi buvo neišvengiama, kad anksčiau ar 
vėliau turėjo pasitaikyti, kada sulam
dytas ir apdaužytas vokiečių nardlai- 
vis, sviedinių palydimas spėjo panerti 
ir per stebuklą išlikti nesunaikintam 
gylio bombų, šiaip taip pavyko užtai
syti pavojingiausios laivo liemenyje 
skyles ir prisidengiant nakties tamsa 
pasiekti artimiausią uostą.

Netrukus iš Wilhelmshaven’o paskli
do žinia apie britų karo laivą, vaidinan
tį eilinį klajoklį, su tokiais ir tokiais 
ženklais ant kamino, su suskilusiais 
stiebais, rūdžių sugraužtu liemeniu, su
trūnijusiais denio pastatais, nuo kurių 
staiga nukrinta sienos, slepiančios vis
kam pasiryžusius vyrus ir greitai šau
dančius pabūklus. Visi vokiečių nard- 
laiviai liko įspėti, kad prisiartinimas 
prie tokio laivo reiškiąs lindimą į mir
ties spąstus. Tik pilnai įsitikinus, kad 
laivas yra paliktas, leistina buvo iškilti 
į paviršių.

Toji nesėkminga diena buvo tada, kai 
rūkas apklojo didelius vandenyno plo
tus, vėjas visai paguro ir tik bangos po 
didelės audros ritosi į rytus. Tada atsi
tiko kažkas nenumatyto.

Sunkiai pakrautas apšiuręs prekinis 
laivas pamažu slinko, nardydamas il
gose bangose. Vakarop sekėjai pastebė
jo už geros mylios išlendantį iš vandens 
periskopo vamzdį ir nardlaivio bokštelį.

Karininkas, stovįs ant prekinio laivo 
komandos tiltelio, prapliupo juoktis, 
lyg admirolas Sir Drake, kada pastebė
jo iš po horizonto išlendančias ispanų 
galeonų bures. Tarp kitų dokumentų jis 
turėjo vieną, kuris sakė jį esantį Kara
liškojo Laivyno komandoru.

Tarptautinio kodo signalinių vėliavų 
kėlinys pasirodė ant periskopo vamz
džio ir prekybinis laivas-klajoklis su
stojo, o iš katilų paleistas garo debesis 
apsiautė laivą. Jo kapitonas žvilgterėjo 
į tarptautinio kodo signalų knygos pus
lapius ir šypsodamas tarė signalizuoto
jui:

“Iškelk — “Aš nesuprantu jūsų sig
nalo” — kol jie atsakys aš išlošiu ke

lias minutes...”
Sraigtai vėl pradėjo suktis ir 

laivas garo debesyje artėjo prie priešo. 
Nardlaivis gi nieko nelaukdamas pa
ruošė priekinį pabūklą ir pamažu slinko 
klajoklio link, kol priartėjęs per pusę 
mylios paleido vieną sviedinį, kuris 
perlėkė virš prekinio laivo kamino.

Visų klajoklio vyrų nervai buvo 
įtempti kaip stygos, ir visi jaudinosi, 
nors stengėsi to ir neparodyti. Praneši
mas apie tai, kad priešas atidengė ugnį, 
atrodė lyg kabojo tyloje. Vienas iš pa- 
būklininkų, kurio pareiga buvo prižiū
rėti nuleidžiamas vieno denio pastato 
sienas, išgirdęs pranešimą pagalvojo, 
kad laivas rengiasi atidengti ugnį be 
priprasto įspėjamo gongo dūžio, paėmė 
ir nuleido sienas, kurios slėpė greitai 
šaudantį pabūklą. Tolimesnis maskavi
masis liko beprasmis. Subildėjo gongai, 
iškilo į stiebą karo laivyno vėliava ir 
kautynės prasidėjo. Po pirmųjų smūgių 
nardlaivis kurį laiką nejudėjo, vėliau 
pasinėrė ragas, o durkis (užpakalis) pa
kilo aukštyn ir tokioje padėtyje išbuvo 
kokias penkias minutes. O sviediniai 
nesustodami krito aplink. Aukštas ban
gavimas sunkino šaudymą, todėl taik-

TARĖSI JŪRŲ SKAUTŲ VADOVAI
Rugsėjo mėn. 1-3 d.d. Holydoy Harbor Park 

stovykloje, LSB Jūrų skautų skyriaus vadovai, 
vadovaujami skyriaus vedėjo jūrų s. Lj Kqopf- 
milerio, turėjo eilę pasitarimų, kuriuose dalyvavo 
šie jūrų skautininko: A. Aglinskas, K. Aglinskas, 
V. Petukauskas ir B. Stundžia.

® Toronto H. Monte jūrų budžių įgulos vadas 
H. Stepaitis atostogavo Čikagoje ir ta proga ap
lankė LSB jūrų skautų skyriaus vedėją L. Knopf- 
milerį.

© Montrealio jūrų skautų laivo laivininkas v. 
valt. A. Pilypatis vedė jūrų skautę Narbutaitę. 
Daug laimės jiems.

@ Buvęs jūrų skautas /Birutės laivo Kaune/ 
Vyt. Kulakauskas yra rusų krepšinio komandos, 
/kurios daugumą sudaro pabaltiečiai/ treneriu.

® LSB Jūrų skautų skyrius pareiškė užuojautą 
dėl V. Gailiaus mirties ir gavo sekantį atsakymą-

"Brangūs Broliai — Jūrų Skautai, 
reiškiame Jums gilią padėką už Jūsų išreikštą 
užuojautą.

Laikas bėga, metai slenka. . . bet vėl išauS 
gi Laisvės Rytas mūsų brangiame Lietuvos Gin
taro Pajūryje.

Būkime tvirti ir budėkime sargyboje Tėvynėj*

Su broliška pagarba,
Jūsų

Tautvydas Gailius'
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am su didžioji seimai
Skyrių veda v.s. Č. Senkevičius, 788 Windermere Ave., Toronto, Ont., Canada

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
© Š.m. birželio mėn. 1 d. Detroito Baltijos 

tunto tunt. ps. V. Simučiui pasitraukus iŠ parei
gų, tuntininko pareigas iki rugsėjo mėn. 1 d. ėjo 
s.v. v.sl. V. Bauža. Nuo rugsėjo mėn. 1 d. nau
juoju tuntininku pakviestas s.v. v.sl. D. Dulaitis 
(1997 Morrell Str., Detroit 1, Mich.).
• Australijos rajono vadeivos pareigas ėjęs ps. 

J. Makulis atleistas iš pareigų nuo š.m. gegužės 
mėn. 24 d. Naujuoju Australijos rajono vadeiva 
nuo tos pat dienos paskirtas ps. A. Bakaitis (20 
Haig St., Mornington, Vic., Australia).
• LSB Vadija reiškia nuoširdžią padėką už 

įdėtą i didplį darbą organizuojant ir pravedant 
vyresnio amžiaus skautų stovyklą Kanados Ąžuo
lyne ■— stovyklos viršininkui s. prof. S. Kolupai
lai, dv. vadovui v.s. kun. J. Vaišniui S.J., komen
dantui ps. R. Minkūnui, akad. pastovyklės ko
mendantui ps. K. Mikėnui, vyr. laužavedžiui s. V. 
Bražėnui ir, ypatingai, detroitiškiams ūkio virš, 
ps. A. Banioniui ir jo pavad. s.v. si. Č. Anužiui, 
kurie savo pečiais išnešė sunkią stovyklos ūkinių 
reikalų tvarkymo naštą. Ačiū visoms sesėms ir 
visiems broliams, kokiu nors būdu prisidėjusiems 
prie šio didelio darbo.

© Sekantieji pristatymai pakėlimams į sktn. 
laipsnius ir apdovanojimams numatyti šv. Jurgio 
Dienai — 1957 m. balandžio mėn. 23 d. Pri
statymai turi pasiekti Vadiją ne vėliau kaip kovo 
mėn. 1 d. Atkreipiamas dėmesys į VS "Krivūlės" 
iš 5. 4. 1956 m. §12.

® Ši LSB Vadija, Tarybos nutarimu iš š.m. 
rugsėjo mėn. 1 d., savo kadenciją baigia 1957 
m. lapkričio mėn. 1 d. Rinkimai numatomi pra
dėti 1957 metų rugpiūčio mėn. pradžioje. Ne
susipratimams išvengti primenama, kad nusisto
vėjusia tvarka rinkimuose dalyvauja tik nario 
mokesčius už visą šios Vadijos kadencijos laiko
tarpį apsimokėję ir tvarkingai nustatytu laiku įsi
registravę vadovai bei skautininkai.
* BUS stengiasi iki šių metų pabaigos paruošti 

Tarptautinio Ženklo konspektus.
® VS ir BUS vedėjas dalyvavo JAV Atlanto 

rajono vadovų-vių sąskrydyje.
© BUS Vedėjas jau išsiuntinėjo vienetams savo 

4-tqįą instrukciją iš 1. 10. 56.lumas buvo nekoks. Bet netrukus nard- laivis nugrimzdo: iškilo didelis vandens sukūrys ir tirštas garų debesis, kuris stovėjo paviršiuje kelias minutes. Tikrumo dėliai, dvi gylio bombos buvo užmestos ant viršaus.užmestos ant viršaus. B. S.(Bus daugiau)24

® Prancūzų džiamboretėje Nicoje ir Tarpt. 
Skilčių Džiamboretėje Škotijoje dalyvavę mūsų 
skiltys buvo paremtos mūsų Džiamborės Fondo.
• Naujasis LSB Vadijos Spaudos ir Inf. Sky

riaus adresas: v.s. Č. Senkevičius, 788 Winder- 
mere Ave., Toronto 9, Ont., Canada.

® BUS nutarė leisti dvimėnesinį biuletenį ang
lų ir prancūzų kalbomis, kuriuo kitų kraštų skau
tų organizacijos bus informuojamos apie LSB 
veiklą. Redaktorius — BUS bendradarbis si. L. 
Sabaliūnas.

© BUS pasveikins LSB vardu šv. Kalėdų ir N. 
Metų proga kitų kraštų skautų associacijas. Tam 
spausdinami specialūs atvirukai.

© Į Džiamborės Fondo Garbės Komitetą sutiko 
įeiti p.p. J. Audėnas, J. Bachunas, prel. J. Bal
konas, S. Barzdukas, dr. S. Biežis, gen. J. Čer
nius, P. P. Dargis, E. Devenienė, min. St. Lozo
raitis ir min. P. Žadeikis.

© DF vajus pratęstas iki š.m. lapkričio 1 d.
© BUS ryšininkais patvirtinti nuo š.m. spalio 

mėn. 1 d. psl. K. Dirkis (Čikagoje), V. Motušis 
(Baltijos tunte), senj. R. Viskanta (Centrinė korp! 
"Vytis" valdyba), senj. A. Mickevičius (korp. 
"Vytis" Čikagos skyrius) ir ps. R.. Minkūnas 
(Clevelande).

® Nario mokesčiams už 1956 metus sumokėti 
terminas yra š.m. gruodžio mėn. 31 d. LSB Ūkio 
Skyriaus vedėjas siuntinėja į vietoves mokesčių 
lapus senąja tvarka. Vienetai, dar neatsiskaitę 
už 1955 m., prašomi tai neatidėliojant padaryti. 
Skyriaus vedėjo adresas: Mr. S. Krasauskas, 84 
Pine Cress Road, Toronto, Ont.

KANADOS RAJONAS

TORONTO, ONT.
® Rugsėjo 16 d. iaun. skaučių ir vilkiukų drau

govės dar kartę smagiai iškylavo įprastame Lea- 
side miške. Ši iškyla betgi buvo skirta Rugsėjo 
8-tosios paminėjimui. Šventės proga iškyloje 3 
jaun. skautės kand. ir 7 vilkiukai kand., davę 
jžodj, pasipuošė raudonais kaklaraiščiais. Kak
laraiščius užrišo dr-viu draugininkai, gerojo dar
belio mazgelius mielas svečias Korp! Vytįs fil, 
dr. J. Yčas ir tėvynės — p. Yčienė. Po įžodžjb 
apie Tautos šventę papasakojo vilkiukų draugi
ninkas, o apie įžodžio prasmę kalbėjo dr. J. 
Yčas. Prie laužo, kurj uždegė davęs įžodį vilkiu
kas R. Danaitis, buvo gražiai padainuota ir vil
kiuku dr-vės adjutantas s.v. v.sl. V. Abromaitis 
paskaitė šventei ir vaikams pritaikytą referatą. 
Dr. J. Yčas, atvežęs karštų dešrelių, pavaišino 
iškylautojus, kurie dar kurį laiką pažaidę,, turėjo 
traukti namo su širdgėla, kad ateinanti iškyla 
bus tik kitais metais. Per-nas.
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JAV RAJONAS

NEW-YORK, N.Y.

77 Atlanto pakraščio skautų vadovai ir vado- 
ės rugsėjo 15-16 d. suvažiavo į New Yorką ap
tarti savo darbų, sudaryti ateities planus ir per
žvelgti praeities veiklą. Suvažiavime dalyvavo 
visa eilė aukštu LSS pareigūnų, jų tarpe ir LSB 
VS, kuris suvažiavimo atidarymo metu savo kal
boje išdėstė, kaip skautų vadovas turi praktiškai 
jgyvendinti savo obalsj. — tarnauti Dievui, tė
vynei ir artimui.

Suvažiavimo dalyvius sveikino daug lietuviš
kų or-jų bei pavienių asmenų.

Šeštadienio vakare jvyko jaunimo linksmava- 
karis su jdomia programa, kurią atliko New Yor
ko skautai ir skautės. įspūdingiausiai pasirodė 
du “varžovai" — vilkiuku ir skautu vyčių okte
tai. Publika labai šiltai priėmė ir jūrų skautus, 
kurie sušoko Oželį. D. Audėnaitė ir G. Klivecka 
paskambino pianinu solo; J. Ulėnas, V. Strolia 
ir J. Maciūnas pagrojo skudučiais, o skautės 
"išpranašavo" ateitį kai kuriems skautų vadams. 
Publikos buvo sausakimšai prigrūsta Apreiškimo 
par. salė. Šokiams grojo Romo Butrimo orkestras, 
kurio vadovas ir keli nariai taip pat priklauso 
N.Y. skautu tuntui.

Sekmadienio rytą vadovai posėdžiavo iki pa
maldų, o 1 1 vai. apie 150 skautų ir skaučių 
uniformuoti ir su vėliavomis dalyvavo Šv. Mšiiose, 
kurias laikė s. kun. prof. St. Yla. Skautams pri
taikytą pamokslą pasakė N>Y. skautų kapelionas 
kun. J. Pakalniškis. Mišių metu giedojo N.Y. 
skautu vyčiu oktetas.

Iškilmingo uždarymo metu kun. J. Pakalniškis 
davė skautininko jžodj. Čia dalyvavo ir Apreiš
kimo par. klebonas kun. N. Pakalnis, kuriam N. 
Yorko skautai lieka labai dėkingi, nes jis per 
abi suvažiavimo dienas leido skautams nemoka
mai naudotis visomis parapijos mokyklos patal
pomis, ir kitais atvejais buvo labai paslaugus.

Suvažiavimo dalyviai bendrų pietų metu suau
kojo virš 40 dol. Brolijos Džiamborės Fondui, 
ps. J. Janulevičienė, N.Y. skaučių vietininkė šiam 
reikalui paaukojo 5 dol.

Suvažiavime dalyvavo 31 skautė ir 45 skautai 
vadovai. Iš New Yorko buvo 13, Bostono 11, 
Waterburio 10, Worcesterio 9, Hartfordo 7, Eli
zabeth'© 6. New Haveno 6, New Britaino 4, 
Brocktono 1, Putnamo 1 ir 10 Rajonų vadijų 
narų ir skautininku.

Suvažiavimas buvo sėkmingas visais atžvilgiais, 
už kg padėka priklauso New Yorko skautams ir 
skautėms, kurie atliko visą suvažiavimo organi
zavimo darbą. ps. R. Kezys.

PADĖKA

New Yorko skautai ir skautės nuoširdžiai dėkoja savo mamytėms ir tėveliams, kurių 
rūpesčiu rugsėjo 15-16 d.d. skautų vadų suvažiavimo dalyviai abi dienas buvo taip puikiai 
pavaišinti ir priimti. Ypatingos padėkos nusipelno ponios Kliveckienė, Šetikienė, Maurukienė, 
Nemickienė, Ulėnienė, Lileikienė, Sirusienė, Gudienė, Romančionienė, Noakienė, Rimavičienė, 
Audėnienė, Šileikienė, Remezienė, Markevičienė ir Sutkienė; ir tėveliai — Audėnas, Šetikas, 
Remėza ir Šileikis.

/atkelta iš priek. viršelio/

surinkta $198.70, taigi, nuo DF paskelbimo iki š.m. rugsėjo mėn. 8 d. viso surinkta $764.27. 
Ta proga norime pranešti, kad skelbiame tik jau DF Iždininką pasiekusias aukas. Taip pat 
prašome ateityje pranešti tiksliai, iš kur surinktos aukos, pateikti pilnus aukų lapus, išvar
dinant visus aukotojus.

DF vajus, renkant aukos pagal aukų lapus, pratęstas iki š.m. lapkrič’o mėn. 1 dienos. 
Iki to laiko visi vienetai tikriausiai pajėgs grąžinti pilnus aukų lapus. Tada DF paskelbs 
aukotojų sąrašus pagal DF statuto nustatytas kategorijas. DF pajamų ir išlaidų ataskaita 
bus duodama du kartus j metus. Pirmą tokią ataskaita pateiksime š.m. gruodžio mėn 
"Skautų Aide". Tuo tarpu pranešame, kad DF suteikė sekančias paramas:

a/ LSB Vokietijos Rajono reprezentacinei skilčiai dalyvavusiai prancūzų džiamborėtėje 
prie Viduržemio Jūros — $250.00; b/ LSB Anglijos Rajono reprezentacinei skilčiai, daly
vavusiai Škotijos džiamborėtėje ■— $50.00

Šiuo metu galime tvirtinti, kad lietuvių bendruomenių tarpe DF yra žinomas, jis mūsų 
tautiečiams jau nebe svetimas. Negalime laukti, kad norintieji DF-ui aukoti tautiečiai patys 
mums atneštų aukas. Surinkti aukas yra skautų ir vadų užduotis — ją mes privalome kaip 
galimo uoliau, sąžiningiau atlikti. Neapvilkime mūsų skautų bičiulių, neapvilkime Džiam
borės Fondo — atlikime patys tai, ko laukiame iš kitu. Aukos ir pasiaukojimas renkant DF 
aukas nulems DF vajus! Neatidėkime rytojui to, ką galime atlikti šiandien! Talkininkaukime 
patys DF-ui ir kvieskime į talką skautų tėvelius ir bičiulius, jie mielai mums padės. Turime 
nepamiršti, kad 1957 metai greičiau artėja negu mes tai dažnai įsivaizduojame,. o jie mums 
bus labai reikšmingi — turėkime iš anksto paruošę stiprų Džiamborės Fondą.

Visiems broliams skautams ir ju bičiuliams, iki šiol parėmusiems DF, labai nuoširdžiai 
DF vardu dėkoju. Taip pat dėkoju mūsų savaitraščiams ir dienraščiams, talpinusiems straips
nius DF reikalais. Vėl ypatinga padėka tenka mūsų mieloms Sesėms ir jų Vadovėms, kurios 
gražiai talkininkavo ir talkininkauja DF. Pasistenkime, kad pravesdami DF vajus galėtume 
vadovautis gražiu obalsiu: "Visi už vieną, vienas už visus!

ps. O. Gešventas, DF Sekretorius
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ALp(LKA)3083
------------------------------------------------ 1956, Nr.10

1957 m. ’’Skautų Aido”
"Skautų Aidas", susitaręs su Seserijos ir Brolijos Vadijomis, skelbia 1957 m. prenu

meratų platinimo vojų.
Dalyvauti kviečiami visi L.S.S. skautai-ės ir ju skiltys, būreliai, valtys. 

SĄLYGOS:
1/ Viena metinė apmokėta prenumerata — 3 taškai,
2/ Viena apmokėta garbės prenumerata — 10 taškų,
3/ Viena apmokėta garbės leidėjo prenumerata — 50 taškų,
4/ Skilties taškus sudaro visi jos narių surinkti taškai,
5/ Individualinę premija laimi pavieniai ar vienetui priklausą skautai, surinkę dau

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

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

prisiųsdami iki 1957 m. sausio 1 d. narių skaičių. Iki tos datos nejsiregistravę vienetai nu
stojo galimybės dalyvauti konkurse skilčių grupėje. Tokių neregistruotų skilčiiį platintojai 
laikomi pavieniais platintojais,

8/ Prenumeratų rinkimo kvitai drauge su pinigais siunčiami administracijon regulia
riais laikotarpiais, ne ilgesniais kaip 2 savaitės, kad nesitrukdytų tvarkingas laikraščio siun
tinėjimas skaitytojams,

9/ Prenumeratų rinkimo knygelės gaunamos nuo š. m. lapkričio 25 d. pas tuntininkus 
-es ar jų skirtus spaudos ryšininkus, pas mažesnių atskirų vienetų vadovus ir "Sk. A." ad
ministracijoje,

10/ "Skautų Aido" metinės prenumeratos kaina $3.00, garbės prenumerata $10.00 ir 
garbės leidėjo prenumerata $50.00,

11/ Vajaus - konkurso pradžia š.m. gruodžio 1 d., pabaiga 1957 m. balandžio 1 d.
Konkursas nebus pratęsiamas,

12/ Pirmai vietoj laimėti skilčių grupėje reikia surinkti ne mažiau 350 taškų, antrai 
vietai —7 ne mažiau 250 taškų ir trečiai vietai — ne mažiau 175 taškus; surinkę mažiau 
negu 175 taškus vienetai, jei jie mažesnėse lietuvių kolonijose, gauna dovanas komisijos 
nuožiūra,

13/ Pirmai vietai laimėti pavienių platintojų grupėje reikia surinkti ne mažiau 225 
taškus, antrai vietai — ne mažiau 200 toškų, trečiai vietai — ne mažiau 150 taškų ir 
ketvirtai vietai — ne mažiau 125 taškus.
DOVANOS: Skiltims, būreliams, valtims skiriama — I vietai pereinamoji meniška 
"Sk. Aido" vajaus laimėtojo vėliava (Tris metus iš eilės konkursą laimėjęs vienetas vėliava 
gauna savo nuosavybėn); II vietai — skautiškais, tautiškais motyvais meniškas medžio dro
žinys; III vietai — sanitarinis krepšys su reikmenimis. Pavieniams platintojams skiriama — 
I vietai 40 dol. vertės foto aparatas, II vietai — guminis matracas ir miegmaišis, III vietai 
— 10 dienų stovyklapinigiai ir IV vietai — tautinė juosta.
PASTABOS: 1 / Vienetų vadovai prašomi pakviesti į savo vadijas "Sk. A." rei
kalams nuolatinius narius, kurie vienetuose koordinuotų platinimo darbą ir būtų administra
cijos įgaliotiniai - bendradarbiai; 2/ Patogesniam atsiskaitymui platintojai kvitų nuorašus 
pasilieka pas save; 3/ Garbės leidėjų ir vajaus laimėtojų nuotraukos talpinamos "Sk. Aide".

Vajaus komisiją sudaro "Sk. Aido" redaktoriai ir administratorius.
Visoms ir visiems geriausios sėkmės. Per varžybas stiprėjame patys. Spaudos varžybose 

stiprinsime ir savo senąjį Sąjungos laikraštį. Budėkime!
Konkurso Komisija

/atkelta iš priek. viršelio/

9 Jaunystės Maršas, Alfa Sušinskos, knyga 
jauniesiems jaunuoju gyvenimo keliu, antrasis 
pataisytas ir papildytas tremties leidimas, 260 
pusi., spausdino Tėvų Pranciškonų spaustuvė, 
Brooklyn, N.Y. Išleido prel. M. Juras. Kaip au
torius savo įžangoje sako, ši knyga "siekio pri
minti jauniesiems lietuviams, besimokant nelietu
viškoje mokykloje, nenutolti nuo savo tautos ir 
išlikti sąmoningais, veikliais lietuviais, besisten
giant išugdyti savyje tobulą žmogų ir šventą 
krikščionį". Knyga patartina kiekvienam skautui 
- ei perskaityti ir jos mintimi gyventi. Kun. A. 
Sušinskas, žinomos pedagogas ir jaunimo drau
gas, yra "Sk. Aido" nuolatinis bendradarbis.

© Omahos Lietuviai, Jeronimas Cicėnas, 278 
pusi., išleido Omahos šimtmečio minėjime lietu 
viams atstovauti komitetas, spaudė Saleziečių 
spaustuvė Italijoje, 1955 m. Lietuvių ir anglų 
kalbomis. Istorinė Omahos, Nebr., lietuvių me
džiaga. Gausiai iliustruota.

9 Gairelė, Neperiodinis P.L.S.S. Aušros tunto 
laikraštis, 1956 m. birželio mėn., Nr. 11. Spaus
dintas rotatoriumi, 26 psl., ir viršeliai, didelio 
formato, įdomus turiniu, gražus iliustracijomis. 
Redaguoja s.v. si. P. Cibitis, Huettenfeld bei 
Lampertheim, Litauisches Gymnasium, Germany.

9 Vyties Keliais, Venezuelos lietuvių skautų 
laikraštis, rugp., rugs. 1956, Nr. 31. Leidžia 
LSB Venezuelos Rajono Vadija, 20 psl. ir trimis 
spalvomis atspaustas viršelis.
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