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sis Lietuvių Skautų Sąjungos organas • Leidžia 
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Windermere Ave., Toronto 9, Ont., Canada. Tel. # 
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310 Emery St., London, Ont., Canada • Ekspe # 
ditorius s.v.v.sl. J. Danaitis, eskp. pavad. si. J. ♦ 
Karasiejus • Prenumerata metams $3.00, pusei * 
metų $1.50. • Smulkūs skelbimėliai iki 20 * 
žodžių $1.00 • Spausdina LAIKAS /Time Press/ 
buv. Foto-Lith, 1002 College St., Toronto, Ont., • 
Canada. Tel. LE. 2-2259. į

Lithuanian Boy-and Girl Scout periodical. <g, 
Editor C. Senkevičius, 788 Windermere Ave.,

Toronto 9, Ont., Canada.
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Dar vis pasitaiko, kad ''Skautų Aido" pre
numeratos, tai yra, užsakymai su pinigais, pašto 
perlaidomis ar čekiais siunčiami redakcijos adre
su. Tai klaidinga. Redakcija teteikia laikraščiui 
medžiagą: straipsnius, nuotraukas, koresponden
cijas. Prenumeratos, PINIGAI, ADRESŲ KEITI
MAI YRA ADMINISTRACIJOS ŽINIOJE. Todėl 
šie visi dalykai siųstini ADMINISTRACIJOS ad
resu. Kadangi šiuo metu redakcija ir administra
cija dirba ne toje pačioje vietovėje, tai nepatai- 
kymas atsiųsti laiškų kur reikia, sudaro bereika
lingų persiuntinėjimu. Tat kartojame dar kartą: 
REDAKCIJAI SIŲSTI TIK STRAIPSNIUS, NUO
TRAUKAS, KORESPONDENCIJAS BEI KITĄ ME
DŽIAGĄ; ADMINISTRACIJAI — NAUJUS UŽ
SAKYMUS, PRENUMERATŲ PRATĘSIMUS, PI
NIGUS, ADRESŲ PAKEITIMUS IR VISUS LAIŠ
KUS, susijusius su ADMINISTRACINIAIS reika
lais. Šias dvi įstaigas aiškiai atskyrę, palengvin
site darbą.

1956/57 m. "Skautu Aido" vajaus - konkurso 
REZULTATAI:

VIENETAI:
I vieta — laimėtojo nėra;

II vieta —
III v. — Vyr. skaučių būrelis Omahoje, Nebr., ryšininkė G. Kovaitė — 204 taškai; 

Toliau seka:
Herkaus Mentės sk. vyčių kandidatų būrelis Bostone, Mass — ryšininkas R. 

Venckus — 160 taškų; Skaučių Pelėdų skiltis Clevelande, Ohio — ryšininkė A. 
Malcanaitė — 97 taškai, Skautų Žirgų skiltis Detroite, Mich. — ryšininkas A. Za- 
parackas — 90 taškų; V. Krėvės sk. vyčių būrelis New-Britain, Conn. — ryšininkas 
K. Stasiukevičius — 51 taŠk. Kiti vienetai mažiau.
PAVIENIAI PLATINTOJAI:

I v. — ps. D. Kerševičienė, Toronto, Ont. — 331 tašk.;
II v. — ps. VI. Bacevičius, Cleveland, Ohio — 200 tašk.;

III v. — ps. VI. Rušas, Toronto, Ont. — 182 tašk.;
IV v. — laimėtojo nėra. Kiti mažiau.
Konkurso komisija, patikrinusi "Skautų Aido" administracijos pateiktus konkurso 

davinius ir remdamasi 1956/57 m. konkurso - vajaus taisyklėmis /žiūr. "Sk. Aidą" 
1956 m. Nr. 10/, nutarė dovanas laimėtojams paskirstyti sekančiai:

SKILTIMS: Vyr. skaučių būreliui Omahoje, — sanitarinį krepšį su reikmenimis.
PAVIENIAMS PLATINTOJAMS: ps. D. Kerševičienei, Toronto, Ont. —- foto apa

ratą; ps. VI. Bacevičiui, Cleveland, Ohio — guminį matracą ir miegmaišį; ps. VL 
Rušui, Toronto, Ont. — 10 dienų Stovyklapinigius.

Kaip daviniai rodo, Šiais metais mūsų vienetai neįstengė pasiekti bent minimalių 
/ž. "Sk. Aido" 1956 m. Nr. 10/ normų. Tačiau, pavyzdys -— Omahos skautės, kurios 
veikdamos nedidelėje kolonijoje, vis dėlto pagal savo galimybes pasiekė gerų rezultatų. 
Be to, Omahos skautai-ės užprenumeravo 13 "Sk. Aido" Vokietijos broliams j r sesėms.

Ačiū dirbusiems ir supratusiems, kad "Skautų Aidą" išlaikyti, juo rūpintis, jį 
remti reiškia dirbti Lietuvių Skautų Sąjungai, šiandien išsiblaškiusiai po visą laisvąjį 
pasaulį ne išnykimui, bet gyvavimui. Konkurso Komisija

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MŪSŲ LAPINĖ, Waterburio skautų laikraštis, 

Nr. 1 1 su specialiu vasario mėn. priedu šio mė
nesio didžiosioms sukaktims atžymėti; gausiai 
iliustruotas, daug mokomosios medžiagos.

VYTIES KELIAIS, Venezuelos Rajono skautų 
laikraštis, 20 psl., lietuvių ir ispanų kalba.

GAIRELĖ, Vokietijos Rajono skautų laikraštis, 
24 psl. ir viršeliai, Nr. 12.

Mielą Brolį v.sl. Algirdą ALKSNINĮ 
ir D. STASIUKYNAITĘ, _ 

sukūrusius lietuvišką Šeimą nuoširdžiai 
sveikinu

ps. Vaclovas Mikalauskas 
New Yorko sk. Tauro t. adjutantas
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(SD. ^ucgio šoenEėje
TYRAS GYVENIMAS, DIDI DARBAI, 
GALINGA DVASIA JO MUS ŽAVU 
MUSŲ SILPNYBĖS — TAI MŪS SLIBINAI 
NUGALĖT JUOS — JIS PAVYZDĮ DAVĖ.

o, Šventas globėjau, padėk tobulėti, 
SĖKMINGAI LAIMĖTI KOVOJ,
PADĖK MUMS SILPNYBES SAVAS NUGALĖTI, 
GERIEMS BŪTI ŠIANDIEN-GERESNIEMS RYTOJ!

TU BUDI DRAUGE SU MUMIS, O, ŠVENTASIS, 
TU BUDI DRAUGE SU VISA LIETUVA.
O, PADĖK MUMS RAMYBĘ IR TAIKĄ LAIMĖTI 
SU MUMIS, MUMYSE TU GALINGAS DVASIA! ■

Ir. F r.

SESĖS IR BROLIAI,
PASAULIO SKAUTŲ GLOBĖJO ŠV. JURGIO DIENOJE SVEIKINAME JUS 

VISAS/US, LINKĖDAMI IŠTVERMĖS IR SKAUTIŠKOS NUOTAIKOS VIENETŲ

MŪSŲ SĄJUNGOS KANKINIŲ PAVYZDŽIAI TEGU BŪNA MUMS NUOLA
TINIU KELRODŽIU DIRBANT IR’ KOVOJANT UŽ SKAUTIŠKUOSIUS IDEALUS.

BUDĖKIME!
LSS PIRMUA, LSS/LSB VADUOS

ANKSTYVO RYTMEČIO VARPAI BAŽNYČIŲ BOKŠTUO
SE, Į SAULĘ BEKELIĄS GALVUTĘ PIRMAS PIEVŲ ŽIEDE
LIS, NUSKAIDRĖJUSI ŽMOGAUS ŠIRDIS DIEVIŠKOJE 
SIELOS RAMYBĖJE — TAI PRISIKĖLIMAS. ŠIOS DIDŽIO
SIOS ŠVENTĖS PROGA MIELUS BENDRADARBIUS, SKAI
TYTOJUS IR GERADARIUS ŠIRDINGAI SVEIKINA

“SKAUTŲ AID AS”

' L’etw« A 
nacionaline 
M.Mažvy°° 
<bibliotekaJ
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SUSIKAUPIMAS KANKINIŲ DIENOJE
ps. A. B-is

Daugelis išmintingai galvojančių žmonių sako, 
kad pasaulis Šiandien yra padalytas j dvi dalis: 
rytuose siautėja Blogis, o vakaruose žmonija 
džiaugiasi laisve ir laime, kurių teikia Gėris. De
ja, ne visi šią teisingą pastabą laiko tragišku 
reiškiniu ir rimta problema. Kaip žaidimuose įsi
smaginęs vaikas, negalvoja ir nesuvokia, kur jo 
tyko pavojus, taip laisvame pasaulyje laime ir 
laisve besidžiaugiantis žmogus nepastebi, kad 
Blogis viršindamas Gėrį, atėmė laimę, laisvę ir 
džiaugsmą iš milijonų žmonių ir ištisų tautų.

Gėris ir Blogis egzistuoja pasaulyje taip seniai, 
kaip ir pats žmogus, nes jųdviejų pradai glūdi 
kiekvieno žmogaus prigimtyje. Ir taip jau nelem
tai apsireiškia žmogaus dvasinė buitis, kad juodu 
yra nuolatinėje kovoje, šios kovos pasekmės nu
lemia žmogaus asmenybės kilnumą arba nusmu- 
kimą.

Akivaizdoje augančios grėsmės Gėriui, šiandien 
pasigendame tvirtų ir taurių asmenybių, kurios 
imtųsi vadovauti organizuotam žmonijos pasiprie
šinimui ir kovai su Blogiu. Tačiau turime daug 
didžiai kilnių asmenybių, kurios šioje kovoje pa
rodė nepaprastos drąsos, ryžto ir pasiaukojimo.

Tokių šviesių pavyzdžių turi gausiai lietuviško
ji skoutija. Skautybės nurodytų idealų šviesoje 
subrendo visa eilė kilnių asmenybių, kurios did- 
yyriŠkai pakėlė skaudžiausias kančias ir paauko
jo savo gyvybes — tapo vainikuoti kankinių 
aureolėmis.

Rainių miškelio aukos

Červenės kankinys pulk. J. šarouskas paskutiny
sis Nepr. Lietuvos Vyriausiasis Skautininkas

Siekdami Gėrio, mes kovojam dėl visų jo at
skleidžiamų idealų ir jį grindžiančių principų. Sv. 
Jurgis mums skautams šioje kovoje yra tikras ir 
šviesus pavyzdys, o skautybė tiesio tikrą ir tvirtą 
kelio pagrindą su įsakymu: ''Naikink pasaulyje 
pikta, o visų pirma pats savo širdyje!"

Žmogaus, tautos ir tėvynės laisvė yra pagrin
dinis idealas ir tiesa, kuria yra paremtas Gėris. 
Ir štai mums, sunkiose tėvynės valandose, skau- 
tija davė nemaža palaimintų kovotojų ir kanki
nių, kurie šią tiesą gynė ir dėl jos mirė. Jų pa
sirinktas degančios aukos ar kankinio kelias sto
vi mums ryškiu kelrodžiu ir įspėjamuoju švyturiu, 
kur slypi mus tykoją pavojai ir kokia auka yra 
Gėrio laimė perkamo.

Paaukoję savo gyvybę mūsų broliai ant tėvy
nės laisvės aukuro, yra ypatingai brangi auka ne 
tik mums lietuviams, bet ir visai pasaulio skauti- 
jai, nes jie žuvo kartu ir dėl viso laisvojo pasaulio 
skautijos. Minint mūsų kankinius, reikėtų giliau 
susikaupti ir apmąstyti šios jų aukos dydį ir tiks
lą. Pamėginkime įžvelgti į juos kaip į kilnias as
menybes skautybės principų šviesoje. Išryškinkime 
jų didžiadvasingumo priežastis bei aplinkybes ku
riose jie galėjo jį parodyti.

štai. Vyriausiasis Skautininkas pulk. J. Š a- 
r a u s k a s , komunistams užėmus Lietuvą ir 
uždarius Skautų Sąjungą, vienuolika mėnesių 
žiauriais būdais tardytas, kankintas ir verčiamas 
paklusti okupantų norams nepalūžta. Pėsčiomis 
varomas šimtus kilometrų tiesiai į mirtį nepasi
duoda baimei ir nepraranda savo skautiškųjų 
bruožų. Vietoje rūpintis tik savo gyvybe, jis pats 
jau išsekusiomis jėgomis imasi padėti savo liki
mo draugams. Gavęs saują duonos nesirūpina sa
vimi, o atiduoda silpnesniesiems. Červenės kalėji
mo kieme trumpą poilsio momentą, šiame mirtin 
žygyje, jis stengiasi išnaudoti ruošdamasis toliau 
pagelbėti nustipusiems draugams. Suradęs keletą 
buteliukų, gautą savąjį cukraus ir druskos davinį 
užpila vandeniu, kad galėtų tolimesniame ke
lyje suvilginti savo likimo brolių lūpas — trokš- 
tančiuosius gaivinti.

Nepaprastos aukos ir kančių aktu turime pri
siminti Rainių miškelyje nukankintus skautus. 
Iš 73 nukankintų kalinių tarpo turime aštuonio
lika skautų. Dauguma iŠ jų buvo komunistinių
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ps. Z. Tarvoinis — Nepr. Lietuvos skautų vadovas 
budelių neatpažįstamai sumušti, subadyti, ir su
žaloti vykdant žudymą kankinimo būdu. Nukan
kintieji skautai buvo pačio brandžiausio jaunuolio 
amžiuje, veik visi aktyvūs skautai ir Lietuvos 
laisvės pogrindžio kovotojai. Turimi daviniai ir iš
likusių gyvų liudijimai nurodo, kad šie broliai 
didžius kentėjimus ir kcnkinimus didvyriškai iš
tvėrė ne tik kalėjime, bet ir mirties vykdymo 
egzekucijoje. Savo didžiadvasiškumu ir skautiŠku- 
mu gelbėjo savo draugams morališkai ir fiziškai, 
štai, pavyzdžiui, apie ps. Zenoną T a r v a i n j 
išlikę gyvi Telšių kalėjimo kaliniai pasakoja: — 
"Zenonas buvo mūsų kameros "Elta", kuris, ge
rai mokėdamas Morzės kodą, perduodavo žinias 
ir palaikydavo ryšius su kitomis kameromis. Jis 
buvo mūsų visų mylimas ir gerbiamas kaip kilnus 
ir nenustojus nuotaikos jaunuolis."

Nemaža mūsų brolių rado kankinių mirti ir 
šaltose Rusijos dykumose, Sibiro katorgose ir ka
lėjimuose. Daugelio iš jų vardai ir likimas neži
nomas. Tačiau galime drąsiai tvirtinti, kad iš
tremtųjų ir nukankintųjų kelias ir likimas pana
šus. Visi jie išliko tvirti ir ištikimi kilniesiems 
principams. Vis jie savo sunkiuosius kančių mo
mentus išgyveno didvyriškai, kuriuose randame 
daug skautiško bruožo žymių. Štai, apie buv. 
II-jį LSS Šefą A. Stulginskį sakoma: — ^Prezi
dentas meldžiasi. Ramiai!. . — toks šūkis per
bėgdavo per ilgą medinį baraką tolimoje Sibiro 
išvežtųjų stovykloje, kai A. Stulginskis atsiklaup
davo maldai." /Mūsų Vytis, Nr. 6 - 1955z. Šio
je stovykloje buvo uždaryta keli tūkstančiai kali
nių pasmerktų mirčiai.

Susikaupimo valandoje — žuvusiųjų ir kanki
nių aukos apmąstyme, prisiminkime su ginklu ran
koje žuvusius brolius istorinėmis Birželio 22-26 
dienomis, 1941 m. Šie karžygiai, partizanai, lais
vės gynėjai yra mūsų degančioji auka dėl tėvynės 
laisvės ir skautybės puoselėjimų principų. Jų tar
pe rasime daug mums brangių ir atmintinų var
dų: pasižymėjusių vadovų ir skautų. Dievo, Tė
vynės ir Artimo meilės šūkis, giliai suaugęs^ su 
tėvynės meile ir skautiškąja pareiga, juos pašau
kė būti degančiąja auka ir švyturiu - kelrodžiu 
mums. Virš penkios dešimtys mūsų aktyvių skautų 

ps. Z. Tarvainis Telšių kalėjime 1941 m.
- tėvynės gynėjų yra kritę garbinga partizano 
mirtimi atmintinomis 1941 m. Birželio dienomis.

Susikaupkime ir iškilmingos tylos minute pa
gerbkime žuvusius ir nukankintus NEŽINOMOJO 
SKAUTO VARDU visus tuos brolius, kurių vardai 
neužsiliko mūsų atmintyse, kurie rado niekeno 
neaprašytą ir neatpasakotą kankinio ar karžygio 
mirtį. Pastatykime jiems paminklą savo sielos 
gelmėse, kurio joks okupantas nei Blogio audros 
nesugriautų. Mūsų aukos dėl žmonijos laisvės ir 
Gėrio yra vertos prisiminti ir tiems, kurie nerūpes
tingai žaisdami neįvertino to, ką mes taip bran
gia kaina perkame.

Jūrų inž. v. Lapas, žuvęs partizanų eilėse 1941 m,
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Akiplėša darbe
Alfa SušinskasVadinkime juos įstaigos, darbo viršininkais, vedėjais, bosais, pareigūnais — kaip norime! Jie yra tokie asmenys, kurie savo tarnybine būkle tvarko didesnį ar mažesnį skaičių žmonių. Jie turi gautą autoritetą, kuriuo jie vadovauja: įsako, liepia ir nurodo kitiems.Gautasis pareigūno autoritetas ne visada yra įsigytasis. Kad turimasis autoritetas galėtų šviesiai ir patraukliai pasireikšti, jis dar turi būti paties pareigūno įsigytas teisingu, garbingu ir žmonišku elgesiu su savo valdiniais. Jei gautasis autoritetas kartu nėra ir įsigytasis, pareigūnas dažniausiai nėra vertas būti tuo, kuo jis yra: šiuo atveju jis būna akiplėšiškas, diktatoriškas, žiaurus, įvairiais būdais sunkinąs ir kartinąs savo valdinių ir bendradarbių darbą.Autoritetas neturi reikšti žiaurumo ir pikto, neteisingo savavaliavimo; turimo pareiginio autoriteto negalima piktnaudžiauti asmeniškiems ir vienašališkiems tikslams. Autoritetas yra būtinas darbe. Tačiau neteisingo ir žiauraus autoriteto nė vienas valdinys nepakenčia ir, pasitaikius progai, su juo vienaip ar kitaip kovoja.O kiek neteisingumo ir piktnaudžiavimo pasitaiko autoritetingųjų elgesyje su valdiniais! Kaip dažnai turimasis pareiginis autoritetas vartojamas kitiems niekinti ir spausti darbe: jų būklei sunkinti, jų gerai nuotaikai ir savijautai gadinti...Jis yra darbo vedėjas, bosas, ir tvarko, valdo keliolika darbininkų. Kiekviena pasitaikiusia proga jis vis iš naujo primena, jog jis, o ne kas kitas, čia yra bosas ir kad darbininko buvimas įmonėje tik nuo jo pareina.Šis bosas nesivaržo koliotis pačiais bjauriausiais žodžiais ir visaip pravardžiuoja, įžeidinėja darbininkus.Jis nuolat yra žiaurus ir šiurkštus savo žodžiais ir elgesiu. Dėl mažiausio menkniekio jis ėste ėda darbininką. Buvimas jo vadovybėje yra daug sun

kesnis už patį darbą. Jis yra kvailai priekabus ir visada kerštingas. Pabrėždamas savo autoritetą, jis mėgsta girtis šiuo pagiežiu posakiu, aišku, jo ligūstą ambiciją parodančiu:— Dievas atleidžia ir užmiršta, bet aš — niekuomet!Šios įmonės darbo vedėjas labai apkartina darbininkų nuotaiką. Visai suprantama, jie nemėgsta jo ir sukanda dantis, kai jis prie jų prisiartina. Jis turi gautąjį autoritetą, bet neturi įsigytojo. Darbininkų akyse jis yra menkos vertės žmogelis...O argi šitaip turėtų būti? Visai kitaip būtų, jei jis, darbo vedėjas, kitaip elgtųsi: jei jis būtų malonus, draugiškas, nuoširdus... Pareigūno malonumas ir nuoširdumas savo valdiniams ne mažina jo gautąjį autoritetą, bet jį tik didina ir stiprina.Panašių gautojo autoriteto piktnaudžiavimų dažnai ir daug kur pasitaiko. Pareiginio autoriteto piktnaudžiavimas ne vien apsunkina valdinių savijautą, bet jis dažnai turi ir labai karčių, liūdnų pasekmių.Ne tik vadovaujančiųjų, valdančiųjų šiurkštus autoriteto vartojimas yra valdinių laimės ardytojas. Ir tarp pačių darbininkų, tarp bendradarbių, įžūlūs, įžeidžiąs ir aštrus tarpusavinis elgesys yra tikras slogutis darbe... Neretai net vienas akiplėša darbininkas sudaro visiems kitiems darbininkams nepakenčiamas dvasines darbo sąlygas. Jei jo nebūtų, darbas būtų lyg kokia pramoga. Tačiau jis, tas storžievis akiplėša, lyg piktas šašas, erzina ir sujaukia kitų bendradarbių nuotaiką.Įmonės, darbo vedėjo, bet kurio viršininko malonumu spindįs veidas ir meilus žodis yra lyg saulėta gaiva dirbantiesiems, o tarpusavinis pačių darbininkų draugiškumas ir sugyvenimas darbe įkvepia jiems brolišką nuotaiką ir jų darbą paverčia naudingos laimės valandomis.
4

6



TALKA DŽIAMBORĖS FONDUI 
/Ii LSB Skautu Vyčiu Skyriaus aplinkraščio/

Nuoširdžiai sveikinu Sk. Vyčių Skyriaus vedė
jo ir jo bendradarbių pastangos efektingai įjungti 
visus mūsų sk. vyčius į didžiųsias DF pastangos. 
Vieno kito dolerio asmeninė auka savo skautiš
kos šeimos reprezentavimui daug padės šiuo me
tu, kai laiko liko tik 4 mėnesiai iki jubiliejines 
stovyklos.

Kviečiu visus sk. vyčius ir jų vienetus j galu
tinę talką. .

v.s. 5t. Kairys
LSB Vyriausiasis Skautininkas

Pirmojoj instrukcijoj /10 str./ raginome sk. vyčius prisidėti prie bendros talkos, au
ginant taip svarbų mūsų reprezentacijos reikalams Džiamborės Fondą, Neturime bent apy
tikrių žinių, kiek sk. vyčių vienetai bei paskiri sk. vyčiai prisidėjo prie šios talkos. IŠ DF 
talkos vadovų gautomis žiniomis skautų vyčių vienetai "dar nepasižymėjo savo įnašais ir 
darbu šiam bendram tikslui".

Šiemet Anglijoje jvyksiančiame pasaul. sk. vyčių sąskrydyje /apie 5000 dalyvių/ da
lyvaus ir mūsų reprezentacinis vienetas /8 asm. iŠ mūsų Vokietijoje gyvenančių sk. vyčių/. 
Minimolinės išlaidos — pareng. stovykla, mokestis, registracija, kelionė ir kt. -— sieksian
čios $600. Buvo numatyta šią sumą skirti iš bendrojo DF. Deja ,rinkliavos e;ga neteikia 
tikrų vilčių, kad tai pavyks /lig šiol nesurinkta nė pusės reikalingos sumos!/.

Atrodo, kad būtų natūrali ir graži mūsų, sk. vyčių, pareiga sutelkti lėšų savo repre
zentantams. $600 sutelkti, atrodo, būtų įmanoma, jeigu kiekvienas vienetas ir kiekvienas 
sk. vytis laikytų tat savo garbės prievole.

Apsvarstęs visą šį klausimą, Sk. Vyčių Skyrius nutarė kviesti visus skautus vyčius į 
SKUBIĄ TALKĄ surinkti pinigus mūsų reprezentaciniam vienetui. Kokiais būdais pinigai bus 
surinkti, paliekame kiekvieno vieneto nuožiūrai.

Minimumas, kurį turėtume tęsėti, būtų $2/1 sv./ nuo vieno sk. vyčio ar kandidato. 
Taigi būrelis iš 15 narių turėtų sutelkti $30 /15 sv./ mažiausiai.

Surinktus pinigus nedelsiant prašome siųsti DF iždininkui Alfonsui Pociui, 43 Padding
ton Ave. London, Ont. Canada, pastebint, kad tai yra pinigai skiriami REPREZ. SK. VYČIŲ 
VIENETUI, vykstančiam į pasaul. sk. vyčių sąskrydį Anglijoje.

Norėdami turėti tikrą vaizdą, kiek paskiri vienetai ar asmens prisidėjo prie bendrojo 
DF rinkliavos ir kiek surinko sk. vyčių reprez. vienetui, prašome pranešti mums:

a/ Kiek paaukota ar surinkta lėšų D Fvieneto vardu?
a/ Kiek paaukota ar surinkta lėšų DF vieneto vardu?

vienetuose?
C/ Kiek surinkta ar paaukota per- vienetą reprez. sk. vyčių vienetui?

LSB Skautų Vyčių Skyrius

1$ BROLIŲ LAIŠKŲ 
Marytė Lekniūtė, Detroit.

Aplankiusi 8-tą pasaulinę Džiamborę, užmez
giau ryšį su tolimųjų kraštų broliais. Po, kurio 
laiko sulaukiau draugiškų ir įdomių laiškų iš 
įvairių kraštų ir kontinentų, čia paduosiu kelius 
bruožus iš kai kurių laiškų.

Visi jie buvo gimnazistai. Vieni jaunesni, kiti 
jau baigiantieji mokslus. Visi jie buvo labai pa
tenkinti įdomia kelione ir atsivežė gražiausius 
atsiminimus iš Džiamborės. Deja, daugelis iš jų 
buvo susirūpinę savo mokslu, praleidę kelionėje 
tris ir daugiau mėnesių. Ypač tas susirūpinimas 
jaučiasi vėlesniuose laiškuose, egzaminams ar
tėjant. nn

Taip brolis iš Pakistano, sugųzęs lapkričio 2U 
d. namo, dėkingas Dievo galybei, kuri leido jam 
turėti Šią įdomią kelionę, pamatyti tolimus kraš
tus ir laimingai grįžti namo.

Brolis iš Naujosios Zelandijos su dideliu malo
numu prisimena Džiamborę ir Ameriką. O la
biausiai jam patiko "bubble gum". Norėdami jam 
suteikti malonumą, išsiuntėm visą dėžę.

Brolis iš Arabijos yra jūros skautas. Jis ruošia
si studijoms Kairo Universitete. Kuveite skautai 
įsisteigė 1938 m„ ir jų yra apie 2000. Jūros 
skautai įsisteigė 1954 m. ir jų iš viso 60. Skau
tai stovyklauja tiktai pavasarj, nes vasaros labai 
karštos. Jūros skautai plaukioja Persų Golfo 
įlankoje.

Taigi, gero vėjo ir sėkmės tolimiems broliams. 
Budėkime!

Tolimame Sibire 1956. XII. 31 d., 
nešdamas 6-sius tremties metus, mirė 
83 m. taurus lietuvis ūkininkas

JUOZAS BULOTA
iš Gulalų vok., Leliūnų vis., Utenos aps. 

sks nariui — v.s. Juozui BULOTAI, 
jo šeimai ir giminėms reiškiame broliš
ką užuojauta ir kartu liūdime.

Skautų Korespondentų Skiltis
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Linksmieji Pasaulio Berniukų Susibūrimai.. •

4-j i jamboree

Tai buvo pirmoji džiamborė, įvykusi 
ne pajūrio krašte, ir pasaulio skautai 
turėjo progos susipažinti su kontinen- 
taline Europa. Džiamborės viršininkas 
grovas Paul Teleki pasistengė, kad ir 
šioje džiamborėje būtų išlaikytas aukš
tas anksčiau buvusių džiamborių lyg
muo.

Godolo vietovė — karališkasis miš
kas, apie 16 mylių nuo Budapešto, su
darė nepaprastas galimybes iškyloms ir 
davė skautams daug galimybių susipa
žinti su kraštu, kurį mažai kas buvo 
kada matęs.

Džiamborės ženklu buvo Vengrijos 
legendarinis Baltasis Briedis, turįs savo 
prasmę, kaip ir 1929 m. Aukso Strėlė.

Džiamborėie dalyvavo 9 tūkstančiai 
skautų iš 34 kraštų, neskaitant Anglijos 
Dominijų ir kolonijų. Dalyvių skaičius 
buvo palyginant didelis, ypač turint 
mintyje, kad pasaulis tik neseniai buvo 
išbridęs iš didelės ekonominės krizės.

Programa buvo panaši į anksčiau bu
vusių džiamborių — iškilmingi paradai, 
pasirodymai, laužai, susitikimai ir pan. 
Ir visą laiką, kaip visuomet — daug

Godoto Vengrija, 1933.

daug progų vieniems kitus pažinti. Kal
bos sunkumų įvairių tautų skautams 
nebuvo — vienu atveju net lotynų kal
ba buvo panaudota...

Dalyviai prisimena, kaip B. - P. ir 
Vengrijos regentas admirolas Horthy 
(neseniai miręs egzilyje) ant šaunių 
žirgų jodavo apžiūrėti pastovyklių. Še
fas buvo nepaprastai sužavėtas gražiais 
vienetų stovyklų vartais. Čia ypač 
vengrai pasirodė tikrais menininkais. 
Įvairūs vengrų juokai ir pokštai apie 
papriką taip pat daug kam neišdils iš 
atminties...

Rugpiūčio mėn. 8 d. B.-P. turėjo svei
katos sumetimais palikti džiamborę. 
Atsisveikindamas jis kalbėjo: “Susi
kaupkime valandėlei ir padėkokime 
Aukščiausiajam, kad Jis leido mums 
čia, Godolo, susirinkti vienon laimin- 
gon šeimon. Jūs, kurie buvote paskuti
nėje džiamborėįe Anglijoje, prisimena
te Auksinę Strėlę — ją gavo kiekvieno 
krašto atstovas; kaip geros valios sim
bolį, skrieiantį į visus šios žemės kam
pus per Skautybės Brolystę. Godolld 
mes turime kitą simbolį. Kiekvienas

Clcvelondo Vy- 
toutėnu darbų 
parodėlė. 

Nuotr. 
VI. Bacevičiaus
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REMKIME DŽIAMBORBS FONDĄ!

jūsų turite prie savo uniformos Baltąjį 
Vengrijos Briedį. Branginkite jį ir at
minkite, kad jis, kaip ir Aukso Strėlė, 
yra didelės prasmės”.

“... Tegu reiškia jums Baltasis Brie
dis skaisčią skautybės dvasią, kuri turi 
jus lydėti per visus sunkumus siekiant 
kilniųjų skautybės tikslų — tikslų, ku
rie jums neša laimę. Šie tikslai — atlik
ti savo pareigą Dievui, savajam kraštui 
ir artimui, vykdant skautų įstatus. To

kiu būdu jūs, kiekvienas jūsų, padės 
įgyvendinti Dievo karalystę šioje Žemė
je — taikos ir geros valios viešpatavi
mą.”

Skautai pasipuošę uniformas Baltojo 
Briedžio ženklu, išnešiojo Šefo mintis 
po platųjį pasaulį!

Lietuvos reprezentacinei draugovei /35 sk./ 
vadovavo v.s. Ant. Sauloitis, padėjo v.s. V. Če
pas ir ps. H. Lukoševičius.

Vargo kūdikis
Marytė Lekniūtė, Detroit

Sukilo visi gatvės šunys. Loja net 
staugdami, išgirdę vežimo triukšmą. 
Vaikai bėga šaligatviu, lydėdami šiukš
lių sunkvežimį. Lyg koks ypatingas 
nuotykis būtų... Tas “nuotykis” karto
jasi kas dvi savaitės, kai sunkvežimis 
surenka išstatytas gatvėje šiukšles. Kaž 
kodėl šunys labai nemėgsta pravažiuo
jančių, o vaikai priešingai, su malonu
mu spokso, kaip šiukšlės verčiamos į 
didelę mašiną.

Ne koks tai vaizdas, bet pasitaikė 
taip, kad ir aš tuo metu žiūrėjau pro 
langą. Gatvėje važiavo didžiulis sidab
ro spalvos sunkvežimis, o paskui jį 
žingsniavo negrai.

Mano dėmesį patraukė senas susikūp
rinęs negras, kuris priėjo prie išmeta

mų daiktų. Šalia kaimynų šaligatvio 
buvo sukrauta daug šiukšlių. Ten neg
ras pasiėmė kaž kokį mažą raudoną 
daikteli, o kitus vertė į sunkvežimį. Kai 
jis prisiartino prie mūsų namo, pama
čiau, kad užkišo paimtą daiktelį už ve
žimo šono. Tai buvo mažas automobi
liukas, o šalia jo jau riogsojo užkišta 
geltona triūbelė.

— Jis renka vaikų žaislus, — dingte
lėjo man mintis ir, paėmusi nuo lenty
nos spalvotą vaikišką knygelę, išbėgau 
j gatvę. Kai pašaukiau, negras atsisuko. 
Jo rūstus veidas klausiamai žiūrėjo į 
mane.

— Kam renki tuos žaislus? — paklau
siau, ištiesdama jam knygutę.

Pamatęs knygutę, jis staiga nusišyp-

5v. Mišios po atviru dangumi. Detroitas. Smuikuoja br. K. Leknius. 7
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Soįo, o jo raukšlėtas veidas dar labiau 
susiraukšlėjo. Bet jo dantys buvo balti, 
kaip jaunuolio. — Tai Ženei, mano 
anūkei, — pasakė jis dusliu balsu. Greit 
paklausiau, kur jis gyvena, pažadėda
ma atnešti daugiau žaislų. Jis pasakė 
gatvę ir numerį.

Po kurio laiko beveik ir pamiršau pa
žadą. Bet štai, sykį turėjau reikalą va
žiuoti į tolimesnę miesto dalį. Kai žiū
rėjau miesto planą, užtikau negro mi
nėtą gatvę ir atsiminiau, ką žadėjau.

Padariau ryšulėlį, įdėjusi šiltą drabu
žėlį, skanumynų ir senų žaislų. O kai 
važiavau pro minėtą gatvę, paprašiau 
namiškių stabtelėti.

Tai buvo negrų rajonas su mediniais 
barakėliais. Jau kieme jautėsi skurdas 
ir nešvara. Prie durų sutikau seną neg
rę, tokią pat raukšlėtą, kaip jos vyras, 
ir dar labiau susikūprinusią. Aš pasvei
kinau ją ir paklausiau apie Ženę. Ji at
rodė nustebinta, bet kai padaviau ry
šulėlį, nusišypsojo kaip ir senis, tik jos 
dantys buvo juodi, sugedę.

Zene yra jų anūkė, atsakė ji į mano 
klausimus. Mergaitės motina mirusi po 
ligos, o tėvas mirė po muštynių. Liko 
ir daugiau vaikų žymiai vyresnių už 
Ženę, kurie jau išėjo dirbti. Jiedu su 
seniu rūpinasi Zene, kuri sunkiai serga. 
Jie mėgino ją gydyti, vet viskas veltui.

— O kokia ji protinga, kokių pasakų 
ji muka, — šluostydama akis pridėjo 
senutė.

Ji įvedė mane j skurdų kambarį, ta
čiau jame buvo tvarka. Prie lango se
noje lovytėje pusiau sėdėjo maža mer
gaitė. Liesutė, juoda, su garbiniuotais 
plaukais. Mergytė įsigilinusi žiūrėjo 
knygutės paveikslus. Tai buvo mano 
knygutė.

Kai aš priėjau prie jos, ji pakėlė sa
vo dideles juodas akis ir šyptelėjo.

— Šitą knygelę man atsiuntė gerasis 
Angelas, aš jį labai myliu, nori papasa
kosiu apie jį? — pasakė ji silpnu bal
seliu.

— O taip, labai noriu, — atsakiau. 
Zene pasakojo vaikiškai nesklandžiai.

Tai jos gerasis Angelas. Jo veidas 
baltas ir plaukai šviesūs. Jis gailisi 
vargšų žmonių. Jis daro viską gerai. 
Kai Ženei skauda krūtinę, jis ateina pas 
ją ir uždeda jai savo rankelę, tada jai 
būna taip gera.

Zene pavargo pasakoti, užduso ir nu
tilo. Aš paglosčiau jos šiurkščią galvu
tę. Ji priglaudė savo juodą skruostelį 
prie mano rankos, kuri dabar atrodė 
tokia balta. Ji buvo panaši į mažą su
vargusią beždžionėlę, bet jos didelėse 
akyse spindėjo graži žmogaus siela.

ji nusilpo, atrodė užsnūdusi. Staiga 
ji giliai atsiduso ir šyptelėjo. Gal būt, 
gerasis Angelas uždėjo jai ranką ant 
skausmingos krūtinės, palengvinda 
mas sunkų gyvenimą...
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Skyrių veda ps. v. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26,Calif.

SUSIDOMĖKIME SKLANDYMU
Sklandymas mums, oro skautams, tu

rėtų būti vienas iš svarbiausių ir įdo
miausių užsiėmimų. Per sklandymą ga
lime susipažinti su natūraliomis gamtos 
jėgomis. Pakilęs į debesų pasaulį, sklan
dytojas turi surasti ir išnaudoti jėgas, 
kurios kelia sklandytuvą — tai kelian
čias oro sroves. Jis taip pat gali panau
doti audros debesis, kuriuose vyksta 
smarkus oro judėjimas. Sklandytojas 
skriedamas audros debesyje prilygsta 
ereliui, kovojančiam su begaline audra.

Į sklandymą galime žiūrėti ne tik iš 
romantiškos pusės, bet ir iš praktiškos. 
Sklandymo naudą vykusiai įrodė vokie
čiai per II-jį Pasaulinį karą. Jiems bu
vo lengva paruošti gerus karo lakūnus 
iš sklandytojų, kurie nuo jaunų dienų 
sklandė.

Gyvendami tremtyje, neturėtumėm 
užmiršti aviacijos reikšmės ateities Lie
tuvai. Jai tuoj pat reikės prityrusių la
kūnų karo ir- civilinei aviacijai. Todėl 
mūsų visuomenė turėtų prisidėti prie 
susidomėjimo aviacija palaikymo jau
nimo tarpe. Šis susidomėjimas žymiai 
pagyvėtų, jei būtų parūpintos ir skrai
dymo priemonės — sklandytuvai mūsų 
oro skautų vienetams, kurie šiuo metu 
vieni atstovauja lietuviškuosius spar
nus. To negalint, bent sudaryti sąlygas 
naudotis veikiančiais sklandymo klu
bais.

Sklandymui esant vienam iš pigiau
sių ir įdomiausių skraidymo būdų J A 
Valstybėse yra gan platus sklandymo 
klubų tinklas. Panašiai yra Vokietijoje, 
Anglijoje ir kiek mažiau Kanadoje. 
JAV-se visi sklandymo klubai vra su
sijungę į vieną sąjungą — įThe Soaring

MŪSŲ PADANGĖJE

• Čikagos Dariaus ir Girėno d-vės oro skcvtai,
pasikvietę oro skautes, Š.m. sausio men. 25 J. 
bendrai iškylavo Mople Lake ežero pakrantėje. 
Nors oras buvo šaltokas ir vėjuotas, bet neįsten
gė paveikti iškylaujančių nuotaikos. Ant užšalusio 
ežero buvo smagiai pasičiuožta. Saulei besilei
džiant suliepsnojo laužas, prie kurio visi pasistip
rino sesių parengtais skoniais užkandžiais. Links
mų klegesį, besidalinant įspūdžiai*-, lydėjo dainos. 
Laužui blėstant ir paskutiniams "Ateina naktį/' 
garsams nuaidėjus ežero pakrantėje, visi, fiziškai 
pavargę, bet dvasiškai atgimę, su daina pat rauke 
namo. R S.

• š.m. vasario mėn. 15 d. Bostono oro skau
tu Lituanica II būrelio sueigon atsilankė v.s. V. 
Čepas, kuris pravedė įdomu pašnekesį apie dabar
tinius lietuvių oro skautų tikslus bei uždavinius 
tremtyje, v.s. V. Čepas, pats buvęs Lietuvoje ui o 
skautu, pažymėjo, kad dėl skii tingų žmonių p»i- 
linkimų ir skautams nebuvo galima sudaryti tik 
vieną programą, kuri visus patenkintų. Taip atsi
rado įvairios skautų šakos, jų toipe ir 010 skautai. 
Taip pat nurodė, kad lietuviai turi gan dideli pa
linkimą oreivybei. Toi matome ir iš abiejų Li- 
tuanicu skridimų per Atlantą. Nois Lietuvoje oru 
skautai pasirodė vėliau negu kitos skautų sukus, 
bet buvo pirmieji pasaulyje. Kalbėt lamas apie ui u 
skautų svarbą tremtyje, v.s. V. Čepas pareiškė, 
kad šiais laikais oreivybe yra lemiamas kuilius 
bei ekonominis veiksnys. Todėl ir lietuvių tautui 
yra svarbu turėti savų specialistų Šioje srityje, 
čia ir yra oro skautų uždavinys tokius žmonės 
išauginti. Taip pat aišku, kad patriotiniai moty
vai sudaro kitą oro skautu uždaviniu dūli. Pu 
pašnekesio vyko diskusijos aktualiais oro skautų 
veiklos klausimais. A. G.

• Bostono oro skautų Lituanica II būrelis, ne
seniai suvaidinęs "Svetimas plunksnas", Š.m. va
sario mėn. 3 d. skautu būkle surengė kuklią va
karienę, j kurią atsilankė vaidinimo režisorė ”kt. 
A. Gustaitienė, rašytojai S. Santvaras ir A. Gus
taitis, inž. J. Mikalauskas, O. Kubiliene ir kili. 
Vakarienės metu kilo gyvos diskusijos dėl mūsų 
jaunimo ir senimo santykių, lietuvybės išlaikymu 
ir amerikonizmo įtakos jaunimui. Diskusijose 
ypatingai gyvai pasireiškė skaute Dana Adoin- 
kaitytė ir sk. vytis v.si. V. Strolia. Svečiai išsi
skirstė pakilioje nuotaikoje, žavėdamiesi taip jau
kiai ir kultūringai praleistu vakaru.

Society of America” su savo centru El- 
myroj N.Y. Šita sąjunga leidžia dvimė- 
nesinį žurnalą “Soaring”, kuriame yra 
daug žinių apie sklandymą.

Kiekvienais metais yra rengiamos 
tautinės JAV sklandymo varžybos. Taip 
pat yra ruošiamos ir mažesnio pobūdžio 
sklandymo varžybos atskiruose valsti
jose ar apylinkėse.

Ar nebūtų gražu, jei atskiri lietuvių 
oro skautų vienetai ar sklandymo klu
bai dalyvautų šiose varžybose? Daly
vaudami jie ne tik tobulintų savo sklan
dymą, bet taipgi plačiau paskleistų lie
tuvio vardą svetimtaučių tarpe.

Pirmą žingsnį ta kryptimi yra padarę
9

11



Vienvietis sklandytuvas
Nuotr. V. Tamulaičio

Čikagos oro skautai. Jų pastangos įsigy
ti nuosavą sklandytuvą turėtų rasti pla
čios paramos. Tai būtų didelis paskati
nimas jų veiklai.

Jei Lietuva išaugino prityrusių lakū
nų ir aviacijos inžinierių, tai galės iš
kilti savo pranašumu aviacijos srityje 
kaip kadaise Anglija buvo iškilusi savo 
garsiuoju laivynu. Turėtumėm prisi
minti, kad erdvės su neištirtomis pla
netomis laukia drąsuolių, kurie nebijos 
atskleisti jų paslaptis.

oro sk. si. M. Pleikys

SKLANDYMO MOKYKLOJE

Sveika Nerie, Vilnijos upe, 
Sveiki kalnai, kalneliai, kloniai! 
Koks mielas džiaugsmas širdį supa. 
Kaip ūžčioja lengvai, maloniai.
Čionai ir aš mėginsiu galio 
Laisvu sparnų, mintis ir jėgą. 
Jau čia jaučiu —— kažin kas kelio. 
Ir žemė iš po kojų bėga!
J debesis, skliautus, į saulę 
Toi neši sklandytuve, paukšti. 
Tu skelbsi žmogui ir pasauliui 
Laimėtą mūsų tolį, aukšti!
Laimėt! Pakilt į saulės aukštį!
Erdvynams kraujas ir širdis! 
O sklandytuve, mono paukšti. 
Tik nešk, tik kelk, kiek begali!

V. T o u č i u s

UGNIS ORE

Kai Džeris atslinko iš savo vietos 
“Ramblin’ Reck’o” (taip buvo pavadin
tas šis B-29 bombonešis) uodegoje tu
neliu į lėktuvo vidurinį skyrių, Ringas 
Tolley pakėlė galvą nuo savo foto apa
ratų. Šypsodamasis jis iškėlė savo dide
lę kumštį ir sudavė Džeriui tiesiai į pa
šonę.

— Sveikas, pilote! — suaidėjo jo bal
sas, nustelbdamas B-29 bombonešio ke
turių motorų dainą. — Tai kaip gi jau
čiasi šio lėktuvo vairuotojas?

Džeris gerai įsirėmė į sieną, kai lėk
tuvas pradėjo išsilyginti po pakylimo 
nuo žemės.

— Tu senas vanage, — jis susijuokė, 
— tai bent žiauri mūsų laimė, kad užuot 
sėdėję šitos dėžės priešakyje, kur iš 

tikrųjų yra mūsų vieta, mudu turime 
tupėti čia užpakalyje kaip žvalgas ir 
fotografas. O, tai bent patrankytumėm 
senąjį Reck’ą, jei jis būtų mūsų ran
kose!

Ringas pakėlė galvą.
— Ar tu vis dar negali suprasti? Už

miršk visa tai, Džeri, — jis jau visai 
rimtai pridėjo. — Ką gi mes galėjome 
padaryti, jei skraidymo mokymas užsi
baigė su karo pabaiga. Vis tiek mudu 
dar esame ore, nors ir ne kaip pilotai. 
O, be to, yra dar labai daug neįdomes
nių darbų už šiuos tyrinėjimo skrai
dymus.

— Užmiršti? — Džeris suraukė savo 
šlakuotą veidą. — Bet..., bet... aš gi 
žinau, kad mes išmokome visko, kas tik
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Dvivietis sklandytuvas
Nuotr. V. Tamulaičio

yra reikalinga lėktuvui valdyti. Argi 
mudu blogai skraidėme pradinėj skrai
dymo mokykloj?... Ar mes...?

Čia jis sustojo pagalvojęs, kad net 
pats Ringas, jo artimiausias ir geriau
sias draugas, negali suprasti to liūdesio 
ir ilgesio, kurį jis vis dar jaučia, pra
radęs savo sparnus. Ringas buvo teisus 
— jis turėtų vieną kartą visa tai užmirš
ti. Bet kaip? Kiekvieną kartą, kai jis 
pakyla su Reck’u, vis dar įsivaizduoja, 
kad jo rankos yra prie vairo, o kojos 
ant vairo pedalų. Šis piloto paveikslas 
jame būdavo toks ryškus, kad kartais 
spaudžiant įsivaizduojamą vairą net 
pirštai suskausdavo.

Džeris rūsčiai žiūrėjo, kaip Ringas 
fotografavo apačioje vaizdą.

— Po poros minučių būsime virš van
denyno, — sumurmėjo Ringas. — Taip, 
Džeri, visa tai išgyventi yra gan sunku. 
Tu tai turi viską ko reikia. Dėl savęs, 
tai nežinau. Jei iš anksto kas būtų pa
sakęs, kad man teks pakilti nuo žemės 
kuo nors savo dydžiu panašiu į šį Rėčką, 
tai gal ir nebūčiau stojęs į skraidymo 
mokyklą. Tai bent lėktuvo dydis!”

— Teisybė, jis yra gan didelis, — su
tiko ir Džeris susiraukdamas. — Tačiau 
jau ne toks didelis, kad aš negalėčiau 
jo suvaldyti, žmogau, kaip aš norėčiau,..

Staiga aštrus ir spiegiąs garsas per
pjovė jo žodžius, kaip pjūklas medį. Tai 
buvo pasiruošimo iššokti perspėjamasis 
ženklas. Tuo momentu lėktuvo motorai 
suunkštė, stengdamiesi išduoti daugiau 
jėgos. Vienu akimirksniu Ringas ir 
Džeris prišoko prie garsiakalbio ir klau
sėsi ramaus piloto balso.

—... motoras numeris trečias užside
gė. Gesintuvai neveikia. Reikalai atrodo 
visai nekaip. Užsidėkite savo parašiu
tus. Dabar atraportuokite man.

Kai jis ištarė žodžius “žvalgas” ir “fo
tografas” Džeris paspaudė garsiakalbio 
mygtuką ir atsakė už save ir Ringą:

— Čia, kapitone!
Du lėktuvo įgulos nariai tuoj pat iš

bėgo iš centralinio gaisrui gesinti sky
riaus ir atsistojo prie iššokime durų.

— Palauk manęs, — sušuko Džeris 
Ringui, — ir jei prireiks iššoksime kar
tu. Mano parašiutas yra “narve”, pačia
me liemens gale.

Jis pastebėjo Ringo išbalusį veidą. 
Tuomet bardamas save, kad pamiršo 
laikyti parašiutą visados arti prie sa
vęs, šoko link tunelio, vedančio į lėk
tuvo uodegą.

sulietuvino oro sk. si. A. Gustaitis
(Bus daugiau)
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/tqsa it Nr. 2/

Granatos sproginėjo įvairiose Parki
no vietose, nes “savižudžių grandis” da
rė viską priešo sumaišymui.

Stuartas svarstė, ką pasilikti — šau
tuvą ar granatas, kurios daužė jam šo
nus. Jis pagaliau nusprendė, kad grana
tos padės jam prasiskinti kelią leng
viau, negu šautuvas, kuris galėjo vienu 
kartu išmušti iš rikiuotės tik vieną 
žmogų.

Staiga kažkas jam smogė į ranką. Tai 
buvo smūgis lyg kriketo sviedinuko. Jis 
prarado lygsvarą ir nukrito.

“Stuartas sužeistas!” Tai buvo Mikko 
Kerasimof. Lapis grįžo atgal, pakėlė 
Stuartą ant kojų. “Ar labai sunkiai?”

Stuartas nusijuokė.
“Aš nežinau. Kažkas man smogė... 

bet... man neskauda.”
Priekyje pasirodė šviesos ruožai. Ru

sų šauliai. Stuartas ir Mikko krito že
mėn. Kulkų srovė dūzgė, kaip nesuskai
tomas bičių spiečius virš jų galvų. Stu
artas prarado bet kokį baimės jausmą. 
Jis buvo sužeistas. Jis tai žinojo. Jo 
ranka buvo nutirpusi ir jis paleido gra
natą. Kai jis bandė suspausti savo pirš
tus, jie nejudėjo. Rankos raumenys bu
vo lyg suparaližuoti.

Šautuvų ugnis pradėjo retėti. Rusai 
suprato, kad suomiai bando prasiveržti.

Visi skautai gulėjo sniege beveik vie
noje vietoje. Jie suskaičiavo savo gra
natas. Buvo iš viso aštuonios.

“Aš jas mėtysiu,” tarė Juhani, “o tu 
gulėk sniege ir traukyk saugiklius.”

“Gerai.”
Juhani prie šiaurės nakties pripratu- 

siomis akimis suvokė, kurioje pusėje 
gulėjo rusų kariai. Jis paėmė pirmąją 
granatą ir sviedė.

Tuojau kita granata pakliuvo į jo 
rankas. Ją sviedė. Pirmajai dar nespro- 
gus, dvi naujos buvo pakeliui ir ketvir
toji jau rankoje.

Bum... bum... bum... bum. Viena 
po kitos sprogo granatos. Vyrai pradėjo 
šaukti vieni iš skausmo, kiti iš baimės. 
Juhani atliko savo darbą gerai.

Penkiasdešimt metrų frontu jis išmė
tė savo granatas ir, kai paskutinioji 
sprogo, rusų linijose atsirado plyšis. 
Kulkos vėl skriejo, bet, kadangi raudo
nieji nežinojo iš kur krenta granatos, 
buvo šaudoma be tvarkos.

Juhani ir Paavo prislinko prie Stuar- 
to ir Mikko.

“Ar didelė žaizda, Stuartai?” paklau
sė Juhani.

“Ne... ne!” Stuartas jautėsi gana blo
gai, bet buvo tikras kad kulka nelietė 
kaulo.

Keturi skautai pajudėjo į priekį.
Šautuvai šaudė, bet skautai buvo taip 

arti prie rusų, kad kulkų arti visai ne
buvo. Plyšis, kurį Juhani buvo pramu- 
šęs linijoje, nebuvo užsklęstas ir pro jį 
jie visi keturi prasmuko.

Kai tik jie prasimušė, Juhani užsi
spyrė nešti Stuartą ant nugaros. Stuar
tas spyrėsi. Lapis jį nutildė:

“Tylėk. Mūsų gyvybės, kaip ir tavo, 
dabar priklauso nuo greičio.”

Užpakalyje likęs Perkino degė. Ugnis 
iš sudaužyto fabriko išsiplėtė ir rusva 
šviesa nušvietė dūmus, kurie kilo aukš
tyn į tamsius debesis.

Visur apie mažąjį miestelį vyko kova. 
Iš trijų šimtų suomių, kurie tą naktį 
veržėsi į laisvę, žuvo virš šimto. Savo 
gyvybes jie pardavė brangiai. Kai ru
sai suskaičiavo savo nuostolius, kiek
vienam žuvusiam suomiui buvo du ne
gyvi rusai.

Po keturių valandų Stuartas su savo 
trimis draugais pasiekė lapių kaimelį 
Kolttakoenaes Norveguos žemėje. Stu- 
arto tėvas dar buvo sužeistų suomių 
grupėje. Jei ponas Aštonas buvo nuste
bęs pamatęs savo sūnų gyvą, jis to ne
pasakė. Jis buvo per daug susirūpinęs 
jo sužeista ranka. Kulka pervėrė ran
kos raumenį, bet laimingai nei arterija 
nebuvo prakirsta, nei kaulas sužeistas.

Tuojau buvo pranešta Norvegijos po
licijos postui, ir rogės jau buvo pakeliui 

paimti sužeistuosius į artimiausią ligo
ninę Kirkenes už kokių šešių mylių.

Stuartas bandė perkalbėti savo tris 
draugus likti Norvegijoje. Paavo buvo 
pirmasis, kuris pakratė galva.

“Ne, Stuartai. Jei Juhani ir Mikko 
eis su manim, aš bandysiu grįžti ten, 
kur mūsų kariuomenė priešinasi rusų 
puolimui. Aš norėčiau vykti į pietus, 
kur vyks lemiama kova. Rusai stipriau
siai smogs ties Ladogos ežeru ir Viipu- 
rio miestu, kur aš gimiau. Tai ir Matti 
gimtinė, bet jis turės vykti į ligoninę 
dar prieš šią kovą. Jis jau turi karo pri
siminimą. .. kulką kojoje.”

“Mes eisime su tavimi,” tarė Juhani. 
“Suomijai reikalingas kiekvienas vy
ras, kiekvienas jaunuolis. Rusija yra 
didelė ir mes galime sulaikyti rusų ar
miją nors kuriam laikui... Kovoje 
kiekvienas šautuvas turės savo vertę. 
Suomis, kuris nekovoja, yra lygiai blo
gas, kaip ir dezertyras.”

Stuartas linktelėjo pritardamas. Jis 
pats nežinojo, ar grįžti su draugais į 
Suomiją ar likti su sužeistu tėvu.

Jo tėvas, tur būt, suprato jo mintis. 
Labai švelniai jis tarė:

“Vieno dalyko tu turi nepamiršti, 
Stuartai, Britų Imperija yra karo sto
vyje. Mes kovojame su Vokietija. Ang
lijai reikia vyrų, ir laike dvylikos mė
nesių tu gali būti pašauktas stoti petys 
į petį su kitais anglais kovoti veik tokią 
pat sunkią kovą, kaip rusų-suomių.”

“Taip, vyras turi kovoti pirmoje eilė
je už savo tėvynę,” tarė Juhani. “Tu ge
rai kovojai už Suomiją, ir tas velnias 
Kropotkinas grauš savo nagus iš pyk
čio, kai sužinos, kad tu prasmukai pro 
jo žnyples.”

Stuartas nusišypsojo nežiūrint skaus
mo rankoje.

“Kropotkinas! Taip, aš jį buvau pa
miršęs.” Jis nusijuokė laimingu juoku. 
“Jis buvo taip užtikrintas, kad sugavo 
vaiduoklių skiltį. Ir buvo pasiruošęs už 
viską atkeršyti — už elnius, »kuriuos 
pr a vedėme pro rusų linijas, už geležin
kelio tiltą, kurį sunaikinome.”

“Nieko jau nesakant apie pagrobimą 
dviejų belaisvių iš jų celių dvi valan
das prie mirties sprendimo įvykdymą,” 
pridėjo Stuarto tėvas.

“Nepamirškime keturių šimtų belais
vių, kurie palengva mirė badu,” Paavo 
pridėjo. “Daugelis iš jų yra žuvę. Bet 
yra Karių Šventovė, kur eina žuvę ka
riai; ten tie suomiai laimins tave, Stu
artai, kad suteikei jiems galimybę mir
ti kovojant."

Minutei užstojo tyla, kai jie prisimi
nė “mirties batalioną”, keturis šimtus 
suomių, kurie buvo pasiryžę ir pasiruo
šę mirti už savo tėvynę.”

“Tu buvai didis vadas,” tarė Juhani 
pertraukdamas tylą. “Joks elnių kaime
nės bulius nevedė savo kaimenės taip, 
kaip tu mus. Nesigirdamas aš manau, 
kad mes šį tą Suomijai padarėme. Mes 
smogėme..

Tuo metu vienas sodiečių atėjo į trio-
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belę.
“Policininkai su rogėmis atvyksta.”
Juhani nuėjo prie durų, Paavo ir 

Mikko iš paskos. Jei jie butų pagauti 
Norvegijos teritorijoje, jie būtų inter
nuoti iki karo galo. Nei vienas iš trijų 
neturėjo vizos. Paavo apsisuko, ir jo 
akys suspindėjo, kai jis tarė sudiev.

“Prisimink mane kartais, Stuartai. 
Kai žiemos naktis apgaubs Angliją... 
pagalvok apie mus, suomius ir lapius, 
apie mūsų dvidešimt trijų valandų 
tamsą.”

Stuartas linktelėjo, kalbėti jis nega
lėjo — gerklėje buvo gniužulas, kuris 
nejudėjo.

Prabilo Matti.

“Mes esame dabar tamsoje,” kalbėjo 
jis liūdnai, “bet geriau yra galvoti apie 
Suomijos vasaras... kai saulė šviečia 
visas dvidešimts keturias valandas. Jei 
Raudonoji Rusija laimės šį karą, tuo
met bus tikrai tamsi naktis — bet vie
na šviesa niekuomet neišblės, tai ne
nugalima mūsų žmonių dvasia.”

Lauke sužvengė arkliai.
“Sudiev. Tegul Dievas tave lydi!” 

Mikko, Paavo ir Juhani sustojo sekun
dei, atsaliutavo skautiškai ir dingo. Pa
sigirdo balsai. Pasienio policija.

Šūktelėjimas, komanda sustoti nor
vegiškai, po to šūvis. Trys skautai neli
ko apklausinėjimui. Jie pasklido tam
sumoje. Nuskambėjo policijos šūviai.

Stuartas priėjo prie durų, drebėda
mas, kad tik kokiu nelaimingu atveju 
policininkų kulka nepataikytų į jo 
draugus.

Užstojo tyla. Du Norvegijos policijos 
karininkai įėjo j triobelę. Jie uždarė 
duris, ir tada nakties tylumoje pasigir
do kraują šaldantis vilko staugimas. 
Tai Juhani pranešė Stuartui, kad vis
kas tvarkoje.

Vieną, du, tris kartus vilko staugimas 
pasikartojo. Stuartas nusišypsojo. Ge
rasis senasis Juhani! Jo geras tundrų 
pažinojimas suvaidino didelį vaidmenį 
Vaiduoklių skilties nuotykiuose ir pa
sisekimuose. Tai buvo tinkama užbaiga 
tam sunkiam laiko tarpui, kai mirtis 
buvo dažnai per arti.

Laukinio vilko staugimas, atrodė, 
simbolizavo kilniaširdžius Suomijos 
žmones. Jie gali būti pavergti, bet nie
kuomet nenugalėti. (Pabaiga)

Vertė R. Mieželis 
Iliustravo A. Muliolis
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Skyrių veda jurų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont, , Canada

SENAS LAIVAS’?
jūr. ps. A. GabasŠis straipsnis yra tiems, kurie turi arba dar galvoja už pigią kainą įsigyti seną nedidelę burinę valtį ir tiems, kurie pridėję kelis dolerius (ar svarus) ir šiek tiek laisvalaikio gali iš seniausios valties turėti ne vieną, bet kelis malonaus buriavimo sezonus.Senos valtys turi dažnai po keletą sluoksnių senų dažų. Jei dažai nėra sutrūkinėję ir tvirtai laikosi, tai pakanka stiklo popierium gerai aptrinti ir naujų dažų sluoksnį užtepti. Žinoma, geriausia būtų senus dažus visiškai iki pat medžio nuimti, ir dažyti vėl viską iš naujo.Kuomet jūsų sena valtis yra ištikrųjų blogoje padėtyje, labai aptrūnyjus, tuomet primusinė lempa (kuria dažai nudeginami) arba dažams nuimti chemikalai gali gerokai pakenkti jau ir taip silpnom valties sienom. Tokiu atveju dažai gali būti nuimami su elektrine disko mašina (diskas iš stiklo popieriaus) .Naudojant primusinę lempą (blowlamp) ypač reikia būti atsargiems ir neprideginti medžio, nes apdegęs valties šonas bus labai menkas pagrindas bet kokiems dažams.Šia primusinė lempa seni dažai yra iki suminkštėjimo įkaitinami ir po to tuoj pat su skalptuku (krapštuku) nukrapštcmi. Nei karto nemėginusiam su lempa darbas gali atrodyti gana keblus, bet nepagailėjus šiek tiek kantrybės dažai šiuo būdu nuimami labai švariai ir iki pat medžio. Gera pradžioje pabandyti dažus nuimti nuo kurios nelabai svarbios valties dalies ar atskiros nudažytos lentos, kol įgausite reikiamą patyrimą.Svarbu neprideginti medžio!Platiems paviršiams valyti naudoja

mas plokščias krapštukas.

Kampams valyti reikalingas yra kampinis arba trikampis krapštukas.Neblogą krapštuką galima pasidaryti iš senes platesnės dildės (file), kurios galas užlenkiamas ir išaštrinamas.

Su chemiškais dažų nuėmėjais ypač “varnišas” - lakas yra gerai nuimamas: svarbu tiktai atydžiai įsiskaityti ir sekti firmos nurodymus.Po naudojimo chemikalai, kurie nu- ėda arba tiksliau, suminkština dažus, turi būti neutralizuojami, nes kitaip ir medis gali būti apgadintas. ■ Jej valtis nedidelė, ją reikia apvertus gerai gėlu vandeniu nulieti ir nuplauti.Nuėmus nuo valties šonų senus dažus neskubėkite niekad tuoj pat pradėti dažymą, nors pagundą ir didžiausią turėtumėt — pastūmėti visą remontą ir kuo greičiau pradėjus plaukiojimą. Visą valtį pamažu ir atydžiai apžiūrėkite, ar nėra plyšių kur tarp lentų, ar rėmai nėra įlūžę ir atskilę.Plyšiai labai dažnai atsiranda išilgai šalia kylio ir tarpulentėse; taip pat senos didesnės vinys išjudintos padaro nedidelių, bet vandenį praleidžiančių, plyšelių, skylių. (<Valties plyšiams užkamšyti arba “už- kituoti” reikalinga naudoti tik tam tikslui pagamintą masę - “kitą” (boat stop- ping-putty). Nenaudokite langams “ki-
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tuoti” (kamšyti) masės.Laivų krautuvėse galima gauti gana gerą medžiagą “Seelastik”.Jei valties dugnas yra taip sutrūkinėjęs, jog ir geriausias apkamšymas nieko negelbsti, tuomet tenka pirkti pigios rūšies skystos gumos (synthetic rubber) ir visą dugną iš vidaus ir iš lauko pusės gerai ištepti. Skystos gumos masė pripildo visus plyšius ir skyles; didžiausias laužas tokiu būdu atremontuotas dar gali tarnauti bent porą sezonų.Valties šoninių lentų įskilimus ar plyšius galima užtaisyti panaudojant varinę ar švininę plokštelę atitinkamai ją prie sužalotos lentos išlanksčius.Plokštelė turi būti didesnė, negu plyšys, ir, jei lentos dar gana tvirtos ir storos, ji gali būti pritvirtinama vario ar galvanizotos geležies varžtais.Galima plokštelę prikalti ir su varinėmis vinimis. Vinių galai turi būti užlenkiami kitoje lentos pusėje (valties viduje) ir lengvais plaktuko smūgiais sukalami atšalų lentą. Užlenktus vinių galus negalima kalti į tas pačias lentų rieves (takus) kur pati vinis yra įkalta — lenta gali skilti. 

kanka jei iš abiejų įlūžimo pusių yra vietos perai vinių įkalti.Ąžuolas ar uosis yra tinkamiausias tokiems remontams. Svarbu, kad medžio rievės - takai eitų panašiai, kaip senojo rėmo. Išmirkius porą dienų vandenyje medis darosi elastingas, o jei

reiktų išlenkti daugiau, tuomet pamerkti medį karštame vandenyje ir kol neatvėso išlenkti ir šalia seno įlūžusio rėmo pritvirtinti.Pagalbinis vytinis pritvirtinamas su ilgomis keturkampėmis varinėmis vinimis, kurių išlindę galai yra suplojami ant tam tikrų kūginių (kūgio pavidalo) važelių.

Prieš užkalant plokštelėje išgręžiamos skylutės vinims arba varžtams ir iš brezento ar storesnės medžiagos iškerpamas plokštelės didumo lopas. Po to, plokštelės vidaus pusė, medžiagos lopas ir sužalota laivo vieta aptepami storokai dažais ar varnišu.Kol dažai dar šlapi, medžiagos lopas dedamas ant įskilusios laivo vietos, o ant viršaus tvirtai varžtais ar vinimis pritvirtinama plokštelė.Senose valtyse dažnai būna įlūžę ar įskilę šonkauliai — vytiniai. Tokiu atveju patartina įlaužtą rėmų dalį nekeisti nauja, bet sutvirtinti panašiai išplautu ir išlenktu medžio gabalu. Šis pagalbinis šonkaulis neturi būti perilgas. Pa-16

Svarbu, kad kalant vinys nesulinktų, nes plaukuojant jos išsities ir praleis vandenį arba silpnai laikysis.Šiam darbui jums reikalingas padėjėjas, kuris turi prilaikyti pagalbinį vytinį, kol jūs išgręšite kiaurai per rėmą ir laivo sieną kiekvienai viniai po skylutę (mažesnę šiek tiek, negu vinies storumo).Po to vinys sukalamos iš lauko pusės, ir padėjėjui laikant didesnį plaktuką ar geležies gabalą prie vinių galvučių, jums tektų ant išlindusių vinių galų užmauti po kūginį vąšelį ir nukirpus vinis, kad jos tik kyšotų vos 2-3 mm, labai lengvais plaktuko smūgiais jas užplakti tvirtai ant šių vąšelių.
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Jei vinis juda perdaug laisvai, ją reikia imti lauk ir įkalti šiek tiek storesnę. Kad išėmus užplaktą vinį, tenka užplaktą vinies galą gręžti storesniu už vinį grąžtu. Prieš gręžiant reikia visada išmušti gręžimo centrą su tam tikslui vartojamu kalteliu (centre - puncher) arba didesne geležine vinimi, nes kitaip grąžtas slidinės ir vinis nesiduos gręžiama.Kad ir kaip sena jūsų valtis dažų jai negailėkite. Naudokite tik tam tikslui skirtus dažus (marine-paint) ir pagal dažų firmos nurodymus užtepkite bent trejetą sluoksnių. Ypač pirmas sluoksnis turi būti gerai priteptas taip, kad visi plyšiai ir kampai būtų pripildyti. Jei turite dažų purkštuvą, tai juo galite uždėti tik patį viršutinį sluoksnį.Dažai, kuriais dažomi namai, nepatartina išviso laivams naudoti, nes vandenyje jie tinkamai nesilaiko, nusilupa, skyla ar sutrukinėja.

“Varnišas” taip pat turi būti tik laivams skirtas (Marine-varnish). “Varni- šuoti” valtį geriausia šiltose patalpose arba šiltą vasaros dieną. Šilima padeda “varnišui” vienodu sluoksniu išsilyginti ir išdžiūti. Prieš dažant patartina “var- nišo” dėžutę palaikyti kurį laiką šiltame vandenyje.Tepti atip pat bent tris sluoksnius ir leisti bent vieną ar dvi paras gerai apdžiūti po kiekvieno tepimo.Prieš kiekvieną naują tepimą reikia lengvai švelniu stiklo popierium visą valtį aptrinti.Linkėdamas sėkmės primenu — ne
skubėkite ir raskite savyje truputėlį kantrybės su bet kokiu laivo remontu arba dažymu. Geriau valtį dvi ar tris dienas vėliau į vandenį nuleisti, negu visą sezoną buriuojant ar irkluojant iki kelių prisisunkusį vandenį samstyti ir vietoje malonumo, tik skaudantį nugarkaulį be reikalo lanksyti.

Klaioėdos jūrų budriai Gotlando saloje

• Dr M. Brokas prcio potikslinti 
savo raitoj "Apie pirmuosius budims ir 
BUD!” /Sk. Aidas Nr. 3 — 1957 m./ 
sekančiai:

1. Gotlando salos uostos, kurį savo 
pirmoj kelionei skersai Baltuos jūrq ap
lankėme, buvo "Ronehomn", o ne, koip 
mano pasakyto uiraiuose po atsiųstomis 
fotogrofiiomis. Šiite

2 Mūsų instruktorius toje kelionėje 
buvo Klaipėdos uosto locos Bok tas, o 
ne Kurilus, kaip maniau

• Per neopsiimrejimo Skautų Aido 
Nr. 3 V BAKŪNO raUnyje ' Lietuvos 
jurų skautai jūrote", buvo praleista au
toriaus pavarde, ui kq redakcija otsi- 
praio.

< Ne del redakcijos kaltes /Sk. Ai
dos renkamas kitoie spaustuve^juru 
s. L- Knopfrmleno rašinyje "Žvilgsnis t 
praeit," — "Sk. Aido Nr. 3, 22 pd. 
deitneie počioie apačioje po i odini 
"konsulas" praleisto: ” . . . po kurios 
vėliava laives plauke./ Tarp kitų pa
pročių iWoukiqnt vejų, dainei būdavo 
vartojamas stiebo kropitymos Ir tai ga
lėto ne kiekvienos daryti, bet tik jou- 
mausios įgulos narys, kuris savo". ..
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SUEIGOS JAUK. SKAUTĖM 
L. Čepienė

I II patyrimo laipsnį egzaminus gali laikyti 
jaunesnioji skautė, kuri stengiasi vykdyti įstatus, 
gali laikyti ne anksčiau kaip po 4 mėnesių davus 
įžodį.

I Sueiga
Vedamoji mintis: žino didžiąsias bažnytines 

šventes ir jų reikšmę.
Pasiruošimas. Sueigoje bus kalbama apie tris 

didžiąsias šventes: Kalėdas, Velykas ir Sekmines. 
Vaikai gyvai kalba apie tai, ką jie patys pergy
veno, ką matė, čiupinėjo, darė ir 1.1. Kad jaun. 
skautės gyvai ir natūraliai kalbėtų apie šventes, 
kada dar jų nėra, reikia duoti joms tas šventes 
pergyventi kitokiu būdu, būtent žaisti, dramati
zuoti, ruošti.

Paruošiam tris dėžes. Į vieną sudedam Ka
lėdoms ruošti reikalingų dalykų /eglutę, žais
lelių, žvakučių, kalėdinių vaišių — medaunin- 
kas, riešutai, obuoliai ir kt./;

Antron — Velykų dėžėn sudėsim kietai 
virtų kiaušinių, dažų, bei skutinėjimo priemonių, 
Vilniaus verboms pinti sausų gėlelių ir žolių. Taip 
pat ir Velykinių vaišių;

Trečion — Sekminių dėžen — medžia
gos beržo šakelėms pasidaryti, šokų, žalio po- 
pierio — lapus iškirpti, siūlų, žirklių. Sekminių 
vainikai bus pinami iŠ morgo popierio padarytų 
gėlių ir lopų. Sekminių vaišės — obuolių sunka, 
lietuviškas sūris.

Būrelių galvoms dar prieš sueigą reikia pa
aiškinti kas bus daromo sueigoje, bei kam šios 
priemonės reikalingos, kuo ir kaip jos turės bū
reliui padėti.

1. Būrelių susitvarkymas — lygiuot, patikrint 
švarą bei tvarkingumą, atžymėt lankymą.

2. Būrelių pasisveikinimas — šūkiai, dainos. 
Šokiai. Pav. "Mėlynojo" Būrelio Šūkis: "Mėlynos

SKAUTŲ ĮSTATAI

Kaip kiekvienas riteris prisiek
davo ištikimybę savo karaliui ir 
pašvęsdavo jam savo gyvenimą, 
taip kiekvienas berniukas, stojąs 
į skautų organizaciją, priima skau
tų įžodį ir įstatus kaip savo įsta
tymus.

Kiekvienas skautas žino savo 
įstatymus.

Kiekvienas tikras skautas įgy
vendina juos savo gyvenime.

Pavyzdingoji Waterburio Kregždžių skiltis su V.s. 
E. Putvyte ir skiltininke. Nuotr. A. Matonia 

padangės, mėlynos papievės, sveikos seserėlės, 
labas sesės mielos!"; "Geltonojo" Būrelio šūkis: 
"Labas rytas mums, mums, vakarėlis jums jums!"

3. Bendra daina: "Aš pasėjau kanapėlę, tė
velio sodely". . .

4. Draugininkės žodis: "Mielos sesės, šiandien 
mes pradėsime II patyrimo laipsnio programą. 
Tos programos pirmasis skirsnelis sako, kad II 
pat. I. jaun. skautė "žino didžiąsias bažnytines 
šventes ir žino jų reikšmę." Mes paruošėme tris 
dėžes šventėms paruošti reikalingų daiktų, kad 
kiekvienas būrelis galėtų vieną tų švenčių pa
sidaryti, bei joje pasilinksminti. Prašau Būrelių 
Galvas burto keliu ištraukti iš adjutantės rankų 
kortelę. Kokią šventė kortelėje užrašyta, tokią 
Būrelis ir turės paruošti. Tad smagios nuotaikos 
didžiąsias šventes ruošti!"

5. Užsiėmimai — Būrelių Galvos traukia bur
tus. "Mėlynasis" Būrelis ištraukė Kalėdas, "Gel
tonasis" — Velykas, o "Žaliasis" — Sekmines. 
Laikas skiriamas toks: paruošti Šventę 20-30 
min. svečiuotis būreliams vieni pas kitus, vai
šintis, žaisti, kalbėtis — 30 min.

Pastaba: Šios rūšies sueigą ruošiant rei
kėtų pakviesti vyresniųjų skaučių ar skaučių skil
tį, kuri padėtų būreliams šventes kuo įdomiau
siai paruošti bei sugalvoti kokias pramogas.

6. Darbo įvertinimas — Draugininke sukviečia 
minutėlei visas Būrelių galvas bei jų padėjėjas 
ir aptaria, kuris būrelis geriausiai atliko savo 
uždavinį. O gal visi būreliai gerai ir smagiai 
Šventes suruošė? Tada štabas sušunka padėkos 
šūkį visiems būreliams.

7. Sueigos užbaiga — Sutvarkomi daiktai bei 
bendra atsisveikinimo daina. Saliutas.
patalpa. Surikiuojami būreliai. Sudainuojama

Priedas: Žaidimai.
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DARBELIAI 
paruošė Miškinis

Sveiki,
"Klanais ir klaneliais
Vanduo nupliuškėjo. 
Balandis sušuko:
— — Velykos atėjo!
Velykos, Velykos pas mus." , „

Kai pagalvoju apie Velykas, žodis "margutis' 
tuoj pat įšoka man į galvą. Kodėl šiais metais 
nepadėti Velykų Bobutei papuošti margučių? Vi
sai nesunku:

1. Pirmiausia, kietai išvirk kiaušinius;
2. Duok gerai atšalti;
3. Margink.
Kaip? Yra dū būdai. Pasirink: ar lygios spal

vos margutį nori, ar margą.
Lygių spalvų galima pirkti. Taip pat gali ir 

pasidaryti sau spalvas, pvz.: sausi svogūno lukš
tai, pavirinti vandenyje, duoda gražią geltoną 
spalvą. Juodu tušu išplėšk papuošimus. Gali būti 
tautinis motyvas /A/; gali būti ir ne tautinis 
— /B/.

Gali pirkti ir spalvų įvairiaspalviui dažymui. 
Tačiau, yra antras būdas. Sukarpyk gofruoto po- 
pierio /crepe paper/ įvairių spalvų ir saują pa
pilk ant balto skuduriuko. įdėk šaltą kiaušini 
vidury krūvelės ir apsuk jį su skuduriuku. Surišk 
galus ir įmerk viską į karštą vandenį. Už trijų 
minučių ištrauk ir atrišk. Patariu tamsių gabaliu
kų dėti mažiau negu šviesių. Spalvos gali susi
lieti /C/.

Linksmų švenčių ir smagaus dažymo. Nepa
miršk avižėles laiku pasėti!

SKAUTYBĖ ŽAIDIMUOSE 
Veda Vai-Vai

Žaisdami mes turime nepamiršti, kad laimėjimas nėra visas žaidimo tikslas. Žaidimai yra 
skirti smagiam laiko praleidimui. Taigi, mielas vadove, gerai įsigilink į žaidimus ir parink, 
savo skautams tuos, kurie skatintų sąžiningumą ir nuoširdų žaidimą.

Skraidančios lėkštės
Žaidžia dvi skiltys ar daugiau. Kiekviena skil

tis turi skardinę lėkštę /ar tvirtą popierinę, ar 
seno puodo dangtį/. Skiltys sustoja eilėmis. Da
vus ženklą, pirmasis žaidėjas iš kiekvienos gru
pės ritena lėkštę lazdos pagalba iki nustatytos 
vietos ir atgal. Grįžęs perduoda sekančiam. Laimi 
skiltis greičiausiai suritinėjusi lėkštę.

Supinsim pynę
Žaidžiama skiltimis ar kitaip susiskirsčius į gru

pes. Davus švilpuką, kiekviena grupe per tris mi
nutes stengiasi surišti kuo ilgesnę Pynę iš kamba
ry esančių ir ant savęs turimų daiktų /nosinių, 
kaklaraiščių ir 1.1./. Laimi grupė, supynusi ilgiau
sia pynę.

Pažink savo kraštą
Žaidžiama skiltimis /skaičius turi būti vieno

das visose skiltyse/. Vadovas turi paveikslų iš
kirptų iš laikraščių ar pan. vaizduojančių įvai
rias Lietuvos vietoves, pastatus ir 1.1. Taip pat 
galima turėti lietuvių rašytojų ar kunigaikščių 
atvaizdus. Žaidėjai išsiskaičiuoja paeiliui. Davus 
švilpuką, iššaukiamas numeris. To numerio žai
dėjai prieina prie vadovo ir turi atspėti rodomą 
paveikslą. Pirmiausia atspėjęs gauna tašką savo 
skilčiai. Laimi skiltis, surinkusi daugiausia taškų.

Paslaptingas maišelis
Į medžiaginį maišelį sudėti apie 10 įvairių daik

tų /peilį, vinį, trintuką ir pan./. Užrišus maišelį 
leisti per žaidėjų rankas, kiekvienam leidžiant 

palaikyti 1-2 minutes. Laimi tiksliausiai surašęs 
maišely užčiuoptus daiktus.

Kinietlški pietūs
Žaidėjai žaidžia skiltimis ar lygiomis grupėmis. 

Stovi laisvai apie stalą. Kiekvienas žbidėjas turi 
adatą rankoje. Ant stalo yra paberta ryžių. Davus 
ženklą, kiekvienas stengiasi pasmeigti ryžių ant 
adatos ir padėti į kairį delną. Po dviejų minučių 
nutraukti žaidimą. Laimi grupė, kurios žaidėjai 
surinko daugiausia ryžių.

O čia linksmosios Toronto Bitės. ..
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Su atbundančia gamta keičiasi ir žaidimai sueigose. Šiuo laiku labiausiai mėgiamos esta
fetės, kurios ne tik reikalauja vikrumo, bet ir priduoda šilumos, pūstelėjus ne vienam šaltes- 
niam ankstyvo pavasario vėjui.

ŽVAKIŲ NEŠIMAS
Skautai sustoja į dvi eiles. Davus ženklą, pir

masis neša uždegtą žvakę iki nustatytos vietos ir 
grįžęs perduoda žvakę sekančiam. Jei žvakė už
gęsta pakeliui, jis turi grįžti į vietą, uždegti žva
kę ir pradėti iš naujo.

LĖKTUVŲ LENKTYNĖS
Du skautai laiko lentą, trečios stovi ant lentos, 

o ketvirtas jį prilaiko. Taip jie turi nubėgti iki 
sutartos vietos ir grįžti į savo eilę. Tado kiti keturi 
perima jų vietas. Laimi grupė, greičiausiai "su- 
lokiojusi" sutartą atstumą. /Žaidžia draugovė 
pasidalinusi į dvi grupes/.

SUKTUKAS
Skautai sustoja į dvi eiles. Pirmieij bėga prie 

sutartos vietos, įbeda pirštą į žemę ir apsisuka 
penkis kartus. Grįžus pirmam į eilę, bėga antra
sis ir t.t.

AKROBATAI
Sulenk ir pastatyk laikraštį ant grindų. /Jei 

yra daugiau skilčių, pastatyk laikraštį prieš kiek
vieną skiltį/. Pirmieji pribėga prie laikraščio, at
sistoja ont dešinės kojos, paima kairiąją koją kai
riąja ranka ir stengiasi pakelti laikraštį dantimis. 
Laimi skiltis, greičiausiai atlikusi uždavinį.

KAS GREITESNIS?
Dvi lygios eilės sustoja viena prieš kitą ir išsi

skaičiuoja paeiliui. Tarp jų yra 30 žingsnių tar
pas. Per vidurį guli kaklaraištis. Vadovui sušukus 
"penki", du "penki" išbėga iš savo eilių ir kiek
vienas bando pagriebti kaklaraištį taip, kad kitas 
jo nepagautų. Vienas taškas duodamas už sugrįži
mą į eilę su kaklaraiščių arba už pagavimą ne
šančioje jį.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aaBaaBaaBBaBBBaaaaaBaBBBB

Omahos sesės. Iš kairės Z. Adomonytė, v.sl. G. Kovaitė — vietininkė, I. Drukteinytė ir Z.
Lašaitytė. Nuotr. K. L. Musteikio
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ĮDOMIAUSIAS ĮVYKIS STOVYKLOJE 
Kasa Arūnaitė

Šis rašinys New-Yorko skoutų tėvų ir rėmėjų 
komiteto skelbtame konkurse laimėjo II premijų.

Red.

Tai nebuvo vienas koks atsitikimas, 
ne du ir ne trys. Tai buvo eilė įvairių 
įvykių, kurių sujungtos pasekmės pada- 
rė nuostabų perversmą amerikietiškos 
įtakos sužalotoje dvasioje. Ši mergaitė 
buvo visiškai nutautėjusi ir per palygi
namai trumpą laiką neberado reikalo 
vadinti savęs lietuvaite. Jai tai buvo 
negarbė. Gal iš tikrųjų, geriau buvo, 
kad jos viešo elgesio pėdsakuose nebe
buvo lietuvaitės vardo. Gal buvo ge
riau, kai eidamos keliu amerikietės ir 
matydamos tuos pėdsakus negalėjo pri
kaišioti, jog tai kitatautė.

Ir tikrai buvo liūdna žiūrėti į šios 
mergaitės, sakysim Marytės, tautinį 
žlugimą. Jos sielos dirvonai buvo išdžio
vinti amerikonizmo, į kurį ji visapusiš
kai gal ir nesąmoningai buvo atsidavu
si. Jos skaidrus jaunatvės kelias buvo 
aptemdytas. Jis iščiulpė kilnius idealus, 
tyrus jaunatvės džiaugsmus bei atėmė 
gyvenimo prasmę. Nesigilino ji lietu
vybe ir nesidomėjo niekuo, kas siejosi 
su lietuviškumo palaikymu, nes nebe- 
pažinojo lietuviško jaunimo. Jos vienin
telis rūpestis — leisti mokslą pro pirš
tus, ieškoti nuotykių, kurie paįvairintų 
jos monotonišką gyvenimą, ir puoštis. 
Dvasinis tobulėjimas, deja, jos siaura
me kiaute nebetilpo.

Marytės tėvai Visa tai stebėjo, bet pa
syviai praleido, atidedami būtiną rei
kalą sugrąžinti jaunuolę į tikrojo gyve
nimo vėžes. Įvairiais atvejais, ji buvo 
užėmus pačių tėvų pareigas nustatyti 
savo gyvenimo taisyklėms. Ji pradėjo 
nustatinėti ir vykdyti. Jos nuomone tė
vai tik sudarė šiokią tokią materialinę 
atramą. Jie buvo senų pažiūrų ir jos 
nesuprato.

Tėvai pagaliau nutarė ieškoti išeities. 
Jau namie buvo neįmanoma su ja susi
kalbėti. Jos lietuviškas žodynas buvo 
taip ribotas, kad jai buvo sunku teisin
gai išsireikšti.

Ieškodami išeities, ją įrašė į skautes. 
Vargais negalais ją išsiuntė stovyklauti, 
tikėdamiesi susilaukti ko geresnio.

i

Patekusi stovyklon prieš savo norą, 
Marytė nusistatė nekreipti jokio dėme
sio į tuos skautus ir jų visus darbus. 
Bet, deja, taip neįvyko.

Rasa Arūnaitė, rašinio autorė.
Nuotr. V. Maželio

Pirmas stovyklavimo dienas ji pralei
do nuošaliai stebėdama. Keista jai buvo 
ir neįprasta, kaip visos skautės sugyve
no, bendravo ir viskuo dalinosi neiš
skirdamos jos. Tada ji šiek tiek pradėjo 
domėtis. Savo širdyje ji jas gerbė, nes 
jos daugiau už ją žinojo ir mokėjo. “Ne, 
ji tokia nebūsianti, neapsimoka, čia per
daug galvą kvaršinti reikėtų, o jos gy
venimo taisyklė — apeiti sunkumus.” 
Bet galvoje pynėsi įvairios mintys. Vy
ko konfliktas tarp prisitaikymo ir atsi
skyrimo. Ji žinojo, kad ji gali elgtis 
taip ar kitaip. Viskas priklausė nuo jos.

Daug centų sudėjo už amerikonizmus 
kol ji suprato, kad pinigų neužteks iki 
stovyklos pabaigos. Ir štai po kelių die
nų ji pasidavė skautų įtakai. Kadangi 
ji mėgo būti kaip visos kitos, ji pasisten
gė neatsilikti. Jau jai teko taikytis prie 
kitų. Dabar pati mokėsi ir leidosi būti 
mokoma. Jos “aš” nebesutiko eiti lygio
mis su kitom ir veržėsi į konkurenciją.
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musu didžioji winvi
BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

• Patvirtinti ar paskirti sekantieji LSB vado
vai: s.v. v.sl.. C. Kiliulis — Bostono t. tuntininku, 
ps. E. Ven'gionskos — Čikagos Baltijos Jūros tun
tininku, ps. T. Gailius — Vokietijos r. vadeiva, 
ps. J. Alkis — Anglijos r. vadeiva, si. R. Viskan
ta — LSB Akad. Sk. Skyriaus vedėju.

• LSB Spaudos Fondas prilygintas LSB Sky
riui. Fondo pirmininkas jūrų s. H. Stepaitis įėjo 
LSB Vadijon, kaip Skyriaus vedėjas, nuo š.m. 
sausio mėn. 1 d.

• Atkurtos LSB Oro Sk. Skyrius. Skyriaus ve
dėju nuo š.m. vasario mėn. I d. paskirtas ps. V. 
Tamulaitis /1626 Rockwood St., Los Angeles 26, 
Calif., USA/.

• VS Krivūlė iš vasario mėn. 1 d. talpina 
LSB veikimo gaires 1957 m.

• LSB Sk. Vyčių Skyriaus vedėjos išsiuntinėjo 
Skyriaus aplinkrašti iš vasario mėn. 22 d.

• LSB Sk. Vyčių Skyriaus vedėjas nusiskun
džia, kad mažai sk. vyčių vienetų atsiliepė j pir
majame aplinkraštyje paskelbta registracijų. Sis 
aplinkraštis buvo vienetams išsiiuntinėtas per va
deivas, tunt./viet. Tunt./viet. prašomi tuo rei
kalu artimiausioje ateityje susirišti su Skyr. vedė
ju v.s. P. Karalium /1438 Ansel Rd., Cleveland 
6, Ohio, USA./

• LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedėjas j.s. L. 
Knopfmileris lankėsi Clevelonde ir tarėsi su jūrų 
budžių ir jūrų skautų vadovybe.

BUS

• BUS leidžiamas anglų kalba LITHUANIAN 
SCOUT ACTIVITIES vėl pasirodė, paminėdamas 
Boden Powellio Jubiliejų, o taipgi patiekė visų 
eilę informacijų apie LSB veiklų.

• Šv. Jurgio — Skautų Kankinių Dienos pro
ga BUS išsiuntinėjo specialių instrukcijų, per ku
rių kviečia vienetus atitinkamoje dvasioje pa-

1957 M. GARBĖS PRENUMERATORIAI
15. A. ANDRIULIONIS, Boston, Moss.
16. M. ir A. PETUKAUSKAI, Cleveland
17. V. MEILUS, Toronto, Ont. /Ohio
18. Dr. M. BUDRIENĖ, Chicago, III.
19. Dr. J. JURGĖLA, Lindenhurst, N.Y.
20. Dr. kun. J. TADARAUSKAS, Ha

milton, Ont.

gerbti kankinius skautus, žuvusius skoutybės prin
cipu sargyboje. Taipgi raginama ten, kur įmano
ma užmegzti gyvesnius bendradarbiavimo ryšius 
su egzilais skautais.

• BUS prašymu, v.s. Lidija Čepienė, Seserijos 
Tarptautinio Skyriaus bendradarbė, Skautybės Ju
biliejaus proga kalbėjo per Bostono LAISVĖS 
VARPO radijų supažindindama lietuviškųjų vi
suomenę su skautybės sąjūdžiu bei pranešdama 
apie mūsų tarptautinius žygius.

• Latvių Skoutija šiais metais švenčia 40 me
tų Skoutavimo Jubiliejų. BUS perdavė ta proga 
atitinkamus sveikinimus.

• BUS parūpino Bostono amerikiečiu sureng
tai "scoutoromoi" eksponatų, vaizduojančių mū
sų skautų gyvenimų Lietuvoje bei išeivijoje.

KANADOS RAJONAS
TORONTO, ONT.

• Vasario 10 d. skaučių Šatrijos tuntas Lie
tuvių Namuose turėjo savo iškilmingų sueigų Va
sario 16-jai paminėti. Pašnekesį vyresnio am
žiaus skautėms skaitė p. Ir. Kairienė, joun. skau
tėms — mkt. J. Jankaitis.

• Vasario 22 d. Susimųstymo sueigų, kaip 
paprastai, surengė vyr. skaučių kun. Birutės d-vė. 
Sueigų pravedė ps. I. Šernaitė-Miheljohn. Suei
goje dalyvavo vyr. skautės, jūrų skautės, skaučių 
Živilės dr-vė ir viešnia iš Patersono, ps. E. Klup-Paskirtus uždavinius ji atliko geriau negu iš jos buvo reikalauta. Susipažinus su stovyklos tvarka, atsirado ir draugių. Kažin kodėl kada mintys apie važiavimą namo dingtelėdavo į galvą, ji stengėsi jas kuo greičiau pašalinti. Sau ji buvo atvira ir prisipažino — jai čia buvo miela.Tačiau grįžti namo reikėjo. Bet prieš tai ji sužinojo svarbų faktą, būtent, kad jos skautiškų žinių kraitelis bus galima pritaikyti kasdieniniam gyvenimui. Stovyklos uždarymas nereiškė skautiškos ideologijos pabaigos. Tai nereiškė, kad visos tautiškos, skautiškos ir praktiškos žinios bus iki kitos vasaros tvar

kingai sudėtos ant lentynų dulkėti. Ideologija yra labai gyva. Ji nėra ideologija, jei ji nėra įgyvendinta. Kaip žmogus, žinąs daug kilnių idealų, bet pagal juos negyvenąs, skaitosi neturįs ideologijos. Neužtenka vien žinoti — reikia gyventi. Tik tuomet įvyks žmogaus paskyrimas žemėje išpildytas.Marytės gyvenimas atrado tą ideolo- giįą, prasmę, pasitikėjimą. Prieš akis liks įgyvendinimas, tų žinių pritaikymas. Bet ji jauna, pačiam pavasaryje. Skautijos žodis krito į ją tartum Sekminių liepsna, kuri sukurstė entuziazmą, kėlė dvasią ir uždegė širdį naujiems ryžtams.
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šiene. Sueigoje vyravo susikaupimo nuotaika. 
Lauželis švietė be liepsnos. Degė 2 žvakės 
viena Lordo Baden-Powell'io, antra mirusių skau
čių atminimui. Dainos ir susikaupimo momentai 
kėlė mintis į toluma, o vyr. skautės v.si. E. Jur
kevičienės įdomus pašnekesys nukėlė mus 50 me
tų atgal, j skautų sąjūdžio pradžią, bei mūsų šių 
dienų uždavinius. Dalyvė.

• Kovo 4 d., vos tik susiorganizavęs jaunes
niųjų skaučių chorelis, vedamos si. D. Skrinskai- 
tės, dalyvavo Prisikėlimo Parapijos salėje vieša
me Šv. Kazimiero minėjime. Deklamavo R. Mar
kelytė, pranešinėjo L. Jurkšoitytė.

• Toronto Herkaus Montės jūrų budžių įgu
los vadu išrinktas vair. V. Valaitis.
LONDON, ONT. w

Brolijos Užsienio Skyriuje ir Džiamborės rondo 
bare darbui vis didėjant, ps. O. Gešventas Londo
no, Ont. Simono Daukanto dr-vės draugininko 
pareigas perdavė s.v. v.si. A. Švilpai. Naujojo 
c'r-ko adresas: A. Švilpa, 23 Cathcart St., Lon
don, Ont. v.sl. A. Švilpa yra kartu ir Lituanicos 
skautų vyčių būrelio vados, kuris dažnai ir mie
lai talkininkauja lietuvių bendruomenei Londone, 
Ont, O. G.

JAV RAJONAS
BOSTON, MASS.

• Vasario 23 d., Bostono Akademiku Skautų 
Sąjūdžio Skyrius surengė iškilmingą Skautybės 
Jubiliejaus minėjimą pagerbti Įkūrėjo Lordo Ba
den-Powell'io 100-tąjį gimtadienį, o taipgi ir 
skautybės judėjimo penkiasdešimt metų sukaktį. 
Bostono lietuviškoji visuomenė pasirodė šauniai 
pasipuošusi. šiai gražiai nuotaikai papildyti bu
vo perstatyta rinktinė meninė programa, kurią 
atliko jaunieji talentai. Kol. Danutė Pdreigytė 
nustebino svečius savo puikiu balsu ir nuoširdu
mu, padainuodama keletą liaudies dainelių. Kol. 
Daiva Mongirdaitė, kuri Bostono visuomenei jau 
pažįstamo savo dainomis, nepaprastu įsijautimu 
žavėjo susirinkusius. Algimantas Gustaitis pasi
rodė su humoristiniais eilėraščiais, pritaikytais 
vakaro nuotaikai. Taip pat buvo pristatytos pir
mą kartą Bostone mergaičių trio, vadovaujamas 
muz. Juliaus Gaidelio.

Po meninės programos svečiai persikėlė j AL 
Tautinės Sąjungos Namų puošniąją salę iškilmin
gai vakarienei. Svečias iš New Yorko, kol. Rim- 
vydas Šilbajoris, pasakė pagrindinę kalbą, iškel
damas skautybės reikšmę bei pastebėdamas, kad 
skautybė turi gilią ideologiją. Trumpai sveikino 
LSS Tarybos pirm. Dr. Vytautas Čepas ir Lietu
vos Garbės Konsulas A. Shallna.

Svečiai šio Jubiliejaus proga apžiūrėjo pasau
lio ir lietuvių skautišką literatūrą, skautiškus eks
ponatus bei nuotraukas iš lietuvių skautų gyve
nimo.

Iškilmingos skautybės minėjimas buvo baigtas 
Šokiais prie puikios muzikos, šiom sėkmingom, 
naujoviškam, puošniom parengimui ištisai vado
vavo Alg. Banevičius, padedamas Birutės Banai- 
tytės. Bostono ASS nuoširdžiai dėkoja meninės 
programos dalyviams: solistėm D. Mongirdaitei, 
D. Pareigytei, mergaičių trio — kolegėm V. Ma- 
lišauskaitei, L. šmitaitei, D. Mongirdaitei, ir Alg. 
Gustaičiui. Ypatinga padėka atitenka muz. J. 
Gaideliui, kuris nuoširdžiai dalyvavo šios progra
mos įgyvendinime. Taipgi dėkojama ir p.p. Ki- 
,liūliui, Vieškalniui už visokiariopą pagalbą, o p. 
Pauliukoniui už puikią šokių muziką.

ASS Bostono Skyrius

• Bostono skaučių Baltijos tuntas drauge su
skautų Žalgirio tuntu Šauniai atšventė Nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį. Vasario 16 d. abu 
tuntai susirinko Šv. Petro parapijos saleje. Po 
įprastų rikiuotės, vėliavos pagerbimo ir įsakymų 
skaitymo ceremonijų dvi mergytės dęvė jaun. 
skautės ir penki berniukai skauto įžodį. Laimė
jusios ir laimėjusieji vienos ar kitos rūšies varžy
bas buvo apdovanoti, pakeltieji-pakeltosios į aukš
tesnius laipsnius ar kitokiais būdais pagerbtieji — 
nuoširdžiai pasveikinti. Jautrų žodį jaunimui pa
sakė advokatas p. VišČius. Meninę dalį užpildė 
naujosios skaučių DLK Birutės dr-vės drouginin- 
kės vyr.sk. v.sl. I. Nenorticnės surežisuotas Vai- 
dyla" ir jaunesn. skaučių Neringos dr-vės drau- 
gininkės vyr.sk. v.sl. V. Čepaitės sukurtas mon
tažas "Dokumentalinis filmas apie įv. tautų ko
vą dėl laisvės". Berniukų pasirodymams vadovavo 
si. Alg. Gustaitis. _

• Bostono Akademinio Skautų Sąjūdžio Sky
rius Skautybės Jubiliejiniu metų proga paskyrė 
$75.00 Džiamborės Fondui. Po $25.00 paskirta 
Mūsų Vyčiui, Skautų Aidui ir Lituanus žurnalams.

• B. Banaitytė ir Alg. Banevičius pasitraukia 
iš Bostono ASS valdybos. Pastaroji paskutinio 
pusmečio laikotarpyje sėkmingai vadovavo stu
dentų skautų veiklai. Tolimesnį avdovavimą per
davė likusiems Bostono ASS valdybos nariams
M. Gedmintaitei ir R. Tamošiūnui.

• Žalgiriečiai sportuoja. Paskutiniuoju laiku 
vykęs stalo teniso turnyras baigėsi. Pirmąją vie
tą laimėjo jūr. sk. Gediminas Skčbeikis ir II-ją 
psl. Herkulis Strolia. Pirmosios vietos laimėtojui 
iškilmingos tunto sueigos metu buvo įteikta Se
nųjų Lapinų" sk. vyčių būrelio dovanota perei
namoji taurė.

• Baden Powell 'io 100 metų jubiliejų Bostono 
skautės-skautai minėjo latvių skautų tarpe vasa
rio men. 21 d. Iškilmingoje dalyje pagrindinį žo
dį tarė v.s. Dr. Vytautas Čepas. Meninėje dalyje 
lietuviai pašoko lenciūgėlį, kuris buvo brolių lat
vių labai šiltai priimtas.

• š.m. vasario mėnesį įvykusiame tėvų visuo
tiniame susirinkime buvo perrinktas tėvų komi
tetas, kurio pirmininku išrinktas A. Klemas /23 
Hinckley St. Dorchester/, sekretorių p. Petraitis, 
iždininke p. Lendraitienė, nariais p. Galdikiene 
ir p. Sinkys. C. K.
CHICAGO, ILL.

• /sks/ Judri DLK Gedimino draugovė turė
jo nuotykingą iškylą Tėvų Saleziečių ūkin. Iškylos 
nuotaikos ir darbų nė lietus neįveikė. Gedimi- 
nėnams vadovavo jų draugininkas si. R. Povilaitis.

• s. J. Cepneris prieš kurį laiką perėmė Brigh
ton Parko vilkiukų vadovavimą. Negausus viene
tas pagyvėjo veikloje ir ėmė augti dėka šio su
manaus vadovo. w . w

• Chicogos oro skautai siekia savo užsibrėžto 
tikslo —- įsigyti nuosavą sklandytuvą, kad, juo 
galėtų kilti į erdves, si. V. Duoblio vadovaujami 
jie ruošiasi savo vakarui su vaidinimu. Gautąjį 
pelną jie skirs sklandytuvui įsigyti.

• Lituanicos tunto vadovybė skatina skautus 
bei jų tėvelius artimiausiu laiku atlikti šiuos šiuo 
metu skautijai svarbius darbus: paremti bei kitus 
paraginti ąukoti Džiamborės Fondui, užsiprenu
meruoti "Skautų Aidą" ir vyresnio amžiaus skau
tams —- "Mūsų Vytį".

• /sks/ Sausio 26 d. Chicagos akademikai 
skautai turėjo linksmą subatvokarį Lietuvių Au-
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ditorijos didžiojoje solėje. Dalyvavo per 400 sve
čių, kurie smagiai praleido vakarę ir pasišoko B. 
Pakšto kapelai grojant.

• Vasario 3 d. buvo ASS Chicdgos skyriaus 
sueiga. Jos programoje buvo literatūros valandėlė, 
žiemos stovyklos Įspūdžiai ir fil. V. Stasiškio pa
skaito. Parodyti vaizdai iš Australijos, Kanados 
stovyklų, ASS metinės šventės ir filmas iš žiemos 
stovyklos bei Stud. S-gos suvažiavimo. Sueiga 
nutarė paremti "Mūsų Vytį“ $150, "Skautu Ai
dą“ $50 ir “Lituanus“ $50 aukomis. Užbaigai 
buvo užkandžiai ir linksmoji dalis.

• Čikagos Baltijos jūrų skautų tuntas švenčia 
savo trijų metų sukakti.

CLEVELAND, OHIO
• Nepriklausomybės šventės išvakarėse, vasa

rio 15 d., Vytauto D. skautų dr-vė Clevelande 
turėjo savo sueigą. Į sueigą atsilankė amerikie
čių skautų — BSA Člevelando V-jo distrikto va
dovas Mr. C. Collins ir to distrikto reikalų vedė
jas Mr. D. Kerry, Neringos skaučių tuntininkė s. 
A. Petukauskienė, Pilėnų skautų tuntininkas s. 
V. Komantas, skautininkai, būrys skautų tėvų, 
per 40 skaučių, skautų-vyčių ir keli jūrų skautai.

Įnešus vėliavas, sueiga pradėta Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Po to abu amerikiečiai svečiai 
posvekino skautus ir svečius Lietuvos Nepriklau
somybes šventės proga, ir draugininkas svečiams 
pristatė visas skiltis ir skautus. Gi distrikto rei
kalų vedėjas Mr. Kerry įteikė draugininkui garbės 
pažymėjimų’— Camping Award už gražų ir gau
sų draugovės skautų stovyklavimą 1956 metų 
vasarą. Dr-kas v.s. V. Kizlaitis įteikė abiem ame
rikiečiams skautininkams “Skoutybę berniukams“ 
lietuvių kalba.

Skambant Kauno Karo Muziejaus apeigų gar
sams, dr-kas v.s. V. Kizlaitis primine skautams 
paliktos Tėvynės grožį ir kaip Lietuvoje skautai 
ir jaunimas švęsdavo šią šventę. Skambant mu
ziejaus orkestro grojamiems maldos garsams, visi 
skautai ir svečiai susikaupę pagerbė prieš 30 me
tų mirusį Lietuvos patriarchą Dr. J. Basanavičių, 
bolševikų nužudytą Vyriausiąjį Skautininką pulk. 
J. Sarauską ir kitus žuvusius ir bolševikų iš
tremtus. Perskaičius Vytauto draugovei įsakymus, 
kandidatai R. Vaitėnas, J. Vencius, R. Dumb rys, 
V. Jurevičius ir G. Dumbrys prieš trispalvę davė 
skauto įžodį. Vėliau buvo trumpa programėlė ir 
dainos, o po to vaišės visiems sueigos svečiams 
ir skautams. Skautai ir svečiai net iki 1 I vai. 
gražiai pasilinksmino —• pašoko bei pažaidė lie
tuvišku žaidimų. Pabaigoje buvo parodyto Pasau
lines Skautų Džiamborės Kanadoje spalvotas fil
mas ir Živilės skaučių dr-vės Šventė.

• Skautų savaitės proga, nuo vasario 4 d. iki 
vasario 17 d. Vytauto D. skautų dr-vė buvo su
rengusi Dirvos lange gražią draugovės skautų 
darbelių parodėlę. Langas buvo lobai gražiai de
koruotas skautų darbeliais, lietuviškais pašto 
ženklais, Lietuvos monetomis, įvairiais skautų 
ženklais, skautiška literatūra ir draugovės gyve
nimo foto nuotraukomis. Šios parodėlės pasižiū
rėti atvažiuodavo net amerikiečiai skautai su sa
vo vadovais. Draugovės už tai gavo iš amerikie
čių štabo gražų pažymėjimą.

• Vasario 5 d. Clevelande lankėsi Amerikos 
skautų vyriausias skautininkas Dr. A. A. Schuck. 
Ta proga miesto salėje įvyko visų Člevelando 
BSA skautų vadovų ir kviestų svečių gausus susi
rinkimas. čia Člevelando skautai gražiai pavaiz
davo skautų gyvenimą nuo vilkiuko iki vyresniojo 
skauto. Vieną sceną iš vilkiukų gyvenimo vaizda-
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vo visa šeima — abu tėvai su dviem savo berniu
kais. Vytauto skautų dr-vės skiltis pademonstravo 
vyresniųjų skautų dirbamus darbelius sueigos me- 
riausias skautininkas Dr. Schuck pasakė labai tu
tu. Pasibaigus skautų parengtai programai, vy- 
riningą kalbą, kurioje griežtai pasisakė prieš bol
ševikų persekiojimą ir pažymėjo, kad ten kur 
ateina bolševikai, tai skautai yra uždaromi ir 
persekiojami. Kvietė visuomenę daugiau susido
mėti skautiįa.

• Vytauto Didžiojo skautų draugovė gavo iš 
BSA Člevelando tarybos garbės pažymėjimą už 
puikia draugovės veiklą 1956 metais. V. K.

• /sks/ Kovo 3 d. Člevelando Neringos tun
to skaučių Kaziuko mugė Lietuvių Klubo salėse 
viršijo visas jų viltis ir pasirengimus. Jų sulaukta 
nepaprasto dėmesio ir gausių pietų valgytojų. 
Sunku buvo visus ir patenkinti. Čia reik padėkoti 
ir svečiams už susipratimą bei parodytą kantrybę. 
Miela buvo stebėti skautukes padavėjas arba sa
vo pačių rankdarbius parduodančias prie mugės 
stalų. O ir mugėje galėjo būti daugiau darbelių. 
Nepaprast pasisekimą turėjo lietuviškos lėlės. 
Šios pramogos kaltininkės yra Člevelando skau- 
tininkės, kurios su malonia skaučių mamyčių bei 
rėmėjų talka grožiai viską pravedė.

• Pakiliai praėjo abiejų tuntų iškilminga su
eiga. Tuntininkų įsakymais pranešti Člevelando 
skautiškos veiklos pasireiškimai — Įžodis, pakė
limai bei apdovanojimai. Skautės įžodį davė: R. 
Gaidžiūnaite, L. Karužaitė, A. Karužaitė, I. Pi- 
voriūnaitė, Ž. Ramanauskaitė, I. Beržinskaitė ir 
R. Kubiliūnaitė. Jaunesn. skautes įžodį davė kan
didatės: D. Grigaliūnaitė, B. Jocytė, R. Juškėnai- 
tė, D. Juęgaityte, A. Mačytė, Z. Švelnytė, M. 
Jokūbaityte ir D. Ramanauskaitė. Vilkiuko įžodį 
davė kandidatai: S. Lazdinis, V. Dučmanas, E. 
Vaičeliūnas ir A. Venclauskas. Jie visi pasipuošė 
naujais kaklaroiščais, jiems užrišti tradiciniai 
mazgeliai. Tai buvo prasmingo dieno naujoms 
jėgoms stoti lietuviškos skautybės kelin.

Skautės — A. Grėbliūnaitė, M. Juškėnaitė, R. 
Mockute, A. Geležytė ir N. Garlaitė pkeltos į 
paskiltininkės laipsni. Jūrų skautės D. Benokrai- 
tytė ir D. Jurgutavičiūtė pakeltos vairininkes 
laipsnin.

Pilėnų tunte tapo atžymėti — s. G. Juškėnui 
įteiktas Padėkos ordinas, o į vyresn. laipsnius pa
kelti: v. valt. — valt. A. Andrašiūnas, vairinin
ko — jūrų skautai Alb. Korsakas ir š. Peckus, 
ir paskiltininkio — skautas A. Garlauskas. Svei
kino abu tuntininkoi — s. A. Petukauskiene ir 
s. V. Kamantas. Pastarasis per įsakymus pabrė
žęs DLK Vytauto skautų dr-vės veržlumą tarpe 
vietos skautų vienetų Clevelande. Išreiškė ypa
tingą padėką vytautėnų dr-kui v.s. V. Kizlaičiui 
ir jam įteikė garbės vieneto ženklą, kurį vytau- 
tenci laimėjo antrus metus paeiliui.

Iškilmingoji tuntų sueiga buvo skirta Lietuvos 
skautų globėjo Sv. Kazimiero dienai, pasaulinės 
skautybės 50-čiui ir jos įkūrėjo Lordo^ R. Baden - 
PcwelTiO šimtajam gimtadieniui atžymėti. LSS 
Tarybos narys v.s. Pr. Karalius savo turiningoje 
kalboje per trumpą laiko sugebėjo nuostabiai 
tiksliai išreikšti tokiai šventei svarbias mintis. 
Sueigą skatinančiu žodžiu r malda užbaigė sk. 
kapelionas kun. Goldikovskis.

Po pertraukos iš scenos prabilo žodžiu^_dvikova 
Lašininis ir Kanapinis. Jų ginčan buvo (trauktos 
emigracinio lietuviškojo gyvenimo aktualijos. Už
baigai Kanapiniui teko griebtis šluotos argufnen- 
to. Ačiū Cleveland© Vaidilos teatro aktoriams Z.
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DŽIAMBORĖS FONDAS

Mieli broliai skautai ir vadovai, gerbiami skau
tų tėveliai ir bičiuliai! Mūsų Džiamborės Fondas 
Šiandien negalėtų pasigirti ypatingais laimėjimais. 
Lėšų telkimas vis daugiau ir daugiau lėtėja. Šios 
dienos DF ataskaita ta visiems vaizdžiai rodo. 
Be abejo, žinome, kad dar atskiri vienetai DF 
vajų tęsia, kad atskiri vienetai pasižadėjo daryti 
parengimus ir jų pelnę skirti DF. Bet visi puikiai 
žinome, kad iki Jubiliejinės Džiamborės, Rover- 
mooto ir Indabos liko labai labai mažai laiko. 
Atrodo, kad teks mažinti stropiai ruošiamus LSB 
reprezentacinius vienetus, nors ir taip BUS užsi
mojimai buvo gana kuklūs. O būtų labai skaudu, 
jei neįstengtume išnaudoti didžiųjų 1957 metų 
reprezentacinių galimybių. Jos tikrai yra retos, o 
šiais metais neginčytinai ypatingos.

Nuo mūsų visų, pilna žodžio prasme visų 
priklauso šių reprezentacinių galimybių išnaudoji
mas. Šiandien kiekvienam iš mūsų aišku, kad 
visų mūsų pareiga pagal išgales paremti DF; vi
siems aišku, kad visi sėdime tame pačiame laive 
ir turime plaukti vena kryptimi, veikti sutartinai. 
Solidarumas ir broliška talka nulems DF vėjų 
resnėn pusėn. Mes dar galime tai padaryti, dar 
nėra vėlu — tai pasistenkime visi prisidėti prie 
visų mūsų DF vajaus! Mes tik galime visi 
laimėti, ar visi pralaimėti!

Nuo š.m. vasario mėn. 8 d. iki kovo 10 d.
Džiamborės Fondui aukų atėjo:
69. Pagal aukų lapo Nr. 24 per s.v. v.sl.

A. Švilpę, London, Ont.......................... $22.00
70. Iš Montrealio, Que., pagal aukų la

pus Nr. 40 ir 42 per s. S. Naginionį 8.00
71. Per "Sk. Aidų" aukojo R. Vabalis,

Quebec, Que........................................... 1-00
72. Zigmas Jankus iš Clevelando, Ohio

aukojo per v.s. V. Kizlaitį .............. 10.00
73. LSB l-sis JAV Rajonas per v.s. A.

Matoni ....................................................... 25.00

$66.00 
Iki š.m. vasario 8 d. buvo surinkto $2.013.67

Viso iki š.m. kovo 10 d. DF ižde $2.079.67 
DF GERADARIAI

14. Baltijos Tuntas Detroite, Mich. $20.00
15. Zigmas Jankus, Cleveland, Ohio $10.00

DF RĖMĖJAI
8. LSB l-sis JAV Rajonas $25.00
Visiems mieliems DF aukotojams, geradariams 

ir rėmėjams DF labai, lobai nuoširdžiai dėkoja. 
Ačiū Jums už tai, kad Jūs nebepamiršote DF-do 
jo tokioje sunkioje lemiamoje valandoje. Taip 
pat tariame mūsų ačiū DF talkininkams, kurių 
nuopelnas yra tikrai labai didelis. Dėkui Jums, 
mieli Broliai!

Artėja šv. Jurgio — Skautų Kankinių Diena. 
Nepamirškime ir šiais metais atlikti mūsų Gero
jo Darbelio Šios mums atmintinos dienos proga 
Lietuviškajam Džiamborės Fondui. Visi gerai ži
nome, kod "lašas po lašo ir akmenį pratašo!" 

"Sk. Aide" Nr. 2 tilpusion otaskaiton įsivėlė 
apgailėtina korektūros klaida. DF Rėmėjų tarpe 
buvo atspausdinto, kad Kunig. Birutės D-ja Či
kagoje aukojo $25.00. Turėjo būti Kunigaikštie
nės Birutės D-ja Detroite, Mich. — $25.00. Už 
klaidę prašome atleisti.

Baigdamas šię ataskaitų, DF dar kartę prašo 
visų mielų "Skautų Aido" skaitytojų skubiai atei
ti jom į pagalbų. Jūsų parama teigiamai nulems 
DF vajų!

Didžiosos Prisikėlimo Šventės proga Džiambo
rės Fondas sveikina visus brėlius skautus ir seses 
skautes, skautų tėvelius bei bičiulius ir linki gied
rių linksmų Šv. Velykų!

ps. O. Gešventos, DF Sekretorius

Peckui ir /g. Gataučiui už šię smagių staigmenų. 
Jiedvem tuntin. s. A. Petukauskienė įteikė Vil
niaus verbas. Vaizdelio tekstų parašė Z. Peckus, 
dekoracijas piešė dail. sk. vytis Alg. Muliolis.

Daug gyvumo programos pabaigai suteikė 
skaučių scenoje pašokti tautiniai šokiai, čia ne
paprastos katučių audros sulaukė drąsios Jokū
baičių dukrelės.

Mugė baigta pasišokimu ir žaidimais.
Neringos skautininkių ir skaučių pirmoji Ka

ziuko mugė sulaukė Clevelande nepaprasto pasi
sekimo. Lauksime kitų metų Kazimierinių ir lin
kime skautėms iš anksto pasiruošti priimti savo 
mugėje didesnius svečių būrius.

DETROIT, MICH.
• Detroito Baltija*; tunto skautas Kazys Lek- 

nius, 14 metų amžiaus, žengia muzikos srityje 
valdydamos vadinamų "instrumentų karalių" 
smuikų. Jis išrinktos savo aukštesniosios mokyk
los orkestro koncertmeisteriu ir groja Pontiac'o 
simfoniniame orkestre su muzikais profesionalais.

• Vasario 10 d. suėjo metai, kai tragiškai žu
vo skaute akademike afa Lilija Petrauskaitė. Va
sario 9 d. Šv. Antano bažnyčioje iš karto prie 
trijų altorių buvo laikomos šv. mišios už a"fa Dilės 
sielų. Atnašavo klebonas kun. Dr. I. Boreišis, 
Windsoru klebonas kun. Kučingis ir kun. K. Si
manavičius. Skautės akademikės prisidėjo prie 
šv. mišių iš savo kuklaus iždo, o labiausiai savo 

maldomis, dalyvaudamos mišiose. Kaikurios sesės 
aplankė mirusios kapų, kur jai tėveliai pastatė 
gražų paminklų.

Vasario 19 d. skautės akademikės savo suei
goje montaželiu paminėjo išėjusių į amžinybę 
sesę. Montažo metu paskaitytas fil. K. Kodotie- 
nės eilėraštis, sukurtos afa Lilei. Sueigos metu 
kand. J. Miltakytė skaitė savo referatų, ir t.n. 
D. Šeputaitė paskaitė iš savo kūrybos. m. I.

• Gabijos ir Baltijos tuntai iškilmingoje suei
goje pagerbė Vasario 16-tųjų. Vyr. skaute A. 
Rastenytė davė poskautininkės įžodį. Jaunoji 
paskautininkė ilgesnį laikų vadovavo Vilijos skau
čių draugovei. Skauto įžodį davė J. Meškuotis. 
Oro skautas A. Plečkaitis buvo pakeltos į skilti- 
ninko laipsnį. Jaun. skaučių Birutės draugovei 
buvo įteikto vėliava, kurios mecenatas yra J. Si- 
dagis. Žodį tarė pulk. Šlepetys. Organizuotai su 
vėliavomis dalyvavome pamaldose.

• Gabijos tunto darbams gausėjant, paskir
tos dvi adjutantės — psl. V. Buividaitė ir psi. V. 
Kukučionytė. Tunto iždininke psl. M. Skirgaudai- 
tė. Jaun. skaučių Birutės dr-vės draugininke pa
skirta ps. M. švobaitė-Baužienė. Skaučių Vilijos 
dr-vės draugininke paskirta psl. G. šileikaitė.

• Kovo 10 d. skautai kartu su kitomis jauni
mo organizacijomis iškilmingai pagerbė Šv. Kazi
mierų. Minėjime dalyvavo nemaža svečių. J. K.
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PADĖKA

Akademinio Skautu Sąjūdžio Bostono 
Skyrius "S. A." paremti paaukojo $25. 
Mūsų mielieji akademikai administraci
jai rašo — pinigai skiriami, kad "S.A." 
augtų ir neštų jūsų sesutėms ir broliu
kams lietuviškę žodj.

Nuoširdžiausiai ačiū Jums, šaunieji 
akademikai, už gražią paramą ir lin
kėjimus.

Ad meliorem!
"S. A." Administratorius

NEW-YORK, N.Y.
• /sks/ Vasario 21 d. New Yorko skautai ir 

skautės iškilmingoje sueigoje paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę ir skautybės įkūrėjo 
Lordo Baden-Powell'io 1 OO-tąjį gimtadienį. Gau
sios skautų-čių gretos išklausė Tauro tuntui ir 
Neringos vietininkijai skirtus įsakymus. Skautes 
įžodį davė J. Andriulytė, R. Budraitytė, J. Butri- 
maitė, L. Butkūtė, R. Čepulyte, G. Gasiliūnaite, 
V. Gružouskoitė, B. Jasinskaitė r D. Roževičiūtė. 
Vilkiuko įžodį davė A. Jasinskas, R. Šileikis ir 
J. Volskis. Apie Lordo Baden-Powell'io asmenį 
kalbėjo ir jo testamentą skautams paskatė Tau
ro tuntininkas ps. R. Kezys. Tarp kitko jis pra
nešė, kad šiemet skautai ir skautes dalyvaus lo
jalumo parade. Kvietė prenumeruoti skautų spau
dą — Sk. Aidą ir Mūsų Vytį, bei remti Džiambo- 
rės Fondą.

Nepriklausomybės šventės tema sueiaOs daly
viams kalbėjo prof. S. Sužiedėlis, Darbininko re
daktorius, kuris kartu priminė ir mūsų tautos 
patriarcho Dr. J. Basanavičiaus 30-sias mirties 
metines.

Rasa Arūnaitė gavo iŠ N.Y. skautų tėvų-rėmėjų 
k-to pirm. B. Svalbono dovaną, kurią ji laimėjo 
rašinėlio varžybose. Varžybų tema buvo — "Įdo
miausias įvykis skautų stovykloje". Po sueigos 
jaunimas gražiai padainavo ir valandėlę pasilinks
mino. Sueigą filmavo G. Penikas.

• /sks/ Gegužės 4 d. New Yorke viešės Bos
tono oro skautų būrelis, kuris N.Y. skautų tėvų - 
rėmėjų k-to rengiamame vakare suvaidins "Sve
timas Plunksnas". Po vaidinimo bus šokiai.

• Vokietijoje esantimes liet, skautams parem
ti Tauro t. jūrų skautai savo tarpe surinko $5, 
o vilkiukai $3.

• New Yorko apylinkių mergaitės, norinčios 
tapti skautėmis, prašomos kreiptis į Aldoną Nod- 
kaitę tel. Ml. 1-0532 arba Daivą Audėnaitę — 
TA. 7-9518. Berniukai kreipasi į Romą Kezį — 
AP. 7-3244, Joną Ulėną GL. 6-2688 arba A. 
Bobelį GL. 3-6719.

PADĖKA
"Sk. Aidui" paremti aukojo:

1. Baltic Exp. Co. Toronto $2.00
2. Kostas Čepas, Boston $2.00
3. Ignas Kučiouskas, Baltimore $1.00
4. V. K. Mišauskas, Chicago $1.00
5. R- Vabolis, Quebec, Que. $0.50

Administracija visiems nuoširdžiai dė-
koja.

"S. A." Administracija.

New Yorko vilkiukų draugininką, 
nuoširdų New Yorko skautų darbuotoją

v.sl. Algirdą ALKSNINI ir 
Danutę STASIUKYNAI^

sukūrus jaukų šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina ir daug saulėtų dienų jų gy
venime linki

New Yorko skautų Tauro tuntas

ARGENTINA
9 /sks/ Pereitų metų pabaigoje Buenos Aires 

įsteigta Lietuviškųjų Organizacijų Taryba. Tary
bos prezidiumon 2-ju sekretoriumi yra skautų 
atstovas v.sl. S. Babronis.

® Skautų atstovai dalyvavo Argentinon atos
togų atvykusio vicekonsulo A. Simučio sutikime 
ir pagerbime.

® Argentinoje vengrai skautai atsakė mūsų 
skautams j pastarųjų raštą Vengrijos sukilimo 
proga: "Su giliu susijaudinimu gavom Jūsų užuo
jautos ir solidarumo laišką. Darbai, kurie mus 
šiuo metu užgriuvo yra tokie gausūs, dėl to taip 
ilgai užtrukom nepadėkoįę Jums už Jūsų gar
bingą broliškumo gestą. Tikimės, kad Jūs mokė
sit mums atleisti, o Jūsų broliškumo gestas niekad 
nebus užmirštas. Laisvoji Vengrija laikys visados 
visus brolius lietuvius skautus savo širdyje. Te
gyvuoja laisvoji Lietuva! Tegyvuoja laisva Veng
rija! Visad budim!"

BALANDŽIO PIRMOSIOS PASTOGĖJE
• Didžiųjų kolonijų skautų-čių vienetams pra

nešame, kad "Sk. Aido" vajus pratęsiamas ligi 
1967 metų kovo 1 d. Tikslas — vienetams su
teikti galimybę surinkti bent po 300 taškų.

• Sekantis "Sk. Aido" nr. bus 100 psl., nes 
administracija nebeturi kur pinigų dėti.

• Džiamborės Fondas įsigijo patogų turistinį 
laivą mūsų vienetų perkėlimui į Šių metų Jubi
liejinę Džiamborę Anglijoje.

Linksmas kampelis
• Mažas berniukas girdamasis:
— Mano tėvas ir aš žinome viską pasaulyje.
Viešnia: — Ar taip? Tai pasakyk man, kur 

Ispanija?
Berniukas pagalvojęs:
— Tai dalykas, kurį mano tėvas zino.
• Ponia Aldona: — Ar tamsta sutaupai, vir

dama pati?
Ponia Birutė: — Be abejo, labai daug, nes 

mano vyras tevalgo dabar pusę tiek, kiek vai-
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