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Buv. Vyr. Skautininke!, Ksaveros 
Žilinskienei reiškiame nuoširdžių sese
riškų užuojautų dėl jos vyro, prof. Jurgio 
ŽILINSKO mirties.

Neringos, skaučių tuntas ir 
Clevelando Skautininkių Ramovė

Mieli Jūrų Skautai!
Mano nuoširdi Jums padėka už linkėjimus ma

no 70 metų amžiaus sukakties proga ir malonų 
prisiminimų mūsų bendros veiklos buriavimo sri
tyje. Su džiaugsmu seku Jūsų pasiryžimų ir en
tuziazmų, tęsiant laisvų tėvynėj pradėtų buriovi- 
vo darbų ir linkiu greičiau jau laisvos Lietuvos 
vandenyse platesniu mastu vystyti tų sveikų, tau
rų ir Tėvynei naudinga buriavimo sportų.

Jūsų
K. MaŽonas

PRANEŠIMAS
1956/57 M. “S A” VAJAUS KONKURSO KOMISIJA, PASIRĖ

MUSI VAJAUS TAISYKLIŲ 3 IR 10 PUNKTU, SKELBIA, KAD 
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ČIKAGOS SKYRIUI, PAAU
KOJUSIAM “S A” PAREMTI $50.00, SUTEIKIAMAS 1957 METŲ 
GARBĖ LEIDĖJO VARDAS.

NUOŠIRDŽIAUSIAI DĖKODAMA PIRMAJAM GARBĖS LEI
DĖJUI, KONKURSO KOMISIJA MALOIAI PRAŠO PASEKTI ŠIUO 
GRAŽIU PAVYZDŽIU. ATRODO, KAD MŪSŲ DIDESNIŲ VIETO
VIŲ TUNTAI PILNAI GALĖTŲ BŪTI “S A” GARBĖS LEIDĖJAIS. 
TATAI ĮGALINTŲ “S A” DRĄSIAU ŽVELGTI Į ATEITĮ IR, KAIP 
JŪRŲ SKAUTAI SAKO, PLAUKTI PIRMYN NUOLAT TURINT
GERĄ VĖJĄ. KONKURSO KOMISIJA

SKAUTORAMA

• Kalbėdamas šia proga per radijų Čikagos 
Skautams Remti Draugijos pirm. dr. S. Biežis iš
kėlė lietuviško jaunimo auklėjimo altruistiniais 
motyvais svarbų.

• Kovo 29 d. Sk.R.D-jos pirm, rezidencijoje 
jvyko "Skautoramos" rengėjų pasitarimas. Daly
vavo Čikagos L.Sk.D-jos nariai ir skautų vadovai: 
dr. S. Biežis, A. Kalvaitis, M. Tumienė, A. ir dr. 
K. Aglinskai, dr. Budrys, E. Kamiene, V. Pavil- 
čiūtė, Nedzinskas, A. Mickevičius, R. Slėnys ir 
"S. B." atstovas. J.v.s. A. Aglinskas referavo 
apie spaudų ir propagandų, kurios jau davė ir 
konkrečių rezultatų: iš visuomenės ir skautininkų 
gauta keletas šimtų paramos. Programos sudėtį 
patiekė A. Kalvaitis. Aušros Vartų tunt. A. Kar- 
nienė išdėstė provizorinę programos eigų. Paro
dos reikalais kalbėjo s. M. Tumienė. Buvo aptarti 
techniški klausimai. Tarp kitų nutarimų buvo 
numatyto suruošti pobūvį Dariaus-Girėno svetai
nėje, ir dalinis parodos eksponatų pardavimas. 
Po posėdžio ponia Biežienė visus pavaišino.

• Balandžio 6 d. per S. Barčus radijo progra
mų kalbėjo A. Kalvaitis, "Skautoramos" meni

nės programos vyr. vadovas, aktualia jaunimo 
auklėjimo tema.

• Ponia Biežienė, aktyvi Č.L.Sk.R.D-jos narė, 
kalbėdama per radijų "Skautoramos" reikalu, at
kreipė visų dėmesį į pareigų per skautybę išlai
kyti lietuvybę mūsų jaunime.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MŪSŲ VYTIS, Nr. 2/1957/, 48 psl. ir vir

šeliai. Rašo A. Plateris, kun. J. Raibužis, S.J., 
M. Budrienė, ps. N. Jankutė, R. Kezys, s. V. 
Kamantas, V. Stasiškis, J. Liubinskas, fil. L. 
Maskoliūnas, T. Remeikis, Alg. Avižienis ir kt. 
Gausiai iliustruotas. Viršelis P. Jasiukonio.

Kiekvienas vodovas-ė prenumeruoja ir skaito 
"Mūsų Vytį"!

Tu nori būti geru skautu. O kaip juo tapti? 
—Skaityk, studijuok "Skautybę Ber
niukams". šioje knygoje atrasi savo są
jūdžio pagrindus. Knygą užsisakoma adresu: 
H. Stepaitis, 111 High Park Avė., Toronto, 
Ont., Canada.
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Vėjelis plaukia, 
Glosto žiedus.
Motinos vardas, 
Vardas brangus.

Jis — laimė mūsų, 
Džiaugsmas, viltis. 
Kai Jo nelieka, 
Siaučia mirtis ...

Motinos vardas — 
Džiaugsmo aidai.
Tik Jį pametus 
Liūsta veidai.

Motinos vardas — 
Žiedas Jaukų. 
Su Juo gyventi. 
Džiaugtis jauku.

Šviesesnė saulė 
Žvalgos kelyj, 
Kai motės vardą 
Jauti širdyj.

Motinos vardas — 
Laimė žmonių. 
Be Jo gyventi 
Žemėj sunku.

Už aukse toną 
Brangesnis Jis. 
Nieks Jo nupirkti 
Ne, negalės.

Giedresnis daros 
Šiandien dangus. 
Mums Tavo vardas, 
Motin, brangus!

L. V.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ BIURAS 1957 M. KOVO 27 D. RAŠTU KVIECl'A EGZILŲ 
SKAUTŲ. ASOCIACIJOS TARYBĄ 64 ASMENŲ KONTINGENTU /SUDARYTU IŠ EGZILŲ 
SKAUTŲ SĄJUNGŲ/ DALYVAUTI JUBILIEJINEJE DŽIAMBOREJE SU SAVOMIS TAUTI
NĖMIS UNIFORMOMIS BEI VĖLIAVOMIS. TUO PAČIU RAŠTU, OFICIALIAI ESAT PA
PRAŠYTA PRISIŲSTI ŠEŠIŲ ASMENŲ DELEGACIJĄ 1 TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ
/STEBĖTOJŲ TEISĖMIS/.

' Uetuvos \ 
nacionalinė 
M-Mažvyuo
< biblioteka;
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PATS GYVENK, BET LEISK IR KIT AM GYVENTI 
Alfa Sušinskas

Daug kas sunkina žmogaus gyvenimą: nelaimės, ligos, nepasisekimai ir įvairių įvairiausios kitos priežastys išplėšia iš žmogaus laimę ir vidinę ramybę, jo dieneles apkartina.Tačiau niekas tiek neapsunkina gyvenimo, kiek piktas, klastingas, savimyliškas, žiaurus ir nežmoniškas žmogus. Kur šitoks pasisuka, ten jis kartumą kito žmogaus širdyje palieka, joje žaizdą įkerta.Kiekvienas, kiek galėdamas, trokšta geriau ir patogiau gyventi. Tik šitomis pastangomis jis neturi mažinti ar net griauti kito žmogaus laimės ir gerovės. 
“Pats gyvenk, bet leisk ir kitam gyven
ti” yra ne tik gilios išminties pasakymas — jis yra ir krikščionybės nuostatas.Tarpusavinius žmonių santykius tvarko įstatymai, papročiai, elgsenos, taisyklės. Betgi gyvenime visus įstatymus ir visokius nuostatus turi kiekvienu atveju praktiškai pritaikyti žmoniškumas: be jo taikomas įstatymas ar bet kuri elgimosi taisyklė yra negyva įstatyminė raidė, išniekinanti ir net sunaikinanti žmoniškumą...O kas gi yra žmoniškumas? Jis yra 

elgimasis su kitu žmogumi ir galvojimas apie jį taip, kaip norime, kad su mumis būtų elgiamasi ir apie mus pačius galvojama. Tikrasis žmoniškumas yra Dievo ir artimo meilė. Jis yr^. pagrįstas evangeline dvasia: “Mylėk savo 
Viešpatį visa širdimi ir visomis ’ jėgo
mis, o savo artimą — kaip pats save”.Kas pagal šį evangelinį principą gyvena, to elgesys su kitu žmogumi niekuomet neiškrypsta iš žmoniškumo kelio: toks savo žodžiu ir veiksmu visada yra žmoniškas kitam žmogui ir jį supranta artimo meilės šviesoje.Norint būti žmoniškam, tenka sutramdyti ir kietai suvaldyti savanaudiškumą ir įgimtąją savimylą; savo gyvuliškąjį kandumą artimo atžvilgiu tenka išrauti iš širdies ir nusiteikti gerumu.Prieš daugelį metų Jonas Pupeikis sėdėjo kalėjime. Tuomet jis buvo jaunas ir suklydo: apvogė senutę... Policija susekė, ir jis turėjo atlikti bausmę kalėdamas.Po šio suklydimo, grįžęs iš kalėjimo, Jonas pavyzdingai gyvena, niekam nekenkdamas ir būdamas geras kaimynas ir tvarkingas šeimos tėvas.

Dievo, tėvynės ir artimo 
tarnybon...
Los Angeles, Calif.

Nuotr. P. Jastukcnio
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REMKIME DŽIAMBORĖS FONDĄ!

Deja, ne kart vienas kitas žmogus jį vis dar vagimi išvadina. Tiesa, dažniausiai už akių, bet šie žodžiai pasiekia Jo ausis ir labai pjausto širdį... Dėl šių žodžių jis daugiau kenčia, negu kai sėdėjo kalėjime.Iš tikrųjų, argi žmonės turi teisę niekinti ir įžeidinėti tokį asmenį, kuris jau yra atgailavęs už savo ankstyvesnįjį nusikaltimą, jau yra pasitaisęs ir pavyzdingai gyvena?.. Šitokie niekintojai ir priekaištautojai yra žudikiški charakteriai, daug blogesni už patį niekinamąjį. ..Marija Šupikienė yra kaimynų pabaisa: liežuviu ji visko tiek primala, tiek žmones apjuodina ir nusiskundimais, dejavimais visiems tiek įkyri, kad visi jcs iš tolo vengia. Beje, ji yra perėjusi net penkis vienuolynus ir nė viename iš jų negalėjo apsiprasti: vis negerai būdavo, vis kitas vienuoles, o ne save kaltindavo. Iš penktojo vienuolyno ji turėjo pasitraukti.Savo zirzliu ir dygiu elgesiu ji apkartina ne tik kitų, bet ir savo pačios gyvenimą.Kito asmens laimei mažinti ir jo nuotaikai gadinti nė nereikia didelių nusi

kaltimų: mažučiais, kasdieniniais nemandagumais, smulkiais negarbingais veiksmais, visokiais nepaisymais galima aptemdyti artimo savijautą ir net sugriauti jo laimę.Du automobilistai naudojasi tuo pačiu dvigubu garažu. Vienas iš jų savo automobilį plauna vis garaže, ne lauke, visada aptaškydamas svetimąją mašiną ir garažą palikdamas neišvalytą ir šlapią (jame vanduo nenuteka). Kaip jaučiasi antrojo automobilio savininkas, per vandenį brisdamas į savo apipurvintą mašiną?... O kas gali suskaičiuoti visus automobilinio važiavimo nemandagumus, įvairius važiavimo taisyklių nesilaikymus, kurie kitus vairuotojus erzina ir dažnai pasibaigia mirtingomis katastrofomis?...Visokie perilgi svečiavimaisi pas darbo išvargintus žmones, nesusivokiant, kada reikia išeiti, visoks priekabus elgesys, visoks nemandagumas, storžieviškumas, maži ir dideli artimo meilės nepaisymai vis yra aštrūs dvasiniai spygliai, kuriuos mes įspaudžiame į artimo širdį ir tuo jo laimę griauname.Siekdamas bet kokios savo laimės, žmogus neturi jcs atimti iš savo artimo: jis turi leisti ir kitam gyventi...

5v. Kazimiero šventės 
proga Montreolvje.
IŠ kairės į dešinę: kun. 
ps. St. Kulbis, SJ, VS 
v.s. Stp. Kairys, Mr. J. 
L. Houle, s. St. Nagi- 
nionis ir v.s. J. Bulota
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Motinos žvilgsnis
Marytė Lekniūtė, Detroit

Tai buvo seniausias namas mūsų gat
vėje. Jame gyveno žilagalvis senelis. 
Žmonės minėjo jo Vardą su didele pa
garba. Pasakojo, kad anksčiau, kai jis 
dar buvo pajėgus, kur tik kokia bėda 
atsitikdavo, jis ateidavo kaimynams į 
pagalbą. Jis pats gyveno gana skurdžiai 
iš savo mažos pensijos. Man neteko pa
žinti jo arčiau. Daug kartų, eidama pro 
jo darželį, girdėdavau, kaip jis, sėdėda
mas ant suolelio po sena vyšnia, dai
nuodavo dainas, pritardamas gitara. Šis 
vaizdas man labai patikdavo. Vaizduo- 
davaus seną žilagalvį vaidylą su kank
lėmis rankose, giedantį praeities gies
mes.

Sykį aš išgirdau, kad senelis serga, 
nebeišeina iš kambario. Prisiminiau: 
“ligonį lankyk” ir, pasiėmusi vaisių 
sunkos ir minkštų pyragaičių, nuėjau 
pas ligonį.

Senelis sėdėjo aukštoje kėdėje. Jo ko
jos buvo apklotos šilta antklode, o gal
va ilsėjosi ant mažos pagalvėlės. Ran
koje jis laikė rožančių. Jis atsakė su 
malonia šypsena į mano pasveikinimą 
ir paprašė sėstis. Kambaryje buvo vis- 

Negęstęs žiburys tomsoj, ir soulė — dieno,— 
Tai tu esi, motule, kaip pilka gegutė. 
Visur vis matoma, visur vis girdima: 
Prie lopšio, ant kapų, tyloj ir rugiapjūtėj.

Faustas Kirfa

kas sena, bet švaru ir tvarkinga. Tai ge
raširdės kaimynės savanoriai sutvarky
davo jo kambarį. Mano dėmesį ypatin
gai patraukė didelis jau nublukęs nuo 
senumo šventosios Veronikos paveiks
las, kuri savo rankose laikė Nukryžiuo
tojo atvaizdą.

Norėdama pradėti pasišnekėjimą, aš 
paminėjau, kad esu girdėjusi, kaip jis 
dainuodavo.

— Tai ji pamokė mane — tarė sene
lis, žiūrėdamas į seną paveikslą.

— Kas ji?
— Mano motina — atsakė jis, atsisu

kęs į mane.
Dabar aš buvau nustebinta jo pasi

keitusia išvaizda. Jis atrodė daug metų 
pajaunėjęs. Iš jo akių sklido kažkokia 
meilės ir švelnumo šviesa.

— Mano tėvas mirė anksti. Jis paliko 
mums pakankamai sutaupų, kad aš ir 
mano motina galėtumėm be rūpesčių 
gyventi. Aš buvau vienintelis sūnus ir 
buvau visas motinos gyvenimas. Tiek 
daug meilės ji teikė man rūpindamasi 
manim, auklėdama ir mokydama mane. 
Ji turėjo gražų balsą. Būdavo, vakarais

LSB I JAV Rajono va
dovų sąskrydžio dalyviai 
Hartforde, Conn.

Nuotr. R. Šležo
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Toronto skoutų 
-čių tautinių šo
kių grupė su va
dovu V. Turuta

Nuotr.
J. Dapkaus

ji pasodindavo mane šalia savęs ir dai
nuodavo man tas puikias senas dainas. 
Pradžioje aš augau geras, mielas vai
kas. Vėliau, belankant mokyklas, susi
durdavau su įvairiais draugais. Jų įta
ka vis labiau jautėsi mano elgesyje. 
Motina nenorėdavo leisti manęs į įvai
rius draugų subuvimus.

— Ką gi aš jau beveik vyras. Ir ką 
ji išmano apie tuos subuvimus,- — gal
vodavau aš. Sykį aš pasiruošiau eiti į 
vieną vakarėlį, kur motina ypatingai 
prašė manęs neiti. Tada aš pasakiau jai 
keletą storžieviškų žodžių. O kai ji, lyg 
norėdama sulaikyti mane, ištiesė ranką, 
aš ją pastūmiau ir išbėgau. Subuvimas 
buvo ištikrųjų nekoks. Jaunuoliai siau
tėjo. Atsirado alkoholinis gėrimas. Jie 
pasigėrė ir prasidėjo barniai, kurie vė
liau perėjo į muštynes, po kurių vienas 
mirė... Mums visiems iškėlė bylą... Po 
visų šitų biaurių pergyvenimų aš buvau 
išteisintas. Kai aš grįžau namo, mane 
labai paveikė motinos išvaizda. Ji buvo 
pražilusi, išbalusi su giliai įkritusiomis 
akimis. Mūsų materialinė padėtis taip 
pat smarkiai nukentėjo, sumokėjus ad
vokatui. Aš buvau tylus ir užsidaręs, 
jausdamas pyktį visam pasauliui, nors 
širdis aiškiai sakė, kad viso blogio prie
žastimi buvau aš pats. Aš norėjau mes
ti mokslą ir surasti dsrbą. Bet motina 
maldavo mane baigti mokyklą. Šį kartą 
aš neturėjau jėgų jai pasipriešinti. Mo

tina išeidavo dirbti ir taip pat kaip ir 
anksčiau rūpindavosi manim. O vaka
rais ji ilgai melsdavosi prie šventosios 
Veronikos paveikslo. Aš mačiau jos pa
vargusias akis, jos vis labiau nykstančią 
išvaizdą. Dabar aš supratau, kain aš ją 
myliu ir kiek ji man brangi. As sten
giausi būti labai geras, bet tai buvo jau 
per vėlu. Motina staiga susirgo ir jau 
nebekėlė. Mirdama ji žiūrėjo į jos my
limą paveikslą, o paskui perkėlė savo 
pilną sielvarto ir meilės žvilgsnį į ma
ne. Šis žvilgsnis liko šviesos žiburiu 
per visą mano gyvenimą. Aš baigiau 
mokslus. Dirbau ir stengiausi mylėti 
artimą kaip pats save. Teko daug ken
tėti. Mano žmona mirė ir sūnus žuvo 
kare. O dabar aš laukiu, kada nueisiu 
amžinybėn ir sutiksiu savo mylimus.

Jo žila galva pasviro ir ašaros tekėjo 
per suvytusius skruostus. Kai aš prilie- 
čiau jo ranką, jis sugrįžo į dabartį.

Vėl taip pat kaip pradžioje jis su ma
lonia šypsena atsisuko į mane.

— Už tai, kad tu aplankei mane seną 
ir ligonį, tau didelis ačiū. Švelni širdis 
yra pats didžiausias turtas .vaikeli. Juk 
tu turi motiną. Parodyk jai melę, švel
numą, pagarbą ir paklusnumą. Ir tai 
teik ne per kokią nors šventę, o visuo
met, kiekvieną akimirką. Tavo motina 
bus laiminga, o tu būsi palaimintas 
žmogus. —
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Linksmieji Pasaulio Berniukų Susibūrimai

Vogelensang - BIoemendaal
Olandija, 1937.

Jau pats vietovės vardas — “Paukščių 
Čiulbesio ir Gėlių Slėnis”” — rodė, kad 
įvykis bus nepaprastas. Olandijos Kara
lienė liepos 31 dieną atidarė džiamborę, 
į kurią suskrido 27 tūkstančiai skautų. 
Savo kalboje ji pasakė: “Šias jūsų die
nas tegu lydi tikroji skautiška dvasia 
ir tegu stiprėja, Dievui laiminant, čia 
jūsų užmegzti ryšiai, virsdami ištikima 
brolyste jums išsiskirsčius į savo kraš
tus plačiame pasaulyje.”

53 kraštų atstovai pražygiavo iškil
mingame parade, užsitęsusiame apie 2 
valandas. Po parado davus ženklą, vė
liavnešiai išsirikiavo scenos gilumoje, o 
scenon įbėgo 10 skirtingų tautų skautų, 
apsiginklavusių lankais ir lazdelėmis 
ugnies įkūrimui trinimo būdu. Netru
kus pasirodė dūmai, ir virš galvų su
kamos pintys nušvito liepsi? <. Šia ug
nimi buvo uždegti keturi deglai. Jais 
buvo užkurtas pirmasis stavyidos lau
žas.

B.-P. buvo tais metais jau pasiekęs 
savo 80 metų amžių. Švedų skautai jam 
įteikė specialią garbės lentelę su įrašu 
“1857-1937”. Nors jis ir buvo įsikūręs 
už stovyklos ribų, bet kasdien daug lai

ko praleisdavo lankydamas automobi
liu visas džiamborės pastovykles.

Vienetų stovyklų vartai vėl buvo ne
paprasto grožio. Stovyklų įrengimai ro
dė didelę pažangą ir praktiška vertę. 
Pasirodymai arenoje buvo aukšto lyg
mens. Šefas įkalbėjo Princą Bernhardą 
būti Olandijos skautų karališkuoju va
dovu (Royal Commisioner). Šias pa
reigas Princas su pasididžiavimu ir la
bai rūpestingai ėjo net būdamas egzi- 
lyje Anglijoje II-jo pasauk karo metu.

Lordas Baden-Powell’is savo gyveni
mo paskutinėje džiamborės kalboje pa
sakė: “Mūsų džiamborė pasibaigė. O at
rodo, kad ji tik vakar prasidėjo, nors 
šiandien jau jos pabaiga...

Mus vadino berniukų kryžiaus karo 
žygiu už taiką, ir tai yra labai tikslus 
mūsų skautiškos brolystės apibrėžimas.

Čia susirinkęs jaunimas pasižadėjo 
draugystės ir geros valios žygiui. Jūs 
atsimenate, kaip anais laikais kryžiaus 
karų dalyvių nepaprastos pastangos lai
mėti krikščionijai šventąjį Jeruzalės 
miestą nuėjo veltui. Tada, berniukai, 
matydami savo tėvų nesekmes, jungda
vos! ir stodavo jų vieton tęsti kovos...

Montrealio bro
liai savo šventės 
metu vaišinasi... 
Nuotr. P. Suites
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Skautybės Brolystė yra daugeliu at
veju panaši i kryžiaus karo žygi. Jūs, 
skautai, susirinkote čia, kaip geros va
lios ambasadoriai; jūs mezgate savo tar
pe draugystės ryšius, laužydami skir
tingų tikėjimų, skirtingų rasių įr klasių 
užtvaras. Tai yra didelis kryžiaus žy
gis. Aš patariu jums tęsti šį gerą darbą, 
nes jūs greitai subręsite, būsite vyrais; 
ir jei kils tarp tautų kokie kivirčai, at
sakomybė kris ant jūsų pečių.

Šios džiamborės ženklas yra Jokūbo 
Lazda. Tai istorinis prietaisas, kurio pa
galba senųjų laikų jūrininkai rasdavo 
kelią vandenynuose. Tegu ir šiandien 
šis prietaisas veda jus gyvenimo keliu.”

B.-P. išdalino prisiminimui po tokį 
prietaisą kiekvienam reprezentacinio 
vieneto vadovui, sakydamas: “Eikite 
pirmyn šiuo ženklu nešini ir skleiskite 
gerosios valios dvasią.”

“Dabar man atėjo laikas atsisveikinti. 
Aš noriu, kad jūs gyvenime būtumėte 
laimingi. Žinau, kad daugelis mūsų jau 
niekuomet nesusitiksime šiame pasau
lyje. Aš pats esu 81-siuose metuose ir 
artėju prie savo gyvenimo galo. Dau
gelis jūsų savo gyvenimą tik pradedate, 
ir aš noriu, kad jis būtų laimingas ir 
sėkmingas. Jūs to galite pasiekti, vyk
dydami kasdien skautų įstatus. Saugo
kite šį ženklą, kuris yra jūsų unifor
mose, prisiminkite jo prasmę. Jis pri
mins jums šios stovyklos laimingas die
nas; primins jums jūsų kelrodį — skau
tų įstatus; primins jums eilę draugų, 
kuriems jūs ištiesėte ranką, padėdami

Bostono Herkaus Montės sk.-vyčių būrelis
Nuotr. R. Šležo

skleisti tarp žmonių Dievo taikos kara
lystę.

Sudie. Dieve laimink jus visus!”
Nusiimdamas savo skrybėlę, virpan

čiu iš susijaudinimo balsu jis pridėjo: 
“Dieve, laimink jus!”

B.-P. mintis liks visuomet jaunimui 
idealu. Liks mumyse visuomet ir pagar
bus prisiminimas Vyro, kuris kažkada 
svajojo apie jaunimo brolystę — ir gy
veno, ir dirbo, ir sulaukė savo svajų 
išsipildymo.

Lietuvos repr. dr-vei vadovovo s. E. Vojavods- 
kis, padėjo s. A. Krausas ir s. Pr. Karalius.

Clevelando vy- 
tautėnų įžodis.

Nuotr.
VI. Bacevičiaus
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šeštoji Pasaulinė Skautų Džiamborė

Moisson, Prancūzija 1947 metai

Antrasis Pasaulinis Karas sutrukdė 
jau nusistovėjusią džiamborių ruošimo 
tvarką. Taip vietoje keturių metų tarpo 
nuo penktosios Olandijoje iki šeštosios 
Prancūzijoje prabėgo lygiai dešimt me
tų; Dar karo veiksmams nepasibaigus, 
buvo nutarta ruošti pasaulinę džiambo- 
rę dviems metams praėjus nuo karo pa
baigos.

Ir taip šeštoji pasaulinė džiamborė 
įvyko Moisson’e. Ji buvo pavadinta Tai
kos Džiamborė.

40 tūkstančių skautų iš '40 kraštų su
plaukė į pirmąjį pokarinį sąskrydį pa
rodydami, kad skautybė per visas karo 
nelaimes išėjo, kaip užgrūdintas plie
nas, stipresnė negu bet kada buvusi.

Nors pačios Prancūzijos ekonominė 
padėtis ir buvo silpna, bet jos skautų 
pasišventimas ir iš tikrųjų, beribis en
tuziazmas padėjo nugalėti visas kliūtis.

Ši džiamborė buvo pirmoji jau nesant 
Skautybės Įkūrėjo gyvųjų tarpe. Nežiū
rint to, B.-P. dvasia buvo aiškiai jaučia
ma stovykloje.

Vilkiukas V. Matonis prie savo eksponatų paro- 
anie Nuotr. C. Bogušo

Džiamborė įvyko rugpiūčio mėn. 9- 
18 d-d. Joje buvo 15 pastovyklių, jūrų 
skautų sala ir speciali stovykla sužalo
tiems skautams. Džiamborei vadovavo 
Prancūzijos skautų šefas generolas La- 
font.

Kiekvieną dieną nuo antros iki šeštos 
valandos arena buvo visų stovyklauto
jų dėmesio centru — čia vykdavo įvai
rių tautų pasirodymai.

Kiekvieną vakarą buvo kuriami lau
žai. Jie buvo daugiau teatralinio pobū
džio, ne tokie kaip B.-P. skautiška pras
me vaizdavosi. Vyko įvairiausios skilčių 
varžybos.

Stovyklą aplankė Prancūzijos Res
publikos Prezidentas Vincent AurioL 
Viena diena buvo skirta jūrų skautams, 
o sekančią — didelė grupė skautų para
šiutininkų nusileido stovyklom o po to 
ir sklandytuvas pačion arenon.

Džiamborė buvo uždaryta bendru vi
sų dalyvių skautų įžodžio pakartojimu. 
TSB dir. pulk. J. Wilson’as padėkojo 
visų vardu Prancūzijos skautams už jų 
nepaprastą energiją ir didelį darbą.

Gen. Lafont kalbėjo: “Brangūs bro
liai skautai, pasaulinė džiamborė jau 
baigiasi. Skautybės kūrėjo dvasia buyo 
mūsų kasdienės veiklos įkvėpėja. Ir šis 
sąskrydis davė mums progos išmatuoti 
savo jėgą — jėgų, kuri niekuomet ne
buvo panaudota prieš ką nors — jėgą 
panaudotą vien artimo tarnybai. Mūsų 
stiprybė yra ne mūsų skaičiuje, bet ko
kybėje. Mes turime kiekvienas savyje 
išlaikyti skautišką dvasią ir skleisti 
skautiškus idealus patys jais kasdien 
gyvendami. Šių idealų sklidimas yra 
žmonijai gyvybės ar mirties reikalas.

Šiandien, dešimčiai metų nuo Taikos 
Džiamborės praėjus, visi jos dalyviai 
pagarbiai prisimena su kokiu atkaklu
mu Prancūzijos skautai ir vadovai nu
galėjo visas stovyklinės ruošos kliūtis.

Š.'oįe džiomborėje dalyvavo 82 lietuviai skau
tui. Jiems vadovavo v.s. dr. V. Čepas. Jam talki
ninkavo v.s. St. Jakštas, v.s. A. Krausas, s. Tir- 
va ir v.s. kun. dr. J. Vaišnora MIC.
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

IŠ MŪSŲ PADANGĖS
• Kovo mėn. 8 d. i Lituonicos II būrelio 

sueigų buvo pakviestas inž. J. Mikalauskas, kuris 
pravedė Bostono oro skautams pašnekesį apie 
sprousminius variklius, apibūdindamas jų vysti- 
mosi istorijų bei veikimo principus. Svečias papil
domai supažindino su naujaisiais išradimais ra
ketų srityje. Oro skautai tuo pašnekesiu buvo taip 
sudominti, kad sueiga užsitęsė virš 3 vai. A.G.

• Gegužės mėn. 18 d. Čikagoje šaukiamas
JAV rytinių rajonų oro skautų sųskrydis. Jo me
tu bus aptartas šiais metais oro skautų stovyklos 
rengimas ir kiti einamieji reikalai. Sųskrydžio or
ganizatoriai yra Čikagos oro skautų "Dariaus - 
Girėno" dr-vė, kuri, padedant tėvų komitetui, 
sųskrydžio metu rengia pirmųjį oro skautų va
karų. V. D.

UGNIS ORE
(tąsa)

Aliarmas palikti lėktuvą suskambė
jo, kai jis dar buvo liemens gale. Šis jį 
išgąsdino daugiau negu pirmas, nes vi
sai nesitikėjo, kad toks iš viso bus duo
tas. Graibydamasis šoko į savo mažą 
kabiną ir čiupo parašiutą. Atrodė, kad 
lėktuvas skrido dar ramiai.

“Automatinio piloto valdomas”, jis 
pagalvojo skubėdamas į vidurinę patal
pą kaip išgąsdintas vėžys.

Ką jis pamatė išlindęs iš tunelio, bu
vo pats baisiausias dalykas: Ringo pa
rašiutas buvo atsidaręs. Ringas, gi, ran
komis apglėbęs suglamžytą nailoną, 
stovėjo, žvalgydamasis pilnu baimės 
Žvilgsniu. Kai Džeris priėjo, jis numetė 
jau dabar nereikalingą parašiutą.

— Pakankamai yra atsarginių, rody
damas j priekį suriko Džeris, — pakan
kamai. ..

Jo ranka staiga nusileido, kai jis at
siminė, kad visi atsarginiai parašiutai 
buvo išnešti iš lėktuvo dėl trūkumo vie
tos jiems laikyti. Daugiau nebuvo jokių 
atsarginių!

— Šok, ar girdi? — rėkė Ringas. — 
Bėk lauk, kol dar nesprogo!

Jis apkabino savo ilgomis rankomis 
Džerio juosmenį ir slinko su juo angos 
link. Oro srovė, kuri juos pagavo, buvo 
nepaprastai stipri. Nors Džeris smar
kiai buvo įsirėmęs abiem kojom į Recko 
liemenį, tačiau jiedu kartu griuvo at
gal. Išsilaisvinęs Džeris atsistojo ant 
abiejų kojų ir prislinko prie angos vėl.

— Žiūrėk! — jis sušuko Ringui, — 
žiūrėk į trečią motorą. Jis užgesęs. 
Ugnis jau užgeso!

Šitie Džerio žodžiai Ringą truputį nu
ramino. Jis irgi pasižiūrėjo. Stora juo
dų dūmų juosta, kuri driekėsi iš degan
čio motoro, dabar pavirto plona, balta 
virvute.

— Gesintuvai, vis tik, veikė, nors ir 
pavėluotai — jis suriko į Džerio ausį.

— Na, tu žmogau, — Džeris tarė su 
piktumu, — aš beveik turėjau tave pri
mušti! Matai? Viskas tvarkoje. Ugnies 
nėra. Nėra reikalo šokti laukan ir...

— Ir nėra piloto, — pridūrė rimtai 
Ringas. Visa įgula iššoko, kol pats ten 
ieškojai parašiuto. Kas dabar bus?

— Einam į priekį, — susirūpinęs su
šuko Džeris. — Vis kaip nors išsilai- 
kysim.

Bet jis žinojo, kad jo žodžiai nelabai 
įtikinančiai skambėjo. Eidami į piloto 
kabiną jiedu patikrino visus instrumen
tus. Likusieji trys motetai, atrodė, vei
kė gerai. Kai jie pasiekė kabiną, Džeris 
įsėdo į pirmojo piloto kėdę, o Ringas į 
antrojo. Reck’as jau buvo gan toli nu
skridęs jūros link — horizonte žemės 
juosta gan greit mažėjo.

— Čia visai nepanašu į tas kabinas, 
kuriose teko sėdėti, kai mes mokėmės 
skraidyti, — tarė Ringas. — Šitoji be
veik tokio dydžio kaip kariškame laive 
vairavimo kajutė! O ką mes dabar da
lysime?

— Visų pirma, — tarė Džeris giliai 
įkvėpdamas orą ir žaisdamas su auto
matinio piloto kontroliniais įtaisais, — 
mes turime apsukti šią dėžę, kol dar 
nesame per daug toli nuo namų.

Jis dažnai įsivaizduodavo save kaip 
Ramblin’ Reok’o pilotą, bet dabar, kai 
tai ištiktųjų įvyko, jis buvo baisiausiai 
išsigandęs. Ir jis nežinojo kaip valdyti
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Montrealyje atgaivinti 
skudučiai. Skaut.-vyčiai 
pučia liaudies dainą

šį 70 tonų lėktuvą. Atsargiai jis paju
dino vieną mygtuką to automatinio pi
loto kontrolinėj dėžėj. Reck’o nosis nu
sileido ir jie pradėjo smarkiai nerti že
myn. Džeris skubiai atstatė mygtuką 
kaip buvo. Lėktuvas vėl išsitiesė. Jis 
pasuko kitą mygtuką. Šį kartą lėktuvas 
pradėjo daryti didelį posūkį.

— Puiku, puiku! — nudžiugęs sušuko 
Ringas.

Jie buvo vistiek dar gana toli nuo 
kranto, kur vanduo balta putele užbėg
davo ant smėlio. Staiga pasigirdo aštrus 
metalinis garsas, ir jie pajuto sudre
bant Reck’ą. Smailanosis naikintuvas 
staiga pralėkė pro šalį ir vėl apsisuko. 
Po sekundės du smūgiai vėl sukrėtė 
lėktuvą — ir antras naikintuvas.

— P-80! — sušuko Džeris, — P-80! Ir 
jie šaudo į mus, manydami, kad nieko 
nėra viduj!

Jis užsidėjo radijo ausinius ant gal
vos.

— Nepataikei, Hankai, — pasigirdo 
ramus balsas radijo bangomis, — dabar 
mano eilė.

— Tu geriau pataikyk šį kartą, kol 
jis dar skrenda virš vandens. Netrukus 
jis dar gali nukristi ant kieno nors ka
mino.

— May-day! May-day! — suriko Dže
ris į vamzdelį, naudodamas nelaimės 
kodą. — Ei, jūs, žmonės! Nurimkit! Ši
ta dėžė dar turi keleivių!

Matydamas, kad tai nieko negelbsti, 
ir vienas iš naikintuvų vėl pradeda sa
vo žaidimą, jis pasuko automatinio pi
loto mygtuką ir Reck’as vėl pradėjo 
nerti žemyn.

Abu P-80 sprausminiai naikintuvai 
ėmė vėl šaudyti, ir ugnis blykčiojo iš 
jų pabūklų vamzdžių. Viskas staiga nu
tilo, o šio bombonešio kairiojo sparno 
galas nulėkė, gražiai nukirptas.

— Jie tavęs negirdi — sušuko Ringas 
išsitiesęs kėdėje.

Džeris vėl išlygino lėktuvą.
— Ir nenuostabu — jis atsaikė, — mes 

kalbame ne per tą telefoną.
Tikrai, jis kalbėjo į šio lėktuvo vidų. 

Džeris skubiai sukeitė telefonus tuo pa
čiu momentu, kai antrasis naikintuvas 
atidengė ugni.

— Palaukit! Palaukit! B-29 kalba nai
kintuvui. Sustabdykit ugnį, sustabdykit 
ugnį!

Naikintuvo pabūklų vamzdžiai dar 
kartą sublykčiojo ir nutilo, o lėktuvas 
nebaigęs smigti pakilo.

(Bus daugiau)
sulietuvino oro sk. si. Alg. Gustaitis
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MIRTIES ŠIENAPIŪTĖ AERODROME
Apie puikią pergalę lakūnų prieš la

kūnus pasakoja vienas lakūnas naikin
tojas. Jų eskadrilė sumušė savo priešus 
žemėje, ir šis vaizdas yra retas savo 
grožiu, kaip nugali greitesni ir suma
nesni.

“Visą savaitę žvalgybos lėktuvai 
skersai ir išilgai raižė dangų. Jų užda
vinys skambėjo paprastai, bet įvykdyti 
jį buvo nepaprastai sunku — reikėjo 
surasti mūsų priešo aerodromą, iš kurio 
atskrisdavo jų naikintuvai .Paskutiniu 
metu mums dažnai tekdavo su jais su
siremti Mažos, plačių sparnų, prime
nančios nakties drugius, mašinos buvo 
greitos ir gerai ginkluotos. Ore jos suk
davosi kaip “vilkiukai” ir buvo vikrios. 
Priešą mes viršijome tik smigimo grei
čiu žemyn ir horizontaliniu greičiu, bet 
į aukštį jos lipo pasigėrėtinai.

Tai buvo visai nauja eskadrilė, aprū
pinta gerais lakūnais. Apie tų mūsų at
kaklių priešų vertę galėtų papasakoti 
tie mūsų draugai, kurie krito oro kovo
se ir daugiau niekad neprakalbėjo.

Ir staiga, krintant smulkiam sniegui, 
galvotrūkčiais pas mus nusileido žval
gybos lėktuvas.

— Yra! — rėkė įgula pro motoro 
triukšmą. — Mes juos radome!

Trumpas žvilgsnis į žemėlapį, o pas
kui eskadrilės vado liūto riksmas:

— Į lėktuvus ir aerodroman! Mes su
mušime juos prie krosnies sėdinčius!

Mes lėkėme kaip šmėklos slėniais ir 
tarpumiškėm. Baigę užšalti ežerai 
blykstelėdavo lyg vaiduoklių akys, nuo
stabiai žiūrinčios į mus. Ilga, geležine 
‘rikiuote vingiavome tarp kalnynų, skri
dome upės vaga ir vis artėjome į priešą.

Vienu metu pirmoji grandis peršoka 
kalnyną ir vėl staiga neria už jo. Pas
kui ją ir mes. Ir prieš akis nuostabus 
reginys!

Ilga sidabrine eile išrikiuoti lėktuvai. 
Maži, pikti drugiai ruošiami pradmei. 
Daug, daug jų ir puikios piūties bus 
mūsų kulkosvaidžiams!

Skrisdami viršugalviais, priešakiniai 
lėktuvai, kaip plėšrūs paukščiai, metasi 
į išrikiuotus lėktuvus. Padegamos bom
bos švystelėjo ilgomis, baltomis juosto
mis. Ugnis šoka tarp lėktuvų. Priešo 
kariai bėga ir krinta, kad daugiau ne- 
atsikeltų. O nesuskaitomos serijos grę
žiasi į išrikiuotas lėktuvų eiles.

Mes sekame pirmuosius, ir kulkosvai
džiai nepertraukiamai kaukia mirties 
dainą. Štai, kaip turime triuškinti prie
šus!

Kailiniuotas vyras jau baigia įlipti į 
vieną iš lėktuvų. Jis nori tik spėti pa
kilti, nes žemėje jis beginklis ir tik ore 
tas lakūnas gali būti stiprus.

Galinga serija, bėganti nuo lėktuvo į 
lėktuvą, suranda ir jį. Jis susilenkia ir 
mirtinai sužeistas krinta. Kulka padega 
benziną, ir iš lėktuvo trenkia didžiulis 
ugnies fontanas.

Dar ir dar kartą sugrįžtame virš aero
dromo. Nė vienas lėktuvas nespėjo pa
judėti. Ugnis juos ryja. Kaip popierių. 
Padegamosios kulkos daro savo, o vyrai 
už vyrų krinta ir daugiau nepakyla.

Grįžtame atgal. Dar kai kur liepsna 
ūžauja ir šokinėja aukštyn bei žemyn, 
kai kur jau ir baigiasi. Ugnis ištirpino 
lėktuvų metalą ir jie dabar sudegusiom 
uodegom, iškėlę savo bukas nosis, be
viltiškai žiūri aukštyn.

Sudie mūsų buvusieji priešai. Su ju
mis jau nebesusitiksime...” Nakas

Dr. Vydūno ekout.-vyčių 
būrelis Čikagoje
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MAINAI
Charles C. O’Connel

Nors šiuo kalnų keliu per keturias
dešimt penkis savo gyvenimo metus jis 
buvo keliavęs daugiau kartų negu jis 
galėjo atsiminti, tačiau šiandien atrodė 
lyg jis tuo keliu būtų ėjęs pirmą kartą. 
Viskas dvelkė naujumu ir neiorastu 
grožiu. Apačioje slėnis, supąs jo namą, 
buvo lyg veržlaus žalumo kilimas, iš
kaišytas sidabriniais upės siūlais, o 
vaiskus oras lyg retai ragaujamas vy
nas.

Simonas niekad dar nebuvo toks lai
mingas. Jis eidamas niūniavo, o apkrau
tas jo asiliukas žengė į jo niūniuojamos 
meliodijos taktą, atsargiai dėliodamas 
kojas tarp besiritančių akmenų. Gero 
nusiteikimo priežastis nebuvo aiški nė 
pačiam Simonui. Turguje jis nedaug 
telaimėjo, daugumą prekių vilko asilas 
namo. Jis turėjo būti nusiminęs. Ištik- 
rųjų jis ir buvo blogai nusiteikęs, kol 
jis nupirko kėdę. Nors jis ir labai my
lėjo dukterį, tačiau jam buvo aišku, 
jog dešimties metų vaiko gėlių piešinė
lis ir puikaus, meistriško darbo kėdė 
nebuvo tolygūs mainai.

Jis atsiliko kelis žingsnius ir palietė 
kėdę. Kėdė buvo pririšta prie krovinio 
šono, prisiglaudusi prie neparduotų ki
limų ritinio. Medis buvo dažytas, o sė
dynė minkštai apmušta. Keturios plo
nos kojos buvo sustiprintos drožinėtais 
skersiniais, ir mažos žalvarinės vinutės 
buvo sumaniai įspraustos atlošos viršu
je. Tai buvo vaiko kėdė, ir Simonas ži
nojo, kad Karmela nepaprastai ja 
džiaugsis.

Mažas nusiminimo debesėlis akimir
kai aptemdė jo džiaugsmo giedrą. Kėdė 
buvo būtina jo dukteriai, kaip ir vi
siems, kurie nepajėgė judėti. Karmela 
nuo pat gimimo nevaldė kojų. Sėdynė, 
kurią jis buvo jai padaręs, buvo jos pa
saulis. Jis jau seniai galvojo, kad jai 
reikėtų patogesnės.

Simonas meiliai perbraukė pirštais 
per savo pirkinio paviršių. Jis vaizda
vosi, kaip suspindės džiaugsmu jo duk
ters akys. Ji lauks įprastų lauktuvių — 
saldumynų ar spalvotos vilnos. Gal jis 
pamėgins pajuokauti apsimesdamas,
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kad jis buvęs labai užimtas ir ją pamir
šęs, ir tada, kol jos širdelę pasieks nu
siminimo banga, jis iškels dovaną.

Jis pagreitino žingsnį, o asiliukas, 
jusdamas namus, skubėjo be raginimo.

Buvo beveik prieblanda, kai jis pa
siekė namus, plokščiastogį pastatą, sto
vintį kiek atokiau nuo likusių kaimo 
namų. Ilgas pievutės ruožas, perjuos
tas takeliu, buvo Karmelos dvaras, o 
aplinkui augančios gėlytės — jos dva
riškiai. Čia buvo jos viešpatija nuo vi
durdienio iki saulėleidžio. Čia ji žaidė 
su įsivaizduotais asmenimis, iš čia ji 
siuntinėjo paukštelius įvairiais reika
lais į tolimus kraštus arba dainuodavo 
varžydamas! su paukšteliais giesminin
kais. Mergaitė buvo savotiškai laimin
ga sugalvodama vis ką nors naujo pa
įvairinti dienai ir tėvas stebėdavosi jos 
vaizduotės lakumu. Turgaus dienomis, 
paprastai, ji sėdėdavo tarpduryje ir 
laukdavo jo grįžtant. Šį vakarą durys 

buvo atdaros, bet dukters nesimatė.
Vėlu, galvojo Simonas, vesdamas asi

lą už namo. Gal dėl sunkiai vykusios 
prekybos jis užtruko ilgiau — ar gal 
dėl malonių svajonių, susietų su kėdės 
įsigijimu.

Jo gera nuotaika nepranyko, bet dar 
pagerėjo, kai jis atrišinėjo kėdę. Malo
nu buvo ją liesti. Dažytas medis lyg 
spinduliavo keista šiluma. Staiga jis ry
žosi įteikti Karmelai dovaną dar šį va
karą, nors ji jau būtų ir atsigulusi. Jos 
miegas tada bus dar saldesnis.

Karmela dar nebuvo paguldyta. Tuo 
metu motina vilko jos liesą kūnelį nak
tiniais marškinėliais. Mergytė džiaugs
mingai suklyko, išgirdus tėvą įeinant. 
Jis apkabino ją ir jos motiną.

— Ji laukė tavęs — nusišypsojo mo
teriškė, stebėdama du brangius jcs šir
džiai asmenis.

— Atleisk man, mažyte, — tarė ir pa
žiūrėjęs reikšmingai į žmoną pridūrė: 

— Reikalai galėtų būti geresni.
Moteriškės atodūsis nepaliko veide 

susirūpinimo žymių. Ji buvo paten
kinta. Ji klausėsi vyro pasakojamų 
naujienų. Kiekvieną kartą, kai jis grįž
davo iš turgaus, ji stebėdavo tą patį 
žaismingą vaizdą — daug šnekos apie 
žmones, gyvulius, kilimus ir kitką, ta
čiau pradžioje nieko apie lauktuves.

Šį vakarą Simono pasakojimas buvo 
ypatingai ištęstas, ir pagaliau dukrelė 
nebeiškentė.

— Tėte, prašau. Ką tu man parnešei 
lauktuvių?

Jis paėmė ją į glėbį, ir jo balsas už
pildė visą kambarį.

— Aš parnešiau tau sostą, mano ka
raliene, visai naują sostą. Ir įsidėmėk, 
tai nėra dovana. Aš atidaviau už jį tavo 
rankdarbėlį, ir jis yra tavo. Palauk, kol 
pamatysi.

Jis padėjo mergytę, drebančią iš su
sijaudinimo, motinai ant kelių ir įnešė 
kėdę, laikydamas ją prieš save, tartum 
ji būtų padaryta iš trapaus porceliano, 
ir be žodžių pastatė ją ant grindų.

Džiaugsmas dukters veide reiškėsi 
įvairiais laipsniais ir išsiveržė ašaromis. 
Jos akys buvo taip maldaujančios, kad 
Simonas paėmęs ją už pažastų pasodi
no kėdėje. Sujaudinta Karmela pirštais 
glostė kėdės atramas ir nuolat kartojo:

— O, tėte, o, tėte!...
Simono žmona ašarojo. Jie abu buvo 

sujaudinti dukrelės džiaugsmu.
Jie leido Karmelai ilgai sėdėti nau

joje kėdėje. Bet, kai Simonas pasiruošė 
ją kelti, mergytės veidelis pasikeitė. 
Ašaros nustojo riedėjusios, ir jos suvar
gęs veidelis suspinduliavo. Rankytėmis 
ji įsikibo kėdės atramų ir krumpliai 
pasidarė baltesni už išblyškusią odą. 
Akys buvo nukreiptos į tolimą tašką. 
Palengva, be pastangų, lyg sapne, ji 
pradėjo keltis ir atsistojo. Vis įsmeigus 
žvilgsnį į tolį, ji žengė žingsnelį, pasvy
ravusi žengė dar žingsnį ir dar žingsnį, 
ii sustojo, lyg busdama iš miego. Nu
stebusi pažvelgė per petį į kėdę ir į sa
vo kojų pirštus, kyšančius iš po nak
tinių marškinėlių. Tada ji pažiūrėjo į 
sustingusius tėvus.

— Tėte! Aš galiu vaikščioti!...
Tėvas suskubo ją pagauti, kai ji visai 

nusilpusi puo’ė į priekį
Tą naktį Simonas ir jo žmona nė ne-
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galvojo apie miegą. Jie sėdėjo ir žiūrėjo 
į kėdę, kuri tebestovėjo toje pat vie
toje nepaliesta. Miegojo tik Karmela. 
Kai kada moteriškė kėlėsi, ėjo prie du
rų ir klausėsi, kol išgirsdavo normalų 
dukters kvėpavimą. Grįžus vėl sėsdavo 
šalia vyro. Kartą ji prabilo:

— Gal tai tėra tik sapnas. Kaip tai 
galėtų būti?

Simonas buvo daug galvojęs, bet ne
sijautė visai išsprendęs klausimo.

— Kėdė yra užburta.
— Užburta, — sušnabždėjo žmona.
— Nuo to momento, kai paliečiau kė

dę, man buvo aišku, kad kažkas ypa
tingo. .. — nutruko jo balsas, užleisda
mas vietą mintims.

— Gal būt, rytą viskas bus vėl kaip 
buvę, — kalbėjo moteriškė susirūpinu
siu balsu.

— Pamatysime, — tarė Simonas, — 
Karmela parodys mums.

Saulė buvo aukštai pakilusi, kai jie
du pirštų galais priėjo prie dukters lo
vos. Jie stovėjo, kol mergytė atmerkė 
akis. Pamačius tėvus sušuko:

— O, tėte, mama, aš sapnavau tokį 
gražų sapną! Sapnavau, kad galiu 
vaikščioti.

Drebančia širdim tėvas paėmė jos 
rankutę.

— Tai nebuvo sapnas, Karmela. Mes 
matėme tave einant, aš ir motina. Tu 
pakilai nuo kėdės ir žengei tris žings
nius.

Karmela atidžiai pažiūrėjo į jo veidą 
ir nubloškus antklodę atsisėdo lovoje. 
Su nepasitikėjimu ji nukreipė žvilgsnį 
į motiną.

— Mes matėme, Karmela. Tu žengei 
tris žingsnius, — patvirtino moteriškė.

Mergytė prikando apatinę lūpą ir, 
rankom drebant, atsistojo.

Tėvas pasitraukė kelius žingsnius at
gal ir ištiesęs rankas tarė:

— Eikš, Karmela...
Pamažu mergytė žengė žingsnį, antrą 

ir dar vieną, prieš puldama į tėvo glėbį.
— Tai ne sapnas, tėte!
Jos akys švietė, kaip žvaigždės.

* * *

Vėliau, kai jie stebėjo pievutėje žai
džiančią Karmelą, moteriškė išgirdo 
vyrą sunkiai atsidusus. Ji palietė jo 
jo ranką.

— Ar turi dar kokį rūpestį?
Jis keistai šyptelėjo.
— Galvojau, kad neteisinga būtų pa

silaikyti kėdę.
— Kodėl ne? Ar mainai buvo negeri?
— Jeigu tai būtų paprasta kėdė, var

giai būtų buvę lygiaverčiai mainai už 
vaiko rankdarbėlį.

Jis vėl atsiduso.
— Rytoj paimsiu kėdę ir nugabensiu 

atgal į Nazaretą. Nemanau, kad jauna
sis dailydė būtų žinojęs jos tikrąją 
vertę...

Iš onglų kalbos vertė A. Beniušytė

Clevelondo jaun. skau
tės su vadove M. Dob- 
rikaite
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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JAUNI POLICININKAI
N. Butkienė

Mikučiui pradėjo nepatikti, kad visa
da jų būrelyje vadovavo Jonukas. Jam 
norėjosi sugalvoti tokį žaidimą, kuria
me jis pats būtų visų vadovas, bent jau
nesnių berniukų. Už sutaupytus pini
gus Mikutis nusipirko šerifo (valsčiaus 
viršaičio) ženklelį, švilpuką ir vandens 
revolverį.

Taip apsiginklavęs, Mikutis pasiūlė 
Petriukui ir mažam Algiukui:

— Žinot ką, vyrai, einam žaisti naują 
žaidimą. Aš būsiu šerifas, o jūs mano 
padėjėjai. Tik pasiimkite su savim 
ginklus.

— Bet su kuo gi kovosime? — pa
klausė Petriukas.

— Su pavojingu plėšiku, kuris yra 
pasislėpęs miške. Mes jį gaudysime, ap
supdami mišką iš visų pusių.

— O kas bus plėšikas? — paklausė 
Algiukas.

— Pasiūlykime Jonukui, — pasakė 
Petriukas. — Jis yra stipriausias, tai 
bus mums pavojingas plėšikas. Bet mes 
trise tikrai jį vieną nugalėsime.

Ners Mikučiui nelabai patiko, kad 
Jonukas kartu žais, bet šiame žaidime 
vis tiek jis pats bus berniukų vadas.

Paprašytas Jonukas mielai sutiko — 
net ir jam toks žaidimas patiko.

Pasitaikius šiltai saulėtai dienai, ke
turi berniukai išėjo iš miesto, keliau
dami miško link. Atėjus į pasirinktą 
vietą, Jonukas tarė:

— Jūs čia palaukite dešimtį minučių, 
kol aš nubėgsiu ir pasislėpsiu miške.

— Gerai! — sutiko kiti ir atsisėdo 
lauktu

Bet Algiukas neturėjo daug kantry
bės.

— Jau einam, — pasiūlė jis.
— Kad dar sutartas laikas nepraėjo, 

— atsakė Mikutis.
— Iš kur tu žinai, juk laikrodžio ne

turi?
— Galima laiką ir be jo atspėti.
Pagaliau trys jauni “policijos parei

gūnai” atsikėlė ir nužygiavo į mišką. 
Vilkutis pradėjo eiti vadovo pareigas.

— Tu, Algiuk, stovėsi čia, o aš su 
Petriuku apeisime mišką iš dviejų pu
sių. Jeigu kas iš jūsų pamatys Jonuką, 

tuoj į jį šaudykite; o kitiems, išgirdus 
šūvį, skubėti į šaudymo vietą padėti. 
Supratote?

— Supratom.
— Tu, Petriuk, apeisi mišką iš kairės 

pusės, o aš eisiu iš dešinės. Pradedam.
Apėję mišką, Mikutis ir Petriukas 

sugrįžo pas Algiuką. Jie nieko nematė.
— Dabar mes visi trys pereikime tą 

mišką. Aš eisiu vidury, o jūs iš šonų. 
Labai neatsitolinkite nuo manęs, kad 
galėtumėm vienas kitą matyti. Būkite 
pasiruošę gintis ir pulti, — įsakinėjo 
Mikutis, kuris buvo patenkintas pasi
imtomis pareigomis.

Miškas buvo dusyk pereitas skersai 
ir išilgai, tačiau nieko nebuvo matyti, 
nei Jonuko, nei kitos gyvos dvasios.

— Tur būt, krūmuose pasislėpė, — 
nutarė Mikutis.

— Bet mes ten nepateksime, reikia 
šokti per griovį, — pasakė Petriukas.

— Tiesa. Tad jūs laukite manęs prie 
griovio, o aš vienas nueisiu pažiūrėti, — 
išdidžiai tarė Mikutis.

Mikutis įsibėgėjo ir šoko, bet griovio 
neperšoko, o tiesiai pakliuvo į vandenį. 
Visas šlapias jis išlipo iš griovio, neži
nodamas ką daryti.

— Tu dabar turi savo drabužius iš
džiovinti. Saulėje jie išdžius greit, — 
patarė Petriukas. — O kol tavo drabu
žiai džius, einame išsimaudyti.

Bostono kęstutėnoi laukio "priešo". ..
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— Puiku, — sutiko Mikutis. — Bet 
mes negalime visi lipti į vandenį. Vie
nas turės saugoti mūsų drabužius ir 
ginklus.

Niekas nenorėjo savanoriškai pasilik
ti sargyboje. Tada jie traukė burtus ir 
Algiukas ištraukė sargybą.

Mikutis ir Petriukas nusirengė. Išsi
tiesė ant pievos džiovinti Mikučio dra
bužius, o Petriuko kartu su ginklais su
dėjo j krūvą. Algiukas atsisėdo juos 
saugoti.

Mikutis ir Petriukas nubėgo krantu 
gana toli nuo Algiuko, kol surado tin
kamą vietą maudytis.

Algiukui sėdėti buvo nuobodu, tai jis 
patogiai išsitiesė žolėje. Saulutei kai
tinant, jis ir nepastebėjo, kai užmigo.

Po ilgoko išdykavimo Mikutis ir Pet
riukas pagaliau prisiminė Algiuką. Iš
lipę iš vandens ir pribėgę prie Algiuko, 
jie rado jį miegantį, o jų revolveriai, 
drabužiai, batukai, žodžiu, viskas, ką jie 
paliko, be pėdsako buvo išnykę.

Nusigandę berniukai pabudino Al
giuką.

— Geras sargybinis, kuris miega. Kur 
tu, Algiuk, paslėpei mūsų revolverius 
ir drabužius?

— Aš jų neslėpiau, — trindamas akis 
pasakė Algiukas.

— Tai kur jie dingo?
— Nežinau. Nemačiau.
— Ką gi tu galėjai matyti miegoda

mas!?. ..
— Atrodo, kad jie pavogti, — nutarė 

Mikutis.
— Ką gi dabar darysime be drabu

žių, — susirūpino Petriukas.
— Bet kas gi galėjo mūsų drabužius 

pavogti? — stebėjosi Mikutis.
— Tur būt Jonukas. Juk jis vaidino 

plėšiką!
Visi trys pradėjo šaukti:
— Jonuk, atiduok drabužius! Jonuk! 

Jonuk! Tu laimėjai! Mes pasiduodami..
Bet niekas neatsiliepė. Miške buvo 

tylu.
— Ir Jonuko nėra. Ką gi mes dabar 

darysime? — nekantravo Petriukas.
— O gal ne Jonukas paėmė drabužius, 

c tikras vagis, — baimingai ištarė savo 
mintį Mikutis.

— Ką tu sakai!? Juk nieko miške ne
matėme, — ramino Petriukas.

— Pasiųskime Algiuką namo atnešti 
mums kitus drabužius, — pasiūlė Mi
kutis.

— Aš vienas nesurasiu kelio, — spy
rėsi Algiukas.

— Gal tu, Petriuk, nueisi?
— Bet ir aš toks pat nuogas, kaip ir 

tu, Jonuk. Negaliu eiti.
— Algiuk, nusiimk sėvo drabužius ir 

atiduok Petriukui, — viršininko tonu 
įsakė Mikutis.

— Aš neduosiu savo drabužių, — už
protestavo Algiukas.

— Vis tiek, Algiuko drabužiai man 
bus permaži, — nusprendė Petriukas.

Berniukų savijauta pasidarė nepavy
dėtina. Iš miško pajudėti jie negalėjo, o 
likti nuogais toliau darėsi šaltoka. Jie 
nusprendė eiti arčiau kelio ir už me
džių pasislėpę laukti kokio praeivio, ku
ri galima būtų paprašyti, kad praneštų 
namiškiams apie įvykusią nelaimę.

Deja, keliukas į mišką buvo siauras, 
šalutinis ir mažai naudojamas.

Staiga jie išgirdo kalbančių balsus. 
Balsai artėjo į jų vietą. Ir, iš tikrųjų, 
netrukus pasirodė būrys berniukų, apsi- 
1 engusių skautų uniformomis. Kartu su 
jais ėjo ir Jonukas, nešinas rankose Mi
kučio ir Petriuko drabužius.

— Jonuk! Jonuk! — sušuko nudžiugę 
draugai.

— Matote, aš nemelavau, — pasakė 
Jonukas. Bet jo balsas nebeskambėjo 
taip drąsiai kaip paprastai. Dabar jis 
neatrodė, kad butų buvęs vaikų būrelio 
vadovu.

— Atiduok jiems drabužius, — įsakė 
vienas iš skautų. Atrodė, kad jis tarp 
esamų buvo vyresnysis.

Kai Mikutis ir Petriukas skubiai vil
kosi, tas pats berniukas jiems pasakojo.

— Keistas jūsų draugas. Sugalvojo 
palikti jus nuogus. Mes jį sugavome bė
gantį iš miškelio į miestą. Įtarėm vagi
mi esant. Jis paaiškino, kad toks buvo 
jūsų žaidimas.

— Mes žaidėme policininkus ir plėši
ką, — pradėjo aiškinti Mikutis. — Mes 
trys buvome policininkai...

— O aš plėšikas, — pertraukė jį Jo
nukas.

— Bet mes negalvojom, kad Jonukas 
tokiam ilgam laikui pasitrauks su mū
sų drabužiais, ir su jais bėgs net į mies
tą, — pridėjo Petriukas.

— Aš pats dabar matau, kad buvau 
kvailas, — nedrąsiai ištarė Jonukas.

— Būtum skautas, būtum sugalvojęs 
gražesnių žaidimų, — pamokančiu tonu 
pasakė skautų vyresnysis.
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— Mes seniai galvojom tapti skautais, 
— pasakė Mikutis.

— Tai labai geras sumanymas, — pa
gyrė jį vyresnysis. — Ateikite rytoj pas 
mane. Sakysime, po piet, apie 3-4 va
landą. Čia mano pavardė ir adresas.

Jis išsiėmė iš kišenės kortelę, joje pa
rašė adresą, savo vardą ir padavė.

— Ir aš noriu, — pasakė Algiukas.
— Tu dar permažas. Bet ateik. Būsi 

svečias.
— Būtinai ateisiu, — apsidžiaugė Al

giukas.
— O dabar jau vėloka, keliaukite na

mo. Tik tu, Jonuk, daugiau neskriausk 

savo draugų.
— Neskriausiu, tikrai neskriausiu, — 

paskubėjo prižadėti Jonukas.
— Labai ačiū jums, kad grąžinote 

mums Jonuką su drabužiais, — prisi
minė padėkoti Mikutis.

Skautai dainuodami nužygiavo savo 
keliu, o berniukai ilgai juos lydėjo nu
stebusiomis akimis...

— Greit ir mes būsime tokie, kaip 
jie! — džiaugsmingai šūktelėjo Petriu
kas.

— Taip, taip, — pritarė jam Jonukas, 
vis dar negalėdamas nugalėti gėdos 
jausmo...

Jis jiems liko dėkingas
Rimas jautė baisų skausmą kairėje 

akyje, kai jo draugai paguldė jį krep
šinio aikštės pakraštyje. Tiesiog visą 
galvą apimdavo tas skausmas, ir sąmo
nė tarpais palikdavo jį. Kai susikaupęs 
bandė keltis, juto, kad veidu tekėjo 
karšto kraujo srovelė. Bet jis vėl nusto
jo sąmonės ir kai atsibudo, dešine — 
sveika akimi pamatė, kad guli lovoje, 
o pasilenkusi prie jo motulė gailiai 
verkia.

— Jau atbudai, Rimuti, mano varg
šeli. Kokia nelaimė! Tavo draugai sakė, 
kad kažkoks vaikėzas iš anapus aikštės 
laidykle paleido akmenuką ir tiesiai pa
taikė tau į akį. Tuojau atvažiuos Juo
zuko tėtė ir nuveš tave į ligoninę... 
Nebijok, tau nieko baisaus neatsitiks. 
Greit pasveiksi, — ramino jį motina, 

nors tas ramininmas buvo gal daugiau 
jai pačiai, o ne Rimui, kuris vėl nualpo.

Kai rytojaus dieną motina atlankė 
Rimą ligoninėje, jos sielvartas tik pa
didėjo. Gydytojas pasakė, kad Rimui 
darys operaciją, bet tėra labai maža 
vilties akį išgelbėti.

Gydytojo nuogastavimas pasitvirtino. 
Rimas neteko kairiosios akies — pusę 
galimybės... matyti. Tačiau Rimas ne
krito neviltin. Rudenį jis grįžo vėl mo
kyklon ir mokėsi nė kiek neblogiau. 
Taip pat, jis labai sumaniai ir toliau 
vadovavo Lokių skilčiai ir atrodė, kad 
ši nelaimė visai nepakenkė jo energijai 
ir veržlumui. Rimas mokėjo džiaugtis 
gražiuoju — mus supančiu pasauliu ir 
viena akimi, žinodamas tikrąją šio že
miško gyvenimo prasmę, nes jis buvo

Svečiai pas vytautėnus
Clevelonde

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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gerai įsisąmoninęs į kilnų skautų šūkį. Rimas nenusiminė, kad jų ir materialinė padėtis buvo sunki: tėvelis jau kelis metus buvo miręs, mažoji sesytė, Aušrelė dažnai šaukė norinti valgyti, o motulė, sunkiai dirbdama, nuolat negaluodavo ir, kai vaikai nematė, dažnai braukė gailią ašarą, tekančią per jos nelaiku pasenusį veidą. Rimas aiškiai jautė, kad motulei reikia kaip nors vargą mažinti. Todėl kreipėsi į vietos laikraščio administraciją ir pradėjo dirbti ankstyvą lytą ir pavakarę. Jis išnešiodavo laikraščius savo ir aplinkinių gatvių skaitytojams.Motulė džiaugės, nors jos širdy sielvartas dėl nustotos Rimo akies nuolat slėgė. Ji norėjo nors maža dalimi tą nustotą Rimo matymo galią kuo nors kompensuoti. Rimas dažnai stebėjo kaimyno Juozuką, kai šis grodavo akordeonu. Motulė matė, kad tuo metu jis tiesiog užmiršdavo viską aplink save, o jo pirštai judėjo ir koja mušė taktą. Tų kuklių pajamų, kurias per porą savaičių Rimas parnešė iš laikraščio administracijos, motulė neišleido, bet nutarė, nors ir išmokėjimui, nupirkti Rimui 48 bosų akordeoną ir leisti jį vakarais, porai valandų į savaitę mokytis groti pas prityrusį muziką - akordeonistą. Rimas nepaprastai nudžiugo, kai motulė parnešė jam akordeoną.— Aš pats akordeoną išmokėsiu. Aš administracijos paprašysiu pridėti man bent vienos gatvės laikraščių išnešiojimą, — pakeltu balsu kalbėjo Rimas, ir motulė stebėjosi, iš kur jame tiek energijos ir pasiryžimo.Ir tikrai Rimas nė valandėlės laiko neleido veltui, o jo pažangą, besimokant groti, muzikos mokytojas nuolat gyrė.Jis kelis sykius motulei sakė, kad Rimui reiktų pilno — 120 bosų akordeono ir su registrais .Tada, girdi, Rimas galėtų išvystyti savo gabumus ir ateityje likti puikiu akordeonistu.Pusmečiui praslinkus, Rimas, visas nušvitęs, įbėgo į kambarį ir sušuko:— Mamyt, šiandien aš sumokėjau jau paskutinę skolą už akordeoną. Mokytojas sakė, kad rytoj leis man truputį pagroti su jo 120 bosų akordeonu. Mes visi jo mokiniai rengiamės viešam pasirodymui. .. O, kad aš turėčiau savo 120 bosų akordeoną!...Rytojaus vakarą Rimas išėjo truputį
18 

anksčiau pas savo muzikos mokytoją. Sakės negalįs iškęsti: taip norįs pamėginti groti mokytojo akordeonu.Motulė labai nusigando, kai Rimas grįžo namo be savo akordeono ir visas apdraskytas, o iš nosies tekėjo kraujas.— Mamyt, kažkokie du berniokai užpuolė mane tamsiu skersgatviu einant namo, — pradėjo raudodamas Rimas. — Jie atėmė akordeoną, o bekovojant apdraskė ir sukruvino mane... Eisiu policijai pranešti...— Kur tu dabar eisi toks, mano vaikeli. Aš pati nubėgsiu pas kaimyną, kad policijai paskambinus, — bandė raminti Rimą. Tuo tarpu širdyje ji juto didelį nusivylimą “kažkas lyg tyčia nuolat sunkina mūsų gyvenimą ir vis atima paskutinę šviesesnę viltį” — mąstė vargšė motulė.Policija vis negalėjo piktadarių surasti. Rimas per porą dienų, kai išnešiodavo laikraščius, vis matė pilnas užuojautos kaimynų akis. Bet jis niekam nesiskundė, nors jo naują nelaimę visi žinojo, nes laikraščio reporteris buvo ją plačiai ir jautriai aprašęs.Vieną šeštadienio vakarą, kai Rimas išnešiojęs laikraščius grįžo namo, ant stalo išvydo didelį — 120 bosų akordeoną ir spindintį motulės veidą.— Rimuti, mūsų gerieji kaimynai, kuriems tu laikraščius išnešioji, nupirko tau šį akordeoną...Rimas iš karto nieko nesakė. Tik jo lūpos virpėjo, o iš akies ištryško didelė džiaugsmo ašara.— Mamyt, koks aš laimingas! Aš visai nepykstu ant tų, kurie mane nuskriaudė. .. Aš net jiems dėkingas, kai patyriau, kad pasauly yra daug gerų žmonių... L. E-tas
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

JŪRŲ VELNIAI 
pagal Don Junio Borghese

Nors romanų tautos mėgsta vadinti 
Viduržemio jūrą “mare nostrum”, bet 
negalima pasakyti, kad jos ten vyrautų. 
Ten dominuoja valstybės, kurių kran
tų Viduržemio jūra neskalauja. Stip
riausia vietinė jūrinė pajėga yra Italija, 
bet jai nepasisekė “mare nostrum” už
valdyti ir prilygti Venecijos respubli
kos turėtai galiai.

Noras sėkmingai priešintis stiprioms 
anglų laivyno pajėgoms vedė italų lai
vyno vadovybę prie naujų kariavimo 
būdų jūroje ieškojimo.

Du laivyno inžinieriai leitenantai 
Elios Toschi ir Teseo Tesei ištyrė įvai
rius pirmojo pasaulinio karo metu pa
darytus pasiūlymus ir atliktus bandy
mus, kurių vienas visai pavyko, kai 
1918 m. lapkričio mėn. 1 d. buvo pa
skandintas Austro-Vengrijos karo lai
vas Viribus Unitis. Po ilgų darbo metų 
jie pristatė laivyno ministerijai žmonių 
valdomos torpedos projektą. Pasiūly
mas buvo priimtas, ir laivyno štabo 
viršininkas, admirolas Cavagnari įsakė 
pastatyti kelias tokias torpedas bandy

mams. Taip atsirado Dešimtoji Leng
voji Flotilė (Decima Flottiglia Mas), 
kurios sudėtin įėjo žmonių valdomos 
torpedos, maži nardlaiviai, puolamosios 
motorvaltės, torpėdvaltės ir kautynių 
narai.

1941 m. anglai neteko Gibraltaro 
vandenyse lėktuvnešio Ark Royal, o 
prie Tobruko vokiečių nardlaivis pa
skandino kautynių laivą Barham. Likę 
du Viduržemio jūroje kautynių laivai 
Valiant ir Queen Elizabeth, norėdami 
išvengti bereikalingos rizikos, pasitrau
kė j Aleksandrijos uostą, kur jie buvo 
atidžiai saugojami.

Italų X-tosios Lengvosios Flotilės va
dovybė nutarė tuos du kautynių laivus 
sunaikinti. Tai operacijai reikėjo rū
pestingai pasiruošti ir gerai išlaikyti 
paslaptį.

Oro laivyno pajėgos turėjo stropiai 
išžvalgyti laivų inkaravimosi vietas ir 
padaryti geras nuotraukas. Ypač ati
džiai reikėjo patikrinti žmonių valdo
mas torpedas ir parinkti joms įgulas. Iš 
savanorių trims torpedoms buvo pa
rinkti šie vyrai: Itn. grafas de la Pene 
ir puskarininkis naras Vianchi, kapt, 
inž. Marceglia ir psk. naras Schergat ir

Visi jūrų skautai, budžiai, jūrų skautų vadovai kviečiami į Ju
biliejinę Skautų Stovyklą, kuri įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 11-21 d.d. 
p. Rako ūkyje Michigano valstijoje. Stovyklos registracijos mokestis 
$2.00. Pragyvenimas stovykloje dienai $2.00. Čikagos Baltijos Jūros 
tunto dalyviai šalia registracijos ir pragyvenimo mokesčių dar moka 
už transportą į stovyklą ir atgal $3.00. Jūrų skautai, vykstą iš Atlan
to pakraščio, Los Angeles, Clevelando, Detroito ir Kanados, bus pa
lapinėmis aprūpinti stovykloje. Su savimi turi atsivežti asmeninius 
ręi.kmenis, lovutes ar matracus. Vienetų vadovams, kurie ketina sto- 
vyklon vykti savo automobiliais, Jūrų Skautų Skyrius galės parū
pinti Michigano valstijos žemėlapių. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis į Jūrų Skautų Skyrių.
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New-Yorko jūrų 
broliai su daina 

Nuotr.
G. Peniko

trečiai torpedai kapt. Martellota ir psk. 
naras Marino.

Torpedas iki Aleksandrijos uosto tu
rėjo nugabenti nardlaivis Scire, veda
mas komandoro Borghese.

1941 m. gruodžio mėn. 3 d. nardlai
vis paliko La Spezia uostą, lyg išplauk
damas eiliniams uždaviniams. Jūroje 
sutiktas kitas laivas perdavė nardlai- 
viui torpedas Nr. 221, 222, 223 ir visą 
reikiamą aprangą narams. Mesinoje 
komdr. Borghese buvo įspėtas apie ne
toliese operuojantį priešo nardlaivį. 
Gruodžio mėn. 9 d. buvo pasiekta grai
kų sala Leros, kur sustota nardlaivių 
bazėje. Saugojantis smalsių akių, rei
kėjo nardlaivį uždengti.

Sekančią dieną oro keliu atvyko tor
pedų įgulos, kurias teko patalpinti 
transporto laive Asmaria, kur turėjo 
pailsėti, gerai išstudijuoti operatyvinį 
planą ir paskutines uosto nuotraukas.

Gruodžio 14 d. nardlaivis Scire turė
jo pasiruošimus, paliko Leros salą ir 
pasuko kursu į Aleksandriją.

Žvalgybos žiniomis uostas buvo sau
gojamas šešių įvairių užtvarų, kurios 
susidėjo iš minų laukų, tinklų, įspėjan
čių lynų ir kitokių įrengimų. Flotilės 
vadovybė turėjo gerai pasukti galvas, 
kad radus būdų, kaip viso to išvengti, 
nes aklas plaukimas po vandeniu nėra 
taip sau malonumas.

Gruodžio mėn. 18 d. Scire 180 pėdų 
pilumoje praplaukė zoną, kuri italų ap
skaičiavimu turėjo būti užminuota. Tą
20 

pačią dieną buvo pasiekta sutarta vieta 
1.3 jūrmylių nuo kranto 356° azimutu 
nuo Aleksandrijos prekybinio uosto va
karinio molo švyturio. Nardlaivis iškilo 
į viršų, kad tik bokštelio durys būtų iš
lindusios iš vandens ir apsižvalgė. Nak
tis buvo tamsi, jūra lygi, dangus gied
ras — oras toks, kokio pageidauta. Po 
trumpo pasiruošimo buvo nuleistos tor
pedos, ir jų įgulos užėmė vietas. Netru
kus hydrofonai parodė, kad torpedos 
jau kelyje.

Panėrus pasirodė, jog trūksta vieno 
naro. Pasirodė, jog tas ant denio susi
trenkė, pargriuvęs už kažko užsikabino 
ir liko nenuplautas. Išėję kiti du narai 
jį įgabeno į vidų. Naudodamas tą patį 
kursą nardlaivis Scire pasitraukė nuo 
Aleksandrijos. Esant jūroje buvo gau
tas iš Admiraliteto pranešimas, kad abu 
kautynių laivai nukentėjo. Gruodžio 21 
d. pasiekta Leros sala, o 29 d. La Spezia 
bazė.

(Bus daugiau)

IŠ ARTI IR TOLI
• Jūr. v.s. A. Aglinskas persikėlė gyventi i 

nuosavus namus. Dabartinis jo adresas yra: 6452 
s. Sacramento, Chicago, III.

• Jūrų skautų tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja valt. Gr. Sabaliūnaitė, puikiai pasirodė 
savaitraščio "Sandaros" metiniam bankete, ko
vo 24 d. ir publikos buvo šiltai priimta. Ta pati 
grupė dalyvaus Tautinių Šokių Festivalyje, birže
lio mėn. 29 ir 30 dienomis.

• Jūrų s. V. Petukauskas viešėjo Toronte.
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SUEIGOS SISTEMA JAUN. SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖJE

V. Karosaitė-Kleinienė

Kiekviena tauta turi savo papročius, kiekviena 
organizacija tradicijas; ir jaunesniųjų skaučių 
draugovės sueigose turi atsispindėti draugovės 
charakteris ir tradicijos. Štai, keletas patarimų 
bei pavyzdžių drougininkei.

Draugovės sueiga susidaro iš trijų dalių: pra
džios, vidurio ir pabaigos. Pradžia ir pabaiga yra 
dalys, kurios nesikeičia, tačiau vidurys — turi
nys kiekvienų sueigų yra kitoks.

PRADŽIA yra reikalinga aiškiai atskirti susi
kaupimo laikų nuo laisvo laiko, tai ženklas mer
gaitėms baigti kalbas. Keletas pavyzdžių, kaip 
galima būtų pradžių paženklinti.

1. Būrelio galva jau turi išrikiavusi savo bū
relį. Būrelio galva raportuoja drougininkei apie 
mergaičių atvykimų.

Būrelių dainos.
Būrelių Šokiai. arba

2. Išrikiuoti būreliai.
Būreliai sušunka savo šūkį.
Draugininkė patikrina švarų /batukai, ran

kos, plaukų sušukavimas/.
Daina /Atgimė Tėvynė, ar Sesės Skautės, 

ar kita skautiška/. arba
3. Išrikiuoti būreliai

Būrelio galva patikrina savo būrelį ir drau- 
gininkei davus ženklų, praneša apie jo stovį /kas 
atvyko, kas ne/.

Draugininke patikrina, ar kiekviena turi: 
popierį, pieštukų, užrašų knygelę, virvelę.

Tautinis šokis ar ratelis /dalis Kalvelio, ar 
Žilvitis/.

Pavyzdžių galima rasti labai daug, tačiau pa
tarčiau draugininkams neišmesti rikiuotės, nes tai 
pratina mergaites prie tvarkos. Taip pat būtų la
bai gražu, kad kiekvienas būrelis turėtų savo šū
kius ar dainas, kurias jos paičos sukurtų ir ga
lėtų didžiuotis.

VIDURYS susidaro iš dainų, žaidimų, progra
mos ėjimo, mokymosi, egzaminavimo, auklėjimo 
temos ir t.t. Nors pora dainų yra būtina /viena 
liaudies, viena skautiška/; nors pora žaidimų 
/vienų smarkų, nuotaikai sukelti, vienų lavini
mo/. Pav.:

Daina, Atgimė Tėvynė.
Žaidimas, estafetė /Pinigas uždėtas ant bato 

galo. Kuri mergaitė pasieks tikslų nenumetus pi
nigo perduoda sekančiai. Laimi linija kuri grei
čiau atliks uždavinį./.

Einamieji reikalai, pranešimai, klausimai.
Ėjimas programos /mokoma II pat. laipsnį/.
Žaidimas lavinimui /padalinama į dvi grupes, 

klausinėjama paeiliui iš pereitos sueigos; laimi 
kuri daugiau taškų surinks/.

Šūkis. Pralaimėjusi grupė sušunka laimėjusiai.
Daina, Siuntė mane motinėlė.
Tema, gerasis darbelis.
Dramatizavimas /būreliai dramatizuoja gerųjį 

darbelį, kiekvienas atskirai/.
PABAIGA. Pavyzdžiai:
1. Tautinis Šokis ar koks ratelis, kuriuo drau- 

ninkė išveda iš sueigos kambario į rūbinę ar pan.
2. Šūkis /subėgusios į ratelį visos kartu/ — 

"Skautė palieka vietų švariau negu ji rado" /tų 
ir įvykdo/. Arba sušunka jaun. skaučių įstatus.

3. Daina, Atgimė Tėvynė; Namo, namo, se
selės, arba tradicinė draugovės daina.

Straipsnelis apie orientavimąsiKiekvienas žmogus gyvenime atsiduria tokiose padėtyse ,iš kurių norėtų greitai ir sumaniai išeiti. Bet ne vienas svarbiu akimirksniu nustoja šaltai galvojęs; ne vienas jaučiasi netikėto žodžio perblokštas.Ar galima išmokti orientuotis? Taip, galima bent išsiaiškinti, kodėl vieni žino kaip elgtis nelaimei ištikus, o kiti nežino.Valė grįžta namo ir randa virtuvę patvinusią — matyti, sprogo vandentiekio vamzdis. Mergaitė šaukiasi pagalbos, bet niekas neateina.Jos draugė Marytė elgiasi visai kitaip: ji taip pat randa patvinusią virtuvę, bet nepradeda šauktis pagalbos. Minutėlę pasvarsčiusi esamą padėtį, ji randa teisingą ir vienintelę išeitį: ji nusuka svarbiausią kraną. Vanduo nustoja bėgęs, ir butas bent kiek apsaugotas nuo tolimesnės nelaimės.Du dalyku svarbūs kritiškame momente: suprasti, kas įvyko, ir tuojau įvykdyti teisingą išeitį.Reikia kelioms minutėms susikoncentruoti, lyg nieko svarbesnio už patį

Prie Šarūno dr-vės eksponatų. Iš kaires į dešinę: 
si. A. Saulaitis, jr., vilk. R. Melninkaitis, v.s. A. 
Matonis, vilk. V. Matonis ir ps. R. Pakalnis.

Nuotr. C. Bogušo
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įvykį nebūtų pasauly ,ir šaltai apsvarstyti reikalą. Tiktai žmogus, sugebąs blaiviai žiūrėti į pavojų ir susikaupti savyje, teisingai reaguoja.Antroji sąlyga — greitumas, kuriuo reaguojama, taip pat labai svarbi, bet vis dėlto nesvarbesnė už pirmąją.Žinoma, gali būti tokių atsitikimų, kada viskas pareina nuo greitumo, bet tas “greitumas” įgyjamas lavinantis. Vadinasi, svarbiausia išmokti pavojuje nenustoti pusiausvyros ir šaltai įvertinti įvykio rimtumą. Juk ir stovyklose keliami “pavojai” ir žaidžiami žaidimai, kurie turi parodyti, kaip kas orientuojasi. Tas pats daroma kareivinėse, bendrabučiuose, mokyklose, fabrikuose ir t.t.: duodamas, pvz., gaisro signalas ir sekama, ar žmonės pakankamai paruošti tokiems pavojams. Mokoma taip pat gelbėti skęstančius ir slėptis nuo oro pavojų ir daugybę kitų naudingų dalykų.Bet ne tiktai pavojuose reikia mokėti orientuotis: studentas, išmokęs dalyką, bet negalįs egzaminų metu atsiminti teisingą atsakymą, taip pat atsiduria sunkioje padėtyje. Ir kaip dažnai mes po laiko pykstame, kad nesugebėjome to arba to pasakyti, kada pasitaikė puiki proga.Žmogus, negalįs pasitikėti atmintimi, turi stengtis išlavinti savo vaizduotę, kuri automatiškai atsakytų į bet kurį klausimą.Yra mokslas, mnemonika vadinamas, kurio tikslas sistematiškai išlavinti žmogaus atmintį. Kiekviena mūsų mintis galvoje surišta su panašių minčių grupe. Sakydamas “galvoju apie šį dalyką dieną ir... naktį" — žodį “naktį” žmogus prideda nieko negalvodamas, nes posakis “dieną ir naktį” jam labai įprastas. Tuo būdu viena sąvoka traukia kitą paskui save. Vis labiau ir labiau išlavinus šį natūralų sąryšį tarp atskirų minčių, galima priversti mintis automatiškai reaguoti.Pagalvokime, ką prisimename, išgirdę žodį “knyga”. Kaip ji atrodo? — tuojau prisimename įrišimą, viršelį, popierių, spaudą, pavadinimą, autorių ir t.t.Klausiame toliau... — kam ji reikalinga? — skaitytojui, mokytojui, rašytojui ir t.t., ir t.t.Juo daugiau prasmingų žodžių suriš

ta į vieną grandį, juo geriau, nes išmokstame be jokio susijaudinimo dirbti, kaip reikėtų dirbti per egzaminus.Dar vienas menas lavina žmogų sąmoningai reaguoti į pavojų — tai džiu- džitsu. Šis japonų gynimosi būdas — arba “švelnusis menas”, kaip japonai jį vadina — reikalauja ,kad žmogus suprastų susidariusią situaciją ir tuojau reaguotų. Nei jėga, nei drąsa neišsprendžia kovos, bet veiksmo greitumas ir aiškumas. Paslėptas ginklas turi būti tuo pačiu akimirksniu pastebėtas, kuriuo ruošiamasi gintis. Ir čia reikia sekundę susikaupti — tai yra ta sekundė, kada žmogus susigūžia prieš šokdamas ant priešo ir atimdamas jo ginklą. Džiu-džitsu nėra paprastas sportas, mankštinąs žmogaus kūną: jo svarbiausias tikslas lavinti žmogaus dvasią ir mokyti jį sąmoningai veikti.Lavinti savo dvasios jėgas kiekvieno piliečio pareiga, tuo labiau šiais laikais, pilnais įvairių netikėtumų ir pavojų. Kiekvienas skautas, kiekviena skautė atsimena šią pareigą, nes negalėdami šaltai ir tiksliai galvoti, jie nesugebės įvykdyti savo pažado — padėti artimui.
DARBELIAI 

paruošė Miškinis

Sveiki!
"Linksmumas eina per girios 
Paukšteliai kelia vestuves. .

Štai, pats laikas paukštytei ir vilkiukui pra
dėti darbelius pavasariškom temom. Kaip matot, 
mano pavyzdėliai nėra sunkūs.

Piešinėliai A. ir B. parodo segtukus, padary
tus iš šių medžiagų: Yi svaro klijų miltelių, ge
ros dvi saujos pjuvenų, dažų /vistiek kokių/, 
vandens apsemti milteliams, spalvotos virvutės.

Sek šiuos žingsnius:
1. Įdek klijų miltelius j vandenį ir virink, kol 

klijai ištirps;
2. Pridėk dažus /Priklauso kokio tamsumo 

spalvos nori/;
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fflasxi didžioji Seim#
PIRMUOS PASTOGĖJE

• KSS prezidiuman nutarta kviesti sekančius 
Hartfordo vadovus: pirmininku s. V. Nenortą, 
vice-pirmininku s. I. Ruseckienę, I sekretoriumi 
ps. K. Jurkevičių, II sekretoriumi ps. J. Raškį, 
iždininku ps. V. Zdanavičių, raštų korektoriumi 
ps. J. Benešiūną, nariais — ps. K. Marijošienę, 
ps. V. Pileiką ir ps. B. Aleksandravičių.

• Skautiško skyrelio redaktoriumi "Draugo" 
laikraštyje patvirtintas ps. B. Juodelis, o "Nau
jienose" — Z. Miliūnaite.

• Nutarta vykdyti sk. ramovių, tėvų-rėmėjų 
komitetų bei židinių registraciją.

• Patvirtinto korespondencine Gintaro Ženklo 
vadovių mokykla, kuri apims teorinę dalį, stovyk
lavimą ir praktišką vadovavimo darbą. Mokyklos 
vedėja — v.s. L. Čepienė.

• BVS pristatymu j paskautininkio laipsnį pa
kelti s.v. v.si. s.v. v.sl.: P. Bernotas, Hartford, 
A. Bobelis, N.Y., R. Dapšys, Los Angeles, V. 
Gobužas, N.Y., G. Kurpis, Brocktonas, P. Molis, 
Worcesteris, č. Kiliulis, Bost., V. Piečaitis, Mont- 
realis, J. Ulenas, N.Y., R. Vizgirda, Clevelandas, 
G. Vildžius, Hartf. ir kun. dr. V. Cukuras, Hartf.

• SVS pristatymu j skautininkės laipsnį pa
kelta ps. A; Petukouskienė, Clevelande, ir į pa- 
skautininkes v.sl. v.sl.: J. Krutulytė, Cik., V. Pa- 
vilčiūtė, Cik., M. Vičiulytė, Baltimore, H. Mot- 
gabienė, Vokietija, ir A. O. Ūselytė, Čikaga.

• Sk. kat. vyr. dvasios vadovo pavaduotoju 
ALKK Vienybės valdyba paskyrė ps. kun. dr. V. 
Cukurą, Hartforde.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
• Šv. Jurgio proga Vyr. Skautininke Tėvynės 

Dukros ženklu apdovanojo šias skaučių vadoves, 
vyr. skiltininkes: Jolantą Drąsutytę, Meilę Lek- 
nickaitę, Aldoną Malcanaitę ir Viktoriją Vaiva- 
daitę — visos iš Cleveland©; Laimą Petrauskaitę, 
Elizabeth, N.J.; R. Tonkūnaitę, Putnam, Conn, 
ir Aldoną Žukauskaitę, Waterbury, Conn.

"GINTARO ŽENKLO" VADOVIŲ MOKYKLA
Pirmijos patvirtinta, v.s. Lidijos Čepienės va

dovaujama, jau veikia. Užsiregistravo skaučių 
vadovės iš šių vietovių:

Canada — 1, New Yorkos — 10, Čikaga — 
8, Hartfordas — 6, Baltimore — 8, Worcester 
— 2, Bostonas — 5; viso — 40 kursančių.

3. Nukelk nuo ugnies ir pridėk pakankamai 
pjuvenų sudaryti tirštą masę;

4. Kai masė atšals ir sustings, lipdyk figūrėles 
/A. — braškės; B. — gilės/, dažnai šlapinda
mas pirštus vandeniu. Nepamiršk pritvirtinti vir
vutes prieš galutinį lipdymą.

Sveiko darbo! Atminkit, Miškinis laukia jūsų 
laiškų. Rašykit į redakciją.

Sudaryta "Kuršių" draugovė iš 4-rių skilčių, 
po 10 skaučių skiltyje. Draugininke Lidija Čepie
nė, adjutante A. Lobuckaitė.

1. "Palangos" skiltis, skiltininkė B. Banaitytė
— Bostonas, paskiltininkė A. Noakaitė — N.Y.

2. "Klaipėdos" skiltis, skiltininkė V. Kleinie- 
nė — Bostonas, paskilt-kė V. PavilČiūtė -- Chicago

3. "Juodkrantės" skiltis, skiltininkė I. Treinie- 
nė — Bostonas, paskilt-e V. Laskauskienė — 
Baltimore.

4. "Nidos" skiltis, skiltininkė M. Gedmintaitė
— Bostonas, paskilt-ė R. Galdikaitė — Bostonas.

Pažymėtina, kad pirmoji užsiregistravo ir jau 
atsiuntė darbą Skrinskaitė Dalia iŠ Toronto.

ORO SKAUČIŲ PROGRAMA Seserijos Vadijos 
posėdyje pirmuoju skaitymu priimta ir leidžiama 
naudotis. Suinteresuotos vadoves kreipiasi tuo 
reikalu j Seserijos Vadiją.

Seserijos Vadijos Ūkio Skyriuje gegužės mėne
sio pradžioje bus galima gauti baltų rūtelių ir 
skautiškų atviručių. Kaino bus pranešta vėliau.

Tarptautinio Skyriaus reprezentacinis leidinys 
jau baigiamas tvarkyti. Gegužės mėnesį laukiame 
jo pasirodant.

PASIRUOŠIMAS VADOVIŲ IR VADŲ 
KORESPONDENCINEI SUEIGAI

Visų dabartinių sąjunginių organų kadencijos 
pabaiga š.m. lapkričio 1 d.

Iki birželio 15 d. turi būti pravestas Seserijos 
vienetų ir skautininkių surašymas ir išrinktos vie
netų atstovės /Nuo dviejų vienetų — 1 atstovė/. 
Iki to laiko sumokėti nario mokestį, nesumokėju
sios nario mokesčio, negalės dalyvaut rinkimuose.

VADOVIŲ IR VADŲ SĄSKRYDIS numatomas 
birželio 15 ir 16 dienomis skautų bičiulio Bačiū- 
no kaimynystėje — gražioje p.p. Linkų vasarvie
tėje.

Visos vadovės prašomos iki to laiko prisiųsti 
vadijai savo vienetų veikimo apyskaitas, pagei
davimus, sugestijas. Dalyvaujančios sąskrydyje 
galės pranešimus padaryti ir gyvu žodžiu. Į są
skrydį alukiame atvykstant apie 150 sesių ir bro
lių. Dienotvarkėje numatoma praktiški užsiėmi
mai, 2 diskusiniai pašnekesiai, laužas, vadovių ir 
vadų sueigos organizaciniams reikalams aptarti.

Seserijos Vadija savo posėdyje kovo mėn. 24 d. 
nutarė pareikšti padėką A. J. Jokūbaičiui ir Pa
prastam Piliečiui už skautėms ir skautams pa
žadėtus paaukoti Vinco Krėvės raštų 8 tomus, iš 
kurių 2 tomai jau gauti.

Sveikiname "Skautų Aido" platinimo vajaus 
konkurse I vietą laimėjusią pavieniam platinime 
ps. Danutę Kerševičienę, Toronte, vyr. skaučių 
skilti Omahoje su vadove G. Kovaite laimėjusią 
III vietą ir skaučių "Pelėdų" skiltį Clevelande su
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”odove A. Molcanaite surinkusią nemaža taškų. 
Gaila, kad dar yra 10 vietovių, iš kurių negauta 
nė viena S.A. prenumerata.

Sesės, raginame sukrusti ir ko greičiau užsi
prenumeruoti ir paraginti neužsiprenumeravusias 
tai padaryti.

Šiais jubiliejiniais metais "Skautų Aide" talpi
nama ypatingai daug gražios ir įdomios medžia
gos. Sesės, savo nerangumu nenuskriauskite sa
vęs, neuždarykite "Skautų Aidui" durų; skaity
kite pačios ir duokite kitiems paskaityti.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
• Worcesterio Nevėžio vietininkuos viet. ps. 

V. Bliumfeldui išvykus atlikti karinės prievolės, 
naujuoju vietininku nuo š.m. kovo mėn. 25 d. 
patvirtintas s.v. v.si. P. Molis /40 Coral St., 
Worcester, Mass./.

• Bostono Žalgirio tunto tunt. s.v. v.sl. C. 
Kiliuliui išvykus atlikti karinės prievolės, naujuo
ju tuntininku nuo š.m. balandžio mėn. 7 d. pa
tvirtintas ps. A. Treinys. /30 Pleasant St., Bos
ton 25, Mass./.

• LSB JAV I-jo rajono vadeivos pristatymu, 
patvirtinta sekanti mūsų repr. skilties į BSA 
džiamborę sudėtis: si. R. Žižiūnas, Wore., sL R. 
Šležas, Bost., psl. K. Matonis, Wore., psi. V. 
Gailiūnas, Wore., sk. A. Garsys, Wore., psl. G. 
Čepas, Bost., sk. B. Banaitis, Bost., ir sk. A. 
Sinkys, Bost. Reprez skilties skiltininku patvirtin
tas si. R. Žižiūnas. Vieneto vadovu — s. M. 
Manomaitis.

KANADOS RAJONAS

MONTREAL, QUE.
Kovo 9-10 d. Montrealio skautų tuntą pirmą 

kartą aplankė VS v.s. Stp. Kairys. Buvo šven
čiama šv. Kazimiero šventė. Išvakarėse įvyko 
skautų-čių tuntų bendras vadijų posėdis, dalyvau
jant VS ir Skautų Tėvų-Rėmėjų Komitetui. Na
grinėti skautų ideologiniai klausimai, pasidalin
ta mintimis uniformų ir vilkiukų literatūros rei
kalais.

Šv. Kazimiero minėjimo dieną iškilmingas pa
maldas atnašavo kun. ps. S. Kulbis, S.J., pa
mokslą apie Šv. Kazimierą posake parapijos kle
bonas kun. J. Bobinas. Visi skautai-ės priėmė šv. 
Komuniją. Po pamaldų parapijos salėje buvo 
bendri pietūs ir iškilminga sueiga, kurion atvyko 
ii Kanados Katalikų Skautų Federacijos Montr. 
apygardos skautininkas Jean Louis Houle, nusi
pelnęs lietuvių skautų bičiulis.^ Sueigos metu 6 
sesės ir 1 brolis davė skauto įžodį. Dr. J. Basa
navičiaus skautų-vyčių būrelio vadas buvo pa
keltas į v. si. laipsnį. Kalbas pasakė VS ir s. 
J. L. Houle. Po sueigos VS rodo laiko pabuvoti 
Su skautais vyčiais ir pasidalyti mintimis skautų 
Vyčių šaką liečiančiomis problemomis. s. n.

JAV RAJONAS

CLEVELAND, OHIO
• /sks/ Cleveland© Pilėnų tunto Simono Pau“ 

kanto skautų vyčių būrelis savo metinėje sueigoje 
kovo 10 d. naujai kadencijai išsirinko vadovus. 
Būrelio vadu perrinktas sk. vytis v.sl. R. Vizgirda, 
jo pavaduotoju išrinktas sk. vytis v.sl. Alg. Mu- 
liotis ir iždininku — sk. vytis si. Alf. Baliūnas.

• /sks/ Clevelando popietinis dienraštis "The 
Cleveland Press" kovo 20 d., rašydamas apie 
Picker X-Ray rentgeno aparatų gamyklą, pabrė
žė, jog ten dirba trylika skautybei atsidavusių 
asmenų. Esą tai esanti įmonė, kuri gali didžiuotis 
didžiausiu skautų skaičiumi Clevelande. Jų tarpe 
paminėti bei nuotraukose pavaizduoti lietuviai — 
ps. VI. Bacevičius, ps. V. Jokūbaitis ir jūrų skau
tas Kižys.

• /sks/ Kovo 24 d. pas v.s. Pr. Karalių buvo 
visuotinė Clevelando Skautininkų Ramovės suei
ga. Jai pirmininkavo jūrų s. VI. Petukauskas, o 
sekretoriavo jūrų ps. Pr. Petraitis. Ligšiolinis Skt. 
Ramovės seniūnas v.s. P. Karalius davė išsamią 
šios ramovės veiklos apžvalgą nuo 1955 m. ru
dens iki Šiol. Kiek laikas ir sąlygos leido, skau
tininkai solidariai rėmė Pilėnų tunto, Vokietijos 
rajono, Džiamborės Fondo bei kitokius skautiškos 
veiklos pasireiškimus. Palaikyti širdingi ryšiai 
tarpe skautininkų šeimų, o taip išvien veikta su 
skautininkėmis. Renkant naujai kadencijai se
niūną, juo buvo perrinktas v.s. Pr. Karalius. Su
eigos pabaigoje pasisakyta įvairiais ramovės ir 
skautų veiklos reikalais. Iškelta gražių minčių ir 
sumanymų, kuriems Clevelande atviri keliai.

• /sks/ Kovo 10 d. pas Gaidžiūnus buvo 
Clevelando ASS skyriaus sueiga. Joje diskutuota 
stud, organizacijų ideologijų klausimais bei ap
tarti einamieji reikalai. Pastarųjų tarpe pirmauja 
ASS visuotinis suvažiavimas gegužės 4-5 dieno
mis Clevelande. Jam pradėta ruoštis — clevelan- 
diečiai žada atlaikyti tą dydį antplūdį. Pasvei
kintas fil. Stp. Matas, Clevelando vytiečių pir
mininkas, su jo gautu magistro laipsniu metalur
gijoje. Dirvos red. B. Gaidžiūnas sueigos daly
viams parodė filmus iŠ Vokietijos stovyklų bei 
šiaip vaizdus. Ponios N. Gaidžiūnienės skanėstai 
buvo puikūs. Didelis ačiū!

CHICAGO, ILL.
• /sks/ Kovo 10 d. pradėtos buriavimo kur

sų paskaitos, kurias skaitlingai lanko jūrų skau
tai, jūrų skautės, jūrų budžiai ir gintarės. Kursus 
veda jūrų sktn. E. Jasiukaitis, dar Vokietijoje iš
leidęs rotatorium spausdintą vadovėlį "Jūros 
skauto ABC". Jam padeda jūrų ps. A. Levanas.

HARTFORD, CONN.
Balandžio 6 d. Hartforde įvyko LSB I-jo Rajo

no skautų vadovų sąskrydis. Sąskrydžiui pirmi
ninkauti pakviesti ps. V. Bliumfeldas, Worceste
rio skautų vietininkas ir vyr.sl. č. Kiliulis, Bos
tono skautų tuntininkas. Sąskrydžio sekretoriai
— ps. V. Pileika ir sk.v. Stp. Zabulis. Garbės 
prezidiumo vietas užėmė s. V. Nenortas, Rajono 
Vadas ir Brolijos Užsienio Skyriaus vedėjas ps. 
A. Banevičius.

Vietovių vadovai davė pranešimus apie savo 
vienetų veiklą: Hartfordo — v.sl. Pr. Bernotas, 
Worcesterio — si. A. Glorias, Waterburio — ps. 
R. Pakalnis, New Yorko — ps. R. Kezys, Bostono
— v.sl. č. Kiliulis. Rajono Vadeiva v.s. A. Ma
tonis davė bendrą rajono veiklos apžvalgą. Suei
gos metu buvo nubalsuota iš rajono kasos pa
skirti 25 dol. reprezentacinei skilčiai, kuri at
stovaus lietuvius amerikiečių skautų džiamborėje 
ir 25 dol. Džiamborės Fondui. Taip Pat prane
šimus padarė rajono skyrių vedėjai.

Diskusijose buvo paliesta visa eilė klausimų 
liečiančių atskirų vietovių veiklą. Čia aktyviai
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DŽIAMBORĖS FONDAS

Ir vėl galime pasidžiaugti kartu su visais, DF 
talkininkais, su visais DF bičiuliais ir mūsų Ski 
Aido" skaitytojais naujais laimėjimais Džiambo- 
rės Fondo vajaus bare. Negalime pasakyti, kad 
minėti laimėjimai yra ypatingai dideli, bet gali
me teigti, kad DF vajus vėl pradeda k’e^ sPar" 
čiau riedėti. Dar toli iki užsibrėžtos surinkti pini
gų sumos, o laiko jau visai mažai beliko iki Ju
biliejinės Džiamborės, iki Rovermooto, Indabos, 
Tarptautinės Konferencijos ir JAV Skautų Taut. 
Stovyklos, bet visgi galime jau daugiau vilties 
turėti, kad vajus pavyks. Tai, žinoma, priklau
sys vien nuo mūsų pačių — nuo visų mūsų 
brolių skautų ir vadovų. Jei nelauksime, kad 
"kas taį" gali ir privalo aukas rinkti ir aukoti, 
o patys* tai atliksime, tai tikrai dar surinksime 
taip labai reikalingus 1957 metų didiesiems re
prezentaciniams žygiams pinigus!

Jau Šiandien tikrai iš gaunamų laiškų aišku, 
kad laimi tas, kas DF vajaus eigoje ’parodo dau
giau judrumo, veržlumo — kas sugeba surasti 
laiko ir noro aukas rinkti. Pasisekimų turi tas, 
kas nelaukia, kad pinigai pas jį ateitų ir stebisi, 
kodėl jie nebeateina, o tas, kuris juos renka. 
Šiandien aišku, kad mūsų malonūs taut Ašiai ne
atsisako padėti DF-ui ir jį mielai paremia, bet 
rinkti aukas mes turime patys! Ir jei mes 
visi aukos rinksime, tai mes tuos $3.500 dar 
surinkti spėsime. DF vajus yra mūsų visų reika
las, ir niekas negali pasakyti, kad ”ir be man’s 
apsieis" — ne, neapsieis!

Šiandien norėtume taip pat pranešti, kad DF 
įsigijo naujų, mielų bičiulį, Detroito Lietuvių Sce
nos Mėgėjų Būrelį. Pakviestas DF remti Komi
teto Londone, Ont., jis pranešė, kad vaidins be 
jokio atlyginimo, vaidins tam, kad visas pelnas 
atitektų DF-ui. Ar tai ne gražus, sektinas pa
vyzdys? DF reiškia Detroito Lietuvių Scenos Mė
gėjų Būreliui už jo talkų savo gilių, lietuviškų 
padėkų!

Žemiau skelbiame nuo 1957 m. kovo 10 d. 
iki balandžio mėn. 9 d. DF iždininkų pasieku

sias aukas.
74. Bostono ASS Skyrius per sesę B. Ba-

naitytę .................................................... $75.00
75. Pagal aukų lopus Nr. 10, 15a ir 20a

per ps. Alg. Banevičių, Boston, Mass. $59.00
76. Pagal aukų lapų Nr. 6a per j.s. L.

Knopfmilerį, Čikaga, III. ................. $ 5.00
77. DF Remti Komitetas, London, Ont.

/parengimo pelnas/ per komiteto 
pirm. V. Gudelį .................................. $61.44

78. Pagal aukų lapų Nr. 8a per DF Įga
liotinį Toronte ps. VI. Rušų ............. $30.50

Viso $230.94 
Iki š.m. kovo 10 d, buvo surinkta $2.079.67 
Viso iki 1957 m. balandžio 9 d. $2.310.61 
Čia reikia pastebėti, kad ištiktųjų surinkta 

kiek daugiau, nes daugelis vietovių tęsia vajų ir 
pinigų DF iždininkui dar nepasiuntė.

Toliau pateikiame naujuosius DF Geradarius 
ir DF Garbės Rėmėjus.

DF GERADARIAI
16. Ignas Vileniškis, Boston, Mass $10.00
17. Juoz. Berzėnas, Mount Brydges, Ont. $10.00

DF GARBĖS RĖMĖJAI
2. Bostono ASS Skyrius $75.00

Lietuviškasis Džiamborės Fondas visiems jį sa
vo aukomis paremusiems, naujiesiems DF gera
dariams bei DF garbės rėmėjams, visiems mūsų 
brangiems, ištikimiems talkininkams broliams 
skautams ir vadovams bei gerbiamiems mūsų bi
čiuliams, labai, labai nuoširdžiai dėkoja. Mūsų 
dėkingumas Jums yra tikrai labai didelis. Mes 
Jums dėkojame ir esame kartu priversti Jūsų vėl 
prašyti — ištverkite ir toliau padėkite DF. Šau
kite ir kitus brolius į didžiųjų talkų mūsų visų 
Džiamborės Fondui! Mes jau stovime ant 1957 
metų didžiųjų skautiškojo pasaulio įvykių slenks
čio! Nulemkime juos savo naudai, padėkime kas 
kaip galime Džiamborės Fondui!

ps. O. Gešventas, DF Sekretorius

rciškėsi v.s. A. Matonis, v.si. J. Ulėnas, ps. J. 
Beneš.ūnas, ps. A. Banevičius, ps. R. Kezys, ps. 
A. Treinys, v.si. P. Molis, ps. V. Pileika, ps. V. 
Bliumfeldas, v.s. V. Nenortas, ps. R. Pakalnis, 
v.si. Č. Kiliulis, v.si. Pr. Bernotas, ps. J. Raškys, 
si. V. Kirkyla, psl. A. Šetikas, A. ir D. Glodai.

Sekantis rajono vadovų sųskrydis įvyks šį ru
denį Bostone, kur ta proga bus surengtos atitin
kamos iškilmės ir skautiška šventė.

šis sųskrydis praėjo tylioj, darbingoj nuotaikoj. 
Vadovai grįžo į savas vietoves, sustiprinę savo 
ryžtų dirbti Dievui, tėvynei, artimui, ps. R. Kezys 

LOS ANGELES, CALIF.
Los Angeles Skautų-čių Židinys kovo 24 d. 

prasmingai paminėjo įkūrėjo ir Skautybės sukak
tis. Paminėjimo sueiga įvyko pas Pakalniškius, 
Santa Monicoje. Tai progai skirtų pašnekesį skai
tė žurnalistas ir visuomenininkas Algirdas Gus
taitis. Kortu įvyko ir Židinio statutine sueiga. Be 
židiniečių dalyvavo gražus būrys Los Angeles 
skautų ir skaučių vadovų susipažinimui su Židi
nio skautų-čių veikla.

Los Angeles skautų-čių Židinys, įsteigtas 1955 
m., jau yra įžengęs į antruosius veiklos metus. 
Šiuo metu Židiniui vadovauja Liucija Zaikienė ir 
Pr. Pakalniškis. S. L.

WATERBURY, CONN.
Waterburio skautai ir skautės vasario mėn. 24 

d. dalyvavo iškilmingoje sueigoje minėdami Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo šventę ir BP 
gimimo sukaktį. Kartu įvyko skautiška bei lie
tuviška paroda su dideliu įvairių eksponatų skai
čiumi. Minėjimas, prasidėjęs 1 vai. p.p., buvo 
kelių dalių. Skaitomi vietininkijų įsakymai, duo
tas įžodis /skautas ir Šešios skautės/. Vasario 16 
proga v.s. A. Matonis kalbėjo apie Lietuvos ne
priklausomybę ir lietuvybę, o BP 100 metų gi
mimo sukakties proga kalbėjo s. O. Soulaitienė. 
Ji papasakojo savo atsiminimus iš skautų įkūrėjo 
namų Anglijoje 1936 m. šv. Kazimiero dienos 
proga v.s. A. Saulaitis pasidalino keliomis min
timis apie Lietuvos skautų globėja. Taip pat kal
bėjo BSA Waterburio užmiesčių skautų vadovas 
p. Vaitkus.
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Aplink solę prie sienų stovėjo o pielO didelių 
stalų, suskirstytų dalimis — skautų LK Šarūno 
dr-vės, vilkiukų būrelių, skaučių vietininkijos, 
skautiškos literatūros lietuviškai ir kitomis kalbo
mis ir kt. Skautai parodai jau ilgai ruošėsi, dirb
dami paskirai, skiltimis ir vienetais.

Einant ratu pro eksponatus, Šarūno draugovės 
staluose buvo daugybė skautų paruoštų skauta- 
mokslio ir lietuviškų dalykų. G. Cempė, pastatęs 
iš pagaliukų Eifelio bokštų, išpiaustinėjęs lietu
viškų modeliukų, laimėjo pirmų vietq. Už gam
tos rinkinius dovaną gavo A. Saulaitis jr., o A. 
Kuzmickas ir Z. Seliokas laimėjo už savo paukš
čių inkilėlį ir laivo modelį. Kiti draugovės ekspo
natai buvo pėdsakų (lediniai, piešiniai, Lietuvos 
žemėlapis su tuntais ir vietininkijomis, įvairūs 
modeliai ir kt. Scenoje skautai paruošė stovykli
nių įrengimų prie pastatytų palapinių.

Vilkiukų dalyje buvo daug darbelių. V. Ma
tonis gavo dovaną už stovyklos modelį ir už 1 957 
m. jubiliejinės džiambores. vartų modelį. R. Mel- 
ninkaitis, padaręs lietuviška barškynę, gavo ant
ra premijų. Vilkiukų draugovė sienose sukabino 
didelį skaičių fotografijų iš vietininkijos gyveni
mo, daugiausia iš stovyklų.

Sekančiame skyriuje v.s. A. Matonis, daug pri
sidėjęs prie parodos pasisekimo, išdėjo įvairiomis 
kalbomis skautiškos literatūros ir įvairių diagra
mų apie pasaulio skautų organizacijas. Salės vi
duryje, prie scenos, stovėjo žalio staltiese ap
dengtas staliukas su 8P paveikslu viduryje. Sce
noje, užpakalyje paveikslo buvo minėta stovyk
lėlė su iškeltom vėliavom.

Paėjus toliau, buvo v.s. A. Saulaičio surinktos 
knygos apie skautybę, dauguma atvežtų iš Lie
tuvos, daug retų. Buvo ir BP paskutiniai žodžiai 
įrašyti dideliame popierio lape. Sekė Šarūno d-vės 

laikraštėlio "Mūsų Lapinės" skyrelis su brėži
niais, aiškinančiais kaip ML leidžiama.

Skaučių skyriuje buvo parodomi daugiausia 
rankdarbiai, iŠsiuvinėjimai. Buvo ir tautinių kos
tiumų, išsiuvinėtų lietuviškais raštais medžiagų, 
albumų, prilipintų lietuviškų vaizdų, kalėdinių 
sveikinimų, lietuviškų raštų, fotografijų rihkinių 
iš įvairių stovyklų. Už savo darbus premijas lai
mėjo M. Matonytė už lėlę, L. Bacevičiūtė už 
rankdarbius, I. Pesytė už bliūzę, Z. Smolskiene 
už lietuviškai išsiuvinėtų pagalvį ir E. Bazėnaite 
už juostų. Pirmų vietų laimėjo Z. Bazėnaitė už 
tautinį kostiumų.

Sktn. Petniūnas iš Hartfordo paruošė jūros 
skautų skyrių su įvairiais jų vartojamais instru- 7 
mentais ir retom fotografijom iš Lietuvos. Taip 
pat ten gulėjo Dariaus ir Girėno Lituanicos spar
no drobės gabalėlis.

Tėvų ir rėmėjų komitetas įgijo praktiškas 
skautiškas dovanas ir jas įteikė laimėjusiems 
skautams ir skautėms. Psktn. R. Pakalniui už 
ilgametį ir rūpestingų darbų vietininkijoje Tėvų 
Komitetas įteikė dovanų. Taip pat Tėvų komite
tas, įvertindamas L.K. Šarūno draugoves darbų 
leidžiant rotatoriumi "Mūsų Lapinę", keturių 
puslapių mėnesinį draugovės laikraštėlį, jai įteikė 
dovanų. Laikraštėlio tikslams buvo surinkta $17.

Po sueigos uždarymo parodo publikai buvo 
atidaryta iki 6 vai. vak. Atsilankė iš viso apie 
200 žmonių, jų tarpe ir seseles iš Putnamo. 5 
vai. v. įvyko tėvų ir rėmėjų komiteto susirinkimas 
Išrinkta valdyba: C. Bogušas — pirmininkas, M. 
Pesienė — vicepirmininkė ir sekretorė, p. Liau- 
kienė —— iždininkė.

Atsilankę į parodų pareiškė, kad jie susižavėjo 
ir buvo sudominti daugybe skautiškų ir lietuviškų 
darbelių bei skautų-čių dvasia sueigoje. A. S. ji.
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2. Daug gėlyčių jos nuskynė. 3. Šypsos saulė ir gėlytės.
Daug vainikų nusipynė. Šoka, džiūgauja mergytės.
O-čia-čia! Ei-lė-liū! Į O-čia-čia! Ei-lė-liū! )
Oi, dar liko daug gėlių! J 2 k. Pievoje tiek daug gėlių! j 2 k.
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