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į^iiinžui Jiofnimyfa
Opaus garbės jausmo žmonės 

dažniausiai yra tokie charakte
riai, kurie be galo neatsargiai 
elgiasi su svetimu orumu, su 
svetimu geru vardu ir su sve
tima ambicija; neturi jokių prin
cipų saugoti tai ne jiems pri
klausančiai garbei, neatjaučia 
jos, bet už tat visą teisingumo 
jausmą ir visą išmintingumą, 
kai jų pačių šventas asmuo, nors 
švelniausiai yra paliečiamas. Iš 
tikro, nuostabi garbė yra čia 
ginama!

Fr. W. Foersteris.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

• Sv. Jurgio Dienos proga LSB Vyr. Skauti
ninkas apdovanojo ordinu "Už Nuopelnus": sk. 
rėmėją p. S. Prapuolenį /Worch./, ps. VI. Ba
cevičių (CL), s.v. v.sl. A. Muliolj (CL), ir j. budį 
v.valt. A. Androšiūną (Cl.); Vėliavos Žymeniu 
oro sk. si. A. Gustaitį (Bost.) ir Pažangumo Žy
meniu — si. E .Radvenį (Los Angeles).

• LSB Oro Sk. Skyriaus vedėjo pristatymu 
Skyriaus bendradarbiais nud balandžio mėn. 20 
d. patvirtinti: oro sk. v.sl./v.sl. D. Dulaitis (JAV), 
J. Stasionis (Kanada), A. Levinas (JAV) ir L. 
Koronkevičius (Australija).

• BVS gegužės mėn. 4-5 d.d. dalyvavo suva
žiavime Clevelande. Ta proga turėjo pasitarimus 
su Cleveland© Sk. Ramove Tautinės Stovyklos 
(1958 m.) reikalais ir dalyvavo abiejų tautų iš
kilmingoje sueigoje.

• BUS bendradarbis ir LSB repr. leidinio ang
lų kalba redaktorius ps. A. Banionis gegužės 
mėn. 19 d. lankėsi Toronte ir turėjo pasitarimus 
su BVS ir "Sk. Aido" vyr. red. v.s. C. Senke
vičiumi. Repr. leidinio medžiaga yra jau atiduota 
spaustuvei. Jo pasirodymo laukiama liepos mėn. 
pradžioje.

Nepriklausomos Lietuvos Įgaliotam 
Ministeriui Washington'e

Povilui Ž a d e i k i u i
mirus, gimines, pažįstamus ir visus tau
tiečius, liūdinčius, netekus vieno iš tau
tos vyrų, užjaučia ir kartu liūdi

"Skautų Aidas"

Dideliam skautų bičiuliui, studenčių 
Skaučių Dr-vės Garbės Nariui

Prof. Dr. Jurgiui Žilinskui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame buv. Se
serijos Vadę v.s. Ksaverą Žilinskienę ir 
Šeimą.

Wcterburio skaučių ir skautų 
Vietininkijos ir Tėvų Komitetas

• Čikagos oro skautų iniciatyva rengiama 
oro sk. stovykla Custard, Mich., rugp. mėn. 31 
d. — rugsėjo mėn. 7 d.

• Sudaryta nauja Toronto skautų Rambyno 
tunto vadija sekančios sudėties: jūr.v.s. VI. Ša
rūnas — tuntininkos, v.s. Č. Senkevičius — 
tuntininko povad., kun. P. Ažubalis — tunto 
dvasios vadovas katalikams, dr. M. Kavolis — 
tunto dvasios vadovas evangelikams, Tėvas Pau
lius, OFM — dvasios vadovas vilkiukams kata
likams, s.v. v.sl. A. Dailydė — tunto adjutantas, 
s.v. v.sl. J. Danaitis — ūkio dalies vedėjas, s.v. 

v.sl. L. Baziiiauskas — iždininkas ir Perkūno sk. 
vyčių būrelio vados, ps. A. Baziiiauskas — skau
tų instruktorius, ps. V. Abromaitis — Vilkiukų 
dr-vės draugininkas, s.v. v.sl. J. Karasiejus — 
skautų Mindaugo dr-vės darugininkas ir pulk. J. 
Barausko sk. vyčių būrelio vadas, v.valt. V. Va
laitis — Herkaus Mentės jūrų budžių įgulos va
dos, v.valt. R. Namikas — Vaidoto laivo vadas.

ATITAISYMAS
Jūrų skautų Jubiliejinė stovykla įvyks 

Š.m. rugpjūčio mėn. 11-31 dienomis, 
ne 11-21, kaip anksčiau buvo paskelbta
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BUDĖTI
v.s, S. Kairys, VS

Šiais jubiliejiniais pasaulio skautybės 
metais išeisime į vasaros stovyklas di
desniu skaičiumi kaip bet kada. Žinios 
iš vienetų kalba, kad neliks nė vieno 
nestovyklavusio tunto, vietininkijos ar 
draugovės.

Mūsų judriai jūros skautų šakai šių 
metų vasara ypač svarbi. Jie suskris 
savo pirmojon šiame kontinente jubi- 
liejinėn stovyklon. Jiems — gero vėjo 
ir gero postovyklinio šuolio visuose jū
riniuose židiniuose!

Šios vasaros didžiausias įvykis, be 
abejo, yra tarptautinė džiamborė, vy
čių ir skautihinkų stovykla Anglijoje. 
Reprezentaciniams vienetams baigiant 
šiam svarbiam žygiui pasiruošti, tenka 
nepaprastai pasidžiaugti dideliu LSB 
Užsienio Skyriaus nudirbtu darbu bel
džiantis į visas galimas tarptautinių 
skautiškų institucijų duris ir, ypač, 
ugdant LSB Džiamborės Fondą, kurio 
parama padės įvykdyti numatytus Bro
lijos vienetų reprezentacinius darbus. 
Tenka dėkoti mūsų gerbiamai visuome
nei, atskiroms organizacijoms ir bro
liams skautams - vadovams, kurie padė
jo idėjai virsti tikrenybe. Mums yra 
ypatingai brangus plačiosios visuome
nės parodytas Brolijai pasitikėjimas. 
Mes jos neapvilsime, stengdamiesi pa
daryti viską, kad dar aukščiau iškiltų 
Lietuvos trispalvė tarptautiniame pa
saulio jaunimo susibūrimė.

Visai neseniai iš Tarptautinio Skautų 
Biuro atėjęs Egzilų Skautų Associacijų 
Tarybai kvietimas dalyvauti Tarptau
tinėje konferencijoje 6 atstovų sąstate 
h- panašus kvietimas atvykti 64 skautų 
sąstate į Jubiliejinę Džiamborę yra ypa
tingos svarbos Brolijai. Šie kvietimai 
yra mūsų laimėjimas po dešimtmečio 
atkaklaus darbo. Turime tat džiaugtis, 

kad mums pakako skautiško takto ir ge
ros valios suderinti TSB, vietinių kraš
tų skautiškų organizacijų ir įstatymus 
leidžiančių institucijų nuostatus su sa
vomis tautinėmis aspiracijomis bei 
tvirtu pasiryžimu išlaikyti savąją lietu
višką Broliją. Egzilų skautų ir skaučių 
junginiui linkėtina gražaus augimo, nes 
tik per jį įgauname didesnio tarptauti
nio svorio, per jį pasijusime nesą vieni.

Santykių su vietinėmis asscciacijo- 
mis reikalu mes turėjome eilę patari
mų. Daugelis jų kilo, aišku, iš nuošir
daus rūpesčio išlaikyti lietuvišką skau
tų organizaciją nepabirusią tarn sveti
mųjų, ne tirpstančią, bet nuolat augan
čią ir dvasinės naudos duodančią mūsų 
priaugančiam jaunimui. Eilė šių patari
mų, tenka pripažinti, buvo nuspalvinti 
jau gerokai nusistovėjusios skautybės 
organizacinės struktūros ir kartais net 
dvasios nepažinimu ar net pavargusio 
bėglio nervingu kojų trepsėjimu, už
mirštant savąją benamę padėtį ir for
matą. Ir šiandien atrodo, kad Brolijos 
pasirinktasis takto ir atsargaus budėji
mo kelias buvo vienas iš pačių geriau
sių. Egzilų skautų problema nemirė per 
dešimtį metų. Ji nemirs, jei jos patys 
nenumarinsime, jei visomis pastango
mis stiprinsime savuosius vienetus ir 
budėsime. Tai yra mūsų pagrindinis 
uždavinys švenčiant pasaulinės skauty
bės sukaktį ir greitai žengiant į savo
sios Sąjungos 40 metų jubiliejinius 
metus.
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Skautybės principai ir darbo metodas visiems mums žinomi. Ten yra viskas kilniausia ir patraukliausia, ką tik jaunimui gali auklėjimo organizacija patiekti. Deja, jau taip atsitinka, kad dažnai daugelį gražių dalykų paliekame tik popieriuje. Tai ne skautavimas, tai ne auklėjimas. Juk turime vienetų, kuriuose skautiškasis berniukų pažangumas yra grynas nuliui, kuriuose darbo planavimo iš viso jokio nėra, turime skautų, kurie mano, kad Brolija yra koks žaidimų klubas ar šiaip tik visuomeninė organizacija. Yra, deja, ir skautų, kurie pagrindinius skautybės principus, išreikštus obalsyje ir įstatuose, lanksto taip, kaip jiem tą dieną geriau ir patogiau. Dėl to auga “šiaudiniai” skautai, žmonės be principų švytinčiose uniformose. Iškilmingos vienetų sueigos dažnai sudaro labai klaidinantį įspūdį, nes jomis praktiškai ir pasibaigia visas skautiškas veikimas, visas auklėjimo darbas, o tuo tarpu skiltys ir dr-vės jokios gyvybės B.-P. nurodyta prasme nerodo. Klaidingas mūsų jaunimo demokratijos laisvių išsiaiškinimas, atmetant pareigos prievolę, yra vienas kaskart daugiau pastebimų reiškinių. Su tokiais “darau, ką noriu, o ką jie man padarys” turi vargo draugininkai, tuntininkai ir net pati Brolijos Vadija.Čia suminėtos negerovės, kaip nesilaikymas skautiškų principų, apsileidimas pažangoje, vien išviršinis švytėjimas, susmukusi neplaninga mažųjų, pa

grindinių vienetų veikla ir “darau, ką noriu” yra usnys mūsų Brolijos kelyje. Joms rauti reikia visų skautų ir vadovų sujungtų pastangų, jei mūsų Brolija nori atlikti savo misiją emigracijoje. Reikia atsikratyti žalingo galvojimo, kad, štai, dabar, ne Lietuvoje esant, sąlygos pasikeitė, su jomis pasikeitė ir uždaviniai — turime dėmesį kreipti vien į lietuvybės išlaikymą, į jaunimo subūrimą smagiam laiko praleidimui savoje aplinkoje. Tai būtų likiminė klaida, nes reikštų atsisakymą nuo pilnutinio žmogaus — lietuvio auklėjimo kelio.Šiandien, siekdami savo tarptautinio pripažinimo ir didesnio įnašo lietuviško jaunimo auklėjimo darbe, turime ypatingą dėmesį atkreipti į mūsų darbo bei skautų ir vadovų kokybę. Netiesiam, neklusniam, negarbingam, moraliai palaido gyvenimo, nedrausmingam skautui, jei jis neįstengia prisiderinti prie skautiško žaidimo taisyklių, turėtų būti nurodytos durys iš Brolijos.Brolijos vienetų vėliavoms vasaros stovyklose plevenant, ryžkimės pakilti virš kasdienybės dulkių, ryškimės tvirtesniu žingsniu eiti tikru skautišku keliu, kad, rudeniui atėjus, per mūsų vienetus pereitų naujo dinamiško noro kurti, noro judėti banga.Iškeikime aukštai Baltos Lelijos Vėliavą drauge su tais broliais reprezentantais, kurių rankose bus Trispalvė Jubiliejinėje Džiamborėje Anglijoje.

3VS v.s. Stp. Kairys 
šaunių Cleveland© skau- 
tųskaučių tarpe

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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DIDYSIS LAIMĖS GRIOVĖJAS
Alfa SušinskasŽmogus visaip gali sugriauti savo ir kitų laimę ir padaryti tiek save, tiek ir kitus nelaimingus.Betgi ypač žiaurus žmogaus laimės griovėjas yra jo nepaisąs elgesys savo ir kitų atžvilgiu.Jei žmogus jaunystėje įpranta nepaisyti ir į viską be dėmesio ranka numoti, tada nepaisymas jį lydi per visą gyvenimą, ne kartą jam atnešdamas skaudžias nelaimes ir net peranksti nuvarydamas jį į kapines. Nepaisymas, jaunystėje pasėtas, duoda labai liūdnų vaisių vėlyvesniajame gyvenime.Jaunojo žmogaus energija ir drąsa neturi būti be atodairos ir nieko nepaisanti. Dėl nepaisymo jaunose mokslo dienose ne vienas turi pasitrauti iš mokyklos, ne vienas tampa valkata ir net į kalėjimą patenka dėl nusikaltimų, kadangi jis nepaisė Dievo įsakymų ir vyresniųjų nurodymų, patarimų. Dėl įpročio nepaisyti ne vienas jaunasis žmogus nenaudingai praleidžia laiką ir savo jaunystę vėjais prašvilpia...Prieš kiek laiko Pittsburgho, Pa., žmones sujaudino šiurpi automobilių nelaimė.Pasiėmęs naują tėvo automobilį ir į jį sausakimšai prisisodinęs mergaičių ir berniukų, jis, tik ką baigęs augštesnią- ją mokyklą, lakstė juo po Pittsburgho North Parką, kuriame buvo jo mokyklos mokslo metų baigtuvių iškyla. Ir daugiau jaunuolių zvimbė automobiliais po didžiulį parką.Vienoje šio parko vietoje susieina du keliai, ir prie vieno iš jų netoli sankryžos stovi ženklas “Stok!”. Tuojau už sankryžos auga dideli krūmai, ir dėl to visai nematyti antrojo kelio.Kalbamasis jaunuolis, automobiliu lėkdamas 60 mylių, nė nebandė sustoti ties tuo sustojimo ženklu. Ir vos tik jis pro jį prašovė, staiga iš antrojo kelio sankryžoje pasirodė kitas automobilis sd moksleiviais, į kurį jis smogė visu greičiu...Atvykusi policija pamato šitokį vaizdą: sustojimo ženklo nepaisęs vairuotojas ir viena mergaitė — užmušti vietoje,. per abu automobilius — 8 sunkiai 

sužeisti, abi mašinos — sutriuškintos...Štai, ką padarė jaunojo vairuotojo nepaisymas ženklo sustoti!Jei žmogus nebudi savo elgesiu ir nėra protingai atsargus, nepaisymas lengvai pasidaro jo antrąja prigimtimi ir jį lydi kiekviename žingsnyje. Nepaisymas skverbiasi į visų luomų ir į visokio amžiaus žmones.Ne tik asmeniniame, šeiminiame, bet ir organizaciniame, visuomeniniame ir politiniame gyvenime nepaisymas duoda liūdnų ir net labai skaudžių, baisių vaisių. Šiandien neturėtume baisiojo komunizmo, jei tinkamu laiku laisvojo pasaulio valdžios ir patys žmonės, ypač įtakingieji, būtų paisę jo pavojaus ir būtų veikę reikiama kryptimi...Naikinamieji ir griaunamieji betko- kio nepaisymo padariniai yra visur matyti.Vieno fabriko vadovybė, norėdama nuolat priminti visiems savo darbininkams nepaisymo žalą, prie didžiųjų įeinamųjų durų lentoje įrašė šitokį tekstą:— Aš esu stipresnis už visas sujungtas pasaulio kariuomenes.Aš daugiau sunaikinau žmonių, negu visi visų tautų karai.Aš esu mirtingesnis už kulkas ir daugiau sugrioviau namų, negu galingiausi ginklai karo metu.Aš nieko nepasigailiu ir savo aukas skinu tarp turtingųjų ir vargšų, tarp jaunųjų ir senųjų, tarp stipriųjų ir silpnųjų. Našlės ir našlaičiai gerai pažįsta mane.Aš įsiskverbiu į betkokį darbą: į patį paprasčiausią ir į sudėtingiausią.Aš kasmet išžudau tūkstančius darbininkų.Aš tykau pasislėpęs nematomose vietose ir savo darbą tyliai atlieku..Jūs esate perspėti apie mane, bet manęs nesisaugote.Aš esu negailestingas.Aš gyvenu namuose, gatvėse, fabrikuose, kelių sankryžose, ore, jūrose — visur. Aš atnešu ligas, pažeminimą ir mirtį. Ir visdėlto nedaugelis stengiasi manęs išvengti.
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Linksmieji Pasaulio Berniukų Susibūrimai...

OAMBOREE

ČSTERRUCH 
LA6EW3EIARDE

Bad Ischl - Austrija
1951

Septintoji džiamborė buvo pirmoji 
suruošta vokiškai kalbančiame krašte. 
Šio krašto gamta paliko visiems nepa
prastą įspūdį: nepamirštami žalumos ir 
sidabru padengtų kalnų vaizdai, grani
to uolos ir žalsvai melsvi ežerai ir... 
kiaurai merkiantis lietus, primenąs 
Arrowe Parko džiamborę.

Ši džiamborė gavo “nepaprastumo 
džiamborės” vardą. Jei kaikurios džiam 
borės pasižymėjo moskitų gausumu ir 
atkaklumu, tai ši, kaip sako dalyviai, 
turėjo... nepaprastas analinių musių 
pajėgas.

Džiamborėje, kaip naujiena, dalyva
vo ir Japonijos kontingentas iš... vieno 
skauto. Du jauni Austrijos skautai bu
vo pasiųsti su Japonijos vėliavėlėmis 
stotin sutikti atvykstančio kontingen
to”. Jaunas japoniukas tuojau pastebė
jo savo krašto plevenamas vėliavėles 
— “kontingentas” atvyko saugiai ir lai
mingai.

Džiamborę atidarė TSB direktorius 
pulk. J. Wilson’as. Jis kalbėjo: “Jūs 
matėte tuos šešis bokštus, pastatytus 
šešių buvusių džiamborių prisiminimui. 
Senaisiais laikais tokiais bokštais nau
dodavosi piemenys ganą savo bandas 
plačiose lygumose. Mes, septintoje 
džiamborėje, ryžtamės budėti skauty- 
bės sargyboje, kad ji būtų apsaugota 
nuo visų išorės puolimų ir kad mes per 
ją padarytume viską, kas galima, taikai 
pasaulyje išlaikyti.”

Aš viską naikinu, triuškinu ir žaloju. 
Aš nieko neduodu, bet viską atimu. Aš 
esu jūsų žiauriausias priešas: aš esu 
nepaisymas.

Iš tikrųjų, nepaisymas yra didžiai 
kenksmingas žemiškajame žmogaus gy
venime.

Tačiau ką sakyti, jei žmogus nepaiso 
savo dvasinio gyvenimo, jei jis nepaiso 
savo sielos išganymo po mirties? Kas 
tada?.. Kokių vaisių jis dėl to susilauks 
po mirties amžinybėje?...

Džiamborė turėjo septynias pasto- 
vykles. Stovyklinių papuošimų centre 
vėl buvo išradingai išdabinti stovykli
niai vartai.

Sekmadienio ryte iškilmingas šv. Mi
šias skautams katalikams celebravo 
Vienos arkivyskupas kardinolas Inni- 
zer, o anglikonams pamaldas laikė St. 
Albans vyskupas.

Stovykloje buvo suorganizuota eilė 
pasirodymų ir iškylų į įdomias apylin
kių vietas. Vakarais vykdavo tradici
niai skautiški laužai. Džiamborė buvo 
gausiai lankoma svečių, pav. paskutinį 
sekmadienį buvo per 50 tūkstančių lan
kytojų.

Uždaromosios iškilmės buvo labai 
paprastos. Po trumpų kalbų į orą paki
lo 500 balandžių, simbolizuojančių skau- 
tybės idealų sklidimą į visus pasaulio 
kraštus. Skambant bnedrai dainai skau
tai, išsirikiavę linijomis po aštuonius, 
kiekvienas kitos tautybės, išsiskirstė į 
savo stovyklavietes.

Septintoji džiamborė turėjo eilę įdo
mių momentų, bet įdomiausias, turbūt, 
buvo pats faktas, kad ji buvo suorga
nizuota Austrijos Skautų Brolijos, kuri 
tuo metu turėjo tik 9 tūkstančius narių.

Septintosios Džiomborės uždorymos.
Nuotr. K. Dikšaičio
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Lady Baden 
Powell Austri
jos Džiamborėje

Šioje džiamborėje dalyvavo mūsų draugovė iš 
2 skilčių. Vadovavo s. V. Skrinskas ir ps. O. 
Gešventos. Daug padėjo vadeiva v.s. Y. Šenber- 
gas, drauge dalyvavęs ir ten vykusioje Tarpt. 
Konferencijoje.

Jų pastnagos ir darbo vaisiai bus ilgai' 
minimi 15 tūkstančių skautų, kurie šion 
džiamborėn suskrido iš 40 pasaulio 
kraštų.

Niagara-on-the-Lake, Kanada 
1955

Ši džiamborė buvo pirmoji įvykusi 
Naujajame Pasaulyje. Garbė ją organi
zuoti teko Kanadai. Vieta — nepapras
tai gražios Niagaros krioklio apylinkės, 
visos Amerikos turistų atrakcija.

Džiamborę rugpiūčio mėn. 20 d. ofi
cialiai atidarė Kanados Gen. Guberna
torius ir Kanados Skautų Šefas Vin
cent Massey savo kalboje pasidžiaugda
mas skautijos augimu ir iškeldamas 
dvasines vertybes, kurias ji skiepija 
jaunuosiuose.

Džiamborė turėjo 10 pastovyklių, 
kurios buvo stovyklaujančių vienetų 
charakteringai papuoštais vartais.

Arenoje ir prie laužų vyko pasirody
mai, kurių daugelis buvo tikrai kruopš
čiai paruošta ir dideliu teatraliniu mas
tu pastatyta.

Laisvalaikiais maišėsi rasės ir tautos. 
Ir aštuntasis skautų taikos miestas su 
savo kasdieniniais linksmais nutiki
mais, iškylomis ir labai pavyzdinga ka
nadiečių organizacija paliko kiekvie
nam dalyviui tikrai puikius prisimini
mus.

Džiamborės uždarymo proga TSB dir. 
generolas D. C. Spry kalbėjo: “Atėjo

Vėliavų nuleidimas aštuntoje Džiamborėje
Nuotr. V. Šerno

laikas atsisveikinti. Aš tikiu, kad jūs į 
savo greitai prisiartinantį subrendimo 
amžių nusinešite nenumalšinamą pa
siryžimą siekti naujų fizinių ir dvasinių 
horizontų. Žinau, kad jums, kaip skau
tams, nepritruk snei drąsos, nei susi
žavėjimo siekti idealų.”

Patrankoms iš Fort George griau
džiant, orkestro lydima atsisveikinimo 
daina nuskambėjo Ontario lygumomis.

5

7



Į naujuosius horizontus, džiamborės šūkiu, išėjo broliški vienetai augti, ugdyti ir tarnauti.
Lietuvių repr. vienetų sudarė 16 skautų. Va

dovavo ps. A. Banevičius, si. V. Piečaitis ir ps. 
kun. S. Kulbis SJ. Daug vienetui padėjo Džiam
borės Vadijoje dirbęs ps. O. Gešventos. Džiam
borės uždarymo savaitgalyje LSB Vadijos suor
ganizuota iškyla sutelkė nemažai sesių ir brolių 
iš Toronto, Hamiltono, Londono, Clevelando, Či
kagos, Detroito ir kitų vietovių. Iškylos dalyviai 
stebėjo džiamborės uždarymo, dalyvavo lietu
viškame žygyje per stovyklą ir baigiamajame 
lauže. Toronto jūrų skautai, vadovaujami jūrų s. 
H. Stepaičio, B. Stundžios ir G. Kačanausko, abu 
savaitgalius "Budžiu III" perplaukė Ontario eže
rą ir pasiekė stovyklavietę.Šiais Pasaulio Skautybės jubiliejiniais metais mūsų Brolijos reprezentaciniai vienetai vėl pakeliui į pasaulinę, jubiliejinę džiamborę.Šion džiamborėn vykstame, kaip eg- zilai lietuviai skautai. Paruošiamieji darbai eina prie galo dėka Anglijos ir Vokietijos rajonų vadovų ir mūsų energingo Užsienio Skyriaus pastangų. Vi-

Mūsų reprezentantai aštuntoje džiamborėje
Nuotr. V. Šernosos Brolijos nuoširdi padėka priklauso lietuviškai visuomenei padėjusiai per Džiamborės Fondą realizuoti mūsų planus.Geriausi linkėjimai mūsų skautams ir sk. vyčiams atstovaujant Tėvynę pasaulio jaunimo prasmingai linksmame susibūrime. S. K.

Dievos laimins mūsų 
pastangos ir ryžtą. Cle- 
velandas

Nuotr. V. Kizlaičio
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Ar tu taupai?
Marytė Lekniūtė, Detroit

Skaučių skiltis kartu su vadove išky
lavo zoologijos sode. Diena pasitaikė 
skaisti. Saulutė šildė, bet nevargino. O 
visa augmenija, atsigavusi po kelioli
kos dienų lietaus, stačiai žėrėjo žalumu. 
Zoologijos sodas įdomus ne tik savo gy
ventojais - žvėreliais, bet ir puikia ap
linkuma: žydinčiais krūmais, gražiau
siomis gėlėmis, aksominiais žolynėliais, 
baseinais, fontanais. Miela čia pabuvo
ti kelias valandas. Sigutė jau daug kar
tų lankėsi zoologijos sode ir su mama, 
ir Su pažįstamais. Beveik visi žvėreliai 
jai buvo žinomi. Tačiau dabar su links
mų sesių būriu jautėsi labai geroj nuo
taikoj- Nešiojosi savo rankinuką su ke
liais doleriukais viduje, kuriuos davė 
mama, o taip pat skanius, mamos rū
pestingai paruoštus, priešpiečius.

Lakstant nuo vieno žvėrelio prie kito, 
priėjo ir įvairius kioskus. Čia parduoda 
visokius valgius, bei čia vadinamus su
venyrus. Mergaitės pirko ką reikia ir 
ko nereikia. Liusytė tai stačiai grobte 
grobė.

— Na ir kam tau reikia šito šlamšte
lio, kur tu ji dėsi, — sudraudė ją rimta 
Onutė.

— O ką, tu taupai? — šoko užsigavus! 
Liusytė.

— Aišku, taupau.
— Taupyk, taupyk, būsi turtinga, — 

pašiepiamai nusijuokė Liusytė. — Man 
tėvai pakankamai duoda pinigų, ku
riuos aš galiu išleisti savo malonumui,
— išdidžiai pridūrė ji.

— Ir man duoda, bet aš jų nemėtau,
— nepalaužiamai atsakė Onutė, nuėjusi 
prie zebrų.

— Jeigu jūs pačios sunkiai uždirbtu
me! pinigus, tai juos labiau vertintu- 
mėt, — pastebėjo vadovė, nugirdusi 
ginčą.

Nežiūrint parašų “nemaitinti gyvu
lių”, mergaitės neiškentė nenumetusios 
tai riešutų, tai keptų kukurūzų. Belaks
iant su pirktais niekniekiais, Sigutei 
išsibarstė riešutai. Dabar, priėjus prie 
stirnų, ji matė, kaip kiti vaikai davė 
joms ėsti. Ji ištraukė savo skanų su
muštinį. Ir jos skrandis jau prašė mais
to, tai nukandusi kąsnį, kitą sušėrė stir
nelei. O ši, bematant suėdusi, apsilaižė.

Einant ilgu taku, jau Sigutės apetitas 
didėjo. Ištraukė mamos įdėtą kriaušę,
— kaip skanu! — Bet čia kažkas pastū
mė, ir kriaušė nudardėjo į smėlį.

— Niekis, jau iškyla eina prie galo...
Žiopsant į margaspalvį kioską, šalia 

Sigutės atsidūrė maža mergaitė.

Motinos Dienos 
sueigoje Toronto 
jaun. skautės, ps. 
D. Keršienė įtei
kia laimėtojai do
vaną

Nuotr. 
Z Dabkaus
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Toronto vadovai ponų 
A. ir E. Augustinovičių 
ūkyje, apžiūrėję naują
ją stovyklavietę

Nuotr. J. Dabkaus

— Mamyte, aš noriu šitą lėlę, — rodė 
mergytė į skudurinę lėlę, tokią pat, ku
rią neseniai nupirko Sigutė.

— Brangute, tu žinai, kad tėtis neturi 
darbo, — tyliai atsakė motina. Didelės 
mėlynos akys liūdnai metė žvilgsnį į 
siūbuojančią ant virvutės lėlę ir pa
klusniai nuskubėjo paskui mamą.

Sigutė žvilgterėjo į savo pilnas ran
kas. Dievulėliau, kiek ji pripirko: šiau
dinė plokščia kepuraitė, vėduoklė, koks 
tai niekis iš spalvotų plunksnų ir ta 
nelemtoji lėlė. O kiek išbarstė riešutų, 
kukurūzų, ledus tai bent sulaižė. O vi
sa tai “šlamšteliai”, prisiminė ji. Dėl jų 
ir kriaušę prarado, turėdama pilnas 
rankas.

Ji stvėrė savo rankinuką. Tuščias, 
viską išleido, vos autobusui beužteks. 
O mama kiek davė, juk ji jai niekad 
nesigaili.

Atsiminė, kaip jos su mama sustojo 
prie lango. Mamai tikrai patiko ta skry
bėlaitė.

— Nupirk, mamyte, tau ji labai tiks 
— pasiūlė Sigutė.

— Nereikia, brangute, apsieisiu. Tau 
gi vėl batų reikia, — atsakė mama.

Sigutės nuotaika puolė. Susimąsčiusi 
ji stovėjo prie paukščių narvo.

Vadovė pastebėjo ją atsiskyrusią nuo 
kitų.

— Kas yra Sigute, ar blogai jautiesi?
— Pavargau — atsakė Sigutė, neno

rėdama išduoti savo minčių.
— Greit jau važiuosim namo. Jau ar

tėjame prie vartų. Tu sėsk, pailsėk — 
patarė vadovė.

— Ir kur aš visa tai dėsiu — galvojo 
Sigutė. Visi pirkiniai dabar atrodė to
kie sunkūs ir lyg degino rankas. — Ma
ma aišku nieko nesakys, gal tik liūd
nai palinguos galvą, kad tiek bereika
lingai išmetė pinigų. Sunkiai uždirbti 
pinigėliai. Taip sunkiai. Kokia pavar
gusi grįžta mama iš darbo. Jos vienin
telė brangiausia mama.

Staiga ant užsisukimo Sigutė pasilei
do tiesiu ilgu taku. Greit ji pasivijo 
moterį raudona suknele ir jos mažytę 
mergaitę. Ji padavė jai savo pirkinius, 
nuo kurių mergaitei pasidarė pilnas 
glėbis. Nustebusios mėlynos akys su
žibėjo prieš Sigutę, o ji vėl pasileido 
vytis savo skiltį, kuri jau prie vartų 
žvalgėsi Sigutės.

Susėdus autobusan, Sigutė prisiminė 
sesės juoką: “Ar tu taupai?” — Taip, 
aš taupysiu — tvirtai atsakė ji sau — 
ir iš savo sutaupų nupirksiu mamai tą 
skrybėlaitę, — džiaugsmingai nusišyp
sojo ji.

Saulutė vėl linksmai šypsojosi, buvo 
taip gera ir lengva. Sigutė pilnu balse
liu užtraukė kartu su sesėmis:

— Keliaujam mes su daina, 
Jaunystė lydi mus...
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Paskutinė naktis
Ina Lepniakovaitė, Omaha, Nebraska

Temsta. Žmonės su ryšuliais skuba į 
slėptuves, nors oro pavojaus ir nebuvo, 
bet jis bus, jis turi būti, taip kiekvienas 
įsitikinęs.

Pamažu lipu j kalną, savo namų link, 
sekdamas lėtą saulės kelionę horizonte. 
Pareinu namo, skubiai pavakarieniau
ju, ir vėl ruošiuosi išeiti į ambulatoriją. 
Mamytė nori sulaikyti, bet veltui — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui — tvirtas 
kiekvieno jauno lietuvio pasiryžimas. 
Saulei siunčiant paskutines prošvaistes, 
išeinu į gatvę ir, pamažu žingsniuoda
mas, traukiu Dariaus Girėno gatve, 
Veiverių plento link. Mėnuo bekilda
mas šypsosi.

Tarpe didžiulių kariuomenės dalinių 
matyti ir civiliai, kurie, tartum čigonai, 
važiuoja, bet neaišku kur. Einant alėja, 
ant vieno suoliuko pamatau sėdinčią 
Liudą. Pradedam kalbėtis, prisėdu ir ji 
sako, kad rytoj važiuoja tolyn į Eitkū
nus. Klausia mane, ką aš galvoju dary
ti — bet staiga žmonės pradeda bėgti 
iš namų sakydami, kad oro pavojus, nes 
radijo aparatai nebeveikią. Kartu su jų 
žodžiais pasigirsta sirenų garsai ir pra
deda kristi bombos. Gatvės pilnos žmo
nių. Miestas dega.

Bombos krinta aplink, nes čia pat 
aerodromas, o į mūsų buveinę pradeda 
nešti sužeistuosius. Pirmąją pagalbą 
teikiam pilnu tempu. Bombardavimas 
aptyla, išeinu į gatvę apsidairyti. Lėk
tuvų ūžimo jau negirdėti, gatvėje švie

su kaip diena, aplink viskas dega. Su
krėstas šiurpo, grįžtu į ambulatoriją. 
Visi išblyškę, nuvargę nieko nekalba, 
tik kažko laukia.

Staiga atsidaro ambulatorijos durys, 
ir į vidų įeina du berniukai, nešdami 
naminiuose neštuvuose smarkiai suža
lotą moterį. Prieinu prie neštuvų — 
juose guli Liuda. Kasos išdraskytos, 
veidelis pabalęs, rūbai pavirtę skudu
rais. Mėlynos gražios akys maldauja 
pagalbos. Čia pat ir daktaras. Pradeda 
apžiūrinėti. Baigęs stojasi žiūrėdamas 
į nelaimingą mergaitę.

— Kaip atrodo? — pasiteirauju.
— Hm-m, — pakrato galvą ir taria,

— nėra vilties, reikia stebėtis, kad iki 
šiol išlaikė, kadangi krūtinė labai suža
lota, — ir pažiūrėjęs į mane prideda,
— atrodo, kad reikės atsisveikinti...

— Pone daktare, prie telefono! — 
kažkas šūkteli.

Prieinu prie berniukų ir paklausiu, 
kaip atsitiko. Kodėl ji taip smarkiai 
sužeista?

— Rimas ir aš mačiau kaip įvyko. Ji 
bėgo į slėptuvę. Prie vieno pastato pa
matė mažą berniuką, prispaustą didžiu
le lenta. Prie jo gulėjo nesprogusi bom
ba; matydama, kad nespės ištraukti to 
berniuko, ji puolė ant bombos. Ir kai 
sprogo, ją sužeidė.

— Kur jūs buvote, kad matėte?
— Romas ir aš esame skautai. Mes 

teikėme pirmą pagalbą vienam vyrui,

Broliai latviai atšventė 
savo Sąjungos 40 metų 
sukaktį. Čikaga.

Nuotr. L. Knopmilerio
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Čikagos Dubysos dr-vės joun. skautės su vadovė
mis.kai tas viskas įvyko, — atsakė Rimas.Sugrįžęs daktaras, tvarsto Liudos žaizdas, retas alsavimas rodo, kad neišlaikys skausmų. Pulsas vos apčiuopiamas.Sujudina lūpas, nori kažką pasakyti bet neįstengia, akių vokai paslepia jos dideles akis. Apalpsta...Daktaras truputį nervinasi dėl ligonės. Ji pradeda blaškytis, akys klaidžioja nuo vieno prie kito ieškodamos pagalbos. Akys darosi stiklinės. Staiga, sukaupus visas jėgas, sušunka mirštančios balsu.“Ak, mama, mamyte, aš mirštu... — tai buvo paskutiniai Liudos žodžiai. Visagalis pasiėmė ją pas save.Veidelis ramus, o akys užsimerkia amžinybei.Žiaurus karas, kiek jis reikalauja aukų. Ne tik iš karių, bet iš mūsų, civilių beginklių žmonių.Dar šiandien mačiau tave, sveiką ir linksmą, kai mes kalbėjome apie praleistas dienas. O dabar tu guli čia, ant brezentinių neštuvų, tokia rami, rami... Ambulatorijon įbėga mirusios Liudos tėvai.— Pone daktare, kur mano dukrelė? — susijaudinus teiraujasi Liudos motina, — man sakė, kad matė kaip atnešė ją čia sužeistą, — per ašaras kalbėjo ji.— Taip, ponia, ji yra čia.— Greičiau, rodykite mano vaiką.— Bet, ponia, leiskit pasakyti...— Kur mano Liuda?!...Daktaras pažiūrėjęs į mane parodė atskirą kambarėlį.— Tenai yra jūsų dukrelė, bet mirusi. ..■— O, Viešpatie, ne, ne!...Pasigirsta sirenos — aliarmo atšaukimas; žvilgsnis į laikrodį, 4 vai. ryto.

Nuovargio ir įvairių pergyvenimų iškankinti lipam į kalną namo. Vaizdas jau netoks kaip prieš aliarmą, dar matyti liepsnoją namai, gatvėse purvas, akmenų ir skeveldrų, telefono laidai nutraukti. Atsisveikinu su daktaru, nes ir aš išvažiuoju.Pasiekiu savo namus, lyg pabudęs iš miego, patrinu akis, — ar tai tikrai?Taip, dvi didžiulės duobės išraustos dar šią naktį, oro puolimo metu. Namo langų stiklai išbyrėję, nutrūkusias užuolaidas draiko vėjas, namo sienos skeveldrų suraižytos.Pirmas klausimas: Kur tėvai, ar gyvi? Ir pamatau artėjančią mamą ir prie jos pribėgu kaip mažas kūdikis. Motina dešine ranka prispaudžia prie krūtinės.— Algyti, tu gyvas!...Laikrodžio rodyklė labai greitai skuba, įeinu į butą, dar kartą apžiūrinėju lagaminą, nes prieš mano akis stovi nežinoma kelionė. Ar teks kada nors sugrįžti vėl atgal į gimtuosius namus?Paskutinį kartą atsisveikinu su tėvais ir išeinu į nežinomą pasaulį. Gal neteks jau niekuomet pamatyti savo gimtosios žemės, Lietuvos, ir savo žilagalvių tėvų, ir nemindžiosiu tų takų, kuriais

Susidomėjimas brolių pasirodymais Omohoje
Nuotr. K. L. Musterkio
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vaikštinėjau ar bėginėjau iki šios die
nos. ..

— Tesaugo tave Viešpats, nepamiršk 
Dievo, būk geras, saugok, ką turi ant 
kaklo. — O gal neturi? — Bet mano 
greitas judesys, ir mažas kryželis atsi
rado rankose. Akyse ašaros, — sudiev!

Einu nešinas lagaminu vis tolyn nuo 
savo gimtųjų namų.

Sustoju, atsisuku pažiūrėti dar pas
kutinį kartą į namus, bet ten dar te
matau stovinčius tėvus, sesutė dar mo
ja balta nosinaite, o vėjelis atneša jos 
švelnutį... Sudiev, Broliuk!

Negaliu susilaikyti — vėl didžiulės 
ašaros rieda skruostais ir krinta į bran
gią Lietuvos žemę.

Šlaite pasigirsta gegutė, o medeliai, 
tartum žinodami, sako man sudiev.

Saulės spnduliai dar tik pradeda ap
šviesti žemę ir surinkti rasos lašus.

Sapnas? Ne, tai yra tikrovė. Aš, kaip 
ir daugelis kitų, važiuoju nežinomybėn.

Bet tėvynės meilė dar neužgeso mano 
jaunoj krūtinėj. Nors ir daug kilometrų 
skiria mane nuo mažos Lietuvos, vis 
tiek aš sugrįšiu, jei ne po metų, tai po 
kitų, bet į laisvą, Nepriklausomą Lie
tuvą aš tikrai sugrįšiu!

Kiekvienos skautas įsigyja ir skaito 
"SKAUTYBf BERNIUKAMS".

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

Toronto 9, Ont.

OBELAITĖS ŽIEDAS

Ant šakutės obelaitės. 
Pumpurėly susiraitęs 
Baltas žiedas tyliai miega 
Ir sapnuoja šaltą sniegą.

O pietys jau lanko sodą. 
Žiedui miegas nusibodo 
Ir galvytę švelnią, žalią 
Jis iš pumpuro jau kelia.

Pumpurėlis plyšo, trūko, 
Skleidės lapas po lapiuko — 
Obelaitė balta tapo.
Sode pilna žiedų kvapo.

Žiedas sniego jau nebijo.
Jį pavasaris išvijo.
O kur žiema viešpatavo, 
Čia žydėjo ir žaliavo.

VI. S-

»■■■■■■■■■ !■■■■■ IIIIITHHIIII

Energingieji Cleveland©
Briedžiai iškyloje

Nuotr. V. Kizlaičio
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Sąžiningas radėjasBebrų skilties skiltininkas savo skautams pranešė, kad poros valandų išvyka į miesto parką įvyks sekmadienį. Susirinkti prie lietuvių parapijos bažnyčios apie 9 vai. ryto. Poviliukas prie bažnyčios atsirado daug anksčiau. Jis lūkuriavo ir prie įėjimo ant pakopų pastebėjo kažkokį juodą daiktą. Kai priėjo arčiau pamatė, kad tai sena, aptrinta piniginė. Norėjo jau ją koja paspirti, bet kažkodėl, kad ir be noro, pakėlė ją ir atidarė. Ir koks buvo Poviliuko nustebimas, kai piniginėje išvydo kelias dešimtinęs, vieną kitą smulkesnį popierinį banknotą ir keliolika sidabrinių — žvangančių monetų. Poviliukui atrodė, kad iš viso galėjo būti apie 50 dolerių. Jau norėjo suskaityti, bet tuo tarpu ėmė artėti jo skilties draugai, ir Poviliukas radinį įsidėjo kišenėn. Pasikalbėti su atvykusiais neteko, nes skiltininkas pasakė, kad kaip tik laikas į pamaldas, o po pamaldų — išvyka į miesto parką.Bažnyčioje Poviliukas visada susikaupdavo ir dėmesingai skaitydavo savo maldaknygę, šį kartą jokiu būdu negalėjo susitelkti ir net skaitymą pamesdavo. Jis tik juto, kad kišenėje glūdi juoda piniginė ir niekaip negalėjo nuvyti į galvą įkyriai lendančios minties: “Tu dabar turtingas vyras. Galėsi nusipirkti foto aparatą. Prisidarysi gerų nuotraukų ir laimėsi tunto foto konkursą”... Tai buvo tikras viliojimas ir 

tatai džiugino Poviliuką, bet protarpiais, iš gilumos, ateidavo kitas balsas: “Juk tie pinigai ne tavo! Tu negali jais naudotis. Gal tai vargšo sunkiai surinktos sutaupos. Reikia apie radinį paskelbti viešai ir grąžinti tam, kam priklauso”. .. Poviliukas jautė, kad sąžinė jam rodo teisingą kelią, bet foto aparatas — juk tai jo ilgai puoselėta svajonė! Pirmoji įkyrioji mintis vėl dėstė: “Kai laimėsi foto konkursą ir gausi premiją, galėsi tada paskelbti apie radinį. Foto aparatui juk nereikės nė pusės tu pinigų, kuriuos radai: Laimėjęs premiją, pinigus atidėsi ir atsišaukusiam asmeniui viską grąžinsi pilnai”... Pagaliau Poviliukas su šia išvada susitaikė. Su savo aparatu jis tarėsi padarysiąs daug geresnių nuotraukų, negu pernai su skolintų ir nekokiu Vyto aparatu. Tikrai būsią gerai. Niekas nenukentės, o jis laimėjęs konkursą, ir savo aparatą turėsiąs, ir radinį grąžinsiąs. Bet sąžinės balsas vėl ėmė Poviliukui prikaišioti: “Negera, ir dar bažnyčioje megzti tokias mintis..Poviliukas tuoj susigriebė, bet pamaldos jau buvo pasibaigusios, ir jis su visa skiltimi netrukus atsirado mieste parke. Skiltininkas davė visiems gamtos stebėjimo ir kitų naudingų uždavinių. Reikėjo tai tuoj vykdyti, nes nedaug laiko tebuvo. Darbas tikrai buvo įdomus, bet, kai viskas buvo atlikta, teliko tik keliolika minučių, kad laiku grįžus namo. Taigi Povi-

Toronto vilkiukų dr-vės 
draugininkas ps. V. 
Abromaitis riša kakla
raištį atėjusiam į mūsų 
gretas

Nuotr. J. Dobkaus
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Omahos broliai apdai
nuoja save. . . ir kitus
Nuotr. K. L. Musteikio

liukas neturėjo progos vėl atidaryti pi
niginės ir suskaityti pinigų.

Namuose mama jau baigė ruošti pie
tus. Tėvelis, grįžęs iš 11 vai. pamaldų, 
pasakojo iš tautiečių nugirstas naujie
nas. Pagaliau jis pridėjo, kad kunigas 
po pamokslo paskelbė, jog vargšė mote
riškė, beeidama į rytines pamaldas, pa
metusi visus savo pinigus. Prašė sąži
ningą radėją tuoj radinį atnešti į kle
boniją.

Poviliukui sudrebėjo širdis. Juk, jei 
jis tuoj sugrąžins pinigus, sugrius visi 
jo planai. Sunkiai susimąstęs, atsisėdo 
į kamputį, bet mama tuoj pašaukė prie 
stalo, ir Poviliukas nespėjo galutinai 
nuspręsti, ką daryti.

Pietums besibaigiant, į duris nedrą
siai pasibeldusi, į virtuvę įėjo netolima 
kaimynė — našlė Talalienė. Mama vieš
nią pasodino prie stalo ir paprašė kartu 
papietauti. Talalienė kažkaip neįprastai 
sėdėjo, ir šaukštas jos rankoje drebėjo. 
Mama suprato, kad su kaimyne bus 
kažkas atsitikę.

— Gal, kaimynėle, norėjai ką pasa
kyti? Einam į kitą kambarį. Ten bus 
patogiau, — atsikeldama pastebėjo ma
ma.

— Ne, mano geradėjėle, neturiu ko 
sakyti. Man tik širdį skauda, nes nelai

mė mane ištiko: šiandien, beeidama 
bažnyčion, pamečiau visus savo pinigus.

Tai pasakiusi, Talalienė taip pat atsi- 
stoio, o jos veidas apsipylė ašaromis, 
nors ji stengėsi tai nuslėpti ir nusisukti.

— Neverk, kaimynėle, atsiras gal są
žiningas radėjas. Juk kunigas iš sakyk
los skelbė... — bandė raminti mama.

Tuo tarpu tėvelis pastebėjo, kad Po
viliukas pasidarė visas nesavas: jo akys 
taip pat buvo pilnos ašarų. Kol sumo
jo paklausti, kas atsitikę, Poviliukas 
priėjo prie verkiančios moteriškės ir, 
ištraukęs iš kišenės piniginę, tarė:

— Aš noriu būti tas sąžiningas radė
jas. Štai Jūsų pinigai!...

Kai mama ir tėvelis buvo nustebę ir 
laukė daugiau paaiškinimų, Poviliukas, 
dar daugiau susijaudinęs tik tiek tepa
sakė:

— Šiemet konkurse nedalyvausiu...
— Kokiame konkurse? — paklausė 

mama.
— Tunto foto konkurse. Aš foto apa

rato neturiu...
— Poviliuk, būk visada toks sąžinin

gas kaip šiandien, tai aš tau foto apa
ratą nupirksiu,— pagaliau pridūrė tė
velis.

Poviliukas buvo laimingas...
L. E-tas
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CKairy.s ic

Nevienodų kūno pusių savotiškos 
pasekmės.

Kodėl niekas negali tiesiai pereiti 
per Šv. Morkaus aikštę Venecijoje? 
Kodėl žmogus bėga ratu, ieškoda
mas kelio tamsoje?

Trys draugai, keliaudami po savo 
kraštą, vieną rytą visai išvargę ir sa
votiškai susijaudinę, užėjo į girininko 
namus. Papusryčiavus, vienas jų ėmė 
pasakoti:
— Šiąnakt įvyko klaikus dalykas. Tie

siog slogutis mus slėgė, nors ir nemie
gojome. Paklausyk, Tamsta: vakar va
kare atsisėdome pasilsėti. Iš kalnelio 
aiškiai matėme miestelio namų stogus. 
Išskaičiavome kad beliko apie 4 km., 
todėl neskubėjome. Ėmė temti, pakilo 
rūkas. Tada nužygiavom miestelio lin
kui. Už valandos — mūsų nuomone, tu
rėjome būti ties pat miesteliu — atsi
dūrėme netoli tos pačios pušies kalne
lyje, kur ilsėjomės. Nustebome, bet ne
nustojome geros nuotaikos — valanda 
kelio nėra amžinybė — ir nužygiavo
me antrą kartą miestelio linkui. Bet už 
valandos vėl atsidūrėme toje pačioje 
vietoje. Dar vieną kartą apėjome už
burtu ratu ir nutarėme laukti aušros. 
Ir ką Tamsta manai? Rytą pamatėme, 
kad miestelis vėl gerai matomas, ir 
mes, matyt, visą laiką sukomės aplink 
vieną tašką. Kaip Tamsta išaiškintumė
te šį reiškinį?

Girininkas nusišypsojo ir paaiškino 
jauniesiems keliauninkams, kad čia 
nesama jokių burtų ir stebuklų.

„dešinys“

Kuria ranka laikai adatą, kai veri siūlą?
Žmogaus kūno pusės nėra vienodos. 

Seniau žiūrėdavo į nevienodas žmogaus 
veido puses ir nevienodą rankų arba 
kojų didumą kaip į atsitiktiną reiškinį. 
Šių laikų moksliški tyrinėjimai įrodė, 
kad šis dalykas turi didelės reikšmės 
mūsų gyvenime ir net veikia mūsų pa
pročius.

Paprastai žmogaus dešinioji ranka 
stipresnė ir miklesnė už kairiąją — 
"kairiai” sudaro didelę išimtį, nes jų 
tetenka 5 vienam šimtui žmonių — bet 
kairioji koja dažniausiai šiek tiek ilges
nė ir didesnė už dešiniąją. Dėl šito ne
lygumo kairysis žingsnis didesnis už 
dešinįjį, ir žmogus linkęs eiti dešinėn. 
Mūsų draugai — keliautojai nežinojo 
šio dėsnio ir paklydo tamsoje. “Magiš
kos jėgos” patraukti, jie kaskart nusi
sukdavo nuo tikrojo kelio dešinėn pu
sėn ir ėjo ratu. Garsus eksperimentas 
Šv. Morkaus aikštėje, Venecijoje: nie
kas negali tiesiai pereiti per ją užrišto
mis akimis.

Populiarusis lenciūgėlis
Clevelande

Nuotr. VI. Bacevičiaus

14

16



Clevelando kęstutenai H 
BVS v.s. Stp. Kairys

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Kad šis kūno pusių nelygumas jau 
žymiai paveikė mūsų natūralų instink
tą, įrodo ir šis atsitikimas: svetimšalis 
raitas paklydo prerijose. Galvodamas, 
kad jam nesunku bus orientuotis ir su
rasti netolimą fermą, jis nujojo ta link
me, griežtai valdydamas arklį. Po ilgos 
kelionės raitelis su džiaugsmu pastebė
jo arklio pėdsakus. Naujų vilčių įkvėp
tas, raitelis nusekė paskui ir — rado 
dar vienus arklio pėdsakus. Bet ir vie
ta atrodė jam matyta: ten prie krūmų 
jis prieš dvi dienas ilsėjosi. Vadinasi, 
raitelis jojo milžiniškais ratais ir vis 
grįždavo į tą pačią vietą. Troškulio kan
kinamas ir visiškai išvargintas, vyras 
atsidavė arklio valiai, ir gudrus gyvu
lys netrukus nunešė jį prie upelio. Ark
lys, kaip ir visi kiti gyvuliai, neturi 
vienpusiškos žmogaus orientacijos, ir 
todėl išgelbėjo savo poną.

Iš kūno pusių nevienodumo galima 
pažinti žmogaus vidujinius dvasinius 
palinkimus. Genialūs žmonės dažnai 
turi didesnę kairiąją veido pusę. Jei pa
lygintume! abi Napoleono veido puses, 
įsitikintumei, kad kairioji labiau išvys
tyta už dešiniąją. Galėtumei nupiešti 
jo veidą iš dviejų vienodų pusių — var
gu ar pažintum garsųjį imperatorių.

Aleksandras Didysis turėjo paprotį 
laikyti galvą palenktą kairėn pusėn. 
Aiškinama, kad tai taip pat geniališku- 
mo pažymys.

Bet ir kasdieniniame gyvenime susi
duriame su skirtumu tarp kairiosios ir 

dešiniosios pusės: kiekvienas berniukas 
užsisega apsiaustą dešinėje, mergaitės 
kairėje pusėje. Markas Twainas pasa
koja apie persirengusį berniuką, ku
riam liepė įverti siūlą. Vadinamoji 
“mergaitė” paima siūlą kairiąja ranka, 
adatą dešiniąja ir, judindama adatą, 
bando įverti siūlą. Toks mažmožis iš
duoda “mergaitę”. Ar žinai kodėl?

Kaip suprasti kairį? Ką medicinos 
mokslas apie jį sako? Jis sako, kad ypa
tybė dirbti kairiąja ranka pareina nuo 
to, kad tokių žmonių gyvoji gysla yra 
kiek aukščiau, kaip' paprastai, ir kad 
todėl kraujo antplūdis kairėje kūno pu
sėje didesnis.

Ateityje, gal būt, įsitikinsime, kad 
kiekvienas menkiausias abiejų kūno 
pusių skirtumas turi ypatingą reikšmę 
mūsų fiziniams ir dvasiniams pajauti
mams. Būtų labai įdomu, tiesa?

Eidamas užsimerkęs nukrypsi į dešinę pusę.
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GENĖS NUOTYKIS
Eileen Malony

“Mūsų veidai paslaptingi, kaip sfink
sų”, galvojo Genė ir atsargiai pažvelgė 
į seserį. “Jei mano veide būtų mūsų 
paslaptį išduodančių žymių, tuoj atpa- 
žinčiau iš Lauros žvilgsnio. Turbūt, vis
kas tvarkoje. Laura rami,” ir atsiduso.

Genė labai mylėjo savo seserį ir ja 
didžiavosi, tik dar labiau ji didžiuoda
vosi savo tėvu, kuris buvo giliųjų van
denų naras. Laura buvo dviem metais 
už ją vyresnė ir puse galvos augštesnė. 
Genė rašinėjo apysakaites, o Laura bu
vo plaukymo varžybų laimėtoja ir 
praktiškoji išdaigų vadovė. Idėjos daž
nai būdavo Genės.

— Tu mėgsti skaityti nuotykių kny
gas, — kartą pasakė Laura, — bet pati 
neturi jokio polinkio nuotykiams — ir 
Genė niekaip negalėjo užmiršti tokio 
skaudaus įžeidimo.

Šiuo momentu jiedvi lūkuriavo, kol 
tėvas paliks laivą ir išvyks sausumon 
tarnybos reikalais pas Laivų Gelbėji
mo Bendrovės viršininką. O tada jos 
bus laisvos ir galės išmėginti Genės 
sumanymą.

— Šamai, šią popietę būk atsargus, 
— kalbėjo denyje pasirodęs tėvas savo 
bendradarbiui - narui, —• tu gali baigti 
pjūvį per žemutinį denį, bet nesileisk 
į iždininko raštinę iki rytojaus. Neri
zikuok, kai manęs nebus arti.

Samas ir mergaičių tėvas buvo pa
samdyti tos pačios bendrovės vertin
giems brilijantams gelbėti iš paskendu
sio tarp Bermudos ir New Yorko 
“Poernon Lady” laivo. Abu narai dirbo 
skirtingose laivo dalyse nuo dviejų at
skirų laivų, bet reikalui ištikus galėjo 
vienas kitam padėti. Vandenyse buvo 
ryklių, didžiulių jūros ungurių, pasitai
kydavo aštuonkojų ir kitokių baisių pa
darų, tuo pačiu ir nelauktų pavojų.

Bendrovė nepritarė kapitonui Wil- 
sonui, kad jis ėmė drauge dukras. Mer
gaičių motina buvo mirusi, ir kapitonas 
neturėjo kur jų palikti atostogų metu. 
Bendrovė, negaudama kito patyrusio 
metalo išpiovimo darbams naro, sutiko 
su kapitono Wilsono sąlygomis. Mer
gaitės buvo sužavėtos.
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Genė buvo skaičiusi Jules Werne 
“Twenty Thousend Leagues Under the 
Sea” ir nuolat klausinėdavo tėvą apie 
įstabųjį povandeninį pasaulį, apie ryš
kiai spalvotas žuvis ir žvilgančias jūros 
žoles, kurios matėsi skaidraus vandens 
dugne.

— Ką darytumei, tėte, jei Tave už
pultų ryklys? — klausinėjo smalsuolė.

— Vienas būdas būtų pradaryti ap
rangos rankovę ir staiga paleisti į jį 
oro burbulėlių spiečių. Rykliai nemėgs
ta jų. Jei tai nepadėtų, panaudočiau 
peilį. Esu jau ne kartą jį naudojęs.

— O ką darytumei, jei virvė sutrik
tų, arba jei susižeistumei ir negalėtu
mei pasikelti į paviršių?

— Tada jūs turėtumėt pakviesti Ša
mą. Vyras prie mašinos negalėtų stai
giai manęs iškelti. Be to, staigaus spau
dimo pasikeitimo dėka mano venose 
atsirastų oro burbulėlių. Naras turi 
keltis į paviršių iš lėto ir oro slėgimas 
jo aprangoje turi mažėti palaipsniui. O 
jei naras susižeidžia po vandeniu, tik 
kitas naras tegali jam padėti.

Tokie ir panašūs būdavo kasdieni
niai pasikalbėjimai.

Dabar gi tėvas pasisiūlė pavėžėti Ša
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mą iki jo laivo ir šūktelėjo dukroms:
— Sudiev, mergytės! Žiūrėkite, ne

išdykaukite!. ..
Genė žvilgterėjo į Laurą, pastaroji 

atsisveikindama mosikavo ranka.
— Mes duosime jam dvidešimt minu

čių nuplaukti, — kreipėsi ji į Genę, — 
tuo tarpu eisim apsivilkti storą megzti
nį ir vilnones kojines.

Po dvidešimties minučių Laura įsi
rangę į guminį naro apdarą. Genė nu
leido per laivo šoną sunkų dangtį su 
virve, kuria Laura šliuoš iki paskendu
sio laivo. Paskui padėjo seseriai apsi
mauti didelius guminius batus su sun
kiais metaliniais padais, ir abi drauge 
nuleido didelį metalinį šalmą ant Lau
ros pečių, kurį Genė pritvirtino.

— Pirmiausiai išbandykime telefoną, 
— tarė Genė, — ar girdi mane?

— Visai gerai, — atsakė Laura. — Aš 
jau pasiruošusi. Gali duoti oro. Pradėk 
iš lėto. Duok truputį daugiau. Tvanku.

Klausydama sesers nurodymų, Genė 
pasuko žalvarinį ratelį į dešinę ir ati
džiai sekė mašinos rodyklę.

— Manau, kad nesutiksiu ryklių. 
Anuose vandenyse, kai leidaus su tėvu, 
buvo kitaip. Jei pateksiu pavojun, te- 
lefonuok Šamui, kad ateitų gelbėti.

Susijaudinusi Gėnė stebėjo seserį iš 
lėto leidžiantis laptais ir virve žemyn, 
kol ji pamatė per skaidrų vandenį ją 
krentant žemyn. Tada ji padidino oro 
pumpavimą.

— Čia žavėtinai šviesu, — ji išgirdo 
telefonu sesers balsą. — O, Gene, spal
vų puikumėlis!... Didelės purpurinės 
akalefos... Ak, daugybė sidabrinių pa
darų ir gyvių juodai geltonais dryžiais. 
Duok daugiau oro. Darosi trošku toje 
skardinėje. Puiku. Matau paskendusį 
laivą. Ir ko tik ten nėra jo denyje! 
Palauk. Turiu gerai nusileisti, kad ne- 
sumaigyčiau oro vamzdžio.

Kelias minutes tęsėsi tyla. Genės 
vaizduotėje ėmė kilti šiurpūs vaizdai 
galimų nelaimių, tačiau netrukus ji vėl 
išgirdo Lauros balsą:

— Palauk, kol pamatysi savo akimis! 
Turėsi medžiagos rašiniams. Visas de
nis ir šonai apdengti puikiu baltu kora
lu. Jaučiu jį tratant po kojomis. Nepa
tinka man laivo langeliai — viduje gali 
būti didžiulių jūros ungurių. Gerai, kad 
man nereikia kirstis kelio, kaip Šamui 
ar tėčiui. Kas ten? Atrodo lyg pora se
nų žiūronų. Atsinešiu juos įrodymui, 
kad buvau pasinėrusi. Einu dar minu
tei ant tilto pažiūrėti ir kelsiuos aukš
tyn. Užteko man.

— Taip pat ir man — galvojo Gėnė, 
— nežinau ar būti čia ir rūpintis nėra 
baisiau, negu būti po vandeniu. Vis tik 
skamba įdomiai. Leisiuos ir aš, nors tai 
būtų mano paskutinis žygis.

Po kelių minučių ji pajuto du virvės 
truktelėjimus — ženklą, kad Laura pa
siruošus keltis. Pamažu, tik po kelias 
pėdas protarpiais ji viniojo virvę.
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

ŠIS TAS APIE REGATAS

JAV-se prieš 70 metų pianinų dirbė
jas Wiliam Andrews, kuris nutarė į 
ruošiamą Paryžiuje parodą nuburiuoti 
savo laiveliu, nes neturėjo pinigų laivo- 
kartei.

Nusipirkęs 4% metrų žvejų valtį, įdė
jo skydą ir pasileido su broliu Valteriu 
į Europą. Po vienos dienos kelionės 
grįžo atgal, nes jų kompasas neveikė. 
Pašalinę kompaso trūkumus jie vėl pa
sileido į kelionę ir po 44 dienų buriavi
mo, be jokių ypatingų navigacijos įren
gimų pasiekė Angliją. Valteris mirė po 
tos kelionės, nes buvo tiek nuvargęs, 
kad negalėjo po kelionės atsigauti. Po 
kiek laiko W. Andrews iškvietė kitą bu
riuotoją vardu Lawler varžyboms per 
Atlantą ir laimėjęs regatą turėjo gauti 
$5.000 premiją. Lawle iššaukimą pri
ėmė ir vieną dieną abu buriuotojai pa
sileido iš Amerikos į Europą. Taip po 
63 dienų kelionės Lawler pasiekė Ang
lijos pakraščius ir išmetė inkarą Ports
mouth uoste, tuo laimėdamas buriavi
mo regatą per Atlantą. Su Wiliamu bu
vo kiek blogiau. Pakliuvęs į audrą bu
vo taip nukankintas, kad savo jėgomis 
nepajėgė pasiekti tikslo ir atvirame At
lante nuo mirties ir ryklių išgelbėjo 
Olandų laivas. Bėt senas buriuotojas 
nenusiramino ir vėl pradėjo kalti pla
nus buriavimui per Atlantą. Nusipirkęs

— Kaip jautiesi, — pasiteiravo.
— Gerai, atsiliepė Laura, — truputį 

stinga kvapo.
Genei atrodė ne dvidešimt minučių, 

bet ištisa valanda, kol išniro šalmas ir 
Lauros povyza, naro pavidale, nusileido 
denyje.

— Neimk tuoj šalmo, geriau palauk 
valandėlę.

Laura pusiau sudribus atsisėdo. Genė 

trečią laivą pavadino jį “Skrajojančiu 
Olandu” kaip padėka olandų laivui iš

gelbėjusiam jo gyvybę. Deja, neilgai 
turėjo laivas šį gražų vardą. Viena 
Amerikos muilo gamybos įmonė pasiū
lė jam $500 už laivo perkrikštijimą mui
lo reklamos vardu, ir nusprendė, kad 
jis turi buriuoti į Ispaniją kur buvo 
švenčiama 400 metų nuo Amerikos at
radimo. Wiliam Andrew 1892 m. Atlan
tą laimingai perburiavo. Ispanijoje tapo 
iškilmingai sutiktas ir buvo garbės sve
čiu visose iškilmėse.

Po to jis bandė Atlantą perplaukti 
ketvirtą ir penktą kartą, bet jam vis 
nesisekė.

Taip 1900, būdamas 60 metų, vedė ir 
su žmona, 7 metrų laiveliu bandė vėl 
buriuoti per Atlantą. Senas buriavimo 
sporto mėgėjas, kelis kartus nugalėjęs 
Atlantą, rado mirtį Atlanto bangose.

Jo pavyzdžiu pasekė ne tik buriuoto
jai, bet ir prekybos burlaiviai, pradėję 
tarp savęs lenktyniuoti pervežant pre
kes.

Gustavas Eriksonas, suomis, būda
mas 7 metų amžiaus išėjo į jūrą. Pra
dėjo laivais plaukioti kaip jaunius, vė
liau kaip virėjas sulaukęs 40 metų am
žiaus jau turėjo nuosavą burlaivių lai
vyną, kuris buvo didžiausias “Vėjo 
laivynas pasaulyje.

1935 metų rugių regatoje dalyvauja 
ne tik Erikseno laivai, bet ir vokiečių 
pradėjo atsukti varžtus, kuriais šalmas 
buvo pritvirtintas prie naro apdaro.

Džiaugsmu sušvito Genė, pamačiusi 
įkaitusį sesers veidą ir jos sutaršytus 
šviesius plaukus.

— Ar buvo verta?
—Verta... Palauk, kol atgausiu kva

pą, tada tu galėsi leistis.
(Bus daugiau)

Verčia Agnė Beniušytė
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Budys Liepojoj 1930 m.

laivininkystės bendrovės Mag. Vinnen 
laivai — “Priwall” ir “Padua”.

Per 91 dieną iš Wallarve iki Fal
mouth Cornwaly “Priwall” laimėjo pir
mą vietą. Eriksono laivas “Viking” šią 
kelionę padarė per 96 dienas. Kitas 
Eriksono laivas “Milieran” nuburiavo 
tą atstumą per 131 dieną o švedų laivas 
“Abraham Rydberg” atliko kelionę per 
147 dienas. Geriausias laikas šiai rega
tai buvo 83 dienos pasiektas 1931 metais 
laivo “Preussen”. Laivų stiebų aukštu
mo vidurkis buvo 68 metrai.

1853 m. St. Francisko pakraščiuose 
rastas auksas ir burlaiviai pasileido į 
“aukso krantus”. Regata vyko tarp bur
laivių “Raven”, “Typhoon” ir “Sea
witch” Pirmieji du laivai pakėlė bures 
kartu, tretysis po dviejų dienų. 106 die
nas truko kelionė ir “Seawitch” laimėjo 
pirmą vietą. Kitą dieną atplaukė “Ra
ven” ir po dviejų dienų “Typhoon”.

Garsios buvo ir “Arbatos” regatos 
tarp amerikiečių kliperių. Vieną kartą 
anglai, atviroje jūroje pagavę ameri
kiečių kliperį padarė visus išmatavimus 
ir pradėjo po to patys statyti kliperius 
ir dalyvauti “Arbatos” regatoje. Pir
mas anglų kliperis buvo pavadintas 
“Tuklipper”. Anais laikais buvo susi
dariusi nuomonė, kad dėl alyvos ir ma
šinų kvapo negalima vežti arbatą gar
laiviais, bet tik burlaiviais. Pirmoji ar
batos burlaivių regata įvyko tarp bur
laivių “Ariel” ir “Teeping”. Per 20 mi
nučių laivai išburiavo iš kiniečių uosto 
Fučanfu. Per visą kelionę nuo Kinijos 
iki Anglijos šie burlaiviai viens antro 
nematė; tik prie Anglijos pakraščių ka
nale laivai vėl susitiko ir su mažu at
stumo ir laiko skirtumu “Ariel” laimėjo 
pirmą arbatos regatą.

1870 metais kliperis “Cutty Shark” 
iškovojo pasaulinį rekordą nuburiuoda- 
mas per 24 vai. 353 jūrų mylias

1931 m. “Herzogin Cicilie” sumušė 
“C. Shark” rekordą padarydama 361 
jūrmylę per 23% valandos t.y. 28 km 
per valandą. 1936 m. “Herzogin Cicilie” 
sudužo uolose prie Devaus. Laivo savi
ninkas buvo Eriksonas...

Nauji išradimai, nauji vandens kelių 
pratęsimai, sujungimas vandens kanalų 
sistema, atsiliepė ir į burlaivius. Bur
laiviai gauna pagelbinius variklius t.y. 
motorus, laivo talpumas sumažėja, bet 
čia laivų savininkai randa išeitį maži
nant įgulas ir įgulų patalpas. Nežiūrint 
visų naujų patobulinimų burlaivių 
skaičius mažėja. Prancūzijos vyriausy
bė dar mokėjo 80.000 Fr. premijas bur
laivių savininkams, kurie greičiausiai 
buriuodavo tarp Čilės uostų ir Prancū
zijos, bet nuo 1903 metų ir Prancūzijos 
vyriausybė nustojo mokėjusi premijas.

Buriavimo menas šiandien yra palik
tas sportininkams, kurie su mažomis 
jachtomis perburiuoja vandenynus api
plaukia pasaulį ir ne vienas iš jų yra 
pasiekęs gražių rekordų ir laimėjimų. 
Galime pasidžiaugti, kad ir moterys 
šiandien domisi buriavimo sportu, kad 
ne tik dalyvauja regatose ir kelionėse, 
bet vienų vienos perburiuoja Atlantą ir 
kitus vandenynus. Visiems buriuoto
jams ateičiai galime palinkėti tik gero 
vėjo. L. K.

Šarūno laivo štabas su kapelionu kun. Balandžiu 
1926 metais
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JŪRŲ VELNIAI
(tąsa)

Torpedų įgulos, besivadovaudamos 
uosto šviesomis, lengvai galėjo laikytis 
iš anksto nustatyto kurso. Kai šešios iš 
vandens išsikišusios galvos dairėsi, ieš
kodamos praėjimo pro tinklus, staiga 
atsirado anglų naikintojai, norį įeiti į 
uostą. Tinklai buvo praverti ir torpedos 
nieko nelaukdamos smuko paskui nai
kintojus. Teko pasimesti, bet ir taiki
niai jau buvo nebetoli.

Ltn. De la Penne ir narui Bianchi 
prisiėjo pulti kautynių laivą Valiant. 
Kadangi de la Penne naro aprangoje 
atsirado skylutė pro kurią sunkėsi van
duo, tad skubėjo atlikti uždavinį, kol 
dar ne visai sušalo. Maždaug 90 pėdų 
nuo laivo buvo prieštorpedinis tinklas. 
Čia torpeda, lyg kas jai būtų uždėjęs 
papildomą krovinį, nunėrė į dugną. De 
la Penne nusekė paskui torpedą, bet 
ant jos nebebuvo jo pagelbininko. Bijo
jo, jog jį anglai pagavę, paskelbs pavo
jų ir ims mėtyti gylio bombas. Užvesti 
motorą nepavyko, nes plieninis lynas 
buvo įsipainiojęs į propelerį. Teko vilk
te vilkti. Darbas po vandeniu buvo ne
lengvas, nes kiekvienu truktelėjimu jis 
torpedą pavilkdavo vos kelis colius. Be
veik uždusęs, pagal kompasą, jis atvil
ko per 40 min. torpedą į vietą, kur jo 
apskaičiavimu turėjo būti kautynių lai
vo vidurys ir nustatė sprogimui laiko 
degtuvus. Iškilęs į paviršių nusimetė 
kaukę ir priplaukė prie bojos. Čia jį 
pastebėjo anglai. Prie bojos jis rado už
siglaudusį ir savo antrą numerį. Greitai 
atsirado motorvaltė ir jie buvo užkelti

Baltijos laivo Narų valtis. Vokietija

Alytaus Jūrų skautai 1937 nrl.

ant kautynių laivo denio, o iš ten nu
gabenti į krantą tardymui. Anglų žval
gybos karininkai nieko neišgavę nuga
beno juos atgal į laivą Valiant. Čia dar 
kamantinėjo laivo vadas kapitonas 
Morgan. Italams atsisakius ką nors pa
sakyti, anglai juos nuvedė į laivo apa
čią į maždaug tą vietą kur turėjo įvyk
ti sprogimas. Kai iki sprogimo liko 
maždaug 10 minučių, de la Penne pasi
prašė nuvedamas pas laivo vadą, ku
riam pareiškė, jog už kelių minučių 
įvyksiąs sprogimas ir anglai turį pasi
skubinti palikti laivą. Netrukus per 
garsiakalbius nuskambėjo komanda pa
likti laivą. Praėjo kelios siaubingos mi
nutės ir kurtinąs trenksmas sudrebino 
laivą. Dar ne visa įgula buvo išsikėlusi 
kai laivas greitai pasviro į šoną ir gero
kai nugrimzdo.

Po kelių sekundžių pasigirdo sprogi
mas Queen Elizabeth kautynių laive. 
Metalo šukės ir alyva pasiekė net 
Valiant denį.

Kitiems dviems jūrininkams ėjosi pa
gal planą, nors ir teko paragauti prie 
uosto įėjimo sutikimui neprašytų sve
čių mėtomų gylio bombų. Bet kadangi 
jos sprogo gana tolokai nuo torpedų, tai 
nuo povandeninių smūgių jie nenuken
tėjo. Merceglia ir Schergat prikabino 
torpedos smaigalį su užtaisais prie kau
tynių laivo Queen Elizabeth dugno, nu
statė laiko degtuvą ir paliko uostą ne
pastebėti. Vaizduodami prancūzų jūri
ninkus jie pasiekė Aleksandrijos mies
tą ir iš ten traukiniu nuvyko į Rosetta, 
Nylo deltoje, kurios pakraštyje, sutartu 
laiku turėjo jų laukti nardlaivis Zaffi- 
ro. Bet pajūryje juos sulaikė egiptiečių 
policija ir perdavė anglams.

Trečioji pora, neradusi uoste lėktuv-
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nėšio, sprogstamąjį užtaisą pakišo po vienu tanklaiviu. Bandant palikti uosto zoną, juos suėmė egiptiečiai.Iš viso, italams labai pasisekė: praradus šešis vyrus, kurie pateko į nelaisvę, trys maži pastatai sužalojo pajėgiausius anglų laivyno vienetus, nes šalia tanklaivio buvo išvesta iš rikiuotės du 32.000 tonų kautynių laivai.Skyles laivuose pavyko laikinai užtaisyti, o kad suklaidinus šnipus, laivuose darbas ėjo kasdienine tvarka, kol laivai buvo nugabenti į doką taisymui. Bet veiksmuose jie nebedalyvavo ir po karo buvo išardyti,1945 metais už savo žygį prieš kautynių laivą Valiant, grafas de La Pene, kuris karo pabaigoje dirbo kartu su anglais, buvo apdovanotas aukso me- daliumi. Iškilmėse dalyvavo ir buvęs Valiant laivo vadas, tuo laiku jau admirolas Morgan.Išėjęs į priekį, jis paėmė medalį ir prisegė prie krūtinės to vyro, kuris prieš tris metus jo laivą išvedė iš rikiuotės.
IŠ ARTI IR TOLI

• Čikagos jūrų budziai suaukojo $101.00 
Tėvų Jėzuitų Jaunimo Namų Fondui.

• Čikagos jūrų skautų tautinių šokių grupė 
"Neringa" vadovaujama volt. Gražinos Sobaliū- 
naitės, puikiai pasirodė "Polka time" televizijos 
programoje.

• Jūrų skautų ''Baltijos Jūra" tunto krepši
ninkai dalyvavo jaunių krepšinio pirmenybėse, 
Detroite., laimėdama antrą vietą.

Jūrų skautų skyriaus dalis Panevėlio tunto rank
darbių parodoje 1925 m.

• Čikagos jūrų skautai akademikai balandžio 
5 d. jūrų skautų būkle turėjo įdomią sueigą, ku
rios metu budys kand. K. Butkus kalbėjo apie 
naująjį Calumet-Sag kanalo ir Čikagos uosto pro
jektą ir jo reikšmę. Po 'Paskaitos buvo rodomas 
filmas apie Čikagos prekybinį laivyną.

• Buriavimo kursai, įdomiai vedami Čikagos 
budžių vado j.ps. inž. E. Jasiukaičio ir j.ps. A. 
Levano, sutraukė daug brolių ir sesių, kurie ot- 
siaėję semia žinias apie buriavimo meną iš paty
rusių buriuotojų.

• Toronto jūrų skaučių laivininkė v.volt. I. 
Ropienė baigė "Canadian Power Squadron" jūri
ninkystės kursus. Sveikiname pirmąją kvalifikuo
tą jūrų skaučių vadovę.

• Čikagos jūrų skautų tunto Baltijos Jūra 
sporto klubo krepšinio komanda Toronte, Vll-tose 
Š. Amerikos sporto žaidynėse, jaunių krepšinio 
pirmenybėse, laimėjo antrą vietą.

• Argentinoje susiorganizavo pirmoji jūrų 
skautų valtis.

Čikagos jūrų 
skautai pasirodo 
skautoramoje 
1957 m.
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LSS "GINTARO ŽENKLO" VADOVIŲ MOKYKLOS AIDAI 

v.s. L. Čepienė

Gintaro Ženklo Vadovių Mokyklon užsirašė 63 
skautės. Mokykla visas priėmė ir patalpino Kur
šių Neringos Draugovėje. . . kurios būkles yra 
didelė geltona byla. Kodėl byla? Todėl kad mo
kykla yra korespondencinė.

Kuršių Neringos D-vę sudaro š.ešios skiltys. 
Kiekvienoje skiltyje yra skiltininkė, paskiltininkė 
ir dešimt skaučių. Visos telpa vienoje byloje ir 
nesipeša. Šiuo metu vyksta skilčių susirašinėji
mas; kiekviena skiltininkė prisistatė savo dešim
tukui, o kiekvienos dešimtukas — savo skiltinin- 
kei. Taip susidarė korespondencinės skilties pa
lapinės, kurios pastatytos ant Baltijos krantų pa
gal Kuršių Neringos pajūrį: Palangos, Klaipėdos, 
Juodkrantės, Nidos, Šventosios, Rasytės ir trys 
kuoliukai įkalti "Pervalkos" pradžiai.

Šiuo metu visos skiltys "keliauja" po Kuršių 
Nerirgq. Toks jau pirmas uždavinys. Nors kelio
nė atliekama mintimis, tenka jai rūpestingai pa
siruošti: surinkt paveikslus iš senų laikraščių ar 
žurnalų, juos sugrupuoti, suklijuot į albumą, pa
puošt širdžiai mielais ornamentais ir — aprašyti 
pačię kelionę, nepamirštant šūkių, dainų, pasa
kų ir tradicinių skilties valgių.

Skaučių darbai jau ateina, šventosios skiltis 
vyrauja. Vadovių mokyklos vadovybė atsiliekan
čioms skiltims šaukia: "Budėk, skubėk!"

1$ "ŠVENTOSIOS" SKILTIES DARBŲ

Gintcro Ženklo Vadovių Mokyklos uždavinys i

Violeta J., Jūratė D., Genė K., Rita M., gavo 
po laišką: Malonu pranešti, kad esi priimta į 
Gintaro Ženklo Vadovių Mokyklos "Kuršių Ne
ringos" d-vės "Šventosios" skiltį.

Pirmieji uždaviniai tokie: 1. Sugalvok skilties 
šūkį; 2. Sugalvok skilties dainą; 3. Sugalvok skil
ties pyrogq; 4. Parašyk linksmai ir įdomiai "Ke
lionė po Kuršių Neringą".

Atėjo dideli vokai su gražiais darbais.

Violetos šūkis: Šventoji moja grįžti namo! 
Jūratės šūkis: Valio, Šventoji, valio!
Genės šūkis: Ten kur šventoji ūžia, 

Prie Baltijos krantų, 
Ir grįžti mums moja 
Prie kopų paliktų.

Ritos šūkis: Mirga, tviska, gražioji 
Š, Š, Šventoji!

Šūkiai gražūs, o dainos dar gražesnės. Rita 
M. atsiuntė dainą — savo žodžius ir meliodiją:

Mieli jauniai, jūrų skautai, budriai
j. skautų vadovai

/Sezono atidarymo proga/
Gegužės mėn. 1 d. Nepriklausomoje Lietuvoje 

kasmet būdavo atidaromas buriavimo sezonas. 
Išblaškyti visame pasaulyje, vieni iŠ mūsų seniai 
jau buriuoja, kiti baigia buriavimo sezoną, o mes, 
nors prisiminimais, paminėsime šį svarbų įvykį 
spaudoje.

Pradedant buriavimo sezoną ir pakeliant mūsų 
senus vimpilus bei vėliavas, pagalvokime ir apie 
tuos, kurie žuvo dėl kilnios jūrų skautijos idėjos. 
Ir jie būdavo dalyviais iškilmingų buriavimo se
zono atidarymų. Nuleiskime vimpilus ir vėliavas 
pusiau stiebo ir pagerbkime mūsų idėjos brolius.

Buriavimo sezono proga, taip pat pagalvokime, 
apie kiekvieno vieneto vadovą, kuris visus metus 
su dideliu pasišventimu nešė tą vadovavimo įsi
pareigojimą ir jei dar kas ne visai būtų įsijungęs 
į nuoširdų aktyvų darbą, tai per sezono atidary
mą būtų geriausia proga prisidėti ir padėti vi
suose darbuose vienetui.

Ir taip šiais metais su pasididžiavimu žvelgda
mi į praeitį, mūsų jūrų skautijos nuveiktus dar
bus, mes kaelime 35-tą kartą mūsų jūrų skautijos 
vimpilus.

Nuveikti darbai tebūna paskatinimas mums 
neapsnūsti nes, kas iki šiol buvo padaryta, yra 
tik dalis siekiamo tikslo.

Tat gero vajo visuose mūsų darbuose ateičiai.
Jūrų Skautų Skyrius

Clevelando jūrų skautai, pasiruošę buriuoti
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Šventosios daina
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Apdainuokim mielos sesės 
gražią gamtą Lietuvos, 
apdainuokim upes, slėnius 
mūs šalelės tolimos. 
Ten kur tylų vakarėlį 
Paukščiai krauna lizdelius 
ir lakštingalos kur suokia 
mum sugrįžtant į namus.

pirma dalis 
meliodijos

pirma dalis 
meliodijos

Mirguliuodama sau teka 
mūs Šventoji amžinai; 
graudžią pasaką ji seka. 
O, sesute, ar žinai. . . 
Drąsiai žūna už tėvynę 
mūsų broliai nekaltai. 
Ir aukoja jaunas dienas 
už žemelę, kur gimei.

antra dalis 
meliodijos

antra dalis 
meliodijos

"šventosios" skilties pyragas, Violetos receptas
M ed u o I i s : Proporcija — 2 kavos puodu

kai miltų, 2 k. puodukai cukraus, 2 k. puod. 
pieno, ] šaukštukas gvazdikėlių, 2 Šaukštukai 
imbero, 3 šaukšt. cinamono, 1 puodukas razinkų, 
1 Vi šaukštuko kepimo sodos, riebalų ir džiuvė
sėlių del formos.

Darbas. Miltus išsijoti per sietelį ir su
dėti cukrų, prieskonius ir sodą. Viską gerai iš
maišyti, supilti pieną po truputį maišant. Šva
riai nuplovus razinkas, nudžiovinti ir įmaiŠyit į 

tešlą. Formą ištepti labai gerai su riebalais ir 
išbarstyti džiuvėsėliais. Supilti tešlą ir leisti pa
kilti vieną valandą. Kepti 375°F krosnyj, kol 
iškeps, patikrinus su pagaliuku. Jei pagaliukas 
sausas, pyragas iškepęs o jei prie pagaliuko dar 
kimba tešla, dar reikia pyrago pakepti. Išėmus iŠ 
krosnies, palaikyti 10 minučių ir tik tada ant 
vielinio padėklo atsargiai iškrėsti. Kada ataušta, 
galima suvynioti į "foil" popierj ir tada mūsų 
pyragas gali stovėti kaip šviežias mažiausiai dvi 
savaites — ypatingai gerai stovyklaujant!

Montrealio N e r i n g os 
tuntas padidėjo, nes Še
šios skautės vėl atėjo...
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JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ IŠKYLA 
ps. V. Korosoitė*Kleinienė

Tik otšilus orui ir drėgmei pasišalinus, dary
kite iškylas visai dienai nors vieną kartą j mė
nesį. Jei neįmanoma ilgesniam laikui, tai nors 
sueigą darykite lauke.

Atkeliavus nepertoliausiai nuo iškylos aikšte
lės, pamiškėje, suskirstykite skautes į dvi ar tris 
grupes. Viena vadovė su J grupe pradeda kelio
nę, dedamos ženklus ir laiškus su uždaviniais ar 
instrukcijomis II ar III grupei. Po 15 min. II-ji 
grupė iškeliauja, sekdama ženklus. Dar po 15 
min. III grupė.

I grupė, atkeliavus į iškylos aikštelę, iškelia 
gairelę ar dar kokį nors ženklą, atžymėdamas 
stovyklą, o pačios pasislepia už medžių ar krū
mų. II grupei pasirodžius, ir I grupės vadovei 
sušvilpus, pasislėpusios išlekia iŠ krūmų sveikin
damos atvykusias šūkiu. Toks pats pasitikimas 
laukia III grupės, tik II grupė taip pat pasislepia.

Visų pirma iškyloje, kaip ir stovykloje, reikia 
sutvarkyti aikštę, pasiskirstyti būreliais, papuošti 
savo kampus, pasidaryti įvairių įrengimų padėti 
savo kuprinėm ir pan., pritaikant mazgų rišimą.

Priešpiečiai /savo atneštas užkandis/.
Poilsis 15 minučių.
Užsiėmimas. Mokymasis statyti palapines, pir

moji pagalba ar mazgų pritaikymas gamtoje.
Žaidimas lauke.
Pasiruošimas lauko virimui. Burtų keliu pa

skirstyti mergaites sekantiems darbams: krosnis 
statyti, malkų pririnkti, krosnį kurstyti, vande
niui nešti, virti, puodus Šveisti, sutvarkyti virimo 
rajoną.

Pietums: daržovių sriuba su maltos mėsos ga
baliukais, keptos bulvės su kotletais ir daržovė
mis /kotletai kepami dviem būdais: apvynioti 
mėsą ant ilgo pagaliuko ir virš žarijų laikyti, 
arba apvynioti alumininiu popierium, kuriame 
galima įdėti ir smulkiai supiaustytų markyčių, ir 
įmesti į žarijas. Bulves ir kotletus kepa kiekviena 
sau./. _ .

Dainų konkursas: kiekvienas būrelis turi iš

mokti 3 dainas. Jos pačios pasirenka iŠ daino- 
rėlio. Kurio būrelio gražesnės dainos, tas laimi. 
Premija — paruošia ir praveda iškylos laužą su 
draugininkės pagalba.

Laužas.

SKAUTYBt ŽAIDIMUOSE 
Veda Vai-Voi

Laivo atvedimas į uostą
Žaidėjai suskirstomi į grupes. Kiekviena gru

pė reprezentuoja laivą ir išsirenka vardą. Vidu
ryje žaidimo vietos yra uostas. Kiekvienas "lai
vas" turi vieną žaidėją — vilkiką. Laivo nariai 
užsirišo akis ir, sustoję į eilę, uždeda vienas 
kitam ranką ant pečių. Vilkikai iš tolo signali
zuoja sutartu ženklu savo laivams ir stengiasi 
juos nuvesti į uostą per sustatytas kliūtis, Laimi 
laivas, greičiausiai atvykęs uostan.

Pabėgėliai
Žaidimas vyksta poromis. Viena pora yra pa

bėgėliai. Jie pasislepia per dvi minutes. Tada 
kiti žaidėjai poromis jų ieško. Pora, radusi pabė
gėlius, pasislepia Šalia jų. Žaidimas baigiasi, kai 
visos poros randa pabėgėlius.

Gamtos alfabetas
Žaidžiama skiltimis. Skiltys išeina į gamtą ir per 
sutartą laiką turi surašyti gamtoje randamus 
daiktus alfabeto tvarka. Skilties nariai praneša 
pastebėtus daiktus skiltininkui, kuris juos užrašo. 
Pvz.: a — akmuo, b — beržas, ir 1.1. Laimi 
skiltis surašiusi ilgiausią gamtos alfabetą.

Neatplėšk ne savo laišką!
Draugovė pasiskirsto į dvi grupes. Vadovas 

duoda grupėm vardus ir paslepia užklijuotus vo
kus kiekvienai grupei su nurodymais. Grupės na
riai gauna po numerį, ir voke nurodymai yra 
numeruoti kiekvienam žaidėjui. Pvz.: 1 — su
rasti didžiausią lapą ir mažiausią akmenį ir pan. 
Grupės eina ieškoti vokų. Jeigu randa ne savo 
voką, turi vėl padėti atgal ir ieškoti savo. Radę 
savo instrukcijas, pradeda vykdyti. Laimi grupė, 
kurios nariai pirmiausiai atlieka savo uždavinius.

Zur-zur malūnėlis 
j r Montrealio 
skautų - čių gru
pėje. . .
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Kaip pažinti gyvius .
♦ . iš jų akių * •

Daugumas — toli gražu ne visi — gy
viai turi akis, kurios, įsižiūrėjus, atrodo 
nevienodos. Mat, akys pritaikytos gy
venimo sąlygoms ir todėl moko mus pa
žinti kai ką iš jų savininkų gyvenimo.

Akys mato, jei yra šviesos. Net katės 
ir pelėdos negali matyti tamsoje, jei 
tamsa vadinsime šviesos nebuvimą. Tei
sybė yra, kad katės ir pelėdos mato to
kioje menkoje šviesoje, kurios mūsų 
akys nebeįstengia pastebėti. Bet ką da
ro kirmėlės po žeme? Jos nieko nema
to, nes neturi akių. Netiki? Pirma pro
ga įsitikink pats.

JIE MOKA SLĖPTIS
Nors ir neturėdamos akių kirmėlės 

jaučia skirtumą tarp šviesos ir tamsos. 
Tą gali išmėginti, paėmęs elektros ži
bintuvą ir pašvietęs į žemę parke ar 
sode. Pamatysi kirmėles šliaužiant že
me arba lendant iš savo urvų lapų ieš
koti. Lemputei šviečiant ilgesnį laiką, 
kirmėlės neberimsta ir vėl sulenda į 
savo urvus.

Sraigės mėgsta ieškoti maisto naktį 
arba labai vėsiose vietose. Jos turi ma
žas, juodas akutes ilgų “ragų” galuose, 
kurias moka įtraukti, kada tik joms pa
tinka. Šios akys nelabai geros ir, reikia 
manyti, kad vargu ar atskiria daugiau, 
kaip šviesą nuo tamsos. Todėl straigė ir 
naudojasi uosle ir lytėjimo organais 
(“ragais”) maistui ieškoti.

Kurmis ir šikšnosparnis. Kaip žinote, 
kurmis didesnę savo gyvenimo dalį pra
leidžia žemėje, kur medžioja kirmėles 
ir panašius skanumynus. Akys kurmiui 
žemėje nereikalingos ir, atrodo, kad jis 
jų ir neturi. Bet pasižiūrėję arčiau pa
stebėsite dvi mažas, juodas, kaip karo
liai, akutes, pasislėpusias po minkštu, 
juodu kailiu, kur nei smėlis, nei ak
mens, kurmiui besirausiant žemėje, ne
gali jų sužeisti. Šios akutės geresnės už 
sraigės akis, bet kurmis labiąu pasitiki 
savo aštriu protu, kaip jomis, maistui 
ieškoti.

Dar kiek geresnės yra šikšnosparnio 
akys, šikšnosparnį, gal, nekartą matėte 
vakarais, gaudant kandis, vabalus ir ki
tus vabzdžius maistui. Juokdamiesi iš 
draugo, gal būt, sakote, kad jis aklas, 
kaip kurmis arba šikšnosparnis, bet taip 
nėra. Ir šikšnosparniai turi mažas, per
lų akutes, nors labiau naudojasi uosle 
ir kitais pojūčiais, kaip regėjimu.

KODĖL KAI KURIOS AKYS 
YRA MILŽINIŠKOS

Gaudydamas vabzdžius šikšnosparnis 
turi saugotis pelėdos, kurios milžiniškos 
akys nepaprastai gerai mato. Jos regė
jimas toks stiprus, kad dienos, o ypač 
saulės šviesa jį kankina, ir paukštis už
simerkia. Labiau už šikšnosparnius pe
lėda mėgsta pelių ir žiurkių arba net 
ir zuikių kepsnius. Žinant, kaip gerai 
vietose gyviai girdi ir mato, galime įsi
vaizduoti, kaip tyliai pelėda turi judėti 
medžioklėje. Taip pat pažvelgę į mažo
jo tarsiaus akis, galime drąsiai tvirtinti, 
kad jis dieną slepiasi ir teišeina saulei 
nusileidus.

LĖLIUKĖ
Katė taip pat labai gerai mato. Tam

susis taškas jos akyse dieną visai siau
rutis, o vakare taip išsiplečia, kad be
veik nieko kito nebematome. Išnyksta 
spalvotas ratas aplink jį, ir “lėliukė”, 
taip vadina tą juodąjį tašką, užima visą 
akį. Bet juodasis taškas arba lėliukė 
nėra iš tiesų juodas, bet tyras ir perma-
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PAŽINKIME GYVIUS IŠ JŲ PĖDSAKŲ

/atsakymus žiūrėk 32 psl./

tomas, ir per jį šviesa įeina į akį. Jei 
lėliukė nesiaurėtų ir nesiplėstų, dienos 
šviesa būtų per aštri, vakaro ir nakties 
šviesa per silpna matyti. Labai jautrio
se akyse (pvz., katės arba lapės) lėliu
kės susiaurėja iki siauro, juodo ruože
lio ir prasiplečia iki didelio, apskrito 
rutulio.

Tartum, gyvulių akys turėtų langi
nes, kurias atidarius, pridarius ar užda
rius, galima įsileisti tiek šviesos, kiek 
kambaryje reikalinga.

Paukščiai taip pat naudojasi savo 
“langinėmis”, bet vargšės žuvys ir gy
vatės jų neturi ir amžinai spokso pla
čiai atmerktomis akimis, kurios net ir 
miegodamos negali ilsėtis.

STEBĖK AKIŲ VIETĄ

Labai įdomu stebėti akių vietą. Katės 
ir pelėdos akys, pvz., yra galvos prieša
kyje ir žiūri tiesiai pirmyn. Zuikio ir 
varlės akys yra šone ir kiek išlindusios 
iš galvos, kad matytų viską iš visų pu
sių. Zuikis ir varlė turi daug priešų; jie 
medžiojami, o pelėda ir katė — 
medžiotojai. Vieni bėga ir gelbė
damiesi, dairosi į visas puses, kiti žiūri 
į persekiojamą grobį prieš save.

Dabar visai aišku, kad šuo ir vilkas 
medžiotojai, o arklys, karvė, avis, stirna 
ir pan. persekiojami; medžiojami, žino
ma, gyvendami laisvėje, laukinį gyve
nimą. M- Ž
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A Amasa didžioji schim
PIRMUOS PASTOGĖJE

• Sv. Jurgio proga pakelti į vyresniškumo 
laipsnius:

) Vyresniojo Skautininko laipsni — s. J. Ag- 
linskienė (Čikaga), s. V. Kišonas (Sidney) ir s. A. 
Šenbergiene (Clevelandas).

I paskautfhinkio laipsnį —• v.si. S. Babronis 
(Buenos Aires) ir v.si. J. Laikūnaitė (Cleveland).

• Sąjungos organų rinkimai prasidės š.m. 
rugsėjo 1 d. Visi vadovai-ės ta proga raginami 
jau iš anksto pasitikrinti, ar jų naujieji adresai 
yra žinomi jų vadovybėms ir pasirūpinti, kad jų 
nario mokestis būtų laiku sumokėtas.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

• Šv. Jurgio proga, vodeivėms ir tuntinin- 
kėms tarpininkaujant, Vyriausioji Skautininke už 
nepailstamų skautiškų darbų Tėvynės Dukros žy
meniu apdovanojo šias vyr. skiltininkes bei aka- 
demikes skautes: Danutę Dirvianskytę, Čikaga, 
Marytę Lekniūtę, Detroitas, Ireną Gaižauskaitę, 
Hamiltonas, Kanada.

• Gintaro Ženklo vadovių mokykla jau turi 
60 kursančių.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

• Niagaros Žalgirio vietininkijos vietininkas 
v.vai. Br. Simonaitis, jam pačiam prašant, nuo 
š.m. vasario 1 d. iš eitų pareigų atleistas. Nuo 
tos pat dienos vietininkijų perėmė ps. P. Balsas.

• Brolijos Vadijos posėdyje diskutuota di
džiojo saliuto naudojimo reikalu. Nutarta, kad 
didysis saliutas naudotinas tik įžodžio metu.

• LSB Užsienio Skyriaus vedėjas ps. A. Bane
vičius baigė Gilwellio Miifco Ženklo kursus, ve
damus amerikiečių skautų. Šiuo metu ps. A. Ba
nevičius yra Bostono Council District II Leader
ship Training Chairman. Sveikiname naujųjį gil- 
velistų!

• Naujasis I-jo JAV Rajono Vadeivos adresas: 
v.s. A. Matonis, 10 Edwards St., Waterbury 8, 
Cann. U.S.A.

KANADOS RAJONAS

TORONTO, ONT.
• Živilės skaučių d-vė galvodama, kad tra

dicijos išlaikomos ne žodžiu, bet jų vykdymu, 
paskelbė velykinių margučių konkursų. Didįjį 
Penktadienį skautės viena po kitos pradėjo ga
benti margučius, o jų — konkurso dalyvių — 
tūta 22. Margučiai vienas gražus, kitas dar gra
žesnis. Draugininke ps. I. Šernaitė-Miklejohn, 
norėdama tiksliai įvertinti kruopštų darbų papra
šė dailininkų Dagį spręsti. Konkursų laimėjo: 
1. Živilė Stančiko itė, 2. Rita Merkelytė ir 3. Re
gina Augaitytė. Likusieji margučiai buvo išdalyti, 
lankant ligonis. Konkurso laimėtojoms šv. Jurgio 
tunto sueigoje buvo įteiktos dovanėlės.

• Toronto Šatrijos ir Rombyno turtų vadijų 
ir Skautams Remti dr-jos nariai gegužės 20 d. 
buvo nuvykę į ponų A. E. Augustinavičių ūkį 
/apie 90 mylių nuo Toronto/ apžiūrėti naujos 
skautams-ėms siūlomos stovyklavietės. Siūlomas 
pušynėlis visiems padarė gero įspūdžio ir mano
ma, kad šio vasarų Toronto skautai-ės ten sto
vyklaus. Stovykla numatoma nuo liepos 27 d. 
iki rugpiūčio 5 d.

• Gegužės 12 d. Toronto įaun. skautės ir 
vilkiukai turėjo bendra Motinos Dienos minėjimų. 
Programų paruošė ps. D. Keršienė, kartu duo
dama tai dienai pritaikytų paskaitėlę.

1957 METŲ "SKAUTŲ AIDO" 
GARBĖS PRENUMERATORIAI

21. Vyt. MACAS, Toronto, Ont.
22. Ant. LEVINAS, Brighton, Mass.
23. Dr. Ant. KAVECKAS, London, Ont.

MONTREAL, QUE.

• Paskutiniame abiejų vadijų posėdyje, įvy
kusiame gegužės mėn. 5 d., abudu Montrealio 
Skautų ir Neringos skaučių tuntai nutarė ir šiais 
metais ruošti stovyklas vieno šalia kitos, tuo su
taupant transporto išlaidos. Stovyklos pirmų kar
tą truks dvi savaites, būtent nuo liepos mėn. 20 
d. iki rugpiūčio mėn. 4 d. Stovyklinis mokestis, 
įskaitant transporto išlaidas, yra nustatytas se
kantis: vienai savaitei $15.000 asmeniui, dviems 
savaitėms $25.00 asmeniui. Esant iš šeimos 
dviems stovyklautojams, šis mokestis sumažina
mas iki $25.00 savaitei arba $40.00 dviem sa
vaitėms. Iš šeimos esant trims stovyklautojams 
mokestis yra $30.00 savaitei arba $50.00 
dviems savaitėms.

• Gegužės mėn. 4 d. Montrealio skautų-Čių 
Tėvų ir Rėmėjų Būrelio komitetas, vadovaujamas 
G. Kudžmienės ir S. Zemlickienės, suruošė gyvų 
ir jaukų Pavasario balių, kurio pelnų paskyrė 
abiejų tuntų vasaros stovykloms paremti. Skau
tai ir skautės Širdingai dėkojo organizatorėms už 
įdėtų darbą ir pastangos, remiant jaunuosius 
Stovyklautojus. Laužams liepsnojant, ne kartų 
miškus sudrebins skambios raketos už jų triūsų 
ir rūpestį.

• Gegužės mėn. 5 d. abudu Montrealio tun
tai paminėjo šv. Jurgio šventę. Pamaldų metu 
Rajono Dvasios Vadovas kun. S. Kulbis, S.J. tarė 
jausmingų žodį, primindamas, kad ši šventė yra 
sujungta su skautų kankinių diena. Jų prisimi
nimas privalo skautus-es lydėti kiekviename 
žingsnyje, kad žinotume, jog kiekvienas mūsų 
turi ne vien išoriniai būti geru skautu, bet kad 
skoutybės idėja būtų su mumis tiek giliai susiju
si, jog būtume pasiryžę reikalui esant už savo
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idealus kovoti iki gyvybės netekimo.
Po pamaldų įvykusioje sueigoje buvo pranešta, 

kad tunto adjutantas s.v. v.si. Vincas Piečaitis 
pakeltas į paskautininkio laipsnį. Sueigos metu 
įžodį davė 7 jaun. skautės ir 2 skautai — F. 
Petrauskas ir J. Žakevičius.

JAV RAJONAS

BOSTON, MASS.
• S.m. sausio mėn. Bostone įsikūrė dr. Jurgio 

Aleknos sk. vyčių draugovė. Laikinai drauginin
ko pareigas eina ps. Algis Banevičius. Draugovę 
sudaro du būreliai: Senųjų Lapinų, kuriom va
dovauja si. Vitas Koklys ir Herkaus Montės, va
dovaujamos si. Romo Venckaus.

Ligi šiol jau buvo 4 sueigos. Yra pramatyta 
draugovės sueigas daryti kas mėnesį, o būrelio 
kas savaitę. A .M.

CLEVELAND, OHIO
• Vytauto Didžiojo skautų draugovėje balan

džio 1 d. pasibaigė puse metų užsitęsusias var
žybos tarp skilčių ir paskirų skautų. Varžybų 
metu didžiausi varžovai buvo patys jauniausi 
Briedžių skilties ir seniausi Sakalų skilties skau
tai Kitos dvi skiltys del skiltininkų nerangumo 
ėjo jų užnugaryje. Konkurso metu į draugovę 
įstojo 6 nauji skautai.

Draugovėje pirmojo vieta laimėjo Briedžių 
skiltis /11-13 m. amž. berniukai, vad. K. Gai
žučio/, surinkusi 227 taškus; antroji vieta teko 
didiesiems Sakalams /14-17 m. amžiaus/, su
rinkusiems 147 taškus. Panterų skiltis nukopė 
iš antros vietos į trečią su 139 taškais ir ketvir
toji vieta teko Lapinams.

Skautų varžybose didieji pirmenybę užleido vėl 
jouniesniems. Pirmojo vietq laimėjo Briedžių skil
ties skautas B. Grigaliūnas, surinkęs 305 taškus; 
antra vieta Sakalų psl. Alg. Gcrlauskas, surinkęs 
266 taškus; trečioji vieta teko Lapinų skilt. skau
tui Lazdiniui su 260 taškų. Ketvirtojo ir penktojo 
vietą vėl pasidalijo Briedžių skilties skautai K. 
Steponavičius su 226 taškais ir A. Šarkauskas su 
219 taškų.

Dabar vėl vyksta naujos varžybos. Šių varžy
bų metu paaiškės kandidatai keturioms pinigi
nėms premijoms laimėti.

• Vytauto Didžiojo skautų dr-vės skiltininkai 
ir pirmoji Briedžių skiltis gegužės 4 d. pasvei
kino LSB Vyriausią Skautininką Stp. Kairį ir jam 
įteikė draugoves gyvenimo vaizdų rinkinį. Ta 
proga draugininkas v.s. V. Kizlaitis pristatė Vy
riausiam Skautininkui draugovės pirmąją skiltį 
ir skiltininkus. VS palinkėjo ir toliau Vytautė- 
nams ryžtingai ir energingai dirbti.

• Vytauto Didžiojo skautų draugovės sporto 
vadovas ir S. Daukanto skautų vyčių būrelio va
das Remigijus Vizgirdas šv. Jurgio šventės^ pro
ga pakeltas į paskautininkio laipsnį. Gegužės 5 
d. iškilmingoje tunto sueigoje jis davė skautinin
kų įžodį, ir Vyriausias Skautininkas užrišo jam 
skautininko kaklaraištį.

• Didelis Vytautenų talkininkas ir "Skautų 
Aido" mer-nės dalies vadovas v.si. Alg. Muliolis 
apdovanotas ordinu Už Nuopelnus. Jam ordiną 
įteikė pats Vyriausiasis Skautininkas.

• Vytauto Didžiojo skautų draugovės drau
gininkas v s. V. Kizlaitis pasitraukė iš draugi
ninko pare. ~ j ir gegužes 1 1 d. draugovę perda

vė ps. R. Minkūnui. Vadovaudamas draugovei, 
v.s. V. Kizlaitis gražiai sustiprino skautų drau
govę ne tik skaičiumi, bet ir skautišku pažan
gumu. Pr. metų vasarą suorganizavo ir pravedė 
draugovės dviejų savaičių stovyklą, kurioje sto
vyklavo 30 skautų. Vasaros pradžioje su būriu 
skautų iškylavo Vašingtone, čia 6 skautams ap
mokėjo kelionės išlaidas. Rudens metu su pir
maisiais draugovės skautais aplankė Detroitą ir 
Winasorq. Draugovės skautai, kaip lietuviai, gra
žiai pasirodė amerikiečių skautų tarpe. Keliolikos 
tėvų talkinamas sudarė 100 dol fondą, iš kurio 
bus paskirtos premijos keturiems skautams, ge
riausiai pasižymėjusiems skautiška veikla. Šiuo 
metu draugovėje yra 39 skautai J. P.

• /sks/ Gegužės 3-5 d. Clevelando Neringos 
t. skautės — psl. M. Juškėnaitė, B. Karaliūtė ir 
E. Šenbergoitė praleido puikų savaitgalį Ameri
kos Skaučių Clevelando tarybos Julio Crowell 
stovykloje. Jos dalyvavo vietos skaučių sąskry
dyje. Oras pasitdikė kiek vėsokas, bet giedras it* 
gaivus. Gamtoje praleistos dienos mūsų skau
tėms davė progos posilovinti šaudyme iš lanko, 
pramokti naujų stovyklinių įrangų bei įsigyti ki
tų praktinio skautavimo žinių. Stovykloje nak- 
vota palapinėse. Šion stovyklon prie W. Rich
field mūsų skautes nuvežė ir sekmadienį išvargu
sias, bet patenkintas parvežė ps. A. Juškėnienė.

• /sks/ Gegužės 5 d. Clevelando skaučių 
Neringos ir skautų Pilėnų tuntai atšventė pa
saulio skautų globėjo šv. Jurgio ir kartu Skautų 
Kankinių Dieną. Iš ryto abu tuntai kartu su 
Akad. Skautų Sąjūdžio suvažiavimo dalyviais pa
simeldė už žuvusius ir nukankintus skautus Šv. 
Jurgio bažnyčioje, šv. Mišias atnašavo ir jautrų

Toronto jūrų budys ant savo jachtos kelionėje
Nuotr. Skukausko
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pamokslą apie šv. Jurgio idealus pasakė svečias 
kun. Spurgis,

Po pamaldų Lietuvių Klubo didžiojoje salėje 
buvo iškilminga sueiga. Jos garbės svečias buvo 
LSB Vyriausiasis Skautininkas v.s. Stp. Kairys. 
Iškilmių centre buvo skautininkų įžodis, pakėli
mai bei apdovanojimai. Šv. Jurgio dienos proga 
LSS Tarybos Pirmijos j vyresn. sktn. laipsnį pa
kelta s. A. Senbergienė ir į skautininkės — ps. A. 
Petukauskienė. Paskautininkiais pakelti — v.si. 
Jūratė Laikūnaitė ir v.sl. Remigijus Vizgirdas. 
Jiedu skaitlingame skautininkų rate davė įžodį. 
Ordinu Už Nuopelnus apdovanoti — ps. VI. Ba
cevičius, v.sl. Alg. Muliolis ir v.valt. Alg. And- 
rašiūnas. Tėvynės Dukros žymeniu apdovanotos 
— v.sl. v.sl. Jolanta Drąsutytė, Meilė Leknickai- 
tė, Aldona Molconaitė, ir Viktorija Vaivadaite. 
Neringos tuntininkės įsakymu į paskiltininkės 
laipsnį pakeltos — vyr. skautė Aid. Bliumenta- 
lienė ir skautė Nijolė Petkevičiūtė, v.sl. V. Vai- 
vodaitė, jos pačios prašymu, atleista iš Neringos 
t. adjutantės pareigų. Jai pareikšta tuntininkės 
padėka. Naująja adjutante paskirta v.sl. Meilė 
Leknickaitė.

Pilėnų tuntininko įsakymu į v.sl. laipsnį pakel
tas s.v. si. Alf. Balionas, valtininko laipsnin — 
vair. D. Kižys ir paskiltininkio — skautas vytis 
R. Zorska. Pilėnų tunte pasitraukė iš pareigų il
gamečiai draugininkai — DLK Vytauto skautų 
dr-vės dr-kas v.s. V. Kizlaitis ir DLK Kęstučio 
vilkiukų dr-vės dr-kas ps. VI. Bacevičius. Jie
dviem tunt-kas v.s. V. Kamantas įteikė meniškus 
padėkos lapus. Nauįais draugininkais paskirti 
vytautėnams ps. Rimvydas Minkūnas, o kęstu- 
tėnams v.sl. A. Baliūnas. v.s. V. Šenbergui ir s. 
G. JuŠkėnui įteikti LSB Džiamborės Fondo pa
dėkos lapai, s. V. Kamantas pranešė malonią 
žinią, kad iš Bostono gauta V, Krėvės raštų 
Cleveland© skautams skirta knyga. V. Krėvės 
raštus skautams užsakė duosnūs bostoniškiai A. 
Jokūbaitis ir Paprastas Pilietis.

Prasmingą šiai šventei skirtą žodį tarė mielas 
svečias iš Toronto LSB Vyriausiasis Skautininkas 
v.s. Stp. Kairys. Sklandžiai pravestą, pusvalandį 
trukusią sueigą užbaigė skautų kapelionas kun. 
Goldikovskis, kviesdamas visus sugiedoti Marijos 
giesmę. . . . . .«• i- .

Sueigos svečiai buvo skautų-čių tėvai, bičiuliai 
ir Akad. Sk. Sąjūdžio suvažiavimo dalyviai.

• /sks/ Gegužės 4-5 d. Clevelande darbščiai 
ir nuotaikingai prabėgo Akademinio Skautų Są
jūdžio suvažiavimas. Šeštadienio posėdžiai pro* 
vesti YMCA centr. rūmuose. Suvažiavimą atidarė 
Korp! Vytis Cleveland© sk. pirm. fil. Stp. Matas 
ir pristatė A SSpirm. fil. A. Platerį. Sugiedotas 
Tautos Himnas. Suvažiavimui pirmininkavo pa
sikeisdami niujorkietis J. Ulėnas ir clevelandietis 
V. Kamantas. Sekretoriavo D. Verbickaitė ir A. 
Malcanaitė. Apie organizacinį vadovavimą ir jo 
problemos kalbėjo fil. N. Maskaliūnienė ir t.n. 
J. Drąsutytė. Pietauta YMCA valgykloje.

Vėliau buvo ASS skyrių pranešimai. Apie "Mū
sų Vytį" kalbėjo io vyr. red. fil. Eug. Vilkas. 
Apie Dr. Vydūno Šalpos Fondą pranešimą skaitė 
fil. L. Maskoliūnas. ASS ir ASR reikalais kalbėjo 
fil. A. Platen's ir fil. L. Maskoliūnas. Popietis 
tęstas atskiromis Akad, Skaučių Dr-vės ir Korp! 
Vytis narių sueigomis. Užbaigta kėlimo į tikrą
sias nares ir senjorus iškilmėmis. Šeštadienio va
karas baigtas nepaprastai nuotaikingu pobūviu.

Jame smagiai pasišokta, iš širdies išsidainuota ir 
audringai pravesti rateliai, čia tryško skaisti jau
natvės dvasia ir beribė energija, kuri užkrėtė ir 
filisterius. Ir tiems kojos smogiai kilnojosi bei 
netrūko kvapo ratelių verpetuose. . .

Sekmadienį, geg. 5 d., ASS suvažiavimo da
lyviai meldėsi su Cleveland© tuntais Sv. Jurgio 
bažnyčioje už Lietuvos Skautus Kankinius bei 
dalyvavo tuntų sueigoje. Po pietų posėdžiai buvo 
Case technologijos instituto Tomlinson Hall sa
lėje. čia senį. T. Remeikis skaitė pašnekesį apie 
ASS veiklą. Apsvarstyti ASS vasaros stovyklos 
reikalai, įvairūs klausimai ir sumanymai. Senj. 
R. Vizgirdas paskaitė rezoliucijų komisijos pa
ruoštus sveikinimui bei rezoliucijas. Suvažiavi
mą uždarė vienas iš jo pirmininkų — J. Ulėnas, 
dėkodamas rengėjams ir šeimininkams. Pabaigai 
sugiedotas Tautos Himnas. Case techn. instituto 
pievoje filmų ir foto aparatai įamžino atsisvei
kinančių ASS suvažiavimo dalyvių veidus. Jų bu
vo per 65, ir jie išsivežė į savo gyvenamus 
miestus saulėtus Cleveland© įspūdžius.

ELISABETH, N.Y.
• Elizabeth'© skaučių vienetas vis auga. Pas

kutiniu laiku įsteigta nauja jaun. skaučių kan
didačių skiltis — Saulučių, kuriai vadovauja A. 
Kvietkauskaitė. Be Saulučių, Lazdynų Pelėdos 
dr-vę sudaro sekančios skiltys: Lapių, Žuvėdrų, 
Kregždučių ir Gegučių. Draugovei vadovauja vyr. 
skautė v.sl. Laima Petrauskaitė, o adjutantės pa
reigas eina v. skautė v.sl. Algutė Didžbalytė. 
Talkininkauja skiltininkės Aldona Kurapkaitė, 
Gilanda Bartytė, Jūra Strimaitytė ir A. Kviet
kauskaitė.

• 1 957 m. sausio mėn. 6 d. įvyko Elizabeth'© 
skautų-čių tradicinė Kalėdų Eglutė. Sesės-broliai 
su dideliu pasisekimu suvaidino vaizdelį "Šven
toji naktis". Vaidinimas buvo paįvairintas tauti
niais ir plastiškais šokiais ir publikai paliko ma
lonų įspūdį. Pažymėtina, kad veikalą atliko be
veik vien jaun. skautės ir jaun. skautai. Džiugu 
žiūrėti su kokiu entuziazmu ir sugebėjimu jie 
scenoje pasirodė.

Po vaidinimo sekė žaidimai ir šokiai, kurie 
visus linksmai nuteikė. Svečiai ypatingai gėrėjosi 
aukšta, gražia eglute, papuošta vien pačių skau- 
Čių-tų gamintais žaisliukais. Be tėvelių ir jauni
me gausiai susirinkusioje publikoje buvo matyti 
vietiniai kunigai, seselės Pranciškietės ir svečiai 
iš tolimesnių apylinkių.

NEW-YORK, N.Y.
• /sks/ Prieš penkeris metus New Yorke 

skautų vyčių tarpe susiorganizavo vyrų balsų ok
tetas. Neturėta didelių vilčių iškilti į nepaprastas 
menines aukštumas, bet norėta duoti progos bal
singiems vyrams sueiti į gerą dainos vienetą ir 
kortu su lietuviška daina išeiti savųjų ir svetimų
jų tarpon. Ir tas sulaukė gražaus pasisekimo bei 
reikiamo dėmesio. Visi mėgsta klausytis Šio okte
to. O ir pats oktetas neliko kurčias lietuviškiems 
reikalams. Daugelį kartų jis be atlyginimo dai
navo Balfo vakaruose, lietuviškose televizijos 
programose, skautiškuose parengimuose, lituanis
tinei mokyklai, tarptaut. moterų parodose ir kt. 
atvejais. Jie su savo daina visur reprezentavo 
lietuvius.

Per penkeris metus okteto sąstatas kiek pakito. 
Jame dabar nebedainuoja P. Rasimas, K. Kudž- 
ma, R. Kontrimas ir R. Kezys. Šiuo metu oktete
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dainuoja: pirmieji tenorai — Alf. Ilgutis ir Meč. 
Ilgūnas; antr, tenorai — Vyt. Gobužos ir Juoz. 
Lapurka, baritonai — Vyt. Alksninis ir Ged. Ra
jeckas, ir bosai — Vyt. Aukštikalnis ir L. Ralys. 
Nuo okteto įkūrimo iki šiol jam vadovauja muz. 
Mykolas Liuberskis. Reikalui esant pianistas A. 
Mrozinskas neatsisako šiam oktetui koncertuose 
akompanuoti ar pamokyti naujų dainų.

Per savo gyvavimo laikę sk. vyčių oktetas yra 
turėjęs apie porą Šimtų repeticijų bei apie 40 
pasirodymų. Jo dainų klausėsi New Yorko ir apy
linkių visuomenė, nors lankytasi ir kitur — Phi- 
ladelphijoje, Amsterdame, N.Y., So. Woodstdcke, 
Conn., Newark, NJ. Oktetas yra įsigijęs vieno
das gražios skautiškas uniformos, kurias tinka
momis progomis dėvi koncertų metu. Repertuare 
turima 31 daina, jų tarpe yra svetimtaučių kom
pozitorių kūrinių, mūsų liaudies dainų, po kelias 
kariškas, partizanų bei skautų dainas.

Po tokios gražaus darbo metų penkinės entu
ziastingajam skautų vyčių oktetui linkime ir to
liau puoselėti lietuviškų dainą bei skiepyti jos 
meilę mūsų jaunimo širdyse.

LOS ANGELES, CALIF.
šv. Jurgio laužas. Gegužės 4 d. abi skautų ir 

skaučių vietininkijos, vadovaujamos ps. St. Ma- 
kcrevičiaus ir v.si. S. Dobkevičiūtės, suruošė EI 
Sereno parke Šv. Jurgio - kankinių paminėjimo 
laužą. Laužo programoje dalyvavo visi Los An
geles mieste veikią LSS vienetai ir didelis būrys 
skautų-čių tėvelių bei svečių. Patį laužą atidarė 
vietininkas, uždegti pakviesdamas skaučių tėvų 
komiteto pirmininkę O. Mikuckienę ir skautų 
t.k. pirm. Br. Dūdą. Laužo programos provedi- 
mui vadovavo Kalifornijos pakraščio "bražvilius - 
mažvilius" ps. K. Pažemėnas, kuris, kad ir ne
labai apsiprastoj aplinkumoje, grožiai sugebėjo 
suvienyti visus mažus ir didelius, senus ir 
jaunus, skautus ir neskoutus, — nuotaikingai 
Tėvynės nepamirštama meile persisunkusiai dva
siai, ypač dainose. Buvo atlikta keletas vaidini
mėlių tautinių pasakėčių temomis. Dainoms tū- 
ravojo" akordeonistas VI. Gylys. Laužo programos 
metu buvo pagerbti mūsų sąjungos kankiniai 
skautai. Laužas baigtas daina "Leiskit į Tėvynę" 
ir "Ateina naktis".

Nauji vadovai. Vietoje karinę prievolę atlikti 
išvykusio ps. R. DabŠic skautų vietininkijos ad
jutantu VS patvirtintas ps. V. Tamulaitis, kuris 
taip pat yra ir vilkiukų Panerių dr-vės drauginin
ku. Jaun. skaučių d-vę perėmė nauja dr-kė vyr. 
skautė E. Dovydaitienė ir jos adjutante paskirta 
vyr. sk. Stasė Tamulaitienė. Skaučių vietininkijos 
cdjutante patvirtinta si. V. Mitkutė.

Vyčiai, sk.vyt. R. Dabšys, ilgametis vietininki
jos adjutantas, baigęs studijas, išvyko atlikti ka
rinės prievolės. Ta proga, skautai vyčiai broliui 
Rimui surengė Šiltas išleistuves.

Senųjų skautų Židinio vyčiai pakartotinai su
rinko Džiamborės Fondui aukų.

Kalbėjo per radiją. Vietos lietuvių radijo va
landėlės pakvietimu, š.m. kovo i 7 d. per Pasa- 
dcnos radijo stotį buvo transliuotas vietininko ir 
vietininkės pasikalbėjimas skau -iškaiš * idėjiniais 
reikalais. Mcderavo fil. inž A undzila

Skautiška parodėlė. Vilkiukų Panerių dr-vė 
Verbų sekmadieni, balandžio 14 <• šv. Kazimie
ro parapijos salėje suruošė skautiškų darbų pa

rodėlę. Buvo išstatyti pačių vilkiukų pagaminti 
avio-modeliai, piešiniai ir įvairūs rinkiniai. Ypač 
dėmesį atkreipė Gyčio Tamulaičio modeliai bei 
Vytuko Radvenio piešiniai.

Lankėsi aukštas svečias. Velykų atostogų me
tu iš Čikagos lankėsi Brolijos vyr. Dvasios vado
vas v.s. J. Vaišnys, S.J. Balandžio 14 d. daly
vavo skautininkų ramovės sueigoje, kur kalbėjo 
naujojo statuto reikalais, balandžio 16 d. — 
jungtiniame abiejų vietininkijų vadijų posėdy; 
balandžio 17 d. —■ skaučių Birutės ir skautų Da
riaus - Girėno bendroje sueigoje, kurios metu da
vė naudingų darbo patarimų. Ta pačia proga 
v.si. P. Josiukonis pademonstravo spalvotą fil
mą iš Los Angeles skautiško jaunimo gyvenimo. 
Balandžio 23-ją, Šv. Jurgio dieną, v.s. J. Vaišnys, 
kartu su Los Angeles skautų ir skaučių dvasios 
vadovu kun. dr. A. Bučmiu, aplankė prie Pacifiko 
Santa Monikoje gyvenantį Židinio skautų seniūną 
Pr. Pakalniškį. Los Angeles skautai ir skautės 
dėkoja kun. Yaišniui už daugelį paliktų skautiško 
veikimo pagerinimui minčių. S. L.

ARGENTINA

• /sks/ Mūsų skautai iš Buenos Aires turėjo 
progos persikelti per La Plotos upę į Urugvajų. 
Aplankyta Montevideo kolonija ir puikiai pasi
rodyta su jaunatviškomis meno jėgomis. Puošnio
je armėnų salėje suvaidinta G. Veličkos 2 v. mu
zikinė pjesė "šienapiūtė". Žiūrovų tarpe buvo 
ir svetimtaučių bei diplomatų. Pastariesiems ne
paprastai patiko liet, dainos, šokiai ir taut, dra
bužiai. Kitądien skautai specialia programa pa
sirodė Montevideo radio Carve stotyje, j Urugva
jaus lietuvius prabilo Argentinos Lietuvių Orga
nizacijų ir Spaudos Tarybos pirm. Jonas čikštas. 
Dainavo L. Paliulionytė, A. Slančiauskas, akor
deonu grojo Ed. Radionovas. Akomponavo muz. 
A. Stasiulis ir Eug. Čikštoitė. Po programos skau
tai nuskubėjo į pamaldas. Ten giedojo skautų 
oktetas, L. Paliulionytė ir A. Slančiauskas. Var
gonavo muz. A. Stasiulis. Pamaldos baigtos mal
da į Skautų Globėją šv. Kazimierą ir visos baž
nyčios sugiedotu Tautos himnu. Vietiniai gėrėjosi 
šiomis pamaldomis kaip bažnytinės muzikos kon
certu. Po pamaldų buvo bendri pietūs iš Argenti
nos atvykusiems lietuviams pagerbti. Juos malda 
ir vėliau kalba pradėjo tėvas Giedrys. I pietų da
lyvius .kalbėjo tėvas Bružikas, Brazilijos LB vei
kėjas Lukoševičius, Argentinos skautų drauginin
kas v.si. Babronis, ALOST pirm. J. čikštas, Kul
tūros saviš. dr-jos pirm. J. Lakouskas ir kt.

Vakare parapijos salėje buvo koncertas - šiu
pinys, kurį atidarė kun. Daugintis. Apie Skautų 
Globėją Sv. Kazimierą trumpai kalbėjo v.sL S. 
Babronis. Deklamavo D. Volentinoitė, T. Jackevi
čius, o dainavo L. Paliulionytė ir A. Slančiaus
kas. Skautų tautinių šokių grupė, vedama psl. Z. 
Jauniaus pašoko "Voveraitę", "Mikitą* ir bus
tą". Akordeonu grojo E. Radionovas.

Skautų viešnagė praėjo nepaprastu pasisekimu. 
Per pasirodymus spektaklyje bei koncerte, o taip 
pat bažnyčioje giedant, visur buvo sausakimšai 
pilna žmonių. Spektaklyje gautas pelnas skautų 
prašymu paskirtos Vasario 16-sios gimnazijai 
Vokietijoje.

• /sks/ Argentinoje viešėjo Lietuvos konsu
las A. Simutis. Ten jis daugelio lietuvių orgoni-

30

31



zacijų buvo pagerbtos specialiuose priėmimuose. 
Išleistuvėse skautų draugininkas v.si. S. Babronis 
pranešė, kad mielas svečias pakviestas Lietuvių 
Skautų Argentinoje Garbės Nariu. Jam įteiktas 
atitinkamas aktas, v.si. A. Jablonskytės meniškai 
papuoštas. Naujasis Garbės Narys pasirašė dr-vės 
svečių knygoje ir kartu tapo skautų rėmėju — 
paaukojo skautiškai veiklai stiprinti 100 Argen
tinos pezų. Atsisveikinimo kalboje svečias palietė 
įvairius klausimus, surištus su Lietuvos vadavimu, 
o pabaigoje pasidžiaugė skautų jam suteikta gar
be ir prisiminė, jog savo laiku jis buvęs aktyvus 
jūrų skautas.

• /sks/ Lietuvių Skautų Dr-vė Argentinoje 
Nepriklausomybės šventę paminėjo iškyloje į 
Buenos Aires užmiestį. Dalyvavo skautai, sk.- 
vyčiai, vyr. skautės, jūr.s. gen. T. Daukantas, 
prancūzų skautų atstovė m-lle Collet ir daug ki
tų svečių. Pašnekesius pravedė dr-kas v.si. S. 
Babronis ir jūr.s. gen. T. Daukantas, kuris kartu 
oficialiai pranešė apie jūrų skautų valties įsistei- 
gimą. Į vyresniškumo laipsnius pakelti: į skilti- 
ninkės — psl. L. Paliulionytė ir į paskiltininko 
Ips. — sk. vyčiai Alg. Cibavičius, Alg. Matukas 
ir Z. Jaunius.

psl. A. Matukas m-lle Collet prašė perduoti 
Prancūzijos skautams broliškus lietuvių skautų 
linkėjimus. Viešnia, sveikindama prancūzų skau
tų vardu, palinkėjo greitai atgauti laisvę.

Bendrajame Nepriklausomybės Šventės minė
jime meninėje dalyje pasirodė: solistė si. L. Pa
liulionytė, deklamavo vyr.sk. D. Valentinaitė ir 
si. D. Guterytė, o psl. Z. Jauniaus vadovaujama 
sk. taut, šokių grupė pašoko Voveraitę ir Oželį.

Minėjimo metu skautai pravedė rinkliavą -— 
surinkta 2382 pezai ir už išleistas programas sd 
skelbimais gauta 400 pezų. Gautas pelnas Ar
gentinos skautų pastangomis siunčiamas Vasar10 
16 gimnazijai Vokietijoje.

AUSTRALIJOS RAJONAS
• Adelaidės Vilniaus tuntas stovyklavo Mt. 

Crowford kalno papėdėje — viso 34 skautai-ės. 
Stov. virš, pasikeisdami buvo s. V. Neverouskas 
ir ps. V. Opulskis; skautėms vadovavo ps. O. 
AndriuŠienė; ūkio reikalus tvarkė v.si. V. Patupis.

• Sydney Aušros tuntas stovyklavo Ingle- 
burne — viso 70 skautų-čių. Vos įsikūrus, kilo 
miško gaisras. Stovyklautojai ryžtingai padėjo 
gesinti gaisrą ir gelbėti ūkininkų turtą. Sydney 
ugniagesių inspektorius pagyrė mūsų skautus už 
susiklausymą. Stovyklai vadovavo ps. B. Žalys; 
skautėms — v.sl. M. Osinaitė; ūkio reikalus pri
žiūrėjo ps. R. Jaselskis. Išleisti keturi "Žiežirbų" 
nr. Šią stovyklą aplankė Rajono vados v.s. A. 
Krausas ir Seserijos Rajono Vadeivė ps. L Lais- 
vėnaitė.

• Melbourne tuntas stovyklavo už Morning- 
tono prie Mt. Martha. Buvo 40 stovyklautojų. 
Vadovavo v.s. B. Dainutis; skautėms — vyr. 
skautės E. Žižienė ir J. Vaičiulienė. Laužus vedė 
ps. A. Karpavičius. Šią stovyklą ypatingai glo
bojo Brolijos Vadeiva ps. A. Bakaitis, kuo ne 
kasdien jon atvykdamas.

• Brisbanės Ventos viet-ja stovyklavo Coochie 
Mudlo saloje. Vadovavo vietininkas v.sl. P. Stel
mokas. Stovyklavo 27 skautai-tės.

• Melbourne akademikai skautai buvo su

rengę savaitgalio stovyklą prie Mt. Evelyn. Va
dovavo senj. A. Žilinskas. Stovyklavo 60.

• Brolijos vadeiva ps. A. Bakaitis pravedė 
spaudos platinimo varžybas. /Laukiame rezul
tatų. Red./.

• Ateinančioji Pan-Pacific Džiamborė numa
tyto Naujoje Zelandijoje.

• Mirė Melbourne tunto Margio dr-vės Vil
kų skilties skiltininkas Vyt. R e i m e r i s. Bro
lio palydėjimas į amžino poilsio vietą buvo lobai 
iškilmingos.

• Melbourne tuntininkos v.s. B. Dainutis nuo 
š.m. kovo 9 d. dėl ligos iš pareigų pasitraukė. 
Naujuoju tuntininku sutiko būti ps. E. Panke- 
vičius.

ANGLIJOS RAJONAS
• Lietuvos Ministeris B. K. Balutis rajono va

saros stovyklai vietoj šventinių sveikinimų pa
aukojo 5 svarus. Min. B. K. Balutis yra nuošir
dus skautų bičiulis.

• Nottinghome buvo skaučių sueiga, kurioje 
aptarti vasaros stovyklos organizavimo reikalai.

• Rajono Vadeivė s. D. Fidlerienė buvo nu
vykusi į Corby, kur pravedė skautėms sueigą.

• Nottingham© lietuviai skautai dalyvavo 
anglų skautų metinėje šventėje.

• Derbyje įvyko Rajono Vadovybės posėdis, 
kuriame tartasi vasaros stovyklų reorganizavimo 
reikalais. Nutarto į rajono organizuojamas sto
vyklas burti visą lietuvišką jaunimą.

Mcntrealio Neringos Tunto Tuntininkę 
V.sl. Ireną Kibirkštytę 

ir
Dipl. Inž. J. Vilgalį, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir 
laimingo šeimyninio gyvenimo linki

Neringos Skaučių Tuntas

Montrealio Neringos Skaučių Tunto 
Tuntininkę

v.sk. v.sl. Ireną Kibirkštytę 
ir

dipl. inž. Joną Vilgalį, 
sukūrusius jaukų šeimos židinL širdingai 
sveikina ir daug saulėtų dienų linki

Montrealio Skautų Tuntas

Montrealio vilkiukų dr-vės draugininką 
ps. Juozą Piečaitj 

ir
panelę Z. Rudžiauskaitę

jų sutuoktuvių proga sveikina
Montrealio Neringos Skaučių Tuntas

Montrealio vilkiukų draugininką 
ps. Juozą Piečaitj 

ir
Ziną Rudžiauskaitę, 

sukūrusius lietuvišką Šeimą, širdingai 
sveikina

Vilkiukai ir Montr. Skautų Tuntas
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s fflSfloiiū ims
Skyrių veda BUS, 21 Bowdoin, Ave., Boston 21, 
Mass.

KAIP MINIMAS SKAUTYBĖS JUBILIEJUS
* Belgija, Kuba ir D. Britanija išleido specia- 

liūs pašto ženklus atžymėti Skautybės Jubiliejų.
☆ Graikijoje vasario 24 d. įvyko specialios pa

maldos skirtos pagerbti Skautybės Sąjūdį. Ka
ralius su Karalienė aktyviai dalyvauja skautiška
me judėjime.

☆ Filipinų Skautų Sąjunga sutinka skautiškus 
metus su 4 metų veiklos programa. Vasara numa
tyta įvairios stovyklos Lordo Baden-Powell'io ot- 
žymėjimui.

Portugalijos Skautų Sąjunga, vyriausybės 
pagalba, numato supažindinti Portugalijos visuo
mene per radijo valandėles, filmus, teatrus, spau
dą ir kt. plačiau su Skautybės judėjimu.

☆ D. Britanijos BBC radijo ir TV stotys, 30 
kalbų pranešinės apie Jubiliejines Džiambores, 
Skautų Vyčių Sąskrydžio ir Skautininkų Indabos 
/JIM/ įvykius.

☆ B.-P. Šimtmečio Fondas. Vilkiukai, skautai, 
skautai vyčiai ir skautininkai kiekvienoje vals
tybėje yra prašomi suteikti savo aukas, pagal iš
gales ,įgalinimui praplėsti skoutavimą varginguo
se kraštuose. Aukas siųsti: B.-P. Centenary Fund, 
BSIB, 132 Ebury Street, London, S.W. 1, England.

☆ 16-ji Tarptautinė Konferencija įvyks š.m. 
rugpjūčio 13-16 d.d., Cambridge, England. Da- 
lyvpus virš 50 Skautų Sąjungų atstovai, jų tarpe 
ir. 6 ESAT delegatai.

KAS DEDASI PAS SKAUTUS
Gruodžio 26 - sausio T d.d. įvyko Indijos 

II-ji Tautinė stovykla, subūrusi nepaprastai di
delį skaičių berniukų ir mergaičių. Stovyklą vi
zitavo Indijos Premieres Nehru.

☆ Tarptautinė Skautų Kabina statoma prie 
Niagara-on-the-Lake, kur buvo VIII-ji Pasaulinė 
Džiamborė.

☆ Lady Baden-Powell pereitą vasarą lankė 
Vokietijos skautes ir skautus. Jos pasitikime da
lyvavo ir lietuvaitės skautės.

☆ Gilwellio Parkas, pasaulinė skautų vadovų 
mokykla, priėmė virš 60 politinių pabėgėlių iš 
Vengrijos. Stovyklos vadovybė bei administracija 
visokiariopai rūpinasi vengrų- pabėgėliais, kol jie 
įsikurs pastovesniam gyvenimui.

☆ Italijos Katalikų Skautu Federacija pereitą 
vasarą specialia Tautine Skilčių Stovykla sutiko 
Federacijos 40 metų Jubiliejų.

Pietų Afrikoje norima sudaryti judamą skau
tišką parodėlę, per kurią siekiama plačiau infor
muoti gyventojus apie Skautybės Sąjūdį bei jos 
reikšmę.

& Egzilu Vengrų Skautų Draugovė Nr. 7 įsi
registravo New Yorke į Amerikos Skautų Sąjun
gą. Pažymėtina, kad specialiose iškilmėse, ku
riose kalbėjo Amerikos atstovas prie JT pareiškė 
įsitikinimą, jog valstybės išsaugos savo laisvę nuo 
komunizmo, jei pastarosios bus auklėjamos skau
tiškoje dvasioje. Ambasadorius Henry Cabot 
Lodge išrėdė įsitikinimą, jog skautybės judėji
mas vėl otsikurs pavergtose valstybėse.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
BUDĖKIME, PLSS Anglijos rajono leidinys, 

1957 m. balandžio mėn., Nr. 20, 34 psl. ir vir
šeliai. Daug įdomios skautiškos ir lituanistinės 
medžiagos.

MŪSŲ LAPINĖ, Nr. 12,13,14, Woterburio LK 
Šarūno dr-vės laikraštis. Daug praktiško skauta- 
vimo vertingos medžiagos.

BRIEFE AN DIE FUEHRERSCHAFT, leidžia 
BDP, Stuttgart N. antri metai, Nr. 17, 16 psl. 
Medžiaga vadovams ir sk.-vyčiams.

LIEPSNOJANTI LELIJA, LSS Australijos Ra
jono Vadijos biuletenis Nr. 1/5/, leidžia LSS 
Australijos Rajono Vadijo, 10 psl. Paminėtos ai
džiosios pavasario šventės.

LITUANICA, Čikagos skautų tunto metraštis, 
60 psl. ir viršeliai, didelio formato, išleistas Či
kagos Lituanikos Skautų Tunto 8-rių metų veik
los sukakčiai paminėti. Metraštį redagavo ps. 
Vyt. Šliūpas, spausdino M. Morkūno spaustuvė. 
Metraštis pradedamas redaktoriaus ir dabartinio 
tuntininko s. P. Nedzinsko pratartomis. Toliau 
rašo ps. L. Grinius, ps. Ed. Zabarskas, s. St. Ru
dys, A. Karnovičius, R. Fabijonas, v.s. J. Vaišnys, 
S.J., jūr.s. L. Knopfmileris, ps. Br. Juodelis, T. 
Remeikis, ps. Vyt. Černius, s. J. Gepneris ir kt. 
Kai kurie iš šių autorių rašo apie tunto vasaros 
stovyklas, taipgi gražiai pavaizduotas gausybe 
nuotraukų, kurių leidinyje sutalpinta kelios de
šimtys. Šiaipjau leidinys lobai patrauklios išvaiz
dos, įdomus ne tik Čikagiškiams, bet ir visiems 
lietuviams skautams, nes čia atsiskleidžia graži 
dalelė to didžio išeivijoj vykdomo skautiško darbo.

GAIRELĖ, neperiodinis LSS Aušros tunto laik
raštis, 32 psl. ir viršeliai. Numeryje minimas 
B.-P. jubiliejus, Vasario 16-toji, šv. Kazimieras, 
platus "Ką mums rašo skaitytojai" skyrius, jūrų 
ir oro skautų skyriai, kronika, sportas ir šyp
senos. Numeris gražiai G. Labanauskaitės iliust
ruotas. Redaktorius s.v. v.sl. P. Cibitis.

DVI NAUJOS KNYGOS
Knygų leidykla "Aušra" greit išleis 

St. Butkaus "Vyrai Gedimino kalne" ir 
ir Gheorghiu romaną "25-ji Valanda". 
Abi knygos iš anksto užsisakiusiems 
garbės prenumeratoriams kainuos 5 dol. 
Užsakymus siųsti: Mr. Aug. Kuolas, 49 
Oakmount Rd., Toronto, Ont., telef. 
9-6884. Atskirai I knyga — $2.20, 
II — $3.00.

PADĖKA
"S.A." paremti aukojo:

V. A. Mantautas, West Baden,
Ind. USA $0.50

K. Liubartas, Toronto, Ont. $1.00
E. Zabarskas, Cicero, III. $2.00 
kun. St. Kulbis, Montreal, Que. $2.00

"S. Aido" Administracija aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

1. Gorila. 2. Lokys. 3. Varnėnas. 4. Vilkas. 5. 
Katė. 6. Lapė. 7. Hipopotamas. 8. Elnias. 9. Ži
rafa. 10. Triušis, 11. Bebras. 12. šiaurės lokys. 
13. Zebra. 14. Kupranugaris. 15. Kalakutas. 16. 
Muskusinė žiurkė. 17. Rudoji žiurkė. 18. Tilvi
kas. i 9. Kiškis. 20. Pelėda.
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DŽIAMBORĖS FONDAS

Prasidėjo Lietuviškojo Džiamborės Fondo va
jaus lemiamas laikotarpis. Vis greičiau ir grei
čiau artėja Jubiliejinė Pasaulinė Džiamborė, Ro- 
vermootas, Indabo bei JAV Skautų Tautinė Sto
vykla. Jau reikia spaustuvėn atiduoti anglų kal
ba paruoštų leidinį apie lietuvių skautus.

Džiamborės Fondas stengėsi ir stengiasi su
rinkti mūsų Šių metų reprezentaciniams žygiams, 
reprezentacinėms užduotims reikalingas lėšas. 
DF visq laikę prašė ir prašo brolių skautų ir 
vadovų talkos. Kreipiamės per "Skautų Aidę" ir 
"Mūsų Vytį" i seses ir brolius, buvo DF reikalu 
straipsnių mūsų neskautiškoje spaudoje. Per "Sk. 
Aidę" stengiamės duoti pilnę DF vajaus eigos 
vaizdę ir tikimės, kad šios ataskaitos kiekvie
nam iš mūsų yra vajaus atspindžiu. Šiandien ne
begalime įsivaizduoti brolio skauto ar vadovo, 
kuris nebežinotų apie DF, nes nebegalime įsi
vaizduoti brolio skauto ar vadovo, kuris nebe
skaitytų "Skautų Aido". Taigi, išvadoje kiekvie
nos iš mūsų žino apie DF, bet ar kiekvienas iŠ 
mūsų nors menkiausia auka padėjo mūsų visų 
Džiamborės Fondui?

O dabartiniu metu galime tvirtinti, kad mūsų 
DF vajus sustiprėjo ir toliau stiprėja. Seni, DF-ui 
ištikimi talkininkai ir toliau deda visas pastan
gas, kad DF pasiektų savo užsibrėžtę tikslę. 
Jiems DF skiria savo ypatingų dėkingumų, jiems, 
kurie, nežiūrint sunkumų, vyriškai ieško kelių 
padėti visų mūsų Džiamborės Fondui. Džiugu 
buvo patirti iš LSB Skautų Vyčių Skyriaus ap
linkraščio, kod mūsų broliai skautai vyčiai su
stiprins savo taikę DF. Ačiū, mieli Broliai!

Nuo š.m. balandžio 9 d. iki gegulės 9 d. 
Džiamborės Fondę pasiekė žemiau išvardintos 
aukos:
79. Skautų Vyčių Šarūno būrelis, St.

Louis, III. per brolį J. Kleinaitį $ 12.00
80. Joana Pumputienė atsiuntė laiške

iš New Yorko .................................. 2.00
81. BUS velykinio šokių vakaro Bostone,

Mass, pelnas per p.s A. Banevičių 100.00
82. Bostono Herkaus Montės sk. vyčių

būrelio auka per ps. A. Banevičių 14.00
83. Kanados Liet. Bendruomenės Kultū

ros Fondo valdyba per DF Įgaliotinį
Toronte, Ont., ps. VI. Rušę ............. 100.00

84. Pagal aukų lapę Nr. 28a per s.v.
v.si. Č. Anužį, Detroite, Mich.......... 45.8J

85. DF Įgaliotinio Detroite, Mich. ps.
A. Banionio surinkta ...................... 100.00

86. Simono Daukanto dr-vės Londone, 
Ont. Šv. Jurgio / Skautų Kankinių 
Dienos Gerasis Darbelis per s.v.
v.sl. A. švilpę .................................. $ 9.00

Viso $382.83 
Iki š.m. balandžio 9 d. buvo surinkta $2.310.61 
Viso iki š.m. gegužės 9 d. surinkta $2.693.44 

DF GERADARIAI
18. Sk. Vyčių Šarūno būr. St. Louis, III $12.00
19. Bostono H. Montės sk. vyčių būr. $14.00
20. s.v. v.sl. česl. Anužis, Detroit, Mich. $10.00
21. Liet. Atgimimo Sęj. Detroito Skyrius $10.00 
22. ps. A. Banionis, Detroit, Mich. /už 

išolatintas knygas/ $16.00
DF GARBĖS RĖMĖJAI

3. Kanados Liet. Bendruomenės Kultūros 
Fondas, Toronte, Ont. ....... $100.00

Vr'rms DF Aukotojams, Geradariams ir Gar
bės Rėmėjams Lietuviškasis Džiamborės Fondas
labai, labai nuoširdžiai, broliškai dėkoja. Jūsų 
duosnumo ir DF užsimojimų įvertinimo dėka DF 
vajus vėl pasistūmėjo i priekį. Kartojame ,kad 
DF vajaus padėtis žymiai pagerėjo, atskiros vie
tovės praneša apie didesnius ar mažesnius lai
mėjimus, bet kortu vėl orimename ateiti DF-ui 
į skubią, labai skubią talką!

Broliškai prašome nedelsiant DF Iždininkui s.v. 
v.sl. Alfonsui Pociui, 43 Paddington Ave., Lon
don, Ont., persiųsti Šv. Jurgio - /Skautų Kanki
nių Dienos Gerojo Darbelio pinigus, o taip pat 
pagal išgales nebedelsiont su jau surinktų pi
nigų persiuntimu.

Baigdamas nebegaliu nebepakortoti DF pa
dėkos DF talkininkams, DF bičiuliams. Dar karta 
visus, visus šaukiame j galutiną talka Lietuviš
kajam Džiamborės Fondui’ Visi j didžia taikę! 
Tegu nė vienas neišsiskiria iš broliško mūsų visų 
vajaus! Didžioji kelio dalis nužygiuota, pasiliko 
tik sėkmingai baigti mūsų visų taikę —- tad ir 
Tu, mielas Broli, nestovėk nuošaliai, Džiamborės 
Fondas yra taip pat ir Tavo Fondas!

ps. O. Gešventas, DF Sekretorius

Mielos Sesės, mieli Broliai,
širdingai dėkojame Jums už atsiųstas dovanas. Jų pagalba galėsime įgyvendinti sovo 

planus, sustiprinti savo veiklę, stovyklauti ir iškylautu
Mintimis jungiamės su Jumis ir dėkingai spaudžiame Jums XairiQjQ. Ilgesys gi neša 

mus prie ošiančios Baltijos, į mūsų mylimos Tėvynės žydinčias lankas, žalias girias. . .
Dieve, suteik mūsų Tautai nepalūžtamos jėgos priespaudos valandoje.
BUDIME su Jumis,

Jūsų
Vokietijos Rajono Sesės ir Broliai

34



MŪSŲ BIČIULIŲ - RĖMŠJŲ, SESIŲ - BROLIŲ 
VOKIETIJON SIUNČIAMAS ŠIA TVARKA:

IR VIENETŲ UŽSAKYTAS "SKAUTŲ AIDAS"

Užsakytojas
ps. VI. Bacevičius, Cleveland, Ohio USA 
ps. O. Gešventas, London, Ont. Canada 
Dr. V. Kudirkos sk. vyčių būr. Worcester, USA 
P. Budreika, Toronto, Ont., Canada 
Živilės draugovė, Cleveland, Ohio, USA
L. Antanelienė, Omaha,, Nebr., USA 
Skaučių vietininkija, Omaha
M. Ratkus, Cleveland, Ohio, USA 
A. Paulauskienė, Toronto, Ont. Canada 
G. Giedraitytė, Worcester, Mass., USA 
A. P. Šenbergienė, Cleveland, Ohio, USA 
Jaun. skaučių dr-vė, Toronto, Ont. Canada 
Žalgirio tuntas, Boston, Mass., USA 
P. Kalbokos, Boston, Mass., ŪSĄ 
Kregždžių skiltis, Toronto, Ont. Canada' 
Lapių skiltis, Toronto, Ont., Canada

Macijauskas, Cleveland, Ohio, USA 
Balčiūnas, Cleveland, Ohio, USA 
Eimantas, London, Ont. Canada 
Majauskas, London, Ont., Canada 
Aglinskas, London, Ont., Canada

Vilnelės d-vė, Worcester, Mass., USA 
V. Krėvės sk. vyčių būr., New Britain, USA 
Skaučių vietininkija, Omaha, Nebr. USA 
p. Bulotienė, Detroit, Mich. ŪSA 
J. Karalius, Detroit, Mich, USA 
Detroito, Mich, skautai ir skautės 
Detroito, Mich, skautai ir skautės 
s. A. Urbonas, Chicago, III., USA 
J. Kučinskas, Detroit, Mich., USA 
R. Kutka, Tracadia, New 
Dariaus-Girėno 
Dariaus-Girėno 
Dariaus-Girėno 
Dariaus-Girėno 
Dariaus-Girėno 
p. Kuzminskienė, Omaha, 
Vyr. Skaučių Skiltis, Omaha, Nebr., USA 
Vyr. Skaučių Skiltis, Omaha, Nebr., USA 
Skautų vietininkija, Omaha, Nebr., USA 
Skaučių vietininkija, Omaha, Nebr., USA 
Skaučių vietininkija, Omaha, Nebr., USA 

Tunto Vadija, Hamilton, Ont., Canada, 
užsakytojams, parėmusiems mūsų vienminčius

"SA" siunčiamas
Aušros tuntui per 
Aušros tuntui per 
Aušros tuntui per

Kam
Gim.
Gim.
Gim.
gim. Direktoriui garbės prenum.
gim. skautei per H. Motgabienę

Eil. Nr.
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Kun. A. V. Šarkai, Homburg-Altona 
Vasario 16 gim. skautei per H. Motgabienę 
Memmingeno stovyklai per V. Vykintienę 
Vasario 16 gim. Direktoriui garbės prenum. 
Vasario 16 gim. skautei per H. Motgabienę 
Muencheno stovyklai per S. Laukaitienę 
Lingytė 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario
J. Morčiukaitis, St. Sebastian-Kr.
Vasario 16 gim. skautui per T. Gailių 
Vasario 16 gim. skautui per T. Gailių 
Vasario 16 gim. skautei per H. Motgabienę 
A. Midveriui, Geestacht am Spakenberg 
Memmingeno skautėms per V. Vykintienę 
Lituanikos oro sk. dr-vei — Vasario 16 gim. 
Muencheno skautams per S. Laukaitienę 
Vasario 16 gim. skautei per H. Motgabienę 
Vasario 16 gim. skautei per H. Motgabienę 
Jūrų skautams — Vasario 16 gimonzijoj 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario

2
3
4
5
6
7
8
9

10

16
16
16
16
16

T. Gailių
T. Gailių
T. Gailių

12
13
14
15

18 
19 
20 
21 
22 
23
24 
25 
26 
n 
28 
29 
30 
31 
32
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41
42 
43

Vanda Cuxhaven-Sahlenburg 
gim. skautui per T. Gailių 
gim skautui per T. Gailių 
gim. skautei per H. Motgabienę 
gim. skautei per H. Motgabienę 
gim. skautui per T. Gailių 
gim. skautui per T. Gailių

Koblenz

16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

gim. skautui per T. Gailių 
gim. skautei 
gim. skautui 
gim. skautui 
gim. skautui 
gim. skautui 
gim. skautui 
gim. skautei 
gim. skautei 
gim. skautei 
gim. skautei 
gim. skautei 
gim. skautei 
gim. skautui

H. Motgabienę 
T .Gailių 
“ Gailių

Gailių 
Gailių 
Gailių

H. Motgabienę 
H. Motgabienę 
H. Motgabienę 
H. Motgabienę 
H. Motgabienę 
H. Motgabienę 
T. Gailių

H.
P.
A.
K.
Pr.

Brunswick, Canada 
būr.( 
būr., 
būr., 
būr., 
būr., 
Nebr. USA

per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 

"Skautų Aido" Administracija visiems t-------- . . . „ -
Vokietijoje, nuoširdžiausiai dėkoja savo ir gavėjų vardu. Skautų Aido užprenumerovimas 
jau virto gražia tradicija ir mūsų sesės-brolioi Vokietijoje tuo '-u-:

T.

T.

sk. 
sk. 
sk. 
sk. 
sk.

vyčių 
vyčių 
vyčių 
vyčių 
vyčių

Omaha, 
Omaha, 
Omaha, 
Omaha, 
Omaha,

USA 
USA 
USA 
USA 
USA

labai džiaugiasi.
Administratorius

♦ *

Ūkininkas Jodelė: — Alio, ką darai 
mano vyšnioje?

Berniukas medyje: — Darau kaip pa
rašyta lentelėje: „Pievos nemindžioti“.

KoIoIoW!
• Sis yra dvigubas vasaros nr. Nr. 8 skiria- 

mas Didžiajam šių metų Jubiliejui ir Jubiliejinei 
Džiamborei paminėti. Jom medžiaga renka BUS, 
vadovaujamas ps. A. Banevičiaus.

• Šio nr. viršelis dail. A. Muliolio. Pionieriški pirmosios pagalbos tiekėjai.
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