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Mielam senj. JULIUI SPAKEVlClUI, * 
suprojektavusiam BUS išleistus * 
skautiškus ženklelius, paruošusiam * 
"Sk, A". Nr. 8 viršelį, Tarptautinio J 
Skautų Ženklo pažymėjimą bei atli- J 
kušiam daug kitų meninių patarna- J 
vimų reiškiame tikrai brolišką ir * 
didžią padėką.

LSB Užsienio Skyrius J 
*

*************************************

* Šio nr. viršelyje K. L. Musteikio 
nuotrauka.

WHITE BADGE, LSB Užsienio Skyriaus 
išleistą informacinį leidinį anglų kalba, 
galima užsisakyti pas ps. Ant aną Ba- 
nionį, 8336 Logan St., Detroit, Mich. 
Kaina $ 1.25.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ALLZEIT BEREIT, Nr. 4, šveicarų skautų-čių 
mėnesinis laikraštis, 28 psl. ir viršeliai. Adresas: 
Bruno Knobel, Gebhartstr. 36, Winterhur.

SVEČIAS, Nr. 3, lietuvių evangelikų liuteronų 
laikraštis 20 psl. ir viršelis. Leidžia Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyriausioji Taryba 
Tremtyje. Atsakingasis redaktorius senį. kun. A. 
Keleris, /23/ Wehnen, Post Ofen ueber Olden
burg, Vokietija.

VYTIES KELIAIS, Nr. 35, Venezuelos lietuvių 
skautu laikraštis, 20 psl. ir viršeliai.

MŪSŲ LAPINĖ, Nr. 15 ir Nr. 16, L. K. Šarūno 
dr-vės laikraštis. Leidžia L. K. Šarūno dr-vė Wa
terbury, Conn. Redaktorius A. Sculoitis, jr.

MIELAS SKAITYTOJAU, 
pakeitęs gyvenamą vietą, tuojau 
pranešk savo naująjį adresą ad

ministracijai.

šie LSB Vadijos Užsienio Skyriaus išleisti ženkleliai yra jau platinami per vietovių 
vadovus. Kaina - 1 lapelis, susidedąs iš 6 atskirų ženkliukų 25č; 1 serija 4 skirtingų 
spalvų lapeliai - $1.00; abi serijos $2.00.
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Į NAUJUOSIUS SKAUTIŠKO 
DARBO METUS

Šių metų vasara visuose mūsų Broli
jos vienetuose buvo nuspalvinta nepa
prastai judria skautiška veikla. Gausiai 
buvo iškylaujama, stovyklaujama, bu
riuojama ir net... skraidoma. Dauge
lis šių mūsų prasmingų pasireiškimų 
buvo pravesta taip, kaip pritinka Sąjū
džiui, turinčiam 40 metų patyrimą kur
tis, dirbti ir būti laimingam po atviru 
dangum. Tat ir priklauso kiekvieno vil
kiuko, skauto, jūros skauto, oro skauto, 
sk. vyčio ir studento skauto nuoširdi 
padėka saviems vadovams, kurie plušo, 
dirbo, kad jų vadovaujami broliai nau
dos ir džiaugsmo turėtų. Padėka kiek
vieno mūsų priklauso ir mūsų gerb. tė
veliams ir rėmėjams, kurie visokerio
pa parama, net ir stovyklavietėmis, prie 
mūsų darbo pasisekimo prisidėjo. Ačiū 
Jiems visiems!

Mūsų broliai Pasaulinėje Džiamborė- 
je ir JAV Tautinėje Džiamborėje iškėlė 
Lietuvos vėliavą ir atliko didelį gerą 
darbelį Tėvynei. Apie jų žygius skaity
sime “Sk. Aide”. Prie šių žygių juk ir 
mes visi esame daugiau ar mažiau per 
DF prisidėję.

Visi šie darbai davė mums gražaus 
patyrimo ir, neabejoju, jaunesiems va
dovams įkvėpė pasitikėjimo, išjudino 
platesnių, drąsesnių šiuolių veiklai. Su
siskaičiuosime, apsvarstysime, aišku, ir 
savo turėtus sunkumus bei nesekmes 
tam, kad kitą kartą būtume taiklesni ir 
budresni.

Tokiomis mintimis pasitinkame nau
juosius darbo metus.

Skiltims darbą pradedant, vertėtų at
kreipti dėmesį į sekančius dalykus:

(1) Veiklos planas paruošiamas bent 
laikotarpiui iki šių metų pabaigos. Jo 
paruošime turi dalyvauti kiekvienas 
skilties skautas. Laiminga skiltis, ku
rios kiekvienas brolis, nelaukdamas ki
tų, pats pirmas stengiasi duoti, minčių 
ir sumanymų į savąją skautišką šeimą 
atnešti pagal savo sugebėjimus ir po
linkius. Iš minčių išauga planas, o iš 
plano — veikla.

(2) Skilčių veikla pradedama TUO
JAU, išnaudojant rudens orą iškyloms, 
nes tikroji skautybė yra 75% po atviru 
dangum.

" Lietuvos 5 
ruicionalittč

^biblioteka/

(3) Peržiūrima skautų vasaros metu 
padaryta pažanga patyrimo laipsniuose 
ir sutariama, kas kiekvieno per sekan
čius 4 mėnesius bus padaryta. Tik I-jo 
patyrimo laipsnio skautas yra tikras 
skautas!

(4) Sutariama, kas ir kokioms specia
lybėms ir ypatingiems ženklams pasi
ruoš iki šių metų galo.

(5) Veikliai dalyvaujama “Sk. Aido” 
vajuje ir savo tunto/vietininkijos pa
žangumo varžybose.

(6) Skiltys papildomos skautais kan
didatais, įtraukiant apylinkės berniukus 
į mūsų bendrą žaidimą ir nuotykius.

(7) Skautavimas, kaip mūsų auklė
jimosi veikla, jokiu būdu negali kenk
ti darbui mokykloje. Prieš akis — ge
ležinis įstatas! Skautų tarpe negali būti 
apsileidusių mokinių. Tat pratinkimės 
gražiai savo laiką padalinti.

(8) Skautavimas prasideda savuose 
namuose pareigų atlikimu, paslaugumu 
ir meile tėvams, seserims ir broliams. 
Dienai baigiantis, nors ir nedėvėtume 
skautiško kaklaraiščio, bent mintimi at
megztame gerojo darbelio mazgelį. Bū
ti geru yra gerai, bet būti geru ir gera 
daryti yra daug geriau“ — mokė Skau- 
tybės Įkūrėjas.

(9) Skautai savųjų tarpe kalba tik 
lietuviškai. Pasipūtėliams, kurie mano, 
kad svetima kalba kalbėdami gali ką 
nors nustebinti ir pasididžiuoti, pati 
skiltis susitarusi gali lengvai gydančių 
vaistų surasti...

(10) Kiekvienas skautas stengiasi per 
mėnesį kitą bent po vieną lietuvišką 
knygą perskaityti. Įspūdžiais stengia
masi pasidalinti skilties sueigoje.

Po keletos mėnesių įžengsime į mūsų 
Sąjungos jubiliejinius metus. Jais turi
me pasistengti kaip galint daugiau pa
gyvinti veiklą visuose skautiškuose ba
tuose ir šakose, o svarbiausia kiekvie
nas asmeniškai — giliau įsijausti į skau- 
tybės tikslus ir idealus. Įsigilinti, pasi
ryžti ir veikti artimo ir savajai laimei, o 
per tai — Pasaulio Kūrėjo garbei ir Tė
vynės gerovei.

Budėkime!
v.s. St. Kairys

Jūsų Vyriausias Skautininkas.
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Gražiosios rankos
Alfa Sušinskas

Viena iš būdingųjų ir esminių Kris
taus mokslo savybių yra Dievo ir artimo 
meilė. Šventasis Raštas šią meilę laiko 
nedaloma. Ypač Naujajame Testamen
te yra aiškiai pabrėžiama, jog tikroji 
Dievo meilė nėra atskiriama nuo arti
mo meilės: tikėjimas yra negyvas to, 
kuris tariasi Dievą mylįs, bet kartu ne
turi pakankamai artimo meilės.

— Jei kas sakytų: Aš myliu Dievą ir 
nekęstų savo brolio, tas melagis. Nes 
kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip 
jis gali mylėti Dievą, kurio nemato? Tą 
įsakymą mes turime iš Dievo, kad, kas 
myli Dievą, mylėtų ir savo brolį, — ra
šo Šv. Jonas Apaštalas savo pirmajame 
laiške (1 Jono 4,20-21).

O Šv. Matas yra užrašęs šitokius pa
ties Išganytojo žodžius šiuo reikalu:

— Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa 
savo širdimi, visa savo siela ir visa savo 
mintimi. Tai didžiausias ir pirmasis įsa
kymas. Antrasis gi į jį panašus: Mylėsi 
savo artimą, kaip pats save. Šitiedviem 
įsakymais remiasi visas įstatymas ir 
pranašai (Mato 22,37-40).

Dievo ir artimo meilės reikalingumą 
žmogui Šv. Paulius Apaštalas šitaip 
įspūdingai nusako:

— Jei aš kalbėčiau žmonių ir angelų 
kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš bū

čiau kaip žvangantis varis ir skambantis 
kimbolas. Jei turėčiau pranašystės do
vaną, žinočiau visas paslaptis ir visokį 
mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, taip 
kad galėčiau kalnus perkelti, o neturė
čiau meilės, aš esu niekas. Jei išdalin
čiau visą savo lobį beturčiams valgy
dinti ir jei išduočiau savo kūną sude
ginti, bet neturėčiau meilės, nieko man 
nepadeda (1 Kor. 13,1-3).

Dievo ir artimo meilės lygiagretišku- 
mas pagal Šventąsias Knygas yra teo
riškai labai aiškus ir suprantamas. Ta
čiau praktiškai — jis ne taip jau lengvai 
įvykdomas. Realiajame gyvenime žmo
gui yra daug lengviau mylėti Dievą, o 
ne artimą, nors tokia Dievo meilė tėra 
tariamoji.

Tikroji artimo meilė, kildama iš Die
vo meilės ir eidama greta su ja, yra ne 
abstrakti, bet reali, pasireiškianti dar
bais artimui padėti.

Artimo meilės darbus mes esame net 
surūšiavę į septynis dvasinius ir septy
nis kūninius darbus.

Tie dvasiniai artimo meilės darbai 
yra šie: nemokančius pamokyti, abejo
jantiems patarti, nuliūdusius paguosti, 
pikta darančius sudrausti, įžeidimus at
leisti, nuoskaudas nukęsti, melstis už 
gyvus ir numirusius.

Amžinosios stiprybės kil
niajam darbui. Nidos 
stovykla.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Prie lietuviško kryžiaus 
— kančios ir pergalės 
ženklo.

Nuotr. V. KizlaičioGi kūninius artimo meilės darbus mes išreiškiame sakydami: alkstančius pavalgydinti, trokštančius pagirdyti, nuogus apdengti, keleivius į namus priimti, kalinius ir belaisvius išvaduoti, ligonius aplankyti ir mirusius palaidoti.Šitoks katakizminis artimo meilės darbų suskirstymas siekia popouliariu būdu priminti krikščioniui, jog artimo meilės darbai turi apimti visą žmogaus gyvenimą.Artimo meilės darbai yra praktiška žmogaus religinio tikėjimo išraiška. Jie yra vienas iš žmogaus atgailos būdų; jie yra viena iš priemonių sielos išganymui pasiekti po mirties; jie tramdo ir suvaldo žmogaus egoizmą; jais sušvinta tikrasis žmoniškumas.Ne drabužiai, ne turimoji visuomeninė būklė, ne įsigytasis mokslas, ne turtai ir ne kūninė išvaizda sudaro tikrąją žmogaus vertę, bet jo artimo meilės darbai.Nekrikščioniškosios dvasios žmogus mėgsta branginti ir idealizuoti visa, kas paviršiumi blizga ir akį traukia. Šitoks elgesys yra grynai materialistiškas ir pagoniškas.Pasakos žodžiais, kartą susiginčijusios trys merginos, kuri iš jų turinti gražiausias rankas.Pirmoji mergina panėrusi savo rankas į švarų, gražų upelio vandenį ir tarusi:— Žiūrėkite, kokios baltos ir dailios yra mano rankos!

Antroji išėjusi į mišką ir tol rinkusi uogas, kol visi jos pirštai nusidažę rausva spalva. Grįžusi ji ėmusi didžiuotis savo rankomis kaip gražiausiomis.Pagaliau trečioji mergina nubėgusi į gėlių darželį ir tol skynusi rožes, kol jos rankos pradėjusios kvepėti rožių kvapu. Tada ji ėmusis jomis išdidžiai girtis.Šio tuščio ginčo klausiusis ketvirtoji mergina, bet ji nesigyrusi savo rankų gražumu.Toms trims merginoms besiginčijant, prie jų, vos paeidama, prisiartinusi sunkia našta nešina senutė. Nė viena iš jų trijų merginų nepasisiūlusi senutei panėšėti naštą. Tik ketvirtoji, visą laiką tylėjusi, senutės naštą užsidėjusi ant savo pečių.Tada senoji, nudžiugusi šios paslaugumu, prašnekusi merginoms:— Klausykitės! Gražiausios rankos nėra tos, kurios dailiai atrodo, nei tos, kurios yra nudažytos ir ne tos, kurios yra iškvėpintos, bet tos, kurios padeda pagalbos reikalingiesiems...Taip tarusi, ji pavirtusi angelu ir dingusi iš jų akių anksčiau, negu jos suskubusios praverti savo bumą.
f-ie&Avn! AidoI
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JAUNIEJI AMBASADORIAI
(sks) Liepos 12-21 d. Valley Forge, 

Pa., istorinėje generolo Washingtono 
stovyklavietėje (1777 m. žiemą) įspūdin
gai praėjo 4-ji tautinė Amerikos Skau
tų džiamborė. Jon iš visų šio didžio kraš
to kampų suskrido per 50.000 skautų. 
Būta ir kitų tautų skautų. Lietuvių 
Skautų Broliją Vyriausiojo Skautinin
ko pavedimu atstovavo skiltis, sudaryta 
iš Worcesterio ir Bostono lietuvių skau
tų. Vienetą globojo s. M. Mamonaitis, 
skiltininkas buvo R. Židžiūnas, paskilti- 
ninkis — G. Čepas, skautai — K. Mato
nis, V. Gailiūnas, A. Garsys, V. Ged- 
mintas, B. Banaitis ir A. Skinkys.

Jaunieji ambasadoriai šiam svarbiam 
žygiui stropiai ruošėsi kelis mėnesius iš 
anksto. Sueigose kartojo praktinio skau- 
tavimo dalykus, tautinius šokius bei dai

nas, kaupė eksponatus parodėlei, gami
no stovyklavimo įrangas ir t.t. Džiam- 
borei praėjus, tegalime jiems pasakyti— 
GERAI VYRAI DIRBOTE TĖVYNĖS 
LABUI!

Lietuvių skiltis buvo Bostono dr-vės 
sąstate, kuriai vadovavo Mr. Henry. 
Pastarojo skautininko įtakingumas ir 
simpatijos lietuviams buvo mūsiškių at
siektų laimėjimų priežastimi.

Šion džiamborėn mūsų skautai išvy
ko su tautinėm juostelėm prie unifor
mų. Tačiau po poros dienų stovykloje jie 
buvo džiamborės vadovybės pastebėti ir 
savo pasireiškimu sulaukė paskatinimo 
iškelti savo stovyklavietėje lietuviškąją 
trispalvę ir dėvėti pilnas lietuviškas 
skautų uniformas. Mūsiškių stovyklinės 
įrangos savo originalumu ir puikiu dar
bu viršijo kitus. Tai buvo — iš beržo

Guodžiantieji, sustiprinantieji ir įkve
piantieji žodžiai, gelbinčiosios, padedan- 
čiosios rankos, atskubančioms kojos ar
timui iš vargo ištraukti visur ir visada 
randa progą artimo meilės darbams at
likti.

Gyvoji artimo meilė neskirsto žmonių 
pagal rasę, visuomeninę būklę, religiją 
— ji skuba ten ir pas tuos, kurie yra 
jos reikalingi.

1957 metų pavasarį septyniametis 
Benjaminas Hooper Manorvillėje, Long 
Island, įkrito į savo tėvo iškastą kieme 
24 pėdų gilio šulinį. Tėvas buvo jį per
spėjęs nesiartinti prie šulinio, bet dėl 
savo vaikiško nepaisymo jis bandė per 
šulinio angą peršokti — ir nudardėjo į 
dugną... Ačiū Dievui, šulinys dar ne
turėjo vandens.

Ir atskubėjo žmonės berniuko gelbė

ti. Moderniausi įrankiai buvo nemoka
mai atgabenti, kad prie jo prieitų. Be
veik per 24 valandas žmonės, rizikuo
dami savo gyvybe, sunkiai dirbo, steng
damiesi prie jo prisikasti. Atrodė, kad 
nebėra jokios vilties mažajam Benja
minui išgelbėti. Tačiau gelbėtojai nenu
leido rankų! Pagaliau paties lemiamojo 
žygio iškelti berniukui iš šulinio dugno 
ėmėsi negras...

Benjaminas Hooper buvo išgelbėtas.
Šiuos gausius žmones, pasiaukojusius 

niekam nežinomam berniukui išgelbėti, 
įkvėpė ir traukė veikti niekas kita, kaip 
tauri artimo meilė.

Galimai visų žmonių laimei žemėje 
pasiekti reikia ne vien teisingumo, bet 
ir artimo meilės. Ir šios reikia daugiau, 
negu teisingumo.
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Šaunusis mūsų vienetas IV-toje 
JAV džiamborėje su ps. A. Bane
vičium prie savo rajono vartų.

Nuotr. V. Kizlaičio

pagamintas lietuviškas kryžius, meniš
ki stovykliniai vartai bei tvorelė apie 
rajoną.

Džiamborės metu buvo du masiniai 
laužai, kurių turinys buvęs skirtas Ame
rikos Skautų vadovybės iš anksto skir
tomis temomis, surištomis su Valley 
Forge praeitimi ir pn. Tačiau mažes
niuose — apygardiniuose laužuose mūsų 
skautai puikiai pasirodė. Jie dalyvavo 
Texaso valstybės skautų tarptautinia
me lauže, kurį stebėjo ir vienas Texaso 
senatorių. Taip pat pasirodė Montanos, 
Oregono ir Nebraskos indėnų ruoštame 
lauže, kur mūsiškių tautiniai šokiai bu
vo dėmėsi ocentre.

Juos bežygiuo
jančius tautiniais rūbais sekdavo būriai 
skautukų. Lietuvių skiltis buvusi mėgia
ma ir fotografų. Turėjo reporteriams pa
šokti Mikitą ir Oželį, kurie buvo ištisai 
nufilmuoti.

Didelį pasisekimą turėjo ir mūsiškių 
parodėlė, kurioje, budėję mūsų skautai 
be perstojo, turėjo lankytojams pasako

ti apie savo kraštą. Taip pat jiems da
lintas specialus anglų kalba leidinys su 
originaliomis iliustracijomis.

Vieną dieną netoli lietuvių stovyk
los kilo gaisras. Mūsiškiai pirmeiji atbė
go gaisro vieton ir jį užgesino prieš ug
niagesiams atvykstant.

Dėl susižeidimų ar nelaimingų atsiti
kimų visoje džiamborėje buvo uždrausta 
nešioti prie diržo skautiškus peilius. 
Vienintelė išimtis buvo padaryta lietu
vių skilčiai, kuriai tai buvo pripažinta 
oficialia uniformos dalimi. Ta išimtis 
50.000 skautų tarpe ypač pakėlė lietuvių 
prestižą ir atkreipė visų dėmesį.

Džiamborės pabaigon buvo vertinami 
vienetai įvairiose srityse. Bostono 29-ji 
dr-vė, kurioje buvo lietuvių skiltis, ga
vo pirmąją vietą stovyklavimo nagingu
mo ir higienos srityje. Vadovybė ir ap
linkiniai skautų vienetai puikiai žinojo, 
kad tiedu laimėjimai atsiekti tik lietu
vių skautų.

Mūsų skautus džiamborėje aplankė 
LSS Tarybos Pirmijos pirm. v.s. dr. V. 
Čepas, ps. A. Banionis iš Detroito, v.s.
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Vytautėnai IV-toje 
JAV džiamborėje. 
Nuotr. V. Kizlaičio

V. Kizlaitis iš Clevelando, Brolijos Už
sienio sk. vedėjas ps. A. Banevičius iš 
Bostono ir kt. ps. A. Banevičius buvo 
oficialiai pakviestas į 14-jį džiamborės 
skyrių, kuriame stovyklavo 8.000 skau
tų. Ten jis lietuvių skautų vardu pasa
kė kalbų, kurios klausėsi apie 35.000 
skautų.

Geriausieji Clevelando Vytauto Didžiojo dr-vės 
skautai: iš kairės B. Grigaliūnas, Š. Lazdinis ir K, 
Gaižutis. Nuotr. V. Kizlaičio

Po šios džiamborės mūsų skautai au
tobusu nuvyko į Washingtoną. Čia jie 
dviem automobiliais buvo nuvežti į 
Baltuosius Rūmus. Mūsų skautus pri
ėmė Valstybės Pasekretorius Christian 
Herter ir konresmanas Thomas Lane. 
Jie su lietuviais draugiškai pasikalbėjo 
ir nusifotografavo. Pažymėtina, kad 
mūsų skautai į Baltuosius Rūmus buvo 
įleisti pilna uniforma, t.y. su savo skau
tiškais peiliais. Rūmų sargas painforma
vo, kad leidimas eiti su ginklu į Baltuo
sius Rūmus yra duodamas labai retai, 
tik ypatingais atvejais. Šį kartą pagerb
ta mūsų skautų uniforma ir parodytas 
pasitikėjimas lietuviais.

Po šio vizito mūsų skautai aplankė 
Washingtono įžymybes, valgė puikiau
siuose restoranuose nemokamai, nes vi
sas jų išlaidas dengė Roger Smith vieš
butis. Iš Washingtono jie buvo nuga
benti New Yorkan, kur jų gerbūviu ir 
išlaidomis rūpinosi Statler viešbutis.

Rekomenduoajnt Mr. Henry, visiems 
mūsų jauniesiems ambasadoriams yra 
pažadėtos stipendijos JAV universite
tuose. Dviem iš jų pasiūlytos stipendi
jos į garsiąją šio krašto West Point ka
rinę akademiją.

Mūsų skautų įtemptas darbas ir nepa
prastai puikus pasirodymas 4-je Ame
rikos Skautų tautinėje džiamborėje dar 
kartą parodė, kad jie jaunais pečiais su
geba tinkamai iškelti savo pavergtosios 
Tėvynės garbę.
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IV-oje JAV džiam- 
borėje su lietuvių 
bičiuliu 5 distrikto 
vadovu Mr. Chr. 
Collins.
Nuotr. V. Kizlaičio

I JAV RAJONO SKAUTŲ VYČIŲ IR 
KANDIDATŲ STOVYKLA

Liepos mėnesio 4-7 dienomis prie 
Woodstock, Conn., įvyko I JAV Rajono 
skautų vyčių ir kandidatų stovykla. Į 
ją susirinko 27 stovyklautojai iš Bos
tono, Hartfordo, New Britaino, New 
Yorko ir Worchesterio pagilinti praktiš
ko skautavimo žinių, pabandyti savo 
balsų darnioj sutartinėj ir pavyčiauti po 
atviru dangumi. Stovykla buvo pava
dinta RAINIŲ vardu, toje vietovėje 
žiauriai okupantų nukankintiems bro
liams prisiminti ir, nors kukliai, pa
gerbti

Darbas stovykloje užvirė liepos 4 die
nos rytą, ir — su mažom pertraukėlėm 
sportui ir poilsiui — stovyklos darbinga 
nuotaika tęsėsi iki stovyklos uždarymo, 
ilgamečių vyčių - vadovų globoje. Kad 
ps. V. PILEIKA puikiai sugebėjo nešti 
stovyklos viršininko naštą, mes, stovyk
lautojai, jau per rytmetinę mankštą įsi
tikinome. Stovyklos komendantas ps. A. 
BOBELIS darbavosi net ir per laisvalai
kius, lukštendamas painias elektros in
žinerijos problemas. Pionerijos instruk-

Pianerijos užsiėmimuose.
Vyčių stovykla.
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toriaus ps. J. RAŠKIO vadovaujami, 
broliai pastatė iš rąstų ir virvių didžiulį 
bokštą, kuris užbaigtas atlaikė sulipu
sius visus stovyklautojus net nesulinga
vęs. s. R. ŠILBAJORIO įdomūs ir pui
kiai paruošti pašnekesiai susilaukė gyvų 
diskusijų. Per ps. A. BANEVIČIAUS 
pašnekesį apie pirmąją pagalbą turėjo
me progos taip apsibintuoti, kad nė uo
dai negalėjo įkąsti. Mūsų laimei, stovyk
los vaistinėlės, apie kurią jau neblogai 
nusimanėme, neteko panaudoti, nes tu
rėjome gerus brolius virėjus, su s.v.sl. 
A. GLODU prie samčio. Stovykloje bu
vo leidžiamas laikraštėlis “Vis Budžiu!”, 
redaguojamas ps. G. KURPIO. Stovyk
laujančių vyčių draugovės draugininku 
buvo s.v.v.sl. L. GRAŽULIS, gi lauža- 
vedžiu, dainų instruktoriumi, dirigen
tu bei trimitininku — s.v.v.sl. V. STRO- 
LIA.

Vienas iš įdomiausių įvykių stovyklo
je buvo 50 km. žygis, kurį du bostoniš- 
kiai broliai, s.v.v.sl. L. GRAŽULIS ir s. 
v.sl. R. VENCKUS, atliko per 12 su puse 
valandos. Juos atgal į stovyklą atsekė 
paklajoti susimanęs kudlotas, bet sim
patiškas, šuniukas “Žilius”, kuris pir
masis iš trijų keliautojų — nespėjęs nė 
susipažinti su stovyklautojais — nugriu
vo iš nuovargio.

Stovyklaujančius vyčius aplankė bū
rys mielų svečių, kurių tarpe v.s. dr. V. 
ČEPAS, v.s. kun. St. Yla, ps. kun. V. 
CUKURAS, s. V. NENORTAS.

Pirmąją stovyklos dieną visi stovyk
lautojai buvo organizuotai nuvažiavę 
aplankyti netoliese įsikūrusios Tėvų 
Marijonų Metinės Šventės - gegužinės;

8

Herkaus Montės būrelis, 
laimėjęs I vietą . . .

stovyklos baigimo dieną, sekmadienį, vi
si vėl organizuotai dalyvavo pamaldose 
Putnamo Seselių koplyčioje.

Stovyklos metu vyko skautiško paty
rimo ir elgesio varžybos tarp atskirų bū
relių, kurias laimėjo Bostono “Herkaus 
Montės” skautų vyčių kand. būrelis.

G. K.

SEPTINTOJI AKADEMIKŲ 
SKAUTŲ STOVYKLA

Nuo Atlanto ir nuo Pacifiko, iš Kana
dos ir iš Amerikos didmiesčių suskrido 
gausus skautų - akademikų būrys į sep
tintąją savo stovyklą. Suvažiavo tebe
gyvendami Jaunimo Kongreso nuotai
komis, pasiryžę vieną savaitę idėjos se
sių ir brolių tarpe pagvildenti lietuvy
bės bei skautiškosios ideologijos prob
lemas, padainuoti ir drauge pasi
džiaugti.

Palapinių miestas išsistatė Michiga- 
no kopose, ir stovykla pagal gamtovaiz
dį gavo “Smiltainės” vardą. Šaunūs pio
nieriai jau pirmąją stovyklos dieną iš
tempė palapines bei pradėjo stovyklos 
įrengimą: iškilo vėliavų stiebai, vartai, 
lauko altorius. Todėl vėliau atvažiavu
sieji galėjo tuoj pat įsijungti į griežtą 
stovyklos dienotvarkę.

Nuaidėjus trimitui, pradėdavome sto
vyklavimo dieną. Apsitvarkius pakalda
vome vėliavas, o po to eidavome lenkty
nių prie pusryčių stalo. Pasistiprinę 
semdavomės dvasios peno: dalyvauda- 
vom Mišiose, tada rinkdavomės išklau
syti paskaitos ar pašnekesio ir padisku-
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tuoti rūpimais klausimais. Po pietų, tu
rėdami ilgą laisvalaikį kopdavome per 
smiltynus ežero link (kiekvieną kartą 
pagalvodami, kad stovykla tikrai tinka
mai pavadinta). Gi paplūdimyj tikrai 
atsigaudavo didmiesčiuose gyvenąs jau
nimas — ore keliaudavo tinklininkų 
mušamas sviedinys, bangose sesės prieš 
brolius bandydavo jį išlaikyti, o didelis 
būrys entuziastų ištisai žaisdavo kvad
ratą. Pavargę nuo žaidimų, bet tuo pa
čiu ir pailsėję, dainuodami grįždavom 
stovyklon, ir pavakarieniavę rinkdavo
mės antrajam dienos pašnekesiui. Nu
leidę vėliavas ir užsidėję prieš-uodinius 
šarvus susirinkdavom prie laužo. O čia
— pasirodymai, raketos, dainos — tikrai 
atsigaudavo kiekviena skautiška širdis. 
Po laužo darydavom dar vieną žygį vir
tuvėn — naktipiečių. Šia proga būdavo 
išdalinamas ir stovyklos laikraštėlis, 
“Smiltainės Aidas” red. A. Banelio, tal
pinąs porą vedamųjų, stovyklos kroni
ką, žinutes, bei kasdien bent po vieną 
naują dainą. Jei dar būdavo laiko ir jė
gų, čia dainuodavom ir šokdavom, kol 
trimito garsais aidinti “Ateina Naktis” 
užbaigdavo stovyklavimo dieną.

Ypatingai brangi diena kiekvienam 
stovyklautojui buvo liepos 4-oji, Tėvy
nės Diena “Smiltainėje”, su atitinkamais 
pašnekesiais ir laužo programa. Taip pat 
buvo visiems daug džiaugsmo, kai du iš 
mūsų tarpo davė skautininko įžodį. Žali 
paskautininkio kaklaraiščiai buvo už
rišti ASD Čikagos sk. v-bos pirminin
kei t.n. N. Maskaliūnienei ir Korp! Vy
tis CV pirmininkui fil. R. Viskantai. 
Baigiantis stovyklai, buvo visiems pri
statyta naujai išrinkta Korp! Vytis val
dyba, kuri pasiskirstė pareigomis sekan
čiai: pirm. — A. Mickevičius, vicepirm.
— J. Ulėnas, junjorų tėvūnas — V. Ger
manas, sekretorius — J. Liubinskas, iž
dininkas — P. Abelkis. Į Kontrolės Ko
misiją: V. Kamantas, R. Minkūnas ir A. 
Juodikis. Į Garbės Teismą: V. Šliūpas, 
R. Šilbajoris ir E. Kaminskas. Garbės 
Gynėjas — dr. H. Lukoševičius.

“Smiltainėje” stovyklavo 96 akademi
kai. Stovyklai vadovavo fū. v.s. V. Sta

siškis, jam talkininkavo adjutantas senj. 
R. Kezys, sesių komendante t.n. I. Pe- 
sytė, ir brolių komendantas senj. J. Ulė
nas. Kapeliono pareigas ėjo Tėvas J. 
Raibužis, programos vedėjo — fil. A. 
Dundzila. Visų simpatijas laimėjo šei
mininkės — t.n. M. Grigaravičiūtė ir t. 
n. Birutė Bulotaitė, padedamos stovyk
laujančių sesių. Paskaitas skaitė prof. 
St. Kolupaila, fil.v.s. Br. Kviklys, fil.v.s. 
V. Stasiškis, fil.v.s. K. Palčiauskas ir 
fil. A. Avižienis.

Nuoširdi visų stovyklavusių padėka 
priklauso stovyklos rengėjams ASS Či
kagos skyriui, vadovybei, prelegentams, 
ir, be abejo, kiekvienam broliui ir sesei 
savo kūrybingomis mintimis, humoru, 
dainomis, ir skaidria skautiška - akade
miška nuotaika prisidėjusiems prie vis
pusiško stovyklos pasisekimo.

Stovyklavusi sesė.

PILĖNŲ TUNTO STOVYKLA
Šiais metais Cleveland© skautų Pilė

nų tunto stovykla įvyko liepos 18 - rug- 
piūčio 4 d. prie Round-up-Lake. Jau
niems tunto ir draugovių vadovams 
esant užimtiems asmeniniais reikalais, 
stovykla buvo suruošta paskubomis, iš 
anksto nei skautams, nei jų tėvams ne
žinant. Visgi stovyklavo labai didelis 
skautų skaičius (33 iš 39 Vytauto Didž. 
skautų dr-vės narių) ir 4 vilkiukai. Sto
vyklos metu vytautėnai padidėjo 2 nau
jais nariais. Kaip ir praeitais metais, 
taip ir šiais skautai patys šeimininkavc 
virtuvėje ir čia skiltininkai turėjo pro
gos parodyti savo sugebėjimus. Šioje 
stovykloje pasirodė ir keletas labai ga
bių ir darbščių berniukų. Puikius pa
puošimus padarė I Briedžių skilties 
skautas B. Grigaliūnas, talkinamas po
ros tos pat skilties skautų — jaunų ber
niukų. Jaunesniųjų skautų būreliui pa
sigėrėtinai vadovavo skautas K. Stepo
navičius. Pasirodė ir jaunas laužavedyr 
— skautas Alg. Rukšėnas. Jeigu jis dau 
giau pasiskaitys lietuviškų knygų ir pa
simokys lietuviškų dainų bei šūkių, ta:
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Lapinai puošiasi . . . Nuotr. V. Kizlalčio

kitais metais lietuvių tautinėje stovyk
loje ji galės pamatyti ir kitų vietovių 
skautai. Labai darbštus ir rūpestingas, 
nors tik pirmą kartą stovyklaująs, bu
vo stovyklos v-ko adjutantas skautas 
G. Neimanas (jis pakeltas į paskiltinin- 
kio laipsnį). Stovykloje net 8 skautai iš
laikė į II-jį skautų patyrimo laipsnį.

Šios stovyklos metu pasigėrėtinai gra
žiai bendradarbiavo skautų tėvai ir tun
to skautų tėvų komitetas su stovyklos 
vadovybe. Liepos 28 d. skautų mamytės 
atvežė visai stovyklai puikius pietus, 

kurių užteko ir 10 skaučių, pasilikusių 
baigti savo stovyklą.

Liepos 28 d. atvyko stovyklon kun. 
Dziegoraitis ir atlaikė skautams pamal
das, kurių klausė ir būrys skaučių bei 
skautų tėvų. Tą pat dieną skautų tėvų 
k-to pirm. Ed. Steponavičius suorgani
zavo čia pat puikią skautų tėvų ir jų 
bičiulių gegužinę.

Rugpiūčio 3 d. įvyko stovyklos užda
rymas, į kurį atsilankė skaučių tunti- 
ninkė sktn. M. Petukauskienė, keletas 
sktn-ių ir per 70 skautų tėvų ir bičiulių. 
Tėvų komiteto pirm. Ed. Steponavičius 
stovykloje darbščiausiems ir pareigin- 
giausiems skautams G. Neimanui ir K. 
Steponavičiui įteikė po knygą, o Alg. 
Daukantui tautinę juostą, gi stovyklos 
viršininkui v.s. V. Kizlaičiui puikų lie
tuvišką albumą ir 50 dolerių čekį. Čia 
pat J. Ramanauskas davė jaun. skautų 
įžodį ir tuntininkas V. Kamantas jam 
įteikė knygą “Skautybė Berniukams”. 
Per stovyklos viršininką tuntininkas 
įteikė skiltininkams po skautiškų žaidi
mų knygą.

Šioje stovykloje pirmą kartą kartu su 
skautais stovyklavo ir vienas jūrų skau
tas G. Sniečkus, kurs, be savo ūkvedžio 
pareigų, padarė įdomų-laivo modelį.

Stovyklai vadovavo v.s. V. Kizlaitis, 
savaitgaliais talkinamas dr-ko ps. R. 
Minkūno, sk. vyčių būr. vado ps. R. 
Vizgirdos ir tuntininkos. V. Kamanto, 
bei sk. v. A. Baliūno, Alg. Muliolio ir kt.

V. V.

Pasiruošimas lygiui.
Nuotr. V. Kizloičio
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Stovykla ramiai!
Nuotr. V. Kizlaičio

TORONTO SKAUTAI IR SKAUTAS 
TRAKUOSE

Saulė gnaibo jaunų pušaičių kanko- 
raižius ir mėto žemėn. Pašėlusiai svai
ginąs kvapas. O dangus tolimas, ramus 
ir mėlynas. Pušynėlyje tikras skruzdė
lynas — gera šimtinė skautų ir skaučių 
suvažiavo stovyklauti.

Palapinės viena po kitos stojasi. Mai
šosi tėvai ir skautai, tarška limonado 
bonkos, vežtos iš miesto apie 90 mylių, 
kad vaikai galėtų troškulį malšinti prie 
nuolat bėgančio gaivaus šaltinio ...

Žiūriu — vienas kemša šiaudais čiu
žinį. Dirba išsijuosęs, šiaudais apsidrai
kęs. Čiužinys išėjo kaip dešra. Bus ma
lonu miegoti. Kitas (civilizuotas sto
vyklautojas) pučia guminį matracą. 
Plaučiai kaip vargonų dumplės. Bet pu
čia paraudęs, visas virpėdamas, akis 
stulpu pastatęs...

Ten gi statomi vėliavų stiebai. Du sta
to, o penki žiūri. Ne — taip negerai. Va
dovai susirenka pasitarti. Stovyklos 
viršininkas ps. A. Baziliauskas suskirs
to visus vyčius į darbus.

— Aš nebedirbsiu, aš alkanas, — pro
testuoja busimasis skautų komendantas 
Leonas.

Tačiau valdžiai paklusti reikia. Kol 
prie užtvankos garuojąs katilas bus ati
darytas, dar daug ką padarysim. Na, ir 
užverda darbas grupėmis. Atsiranda 

vartai, altorius, tinklu apdengiamas 
stalas virtuvėje, padaromas lieptas tarp 
sesių ir brolių rajonų. Trimito garsais 
skelbiamas jo krikštas. Pavadintas 
“Laisvės alėja”, Bet... “Liepsnelė” tuoj 
rašo, kad nežiūrint tokio vardo, ta “alė
ja” bus stipriai kontroliuojama ...

Rytojaus dieną, liepos 28-tą, kelia
mos vėliavos, skaitomi abiejų rajonų 
įsakymai, VS sveikinimas. Stovykla 
atidaryta. Galingai aidi “Pulkim ant 
kelių” atšlaitėje, kur prie altoriaus sto
vyklos pakelionas kun. B, Pacevičius 
laiko pirmąsias šv. Mišias.

Žiūriu į dangaus skliautą. Tai paties 
Dievo statyta bažnyčia, gražesnė už auk
sines katedras...

Atvykę pionieriai stiprinasi. Nuotr. J. Karasiejaus
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Skaitom, valgom, džiaugiamės saule ir pušynu ... Nuotr. J. Karasiejaus, D. Keršienės, R. Bleizgytės

O maudymasis — geriausioji dieno
tvarkės valanda. Šitam užsiėmimui 
skautai rikiuojasi dar prieš švilpuką ...

Švari, smėlyje išsiraičiusi, upė visus 
talpina. Nardo, plaukia, mėto kamuolius 
— galvų ir rankų margumynas. O brolis 
Mikas, sporto instruktorius, su švilpuku 
ant kranto stovi ir skaičiuoja galvas ...

Ak, tos vargšės galvos Trakų stovyk
loje! Staiga vienas vilkiukas pasiūlo: už 
kiekvieną anglišką žodį bus skutama 
viena “kriaušė”. Kiek žodžių tiek “sal
džių kriaušių”. Be jokių išimčių — ir 
vadovams, ir kandidatams. Pasiūlymas 
be jokio vadovybės patvirtinimo pri
imamas ir per valandą įgyvendintas. 

Na, ir prasideda dalinimasis “kriaušė
mis”. “Liepsnelė” pastebi, kad vaisių 
stovykloje nebetrūksta ... Plinka pa
kaušiai, bet kiekvienas save kontroliuo
ja — vis mažiau ir mažiau angliškų žo
džių begirdėti...

Skautai turi savo programą, skautės 
savo. Kiekvieną dieną vyksta vis ko
kios nors varžybos: palapinių tvarkin
gumo ir pasipuošimo, pavyzdingo skau
to, gero lietuvio, gamtos draugo. Ren
kami taškai, skelbiami kasdien laimė
tojai. O Robinsono dieną skiltys rodo 
savo sugebėjimus. Patys verdasi valgy
ti, iškeliavę toli už stovyklos ribų, kepa 
duoną, gaudo žuvis, rašo dienoraščius.

Bėga dienos, pilnos saulės, juoko ir 
užsiėmimų. Vakarais prie laužo kaskart 
vis puikesni pasirodymai. Įsitraukia ir 
kapelionas. Jo pranašystė “Kas bus po 
50 metų” statoma du kartus.

Stovyklai įpusėjus, atvyksta Brolijos 
VS v.s. Stp. Kairys. Atvyksta ne pažiū
rėti, bet stovyklauti. Naująjį stovyklau
toją kapelionas pavaišina “kriaušėmis”, 
nes įspėjimas pamirštas ...

Nakties žaidimas skautams, ruošiama
si pat. laipsnių egzaminams — ir, štai, 
paskutinis šeštadienis. Tvanku, karšta. 
Sako, bus audra, bet niekas netiki. Ir 
popiet mėlynasis dangus staiga pajuos
ta, sujuda. Mažas debesėlis kerta stipriu 

lietumi ir ledais. O vėjas švilpia, stau
gia. Apsikasimo grioveliai nebepadeda. 
Vanduo nespėja nei susigerti, nei nu
bėgti, o vėjas rimtai graso visas pala
pines nuversti, viską su žeme sulyginti. 
Gal gi šio krašto senasis dievaitis supy
ko už “kriaušių” skutimą. Bet “kriau
šės” skutamos ir per audrą. Išimčių nė
ra. Skautai laksto su kastuvais, kasa ka
nalus, stato pylimus. Čia jau nuotykis 
ne išgalvotas, bet tikras. Pasisekimas 
priklauso nuo greičio ir ištvermės. Vis
kas nugalėta, audra aprimsta ir vėl kaip 
nieko nebuvę. Tik šlapi drabužiai džio
vinami prieš ugniavietes, tik vyčiai ima 
šokti Mikitą, kad šilčiau būtų, ir nuo-

Darbas . .. Dovanos .. . Vadovai.. . St. Dabkaus, R. Bleizgytės, J. KarasiejausNuotr. V. Senkevičiaus,
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fžodis Trakuose.
Nuotr. St. Dabkaus

taika grįžta dar geresnė.
Stovyklos uždaryti suplūsta daug 

svečių — tėvelių, rėmėjų, bičiulių. Daž
nas nenori tikėti, kad čia audra buvusi. 
Stovyklaujama toliau normalia tvarka, 
nors diena jau paskutinė. Pakeliamos 
vėliavos, pusryčiai, pamaldos. “Dievas 
yra viso gėrio šaltinis” — dienos veda
moji mintis, ir kapelionas apie tai kal
ba pamoksle. Šita mintimi kiekvienas 
stovyklautojas norės gyventi ligi atei
nančių metų stovyklos.

Vyksta skautiškos varžybos. Žiūrovų 
daug. Plaukimo rungtynės, miško esta
fetė, laužų statymas ir degimas, varlia- 
šokis vilkiukams, daiktų atsirinkimas — 
visa pelnytai traukia žiūrovų akis.

Pavakare vėliavų aikštėje rikiuojasi 

skautai ir skautės, užima vietas svečiai, 
buriasi gausi vadovybė apie Brolijos 
VS. Ateina laikas vėliavas leisti. Liūd
na ne vieno širdy. Kas bedainuos šita
me šile rytoj, kas bedegs laužus, lauže
lius, kas “kriaušes“ beskus?

Brolijos VS, lydimas tuntininko v.s. 
VI. Šarūno, tuntininko pavaduotojo ir 
šios stovyklos programų vedėjo v.s. Č. 
Senkevičiaus, stovyklos viršininko ps. 
A. Baziliausko, komendanto s.v.v.sl. L. 
Baziliausko, kapeliono kun. B. Pacevi- 
čiaus ir ps. D. Keršienė, skaučių stovyk
los viršininkė, lydima savo vadovybės 
— žengia į aikštę, priimami raportai, 
skaitomi įsakymai, pravedamas įžodis, 
apdovanojami geriausi skautai-tės, sa
komos kalbos. Tuntininkas stovyklavie-

Kod tik to virvutė grei
čiau nudegtų ... Iš var
žybų stovykloje.

Nuotr. D. Keršienės
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tės šeimininkui p. A. Augustinavičiui 
įteikia kuklią simbolinę dovanėlę To
ronto skautų ir skaučių prisiminimui. 
Tautos Himną giedant, leidžiasi vėlia
vos, braukia ašarą jaunas ir senas. Gai
la. Visko gaila, bet viskas čia praeina 
“lieka tik muzika, ji amžina” — prisi
menu laužavedį s.v.v.sl. J. Karasiejų, 
tą dainelę ir jo lazdutę...

Sutemus dega laužas, skamba pasku
tinės dainos ir “ateina naktis” sujungia 
visus vienos šeimos grandinėn, gyvon 
ir stiprion..

Ir, rodos, tai buvo vakar. Rodos, čia 
pat bėgioja ūkio ministeris ps V. Abro
maitis, dirba, pluša, šluosto savo juodą 
taukuotą ūsą. Rodos, čia maistininkas s. 
v.v.sl. V. Senkevičius audros metu savo 
palapinėj knarkia. Žmogus be nervų, 
vienintelis brolis sesių rajone. Rodos, 
čia sesė sanitarė ir sporto vedėja stalą 
puošia, iš akmenėlių dėsto geležinį vil
ką ir žiūri, ar ne šuo išėjo.. Rodos, 
čia trenkia ilgieji traukiniai ir stovyk
lai moja mašinistai..

Stovyklos viršininkystei pasiboigus . ..
Nuotr. R. Bleizgytės

Ar ne verta ruoštis ir ateinančiais 
metais sulaukti vėl tokio džiaugsmo? 
Na, tik pagalvokim. Liepsna.

II TORONTO JŪROS SKAUČIŲ 
“GINTARO JŪROS” STOVYKLA

Šią vasarą, kaip ir pernai, Toronto jū
ros skautės stovyklavo Springhurst, 
Ont. šalia pp. Ropių vasarvietės. Sto
vykla buvo pavadinta “Gintaro Jūros” 
vardu ir buvo nepaprastai sėkminga, nes 
Vandenės parodė daug skautiškumo, en
tuziazmo ir draugiškumo. Dalia Trei
gytė buvo pavyzdinga viršininkė, o Ire
na Ropienė ir Onutė Skukauskienė įdė
jo labai daug darbo. Stovykla tęsėsi 9 
dienas. Iš dvidešimt skaučių Vandenės 
laivo sąraše pirmąjį savaitgalį stovykla
vo 11, 7 stovyklavo visą savaitę, o užda
rymo savaitgalį stovykla susilaukė net 
16 jūros skaučių.

Paskutiniu laiku Vandenės laivas 
smarkiai padidėjo, nes įstojo penkios 
naujos skautės. Stovyklos metu visos 
naujos ir anksčiau buvusios skautės, ku
rios nebuvo išlaikiusios trečiojo sausu
mos ir jūros skaučių patyrimo laipsnio, 
pasiruošė ir sėkmingai išlaikė.

Uždarymo sekmadienį Vandenės uni
formuotos dalyvavo Sprinhursto koply
čioje Mišiose, kurios buvo atlaikytos už 
Palangoje žuvusius jūrų skautus, o po

Mišių pagal tradiciją išmestas į vandenį 
vainikas.

Vandenės su viešnia iš Čikagos,
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

KAIP RANDOLFO RUFFOLO 
TAPO PIRATU 

Giovanni Boccaccio
Sakoma, kad jūros pakraštys tarp 

Reggio ir Galta yra jaukiausia Italijos 
vieta. O vietovės netoli Salerno, kuri va
dinama Malfi, pakrantė yra nusagstyta 
mažų miestelių su žydinčiais sodais, ma
žais daržais, kuriuose gyveno nemaža 
prityrusių pirklių. Tarp kitų miestelių, 
ten buvo ir Ravelio, žinomas savo ver
telgomis, ypač vienu, vadinamu Ron- 
dolfo Ruffolo, kuris vis buvo nepaten
kintas savo didžiule krautuve ir, trokš
damas savo turtus padvigubinti, vos 
visko, net ir gyvybės, neprarado.

Tas pirklys, aptvarkęs visus savo rei
kalus, kaip ir kiti darydavo, nusipirko 
didelį laivą, pakrovė įvairiomis prekė
mis ir patraukė į Kipro salą. Bet ten ra
do daugelį laivų, pilnų tomis pačiomis 
prekėmis. Kadangi vežti viską atgal ne
apsimokėjo, tai reikėjo prekes su di
džiausiais nuostoliais parduoti.

Prakišęs visą savo turtą, iš nusimini
mo nežinojo kas daryti. Nusprendė, jog 
geriau mirsiąs, bet nuostolius išlygin
siąs. Susigalvojo, jog geriau tapti plėši
ku, negu grįžti vargšu į namus.

Su pinigų likučiais jis nusipirko leng
vą, greitai bėgantį laivą, jį apginklavo, 
įruošė būsimam grobiui (kurio tikėjosi

Mokomės jūrlopius skaityti. ,, 
J6

Kiekvieną vakarą sesės pravesdavo 
savo lauželį, o paskutinį šeštadienį buvo 
pravestas didelis laužas, į kurį atvyko 
daug Springhurste vasarojančių lietu
vių, o iš Toronto sesės susilaukė brolių 
ir svečių. Į šį laužą sesės sudėjo visas 
savo pajėgas ir pakėlė pasirodymų lygį. 
Broliai jūrų skautai prajuokino žiūro
vus, parodydami kaip sesės su lempu
tėm, skuduriukais ir vandens puodu
kais prie gęstančio laužo plaukus suka...

Stovykloje buvo leidžiamas laikraštė
lis “Žuvėdra”.

Broliai paprastai aplankydavo savait
galiais ir padėdavo sesėms. Brolis Vy
gantas Valaitis, pramintas “Pinčiuku”, 
jau antri metai, kaip buvo globėjas ir 
parama. Jam už tai sesės niekad skanes
nio kąsnelio negailėjo.

Stovykla uždaryta su gailesčiu širdy
je. “Žuvėdros” paskutiniai žodžiai dar 
skambėjo ausyse: “Moters uždavinys 
yra kurstyti ir saugoti tą šventąją ug
nelę kiekvieno žmogaus sieloje — Abso
liuto, Tobulybės, Amžinybės troškimą”.

Vandenė.
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iš turkų laivų) patalpas.Šį kartą jam geriau sekėsi plėšikauti, negu prekiauti. Per kokius metus jis sugavo tiek turkų laivų, kad ne tik atgavo prarastus turtus, bet ir padvigubino.Pajutęs, kad padengė anksčiau turėtus nuostolius ir pagalvojęs, jog toliau šiuo amatu verstis pavojinga, matomai dar bijodamas vėl visko netekti, nebesilei- do į prekybą, bet pasuko su savo laivu namo. Pasiekus Archipelagą, naktį pakilo pietryčių vėjas vadinamas “Sirocco” ir ėmė pūsti visiškai iš priekio jų kursui. Jūra pakilo, laivas nebepajėgė su ja kovoti, turėjo smukti į mažą įlanką ir laukti oro pagerėjimo.Maždaug tuo pačiu metu į įlanką užsuko vengdami audros du Genujos laivai - karakai plaukią iš Konstantinopolio. Kai tik genujiečiai pastebėjo mažą laivą, tuojau atpažino, jog tai priklauso vyrui, praturtėjusiam iš plėšikavimo, nieko nelaukdmai įlanką užblokavo ir nutarė mažąjį laivą paimti. Saugodamiesi pasipriešinimo jie pastatė ginkluotus vyrus stebėti, ar kas nors iš įgulos nebandys pabėgti ir gintis, patys gi ilgoje valtyje nusiyrė prie mažojo laivo ir, neprarasdami nė vieno vyro, jį paėmė. Viską ištuštinę, paėmę įgulą ir palikę Rondolfo tik su liemene, laivą paskandino.Sekančią dieną vėjas pasikeitė, abu karakai pakėlė bures ir išbėgo tolyn į vakarus. Bet naktį vėjas vėl sustiprėjo, karakai audroje pasimetė ir tas laivas, kuriame buvo Rondolffo, sudužo prie Kefalonijos krantų, lyg stiklinė būtų atsimušusi į storą sieną. Įsiutusios bangos svaidė tamsoje paskendusio laivo plūduriuojančias prekes, o vargšai jūrininkai, stengdamiesi pasiekti krantą, griebėsi už visko, kas netoli pasitaikė. Tarp jų buvo ir Rondolfo, kuris dieną tūkstantį kartų troško mirti, negu elgeta grįžti į namus, dabar mirčiai iš tikro pažvelgus jam į akis, kaip ir kiti jūrininkai, nusigriebė plaukiantį lentgalį ir tikėjosi, jog Dievo apvaizda jo nepaliks ir kaip nors išliks gyvas. Taip ant lentgalio blaškomas bangų ir vėjo jis sulaukė aušros. Apsidairęs aplink, jis tematė tik dangų, vandenį ir netoliese plūduriuojančią medinę dėžę. Dabar jis pabūgo, kad banga neužmestų ant jo tos dėžės ir jo nepritrenktų. Jam bandant bejėgiškai nuo dėžės atsistumti, užėju

si banga jį apvertė ir lentgalis iš jo rankų išsprūdo. Išniręs iš vandens, jis nusigando, nes suabejojo ar likusiomis jėgomis pagausiąs tą lentgalį. Matyti, kar baimė pridavė jam jėgos, ir jis dar galėjo plaukti. Nusprendęs, kad lentos ne begalės pasiekti, nutarė kabintis už dėžės, kuri buvo arčiau. Šiaip taip ją pasiekęs, užsigulė išilgai ir rankomis apsikabino. Tokioje padėtyje, be maisto ir vandens, nematant krantų, bangos jį mėtė dieną ir naktį.Rondolfo beveik išpurto nuo vandens kaip kempinė, bet būdamas pusiau be sąmonės, kaip skęstantis žmogus daro, nepaprastai stipriai laikėsi įsikibęs į dėžę ir matyti likimo buvo lemta, bangos ir vėjas prinešė jį sekantį rytą prie Korfu salos ir pataikė į vietą, kur vargšė moteris sūriu vandeniu ir smėliu plovė indus. Pastebėjusi kaž ką keisto, bangų atnešamo, moteris išsigando, ėmė klykti ir pasileido bėgti atgal. Randolfo, būdamas nepaprastai išvargęs, negalėjo kalbėti ir viso beveik nematė kas aplinkui dėjosi. Kai bangos prinešė Randolfo dar arčiau, tai moteris gerai įsižiūrėjus pastebėjo dėžę, vėliau nuleistą į vandenį ranką, veidą — tuoj viską suprato. Kadangi jūra buvo palyginti rami, tai moteris įsibrido į vandenį, pagriebė vyrą už plaukų, pritraukė jį ir dėžę visai prie kranto, vargais negalais atpalaidavo jo rankas ir, padedama dukters, kuri buvo kartu, išvilko jį, o vėilau dėžę į krantą, kaip mažą vaiką nunešė į miestelį, padėjo ant krosnies, numazgojo ir ištrynė šiltu vandeniu, kol į jį grįžo vidinė šilima ir truputis jėgos. Po kiek laiko paguldė į lovą, davė vyno, vaistų ir palaikė taip kelias dienas, kol Rondolfo atsigavo ir sužinojo kur esąs. Tada perdavė jam iš jūros ištrauktą dėžę ir liepė pasiruošti kelionei.Jis jau buvo pamiršęs tą dėžę, bet paėmė ją, nežiūrint to, kad ji buvo nedidelė, galvodamas, jog kelyje galės praversti, pardavus ar išmainius į maistą. Dėžės lengvumas jį apvylė. Jis sudaužė užraktą ir dėžę atidarė. Ten buvo brangūs akmenys, kaikurie net apšlifuoti ir dailiai apsodinti.Turėdamas šiokį tokį apie tuos akmenis supratimą, jis dėkojo Dievui, kad jo visiškai nelaimėje nepaliko. Tačiau prisiminęs, kad jau du kartus likimas iš jo pasijuokė, labai baiminosi dėl galimos
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trečios nesėkmės ir rūpinosi turimą tur
tą saugiai pargabenti namo. Suvyniojęs 
brangakmenius j senus skudurus, tuščią 
dėžę paliko jį išgelbėjusiai moteriškei ir 
tūkstantį kartų padėkojęs, su maišu ant 
peties, su barka išplaukė į Brindsi, o iš 
ten į Trani, kur rado savo miestelio 
pirklius. Jiems išsipasakojo visas savo 
nelaimes, žinoma, neminėdamas brang
akmenių. Tie nuoširdžiai jį užjautė, ap
rengė nuo galvos iki kojų, paskolino ark
lį ir davė palydovus iki Ravelio. Par
vykęs saugiai į namus, jis už tai padėko
jo Dievui. Tada nutarė arčiau susipa
žinti su turtais, paslėptais kelionės mai
še. Jeigu viską pardavus, kad ir žemiau
siomis kainomis, jis turėjo du kart tiek 
turto, negu prieš palikdamas namus. Su
radęs galimybes tuos brangakmenius 
parduoti, jis pasiuntė apvalią sumą pi
nigų moteriai į Korfu salą, kur buvo iš 
jūros ištrauktas ir taip nuoširdžiai glo
bojamas. Taip pat atsilygino jam padė- 
jusiems Trani pirkliams. Su likusiais 
pinigais, nebandydamas daugiau pre
kiauti, gražiai pragyveno likusį savo 
amžių.

IŠKILUS IŠ "JŪROS DUGNO"
Čikagos Jūrų Skautų tradicinis metinis vakaras 

praėjo su pasisekimu kaip ir kiekvienais metais. 
Ačiū Čikagos lietuvių visuomenei, Jūrų skautai ir 
skautės, Įdėdami dalelę savo širdies, ruošiant šį 
vakarų, jautė kad jų darbas nenueis veltui. Jie 
ir toliau galės išlaikyti savo laivus, o jei užteks, 
gal ir naują įsigyti.

Tinklai ir žuvys, puikus scenos apšvietimas, su
darė jaukią ir malonią nuotaiką. Programoje bu
vo jūrų skaučių baletas, paruoštas baletmeisterio 
S. Velbasio ir publikos šiltai priimtas. "Neringos" 
šokėjų atlikti tautiniai Šokiai "Kalvelis", "Sus
tos", "Jonkelis" ir "Dvigubas lenciūgėlis" /pa
ruošti Gr. Sabaliūnaitės, padedant Gr. Gudai
tytei/, pabaigė nukariauti publikos palankumą 
ir jausmus. Jūrų skautų jaunimas ir Šokiai sutrau
kė didelį būrį moksleivių ir studentų.

Vakarą tvarkė ir pravedė D. Lukošiūnoitė ir L. 
Slėnys, padedant A. Levanui, sesėms ir broliams 
jūrų skautams. Pranešėju buvo K. Butkus. Tėvų 
komiteto stalą iš varžytynių leido budys A. Snars- 
kis. Barą laikė budžiai, kuriems vadovavo E. Ja- 
siukaitis ir tėvų komiteto pirm. pulk. Tumas. Bu
fetą tvarkė ir svečius vaišino jūrų skautės, vado
vaujamos p. Slenienės. Puiki B. Pakšto orkestro 
muzika ir kvartetinės šokių dainos linksmino sve
čius ligi vėlyvos nakties. V. M.

IŠ ARTI IR TOLI
• Jūrų skautų vakare "Jūros dugne" dalyvavo 

specialiai atvykęs iš Detroito gražus jūrų skautų 
būrys, vadovaujamas laivo vado pov. Alg. Atko- 
čaičio.

• J.ps. G. Kačanauskas iš Toronto persikėlė 
gyventi į Čikagą. Linkėdami gero vėjo naujuose 
vandenyse, tikimės matyti gerb. skautininką Ci-
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kagos skautiškoje veikloje.
• Jaunieji jūrų skautų vadovai -— E. Simi'‘is 

ir V. Vilipaitė, "Gairių" /Čikagos skautų mėnesi
nio laikraščio/ redakcijos nariai, birželio mėn. nr., 
duoda gausiai žinių iš "Baltijos Jūros" tunto ir 
"Vaivos" laivo veiklos.

• V.valt. L. Slėnys perėmė "Kapt. M. Kuku
čio" laivo vadovybę iš ilgamečio laivo vado j.ps. 
A. Levano, kuriam atiteko naujos, tunto instruk
toriaus, pareigos. Linkime naujam vadui sėkmės ir 
skautiškos ištvermės atsakingame jaunimo auklė
jimo darbe.

• Jūrų s. Urbonas Marquette Parko apylinkė
je įsigijo namus su maisto produktų krautuve. 
Linkime mielom sktn. sėkmingai buriuoti preky
biniuose vandenyse.

TORONTO JŪRŲ SKAUČIŲ-TŲ 
BURIAVIMO SEZONO ATIDARYMAS

Po ilgos, šaltos žiemos, vėl stovėjo vandenyje 
trys šaunūs laivai: Vandenė, Daiva ir Budys — 
visi atidžiai atremontuoti. Tai buvo birželio 23 
dienos saulėta popietė, kai uniformuoti skautai ir 
skautes pradėjo rinktis prie vandens į jiems visiems 
gerai žinomą laivų bazę. Širdys plakė nauju entu
ziazmu, o akys atidžiai sekė bekylančius vimpilus 
į laivų stiebų viršūnes.

Sveikinimų sulaukėm iš mūsų garbės svečių: 
v.s. Stp. Kairio, dvasios vado kunigo P. Ažuba
lio ir tuntininkų — ps. D. Keršienės ir jūr. v.s. 
V. Šarūno. Dvasios vadovui palaiminus laivus, 
mūsų broliai pakvietė svečius buriuoti, ir laivai 
nutolo nuo krantų.

Sesės išskubėjo ruoštis vakariniam svečių pri
ėmimui Šv. Jono Kr. parapijos salėje. 7 vai. vak. 
ten įvyko nuotaikinga arbatėlė. Svečių reikėjo kiek 
palaukti, nes, atrodo, buriavo su nuotykiais. Vė
jas nurimo — reikėjo "stiebą pakasyti", imtis irk
lų. Bet kas svabiousia visi sugrįžo patenkinti, su 
gerais apetitais.

Susėdę prie*stalų, pasistiprinom ir išklausėm 
v.s. Stp. Kairio linkėjimų Bei pranešimo. Sekė dai
nos, kurios visos buvo "šlapios" apie jūrą, pajūrį, 
upes ir laivus.

Polka su ragučiais išjudino visų sustingusius 
kaulus. Sekė trumpas šokių vakaras ir skirstėmės 
nors nenoriai, bet linksmoje skautiškoje nuotai
koje. Vandenė.

Torontas pakėlęs bures Ontario ežero bangoms . . .
Nuotr. St. Dabkaus
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St. .Los Angeles 26,Calif.

UGNIS ORE 
(tąso)

Dviejų tūkstančių pėdų aukštyje jie 
išlygino lėktuvą ir pasuko kelias mylias 
į rytus nuo aerodromo. Vėjas buvo silp
nas. Jiems reikėjo nutūpti vakariniame 
nusileidimo take. Anas bombonešis vis 
dar juos lydėjo.

Majoro Lane nurodymai buvo mecha
niškai tikslūs.

— Stabdyk greitį, Maughan, daugiau 
į dešinę, kad tiesiau skristų. Dabar tu, 
Tolley, nuleisk augštumos vairus. Tik 
truputį, bet ne perdaug!

— Augštumos vairai nuleisti — pra
nešė Ringas.

— Nuleisk važiuoklę!
— Važiuoklė nuleista.
— Padidink greitį, Maughan. Nesi- 

karščiuok — iš lengvo. Tavo kairysis 
sparnas yra peržemai. Pakelk. Pakelk!

Nusileidimo takas buvo priekyje už 
poros mylių. Iš aukštai jiems atrodė 
visai trumpas.

— Rodyklės rodo, kad važiuoklė nu
leista — tarė Ringas.

— Gerai, — pasigirdo majoro balsas 
— iš čia atrodo labai gerai. Tai puikiai 
dirbi, Maughan!

Augščio rodyklė rodė septynis šimtus 
pėdų. Raudonas sunkvežimis, stovįs ta
ko gale vis didėjo. Džeris pagaliau su
prato, kad jis ten tyčia pastatytas su
stabdyti lėktuvą, jei šis iki ten nesustos!

— Išlygink sparnus! — subraškėjo 
ausiniuose ir po to jau daug švelniau 
pasigirdo: — Gerai! Dabar esi labai ge
rai pasukęs. Tolley, truputį žemiau 
augštumos vairus. Maughan, palygink 
nosį. Daugiau! Žiūrėk savo greitįįįį...

Majoro balsas pavirto spiegimu, kai 

kažkas staiga įšoko į jų radio bangą su 
pranešimu. Džeris net kvėpavimą su
laikė, išgirdęs svetimą balsą.

— Alio, alio, — lėtai tarė nepažįsta
mas balsas, — čia yra du-devyni-trys- 
nulis, dešimt mylių į rytus, augštis de
vyni tūkstančiai. Prašau pranešti oro 
stovį apie Spartansville. Du-devyni- 
trys-nulis..,

— Greičiau bėk iš šių radio bangų — 
rėkė iš aerodromo bokšto.

Tačiau nepažįstamasis neskubėjo ir 
trukdymas tęsėsi.

Žemė atrodė jau visai po pat sparnais 
priartėjus, lyg ją būtų galima paliesti. 
Iki nusileidimo tako pradžios bebuvo 
vos pora šimtų pėdų.

— Greitis 125, —• šaukė Ringas — 123, 
122! Kelk jį Džeri!

Džeris tuoj padidino greitį. Jis dabar 
užmiršo gargaliuojančius balsus savo 
ausiniuose ir tejautė tą kutenantį išdi
dumo jausmą, nusmelkiantį per visą 
kūną.

— Sparnai stovi lygiai, tad dabar vai
ruok jį, žmogau, vairuok — skrido min
tys galvoje, nes tai buvo jo momentas. 
Sumažinęs kuro padavimą į tris moto
rus, klausėsi susijaudinusio Ringo pra
nešimo apie greitį:

— 122, 124, 127! O, Žmogau!
Tik dabar Džeris pamatė išsikišusią 

vielinę tvorą prie pat tako pradžios. 
Buvo jau per vėlu ir smarkus smūgis 
sukrėtė lėktuvą, kąi jie pralėkė pro ją, 
ratais užkabindami.

— Mes sudušim — pagalvojo išsigan
dęs. Kovodamas dėl gyvybės, automa
tiškai pajudino vairolazdę, išlyginda
mas pakrypusį lėktuvą. Jie buvo virš 
nusileidimo tako vos kelių pėdų aukš
tyje. Džeris dabar laukė, kol palies že
mę. Jis laukė apsikabinęs vairolazdę, 
kai ilgas takas tiesėsi prieš juos.

— Prisiliesk! Prisiliesk! Prisiliesk! — 
maldavo Džeris.

Ir tuomet pajuto, kad Ringas muša 
kumščiais į pečius rėkdamas:

— Mes ant žemės, Džeri! tu jį nutup
dė!! Išjunk motorus!

Džeris juos užgesino ir stengėsi išlai
kyti tiesiai šį didžiulį bombonešį. Dabar 
jis atsiminė bombą — labai aiškiai ją 
atsiminė. Jis smarkiai užspaudė stab
džius, bet tuoj susiraukė pamatęs, kad 
lėktuvui pradėjus stabdytis, jo nosis 
ėmė linkti žemyn.
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GYVULIAI PIGMĖJAIDaugelis žino, kad banginis yra didžiausias žinduolis, strutis — didžiausias paukštis ir banginis ryklys (whale shark .... Rhineodon typicus) — didžiausia žuvis, bet gyvulių pasaulio pigmėjai (nykštukai) yra mažiau žinomi.Sportininkai nesigiria nei pagautomis mažytėmis žuvimis, nei nušautais menkais paukščiais bei gyvuliais. Tikėdamiesi laimėti rekordą, jie rūpestingai matuoja tik didžiausius gyvius. Net biologai, palygindami gyvulių dydžius, paprastai pabrėžia didžiausius pavienius gyvūnus arba rūšis.Antra vertus daugelis pigmėjų yra tiek pat įdomūs, kaip it milžinai. Tai tinka net ir toms rūšims, kurios gali būti matomos tik per mikroskopą. Paini jų 

kūno sudėtis, jų naudojami būdai atlikti įvairiems gyvenimo veiksmams ir kai- kurių šių mažyčių gyvių grožis yra tikrai nuostabus.Protozoos (Protozoans) yra žemiausio laipsnio pirminiai gyvūnėliai, nors jų kūnas susideda tik iš vienintelės ląstelės. Šių gyvūnėlių daug būna tvenkiniuose, upėse ir kai kurie iš jų sukelia tokias pavojingas žmonių ligas, kaip malariją (pelkių drugį) arba Afrikos miegligę. Kai kurios protozoos gali būti matomos be padidinamojo žiūrono pagalbos ir nedaugelis jų yra šiek tiek ilgesnės, kaip vienas colis (1 colis «— 2,54 cm.). Tačiau, aišku, kad gyvūnijos mažiausi gyviai kaip tik pasitaiko šioje grupėje. Vienas iš mažiausių yra organizmas, sukeliąs Indijoje ir Viduržemio jūros srityje vidurių ligą — kala-azorą. Surasta kala-azoro protozoų, kurios gali būti trumpesnės, kaip 1/25000 colio!Kiek tai liečia protozoos, nuostabiausias faktas, kad jos atlieka tuos pačius gyvenimo vyksmus — kvėpavimą, išmatų pašalinimą, virškinimą, veisimąsi, judėjimą — kaip ir daugiau išsivystę gyvuliai.Nors protozoos yra vieninteliai viena-Majoro Lane balsas prasimušė dar kartą:— Atsargiai, Maughan, pamažu. Tu savo uždavinį atlikai. Dabar tik viską išjunk. Čia kalba majoras Lane pilotui Maughan. Sudiev!—Yiiipi! — rėkė Ringas.— Ačiū jums, majore — linksmai tarė Džeris.Kai pagaliau sukosėję motorai visai nurimo, mišinys džipų, automobilių bei sunkvežimių pasileido Recko link. Džeris atsisegė sėdynės diržus ir trynė savo išvargusias rankas.— Ar atsimeni, ką majoras Lane sakė tenai viršuj? — paklausė Ringo, žvelgdamas į tolį — kas žino, gal taip ir atsitiks? Gal mes gausime dar vieną progą įsigyti tuos lakūno sparnus?— Kodėl, gi, ne? — šypsojosi Ringas.— Gali būti.— Man įdomu, — tarė Džeris lyg per sapną. — Ar ilgai mums truks vėl iš naujo išmokti skraidyti tomis mažomis dėžutėmis pradžios mokykloj?
sulietuvino oro sk. *1. A. Gustaitis
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Iš MŪSŲ PADANGtš

• š.m. gegužės mėn. 18 d. įvykęs Čikagos oro
skautų Dariaus ir Girėno draugovės surengtas Lie
tuviu Auditorijoje vakaras praėjo su pasisekimu, 
atnešdamas gražaus pelno, kuris skiriamos sklan
dytuvo įsigijimui. Buvo atsilankė svečių oro skau
tų ir iš Detroito. R- S.

• Š.m. birželio mėn. 7 d. Bostono oro skoutų 
Lituonico II būrelis suruošė savo veiklos dviejų 
metų minėjimą, kuris įvyko Tautininkų Namuo
se, Šo. Bostone, 7 vai. vakaro. | minėjimo atsilan
kė abiejų tuntų vodijos, oro skoutų tėveliai ir bū
relio rėmėjai bei bičiuliai.

Minėjimas atidarytas būrelio nariams sudai
nuojant oro skautų maršų. Po to buvo sudarytas 
porbės prezidiumas, į kurį buvo pakviesti: LSS 
Pirmijos pirm. v.s. V. Čepas, Bostono "Žalgirio" 
tunto tuntininkas ps. Ap. Treinys, vyr. sk. v.sl. 
Vida Molišauskaitė, p. L. Lendraitis ir oro sk. 
si. Algis Gustaitis.

Pogrindinę kalbų pasakė v.s. V. Čepas, supažin
dindamas svečius ne vien su Bostono oro skautais, 
bet ir su visų lietuvių oro skautų veikimu, jų 
principais bei tikslais. Toliau būrelio vadas si. Al
gis Gustaitis podorė būrelio dviejų metų veiklos 
apžvalgų, po kurios sekė sveikinimai.

Po oficialios minėjimo dalies buvo arbatėlė ir 
šokiai. Šis minėjimas parodė, kad oro skoutų veik
la susidomėjimas Bostone yra žymiai padidėjęs, o 
trijų nauju narių įstojimas pačių oro skoutų veik
lą dar sustiprino. A. G.
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ląsčiai gyvūnėliai, daug daugialąsčių organizmų būna žymiai mažesni negu didžiausios protozoos. Jų mažiausi atstovai, greičiausiai, randami rotiferų grupėje.Rotifer ai kartais vadinami ratiniais gyvūnėliais, nes jų kūno priekiniame gale aplink burną yra plaukų žiedas, kurie nuolat juda ir žiūrint per mikroskopą primena besisukantį ratą. Šis rato pavidalo įrankis stumia rotiferą per vandenį — jo natūralią gyvenamą vietą — ir taip pat sudaro srovę, kuri neša jam maistą — mikroskopinius augalus ir gyvius į jo burną. Paprastai rotiferų patelės būna daug apskritesnės negu patinai. Kai kurios patelės gali būti 1/10 colio ilgio, bet kaikurių rūšių patinai gali būti 1/1000 colio ilgio!Taip pat yra gyviai, vadinami kirminais. Šių grupei priklauso gerai žinomas sliekas ir jo giminaičiai, plokštieji ir apskritieji kirminai. Daugumas jų neilgesnės už protozoas ir, žinoma, gali būti tiriami tik per-mikroskopą.Šia proga dar prisiminkime keletą be- stuburinių liliputų. Iš vėžinių gyvių grupės, kuriai priklauso upės ir jūros vėžiai bei omarai, galbūt, mažiausios yra vandeninės blusos. Šių gyvių tiek gausu, kad jos sudaro svarbų žuvų maistą, nors kai kurios jų rūšys yra tik 1/100 colio ilgio.Žinoma tokio dydžio sraigės ir kriauklės kaip adatos galvutė.Tarp vabzdžių varžybų dovana atitenka tam tikroms mažytėms širšėms, kurios piktnaudoja kitų' vabzdžių kiaušinėlius. Kai kurios šios rūšys trumpesnės kaip 1/100 colio.Stuburinių gyvių kūnai sudėtingesni už bestuburius, ir, paprastai, jie būna didesni kaip bestuburių gyvių dauguma, bet kai kurie jų nuostabiai maži.Mažiausia žuvis, kuri tuo pačiu yra mažiausias stuburinis gyvis, randama Filipinų salose. Keletas jų rūšių priklauso gobių (goby) žuvų grupei. Jų didžiausia yra vidutiniškai pusės colio ilgio, o mažiausia truputį ilgesnė už colio ketvirtį. Kai kuriose salose šios mažytės žuvys yra svarbus žmonių maisto gaminys. Jų ypač daug ežeruose. Vietiniai gyventojai, paruošę jas su prieskoniais, mėgsta valgyti.Mažiausios amfibijos, kurių grupėn įeina varlės, rupūžės, salamandros (ge

niai) ir panašūs gyvuliai, galėtų sėdėti ant piršto nago. Mažytės Kubos medžių varlės kūnas yra tiktai % colio ilgio. Tokių mažų varlių pasitaiko ir JAV. Šios varlių rūšys stebėtinai garsiai kurkia, todėl jos vadinamos mažųjų varlių choru.Nėra žinoma reptilijų (roplių), kurios savo mažumu galėtų eiti varžybų su žuvimis ir amfibijomis. Tačiau, pasitaiko nykštukų ir šioje grupėje. Žinomas dviejų colių Panamos driežas ir tam tikros gyvatės, kurios yra taip mažos, kad jas galima panaudoti kaip žuvų jauką ant vidutinio dydžio kabliuko. Šios mažytės gyvatės dažnai klaidingai laikomos sliekais. Mažiausia gyvatė yra keturių colių ilgio ir mezgimo virbalo storio.Mažiausi paukščiai yra kolibrų grupėje. Taip pat Kuboje randamas mažiausias paukštis — Elenos kolibris, kurio ilgis siekia nuo 2% iki 2% colio. Jo sparnai šiek tiek ilgesni už colį, o snapas pusės colio ilgio. Nežiūrint to, kad kolibriai yra labai maži, jie atlieka tikrai nuostabius veiksmus, pralenkdami didesnius paukščius. Tai vieninteliai paukščiai, galį skristi atbulai ir kai kurios jų rūšys gali pasiekti 50 mylių (1 mylia = 1609,3 m.) greitį per valandą. Gindami savo lizdus jie nedelsdami puola paukščius, nors jie būtų keletą kartų didesni už juos, ir dažnai juos įveikia.Galbūt, žinduolių grupėje daugiau pasitaiko įvairiausių dydžių gyvulių, kaip kitose stuburinių gyvulių grupėse. Šioje grupėje yra 100 pėdų (1 pėda = 30,479 cm.) ilgio mėlynasis banginis ir mažytis kirstukas (shrew), sveriąs mažiau kaip viena uncija (1 uncija=28,35 gr.). Kirstukai yra pelių pavidalo gyviai, giminingi kurmiams ir daugumas žmonių, matydami juos pirmą kartą, laiko juos pelėmis. Nykštukai kirstukai randami JA V-bėse, Kanadoje ir Aliaskoje. Jų ilgis, įskaitant vieno colio uodegą, siekia tris colius. Sveria maždaug 1/14 uncijos arba tiek, kiek sveria vienas centas. Atsižvelgiant į jų dydį, tai žiauriausi pasaulio gyvuliai. Jie puola ir užmuša peles, daug sykių didesnes už juos pačius, o jeigu jie neturi su kuo muštis, šie mažieji velniukai kariauja tarpusavy. Žmogus gali džiaugtis, kad kirstukai nepasiekia tigrų dydžio.
(Sulietuvino J. S.).
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DARBELIAI 
Miškinis

štai graži sagtis jaunajai sesutei:
Reikmenys:
1. mažas gabaliukas tamsiai žalio filco lo

pui A.

2. mažos gabaliukas šviesiai žalio filco lopui B.

4. ryškios spalvos filcas kepuraitei ir kaspinui 
C ir E.

Darbos:
1. prisiūk B ant A žaliais siūlais.
2. galvutę D išsiuvinėk, kur parodyta — plau

kai rudi, akutės mėlyons, lūpos raudonos.
3. prisiūk galvutę ant abiejų lapų.
4. kepuraitę C pritaisyk kaip parodyta pie

šinėlyje F.
5. kaspinas E prisitvirtina po smakru.
6. smeigtuku pritaisyk visą sagtį prie sesutės 

apsiausto ar bliuzelės.

Kiekvienas skautas įsigyja ir skaito 
"SKAUTYBĘ BERNIUKAMS".

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

Toronto 9, Ont.
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musei didžioji Stim.j
SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

• Vyr. Skeutininkės pavaduotojos s. F. Kur- 
gonienės rūpesčiu išleistos skautiškos atvirutės. 
Kaina 5 centai. Gaunama Ūkio Skyriuje.

• Waterburio Skaučių Vietininkei v.si. Žu
kauskaitei išsikėlus gyventi kitur, Waterburio 
skaučių vietininke sutiko būti buv. Lietuvos Vyr. 
skautininke dr. Ksavera Žilinskienė.

• Bostono Baltijos skaučių tunto tuntininkei 
s. Elenai Gimbutienei, nebegalinčiai eiti tunti- 
ninkės pareigų, jas perėmė v.s. Lidija Čepienė.

• Montrealio skaučių tuntininkei v.si. Irenai 
Kibirkštytei - Vilgalienei pasiruošusiai iš Montrea
lio išsikelti, naujojo Montrealio tuntininke paskir
ta v.sl. Ina Šipelytė.

KANADOS RAJONAS
HAMILTON, ONT.

• 1957 m. liepos 7 d. Hamiltono skautės 
šventė penkerių metų Širvintos Tunto sukaktuves. 
Prieš penkeris metus dar tik saujelė skaučių išbu
jojo j puikų vienetą ir šiuo metu, atrodo, ir bro
lius pralenkia.

Organizuotai sesės susirinko bažnyčion ir iš
klausė šv. Mišių, kurių metu Hamiltono klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas pasakė tai progai pritai
kytų pamokslų.

Po pietų įvyko iškilminga tunto sueiga, kurios 
metu aštuonios sesės davė įžodį. Hamiltono ir To
ronto organizacijų atstovai sveikino širvintietes. 
Po iškilmingos sueigos sekė jaunesniųjų skaučių 
draugovės pasirodymas — "Miško Pasaka". Turi
ningų veikalų surežisavo gabi ir veikli jaun. s-čių 
draugininke — Irena Gaižauskaitė.

Programai pasibaigus — skautiškos dainos, šo
kiai bei žaidimai linksmino jaunimų.

• Hamiltono Širvintos skaučių Tunto adjutan
te vyr. sk. vyr. skilt. Jadvyga Laugalienė, jai pa
čiai prašant iš pareigų atleista ir jos pareigas per
ėmė vyr. sk. vyr. skilt. Regina Bagdonienė. Sesei 
Laugalienei už darbų skaučių eilėse — skautiškas 
ačiū. R. B.

JAV RAJONAS

CLEVELAND, OHIO
• Vytauto Didžiojo skautų draugovės vadi ja 

paskyrė pinigines premijas po 25.00 dol. kiek
vienam 1956 m. spalio 1 - 1957 m. birželio 16 d. 
draugovės konkurse geriausiai skautiška veikla 
pasirodžiusiems draugovės skautams — l-jam 
dr-vės skautui, konkurse didele taškų persvara 
laimėjusiam pirmųjų vietų, Benediktui Grigaliūnui, 
ein. Lapinų skilties skilt. par. skautui Šarūnui Laz
diniui ir ein. Briedžių skilt. par. skautui Kęstučiui 
Gaižučiui. čekius su atitinkamais raštais skautams 
ir tėvams įteikė buv. draugininkas v.sk. V. Kizlai- 
tis. Šioms premijoms pinigus suaukojo skautų tė
vai ir v.sk. V. Kizloitis*

• Liepos 14-15 d. 4-je JAV džiamborėje lan
kėsi v.s. V. Kizlaitis ir keli Vytauto Didž. sk. 
dr-vės skautai, čia jie apžiūrėjo Šių didžiųjų sto
vyklų ir jos įrengimus, aplankė lietuvius skautus 
ir didžiulę Clevelando amerikiečių skautų stovyk
lų ir jos vadovus lietuvių bičiulius.

• Liepos 28 d. Clevelando skautų tunto tėvų
komiteto pirm. Ed. Steponavičiaus iniciatyva bu
vo suorganizuota skautų tėvų gegužinė, į kurių 
suvažiavo virš 150 skautų tėvų ir bičiulių. Gegu
žinė įvyko greta tunto stovyklos Round-up-Lake 
parke. Skautų tėvai ir jų bičiuliai aplankė stovyklų, 
didele dalis dalyvavo stovyklos lauže ir turėjo pa
sitarimų skautų rėmimo ir skautiškos veiklos plė
timo klausimais. Šiais metais skautų tėvai ir tė
vų komitetas puikiai bendradarbiavo su tunto sto
vyklos vadovybe ir visokeriopai rėmė stovyklau
jančius skautus. J. P.

• Amerikiečių skautų, 5-to distrikto vadovas 
Mr. Chris Colins iš 4-os JAV džiamborės atsiuntė 
sveikinimų stovyklaujantiems Pilėnų tunto skau
tams ir rudenį pažadėjo parodyti lietuviams skau
tams džiamborės filmų.

• Pilėnų skautų tunto stovyklų parėmė pini
gais: didelis skautų bičiulis Zigmas Jankus 25,00, 
Ponia ir dr. Skrinskai 20,00, Lietuvių Atgimimo 
Sųjūdis 15,00, p. O .Vinclovienė 5,00 ir p. šar- 
kauskienė J. P.

AUSTRALUOS RAJONAS

• /sks/ Birželio mėn. 30 d. Maribymonge, 
rajono vado namuose, įvyko židinio "Liepsnojanti 
Lelija" sueiga, kurion atvyko 30 skautų bičiulių 
ir narių. įdomų pašnekesį "Senimas jaunimo orga
nizacijose" pravedė pedagogė ir didelė skautų bi
čiulė E. Žižienė. JLi nušvietė amerikiečių, aust
ralų ir lietuvių auklėjimo skirtumus ir juos paly
gino naujų laikų perspektyvoje. Diskusijose daly
vavo visa eilė narių ir svečių. Jos buvo labai gy
vos. Prieita išvada, kad senimo pavyzdys yra labai 
reikšmingas, kad jaunimas, jei ir nusikreipia nuo 
lietuviškos bendruomenės, vėliau grįžta ir joje jau
čiasi daug Jaukiau. Apskritai, mūsų jaunimas yra 
darbštus, veiklus ir sumaningas savo tautai.

• Ilgesnį laikų Džiugo Tuntas buvęs be dva
sios vadovo, pagaliau įo susilaukė. Židinio suei
goje Tėvų Komiteto pirmininkas J. Antanaitis pri
statė kun. Juozų Petrauskų skautų vadovams ir 
svečioms naujuoju dvasios vadovu Melbourne 
skautams. Visi sueigos dalyviai labai apsidžiaugė 
šia žinia. Savo džiaugsmų ir gražius linkėjimus 
pareiškė LSS Australijos Rajono vadas v.s. A. 
Krausas, Brolijos vadeiva ps. A. Bakaitis, Džiu
go Tunto tuntininkas ps. E. Pankevičius ir kiti. 
Kadangi kun. J. Petrauskas kunigauja australų 
parapijoje, yra gautas leidimas iš australų para
pijos klebono bei Melbourne vyskupo. LSS-gos
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Vyriausias Dvasios Vadovas kun. dr. J. Vaišnora 
Romoje ir LSS Australijos Rajono Dvasios Vadovas 
vyr. sktln. kun. P. Butkus Sydnejuje paskyrė kun. 
Juozą Petrausko "Džiugo" Tunto Melbourne Dva
sios Vadovu.

Sueigoje dalyvavo ir naujai paskirtasis Dvasios 
Vadovas. Jis atsake į visus sveikinimus ir linkėji
mus, padėkodamas ir pasižadėdamas dirbti lietu
viškos skautijos labui, esąs gerai susipažinęs su 
skautų sąjūdžiu, skautavęs Lietuvoje ir Italijoje.

• /sks/ Birželio mėn. 30 d. sueigoje išrinkta 
nauja židinio "Liepsnojanti Lelija" vadovybė. Iš
rinkti: tėvūnu N. Butkūnas, kancleriu V. Pleškū- 
nas. Tėvūno adresas: Mr. N. Butkūnas, 9 Cowper 
St., St. Kilda, South, Vic. Telef. LU. 6671. No
rintieji jsirošyti j židinį vyresnio amžiaus skautai 
/nuo 23 m./ kreipiasi į židinio tėvūną.

• /sks/S.v.v.sl. P.Stelmoko vadovaujama Ven
tos Vietininkija Brisbanėje palaipsniui auga ir tvir
tėja. Džiambores Fondui vietininkija pasiuntė 15 
svarų.

Gyvai ruošiamasi Lietuvių Tautinei Stovyklai, 
kuri numatyta 1958 m. pabaigoj suruošti visų vie
tovių lietuviams skautams mūsų skautijos 40 me
tų sukakčiai paminėti. Greičiausia Šioji stovykla 
įvyks Victorijoje, nes tuo metu iš visos Australijos 
suvažiuoja ALB Tarybos atstovai Geelong. Ta pro
ga įvyks visokių parengimų bei kitų jaunimo or
ganizacijų suvažiavimai toje vietoje.

Ventos Vietininkija jau turi surinkusi, sutau
piusi 100 svarų stovyklavimo išlaidoms. Tai pa
vyzdys kitų vietovių skautams, besiruošiant tau
tinei stovyklai. Vietininkija, be to, turi dar sto
vyklinį inventorių 30-čiai asmenų.

Ventos Vietininkijos šeima padidėjo. Neseniai 
davė vyčio įžodį: si. Povilas Kviecinskas, psl. Eval
das Sagatys, psl. Vaidas Stankūnas. Vyresnių, 
skaučių įžodį davė: si. Irena Gudaitytė ir psl. Mal- 
vyna Vilkinaitė. Sėkmingo skautavimo įžodį da
vusiems

Brisbaniečioi smarkiai vykdo ir skautiškos spau
dos vajų. Būdami negausūs, bet veiklūs gali pra
lenkti kitų vietovių brolius ir seses, gyvenančius di
desnėse vietovėse.

"S. A." A d m. pranešimai
• Skautų Geradaris p. M. Juodis, iš Hamilto

no, nuo 1956 m. II pusm. buvo užsakęs 2 "S. A." 
prenumeratas Vokietijoj esantiems lietuviams 
skautams. Dabar p. M. Juodis minėtas prenume
ratas pratęsė dar metams. "S. A." siunčiamas per 
tunt. T. Gailių į Vasario 16 gimnaziją. Nuošir
džiai ačiū.

• Vokietijoj gyvenančiam lietuviui skautui 
"S. A." užsakė Hartfordo, Conn., "Geležinio Vil
ko" vyčių būrelis.

• S.m. "S. A." 6-7 numeryje pranešimos pa
tikslinimas taip: "G. Giedraitytė iš Worcester, 
Mass., "S. A." užsakė "Aušros" tuntui per T. 
Gailių". "S. A/' Administratorius.

KLB Britų Columbijos Apyl. Valdyba 
"S. A." paremti paaukojo 10 dolerių.

Tai pirmoji lietuvių apylinkė taip gra
žiai parėmusi skautišką spaudą. Reiškiu gi
lią pagarbą ir dėkoju.

"S. A." Administratorius.

Čikagos "Aušros Vartų" skaučių Tun
tas atsiuntė "S. A." 15 dolerių auką.

Mielosioms sesėms - čikagietėms tariu 
didelį ačiū.

"S. A." Administratorius.

"S. A." paremti aukojo;
ps. Vyt. Šliūpas ................................ $1.00
s. vytis Romas Račiūnas .................. $1.75

Abu iš Čikagos. 
Nuoširdžiai dėkoju.

"S. A." Administratorius.

Smiltainės stovyk
loje vėliavos pa
keltos ... /ž. ap
rašymą psl. 8/
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DŽIAMBORĖS FONDAS

Pagaliau Lietuviškasis Džiamobrės Fondas gali 
džiaugsmingai savo mieliems aukotojams, bičiu
liams, savo šauniems talkininkams, aukų teikė
jams pranešti, kad didžiojo Džiamborės Fondo va
jaus tikslas pasiektas. Po didelių pastangų, po to, 
kai net atsirado reikalas vajų pratęsti, kad gali
ma būtų apmokėti Jubiliejinių Skautybės Metų 
būtinas Lietuvos Skautų Brolijos reprezentacinių 
žygių išlaidas, įskaitant ir anglų kalba išleista lei
dinį ''White Badge". DF vajaus tikslas buvo pa
siektas tik dėka DF-ui darbu ir pasiryžimu atsi
davusių talkininkų ir nuoširdžių aukotojų talkos. 
Lenktynės su laiku laimėtos — LSB didžiosioms 
reprezentacinėms išvykoms reikalingos lėšos su
rinktos laiku. Brangūs broliai skautai ir vadovai, 
gerbiami mūsų bičiuliai ir rėmėjai — Jūs laimė
jote! Jums tenka Dziamborės Fondo didžioji, nuo
širdi padėka! Be Jūsų aukų, be Jūsų talkos, ren
kant aukas ar garsinant DF-do vajų, Brolijos Už
sienio Skyrius nebūtų savo užsimojimų pavertęs 
tikrove.

Nuo š.m. birželio mėn. 12 dienos iki rugpiūčio 
mėn. 10 dienos į Džiamborės Fondų įplaukė se
kančios aukos:

97. Mažosios Lietuvos Bičiuilių D-jos
Londono, Ont. skyrius per p. E. Da- 
niliūnų................................................. $ 10.00

98. Hartfordo skautų vyčių d-vės DF
skirto parengimo pelnas per ps. J. 
Benešiūnų ........................................ $116.00

99. Iš Australijos Rajono per v.s. A.
Krausų................................................ $ 10.50

100. Dr. B. Gaižiūnas, Čikaga, III. per
brolį L. Sabaliūnų ............................ $ 10.00

101. Laiške iš Dr. A. Palaičio, Racine,
Wise....................................................$ 10.00

102. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje....$300.00
103. s. Adolfas Venclauskas, Worcester,

Mass.................................................... $ 100.00
104. Iš Čikagos, III. per Dr. S. Biežj........$ 75.00
105. Per ps. A. Bonionį aukojo "White

Badge" leidiniui p. Imbrasas, To
ronto, Ont.......................................... $ 3.00

106. Čikagos Lituonicos Tunto surinkta;
per s. Pr. Nedzinskų ........................$123.00

107. Pabaltijo Moterų Sųjungos Water
bury skyrius per ps. R. Pakalnį ....$ 5.00

108. Skautų vyčių "Rainių" /prie Wood- 
stock, Conn, /stovyklos DF mokes
tis per ps. V. Pileikų......................... $ 3.16

Viso $ 765.66
Iki š.m. birželio mėn. 12 d. bu
vo surinkta......................................$3.219.46

Viso iki š.m. rugpiūčio mėn. 10 
dienos surinkta ..............................$3.985.12

Be to, mūsų Šaunūs vyrai Schwetzingeno Darbo 
Kuopoje /8591. L.S.C. Schwetzingen/ Vokietijoje 
vėl atėjo DF-ui į pagalbų. Jie savo tarpe surinko 
200,00 DM ir per pono A. Tūrių juos perdavė DF 
įgaliotiniui Vokietijos Rajone ps. T. Gailiui. Mie
li "Skautų Aido" skaitytojai prisimins, kad prieš 
kurį laikų tos pačios kuopos vyrai DF-ui buvo su
rinkę 28.66 DM.

Per PLB Vokietijos Krašto seniūnų ir mokytojų 
konferencijų Džiamborės Fondui buvo surinkta 

233.40. Pinigai buvo perduoti ps. T. Gailiui. Gau
ta daugiau aukų iš LSB Australijos Rajono. šj 
sykį Brisbanes "Ventos" vietininkija pinigus per 
s.v.si. P. Stelmokų /12 australiškų svarų/ pasiun
tė DF Įgaliotiniui Vokietijos Rajone ps. T. Gai
liui, kur vokiečių pinigais gauta 1 10.17 DM.

Darbo Kuopos Schwetzingene vyrams, gerbia
miems PLB Vokietijos Krašto seniūnų ir mokytojų 
konferencijos dalyviams bei brangiems "Ventos" 
vietininkijos broliams tolimoje Australijoje Džiam
borės Fondas nuoširdžiai, broliškai dėkoja!

DF Geradariai
34. Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos

Londono, Ont. skyrius ................... $ 10.00
35. ALTS-gos Waterbury skyrius $ 20.00
36. Skautų Tėvų ir Globėjų Komitetas

Waterbury, Moss.................................$ 10.00
37. "Povilo Lukšio" sk. vyčių būrelis,

Waterbury, Moss.................................$ 10.00
38. Juozas Liubinskos, Čikaga, III........... $ 10.00
39. Lietuvių Prekybos Namai, Čikaga $ 10.00
40. "Lietuvos Partizano" sk. vyčių bū

relis, Čikaga, III..................................$ 10.00
41. "Miško Brolių" sk. vyčių būrelis,

Čikaga, III............................................ $ 10.00
42. Dr. B. Gaidžiūnas, Čikaga, III...........$ 10.00
43. Dr. A. Palaitis, Racine, Wise............ $ 10.00
44. s. L. Heningos, Detroit, Mich............$ 10.00
45. p. J. Uvick, Detroit, Mich.................$ 10.00

DF Rėmėjai
11. Waterbury "Vaizbos Butas" ........ $ 25.00
12. Liet. Tautinė Sųjunga ...................$ 50.00
13. Dr. S. Biežis, Čikaga, III................. $ 25.00
14. Čikagos Lietuvių Skautams Remti

D-ja..................................................... $ 50.00
DF Garbės Rėmėjai

5. Susivienijimas Lietuvių Amerikoj... $300.00
6. s. Adolfas Venclauskas, Worces

ter, Mass............................................ $100.00
Brangiesiems Džiamborės Fondo Aukotojams, 

Geradariams, Rėmėjoms ir Garbės Rėmėjams mū
sų visų Lietuviškasis Džiamborės Fondas yra ir 
visad bus giliai dėkingas už jam suteiktų paramų. 
Be abejo, Jums labai dėkinga yra visa Lietuvos 
Skautu Brolija. Jūsų atsižadėjimas DF labui nu
lėmė DF vajų visų mūsų naudai. Negalima ne
paminėti jaudinančio s. A. Venclausko pavyzdžio. 
Vos prieš pusmetį iš Vokietijos atvykęs, buvęs 
LSS Vokietijos Rajono Vadas pradėjo rinkti, tau
pyti pinigus DF-ui. Neseniai, visai pripuolamai te
ko patirti, kad brolis Venclauskas tuo tarpu net nė 
aolerio į valandų neuždirba. Atrodo, kad prie to 
pridurti nieko nereikia, šis gražus pavyzdys pats 
už save kolba.

Mielus mūsų DF Talkininkus, DF Įgaliotinius 
labai prašome baigti DF vajų ir surinktus pinigus 
bei aukų laous nedelsiant, kaip tik galima grei
čiau siųsti DF Iždininkui adresu:

Mr. Alfonsas Pocius
43 Paddington Ave.
London, Ont., Canada.

Kiekvienu atveju aukų lapai ir oinigai DF Iždi
ninkų turi pasiekti ne vėliau 1957 m. spalio mėn 
1 dienos.

ps. O G.ešventas, DF Sekretorius.
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SVEČIUOSE PAS VENGRUS
/sks/ Rugs. 1 d. Clevelorido vengrui skautai ir 

skautės buvo pasikvietę savo šventėn Neringos 
ir Pilėnų tuntų atstovus. Cleveland© bei apylin
kių vengrų sk. dienoje, kuri pravesta vokiečių 
centr. organ, vasarinėje, dalyvavo 1 1 neringiečių 
ir 7 pilėniečioi. Šiai iškylai vadovavo akad. skautė 
t.n. Julė Senbergaitė ir ps. Remigijus Vizgirdas.

Vengrai gražiai priėmė bei pavalgydino mū
siškius, o taip pat suteikė progą dalyvauti jų 
įvairiuose žaidimuose. Jie buvo surengę savo pa
rodėlę, kurioje vyravo skautiškoji spauda bei 
Vengrijos sukilimo relikvijos. Pastarųjų tarpe bu
vo sukilėlių krauju sulaistyta bei šovinių sudras
kyta vengrų tautinė vėliava.

Šventėje dalyvavo vengrų skautų Vyriausiasis 
Skautininkas Bodnar. Jis neseniai grįžo iš Ang
lijos, kur su kitais egziliniais skautų vadovais ste
bėjo Tarptautinę Skautų Konferenciją. Jis tiek 
privačiai mūsų vadovams, tiek viešosios šventės 
svečiams pabrėžė savo susižavėjimą lietuviškąja 
skautija, kuri esą einanti tikru Baden-Powellio 
pradėtu keliu.

Mūsiškių su susidomėjimu buvo stebimos veng
rų tarpskiltinės varžybos bei žygiai. Beje, jiems 
nebuvo vargo sekti visą programą, nes kelios 
vengrų skautės ir skautai nuolat lydėjo ir aiškino 
programos pasirodymus bei vertė pranešimus.

Įdomiai buvo pravesti parodomieji žaidimai. 
Žiūrovus nustebino, kodo per 8 minutes prieš juos 
buvo pastatyta stovykla. Estradoje vengrai pašoko 
savo tautinius Šokius. Programa buvo transliuo
jama per Cleveland© WDOK radiją.

Pasirodymų metu vengrų ž.ūrovams buvo pri
statyti ir lietuviai skautai-ės, kuriems svečiai su
kėlė ovacijas. Vyriaus. Sktn. Bodnarui buvo įteik
tas LSB reprezentacinis leidinys anglų kalba — 
"White Badge", o t.n. J. Senbergaitė jam padė
kojo už tokią puikią viešnagę.

Šventės uždarymo iškilmėse dalyvavo 6 vengrų 
dr-ves ir svečiai. Varžybos laimėjusioms skiltims 
įteiktos vertingos dovanos. Bežygiuojant į iškil
mes vengrai skautai nepaprastai nustebino mū
siškius sudainuodami dainą "Kur lygūs laukai". 
Iki šiol vengrų ir mūsų skautų vadovai grožiai 
bendradarbiavo Egzilinių Skautų Asociacijų Ta
ryboje. Dabar malonu pasidžiaugti, kad bendra
darbiavimo ryš'ai išplėčiomi periferijon. Pageidau
tina, kad jie ir toliau būtų palaikomi.

Tarp kitko teko patirti, kad ir vengrų skautai, 
kaip ir lietuviai neturi būklo savo sueigoms. Ta
čiau jie savo visuomenes didelio dėmesio ir dos
nios paramos dėka jau yra sutelkę $6.000 skau
tų namams įrengti.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
SKAUTIŠKAI IŠSILAVINSI, 

jei naudosies skautybės įkūrėjo 
knygomis:

SKAUTYBĖ MERGAITĖMS 
ir

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS
wywywwwwwvw

PIRMOSIOS ASS STUDIJŲ DIENOS — 
STOVYKLA

S.m. rugpiūčio 31 d. - rugsėjo 2 d., Darbo Die
nos savaitgalį ASS valdybų susitarimu ir iniciaty
va Korp! Vytis Toronto skyrius La Salette, Ont., 
ponų A. ir E. Augustinavičių ūkyje suorganizavo 
pirmąsias ASS studijų dienas - stovyklą, kurioje 
dalyvavo 76 registruoti asmenys iš Clevelando, 
Čikagos, Detroito, Hartfordo, Toronto ir Urbanos. 
Studijų dienų tema buvo pasirinkta — ASS veik
los aspektai. Išklausyti ir gyvai diskutuoti šie pa
šnekesiai: Santykiai su LSS, referavo s. V. Ka- 
mantas ir Brolijos VS v.s. Stp. Kairys, Pastabos 
ir mintys apie ASS veiklą — senj Br. Vaškelis, 
Santykiai su lietuvių bendruomene — t.n. D. Se- 
putaitė, Santykiai su lietuvių studentų sąjunga — 
t.n. I. Čepėnaitė, Santykiai su studentais ateiti
ninkais — fil. A. Avižienis, Santykiai su Santara 
— senj. T. Remeikis, Ateities veikla — Korp! Vy
ties Centro Valdybos pirm. senj. A. Mickevičius. 
Fil. Vyt. Stasiškiui negalėjus pačiam studijų die
nose dalyvauti, jo referatą Istorinė ASS apžvalga 
skaitė t.n. J. Drąsutytė.

Stovyklai vadovavo: virš. fil. G. Sernas, Corp! 
Vytis vadovas senj. J. Liubinskas, ūkio reikalų 
vadovas v.valt. M. Slapšys, maitinimo vadovas 
senj. A. Kulys, administratorė t.n. B .Petrulytė, 
programos vedėjas senj. A. Banelis. Posėdžiams 
pirmininkavo: senj. J. Liubinskas, senj. S. Banai
tis, senj. P. Abelkis, t.n. D. Bulgarauskaitė, t.n. D. 
Memenaitė, t.n. N. šalkauskoite. Studijų Dienų 
programą paruošė komisija iŠ t.n. I. Čepėnaitės, 
senj. T. Remeikio ir fil. A. Avižienio .

Į Šias studijų dienas svečiais buvo pakviesti ir 
dalyvavo Brolijos VS v.s. Stp. Kairys, Toronto 
Rambyno tunto tuntininkas v.s. VI. Šarūnas, "Sk. 
A." vyr. redaktorius ir kt.

Studijų dienos, kad ir pirmą kortą suruoštos, 
praėjo darbingoj ir skautiškoj nuotaikoj. Be pa
šnekesių išklausymo ir diskusijų, kas buvo užsi
ėmimų pagrinde, stovyklautojai turėjo puikios pro
gos padainuoti, pasilinksminti prie laužų, pasi
maudyti, pasportuoti, užmegzti naujos pažintis bei 
atnaujinti senąsias. Planuojama tokias studijų 
dienas organizuoti kiekvienais metais.

Savo šakos atsisakymas - perėjo į oro 
skautus .. .
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