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Ginklai
Kai šiandien stebimės, o dažnai ir baiminamės 

nepaprašai ištobulintais raketiniais ir atominiais 
ginklais, rečiau vis ir rečiau gal bepagalvojame 
apie ginklus, kuriems gaminti nereikia milžiniškų 
ir slaptų įmonių, kurių gamybos paslaptys nie
kada negali būti priešų iššnipinėtos. Tas ginklas 
yra žmogus, jo laisvės trokštanti dvasia, sprogs
tanti tyliai, bet taip stipriai, kad “tvirtas griūva, 
silpnas keliasi”,..

Su tuo ginklu išėjo mūsų savanoris. Išėjo ir 
Tėvynei laisvę parnešė. Su tuo ginklu nesiskyrė 
nė Lietuvos kariuomenė. Tą ginklą — nuo seno 
visų tautų išbandytą ir patvarų — naudoja parti
zanas. Naudos jį ir ateities karo laisvės kovotojai. 
Užgrūdinta geležis laimi tik užgrūdinto vyro 
rankose.

Sustokime ir pamąstykime apie tai Lietuvos 
Kariuomenės šventės proga. Pamąstykime ir ga
minkime pačius stipriuosius ginklus. Nesižavėki
me svetimų kraštų laisvėmis, kai savasis jos ne
turi. Būkime tikrais lietuviais, budėkime dėl atei
siančios apsisprendimo valandos.

39-JŲ LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJNGOS METINIŲ PROGA SESES IR BROLIUS, NEŠAN
ČIUS RYŽTINGAI TRISPALVE VISAME LAISVAME PASAULYJE, SVEIKINA IR IŠTVER
MĖS LINKI GRAŽIAJAME SKAUTAVIMO KELYJE

LSS TARYBOS P1RMIJA,
LS SESERIJOS IR BROLIJOS

Vadi jot

'Lietuvos \ 1
n-jCionalinė \ 
M.Mažvydo j 
< biblioteka/
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Vėlinių šviesoje
Alfa SušinskasVėlinės yra jautri ir šventa proga sustoti ties mirusiųjų pasauliu. Jos yra įvairaus ir didelio įkvėpimo šaltinis. Jos yra kilnios rimties šventė, kurioje visas katalikiškasis pasaulis organizuota malda nukrypsta į tuos, kurie yra iškeliavę iš šio gyvenimo. Vėlinėse nuoširdžiai meldžiamasi, giliai atsidūstama, ir ne viena gaili ašara nubraukiama nuo akių, kurios nebegali matyti savo mylimųjų, nes jų čia nebėra ...Tačiau mirusieji yra nebegyvi tik tokiems gyviesiems, kurie patys tik kūnu tėra gyvi, gi savo dvasiniu gyvenimu jie jau mirę... Ir mirusieji kalba. Tik jų kalbos negirdi tie gyvieji, kurie yra kurti savo protu ir širdimi.Kiekvienas žmogus šioje žemėje palieka nors dalį savosios kūrybos ir išminties. Civilizacija ir kūryba didžiąja dalimi juk tėra buvusių gyvųjų darbo ir kūrybos vaisiai, kuriais naudojasi gyvasis žmogus. Kiekvienu dabarties laimėjimu kalba praeities žmogus, kuris gal dar vakar čia buvo, o šiandien jis jau yra anapus... Jų, čia buvusiųjų, rankos ir smegenys paliko savo patyrimą, kuriuo toliau kuria dabarties žmogus.Mirusieji viskuo kalba gyviesiems: jie byloja savo buvusia laime ir nelaime, 

savo buvusiu džiaugsmu ir vargu, savo dorybėmis, tiesiais gyvenimo žingsniais, ir savo klystkeliais, šunkeliais ... Mirusieji yra didieji ir nuostabieji mokytojai šios dienos gyviesiems.Kiekvienas žmogus šioje žemėje savo gyvenimu yra kuo nors ypatingas ir paslaptingas, savyje turįs įvairiausių paslapčių, kitiems nevisada prieinamų. Žymieji žmonės yra ne vien tie, apie kuriuos knygos ir laikraščiai rašo: kiekvienas žmogus yra kuo nors žymus ir skirtingas nuo kitų žmonių. Iškeliaudamas iš šios planetos, jis čia palieka ne tik savo fizinius palaikus, bet ir savo dvasinį palikimą, kuris atitenka tebegyvenantiesiems.Mirusieji kalba gyviesiems ...Štai tie, kurių tėvai jau ilsisi amžinuoju poilsiu. Argi tie negirdi savųjų tėvų balso iš anapus, balso, kuris pamoko ir padrąsina juos žygiuoti dar gyvuoju gyvenimo keliu? Kokie bebūtų buvę tėvai, jie visada turi savybių, kuriomis jų vaikai gali pasekti ir iš kurių jie gali pasimokyti. Suaugę ir net jau gilios senatvės sulaukę žmonės dažnai prisimena savo mirusiųjų tėvų nurodymus ir jais ne kartą vadovaujasi gyvenime. Vaikams tėvai niekada nėra mirę, jie tėra

Paskutinis atsi
sveikinimas su 
tragiškai žuvusia 
sese Dora Gudė- 
niene Clevelande 

Nuotr. 
VI. Bacevičiaus
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Tėviškė

Kokie gražūs atminimai supa mane! 
Kai tik mano mintys nuskrenda gimti
nėn, rodos, pamirštu dabartį ir regiu 
anas laimingas ir nerūpestingas dienas, 
praleistas Istros pakrantėse, tarp ža
liuojančių pievų, laukų ir miškų. Kartu 
su atminimais nušvinta ir mano liūdnas 
veidas. Lūpos pasipuošia šypsena, o 
mintys nuskrieja tūkstančius kilometrų 
ir klajoja ten, kur gimti laukai, kur gim
ta pirkelė. Kaip ekrane slenka vaizdai 
vienas po kito:

Štai mažas beginėju tėviškės sodybo
je, nerūpestingas ir tėvelių meile ap
suptas. Kaip paukštelis skraidau po pie
vas ir pavasarį žydinčius sodus. Renku 
kuo gražiausias gėleles, dedu jas į 
puokštes. Štai, mano dėmesį nuo gėlių 
atitraukia beskrendąs drugelis, ir aš, 
viską metęs, seku jį, stengiuosi pagauti. 
Jis toks lengvas, kaip pūkelis, skraido 
nuo gėlės prie gėlės ir viliojančiai trau
kia mane paskui. Aš bėgu, kiekvienas, 

nors ir mažas, kelmelis ar kupstas par- 
verčia mane. Drugelis, pajutęs pavojų, 
palieka mane nevikrų ir pakilęs aukš
tyn, skrenda mėlyname danguje baltas, 
baltas ... Aš, pirščiuką įsikandęs ir gal
velę atvertęs, seku jį tol, kol jis dingsta 
už snaudžiančių beržų porelės.

O, kaip aš norėjau jį pagauti!
Nuvargęs atsigulu aukštielninkas pie

voje. Mano silpnos kojos po “medžiok
lės” reikalauja poilsio.

Prieš akis matau begalinę erdvės pla
tybę. Skaisčiai mėlynas dangus, tvis
kanti saulė ir baltučiai debesėliai retai 
išsibarstę toje platybėje vėl sužavi ma
ne. Debesėliai taip tyliai ir lengvai plau
kia dangaus mėlynėje. Man svaigsta 
galva nuo tos neperregimos ir galo ne
turinčios erdvės. Štai, vienas baltutis 
debesėlis plaukia, mažėja, nyksta ir... 
išnyko!? Kodėl? Atsikeliu, apsidairau, 
bet tikrai vienas dingo kažkur? Ne, ma
no maža galvelė nepajėgia to suprasti.

iškeliavę: tėvų dvasia lydi juos vingiuo
tu gyvenimo vieškeliu, jiems šviesdama 
ir juos įkvėpdama.

O argi yra mirę tautoms jų didvyriai, 
dėl laisvės kovoję ir kritę? Argi nebe
gyvi tie, kurių darbai įrašyti į pažangos 
ir artimo meilės, į mokslo ir meno kny
gas? ... Argi visai išnykę šventieji, ku
rie savo gyvenimo kilnumu pasiekė 
šventojo heroizmo viršūnes?

Mirusiųjų gyvybę tebegyvenantiems 
labai prasmingai iškelia Katalikų Baž
nyčia. Ir Vėlinės yra viena iš gražiųjų 
progų, kuriomis ji pabrėžia ne tik po
mirtinį mirusiųjų gyvenimą, bet ir jų 
mistinę gyvybę žemėje likusiųjų šir
dyse.

Mirusieji kalba gyviesiems, tik nevie
noda kalba ir ne tuo pačiu būdu ... Juo 
darbingesnis, kūrybingesnis, kilnesnis 
ir šventesnis buvo mirusysis žemėje, juo 
galingesnis ir reikšmingesnis pomirti
nis jo bylojimas čia pasilikusiesiems.

Mes ne tik meldžiamės už mirusiuo
sius, bet ir mokomės iš jų, nes jie nesi
liauja mums kalbėję apie didžiąją gyve
nimo vertę, apie laimę mylėti Viešpatį 
Kūrėją, mylėti artimą, apie laimę kurti 
ir būti pareigos žmogumi...
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Mūsų skautei 
prie Nežinomo 
Kareivio kapo 
Niagara - Falls, 
Ont. Nuotr.

St. DabkausMan graudu ir gaila buvo jo, taip norėjau, kad ir jis džiaugtųsi gražiuoju pavasariu ir puoštų dangaus skliautus.Grįžtu vėl prie savo paliktos gėlių puokštės. Gėlės guli išbarstytos pievoje. Aš vėl renku, dėstau, nes noriu mamytei parnešti. Ji taip mėgsta laukines pievų gėles. Taip, būtinai turiu parnešti. Mamytė už tai mane labai myli, o mano surinktas gėles, įmerkusi vandenin, pastato ant stalo. Nuo vystančių laukinių gėlių kambaryje skleidžiasi malonus kvapas.Būčiau dar ilgiau buvęs pievoje tarp žalumynų ir įvairiaspalvių gėlių, bet pajutęs nuovargį ir alkį grįžau.Ak, kaip skanūs alkanam pietūs!Numalšinus alkį, mamytė veda mane pailsėti. Tikrai jaučiu savo silpno kūno nuovargį. Bet šiandien daug bėgiojau, turėjau ir pavargti.Kaskart sunkėjančios blakstienos uždengia mano akis, ir aš persikeliu sapnų karalijon.Mieloji Tėviške, kiek tu man sukeli saldžių prisiminimų. Niekuo, o niekuo pasaulyje aš nemainyčiau tavo gražiųjų upelio šlaitų, gojų ir pavėsingų miškų. Tavo vasaros vakarų grožio, tavo lakštingalų suokimo, kuris mano klausai yra saldžiausia muzika, niekas, o niekas nepakeis pasaulyje. O, Tėviške, kada mano akys vėl grožėsis tavo vaizdų gražumu, kada mano siela, pripildyta malonaus ramumo, vėl galės ilsėtis tavo prieglobstyje? Ilgi tremties metai, ku

pini vargo, išnaudojimo ir neapykantos taptų man lyg ilgas ir sunkus sapnas. Tavo glėbyje, mieloji Tėviške, atgausiu vėl prarastąją pusiausvyrą ir, pasisėmęs iš tavo šaltinių energijos, stosiu į darbą didį, kad tu būtum vėl graži ir skaisti. Pasitrauks svetimieji biaurioją tavo grožį, sugrįš paukščiai į tavo gojus, iš tolimų kraštų pareis ištremtieji tavo vaikai. Vėl suoks lakštingalos upelio krantuos ir vėl skambės laisva daina.
A. S.

V. A. Audronis, Los Angeles, su dovonomis, gou- 
tomis už outomobilių medelių konstruktovimo.

Nuotr. L. Briedžio

4

6



Lietuvaitės Pasaulinėje Skaučių Stovykloje 
AnglijojeNuo liepos 29 iki rugpiūčio 7 d. 10 lietuvaičių skaučių stovyklavo Pasaulinėje Skaučių Stovykloje Windsore. Jos buvo perskirtos: visos priklausė atskirom Įvairių tautybių grupėm po 50 skaučių. Penkios skautės turėjo atskirą palapinę, bet priklausė mišrioms darbo skiltims.Mūsų skautės patogiai įsirengė ir gražiai pasipuošė prie savo palapinių.Vėliavų aikštėje kėlėme Pasaulinę Skaučių vėliavą. Šalia jos, ant mažo žemo kotelio plevėsavo trispalvė. Be lietuvaičių buvo dar 32 lenkės, 3 ukrainietės ir 1 estė. Stovyklos atidarymo ir uždarymo iškilmių metu nešėme pasaulinę vėliavą su žemiau parišta trispalve. Prie pasaulinės vėliavos stiebo buvo užrišta ilga tulpių rašto juosta pasaulinių skautiškų spalvų.Stovyklos tikslas — seseriškai susidraugauti su įvairių kraštų skautėmis, pamatyti šeimininkių kraštą ir pademonstruoti savo tautinį meną: dainą, šokius ir virimą. Stovykla buvo atdara vieną popietį kviestiniams svečiams, kitą pop. — visiems ir vieną popietį Anglijos skautėms, kurių 20.000 liko ir uždaromosioms stovyklos iškilmėms.Kasdie būdavo ekskursijos po įdomesnes vietoves. Parodėlės buvo ruoštos kviestinių svečių popiečiui. Kiekviena tautybė gavo po vietelę, kurią įsirengė kaip norėjo. Po šios parodėlės mūsų skautės pasipuošė savo palapines gražiais rankdarbiais.

Kas vakarą būdavo laužai: 3 dideli — visos stovyklos, 3 — sekcijų 4.000 skaučių ir kiti grupių. Mūsų vienetas šoko sekcijos lauže. Po šokio turėjome pereiti per visas, rodydamos savo tautinius rūbus. Grupių laužuose dainavome lietuviškas dainas. Didžiajame lauže šokome “Kepurinę” ir “Kubilą”. Po šio laužo

Mažoji Jucėnaitė iš Hartfordo, 2 m., — jauniau
sia šios vasaros stovyklautoja.

5

7



buvo skelbiamos 7 išrinktos grupės, ku
rios pasirodys uždaromajame lauže. 
Laimė: iš 68 tautybių ir mes išrinktų
jų skaičiuje. Prašo šokti “Kepurinę”. 
(Šokėjų nuotrauka tilpo “The Guider” 
stovyklos laikraštyje).

Lietuviškų valgių virimo neteko de
monstruoti, nes paaiškinus, kokių pro
duktų reikia ir kaip ilgai truktų, ūkio 
“ministeris” nedrįso pradėti... Buvome 
atsivežusios žagarėlių, kuriomis vaiši
nome viešnias mūsų suruoštoje tarptau
tinėje arbatėlėje.

Parodėlės, arbatėlės metu dalinome 
seserijos leidinį “A visit with Lithua
nian Girl Guides”, taip pat dalinome la
pelius apie Lietuvą anglų ir lietuvių 
kalbomis.

Dovanas įteikėme visoms tautybėms. 
Lady Baden-Powell, kryželis - koplytė
lė ir mūsų pačių austa juosta, skautiškų 
spalvų, tautiniais raštais, rūtele, pasau
liniu ženklu ir įrašu: “Windsor World 
Camp”. Stovyklos viršininkei — austas 
takelis. Tarpt, skyriaus viršininkei — 
kryželis. Grupių komendantėms — ta
kelis ir pagalvėlė.

Mūsų nuotaika ir savijauta buvo nuo
stabi. Jautėmės priklausančios tai dide
lei skaučių šeimai. Skirtumo mums ne
buvo daroma jokio. Vadovė gerdavo ar
batą po pietų kartu su kitų kontingentų 
vadovėmis pas stovyklos viršininkę.

Kai Jos Didenybė Anglijos karalienė 
lankėsi stovykloje, jai buvo pristato
mos visos vadovės. Egzilės taip pat bu
vo eilėje, ir jų karalienė pasiteiravo 
kiek skaučių turi ir joms paspaudė ran
ką. (Gauta nuotrauka, kurioje karalie
nė kalbasi su mūsų vadove s. D. Fidle- 
riene ir daugiau nuotraukų, iš kurių 
matyti, kaip gražiai mūsų skautės re- 
prezentavosi).

Tikime, kad savo dalyvavimu supa
žindinome pasaulio skautes su savo tė
vynės padėtimi, su dainomis, šokiais. 
Mielai visur eidavome atlikti savo pa
reigas. Parodėme, kad ir lietuvaitės su
geba būti geromis skautėmis.

Išdidžiai dainuodavome pasaulines 
dainas lietuviškai. Kartą, sekcijų lauže, 
kurį vedė Miss E. Hareley, visos daina
vome “Our Chalet” dainą keliomis kal
bomis. Paskui turėjome visos po pos
melį dainuoti savo kalbom atskirai. 
Džiaugėmės, kad ir mūsų maža grupe
lė, savo reta kalba dainavome šią dainą.
6

Ne kartą vadovių susitikimų metu, 
žilos anglės pasakojo buvusios Lietu
voje 1933 metais. Kokie ten papuošimai 
buvę gražūs, o valgiai... Kita švedė 
vėl sakė per Lietuvą kadaise važiavusi, 
koks gražus kraštas! Olandijos vadovė 
sakėsi stovyklavusi su lietuvaite pirmo
je pasaulinėje stovykloje.

Per stovyklos uždarymo iškilmes 
kiekvienos tautybės atstovė gavo dova
ną iš Anglijos skaučių (tai išsiuvinėtas 
stovyklos atminimas po stiklu). Ši do
vana persiųsta Seserijos Vadįjai.

Už visus šiuos mielus prisiminimus ir 
dalyvavimą tokioje nepaprastoje sto
vykloje esame dėkingos Seserijos Vadi- 
jai, be kurios paramos nebūtumėm 
įstengusois tinkamai reprezentuotis .

s. Danutė Fidlerienė
Reprezentacinio vieneto vadovė.

SVEIKINIMAI IŠ DŽIAMBORIŲ 
IR STOVYKLŲ

“Mūsų mintys ir darbai Lietuvai ir 
jos Skautijai”, savo sveikinimą Seseri
jai šiuo sakiniu palydėjo Brolijos repr. 
vienetas iš Jubil. Džiamborės Sutton 
Park ir pš. A. Banionis iš Skautininkų 
Indabos. Taip pat mus sveikino ir Br. 
repr. vienetas iš B-S-A-JAV.

Anglijos raj. skautai-ės, kurie kiekvie
na jų susibūrimo proga mus prisimena 
šį kartą taip rašė: “.... suskridę į Lietu
vos skautų vasaros stovyklą Lietuvių 
Sodyboje iš visos Britų Salos ir net iš 
Šveicarijos ir Vokietijos, mes prisime
name Jus ir visas Seses ir Brolius, išsi
sklaidžiusius po visą pasaulį. Juk ateis 
laikas, kada vėl galėsime dainuoti Tė
vynės Lietuvos pušynuose ir šiluose”. 
Pasirašė Rajono vadas, vadeivė ir per 40 
sesių ir brolių.

Mūsų neužmiršo ir mažosios paukšty
tės, stovyklavusios Putnam'e, Conn., ir 
Kalifornijos skautės.

Mielosioms Reprezentantėms ir Re
prezentantams gražiai savo pareigą at- 
likusiems didžiojoje pasaulio skaučių ir 
skautų šeimoje ir įsigijusiems sau drau
gų ir kenčiančiai tėvynei užuojautos, 
nuoširdžiai dėkojame. Mūsų didelė pa
dėka priklauso ir sesėms ir broliams, 
stovyklavusiems savose stovyklose ir 
lietuviškoje dvasioje ir skuatiškoje nuo
taikoje praleidusiems laiką. Seseriški 
broliški ryšiai tenenutrūksta niekados.
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SKAUČIŲ DŽIAMBORETĖ
Š.m. rugpjūčio 31 d. Toronto Šatrijos 

tunto skautės, vadovaujant tuntininkei 
ps. D. Keršienei, buvo nuvykusios ap
lankyti įvairių kraštų seses, stovykla
vusias Pasaulinėje Skaučių Džiamborė- 
tėje prie Doe Lake. SI. G. Karasiejūtė 
aprašo savo įspūdžius:

Stovyklą pasiekėme jau gerokai po 
pietų, kai buvo svečių lankymosi laikas. 
O svečių jau buvo prisirinkęs nemažas 
skaičius.

Pirmiausiai pamatėme palapinę, ku
rioje buvo indėniškų išdirbinių parodė
lė ir dar daug visokių daiktų.

Išėję iš parodos mes atsidūrėme vė
liavų aikštėje, iš kur kyšojo apie tris
dešimt, gal ir daugiau, stiebų su įvairių 
valstybių vėliavomis. Kiek toliau pa
ėję, pamatėme ežerą, kuriame stovyk
laujantieji maudydavosi. Jis buvo pla
tus ir tikriausiai gilus.

Stovykloje pamatėme gana gražių ir 
įdomių vartų, kurie skyrė kiekvieną sto
vyklavietę. Ant vartų buvo pakabintos 
toje stovykloje stovyklaujančių tauty
bių vėliavos.

Prancūzes mes radome beverdant 
kažkokį jų mėgiamą valgį. Einant pro 
šalį, jos pasiūlė ir mums paragauti. Se
sė Keršienė, nors pati vos galėjo nu
ryti tą mums neįprastą valgį, bet vė
liau ir mums siūlė ragauti, nes sakė, kad 
labai skanus. Vėliau sužinojome, kad tai 
buvo “prancūziški šilti pamidorai”.

Bevaikštinėjant po stovyklą, susipa
žinome su įvairių tautybių sesėmis, ku
rios norėjo žinoti, kas mes esame ir iš 
kur. Visom labai patiko ta mūsų, taip

ps. D. Keršienė lanko spalvingąjį rajoną.
Nuotr. D. Keršienės 

kukli, uniforma, nes jos dar niekad ne
buvo tokių mačiusios. Mus fotografavo 
ir net filmavo, nes sakė, kad tai bus 
joms ilgam prisiminimui.

Joms patiko mūsų uniforma, bet mes 
taip pat stebėjomės ir kitų tautų rūbais. 
Ypatingai olandės savo ilgais sijonais ir 
medinėmis klumpėmis visus stebino. 
Patiko mums ir japonės su savo puoš
niomis suknelėmis ir dar kitos, kurių 
rūbai skyrėsi tiek spalva, tiek pasiuvi
mu.

Greitai bėgo laikas, ir visi rinkosi di
delėje aikštėje, kurioje turėjo vykti 
laužas.

Jis mums labai patiko, nes išgirdome 
daug mums niekad niekur negirdėtų 
dainų ir pamatėme įvairių šokių: indė
niškų, šveicariškų, meksikietiškų ir vi
sokių kitokių.

Toronto sesės 
margumyne.

Nuotr. D.

tautybių

Keršienės
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Vakaras jau gaubė visus savo tamsia 
skraiste. Nepajutome, kai laužas pama
žu geso, tilo dainos. Visos sustojusios su
giedojome “Ateina naktis" ir skirstėmės 
kas sau.

Mums buvo dar tolimas kelias atgal 
ir pilnos įspūdžių leidomės namo.

Visa tai buvo taip gražu, kad dar il
gai mes prisiminsime tą didelę sesių 
džiamborėtę, o gal kada ir mums ateis 
laikas, kada mes pakelsime savo trispal
vę kitų vėliavųtarpe ir garsinsime Lie
tuvos vardą po platųjį pasaulį.

VILKIUKŲ STOVYKLA

Pirmajame JAV L.S. Brolijos Rajone 
pernai pravesta pirmoji vilkiukų sto
vykla neliko be atgarsio, nes šiemet į 
antrąją stovyklą, pavadintą “Panerių” 
vardu, suvažiavo virš 50 vilkiukų. Iš 
Worcesterio ir Elizabetho atvyko po 12 
stovyklautojų, iš New Yorko — 10, iš 
Hartfordo ir Bostono po 8 ir iš Water- 
burio — 6.

Stovykla įvyko p. Ericksono ūkyje ne
toli Putnam, Conn, ir tęsėsi dvi savai
tes, nuo liepos 14 ir 27 d. Kaip pernai 
taip ir šiemet stovyklą suorganizavo ir 
pravedė pirmojo rajono “vilkiukų tė
vas” ps. Juozas Benešiūnas. Jau kelinti 
metai jis dirba rajono vilkiukų skyriuje 
ir jam skiria beveik visą savo laisvalai
kį bei atostogas, lankydamas vietoves, 
steigdamas vienetus ir pravesdamas 

stovyklas. “Paneriuose” jam talkininka
vo s. V. Nenortas, ps. R. Pakalnis ir v.sl. 
V. Raškevičius. Stovyklos sanitarijos 
viršininkės pareigas ėjo v.s.sl. R. Barty- 
tė. Vyriausia šeimininke buvo p. B. Ju- 
cėnienė, padedama sesių skaučių, o ūkio 
skyrių tvarkė s.v.sl. A. Glodas su s.v. 
kand. A. Pranckevičium.

Dvasiniais reikalais rūpinosi v.s. kun. 
S. Yla, ps. kun. V. Cukuras ir kun. Kra
sauskas.

Šalia vyresniųjų netrūko ir jaunųjų 
pajėgų: si. Algirdas Šetikas parodė, jog 
puikiai moka eiti stovyklos adjutanto 
pareigas, o vilkiukas Giedrius Klevečka 
ne tik parodė, jog puikiai moka pravesti 
laužus, bet kartu tapo ir rimtu ps. R. 
Kezio “varžovu” laužų pravedimo mene.

Stovykla praėjo smagioje nuotaikoje 
ir didelio pasisekimo ženkle. Dvylika 
vilkiukų išlaikė į pirmą patyrimo laips
nį, bei davė vilkiukų įžodį. Programų 
ėjimo metu daugiausia pasidarbavo sto
vyklos programos vedėjas s. Nenortas.

Antrą savaitę stovykloje apsistojo 
iš Amerikiečių tautinės stovyklso 
Valley Forge grįžusi ir ten puikiai užsi
rekomendavusi lietuvių skautų repre
zentacinė skiltis, vadovaujama ps. M. 
Manomaičio. Tuo pačiu metu Nekalto 
Prasidėjimo Putnam seselių vienuolyne 
vyko mergaičių stovykla. Abiejų sto
vyklų gyventojai, seselėm ir skautų va
dovybei leidžiant, noriai lankė vieni ki
tus ypač stovyklinių laužų metu. Skau
tų vadovai, kuriems bestovyklaujant te
ko sueiti į kontaktą su Putnamo seselė-

Vilkiukos G. Klivečka 
raportuoja stov. odj. si. 
A. Šetikui.

Nuotr. R. Kezio
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v.s. A. Matonis sveikina 
pasižymėjusius vilkiukus.

Nuotr. R. Kezio

mis, jaučia joms didelę padėką už puikų 
bendradarbiavimą stovyklos reikalais, 
bei už sušelpimą virtuvės puodais ir 
spausdinimo reikmenimis. Lietuvių re
prezentacinė skautų skiltis pasistengė 
bent dalinai atsidėkoti savo darbu vie
nuolyno rajone, taisydama tvoras, takus 
ir iškilmių aikštę.

Reikia tikėtis, jog sklandžių ir dar
bingų stovyklų turėsime ir ateityje. Vis

dar atsiranda vienas kitas vadovas visu 
savo kūnu ir dvasia pasiaukojęs tam 
reikalui, tačiau iš kai kurių vietovių tė
vų pusės jaučiamas apatiškumas ir sto
ka bendradarbiavimo. Kai kurie net vi
sai neranda reikalo leisti savo vaikus į 
panašaus pobūdžio stovyklas ar net or
ganizacijas. Įdomu, ko jie tikisi ir lau
kia? VP

VYDŪNO VARDO SKAUTŲ STOVYKLA
Kalnai sukarpyti žaliais laukų kvad

ratais, apaugę aukštais medžiais, š.m. 
rugpiūčio 24 d. sutiko New Yorko skau
tus.

P. P. Kriaunaičių rami vasarvietė ta
po zvimbiančiu bičių aviliu. Medžiai ap
kabinėti sesių drabužiais atrodė kaip 
Kalėdų eglutės, palapinės augo kaip 
grybai, išdygo vėliavų stiebai.

Kitą rytą po šv. Mišių, kurias atlaikė 
kun. Pakalniškis, 80 darbščių bičių išsi
rikiavo prie vėliavos ir prasidėjo Vy
dūno Vardo Skautų Stovykla. Atskirai 
stovėjo vadovybė — ps. R. Kezys — vir
šininkas, ps. J. Ulėnas — komendantas, 
skl. A. Noakaitė — sesių viršininkė ir si. 
L. Petrauskaitė — sesių komendante. 
Po vėliavos pakėlimo visi nuskubėjo į

Skanaus apetito

New- Yorko 

jūrų skautams!

Nuotr. R. Kezio
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Vilkiukams aiškinamos žaidimas. Nuotr. R. Kezio 

P Kezienės ‘‘maisto palečių”, kur alka
nos akys meiliai žvelgė į avižinę košę.

Nors būta šaltų ir lietingų dienų, bet 
mes dirbom linksmai ir neperdaug jau
tėm nepatogumus kaip pavyzdžiui: sky
lė palapinėj, pro kurią lijo ant lovos 
(mano); aukštokalno į kurį reikėjo lai
pioti kiekvieną dieną, laukinių žvėrelių, 
kurie darbščiai graužė mūsų lagaminus.

Bet būta ir saulėtų, gražių dienų. Ta
da žaidėm skautiškus žaidimus, daina
vom, šokom tautinius šokius, arba sėdė
dami pievoj klausėmės v.s. čečėtienės 
pašnekesių, t jom ir iškylauti.

Aplankė mus svečiai: I-jo rajono va
deiva v.s. A. Matonis ir v.s. St. Jakštas, 
kuris papasakojo mums apie Vydūną.

O vakarais, kada pasirodydavo žvaigž
dės, užsikurdavome laužą. Ten linksmai 
dainavom, stebėjom programą, pritar
dami šūkiais, net visas slėnis aidėjo.

Greit atėjo savaitgalis ir bandėm pa
rodyti svečiams savo darbo vaisius. Bu
vo pravestos varžybos, pirmąsias vietas 
laimėjo: palapinių statyme — dr. Basa
navičiaus būrelis, laužo kūrime — Tau
ro skiltis, šokime į tolį — A. Krušinskas, 
j aukštį — L. Stonys, tinklinyje — Basa
navičiaus būrelis nugalėjo jūrų skautų 
komandą.

Stovyklos uždarymo iškilmėse daly
vavo daug svečių. Sveikino LLK pirm, 
min. V. Sidzikauskas savo ir Lietuvos 
Generalinio Konsulo vardu ir N. Y. 
skautų tėvų ir globėjų vardu k-to pirm. 
B. Svalbonas.

Vakare suruošėm paskutinį linksmą 
laužą, nors ir žinojom, kad rytoj rei- 
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kės atsisveikinti. Sunku atsisveikinti su 
stovykla ir draugais, sunku atsisveikin
ti su kalnais ir pievom. Siūlas nuadė 
dienas į prisiminimų juostą... S.K.

VYR. SKAUČIŲ STOVYKLA

Rugsėjo 14 d. visa Toronto Kunigaikš
tienės Birutės Draugovė stovyklavo 
gražioje Honey Harbour gamtoje. Sto
vykla tęsėsi tik dvi dienas, tačiau jai bu
vo ruoštasi visą vasarą. Mūsų tikslas bu
vo vyresniųjų skaučių įžodis, — septy
nios sesės pasipuošė gražiais rugiagėlių 
spalvos kaklaraiščiais.

Atvažiavusius į “Medaus Uuostą” pa
sitiko sesė Gražina su laiveliu ir perkė
lė visas į savo uoluotą vasarvietę. Išsi
krovusios lagaminus sesės braidžiojo 
tarp uolų, ieškodamos minkštos sama
nomis išklotos nakvynės. Sesė Onutė 
atrado kilimu nuklotą patogią aikštelę, 
bet ten jau buvo viena stovyklautoja — 
gyvatė. Nepakęsdama mūsų sukelto 
triukšmo, ji iššliaužė ir prabilo į stovin
čias skautes:

“Samanos — mano viešpatija!
Aš — Gyvatė piktoji!”
Norėdamos išvengti dažnesnių susi

tikimų, grįžome atgal prie kranto ir ant 
kietos žemės pasistatėme savo palapi
nes.

Suvalgiusios mamų įdėtus sumušti
nius, skautės iškeliavo topografijos mo
kytis. Instruktoriumi sutiko būti skau
tas vytis Gytis. Sesė Sigutė apie topo
grafiją štai ką sako:

Toronto vyr. skoutės sovo stovykloje
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“Topografiniai uždaviniai, kaip ir kiti 
žmogaus kūriniai, pasižymi įvairumu. 
Pagrindiniu skirtingumo dalyku pasi
rodė šiaurės kryptis. Priežastis gali bū
ti neprisuktas laikrodis, arba vėjas, ku
ris pasuko ant laikrodžio balansuojantį 
pieštuką.

Kitos įvairenybės buvo tokiose 
smulkmenose, kaip gyvenamų ir kitų 
namų dydžiuose ir pozicijoje, ežero 
krante, skirtume tarp žemės ir van
dens ...”

“Gytis savo mokinėm, atrodo, nelabai 
pasitikėjo. Nors vakare ir sakėsi žuvau

ti važiuojąs, iš tikro keliavo surasti 
šiaurinės žvaigždės. Sekančią dieną be
pigu jam buvo žingsniuoti gerai pra
mintais takais ir išspręsti tą didįjį topo
grafijos uždavinį”. (Ištrauka iš stovyk
los laikraščio “Miegmaišis”).

Sekmadienį sesė Laima pravedė 
draugovės sueigą. Ji papasakojo apie 
Vytautą Didįjį, jo asmenybę ir nuopel
nus. Lietuvių poetų žodžiais sesės pa
įvairino sueigą, liaudies dainomis pa
linksmino. Pavakare griovėm palapines, 
pavalgėm paskutinę vakarienę ir ruo
šėmės kelionei namo. I. U.

CHRIST CHILD CAMP, NEBRASKA
Omahos Skautų Vietininkija suruošė 

rugpiūčio 22, 23, 24 ir 25 dienomis sto
vyklą. Iš sesių vietininkijos dalyvavo 
25 ir brolių — 28 stovyklautojai. Tai 
pirmas toks gausus būrys Omahos skau
tų gyvenime įstengė palikti miesto ap
linką ir apsigyventi palapinėse, skau
tiškoje mokykloje. Čia įsikuria du Lie
tuvos miestai — Kaunas ir Klaipėda. 
Sesės susispiečia “Klaipėdos” draugovė
je ir joms vadovauja psl. F. Pabilionytė, 
draugininke ir psl. I. Lepniakovaitė, pa
vaduotoja. Broliai — “Kauno” draugo
vėje ir jiems vadovauja s.v. vyr. si. S. 
Radžiūnas, draugininkas. Stovyklos va

dovybė: stovyklos viršininkas ps. Ed. 
Petraška, pavaduotojas s.v. vyr.sl. S. 
Radžiūnas, adjutantas psl. F. Pabiliony
tė, ūkio reikalų vadovas s.v. vyr. si. F. 
Pabilionis, stovyklos gydytojas dr. J. 
Petrikonis ir stovyklos kapelionas kun. 
s. L. Musteikis. Šių vadovų ištvermė, 
sugebėjimai ir pasišventimas padarė 
stovyklą sėkmingą. Jiems už šį didelį 
darbą Skautų Vietininkija dėkoja.

Atkurta Lietuva
Greit stovyklautojai pamilo šį malonų 

gamtos kampelį ir per kelias dienas jie 
čia atkūrė Lietuvą. Kalbėjo lietuviškai, 
net sesių radio ABC prabildavo lietu-

Omohos stovyklinė "Kauna” dr-vė. Dešinėje — draugininkas s.v. v.sl. S. Radžiūnas
Nuotr. K. L. Musteikio
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vių kalba. Vakarais skambėjo tautiškos dainos, dienoraščiai aprašė dienos įvykius ir teatras prie laužo kūrė skautišką dvasią. Laužo programoj talkininkavo v.s. vyr. si. G. Kovaitė, vietininkė.
Pavojus naktįVieną vėsią naktį, kai visi buvo giliai sumigę, sapnavo gražius sapnus, staiga paskelbtas pavojus ir įsakymas kelt! Visur tamsa, tylu, neleista jokios švieselės naudoti, tik skaidriomis dangaus žvaigždelėmis pasitikėti. Abiems draugovėms reikėjo tinkamai, tvarkingai apsirengti ir nurodytoje vietoje kuo skubiausiai rikiuotėj prisistatyti. “Klaipėdos” draugovė per šešias minutes buvo nurodytoje vietoje. Bet “Kauno” draugovė tik po 23 minučių pilnoje tvarkoje išsirikiavo. Pasirodo, kad broliams ištiko nesėkmė, mat, vienam jaunam broliukui kažkur buvo užsimetęs vienas batukas ir jo ieškojo visa draugovė, kol surado. Taip pat tos nakties žygyje vėl vienam broliukui kažkaip buvo pabėgęs vienas batukas nuo kojos. Tačiau geros sesės pagalba buvo tas neklaužada batukas grąžintas į vietą.

Virvės reikalingos stovyklojeKaip visam pasaulyje, taip ir čia vyko gyvenimas. Buvo didelis judėjimas ir dieną ir naktį. Nei lietus, nei tamsa, nei kas nors kita negalėjo sargybinių budrumo užliūliuoti. Sargybiniams teko ieškoti įvairių būdų tvarkai ir drausmei palaikyti. Broliai savo sumanumu, virvių pagalba, išlaikė nenuoramas ramiam poilsyje. Sesėms taip lengvai nesisekė problemų išspręsti, nes vis tik atsirado tokių, kurios drįso pažeisti tvarką.
Bitelės stovyklojeBūtų nesuprantamas stovyklos gyvenimas, jei niekas nenukentėtų. Tai pasimaišo po kojų kelmelis, kuris ne vieną verčia, tai šiurkšti šakelė per įkaitusį raudoną veidelį užkliūva, tai vėl kas nors ne vietoj randasi, kad tam stovyklautojui tenka “susipažinti”, o po to jau daktaras turi reikalus tvarkyti. Ypatingai buvo visiems stovykloje žinoma, kad kažkur netoli sesių rajono buvo įsikūrusios bitutės, kurios vis jaun. stovyklautojus aplankldavo ir į pirštelį “pabučiuodavo”. K. L. M.

ČIKAGOS SKAUTŲ 1957 METŲ 
STOVYKLA(sks) Saulė jau kiek pakilus ir pro tankias medžių šakas trykštantys spinduliai pasiekę vėsią žemę pradeda džiovinti žvilgančią rasą. Prie nenuilstamo žiogų čirpimo prisideda paukščių čiulbesiai, ir visas miškas skamba.Saulei kopiant aukščiau ir blaškant nakties tamsą, tarp medžių pradeda rodytis eilės didelių ir mažų palapinių, kurios, prisitaikiusios prie miško aplinkos, dar nerodo jokių gyvybės ženklų. Bet, štai, pasigirsta skardus skautiško švilpuko garsas ir nuaidi stovyklos komendanto įsakymas: — “Stovykla kelk!” Kaip matant iš palapinių pradeda rodytis dar mieguisti skautų veidai, kurie ne taip jau noriai renkas į vėliavų aikštę rytmetinei mankštai. Po mankštos vyksta prausimasis šaltu vandeniu, uniformų tvarkymas ir vėliavų kėlimas: Amerikos, Lietuvos ir skautų stovyklos. Štai, taip ir prasideda stovyklos darbo diena.Po pusryčių, pasistiprinę skautai tvarko palapines, nes inspektoriai (tai visų
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bijomi stovyklos viršininkas, adjutantas ir skautiškos programos vedėjas, kurie mažai kalba, bet viską mato ir girdi ir

Skiltis kažko laukia. .. Nuotr. R- Račiūno
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Smagu buvo Čikagos sto
vykloje. . .

Nuotr. R. Račiūnokai paliepia, tai reikia be kalbų vykdyti) jau ruošiasi patikrinimui. Jie peržiūri, kad skautų daiktai nebūtų padėti ant drėgnos žemės, kad lovos būtų paklotos, drabužiai, indai ir kiti įrankiai tvarkingai sudėti ir patys skautai apsirengę tvarkingom uniformom. Už tai yra duodami taškai arba rašomi minusai.Būtų gana nuobodu, jei panašūs užsiėmimai kartotųsi kiekvieną dieną. Bet taip nėra. Štai, savaitgaliais atvažiuoja tėvai, ir visa dienotvarkė pasikeičia. O tada stovyklavimas tikrai saldus. Tėvai atveža šokolado, saldainių, pyragaičių ir kitokių skanėstų. Bet šitokie malonumai neilgai trunka. Tėvams išvažiavus, vėl viskas grįžta prie senos tvarkos.Štai, vieną dieną stovyklos viršininkas išdalina 80 saldainių, ir visi skautai

Taikli akis ar r.e? Čikagos stovykla.
Nuotr. R. Račiūno

rikiuote eina pas seses skautes, duoda joms po saldainį ir kviečia apsilankyti brolių stovyklon. Antrą kartą prašyti jau nebereikėjo, nes po kelių minučių skautų stovykla jau knibždėte knibžda sesėmis. Sesių viršininkė buvo stovykloje sutikta pagal lietuvišką paprotį — su juoda duona, druska ir naminiu vynu.Po kelių dienų sesės ir broliai vėl susitinka bendrame žaidime, pavadintame “paslėptas lokys”, kurį sesės laimi, ras- damos dėžę, pridėtą visokių valgomų gėrybių.Kitą dieną stovyklos visa vadovybė buvo pavesta patiems stovyklaujantiems skautams, kurie išsirinko ir stovyklos viršininką, ir adjutantą, ir net savo dvasios vadovą. Tikrieji vadovai, žinoma, pabėgo iš stovyklos, kad nebūtų pristatyti prie sunkių darbų.Stovyklos metu buvo ir įdomių iškylų, kada skautai, pasiskirstę į tris grupes, nužygiavo apie 8 mylias, pasistatė lapines ir įvykdė paskirtus uždavinius: rinko įvairius medžių lapus, grybus, bei gaudė kitokius “gyvius”, kuriuos turėjo atpažinti ir pristatyti viršininkui.Kiekvieną vakarą tamsų mišką nušviesdavo laužo ugnys, o skautiškos dainos su pasirodymais, šūkiais ir juoku skambėdavo toli, toli... Reikia paminėti vieną ypatingą laužą, kuris tapo pavadintas “Maskaradiniu laužu” ir kuriame visi buvo apsirengę įvairiausiais kostiumais, pradedant kunigaikščiais, grafais ir baigiant piratais bei “ubagais”. Geriausių kostiumų nešiotojai buvo apdovanoti premijomis.
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Su paskutiniuoju laužu, kuris buvo 
vienas iš įspūdingiausių, pasibaigė mū
sų Čikagos skautų “Lituanicos” tunto 
1957 metų skautų stovykla, įvykusi sa
vo nuosavoje, vaistininko P. Rako pa
dovanotoje, stovyklavietėje netoli Cus
ter, Mich. Per šį laužą broliai apdova
nojo sesių stovyklos vadovybę, pareikš- 
dami dėkingumą ir pasitenkinimią už 
gražų bendradarbiavimą ir kaimynystę, 
o sesės atsilygino broliams tuo pačiu.

Šių metų stovyklautojų skaičius ne
buvo didesnis už praėjusiųjų metų, bet 
stovyklauta sklandžiau ir sėkmingiau, 
esant gerai stovyklos vadovybei, ge
riems skautams, jų rėmėjams ir gražiam 
- maloniam Michigan© orui.

Stovyklos vadovybę sudarė: Tomas 
Remeikis — stovyklos viršininkas, J. 
Prapuolenis — adjutantas, K. Varnaus- 
kas — skautiškos programos vedėjas, 
v.s. kun. J. Vaišnys, S.J. — dvasios va
dovas, J. Ulevičius ir R. Račiūnas — 
ūkio vedėjai. R. Povilaitis.

LOS ANGELES SKAUTŲ 
STOVYKLA

Los Angeles skautų Žalgirio vietinin- 
kijos stovykla šiemet buvo birželio 22-30 
d.d. Yosemite tautinio parko kalnuose, 
apie 300 mylių nuo Los Angeles miesto, 
prie Bass Lake. Stovyklai vadovavo pats 
vietininkas ps. St. Makarevičius. Sto
vyklos komendanto pareigas ėjo E. Rad- 
venis, o adjutantu — J. Šimonis. Viso

Statom palapinę
14

Smagus stovyklos laisvalaikis 
stovyklavo 13-ka skautų. Į stovyklą bu
vo nuvažiuota trimis mašinomis ir galu
tinis kelionės tikslas turėjo būti pats 
Yosemite miškas, tačiau vienai mašinai 
kelionėje smarkiai sugedus, reikėjo su
stoti neprivažiavus kokios 50 mylių, ir 
taip stovykla buvo įrengta prie Bass 
Lake. Stovyklinę draugovę sudarė dvi 
skiltys, kurių — stumbrams vadovavo 
si. R. Grajauskas, o žalčiams — si. G. 
Kairys. Pati stovykla vyko skautiško 
darbo ženkle. Du skautai — A. Naujo
kaitis ir G. Kairys — išlaikė egz. į I pat. 
laipsnį. Taip pat stovyklos metu buvo 
pravestas pažangumo, gero elgesio, lie
tuvių kalbos konkursas, kurį laimėjo 
Žalčių skiltis. Pavienių tarpe daugiausia 
taškų surinko psl. E. Kairys. Ta pačia 
proga vietininkas už ypatingus skauta- 
vimo gabumus pakėlė į vyresniškumo 
laipsnius: į skiltininko — R. Grajauską, 
į paskiltininkius — A. Naujokaitį,

Apskritai, ši Los Angeles skautų sto
vykla skaitytina ypatingesne tuo, kad 
po penkerių metų stovyklavimo vienoje 
vietoje San Bernardino kalnuose, vieną 
kartą išsirengta toliau ir įdomesnėje ap
linkumoje. Yosemite tautinis parkas ir 
kalnynas yra viena iš daugiausia ameri
kiečių mėgstamų lankyti bei stovyklauti 
vietovių. Yosemite vietovėje aukštai 
kalnuose yra garsusis Yosemite Falls — 
krioklys, — kuris, kaip ir Niagaros 
krioklys, turi pasigėrėtiną vaizdą. Prie 
minėto krioklio mūsiškiai skautai lipo 
pėsčiomis. Turėti naktiniai žaidimai ir 
vienas pavojaus - gaisro bandomasis 
aliarmas.
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Už šios stovyklos suorganizavimą Los 
Angeles skautai dėkingi vietininkui ps. 
St. Makarevičiui, kuris nepagailėjo 
daug triūso jos gražiam pasisekimui.

S. L.
MONTREALIO SKAUTAI 

KALNUOSE
Štai jau fabrikų dūmai dingsta tolu

moje. Prieš akis atsiveria platus Lau- 
rentian kalnų vaizdas, išmargintas ty
vuliuojančiais ežerais bei šniokščiančiais 
upeliais. Mašinų virtinė aplenkusi Row- 
don miestelį, sustoja ties puikiu Cha
teaubriand ežeru. Vilkiukai bei skautai 
pasipila į visus kraštus, skubėdami sto
vyklom Bet kur gi ta stovykla? Gi pa
čioje kalnų viršūnėje. Štai ten, kur keli 
vyčiai stoviniuoja ir išdidžiai žvelgia į 
slėnyje pasipylusius atėjūnus.

Kas nešinas kuprine, kas maišu, 
šniokščia į kalną, kurio viršūnėje jau tū
no indėniškos palapinės, pasislėpusios 
kvepiančių pušų pavėsyje. Kitoje kalno 
atšlaitėje jau raitosi dūmai ir ore sklai
dosi pirmųjų stovyklinių pietų kvapas.

Pati stovyklavimo vieta yra nuosta
biai graži ir visais atvejais tinkama ide
aliam stovyklavimui. Palapinės išmėty
tos tolokai viena nuo kitos ir giliai 
įspraustos tarp žavių eglių bei pušų. 
Rajonas nepaprastai didelis ir vietovė 
švari, it parkas, bei sausa. Stovyklos 
pašone teka šaltinėlis, prie kurio buvo 
virtuvė. Šaltame vandenyje nuolat bu
vo vėsinamas pienas.

Vos keletai valandų praėjus, stovyklos 
komendantas s.v.v.sl. J. Ramanauskas 
atidaro stovyklą, paskiria vadovus ir nu
stato stovyklos dienotvarkę. Kiek nuo- 
toliau skamba skardūs sesių balsai: pra
dėjom stovyklą.

Šiais metais pirmą kartą Montrealio 
skautai ir skautės suruošė dviejų savai
čių stovyklas, į kurias subuvo apie 50 
skautų-čių, patalpintų 12 palapinių. 
Abie joms stovykloms Dvasios Vadovu 
buvo ps. S. Kulbis, S.J. Sesių stovyklai 
vadovavo vyr. sk. Irena Vilgalienė, gi 
broliams — pakaitomis skautai vyčiai 
vyr. skiltininkai J. Ramanauskas ir A. 
kličius. Stovyklos virtuvę tvarkė patys 
skautai-ės.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šio
je stovykloje ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į tautinį bei technišką skau
to paruošimą. Tad nenuostabu, kad pas
kutinės stovyklavimo dienos tapo egza
minavimo dienos. Užbaigtuvių proga bu
vo suruošta svečių lankymosi diena, ku
rios išvakarėse stovyklautojai suruošė 
tikrai gražų ir turiningą laužą. Progra
mos metu pasirodė kelios jaunos, ta
lentingos jėgos. Nežiūrint į trumpą sto
vyklavimo laiką dainos skardžiai nu
skambėjo Laurentian kalnais.

Paskutinį sekmadienį, po įteikimo vi
su specialybių bei patyrimo laipsnių 
ženklų, Neringos Skaučių Tunto tunti- 
ninkė v.sl. Irena Kibirkštytė - Vilgalie
nė savo pareigas perdavė v.sl. I. Šipely-

Roportos Montrealio sto
vyklos vadovybei.

Nuotr. S. Naginionio
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Broliai labai už
siėmę. . .

Nuotr.
S. Naginionio

tei. Buvusi tuntinirikė išvyko į New 
Yorką. Tiek sesės, tiek broliai jos as
menyje rado tikrai draugišką ir ener
gingą skautę vadovę.

Taip ir praėjo dar viena stovykla. Tos 
trumpos dvi savaitės suartino stovyk

lautojus su gamta, ir kiekvienam tikrai 
buvo gaila palikti šią žavią vietovę. Ma
šinoms tolstant visų akys buvo nukreip
tos į tuos kalnus, kur dar taip neseniai 
plevėsavo lietuviška trispalvė ir lauža
vietėje smilko dūmai. s. n.

DETROITIŠK1AI STOVYKLAVO

Š.m. rugpjūčio 25 - rugsėjo 1 dienomis 
D.L.K. Mindaugo draugoės skautai gra
žios gamtos prieglobstyje stovyklavo 
Manchester Michigan. Viso 22 skautai. 
Sumaniai ir gražiai vadovavo draugi
ninkas s.v.v.sl. Justinas Kirvelaitis. 
Programa buvo įvairi ir turininga: tė
vynės pažinimas, morzės signalizacija, 
pijonieriavimas, dieniniai ir naktiniai 
žaidimai. Kiekvieną vakarą vyko drau

govės arba paskirų skilčių laužai. Eilė 
skautų įsigijo specialybes. Nors oras 
buvo nelabai palankus, tačiau visą lai
ką vyravo giedri ir darni nuotaika. Sto
vykla praėjo darbingumo ir didelio bro
liškumo ženkle. Stovyklautojai pagau
sinę savo žinių kraitį, džiaugsmingai 
grįžo į skiltis dirbti toliau skautiškąjį 
darbą. V. P.

16
Broliai laukia. . . Sesės ateina. ..
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ATITIKO KIRVIS KOTĄ
Margharita Laski

Jonuko septynerių metų širdukė buvo 
sukrėsta iki pat gelmių. Tiesa, nebe pir
mą kartą jis iš žaidimų aikštės buvo šau
kiamas pas prieglaudos vedėją, bet šian
dien ji pasitiko jį su pastebimai malo
nia šypsena. Toji šypsena ir kėlė baimę 
dėl pasikalbėjimo pasekmių. Argi ji, 
skubiai galvojo Jonukas, būtų radusi tą 
medžio gabalą, kurį jis atlupo iš baltinių 
spintos laiveliui pasidaryti? O gal To
mas buvo priverstas pasakyti, nuo ko 
jis vakar vakare vonios kambaryje buvo 
gavęs mėlynę paakyje? Arba — čia jo 
sąžinės sąskaitą pertraukė prieglaudos 
vedėja sakydama, kad jis, Jonukas, yra 
siunčiamas į šeimą įsūnijimo bandymui.

— Seniau, — aiškino vedėja, — žmo
nės patys atvykdavo į prieglaudą pasi
rinkti vaikų. Dabar laikai pasikeitė. Mes 
renkame šeimas, ir labai atsargiai pa
renkame busimuosius tėvus. Vaikus 
jiems siunčiame tada, kai esame beveik 
tikri, jog šeima tinka vaikui ir vaikas 
šeimai. Ponas Vilimas, kuris skirsto 
vaikus, užtikrino mane, kad tu kaip tik 
tiksi profesoriaus šeimai.

Giliai atsidususi ji pridėjo:
— Aš pasitikiu jo sprendimu . j.
Vedėjos atodūsis sukėlė audrą Jonu

ko galvoje — reiškia vedėja pati netiki, 
kad tie žmonės panorės jį paimti. Visi, 
kurie buvo patekę į prieglaudą, net ir 
naujagimiai, visi jau buvo paimti. O juk 
sulaukęs septynerių metų negali neži
noti, kad raudonplaukio su atsikišusiais 
priekiniais dantimis, ir dar akiniuoto, 
nepanorės nė viena šeima.

Net vaikai, kurie pateko į prieglaudą, 
būdami vyresni negu naujagimiai, ir tie 
visi išėjo į naujas šeimas ir pasiliko jose 
visam laikui, visam laikui.

Praeitą mėnesį, kai jo draugas Pra
nukas išėjo, o jis, kvailiukas, pasilikęs 
verkė tamsiam kampe po raštinės langu, 
jis girdėjo vedėją kalbant: “Gaila man 
Jonuko; bijau, kad mes niekad jo neat
sikratysime”, ir atsiduso giliai, taip kaip 
dabar.

Jonukas suspaudė kumštis ir drebė
damas iš susijaudinimo kalbėjo:

— Aš nenoriu eiti bandymui. Aš ne
noriu būti įsūnytas!...

— Esi kvailiukas, — griežtai tarė ve
dėja. — Argi tu nenori eiti ir gyventi 
pas gerus žmones, kurie augins tave, 
kaip savo sūnų?...

Nebuvo nieko, nieko kito pasaulyje, 
ko Jonukas labiau norėtų. Kiekvieną va
karą, kai vaikai miegamuosiuose su
klaupdavo prie savo siauručių lovų mal
dai, jis pridėdavo prie bendros maldos 
dar savo atskirą: kad kurią dieną, kas 
nors panorėtų jį paimti kaip sūnų. Ta
čiau, jis žinojo, jog tai niekuomet neiš
sipildys. Ir kiti vaikai taip jam sakė, ir 
vedėjos dūsavimas rodo, kad ir ji netiki. 
Jis padarys didžiausią negarbę prieglau
dai. Paims jį išbandymui, o po mėnesio 
grąžins jį atgal, kaip nepriimtiną ir ne
pageidaujamą. Taigi, jis stovėjo mažytis, 
prie didžiulio rašomojo stalo, ir visa sa
vo išvaizda maldaute maldavo atleidimo 
nuo tos kančios ir nusižeminimo, kurie, 
aišku, bus neišvengiami.

Vedėja griežtai prabilo:
— Gana tų nesąmonių. Važiuosi, kur 

esi siunčiamas, ir džiaukis proga, — tę
sė ji kiek švelniau. — Juk esi vienas iš 
guviausių mūsų berniukų ir negali mū
sų apvilti. Dabar bėk, atsisveikink su 
draugais... Po pavakarių ponas Vili
mas atvyks tavęs paimti.

Nebuvo išeities. Iš lėto, vilkdamas ko
jas, išėjo Jonukas į aikštę, ir atsistojęs 
mirkčiojo trumparegėmis akutėmis 
prieš spindinčią saulę.

Mintys ratu sukosi jo galvoje. Po pa
vakarių mašina atvažiuos ponas Vili
mas. Paims jį. Jie važiuos į namus, kur 
būsimas tėvas ir motina lauks jo.

— Ar greit mūsų mažasis berniukas 
atvažiuos? — jie belaukdami kalbės 
vienas kitam, ir tada sustos automobilis, 
jis išlips ir jie pamatys jį. Jie tik pa
žvelgę pamatys jo raudonus plaukus, di
delius apvalius akinius ir atsikišusius 
priekin dantis, ir jie pasakys mandagiu 
— o gal jie kalbės piktu balsu: "Ne, ačiū, 
pone Vilimai, mes nenorime šito”, ir ap
sisukę įeis į namą ir užtrenks duris.

Jis stovėjo susimąstęs, savo įpročiu, 
judindamas nykščiu klibantį priekinį 
dantį — ir staiga puikiausia mintis šovė 
jam į galvą! O jei jis neturėtų atsikišu-
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šių dantų? O jei jis nebūtų raudonplau
kis ir neturėtų akinių? Tada jis atro
dytų visai, visai kitaip, taip kaip ir visi 
kiti vaikai. O tada tikrų tikriausiai jie 
panorėtų jį pas save pasilikti!

Nuspręsta — padaryta. Stipriai įrė
mė nykštį į klibantį dantį, truktelėjo 
staigiai aukštyn ir atgal, ir danties nėra. 
Jo vietoje spraga, kur išradingas liežu
vis pajuto keistą lyg sūroką skonį. Įsigi
jęs patyrimo, mėgino sekantį dantį iš
mušti tokiu pat staigiu smūgiu, tačiau 
dantis atlaikė visas pastangas. Jis ne
galėjo gaišti. Vieno danties neliko ir tai 
jau šis tas pasiekta.

Kokia laimė, kad jis mokėjo skaityti, 
vienintelis visoje prieglaudoje. Jis atsi
minė kiekvieną žodį iš pasakos apie bal
tą berniuką, kuris slaptai priselino prie 
indėnų stovyklos. Prisimindamas ano 
berniuko žygius, jis slapčiomis, laimin
gai apėjo sienos kampą, ir už kampo pa
sileido bėgte prie raudonų plytų pasta
to, kuriame buvo skalbykla. Ten kiek
vieną pirmadienį dideliam senoviškam 
katile virindavo prieglaudos drobules.

Viskas buvo taip, kaip jis buvo gir
dėjęs. Židinio sienos po katilu buvo pa
dengtos storu juodų suodžių sluogsniu. 
Jis ėmė juos krapštyti rankomis, be ato
dairos, ir trinti jais savo rausvus plau
kus, vis stipriau ir stipriau. Suodžių 
buvo pilna ant grindų, suodini buvo jo 
keliai, ir jo pilkas megztinis dėmėtas. 
Jis nepastebėjo to, nei nekreipė dėme
sio. Spalvai patikrinti patraukė garbaną 
per kaktą — ji buvo visai juoda.

Liko dar vienas dalykas sutvarkyti. 
Išėjęs iš skalbyklos, krūmuose šalia sie
nos jis sudaužė savo akinius, sudaužė į 
tūkstantį gabalėlių.

Kas pasiryžta, įvykdyta. Jis padarė 
viską, ką galėjo, kad jiems patiktų. 
Energija buvo išeikvota, jis stovėjo be
jėgis ir be jokios priežasties pradėjo 
rinktis ašaros ir ristis žemyn jo suodi
nais skruostais. Ir tokį rado jį prieglau
dos vedėja — nešvarų, išsitepusį, susi
vėlusį, pasigailėjimo vertą mažą sutvė
rimą, rausvų plaukų pluoštai švietė suo
dinoje galvoje, kraujuojanti spraga tarp 
dantų ir be perstojo riedančios ašaros iš 
trumparegiškų, didelių akių...

Ką gi darys? Ji išmaudė jį. Nurengė, 
įkišo į vonią ir trynė nuo galvos iki ko
jų, muilindama jo plaukus ir skalauda
ma be paliovos. O pikti, esmėje bepras-
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miai, žodžiai pylėsi visą laiką, padidin
dami išdykusio raudonplaukio sugedi
mą, bevertiškumą ir nedėkingumą.

Atlikusi, kas buvo atliktina, ji nuvedė 
Jonuką pas poną Vilimą, kuris jau lau
kė jo prieangyje.

— Aš negaliu nieko daugiau padary
ti, nei akinių nupirkti, nei danties įsta
tyti. Jis yra švarus. Jie turi būti pa
tenkinti tokiu, koks jis yra; jei ne, kal
tas jis pats, — ir perdavė jį ponui Vi
limui.

Jiedu tėlėjo kelionės metu. Jonukas 
be akinių negalėjo gerai matyti, paga
liau jis iš didelio nusiminimo nė neno
rėjo žiūrėti pro langą. Niekas nesuprato. 
Jie galvojo, kad visa tai darė, kad jam 
nereikėtų važiuoti. Jie nesuprato, kad 
jis viską darė, kas tik buvo jo galioje, 
kad geriau patiktų busimiesiems tė
vams. Jei vedėja būtų leidusi jam tokiu 
pasilikti, gal jie būtų nusprendę, kad jis 
esąs toks berniukas, kokio jie ieškoję ...

Automobilis sustojo. Jiedu išlipo, ir 
Jonukas sekė paskui savo kelionės bend
rą. Be akinių, kaip miglą matė baltai da
žytus vartelius, takelį ir gausybę augštų 
gėlių, kurių kvapas kuteno nosį.

Staiga išgirdo balsą, du balsus: vyro 
ir moters balsas sušuko:

— O, Jonuk, tu atvažiavai!... — ir ta
keliu tarp aukštų gėlių bėgo dvi poros 
kojų... Du žmonės sustojo šalia jo, ku
rie lenkėsi išskleistom rankom.

Jonukas pamikčiojęs, nusiminęs pakė
lė akis ir pamatė du meile spindinčius 
veidus, vyro su skaisčiai raudonais 
plaukais ir moters su atsikišusiais dan
timis ir dideliais apvaliais akiniais ...

Vertė Agnė Beniušytė.
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Gailestis
Marytė Lekniūtė, Detroit

Beveik keturis metus išgyveno mūsų 
katinėlis Miki. Buvo tai didelis gražus 
geltonas katinas. Jo minkšti kailinėliai 
priminė lapę, o tokia papurusia uodega 
galėjo didžiuotis kiekvienas katinas. Ir 
gudrus jis buvo. Visi šeimos nariai jį 
mėgo. Buvo jis toks savas. Kas tik šei
moje nenutiks, Miki jau trynėsi čia pat, 
lyg ir atjautė kiekvieną džiaugsmą bei 
liūdesį.

Vieną dieną Miki išėjo pasivaikščioti, 
pabendrauti su kitais katinais, kaip mes 
sakydavom. Visą dieną jo nebuvo na
mie. Vakarop, jau temstant, pro pra
viras duris staiga įslinko kažkokia keis
ta būtybė. Kambaryje pasklido biaurus 
degėsių kvapas.

— Juk tai mūsų Miki! — sušuko kaž
kas iš namiškių.

Taip, tai buvo jis, visas juodas, apde
gęs. Jo puikūs kailinėliai buvo panašūs 
į purviną skudurą, uodega kyšojo kaip 
nuodėgulis. Snukutis atrodė toks keis
tas, lyg apskustas. Neliko nei jo puikių 
ūsų. Tik didelės šviesios akys, visuomet 
linksmos, dabar rodė didelę kančią. Mi
ki parėjo numirti savo šeimininkų pa
stogėje. Netrukus jis ir nusibaigė.

Liko mįslė, kaip galėjo sudegti pa
gyvenęs, patyręs katinas. Gal jis neat
sargiai prisiartino prie deginamų lapų. 
Gulėti ant sausų lapų buvo jo mėgia
miausia vieta.

Po kurio laiko mes sužinojom iš gat
vės vaikų, kad vienas iš tolimesnės gat
vės berniukų apipylė kaž kieno katiną 
gazolinu ir užmetė ant jo degančią 
skiedrą. Tai buvo mūsų nelaimingas 
Miki. Niekados nematęs žmoguje blogo, 
jis nebijojo vaikų ir, greičiausiai, su pa
sitikėjimu prisiartino prie jų, kur jam 
buvo įvykdytas žiaurus “šposas”.

Aš buvau sukrėsta šiuo šiurpiu įvy
kiu. Akyse stovėjo mūsų gražuolis ka
tinėlis. Ir jutau didelį gailestį vargšui 
padarėliui, kokiu jis buvo prieš mirtį.

— Tas vaikas turi būti nubaustas, —

Taip užgulė velniškos miglos 
Mums tokg vingiuoto ir siaurą 
Ir amžiną naktį vis skelbia 
Žmonių dar įmigusios širdys, — 
Tačiau nenustokim keliavę 
į ateitį šviesią!

/Butkų Juzė/ 

kalbėjau aš, — reikia pranešti apie šį 
žiaurų įvykį atatinkamai įstaigai.

Nuėjau pasiteirauti apie nusikaltėlį. 
Tai buvo 7 ar 8 metų berniukas, mažy
tis, liesas, išbalęs, suveltais seniai ne
kirptais plaukais, nešvariai ir netvar
kingai aprengtas. Jis neturėjo tikros 
motinos. Svetima moteris šeimininkavo 
jų namuose. Jo tėvas sėdėjo kalėjime už 
vagystes ir girtavimą. Kiti jų šeimos 
vaikai, panašiai kaip ir šis, stumdėsi 
gatvėje. Vyresnysis sūnus kalėjo patai
sos namuose. Buvo aiški šio nelaimingo 
vaiko gyvenimo istorija. Ar jis žino, 
kas yra Dievas, meilė, gailestis ar švel
numas? Uždaryti jį į pataisos namus, 
iš kur jis grįš dar didesniu nusikaltėliu, 
prisiklausęs šlykštybių iš draugų?

Didelis gailestis slėgė mane. Tačiau šį 
kartą aš galvojau ne apie vargšą gyvu
lėlį. Nelaimingas žūstantis vaikas kėlė 
šį gailestį. Kaip aš galėčiau jam pagel
bėti? Kaip parodyti jam šviesesnį, gra
žesnį gyvenimą?

Staiga mano žvilgsnis sustojo ant gu
linčio “Skautų Aido” su Gen. Baden 
Powell’io atvaizdu. Štai, kur atsakymas 
mano slegiančiom mintim. Ar nebuvo jo 
idealas atverti akis į gėrį, dvasiniai žūs
tantiems jaunuoliams? Ar neatkūrė jo 
ideologija naują žmogų, skautą, kuris 
myli, gailisi, ir gelbsti .

Padarius pastangas, vaikas buvo įra
šytas į Skautų Sąjungą.

Kiekvienai skautai įsigyja ir skaito 
"SKAUTYB? BERNIUKAMS". 

Uiiakymut siųsti:
H. Stepą i t is, 111 High • Park Ave., 

Toronto 9, Ont.
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PRIJUOSTĖLĖ
Paruošė Miškinis

Reikmenys:
14 jardų vienos spalvos kaspino, pvz balto.
9 jor'dai antros spalvos kaspino, pvz. raudono. 

Darbos:
1 —ant didelio laikraščio lapo nubrėžk kvad

ratą 21 colio ilgumo ir 13 colių pločio;
2 — sukarpyk baltą kaspiną i 14 gabaliukų 

po 23 colius ilgio; raudoną — j 21 gabaliuką 
po 15 colių ilgio;

3 — prisek visus baltus kaspinukus vienas ša
lia kito kaip parodyta /A/;

4 — pink raudonais kaspinais kaip parodyta 
/A/ ir prisek galus;

5 — ranka arba siuvama mašina prisiūk pynę 
prie popieriaus, varydama siūlę apie kraštus;

6 — nuplėšk popisrį;
7 — opsiūlėk tris kraštus pynės raudonu arba 

baltu kaspinu /B/;
8 — parauk viršų ir prisiūk raištį.

ba. / /a. i<cu<Jon<L

STUMBRŲ SKILTIES KONSTITUCIJA 
si. A. Saulaitis, jr.

Kiekviena skiltis turi savo tradicijas, kurios ją 
atskiria nuo visų skautų skilčių pasaulyje. Jos 
gali turėti bendro su skauto priėmimu į skiltį, su 
tam tikrom apeigom sueigose, su stovyklavimo 
ar iškylavimo būdu, su daug kitų dalykų. Juo 
skiltis senesnė, juo daugiau ji turi tradicijų, juo 
daugiau jos dauginasi skaičium bei Įdomumu. 
Tradicijos yra vienas iš tų stiprių ryšių, kurie 
sujungia skautus skiltyje ir padeda sukurti skil
ties dvasią.

Ir štai, viena Stumbrų skiltis taip pat turi ypa
tingą dalyką, kuris atskiria ją nuo daug kitų 
skilčių. Konstitucijos, ir, aišku, skilčių ar vie
netų konstitucijos, nėra naujas dalykas, bet kons
titucijos redagavimas, surašymas ir užrašymo bū
das naujas, skirtingas. /Sudėtis panaši į 1938 m. 
Lietuvos konstituciją/. Ji užrašyta dideliame bal
tame popieryje rankraščiu. Salia ir visur aplink 
yra įvairūs skautiški piešiniai, lietuviški pagra
žinimai. Apačioje yra visų skilties skautų pa
rašai.

Stumbrų skilties skautai leido šitą savo kons
tituciją perskaityti ir ją nurašyti nuo to popierio, 
kuris guli surištas kaspinu Stumbrų skilties pa
rinktoje vietoje.

☆

Mes, Stumbrų skilties skautai, skilčiai pastip
rinti, vidaus ramybei palaikyti, visų pažangumui 
paskatinti, visų būklei palaikyti, geriems santy
kiams su tėvais ir kitais skautais palaikyti, ne- 
santykiams išaiškinti, skilties tradicijoms palai
kyti, visų narių teisių ir pareigų išaiškinimui ir 
apsaugojimui, sustotame ir priimame Šią Stumbrų 
skilties konstituciją.

I skyrius
1. Skilčiai vadovauja skiltininkas.
2. Skilties valdymo bei tvarkymo būdas yra 

demokratija, suvaržyta tik konstitucija ir skilti- 
ninko nuožiūra.

3. Skilties valdomuosius reikalus nutaria skil
tis posėdyje.

4. Skilties kalba — lietuvių kalba.
5. Skilties spalvos — raudona ir juoda.
6. Skilties ženklas — juodas stumbras gelto

name lauke.
7. Kiekvienas skautas gali turėti savo ženklą 

ar herbą, skilties patvirtintą.
II skyrius

1. Skilties nariu tampa skautas /davęs įžodį/ 
savu noru, skilties daugumos pritarimu ir drau
govės įsakymu.

2. Į skiltį gali būti priimamas skautas gimęs 
arba Lietuvoje arba tremtyje, mokąs bent šiek 
tiek lietuvių kalbos.

3. Tapęs kitos skilties nariu, jis nebelaikomas 
Stumbrų skilties nariu.

4. Skautas gali išstoti iš skilties savu noru, 
draugoves įsakymu arba skilties vienbalsiu nuta
rimu, jeigu jo buvimas skiltyje pavojingas ki
tiems ar žemina skilties garbę.

III
1. Kiekvienas skautas, naudojasi savo laisve 

nepažeisdamas kitų teisių ir visuomet atsiminda
mas savo pareigas skilčiai.
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2. Skauto pareiga — būti ištikimam skilčiai.
3. Prieš įstatus visi skautai lygūs.
4. Mokesčiai nustatomi skilties daugumos.
5. Kiekvienas skautas turi teisę pareikšti savo 

nuomonę ir reikštis veikloje. Tos teisės gali būti 
suvaržytos pačiam ar skilčiai apsaugoti. Suvar
žymo būdai nustatomi skilties.

IV skyrius
1. Visi skilties darbų ir užsiėmimų laikai, ap

linkybės ar sąlygos ir priemonės negali priešintis 
tėvų norui.

2. Skauto pareigos Šeimai, bažnyčiai ir mo
kyklai stovi prieš pareigas skilčiai.

V skyrius
1. Kiekvieno skauto mokymas yra visų skautų 

pareiga. Skiltininkas atsako už skautų lavinimą.
2. Skiltininko ir paskiltininkio pareiga — la

vinti skautus.
3. Skautų pareiga — lavinti kitus skautus 

skiltyje bei mokytis iš jų.
4. Skautams šviesti skiltis gali įsigyti skau

tiškų bei lietuviškų knygų, jei jų reikia papildyti 
asmeniškiems knygų rinkiniams.

5. Kiekvienam skautui privaloma išeiti du pa
tyrimo laipsnius per ne daugiau kaip du metus 
nuo įstojimo.

6. Kiekvienas skautas stengiasi žengti pirmyn 
patyrimo laipsniais ir specialybėmis.

VI skyrius
1. Skiltis rūpinasi skauto sveikata, kol jis yra 

skilties atsakomybėje.
2. Nelaimėje jam suteikiama pirmoji pagalba.

VII skyrius
1. Skiltininkas atstovauja skiltį, skiria parei

gūnus i daro kita, kas sąžine ar konstitucija 
jam pavesta.

2. Skiltininkas renkamas skilties narių, išsky
rus, kada jis, kaip paskiltininkis, paveldi tuščią 
vietą, ar jo amžius ar patyrimas daug didesnis 
už kitus skautus.

3. Skiltininku gali būti skautas išlaikęs I pa
tyrimo laipsnį ir išbuvęs skiltyje bent metus.

4. Skiltininkas perima skiltį nuo tos dienos, 
nuo kurios draugoves įsakyme tai nustatyta.

5. Skiltininkui susirgus, išvažiavus ar kitomis 
priežastimis negalint vadovauti skilčiai, jo pa
reigas perima ir vykdo paskiltininkis.

VIII skyrius
1. Skilties vadovybę sudaro skiltininkas ir pa

skiltininkis.
2. Skiltininko ir paskiltininkio pareigos konsti

tucijos nustatytos.
3. Iždininkas renkamas ar skiriamos, jam pri

tarus.
4. Kiti pareigūnai renkami ar skiriami, jiems 

sutikus.
5. Pareigūnai eina pareigas iki nustatyto lai

ko ar kol atsisako, ar paprašyti atsisakyti pareigų.
IX skyrius

1. Skilties nutarimai priešingi konstitucijai ne
turi galios.

2. Nutarimų projektus svarsto ir priima skil
tis. Juos gali siūjyti kiekvienas skautas.

3. Sutikus skiltininkui, nutarimas priimtas.
X skyrius

1. Skilties biudžeto metai prasideda ir baigia
si vasaros stovyklos metu.

2. Biudžetą sudaro ir nustato skiltis.
3. Biudžetą priėmus, jį gali pakeisti skiltis.

XI skyrius
1. Skilties teismas vykdo teisingumą.
2. Teismą sudaro visi skautai, išskyrus nu

sižengusį.
3. Teismo sprendimas gali būti skiltininko 

keičiamas.
4. Bausmės teismo nustatomos pagal reikalą.

XII
1. Skiltis neturi savo kariuomenės.
2. Atsiradus reikalui skiltį ginti žodžiais ar 

fiziniai, visi skautai mobilizuoti.
3. Vyriausias kariuomenės vadas — skiltinin

kas, jo pavaduotojos — paskiltininkis.
4. Mūšiui skelbti reikia daugumos ir skilti

ninko pritarimo.
5. Mūšiui pasibaigus, visi skautai atleidžiami 

iš karo pareigų ir susilaiko nuo tolimesnių karo 
veiksmų.

XIII skyrius
1. Konstitucijos keitimo projektus gali pasiū

lyti kiekvienas skautas.
2. Daugumai skilties priėmus ir skiltininkui 

pritarus, projektas skaitomas konstitucijos priedu.
XIV skyrius

1. Jeigu skautai nesutaria kokiu ypatingu at
veju, visi skautai balsuoja ir su skiltininko su
tikimu klausimas išspręstas.

2. Jeigu ne visi skautai dalyvauja pasitarime, 
bent trys iŠ esančiųjų, jei jie sudaro esančiųjų 
daugumą, turi balsuoti, kad rezoliucija būtų 
priimta.

XV
1. Skilties sueigos daromos daugumai tinkan

čiu laku.
2. Sueigų planai paruošiami skiltininko ir pa

skiltininkio. Skautai duoda savo pasiūlymus.
3. Skilties darbuose dalyvauja visi skautai.
4. Skilties knygas tvarko atitinkamas pareigas 

einantieji skautai.
5. Blogas elgesys per skilties užsiėmimus ar 

panašiai baudžiamos skilties teismu.
XVI skyrius

1. Skilties turtą tvarko ūkvedys.
2. Turtas laikomas nustatytoj vietoj ar vie

tose.
3. Inventorius vedamas kas mėnesį.
4. Turtas įgijamas skilties nuožiūra.

XVII skyrius
1. Skiltis dalyvauja visose draugovės, vietinin- 

ki|os ar pan. darbuose ir sueigose.
2. Skauto pareiga draugovei ir vietininkijoi 

yra tiek pat svarbi, kiek skauto pareiga skilčiai.
XVIII skyrius

1. Skilties skautai turi savo numerį. Skiltinin
kas — 1, paskiltininkis — 2, o kiti skautai pagal 
ištisinį skiltyje išbuvimo laiką.

2. Iškylose ir kituose užsiėmimuose, reikalau
jančiuose peilių, III patyrimo laipsnio skautai bei 
kandidatai negali jų nešioti.

XIX
1. Skautai stengiasi vykdyti skautų įstatus ir 

skautiškai elgtis.
2. Skautai stengiasi palaikyti lietuvybę stjvyje 

bei kituose skautuose,
3. Skautai visur stengiasi palaikyti savo, sa

vo šeimos, tėvynės ir skilties vardą.
Priimta .... m.......... mėn. . .,.d.

/Pasirašė visi skilties skautai/
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fflOSU DIDŽIOJI Se
SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Detroito Gabijos skaučių tuntininkei 
ps. Želvyrai Suknytei - Šimoliūnienei iš 
pareigų pasitraukus, nuo rugsėjo 22 d. 
nauja tuntininke paskirta ps. Jūratė Pe
čiūrienė, 3440 Richard, Ann Arbor, Mich.

* Čikagos Aušros Vartų tuntininkei s. 
Angelei Karnavičienei - Karnienei pasi
traukus, nauja tuntininke nuo spalio mėn. 
1 d. paskirta s. Sofija Stasiškienė, 3140 
West, 42 Place, Chicago, Ill.

* v. s. Dr. Juzė Aglinskienė išrinkta 
ASS pirmininke, o ASD pirmininke ps. 
Aldona Ščiukaitė.

* Seserijos leidinys" A Visit with Lithua
nian Girl Guides" susilaukė gražių at
siliepimų. Be dr. kun. J. Prunskio ir kitų 
gražaus atsiliepimo spaudoje, gauta daug 
laiškų, iš kurių keletą ištraukų cituoja
me. - Konsulas dr. J. Budrys iš New 
Yorko rašo: "Man malonu pasveikinti 
Skaučių Seseriją, parodžiusią sveiką ir 
Lietuvos bylai naudingą sumanymą iš
leisti tikrai reprezentacinį leidinį, su - 
pažindinantį Ameriką su skaučių Seseri
ja Lietuvoje ir tęsiančią savo tradicij as 
čia Amerikoje".

Norvegijos 
reikalų vedėja 
ma už leidinį

Skaučių Tarptautinių 
Marit Hoine, dėkoda- 
rašo: "Po karo aš su

tikau nemaža lietuvių skaučių Vokietijo
je ir kituose kraštuose. Jos visos man 
padarė gerą įspūdį. Kaip gaila, kad Jūs 
negalite skautauti savo krašte - gražio
joje Lietuvoje, bet mes tikimės, kad lai
kai ir aplinkybės pasikeis ir Lietuva vėl 
bus laisva".

Čikagos amerikiečių skaučių va
dovė Helen Wilson rašo:"Man labai pati
ko jūsų leidinys. Ar nebūtų koks nors 
būdas, kad Čikagos skautės galėtų bend
rauti su jūsų organizacija".

Šv. Kazimiero Kongr. Seserų Moti
na M.Teofilė rašo: "...Giliai vertina
me Jūsų vertingas pastangas pasidar
buoti taip šauniai Skautybei. Norėtume 
kiekvienoje mūsų seselių ved. bibliote
koje jūsų brošiūrėlę išstatyti. Ar galima 
būtų prašyti jūsų tat šios malonės 50 
daugiau kopijų, už kurias būtumėm gi
liai dėkingos. Melsdamos Jums gražios 
sėkmės kilniose Jūsų pareigose ir pra- 
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šydamos perduoti mūsų širdingus sveiki
nimus visoms Jūsų bendradarbėms, lie
kame su gilia pagarba"

Seselėms tuojau pat buvo nusiųsta 
60 egz. minimo leidinio.

* Šiuo metu galutinai tvarkomos ir spaus - 
dinamos jaun. skaučių, skaučių, vyr. 
skaučių, oro ir jūros skaučių progr. ir 
veikimo nuostatai, vėliavos ceremonia
las, uniformos ir specialybės, kurios 
tuojau bus išsiuntinėjamos vienetų va
dovėms.

JAV RAJONAS

Chicago, Ill.

* (sks) Rugs. 27 d. Čikagos jūrų sk.būk- 
le buvo "Baltijos Jūros" tunto vadijos 
pilnaties posėdis. Pranešimus skaitė 
tuntininkas j.ps. E. Vengianskas, vienetų 
bei skyrių vadovai. Pramatytas-tolimes
nės veiklos planas, kur kreipiamas dė
mesys į programinius dalykus, plaukio
jimo inventoriaus padidinimą, santykius 
su visuomene, treniruotę varžyboms su 
vietos jaunimu, na, ir tradicinis metinis 
vakaras - "Jūros Dugne". Šiemet jūrų 
skautai ryžtasi pasitempti ir spaudos va
juje, kur jiems linkime gero vėjo!

* Skautijos Balso redakcinio kolekty
vo narys ir Baltijos Jūros tunto atsto
vas tame kolektyve Viktoras Motušis ap
sigyveno naujoje vietoje: 1251 No.Dear- 
born St., Apt. 24, Chicago 10, Ill; telef. 
WHitehall 3-2451.

* Senam jūrų skautų bičiuliui A. Vaitke
vičiui už $ 5 auką J. S. Skyriui tariamas 
nuoširdus dėkui.

Detroit, Mich.

* Gabijos tuntas sveikina savo naują 
tuntininkę s. Jūratę Pečiūrienę ir linki 
našaus skautiško darbo.

* Spalių 13 d. įvyko tunto sueiga, va
dovaujama naujosios tuntininkės. Malo
nu buvo matyti naują vienetą, naujai įsi
kūrusias jūros skautes, vadovaujamas 
valt. Irenos Laurinavičienės.
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* Detroito skautės stovyklavo Katalikų 
Federacijos ūkyje paskutinę rugpiūčio 
savaitę. Stovyklai vadovavo ps. A. Ras
tenytė .

* Baltijos tuntas, baigęs vasaros sto
vyklas, ruošiasi rimtam žiemos darbui .

Skautų D. L. K. Mindaugo d-vė sto
vyklavo Katalikų Federacijos ūkyje pas
kutinę rugpiūčio savaitę. Stovyklai va
dovavo si. A. Zapareckas, vienas iš jau
nųjų energingų skautų. Stovykloje savo 
skautiškais sugebėjimais pasižymėjo 
šie skautai: si.K. Balys, si. A. Alantas, 
psl.R.Griškelis, psl. J.Skirgaudas, psl. 
G. Januškevičius ir o. s. psl.R. Plepys.

* Gen.Gustaičio oro skautų d-vė lie - 
pos 4 d. savaitgalyje buvo suruošusi ke
turių dienų stovyklą. Stovyklai vadova
vo o. s. psl. J. Šostakas ir o.s. si. A. Pleč
kaitis .Stovykla buvo pavyzdingai įrengta .

A.D.

Los Angeles, Calif.

* Los Angeles senųjų skautų - skaučių 
Židinys š.m. liepos 9 d. įžengė į tre
čiuosius veiklos metus. Ta proga, š.m. 
rugpiūčio 4 d. Buena Vista parke įvyko 
židiniečių sueiga. Ją pravedė seniūnas 
ps. Pr. Pakalniškis, padarydamas prane
šimą iš buvusios Židinio veiklos. Gražių 
ir skatinančių minčių atsiuntė Pirmijos 
pirmininkas v.s. Dr. V.Čepas, pirmojo 
Židinio steigėjas Australijoje v. s. A. 
Krausas ir Toronto Židinio vadovas v. s. 
V. Skrinskas.Visiems jiems Los Angeles 
židiniečiai reiškia skautišką padėką ir 
pažadą suaugusių skautavimą tęsti ta 
linkme, kaip jie pageidavo.

Šiuo metu Los Angeles Židinys eina 
prie 20 narių ribos. Židinio nariai pa
gal išgales stengiasi dalyvauti abiejų Los 
Angeles vietininkijų skautiškame gyve
nime ir darbuose. Paskutiniame susi - 
rinkime nutarta trečdalį turimų pajamų 
paskirti "Lituanus" laikraščio leidimui.

S. L.

VOKIETIJOS RAJONAS 

* Kai šiais metais tūkstančiai brolių ir 
sesių ruošėsi vykti į Anglijos Pasauli
nes stovyklas, mes dvi, Vokietijos Auš
ros tunto skautės, turėjome progos rep - 
rezentuoti lietuves skautes Šveicarijoje , 
Gluringene, nuo liepos 28-tos ligi rugp. 
4-tos d. Ten buvo didžiulė skaučių sto
vykla, kurioje dalyvavo 4000 šveicarių 
ir 1000 įvairių kraštų skaučių. Nepapras
tai gražūs gamtovaizdžiai ir linksma 

nuotaika man padarė tas dienas niekuo
met nepamirštamomis. Mūsų šeiminin
kės - šveicarės buvo nuoširdžios ir drau
giškos. Jos labai domėjosi mūsų kraštu 
ir dabartine lietuvaičių skaučių veikla 
tremtyje. Vakarais prie laužų mes pa
sakojome joms apie Lietuvą ir padaina
vome. Mūsų juostomis jos žavėjosi. 
Liepos 28-tą į stovyklą atsilankė Lady 
Baden-Powell. Tai buvo pati gražiausia 
mano skautavimo diena. Mes buvome 
sužavėtos jos kalbos paprastumu ir nuo
širdumu. Po oficialios dalies teko su ja 
pasisveikinti. Lyg nustebus, bet kartu ir 
džiaugsmingai išgirdau ją kreipiantis į 
mus: 'O lietuvaitės skautės! Gražu, kad 
dalyvaujate šioj didžioj stovykloj. Linkiu 
Jums sėkmės Jūsų skautiškajame darbe". 
Dar vakare ilgai dalinomės dienos įspū
džiais ir buvome laimingos, kad viso 
pasaulio skaučių šefė kreipėsi ir į mus.

Nepaprastai greitai prabėgo tos 
saulėtos dienos gražiame Šveicarijos 
kampelyje.

Tik, kai baltos kalnų viršūnės din
go tolumoj, mes supratome, kad sto
vykla baigėsi, ir grįžtame į namus. 
Kartu vežėmės skautišką dvasią, kuri 
pripildė mus naujomis jėgomis ir pa
tyrimais. Valda Šiugždaitė

ARGENTINA

* (sks) Pasaulinės skautybės 50-mečiui 
atšvęsti mūsų skautai Argentinoje Bue
nos Aires buvo surengę vakarą rugp. 
mėn. (ten dabar žiemos sezonas). Prog
ramoje buvo staigmena - skautiški fil
mai. Jie buvo gauti iš JAV konsulato 
Buenos Aires. Pirmas filmas vaizdavo 
4-ją Amerikos Skautų džiamborę šią va
sarą - Valley Forge, Pa., o kitą - šiaip 
skautiškos veiklos momentus. Džiambo- 
rės filme natūraliomis spalvomis žiū
rovai pamatė lietuvius skautus su savo 
uniformomis ir vėliavomis. Pastaroji 
staigmena, ypač Argentinoje gimusiems, 
sukėlė nepaprastas žiūrovų katutes. Ma
lonu konstatuoti, kad mūsų jaunųjų am
basadorių žygis, nešęs gražius vaisius 
vasaros metu pačioje džiamborėje, da
bar štai filmo pavidalu dar ilgą laiką 
tiek saviems, tiek svetimiems bylos 
apie Lietuvos skautijos siekius.

Vakaro svečiams buvo papasakota 
skautybės įkūrimo istorija bei parodyta 
įvairi programa, talkininkaujant akt. Juo
zui Valentinui. Dideliu pasisekimu pra
ėjo vyr. skaučių suruoštoji loterija, ku
riai fantus jos pačios paruošė ar parū
pino.
* (sks) Šią vasarą Argentinos ats. karių 
ir kovotojų s-ga minėjo Lietuvos atgimi
mo dainiaus Maironio 25-tąsias mirties 
metines. Maironį ir jo kūrybą paskaitoje 
apibūdino E.Diminskienė, Maironio kū-
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rybos charakteristiką aptarė mok.J.Ve- 
degys. Meninėje programoje dalyvavo ir 
skautai.Solistė - si. Liucija Paiiulionytė, 
akomponuojama muz. A. Stasiulio, padai
navo porą dainų, kurioms tekstą sukū
rė Maironis. Vyr. skautė kand. Danguolė 
Valentinaitė deklamavo Maironio eilė
raščius.

* (sks) Seselių Kazimieriečių 50 metų 
sukakties proga Argentinos lietuviai skau
tai savo ir artimųjų tarpe pradėjo rūbų 
rinkliavą - bendrojo skautų ir seselių 
Kazimieriečių kongregacijos patrono 
Šv. Kazimiero karitatyvinėms dorybėms 
pagerbti. Surinktieji drabužiai bus per
duoti seselėms sutvarkyti ir jų šelpia

miems vargšams išdalinti.
Rugp. 18 d. Avellanedoje - lietuvių 

parapijos salėje buvo iškilmingai pami
nėta seselių Kazimieriečių kongregacijos 
50-metis. Jas sveikino daugelio orga
nizacijų atstovai bei pavieniai asmens. 
Pastarųjų tarpe buvo ir Lietuvos mi- 
nisteris Urugvajuje dr. K. Graužinis bei 
p. Graužinienė. Skautų vardu sveikino 
ps. S.Babronis, sugretindamas skauty- 
bės ir seselių idėjų tikslus to paties 
patrono Šv. Kazimiero bei šūkio Dievui, 
Tėvynei ir Artimui perspektyvoje.Meni
nę programą atliko šeštadieninės litua
nistinės mokyklos mokiniai, talkininkau
jant skautams.

DŽIAMBORĖS FONDAS

Pasibaigus pirmajam DF Vajui, ga
lime ir turime visi persvarstyti, kaip 
jis vyko, kas jame taisytino, turime 
įnešti naujų minčių, padaryti savas iš
vadas, nes Lietuviškasis Džiamborės 
Fondas yra visų mūsų Fondas. Atskiros 
vietovės turės taip pat padaryti savas 
išvadas, kodėl pas juos, kur tik vien 
jie atsakingi, vajus geriau ar blogiau 
sekėsi. Visi iš pirmojo DF vajaus turi
me pasimokyti, vieni kitiems padėti. Pa
dėti brolišku patarimu, bet kartu ir 
broliška talka ir aukomis. Tik broliško 
solidarumo, nuoširdžios talkos ir lietu
viško duosnumo dėka DF vajus pavyko. 
Pavyko lengviau ir sėkmingiau tais atve
jais, kai žodį sekė darbas ir auka. Ir 
dabar ten DF-ui talka bus svaresnė, kur 
daugiau bus pasiryžimo, pasiaukojimo 
bendram visų mūsų Džiamborės Fondui, 
kur neatidėliodami tą didžiąją LSB talką 
vėl pradėsime.

Mieli broliai skautai ir vadovai, 
kartu nepamirškime, kad turime būti 
giliai dėkingi mūsų lietuviškajai bendruo
menei, mūsų visuomeninėms organiza
cijoms, lietuviškosioms draugijoms, 
mieliems skautų tėveliams ir bičiuliams 
- jų didelis įnašas nulėmė DF vajų visų 
mūsų naudai. Nepamirškime padėkoti 
mūsų sesėms skautėms ir jų vadovėms - 
jos mums labai daug padėjo! Visų, visų 
jų talka mus labai įpareigoja - padėki
me ateityje sau patys daugiau, negu kad 
iki šiol tai padarėme! -

Prašėme iki š. m. spalio mėn. 1 d. 
visus aukų lapus, visas aukas atsiųsti 
DF Iždininkui. Daugumas tai padarė, bet 
nevisi. Taigi, broliai talkininkai, pada
rykite tai neatidėliodami - atsiskaitykite 
su DF !

Su BUS pritarimu ir VS patvirtini
mu LSB Anglijos Rajonui buvo nustaty-
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tos ( pakeistos bendrosios) DF aukoto
jams atžymėti kategorijos sekančiai:

Iki 1, - svaro tampa Aukotoju; nuo
1 iki 2 1/2 svaro tampa Geradariu; nuo
2 1/2 iki 7 1/2 svaro tampa Rėmėju ir nuo 
7 1/2 svaro aukštyn tampa Garbės Rėmė
ju. Šis kategorijų suskirstymas pritai
komas ir LSB Australijos Rajonui.

DF įgaliotinio Anglijos Rajone ps. 
J. Bružinsko pranešimu nuo 1957 .VII. 10 d. 
iki š. m. rugpiūčio 26 dienos LSB Angli
jos Rajone buvo surinktos sekančios aukos:

18. J.Krivickas,Nottinghame sv. 1-0-0
19. A.Garbauskas, " 1-0-0
20. K.Bivainis, " 1-0-0
21. DBLS Prestono Skyr. nariai 1-0-0
22. DBLS Nottinghamo skyrius 2-0-0
23. DBLS Centras Londone 10-0-0
24. Dr. K. J.Čeginskas,

Muenchen, Vokietija 1-15-0
25. E.Dičpetrienė, Bradforde 1-0-0
26. Vincukas, Londone 0-10-0
27. J .Jonkaitis,Selkirk,Škotija 0-2-6
28. Liudvikas, Ketteringe 1-0-0
29. Min. B. K. Balutis, Londone 5-0-0
30. Čereškevičius S.,

Birmingham 1-0-0
31. P.Kaminskas, Škotijoj 0-8-0
32. P.Senvaitis, Southamptone 0-10-0
33. J.Karalevičius,High Wycombe 1-0-0
34. B.Kmieliauskas, Pyrtone 1-0-0

Viso sv.29-5-6
Šių metų aukos iki liepos 
mėn. 10 d. 67-5-10 1/2 •

Pirmosios įplaukos iš 
1956 metų 2-8-5
Iš viso DF pajamų LSB
Anglijos Rajone sv. 98-19-9 1/2

Iš LSB Kanados ir JAV Rajonų nuo

<
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š.m.rugpiūčio mėn. 10 dienos į DF iždą 
įplaukė sekančios aukos:
116. M.K. Babickas, Čikaga, 111.$ 5,00
117. Worcesterio Nevėžio V-jos 

surinktos aukos per ps.
P. Molį $150.00

118. Worcesterio NevėžioV-jos
DF paremti vakaro pelnas
per ps.P.Molį

119. Bostono Lietuvių Skautų 
Tėvų Komiteto sutelktos 
aukos per ps.A.Treinį

120. Londono, Ont. Simano Dau
kanto d-vės auka skirta 
"White Badge" leidiniui, per 
s. v. v. si. A. Švilpą

121. DF įgaliotinio Čikagoje psl. 
K.Dirkio surinktos aukos

122. s. v. Pulk. J.Šarausko bū
relio auka LSB Skautų Vyčių 
repr. vienetui, per s. v.v. si. 
J.Karasiejų

123. ASS Studijų dienos-stovyk
los Kanadoje mokestis DF 
per s. v. v. si. G. Šerną, To
ronto, Ont.

124. Čikagos BaltijosJūros Tun - 
to auka per v.valt. J. Maci
jauską

125. New Yorko skautų-čių Vydū
no vardo stovyklos DF sto
vyklinis mokestis per ps. 
R.Kezį

126. Worcesterio Nevėžio V-jos 
Žalgirio stovyklos DF mo
kestis per ps.P.Molį

$130. 55

$252.31

$ 10.00

$ 80.40

$ 10.00

$ 10.00

$ 25.00

$ 5.00

$4. 10

62. K.Bivainis,Nottingham, Angį. 1-0-0
63. DBLSNottinghamoSkyrius 2-0-0
64. Dr. K.Čeginskas,

Muenchen, Vokietija 1-15-0
65. E.DiČpetrienė, Bradford,

Anglija 1-0-0
66. Liudvikas,Ketteringe,Angį. 1-0-0
67. S. Čereškevičius,Birmingham,

Anglija 1-0-0
68. I.Karalevičius.High Wycombe,

Anglija 1-0-0
69. B.Kmieliauskas,Pyrton,Angį. 1-0-0
70. Lietuvai Remti D-ja, Wor

cester, Mass. $10.00
71. Šveicarų s-kas Tissot Ar

dent, Šveicarija 10.00
72. Adolfas Klemas,Boston,Mass. 10.00
73. Simano Daukanto d-vė Lon

don, Ont. 10.00
74. Pulk. J. Šarausko sk. v. bū

relis, Toronto, Ont. 10.00

DF RĖMĖJAI
15. v.s.A.Krausas, Victoria,

Australija sv. 3-0-0
16, Ign. Juška,Nottingham,A. 5-0-0
17, P. Varkala, London, Angį. 5-0-0
18. Min. B. K.Balutis,London, A. 5-0-0
19. Liet.Socialinis Klubas Man

chester, Anglija 3-0-0
20, Worcesterio Dr.V .Kudirkos

sk. v. būrelis $40.00
21. Čikagos Vyrų Choras 25.00
22, "Baltijos Jūros" Tuntas, Či

kaga, III. 25.00

Viso $682.36

Iki š.m.rugs.mėn. 10 d. 
buvo surinkta

Viso ikiš.m.spaliomėn.
10 dienos į DF iždą įplaukė-

$4.169.92

$4.852.28

DF GERADARIAI

49. A. Bakaitis,Victoria, Aust. sv. 2-0-0
50. J.Vizbaras,Victoria,Aust. 2-0-0
51. V.Tamašauskas, Birming

ham, Anglija 2-0-0
52. LRS Nottinghamo Skyrius,

Anglija 1-0-0
53. K. Plukas, London.Anglija 1-0-0
54. Kun.J.Gutauskas,Glasgow,

Škotija 1-0-0
55. V. Akelaitis,London, Angį. 1-0-0
56. I, Laucius, Heckneywyke ,

Anglija 1-0-0
57. V.Ribokas, London, Angį. 1-0-0
58. K. Kraučūnas, Kent prie

Corby, Anglija 1-0-0
59. P.Ivanauskas, Anglija 1-0-0
60. J.Krivickas, Nottingham,

Anglija 1-0-0
61. A. Garbauskas,Nottingham

Anglija 1-0-0

DF GARBĖS RĖMĖJAI

7. Liet.Socialinis Klubas,Brad -
ford, Anglija sv. 10-0-0

8. DBLS Centras,London,Angį. 10-0-0
9. Ventos V-ja,Brisban e Austr. 12-0-0

10, WorcesterioSkautų-čių Tė
vų Komitetas 10r0-0

11. s. Mykolas Manomaitis.Bos- $100.00
ton. Mass, $100.00

Visiems DF Aukotojams, Gerada
riams, Rėmėjams ir Garbės Rėmėjams 
Lietuviškasis Džiamborės Fondas reiš
kia savo gilią, lietuvišką padėką. Ačiū 
Jums, mieli mūsų DF Talkininkai, ačiū 
lietuvių skautų Bičiuliams, skautų Tėve
liams ir mūsų lietuviškiesiems laikraš
čiams. Visų Jūsų įnašas darbu ir auka 
buvo kartu ir gražus įvertinimas lietu
viškosios skautijos siekimų, jos verži
mosi budriai budėti ir likti ištikimai s 
duotajam įžodžiui. Niekas iš mūsų negali 
ir neturi pamiršti, kad mūsų sulauktoji 
parama, mūsų darbo įvertinimas mus 
dar daugiau įpareigoja !

Žemiau duodame DF pajamų sąrašą 
pagal atskiras, prie DF vajaus prisidė-
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jusias vietoves. Čia norime kartu pa
žymėti, kad vietovių atžvilgiu neklasi
fikuotų aukų priskaitome per sąskrydžius, 
suvažiavimus surinktas aukas, ar aukas 
neturinčias ryšio su bet kokia vietove 
atskirai. Sąrašas neturi tikslo ką nors 
Iškelti ar ką pažeminti - vietovės yr a 
nevienodo dydžio, pajėgumo - vajaus at
veju ir pačios rinkimo sąlygos gali būti 
įvairios.

Neklasifikuotos aukos $1.,879.06
Australijos Rajonas $ 14. 70
Bostonas, Mass. $ 806.16
Čikaga, III. $ 728.44
C leve landas, Ohio $ 45.00
Delhi-Tillsonburgas, Ont. $ 24. 00
Detroitas, Mich. $ 401. 83
Hamiltonas, Ont. $ 59. 50
Hartfordas, Conn. $ 128. 66
Londonas, Ont. $ 232. 21
Los Angeles - Santa Monica $ 59. 75
Montrealis, Que. $ 63. 35
New York - Brooklyn, N. Y. $ 175. 25
Niagara Falls-St.Catharines,Ont. 28.00

Omaha, Nebr.
Racine, Wise.
St. Louis, III.
Toronto, Ont.
Waterbury, Conn.
Worcesteris, Mass.

$ 33.00 
$ 10.00 
$ 12.00 
$357.95 
$ 99.07 
$594.35 

$4.852.28

Reikia pastebėti, kad Australijos Ra
jono Ventos V-ja sv. 12-0-0 betarpiai 
pasiuntė LSB Reprezentaciniam Viene - 
tui į V. Vokietiją, kas jo įnašą dar padi
dina. Iš aukščiau duotų davinių matome, 
kad LSB Anglijos Rajone buvo surinkta 
sv. 98-19-9 1/2. Vokietijos Rajone buvo 
surinkta 462.06 DM.

Baigdamas šią ataskaitą, DF vi
siems linki daug ištvermės, sėkmės ir 
gerų, nuoširdžių talkininkų padedant 
visų mūsų Džiamborės Fondui. Ir 
nepamirškime - Džiamborės Fondas te
begyvuoja vien Jūsų talkos dėka!

ps. O. Gešventas 
DF Sekretorius

"SK.AIDO" ADMINISTRATORIAUS PRANEŠIMAS

Daugumos JAV-se ir Kanadoje leidžiamų laikraščių prenumeratos mokestis nuo 
1958 m. yra pakeliamas. Panašiai daro ir lietuviška spauda. "Sk. Aidas" bandys ir 
1958 metais išsiversti be prenumeratos mokesčio pakėlimo, tačiau ryšyje su tuo ma
loniųjų skaitytojų ir platintojų labai prašoma atkreipti dėmesį štai į ką:

1) Metinė paprasta "SA" prenumerata yra 3 Kanados doleriai, o garbės 
pren.- 10 Kanados dolerių. Šitokį, patvarkymą yra priėmęs "Sk.Aido" leidė
jas todėl, kad JAV doleris yra pigesnis už Kanados dolerį. Per eilę matų JAV-se gy
veną skaitytojai mokėdavo savo krašto doleriais ir todėl išeidavo, kad jiems "SA" bū
davo bent 5% pigesnis, o "SA" Administracija, kuri niekad neturėjo pinigų perdaug, 
dažnai labai sunkiai subalansuodavo savo biudžetą ir, jei ne aukos ir garbės prenume
ratos, nežinia kaip reiktų verstis. Todėl nuo 1958 m. maloniai prašoma visų tų skai
tytojų, kurie gyvena ne Kanadoje, prenumeratos mokesčio mokėti tiek, 
kiek yra verti trys, o garbės pren. - dešimt Kanados dolerių.

2) Taip pat maloniai prašoma visų skaitytojų ir platintojų nesiųsti pren. mo
kesčio privačiais čekiais. Bankas Administracijai visad už privatų čekį at
skaito ne mažiau 15 centų, kas taip pat sudaro 5% nuo prenumeratos sumos. Geriau - 
šia siųsti pinigus pagal "money order" ir prašyti paštą, kad tuose "mo
ney order'iuose" žymėtų tik Kanados valiutą.

3) Visų skaitytojų labai prašoma 1958 metų prenumeratas atnaujinti kaip 
galima greičiau. Prašoma nelaukti, kol platintojas ateis. Bandykite jį patys su
rasti ir prenumeratos mokestį įteikti š .m . la p k r ič i o ar gruodžio mėnesį.

4) Visų tų skaitytojų, kurie pakeičia savo adresą, labai prašoma, tuojau apie 
adreso pakeitimą pranešti A dm in i s t r a c i j ai . Kai ilgai nepranešama, "SA". 
sugrįžta Administracijon ir pastaroji turi paštui vėl mokėti uš "S. A", nepasiekusį 
skaitytojo.

5) Administracija neturi per daug darbo rankų. Visų mielųjų skaitytojų ir platinto
jų prašoma s a v o adresus rašyti tiksliai ir aiškiai. Tai labai palengvins 
Administracijos darbą.

6) Mielųjų vienminčių - sesių ir brolių bei mūsų bičiulių ir rėmėjų prašoma ir 1958 
m. palaikyti prigijusią ir gražią tradiciją - užsakyti "Sk.Aidą" Vokietijoj 
gyvenantiems lietuviams - sesėms ir broliams.

1958 metai yra Liet. Skautų Sąjungos jubiliejiniai metai. Mūsų Sąj ungos organas - 
"Skautų Aidas", todėl turi būti mielas svečias ir lankyti kiekvieną skautę-skautą. Ra
šykite į "Sk.Aidą" ir prenumeruokite jį. Juk tai mūsų siekių ir gyvenimo atspindys.

Jūsų s. L. Eimantas
"S. A". Administratorius
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