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t************************************* * * * *
* Skautas-vytis v. si. dail. A. MULIOLIS, * 
J šiuo metu atliekąs karinę prievolę J 
J JAV kariuomenėje, sąlygų verčiamas *
* laikinai pasitraukė iš "Sk.A". redak- «
* cinio kolektyvo. Už įdėtą gražų darbą, * 
į iliustruojant laikraštį, tariame bro- J 
J liui A.Mulioliui skautišką ačiū. J
* *
J Redakcija *
* * 
?:#«#*#*#**#*** A*# ***Ž«^* **#**#*****#*

* Į "Sk. A", redakcinį kolektyvą nuo 1958 
m. sausio 1 d. mielai sutiko įeiti sesė 
Dalia Meilutė, studijuojanti pritaikomąjį 
meną Toronto universitete.

Šv. Kalėdų tyliosios nakties Šviesa terodo tikruosius kelius mūsų žygiams.

kuriuos dar labiau testiprina Naujieji 1958 sukaktuviniai.

Linki ir sveikina visus L. S. Sąjungos narius-es -

L. S. S. Tarybos Pirmija 
LS Seserijos ir Brolijos 

Vadijos
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SVEIKINAME ADMINISTRATORIŲ

Š.m. lapkričio 26 d. mūsų mielasis 
"Skautų Aido" administratorius s. L. Ei
mantas atšventė sidabrines vestuves - 
25 metų vedybinio gyvenimo sukaktį, Ne
daug šiandien turime žmonių, kurie galė
tų pasišventę tyliai ir pastoviai dirbti 
lietuvišką darbą, s. L. Eimantas yra betgi 
vienas iš nedaugelio. Vargo mokyklos 
mokytojas, bendruomenės veikėjas, spau
dos bendradarbis, skautų vadovas, "Sk.A". 
administratorius, materialinę laikraščio 
padėtį pasigėrėtinai sutvarkęs ir tebetvar
kąs. Daug laisvų nuo tiesioginio darbo 
valandų paaukota, daug nemigo naktų pra
leista, nes jis tarnauja lietuviškam atža
lynui, jis, kaip mokytojas, kitokio kelio 
nė neieško. Įdomu, kad mielasis sukaktu
vininkas gimė kartu su skautybe - šią va
sarą jis atšventė 50 metų savo darbingo 
gyvenimo.

Šia proga sveikinu Mieląjį Brolį ir 
Ponią redakcinio kolektyvo vardu. Dirb
kime tęsėdami. Ne kalnų griauti rinko
mės, bet jų pilti - į sutartą vietą berkime 
smiltelę prie smiltelės.

Vyr. Redaktorius

******#**##♦#****#*****#***********##* 
* ** 5J "Skautų Aido" administratorių J
* LS Brolijos Vadijos narį J

s. L. EIMANTĄ ir Ponią, *
* žengiančius į 26-tuosius bendrojo gy- *
* venimo metus, sveikina ir tolimesnio J
* laimingo gyvenimo linkėdama }i *
J LSB Vadija *
* * 
* * **************************************

************************************** 
* ** *
į "Skautų Aido" administratorių *
* *
* s. L. EIMANTĄ ir Ponių,
* jų 25-rių metų vedybinio gyvenimo » 
J proga nuoširdžiai sveikina, linkėda- J
* mas gražių ateities dienų - *
* *♦ *
* Londono sk. vyčių *
■» Lituanikos Būrelis *■M- ** *-M- **************************************
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Paplotėlio šviesoje

Kūčių vakaro Lietuvoje niekuomet nepamirš tie, kurie jį yra ne kartą išgyvenę savo tėviškėje.Tradicinis Kūčių vakaras yra suvaidinęs Lietuvoje reikšmingą religinį, tautinį ir net socialinį vaidmenį. Tikrųjų lietuvių širdyje jis ir dabar tebevaidina panašų vaidmenį, tik kitokia nuotaika apsigaubusį: jau keliolikti metai lietuviškųjų Kūčių vakarą kūčiautojų veidus aptraukia ypatingo liūdesio šydas, ir jų širdį perveria gilus skausmas...Kūčių diena su savo būdinguoju vakaru mums, lietuviams, yra patapusi ypatinga švente, viskuo nuo kitų švenčių besiskiriančia. Kūčių vakaru mes išreiškiame savo vidinį gerumą, sušvin- tantį šventu krikščioniškumu ir gyvu lietuviškumu.Anų nekomunistinės praeities Kūčių vakarais brangiosios Lietuvos vieškeliai, kaimų ir miestų gatvės lyg išmirdavo: elgetos nepamatydavai lauke, šunyčio nesutikdavai beslampinėjančio, vėlyvo pakeleivio neišvysdavai bekeliaujančio — visa Lietuva būdavo pas save namie prie Kūčių meilės stalo... Iš visų Tėvynės kampų tėviškėlėn susirinkę saviškiai, išsimaudę pirtyje ir dailiai

Alfa Sušinskas

pasidabinę, susėdę aplink Kūčių stalą, baltutėle linine staltiese aptiestą, pradėdavo šventąją vakarienę vyresniojo malda; paplotėlį belaužydami ir jį tarp savęs besidalindami, jie pradėdavo kū- čiauti... Niekas čia neišskiriamas, niekas neužmirštamas. Šventa rimtis ir nekasdieninė nuotaika apgaubdavo paplotėlio, Dievo pyrago, dalyvius. Praėjusiųjų metų vargas ir džiaugsmas perbėgdavo per kūčiautojų širdį, ir dažnai gaili ašarėlė ištrykšdavo iš tų akių, kurios prie meilės stalo užgriebdavo tuščią vietą, nebematydamos mylimojo šeimos nario, rodos, dar taip neseniai čia buvusio... Nesantaika ir pykčiai dingdavo šį šventąjį vakarą; idėjų ir darbų priešai persiimdavo paplotėlio dvasia, ir vaikučiai, šiaipjau visada judrūs ir geresnio kąsnelio besiekią prie stalo, dabar klusniai dalindavosi su vyresniaisiais Dievo duo-

r Lietuvos A 
nacionalinė 
M. Mažvydo
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Omohos sesės Kolėdų džiaugsme
Nuotr. K. L. Musteikio 

tais patiekalais, nemurmėdami ir nesi- 
vaipydami...

Paplotėlio dvasia neišnykdavo iš lie
tuvio širdies didžiosioms Gimimo šven
tėms praėjus. Ji buvo ir tebėra krikščio
niškosios Lietuvos stiprybė. Ši paplo
tėlio dvasia yra meilė Dievui, žmogui 
ir savam kraštui, savai žemei...

Jau kelioliktos Kūčios, kai Lietuvos 
vaikai sėdasi prie Kūčių stalo švento 
skausmo surakinti, kai Lietuvos motinos 
Lietuvoje prie skurdaus Kūčių stalo 
rauda savųjų, kai po laisvąjį pasaulį iš
blaškytieji lietuviai skausmingu atodū
siu persikelia pas kenčiančius savuosius 
Lietuvoj ar Sibiro ištrėmime...

Kūčių dvasia nėra išnykusi pavergto
sios Motinos Lietuvos vaikuose: ji yra 
gyva ir gaivalinga savo laisvės ilgesiu 
ir meile.

Pavergtieji, išvežtieji, visaip išblaš
kytieji Lietuvos vaikai šventąjį Kūčių 
vakarą girdi Lietuvos žemės šauksmą! 
Tradicinis paplotėlis pavirsta siekiamo
sios lietuviškosios laisvės simboliu, ap
juosiančiu beveik visą žemę.

Kūčių paplotėlis šviečia visiems tik
riesiems lietuviams ta pačia šviesa, nors 
ji eitų ir nuo skurdžiausio stalo. Ji nu
šviečia lietuviškojo gyvenimo kelią, nu
skaidrina lietuvio širdį, ir apšviečia jo 
protą, ir lietuvis šį šventąjį vakarą iš
girsta ne tik Viešpaties angelo balsą, 
bet ir kenčiančiosios, pavergtosios Lie
tuvos žemės šauksmą į savo vaikus! O 
gimtosios žemės šauksmas yra klaikus, 
nepermaldaujamas ir nenutildomas...

Vidinės šventos ramybės ir nepalūž- 
tančios, heroiškos dvasios linki kiekvie
nam tikram lietuviui paplotėlis, pagar
biai begulįs stalo viduryje ant šieno 
lėkštėje šventąjį Kūčių vakarą...

Torontas ir vėl sulauks 
Kalėdų Senelio. . .

Nuotr. St. Dabkaus
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KALĖDŲ PASAKA
Marytė Lekniūtė, Detroit

Tai nebuvo per daug seniai, kaip mini 
kitos pasakos. Tai buvo toli nuo čia už 
plačių jūrų. Bet tame krašte nebuvo 
kalnų. Ten buvo žalios kalvos ir žalios 
girios, o tarp jų pilnos gėlių pievos ir 
siūbavo kaip jūra javų laukai su mylė- 
nom rugiagėlėm. Ir buvo ten visi metų 
laikai.

Pavasaris: kai pabusdavo gamta, 
sprogdavo pumpurėliai, šypsojos saulu
tė ir mėlynos žibutės, giedojo vieversė
liai ir skraidė darbščios bitutės.

Pavasarį pakeisdavo karšta vasara. 
Tačiau ji nebuvo tiek karšta, kad išnai
kintų lapų ar žolių žalumą. Sirpo rau
donos uogos. Noko vaisiai ir auksinės 
varpos, kvepėjo dobilai.

O paskui ateidavo ruduo. Krito mar
gaspalviai lapai. Lynojo smulkus lietu
tis. Vietoj gėlyčių augo grybai. Paukš
čiai skrido i šiltus kraštus, o vietoj jų 
niūniavo vėjas liūdnas dainas.

Pagaliau ateidavo žiema su sniego pū
gomis ir šalčiu. Sukaustydavo visus upe
lius ir ežerus. Užklodavo laukus ir pie
vas baltu kilimu, pagražindavo langus 
stebuklingais paveikslais ir papuošdavo 
eglutes spindinčiom žvaigždutėm.

O gyveno tame krašte ne karaliai, ne 
turtuoliai, bet kuklūs ir darbštūs ūki
ninkai. Jie dirbo savo žemę, kurią labai 
mylėjo. Gerbė Dievulį, statydami gra
žius kryžius ant vieškelių, kad praeida
mi galėtų pasimelsti.

Žaliajam vienkiemy gyveno laiminga 
šeima. Tėvai augino dukterį ir tris sū
nus. Pats mažiausias Jonelis buvo žy
miai jaunesnis už savo seserį ir brolius.

Atėjus Kalėdoms, visa šeima rinkda
vosi prie baltutėlio stalo. Buvo tai didi

Šventosios nokties sopnos. . . Omoho. . . Nuotr. K. L. Musteikio 3
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Smogu prie eglutės 
Montreolyje. . .

šventė namuose. Bet nebuvo tuo metu 
jokio triukšmo, kaip būna kitur šven
čių metu. Tyliai ir iškilmingai šeimyna 
susėsdavo Kūčių vakarienei. Jonelio 
pareiga buvo stebėti pirmąją žvaigždu
tę. O kai laužė šventą plotkelę, jis jau
tėsi toks laimingas.

Praslinko dar keli metai ir šiame lai
mingame krašte užėjo didelė audra. Tik 
ta audra atėjo ne iš dangaus. Baisūs 
svetimi kraugeriai ją padarė. Jie sunai
kino sodybas. Išgrobė visą ramiųjų gy
ventojų turtą. Maža to, pradėjo kankin
ti žmones.

Ir pasidarė taip, kad jie nukankino 
vyriausią Jonelio brolį, o jo motiną ir 
tėvą išvežė toli nuo tėviškės. Vidutinis 
brolis pasislėpė miške ir ten pasiliko. O 
Jonelio vyriausia sesuo su savo vyru ir 
Joneliu, kuris pas ją viešėjo, pabėgo 
toli toli už jūrių marių, slėpdamiesi nuo 
plėšikų žmogžudžių.

Jonelis augo ir brendo svetimam 
krašte savo sesers globojamas. O ši, 
nors ir sunkiai gyveno, rūpinosi juo 
kiek išgalėdama kaip tikroji motina.

Baigęs vidurinius mokslus. Jonas iš
važiavo į kitą miestą siekti aukštųjų 
mokslų. Dabar jis ir pats pajėgė užsi
dirbti. Apsikrovęs darbais, retai benu
važiuodavo pas seserį. Tačiau mieste 
pažinčių jam nestokojo. Retai kada savo 
gimta kalba ir bekalbėdavo.

Ir vėl atėjo Kalėdos. Sesuo kvietė 
meiliu laiškeliu atvažiuoti šventėms pas 
juos. Kukliai gyvendama, ji nežadėjo
4 

jam linksmybių, bet tik prašė atvažiuo
ti, kad galėtų kartu sulaužyti plotkelę 
prie Kūčių stalo. Jonas turėjo ir kitų 
pakvietimų į puikų švenčių pokylį, tas 
atrodė labiau viliojantis. Jis nusiuntė 
seseriai pasveikinimą, dovanų ir liko 
mieste.

Kūčių naktį jis linksminosi triukš
mingame baliuje. Įsikarščiavęs nuo 
linksmybių, jis išėjo valandėlei į orą. 
Čia netyčia jis pamatė žvaigždėtą dan
gų. Staiga kaip banga prisiminimai už
liejo jį.

Kūčių naktis. Tolima prarasta Tėviš
kė, taip brangi šeima ir tėvų laužiama 
plotkelė. Jonui pasidarė baisus baliaus 
triukšmas. Nematomai jis išbėgo iš 
triukšmingo pokylio ir grįžo namo. Čia 
jis ilgai sėdėjo prie lango nedegdamas 
šviesos. Žiūrėdamas į tolimas žvaigždes, 
jis galvojo apie savo praeitį, prisiminė 
savo artimuosius. Ir buvo jam skaudu 
dėl visos prarastos laimės. Ir buvo jam 
taip liūdna, kad atsisakė Kūčių plotke- 
lės iš sesers rankų.

6



Pamiškėje niūksojo sniege įklimpusi 
trobelė. Jei ne maži ledo gėlėmis išda
binti langeliai ir iš kamino aukštu stul
pu išsitiesę dūmai, pamanytum, kad tai 
didžiulė sniego pusnis.

Žėrėjo sniegas saulėje kaip veidrodis, 
ir aplinkui buvo ramu ir balta. Jokio 
keliuko, jokio takelio. Viskas lygu tar
tum peiliu nubraukta. Tik kai kur vin
giuotos zuikučių pėdos, kai kur lapės 
prabėgta, kai kur varnų nusileista ir 
patrypta.

Du medžiotojai, atkišę dvivamzdžius 
šautuvus, iki kelių įsibridę sniego bliz
gesy, didelėmis kailių kepurėmis, neju
dėjo. Ne — žvėrelio jie nė vieno nema
tė. Jų akis patraukė trobelė.

— Eime, — pasiūlė vienas, — pailsė
sime, sušilsime.

— Gėda pasirodyti žmonėms be jokio 
laimikio, — atsakė antras.

— Ak, kokia čia gėda. Eime, jau ne
bespėju veidų trinti, sušalsime...

Vyrai pajudėjo. Sunkūs veltiniai 
klimpo sniege, užpakaly palikdami dvi
gubą taką, tiesų kaip geležinkelį. Tro
belė artėjo, vyrai vis smarkiau alsavo, 
vis didesniais kamuoliais garą pūtė pro 
šąlančias nosis.

Juos pasitiko didelis rudas šuo, blaš
kydamasis ant grandinės ir aštriu šiur

piu lojimu atsiliepdamas miške ir toli
miausioj apylinkėj. Vyrai matė, kaip, 
šuniui tik pradėjus loti, vienam trobe
lės langelyje ėmė suktis pirštas, pratirp
dė ledą ir išlindo akis. Medžiotojai su
stojo, nes prieš pat duris draskėsi pasi
šiaušęs šuo, nuo kurio vieno dabar te
priklausė — pateks jie į trobelę ar ne. 
Bet tuoj pat sunkiai girgžtelėjo durys 
ir prasivėrė. Pasirodė daili berniuko 
galvutė.

— Ar ponai pas mus!? — šūktelėjo 
berniukas.

— Taip! Norime truputį užeiti...
— Tėvelio nėra!...
— Mes tik apšilti norėjom.
Durys plačiau prasivėrė ir pasirodė 

keturiolikos, gal penkiolikos metų ber
niukas.

— Sargi, Sargiuk, — paglostė šunį, 
ramino. Bet įsilojusiam šuniui nelengva 
staiga nustoti. Dar sunkiau suprasti, kad 
ateiviai, dėl kurių tiek skalinta, gali 
peržengti slenkstį.

Berniukas tvirtai suspaudė dirželį, 
juosusį šuns kaklą ir tarė:

— Prašau, ponai...
Sargio duslaus urzgimo lydimi me

džiotojai įėjo trobelėn. Didžiulė moliu 
kvepianti karšta krosnis kampe, tarp 
abiejų langelių stipriai vinimis sukaltas

Jonas išėjo j gatvę. Jau buvo beveik 
rytas. Gatvių judėjimas kiek aprimo. 
Tik žybčiojo vitrinos ir privačių namų 
langai kalėdiškai iliuminuoti daugybe 
šviesyčių. Dar tebelinkčiojo galvas Ka
lėdų bobutė ir senis dideliame krautu
vės lange, o gyvulių kvartetas grojo ka
lėdines giesmes. Sniego nebuvo, dieną 
prieš tai lijo, o dabar pašalo ir viskas 
pasidengė slidžiu žvilgančiu ledu.

Jonas atėjo į savo bažnyčią. Čia jis, 
atlikęs viską kas reikalinga priimti Šv. 

Komunijai, giliai susimąstęs sulaukė 
mišių.

Kai jis klūpojo prieš baltą altorių ir 
sena kunigo ranka jam ištiesė Šv. Ko
muniją, jam atrodė, kad raukšlėta jo 
motinos ranka jam tiesia plotkelę. Tada 
jis jautė didelį džiaugsmą, kad jis vėl 
per Dievulį susijungė su savo prarastą
ja šeima.

Verkdamas iš susijaudinimo, jis pasi
žadėjo niekad neužmiršti savo tautos 
šventos tradicijos — Kūčių vakarienės.
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Clevelondo vilkiu
kai sniego pataluose. . .

Nuotr. VI. Bacevičiaus

stalas su dviem suolais, kitame kampe 
kažkokia lubas remianti spinta, šalia jos 
didelė geležimis kaustyta skrynia, sie
nose keli šventųjų paveikslai, kryžius, 
kalendorius ir mažas veidrodukas; už 
krosnies apytamsėje angoje buvo maty
ti medinės lovos galas. Niekas vyrų ne
stebino, nes jie buvo matę visokių tro
bų ir trobelių. Vos tik įžengę, pastatė 
šautuvus prie durų ir nusiėmė gauruo
tas kepures.

Berniukas užtrenkė duris. Sargio ur£- 
gimas trūkčiojo, kol pagaliau baigėsi. 
Buvo vėl ramu, tik krosnyje ugnis šo
kinėjo malkomis, tai sušvilpdama, tai su- 
šnypšdama, tai vėl pliaukštelėdama 
kaip botagu.

— Sušalote, ponai, bemedžiodami, — 
tarė berniukas, glausdamas delnus prie 
krosnies, — nusivilkite, sėskitės...

Vyrai, nieko nesakydami, nusivilko 
kailinukus, sumetė ant skrynios, o nuo 
jų veltinių varvėjo stambūs lašai ir sun
kėsi į tamsią ąslą.

Trindami delnus, vyrai žengė prie 
krosnies ir atsitūpę ištiesė rankas prieš 
dureles, tartum pačios ugnies norėdami 
pasisemti.

— Ak, koks malonumas šiluma suša
lusiam! — šūktelėjo vienas, pajutęs at- 
sileidžiančius sąnarius.

— Gal ponams karštos arbatos išvirti?
— pasiūlė berniukas.

— Ačiū, nereikia, — atsakė antrasis,
— mes tuoj eisim. Matai, dar nieko ne- 
nušovėm.

6

— Na, sakyk, o kur tavo tėvelis? Kur 
mamytė, broliukai ar sesutės?... — tei
ravosi pirmasis, įkaitęs, pasidairęs ir 
traukdamasis nuo kaitros.

— Tėvelis dirba, o mamytė... jau se
niai mirusi... sesutė taip pat... sunkiu 
atodūsiu tarė berniukas, sėsdamasis ant 
suolo.

— Dirba? Kur jis dirba?
— Lygumų lentpiūvėje.
— Lygumų! Tai bus gi penki kilomet

rai nuo čia.
— Taip, jis kiekvieną rytą išeina ir 

vakare sugrįžta.
— Na, o tu ką veiki čia visą dieną?
— Aš negyvenu čia... Aš atostogų 

parvažiavęs. Aš mokausi Šiauliuose.
— Šiauliuose!? Na, gi, žiūrėk, kaip 

įdomu! Ir mes iš Šiaulių čia pamedžioti 
atvažiavom. Ar zuikių, lapių čia pa
kanka?

— Kiekvienais metais šiame miške 
rengiamos net kelios didesnės medžiok
lės, daug prišaudė, bet dai- vis yra. Va
kar medžiotojas mačiau nešėsi kelis 
zuikius.

— Tu pažįsti poną Girūną?
— O, ten už miško... tą dvarą?... 

Taip, ten kadaise mano mamytė dirb
davo. ..

— Žinai, mes pas jį apsistojom. Poryt 
jis ruošia didelę medžioklę. Tai pašau- 
dysim... Na, o sakyk, kaip tu vadiniesi?

— Mano pavardė Arelis, vardas Jonas.
— Malonu susipažinti: Pijus Kasiulis.
— Antanas Giedrys.
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Abu medžiotojai, sušilę, draugiški ir 
linksmi paspaudė berniuko ranką.

— Na, Antanai, gal kiek užkąsim ir 
skubam atgal prie darbo. Gi juoksis po
nas Girūnas, jei tuščiomis grįšime, — ir 
Kasiulis, pašokęs nuo stalo, nubėgo į 
kampą ir atsinešė mažą odinį krepšelį, 
buvusį numestą kartu su jo kailinukais. 
Atidarė, išėmė sausų dešrelių, duonos 
ir džiovinto sūrio.

Vyrai valgė.
— Imk dešrelę, paragauk, — siūlė ir 

berniukui.
— Ne, ačiū, aš sotus...
— Ak, ką čia sotus, imk, — ir Giedrys 

įspraudė dešros galą berniukui.
Valgė visi — kvepėjo sausos rūkytos 

dešros ir tirpo gomuriuose. Ne — Jonu
kas tokių dešrelių dar niekada nebuvo 
ragavęs. Šitie ponai daug pinigų turi, 
kad tokias dešras valgo. O gal ir jis ka
da tokiu bus?

— Kada važiuoji atgal į Šiaulius? — 
staiga paklausė Jonuką Kasiulis.

— Dieną prieš Tris Karalius.
— Kaip sekasi mokslas?
— Neblogai.
— Kur gyveni Šiauliuose?
— Tilžės gatvėje.
— Kaip gi čia tavo tėvukas gali vie

nas taip atsiskyręs gyventi?
— Teta iš Pavėsių kaimo dažnai atei

na, aptvarko, padeda, tik dabar, kai la
bai šalta ir aš namie, ji rečiau pasirodo.

— Sunku čia jums, a?..

Toronto vyr. skaučių vasaros džiaugsmas. ..

LSB I-jo JAV rajono vadovai su naujuoju vadeiva 
ps. A. Banevičium (trečias iš kairės)

Nuotr. R. Šležo

— Ką padarysi. Ne visiems skirta 
lengvas gyvenimas. Tėvelis visas viltis 
į mane sudėjęs.

— Tai kuo tu ruošiesi būti?
— Apie tai aš dar negalvoju. Noriu 

baigti gimnaziją.
— Na, gerai, kas liko, atiduok tėvu

kui paragauti, — ir Kasiulis pastūmė 
Jonukui popierius su dešrelėmis ir sū
riu.

Tuo tarpu Giedrys iš kišenės išsitrau
kė buteliuką degtinės ir užsivertęs gėrė.

— Bus šilčiau... — tarė pats sau, pa
sipurtęs ir nurijęs paskutinį gurkšnį. 
Tada buteliuką įdavė Kasiuliui, kuris, 
nieko nelaukdamas, tą patį padarė, o 
pats, nuėjęs į kampą, vilkosi kailinukus.

— Dabar tavo eilė, — išgėręs Kasiulis 
pakišo buteliuką Jonukui.

— Ne, ačiū, negersiu.
— Negeri?
— Ne.
Kasiulis užkimšo buteliuką, įsikišo 

kišenėn ir apsivilko.
— Na, tai ačiū, jaunuoli, už šilumą, 

gal kada vėl pasimatysim, — ir Giedrys 
spaudė Jonuko ranką.

— Būdamas Šiauliuose, užeik, — at
sisveikino Kasiulis, — gyvenu Vilniaus 
gatvėje, 27 numeris; gal ko reiks, turiu 
rūbų krautuvę...

— Ačiū, pone, gal kada ir užeisiu.
— Na, imk, litas už gerą globą, — ir 

Kasiulis metė ant stalo pinigą, kuris 
suskambėjo Jonuko ausyse kaip" šventę 
skelbiąs varpas.
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Pirmųjų ASS studijų die
nų dalyviai La Šalette, 
Ont.

— Ačiū, pone... be reikalo... ir ber
niukas, nustebęs, sumišęs, puolėsi ati
daryti medžiotojams duris.

Sargis urgzdamas rodė dantis prie 
slenksčio. Pribėgęs Jonukas palaikė šu
nį, kol medžiotojai praėjo, pasuko į 
mišką ir netrukus dingo tankiame eg
lyne.

Jonukas grįžo trobelėn ir buvo pa
tenkintas. Jis turės ką papasakoti su
grįžusiam tėvukui. Pavaikščiojo kam
baryje, paskui atsisėdo prie stalo, pasi
ėmė pradėtą skaityti knygą. Skaitė. Bet 
čia taip neseniai buvę ponai jam neišėjo 
iš galvos. Gal jie užeis ir poryt dar, kai 
bus didelė medžioklė? Gal ir daugiau 
ponų ateis? Ir jis įsivaizdavo pilną tro
belę šautuvų, kailinių kepurių ir įrau
dusių vyrų, valgančių kvepiančias deš
ras ir klausinėjančių jį šį bei tą. Pašoko

Los Angeles broliai keliauja kalnuose. . .

jis nuo stalo, pasilenkė prie langelio, 
padraskė nagu ledą, nuėjo prie krosnies, 
įmetė keletą malkų...

Miške staiga pykštelėjo du kartus. 
Taip — čia buvę ponai šaudo. Gal pasi
sekė? Lyg koks džiaugsmas jį apėmė. 
Bet tuoj pat ir susimąstė: vargšai žvė
reliai. Juk jie mums nieko blogo neda
ro. .. Juk ir jie nori gyventi... Jonukas 
vaikščiojo iš kampo į kampą. Staiga jį 
kažkas sulaikė. Jis stabtelėjo ir akis 
įsmeigė į ąslą tarp spintos ir dėžės. Ten 
kažkas gulėjo. Nieko negalvodamas, 
puolėsi prie spintos — ir tą pačią aki
mirką jo ranka palietė storą odinę pi
niginę. .. Buvo aišku, kad vienas iš me
džiotojų čia ją pametęs. Pakėlė nuo že
mės radinį, pavartė, ir jo širdis ėmė 
smarkiau plakti. “O, kad tai būtų mano, 
atiduočiau tėvukui”, — galvojo jis, ne
besusigaudydamas nė ką daryti. Buvo 
graži piniginė su įspausta Gedimino pi
limi ir puikiais ornamentais. Pažiūrėti, 
kas joje yra! Ne — to jis nedarys. Tai 
ne jo, jis neturi tam jokios teisės. Jo
nukas valdėsi ir staiga pasileido prie 
durų, išbėgo laukan.

— Ponai’.... Ponai... — šaukė jis, 
kiek tik galėdamas. Jo šauksmas nubė
go per lygumas, jo šauksmas pasinėrė 
miške, aidėjo, bet niekas neatsiliepė.

Jonukas sugrįžo vidun, padėjo pini
ginę ant stalo, žiūrėjo į ją ir taip norėjo 
atidaryti, kad net rankas į kišenes susi
kišo lyg jomis nebepasitikėdamas.

Ką daryti? Laukti tėvuko, pasitarti. 
Ne, tėvukas gali dar kažką sumanyti. 
Reikia veikti greitai, reikia padaryti 
taip, kad jis nė nežinotų.

(Bus daugiau)
8
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SESERIJOS VEIKLA RAJONUOSE 1954-1957 M.

JAV Vidurio Rajonas
ČIKAGA. Aušros Vartų tuntas: dr-vių — 

13, atsk. sklč. — 2, narių — 274, R. kat. — 
263, ev. — 11. Skautininkių Ramovių — 1, na
rių — 25. ASD skyrių — 1, t. n. — 21, kand.
— 15, fit. — 2, ps. — 4, viso 42.

CLEVELAND. Neringos tuntas: dr-vių —• 
3, atsk. sklč. — 2, narių — 90, R. kat. -— 90, 
Skautininkių Ramovių — 1, norių — 12. ASD 
skyrių — 1, t.n. — 15, kand. — 9, fil. — 5, 
viso — 29.

DETROIT. Gabijos tuntas: dr-vių — 2, 
atsk. sklč. — 1, narių — 45; ASD skyrių — 1, 
t.n. — 6, kond. — 5, fil. — 3, viso — 14.

OMAHA. Skaučių vietininkija: dr-vių — 2, 
atsk. sklč. — 1, narių — 53, R. kat. — 52, 
ev. — 1.

GRAND RAPIDS, Mich. Vienetas mišrus su 
broliais.

URBANA. ASD skyrių — 1, t.n. — 6, kand.
— 5, viso 11.

Iš viso Vidurio Rajone yra: Jaun. skaučių — 
105, skaučių — 193, jūr. sk. — 60, oro sk. — 
10, v. sk. — 94, skt-kių — 49, akadem. — 96; 

viso — 607, R. kat. — 592, ev. — 15. Skautų 
Aido j vienetus pareina 137, Mūsų Vyčio — 40.

Atskirose vietovėse kasmet stovyklauto. Čika
gos skautės užpildžiusios žymią dalį programos 
"SkoutoramOj". Čia kortu su broliais pravesti 
skiltininkų kursai. Cleveland'o skautės, skoutinin- 
kės ir okademikės suruošė plataus mąsto "Kaziu
ko mugę". Visur aktingai dalyvauta lietuviškoj 
veikloj. Atlikta visa eilė kolektyviųjų gerųjų dar
belių. Akod. skautės dirba vienetuose, savo sky
riuose ir su Korp! Vytis. Čikagos akod. 3 met. iš 
eilės ruošė Pram. Muz. liet. Kalėdų eglutes ir kt.

Ramiojo Vandenyno Rajonas
LOS ANGELES. Palangos Skaučių vieti- 

ninkija: dr-vių — 2, atsk. sklč. — l, narių —■ 
45, R. kat. — 44, ev. — 1, ps. — 5; akade- 
mikių skaučių — 7. Viso 57.

Suruoštos 3 stovyklos. Keletas pasisekusių lau
žų — kartu su broliais. Pažymėtina, kad buv. 
vietininkė ps. D. Pulkauninkaitė su skaučių dele
gacija rado gerą progą pasimatyti su Lady B. P., 
besilankančią Kalifornijoje. Nežiūrint nepalankių 
sąlygų skautiškom darbui, padaryta nemažo: su
ruošta meno vakaras. Kalėdų eglutė, nelaimės 
metu globoto prof. M.B. šeima, Lituanus leidi
niui paaukota 10 dol. Vietininkė vyr. sklt. S. 
Dabkevičiūtė, kuri yra ir ASD pirmininkė, laukia 

daugiau talkos iš vietos skautininkių.
Kanados Rajonas

Vadeivė s. Irena Lukoševičienė, 569 Gerald 
St., Wille La Salle, P.Q. Canada.

TORONTO. Šatrijos tuntas: dr-vių — 5, 
norių — 113, sk-kių — 15, viso — 128, R. 
kat. — 114, ev. — 14. Skautų Aidos — 100%, 
taigi turėtų pareiti apie 128; M. V. — 5.

ST. CATHARINES. Gražinos dr-vė — 1. Narių
— 26. "Skautų A. — 4.

MONTREALIS. Neringos tuntas: dr-vių —- 
4, narių — 53, sk-kių — 2, viso 55; R. kat. — 
54, ev. — 1. Skautų A. — 7, M. V. — 13.

HAMILTONAS. Širvintos tuntas: dr-vių
— 3, narių — 56, sk-kių — l, viso 57, R. kat.
— 57; Skautų A — 10.

Londono skaučių būrelis žinių nesuteikė.
Iš viso Kanados Rajone yro: Jaun. skaučių — 

85, skaučių — 89, jūros skaučių — 19, vyr. 
sk. — 55, sk-kių — 18. Iš viso — 266, R. kat.
— 251, ev. — 15. Sk. A. — 149, M.V. — 18.

Kasmet stovyklaujama, iškylaujama. Suruoštas 
vienos vadovių suvažiavimas. Kalėdų ir Velykų 
progomis aplankyti ligoniai su dovanomis. Vokie
tijos skautėms užprenumeruota 3 egz. Sk. Aido. 
Vasario 16 Gimnazijos namams išpirkti surinkta 
aukų $65.50.

Vokietijos Rajonas
Vodeivė — ps. Sofija Laukaitienė, Muenchen 

54, Onyx BĮ 3/1, West Germany.
Vienetai mišrūs. Jaun. sk. kand. — 7, jaun. 

sk. — 12, viso 19. Skaučių kond. — 11, skau
čių — 9, viso — 20, jūros sk. — 7, oro — 4, 
vyr. sk. kand. — 6, vyr. sk. — 5; viso — 11; 
ps. — 2. Išviso skaučių — 63.

Didesni skaučių vienetai veikia Vasario 16 
Gimnazijoj ir Diepholz'e. Diepholz'o Birutės dr-vė 
turi 13 narių. Prie jos veikia 5 skautų skiltys. 
Ruošiasi patyrimo laipsniams, iškylauja, tvarko 
prie stovyklos rūpintojėlį. Veikti sąlygos blogos, 
bet dirbamo pogol išgales skautiškoj, lietuviškoj 
dvasioj. Norėtų įsigyti uniformas. Muencheno 5 
skautės 1955 m. vasarą "Our Chalet" Adelbo- 
dene, Šveicarijoje grožiai reprezentavo lietuves 
skautes. 1956 m. dalyvavo Lady B. P. sutikime 
bendr. vokiečių skaučių sueigoje, kur atliko dalį 
meninės programos. Dalyvauja ir šiaip iškilmin
gesnėse sueigose. Dvi rajono skautės dalyvavo 
š.m. Pasaulinėje Skaučių Stovykloje Londone. Va-

(nukelta į 16 psl.)

Venezuelos rajono vadeivė v.sl. B. Malskytė
1 9Vokietijos rajono vodeivė ps. S. Laukaitienė
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St..L.os Angeles 26,Calif.

PRAMUŠTGALVIŠKAS SKRIDIMAS

Šis pasakojimas bus jau šio to vertas, 
jei pajėgs jaunuoliuose uždegti nuoty
kių pamėgimą. Gal iš pradžių jis atro
dys pasenęs ir tinkąs gulėti dulkėto ar
chyvo užkampyje, bet perskaitę pama
tysite, kad jame spindi niekad nesens
tančioj! žmogaus pastangų ir pasiryžimo 
dvasia.

Visa istorija yra apie du jaunus žmo
nes: australą aviacijos leitenantą Perer 
ir škotą aviac. Įeit. McIntosh. Pasibai
gus Pirmajam' Pasauliniam karui, jiedu 
sugalvojo lėktuvu skristi į Australiją. 
Pinigų neturėjo, tad kreipėsi į Oro Mi
nisteriją paramos, kurios, deja, negavo, 
nes tuomet jų sumanymas visiems atro
dė labai kvailas. Vis tik jiedviem pavy
ko gauti RAF (Anglų Karališkos Karo 
Aviacijos) išmestą, kaip netinkamą nau
dotis, lėktuvą DH9, kurio 240 a.j. va
riklis Siddeley Puma buvo jau visai iš- 
sidėvėjęs ir vos besilaikė nesubyrėda
mas. Jei šie drąsūs lakūnai būtų bent 
kiek daugiau nusimanę apie mechaniką, 
tikrai nebūtų išdrįsę pradėti šio aviaci
jos istorijoje beprotiškiausio skridimo, 
kur pasisekimo galimybė buvo viena 
prieš tūkstantį.

1920 m. sausio mėn. 8 d. jiedu išskrido 
iš Hounslow į Paryžių, bet tiršta migla 
privertė nusileisti prie Conteville. Kai 
pagaliau pasiekė Paryžių, sugedo ben
zino pompa, kurią sutaisyti reikėjo tri
jų dienų. Dar nepasiekus Lijono pompa 
vėl pradėjo neveikti. Teko dvi dienas 
praleisti ją betaisant. Sekantis sustoji
mas turėjo būti prie Genojos įlankos, 
bet beskrendant išbėgo alyva ir juo- 
dviem teko kuo skubiausiai sugrįžti 
šimtą mylių be alyvos. Tuo tarpu oras 
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pablogėjo. Per Apeninų kalnus reikėjo 
skristi 14.000 pėdų aukštyje, kur buvo 
tap šalta, kad jiedu vos nesušalo. Dvi 
valandas skrido nematydami žemės. Kai 
kalnai buvo perskristi, jie nusileido į 
3.000 pėdų aukštį, bet čia užsidegė lėk
tuvas. Išjungę benzino padavimą, šiaip 
taip pasiekė žemę.

Po didesnių pataisymų pasiekė Brin
disi, iš kur turėjo skristi per Adrijos 
jūrą. Tiesiog likimo saugomi atskrido į 
Atėnus, o iš ten į Kretos salą. Iš Kretos 
perskridę 220 mylių virš Viduržemio 
jūros pasiekė vakariniame Egipte Marša 
Matruk, o vasario 21 d. nutūpė Kaire.

Helouan aerodrome jie dirbo dvi die
nas prie savo “laužo” — propeleris kli
bėjo, karburatorius kaip reikiant nedir
bo, visi varžtai buvo atsileidę, magnetai, 
alyvos filtrai, o, vienu žodžiu, viskas 
buvo netvarkoje. Be to, instrumentai 
buvo išsireguliavę ir ypatingai blogame 
stovyje buvo greičio rodyklė. Ir visą ke
lią iki Egipto atskrido nė karto neišva
lę žvakių!

Vasario 25 d. drąsūs draugai pakilo 
skridimui į Bagdadą tiesiausiu keliu. 
Tą dieną perskrido Sinajaus dykumą ir 
nusileido prie Ramleh .Iš čia kelionės 
kryptis ėjo skersai Arabijos. Jiedu bu
vo pirmieji lakūnai, čia skridę. Jų ne
sustabdė nei stiprūs vėjai, nei smarkūs 
lietūs. Nusileidimas dykumoje būtų 
reiškęs mirtį badu ar būti nužudytiem 
arabų plėšikų. Pagaliau pasisekimai bai
gėsi ir vakare teko tūpti. Naktį praleido 
prie lėktuvo, pasikeičiant budėdami. 
Anksti iš ryto pastebėjo besiartinant 
būrį arabų, kurių laikysena nieko gero

Mokomės skraidyti "Padangės" stovykloje
Nuotr. A. Gustaičio
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Čikagos oro skautai su 
"Padangės" stovyklos 
vadovybe

Nuotr. J. Garbavojaus

nežadėjo. Aišku, kad tiek daug rizika
vus, jiedu nesirengė lengvai pasiduoti. 
Pasirodė, kad vienas iš jų buvo įsidėjęs 
keletą granatų, tai su jomis ir savo re
volveriais sulaikė plėšikus ir arčiau ne
prisileido tol, kol pagaliau pavyko už
vesti variklį ir pakilti.

Pasiekę Bagdadą buvo gražiai sutikti 
ir priimti anglų aviacijos bazėje, iš kur 
jie skubėjo per Balučistaną į Karachi, 
kurį pasiekė kovo 8 d. Atvykus į Delhi, 
jų lėktuvas atrodė baisiai — sparno 
medžiaginis aptraukimas nuo nuolati
nės drėgmės buvo apipuvęs ir sutrūki
nėjęs išilgai nerviūrų, gi sparno vidu
rys išsirietė. Nedelsiant imtasi lėktuvą 
taisyti. Nors pagalbon atėjo anglų avia
cijos karininkai, stovėję Indijoj, bet su
tvarkyti šį lėktuvą, kad būtų įmanoma 
su juo skristi, darėsi vis sunkiau ir sun
kiau.

Iš Delhi per Bengalijos įlanką išskri
do į Rangūną, tačiau pakeliui buvo pri
versti nusileisti tankiame miške, nuo 
ko jų sulopytas lėktuvas vėl riukentėjo. 
Balandžio 4 d. pasiekė Rangūną ir pajė
gė nuskristi dar šimtą mylių iki Moul- 
mein. Čia lėktuvas visai atsišakė jiems 
tarnauti ir nukrito. Kol jis buvo sutai
sytas tiek, kad galėtų tęsti kelionę, teko 
išlaukti šešias savaites. Viskas buvo da
roma improvizuotai — nauji ratai pada
ryti iš ripkų, nupjautų nuo rąsto, o su 
varžtais suveržę du senus automobilio 
radijatorius padarė savo varikliui nau
ją. Vis dėlto netrukus turėjo naują ava
riją — prie Batavijos nunėrė žemyn ant 

nosies sulaužydami propelerį.
Per anglų konsulatą iš tenykštės olan

dų valdžios gavo naują propelerį, bet 
prieš išskrendant bandydami lėktuvą ir 
tą sulaužė. Reikėjo prašyti dar vieno. 
Tuomet olandų karo aviacija davė jiems 
du geru mechaniku, kurie sutvarkė DH9 
taip, kad jis vėl buvo panašus į skrai
dantį prietaisą.

Sekantis kelionės tarpas kėlė jiems 
daugiausiai rūpesčių, nes norint pasiek
ti Australiją reikėjo skristi virš jūros 
daugiau kaip 400 mylių. Kai su dideliais 
vargais perskrido Timoro kalnus paga
liau pasiekė vandenyną, pastebėjo, kad 
iškrito variklio rutuliniai guoliai. Ir 
taip tematydami apačioj vandenį, o vir
šuj debesis skrido 8 valandas. Žemę pa
matė kaip tik prieš ištekant paskuti
niams alyvos lašams. Gale liepos mėne
sio vos su keliais benzino lašais jie nu
sileido Famy Bay, šiaur. Australijoje.

Nors Australija pagaliau buvo pasiek
ta, bet jų rūpesčiai ir bėdos nesibaigė. 
Sukauptomis jėgomis pasiekė Sidnėjų, 
kur Mascot aerodrome rugpjūčio 22 d. 
buvo sutikti didžiulės žmonių minios. 
Tačiau judviejų kelionės tikslas buvo 
Melburnas ir šiame paskutiniame per- 
skridime DH9 pagaliau sutiko savo li
kimą. Prie Culcairn šis lėktuvas nusmi
go į žemę 70 mylių per valandą greičiu 
ir atsimušęs visas subyrėjo, o lakūnai 
tik nepaprastos laimės lydimi išliko 
gyvi.

Jiedviem buvo paskolintas kitas lėk-
(nukelta j psl. 15)
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Skyrių veda jūrų s. B.Stundžia, 89 Glenlake Ave. .Toronto,Ont. .Canada

REGATOS
Yra priimta, kad regatose dalyvautų 

pastatai, kurie naudoja tiktai vėjo va
romąją jėgą. Tačiau atskiros regatos 
gali būti suruoštos ir kitokio tipo lai
vams. Kai garas pakeitė bures kaip va
romąją jėgą, buvo išpopuliarėję garlai
vių regatos, kur labai dažnai tik dvi 
korporacijos išstatydavo savo garlai
vius, kurie kovodavo dėl pirmenybės. 
Korporacija, kurios garlaivis ateidavo 
pirmasis, paprastai atimdavo nemažai 
pelno iš pralaimėtojo, dėlto, regatai už
sibaigus, iškildavo nemažai ginčų. Irkli
nių valčių lenktynės yra tik kai kur be
sutinkamos. Kai kurie Amerikos uni
versitetai ir karo laivyno akademijos, 
irklinių valčių lenktynes skaito savo 
tradiciniu sportu ir laiko pirmoje vieto
je tarp kitų sportų. Irklinės valtys yra 
skirstomos j klases pagal jų ilgį ir irklų 
skaičių.

JACHTŲ REAGTOS. Kiekvienai 
jachtų regatai pravesti yra sudaromas 
regatos komitetas, kuris yra atsakin
gas už regatos suruošimą ir jos prave- 
dimą. Visos jachtos, kurios dalyvauja 
regatoje ir randasi regatos nustatytoje 
zonoje, privalo klausyti regatos komi
teto nurodymų. Komitetas turi teisę 
nepriimti bet kokios jachtos įsiregist- 
ravimo j regatą, net nepaaiškinus prie
žasčių. Visi komiteto sprendimai yra 
pagrįsti nustatytų regatinių taisyklių, 
tačiau, kartais pasitaiko, kad jokios re- 
gatinės taisyklės negalima piiitaikyti, 
tai tokiu atveju, jachta dažniausiai būna 
diskvalifikuojama.

ĮGULA. Jeigu nėra nustatyta regati- 
nėse taisyklėse arba teisėjų komiteto 
nutarta, įgulos skaičius jachtoje, įskai
tant ir škiperį, neturi būti didesnis kaip: 
2 asmenys — jachtai turinčiai 100 kv. 
pėdų burių plotą, bet nedaugiau kaip 
200 kv. pd.; 1 asmuo, kiekvienam 250
12 

kv. pd. burių plotui, jachtoms turin
čioms virš 200 kv. pėdų burių plotą, 
plius 3.

Jachtos, turinčios 32 pėdų ilgio van
dens liniją, esant moterims ant borto, 
kurios tačiau, neatlieka jokio įgulos 
darbo — yra nepriskaitomos įgulai. Ant 
mažesnių pastatų, jos yra priskaitomos 
įgulai.

BURĖS. Pagal regatines taisykles, pa
statai gali kelti bures: Slupas gali kelti 
did burę, pagrindinę viršburę (topo), 

Regato Jubiliejinėj jūrų skautų stovykloje Nuotr. P. Labanausko

špinakerį arba keturkampes bures ir 
bent kokias bures savo priekiniame tri
kampyje. Jaulas ir kečas gali kelti tas 
pačias bures kaip ir slupas, priedo be- 
zano viršburę (topo) ir bezano štagos 
burę.škuneris taip pat gali kelti visas 
slupo bures, arba bezano ar bezano virš
burę (topo) vietoje pagrindinės burės 
(didburės) ir pagrindinės viršburės, 
esant tristiebiui škuneriui; plius štago
bures tarpe stiebų, išskyrus viršburės, 
kurios nusitęsia už stiebų topų arba už
gafelių. Nei viena burė, kuri yra pritai
syta prie jai nuolatos naudojamo buo
mo, neturi nusitęsti už buomo arba to
liau už stiebo.

BALASTAS. Visi daiktai, kurie pri
klauso jachtai, negali būti nuimti ir nu
nešti nuo jachtos. Kopėčios, laiptai, van
dens tankai, grindys, kabina, bei visos 
kitos vidujinės ir išorinės dalys turi bū
ti taip paliktos, kaip jos yra. Bent vie
nas geras inkaras turi būti laikomas 
ant denio. Kilnojamasis balastas pa

prastai yra sudedamas kur nors po grin
dimis arba po suolais. Nuo 9 vai. vaka
ro iki sekančios dienos regatos pabaigos 
niekas neturi būti perkelta iš savo vie
tos.

SAUGUMAS. Joks žmogus neturi tei
sės įlipti ar išlipti iš jachtos, regatos 
metu; išimtis — jeigu įvyksta nelaimė 
ar kas nors suserga. Jeigu pasitaiko 
žmogus už borto, tai jis turi būti paim
tas atgal ant borto, prieš tęsiant regatą 
toliau. Taip pat, kiekviena jachta, turi 
suteikti pagalbą kitai, nelaimės atveju. 
Tokiu atveju, regatos teisėjų komitetas 
nusprendžia kas turi būti padaryta su 
jachtomis, pasitraukusiomis iš regatos, 
teikusioms pagalbą. Regata gali būti 
pakartota, arba perplaukta, pasitrauku
sių iš regatos jachtų.

jachtos, turinčios 32 pėdų ilgio van
dens liniją, privalo turėti bent du tin
kamus gelbėjimo žiedus, ant kurių vie
no, turi būti pritaisyta šviesa, dieną ir 
naktį. Mažesnės jachtos privalo turėti 
ant denio, lengvai vairininko pasiekia
mą bent vieną gelbėjimosi žiedą.

SIGNALAI. Paprastai, paruoštos re
gatos komiteto instrukcijos paaiškina 
visus regatoje naudojamus ženklus ir 
signalus. Prieš iškeliant signalus, ko
mitetas turi iššauti atatinkamus šūvius, 
kad atkreiptų jachtų dėmesį. Jeigu yra 
iškeliami P, C ir O signalai, kurie reiš
kia regatos atidėjimą, atšaukimą ir nu
kėlimą vėlesniam laikui turi būti iššau
ta du šūviai. Vieno šūvio užtenka vi
siems kitiems signalams.

KITI ĮSPĖJIMAI. Jeigu regatos komi
tetas neduoda kitokių nurodymų, tai 
jachtos turi turėti savo klasės raidę ar
ba numerį su jos regatinių numeriu, 
ant abiejų didburės pusių, ne vienodam 
aukštyje, maždaug % burės aukščio 
nuo buomo. Raidės ir numeriai turi būti 
tamsios spalvos ir ryškūs.

Nė viena jachta neturi teisės panau
doti kitokią varomąja jėgą, kaip tiktai 
vėją ir bures, o užsiinkaravusi, neturi 
teisės palikti inkaro. Išskyrus inkarą, 
visas kitas jachtos aptarnavimas turi 
būti atliktas rankų jėga. Motoro jėgą 
galima panaudoti užplaukus ant seklu
mos ar kur nors užkliuvus, tačiau ir čia 
jachta turi teises panaudoti savo sraig
tą ir negali būti nuvilkta į gilumą ki
tos jachtos.

KURSAS. Regatoje vartojamas kur-
13
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sas yra nevienodas savo ilgiu, bei. forma. 
Dažniausiai sutinkama forma yra tri
kampis, kuris gali būti atžymėtas bojo- 
mis arba vėliavaitėmis. Regatos komi
tetas savo nurodymuose, kuriuos kiek
viena regatoje dalyvaujanti jachta gau
na prieš startą, nurodo į kurią pusę kur
sas turi būti imamas ir iš kurios pusės 
kiekviena boja apeinama. Kursas gali 
būti pakeistas net ir tuo metu, kai jach
tos jau yra paėmę startą ir plaukia apie 
nustatytą kursą. Regatos komitetas gali 
iššauti šūvį ir pakelti “V” vimpilą, ku
ris reiškia kursą į priešingą pusę. Taip 
pat, kursas gali būti sutrumpintas. Kai 
viena klasė užbaigia ir visos jachtos 
pereina finišą, regatos komitetas gali 
sutrumpinti plaukimo atstumą arba jį 
pakeisti sekančiai klasei, tačiau, visa 
tai turi būti atlikta tris minutes prieš 
starto signalą.

Jachtos pradėję startuoti, o taip pat 
ir sekančioms klasėms, viskas gali būti 
atšaukta. Dažniausiai tai yra daroma 
dėl netinkamo oro, pradingusios bojos 
ar vėliavaitės kurios atžymi kursą, o ir 
pradėjus temti. Pakartojant regatą, į 
pirmųjų jachtų tarpą gali būti priimta 
naujų konkurentų ir nesvarbu, kokias 
taisykles jachta buvo sulaužiusi; pakar
tojant tas neužsiskaito.

STARTAS (Pradmė). Starto signalai 
— dėmesinis, pasiruošimo ir starto sig
nalas turi būti iškelti arba iššauti 5 ar
ba 3 minučių pertraukomis. Kiekvienas 
starto signalas turi būti nuleistas 30 se
kundžių prieš iškeliant sekantį, jeigu 
tai daroma su vėliavaitėmis. Startuo
jant jachtas klasėmis, kiekvienas starto 
signalas, sekančiai klasei reiškia pasi
ruošimą. Nesvarbu, kad starto signalas 
ir nelaiku būtų duotas, jis kontroliuoja 
startą ir neturėtų išardyti sustatytos 
klasių tvarkos. Kiekvienos jachtos lai
kas yra paimamas nuo starto signalo. 
Jachta kuri per anksti ar neteisingai 
pereina starto liniją, turi nekliudyti ki
toms, sugrįžti ir iš naujo pradėti. To
kios jachtos, kurios per anksti startuo
ja, turi būti atšauktos. Tačiau, jeigu 
joms ir joks ženklas nėra duotas iš tei
sėjų laivo, tai nereiškia, kad ta jachta 
gali ir toliau tęsti, nepakartojusi starto.

FINIŠAS (Baigmė). Kaip startas, taip 
ir finišas turi būti pereitas laikantis tai
syklių. Jeigu šioje vietoje yra bent ko
kia taisyklė sulaužoma, tai jachta yra
14

Bostono jūrų skautai. . . Dėmesio sesės!

diskvalifikuojama. Finišo linija gali bū
ti atžymėta nuo bent kokios bojos ar 
vėliavaitės ir nusitęsianti iki teisėjų lai
vo. Kartais pasitaiko, kad kokia nors 
kursui atžymėti boja ar vėliava pra
dingsta, dėl kurios priežasties jachtos 
gali būti atšauktos ir regata perplaukta 
iš naujo. Paprastai yra priimta, kad sau
lei leidžiantis viskas yra baigiama, jei 
ne, tai atidedama kitai idenai.

Taip pat pasitaiko, kad dvi jachtos 
pereina finišo liniją kartu ir abi parei
kalauja paskirtos premijos. Tokiu atve
ju tos dvi jachtos turi apiplaukti kursą 
iš naujo arba traukti burtus, metant pi
nigą.

PROTESTAI. Regatai pasibaigus, 
kiekviena jachta gali dėl ko nors pa
reikšti protestą. Visi protestai turi būti 
pristatyti raštiškai regatos teisėjams, su 
protestuotojo parašu ir trumpu įvykio 
aprašymu. Tokius protestus komitetas 
turi gauti ne vėliau, kaip 6 vai. vakaro 
sekančią dieną, regatai užsibaigus. Jei
gu protestas atitiks visus reikalavimus 
ir turi gerą pagrindą, tai tuomet yra 
sušaukiamos abi šalys apklausinėjimui, 
kur įvykis apsvarstomas. Teisėjų komi
tetas darąs sprendimą paštu išsiunčia 
abiems šalims.

Jeigu jachtos savininkas yra nepa-
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tenkintas regatos teisėjų sprendimu, tai 
jis turi teisę kreiptis į Tautinę Buriuo
tojų Sąjungą dėl galutino sprendimo. 
Čia pravedamas apklausinėjimas daly
vaujant regatos teisėjų atstovui ir pro
testuotojui. Regatos teisėjai turi prista
tyti paruoštą kurso, oojų ir jachtų pas
kutinių pozicijų, dėl kurių iškilo ginčas, 
škicą. Kiekvieną protestą sąjungos sek
retorius įtraukia į bylas ir sprendimus 
išsiuntinėja paštu, pasilikdamas ir savo 
bylose vieną kopiją. Sprendimas yra iš
siuntinėjamas ne vėliau kaip 30 dienų 
po apklausinėjimo ir šis sprendimas yra 
galutinis. Jeigu jachtos viena kitai yra 
padariusios žalos, ir jeigu yra reikalas 
sumokėti regatos teisėjų komitetui arba 
sąjungai už apklausinėjimą ar kitas iš
laidas, tai pralaimėjęs sumoka viską.

v.valt. A. Andrašiūnas

JŪRŲ SKAUTŲ ŽINIOS
• Čikaga. Sesės gintarės turėjo puikia iškyla 

j gražiosios gamtos ir meno kampelį — Ravina 
Park, Čikagos priemiestyje. Broliai budžiai gra
žiai pasitarnavo, pasirūpindami transportu. Visi 
buvo patenkinti, galėdami valandėlę ištrukti iš 
didmiesčio triukšmo, pasigėrėti puikia muzika ir 
karališkojo Danijos baleto artistų pasirodymu.

• Pasitraukus iš pareigų br .A. Žilinskui, nau
ju Australijos jūrų sk. skyriaus vedėju paskirtas 
v.v. Vyt. Vaitkus iš Viktorijos-Tosmanijos tunto.

• Jubiliejinės jūrų skautų stovyklos ženklas - 
medalis yra išsiųstas broliams jūrų skautams Vo
kietijoje per tunt. ir Vietininkų ps. T. Gailių. Jis 
yra didelis jūrų skautų rėmėjas ir globėjas ir vie
nas iš jūrų sk., laimėjusių regatas dar laisvoje 
Lietuvoje.

• Čikagos sesės j. skautės padengė jubiliejinio 
ženklo persiuntimo išlaidas jūrų skautėms Vokie
tijoje.

• Visi jūrų skautai, davę įžodį ir nedalyvavę 
jubiliejinėje stovykloje, gali gauti jubiliejinį ženk- 
lą-medalį jūrų skautų skyriuje, prisiuntė $1, ad
resu: j.s. L. Knopfmileris, 5749 So. Carpenter St., 
Chicago, III., USA. Ten pats galima įsigyti ir jū
rų skautams skirtą jubiliejinį Sk. Aido nr. 3, ku
riame yra daug įdomių straipsnių iš jūrų skautų 
istorijos.
HAMILTON, Ont.

v.valt. A. Pilypaitis, buvęs Gedimino laivo lai
vininku Montrealyje, baigia atgaivinti jūrų skau
tų vienetą.
TORONTO, Ont.

Į sezono uždarymo proga suruoštą arbatėlę at
silankė VS v.s. St. Kairys.
CHICAGO, III.

Jau pradėti buriavimo kursai. Kursus veda jū
rų ps. E. Jasiukaitis ir jūrų ps. A. Levanas.

(atkelta iš psl. 11) 
tuvas ir rugpiūčio 31 d. jie užbaigė savo 
15.000 mylių kelionę, pasiekdami Fle
mington lenktynių aikštę Melburne.

Čia juodu sutiko ir pasveikino pats 
ministeris pirmininkas Hughes, kurs sa
vo kalbą užbaigė šiais žodžiais: “Šiuo 
savo žygiu jūs praturtinot pasaulį”

Taip, jis pasakė tikrą tiesą. Praktiškai 
galvojant judviejų žygis buvo labai ne
naudingas, bet jis pasitarnavo įrodymui, 
ką gali padaryti žmogaus energija ir 
baimės nežinanti dvasia.

sulietuvino ps. V. Tamulaitis

PADANGĖS” STOVYKLA
Oro skautų stovykla “Padangė” įvyko 

š.m. rugsėjo mėn. 1-8 d.d. gražiuose Mi- 
chigano miškuose, Big Blue Lake ežero 
pakrantėje. Joje stovyklavo oro skautai 
iš Čikagos, Bostono, Detroito ir svečių 
skautų skiltis iš Čikagos — viso 27 da
lyviai. Stovyklautojams talkininkavo 3 
vyr. skautės iš Čikagos ir viena iš Bos
tono, kurios gamino maistą.

Stovyklos vadovybę sudarė: stovyk
los viršininkas ps. V. Černius, viršinin
ko pavaduotojas j.ps. A. Levanas, dva
sios vadas kun. Raibužis, S.J. (visi iš 
Čikagos) ir stovyklos komendantas sk. 
vytis v.sl. A. Levinas (iš Bostono).

Oras pasitaikė labai geras, tad daug 
laiko buvo skiriama skautiško patyri
mo pagilinimui, iškyloms bei sportui. 
Įvairiomis progomis susirinkus buvo 
gvildenami oro skautų reikalai, o taip 
pat praktiškai susipažinta su skraidy
mu lėktuvais. Tenka apgailestauti, kad 
nesant arti tinkamos vietos, Detroito 
oro skautai negalėjo pademonstruoti 
savo atsivežtų modelių. Po dienos užsi
ėmimų vakarais susėdus prie liepsno
jančio laužo mintimis ir dainomis bū
davo skrendama į tolimos tėvynės pa
danges.

Savaitgalyje stovyklą aplankė Čika
gos oro skautės bei vyr. skautės su sk. 
vyčiais. Visiems svečiams patiko sto
vyklavietė ir jos gražios apylinkės.

Paskutiniam laužui liepsnojant, oro 
skautai, išreikšdami padėką puikiai mai
tinusioms sesėms, jas apipynė vainikais.

Ši pirmoji oro skautų stovykla, vy
kusiai suorganizuota Čikagos oro skau
tų, visiems dalyviams paliko mielus pri
siminimus. V. D.
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(atkelto 15 psi. 9) 
deivė atkakliai kovoja su nepalankiom gyvenimo 
ir skaut. darbo sąlygom. Remkime.

JAV Rytinis Rajonas
Vadeivė v.s. E. Putvytė, 46 Grace St, Hartford, 

Conn.
BOSTONAS. Baltijos skaučių tuntas: drau

govių — 2, atsk. sklč. — 2, narių — 84, R. 
kat. — 81, ev. — 3. Skautininkių — 6, tunte 
dirba 2. ASO skyrių — 1, fit. — 1, t.n. — 4, 
kand. — 1, viso — 6. Skautų Aido pareina 28, 
Mūsų Vyčio — 8.

ELIZABETH. Lazdynų Pelėdos dr-vė — 1, atsk. 
sklč. — 1, narių —; 36, R. kot. — 36. Skautų 
Aido — 12, M. Vyčio — 5.

HARTFORD. Šatrijos skaučių vietininkijo: 
dr-vių — 3, atsk. sklč. — 1, R. kat. — 46, 
sk-kių — 5, Skautų Aido — 15, M. V. — 1 3.

NEW HAVEN. Atskirų sklč. — 2, narių — 15, 
R. kat. — 15. Skautų Aido — 1.

NEW YORK. Dr-vių — 2, narių 63, sk-kių — 
1, viso 64. R. kot. — 64.

ROCHESTER. Birutės dr-vės — 1 (2 v. sk. bū
reliai ir 3 skiltys); narių — 45, R. kat. — 44, 
ev. — 1. pask. — 1; Skautų Aido — 12.

WATERBURY. Baltijos dr-vė — 1, norių —• 
29, sk-kių — 5, viso — 34, R. kat. — 32, ev.
— 2; akad. skyr. t.n. — 2, kand. — 7, viso
— 9. Skautų Aido — 18, M. V. — 7.

WORCESTER. Neringos vietininkijo: drau-

DETROITO ORO SKAUTAI
Detroito oro skautai įsikūrė 1956 m. kovo 4 

d. Tunto sueigoje pranešus, atsirado šeši skau
tai, norintieji pakilti j erdves.

Per metus narių skaičius padidėjo 4 oro skau
tais, ir draugovės sąstatas dabar yra sudaromos 
iš dešimties oro skautų.

Per pirmųjų d-vės sueigų skautai savo drau
govę pavadino Gen. Gustaičio vardu.

Nuo įsikūrimo buvo padaryta daugiau kaip 
80 sueigų, kurios buvo uoliai lankomos. Suei
gose buvo einama trečiojo oro skautų patyrimo 
laipsnio programa, kurių visi kandidatai perėjo 
per 3 mėnesius ir tapo pakelti j oro skautus.

Visi oro skautai buvo mokomi statyti ovio- 
modelius. Buvo suruošta aviamodelių paroda, ku
rioje išstatyta virš 40 modelių. Parodos proga 
buvo išleistas pirmasis laikraštėlio numeris "į 
erdvę".

Nuo jsikūrimo draugovės skautai dalyvavo ke
turiose stovyklose ir buvo nuvykę į Čikagos oro 
skautų sąskrydį.

Sekantiems metams programoje yra numatyto 
tęsti aviomodelių statybų, dalyvauti rungtynėse, 
gilinti žinias aviacijoje, studijuoti Lietuvos avia
cijos istorijų ir žengti pirmyn lietuviškoje skau- 
tybėje ir aviacijoje.

Numatyta įsigyti d-vės vėliava, o ateityje ir 
sklandytuvų arba lėktuvų.

Draugovės sąstatų sudaro šie oro skautai: Al
gimantas Augūnas, Vytautas Boukys, Romas Bu
lota, Davetas Dulaitis — draugininkas, Vitos Ki- 
likevičius, Alfredas Kulikauskas, Šarūnas Lišaus- 
kas, Algirdas Plečkaitis — adjutantas, Rimantas 
Plepys, Janos Šostokas—adjutanto pavaduotojas.

šiuo metu du oro skautai mokosi skraidyti ir 
o.s. Jonas Šostokas jau skraido savarankiškai.

Gen. Gustaičio d-vė dėkoja "L. K. Šarūno" 
laivui už broliškų leidimą naudotis jų buklu. A.D.
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govių — 2, atsk. sklč. — 2, narių — 51, ps.
— 2, viso 53.

Pastaba: Žinių nesuteikė Baltimorės Dai
navos t., Philadelphia Šešupės t., Bridgeport'o 
Vaidilučių sklt., ir Putnam Aušros dr-vė.

Iš viso Rytiniame Rajone yra: Jaun. skaučių — 
86, skaučių — 182, jūros skč. — 6, vyr. skč.
— 88, sk-kių — 18, akodem. — 16. Viso — 
396; R. kat. — 386, ev. — 10. Skautų Aido —— 
86, Mūsų Vyčio — 33.

1955-57 m. darbo apyskaita
Sušaukti 3 rajono vadovių suvažiavimai tikslu 

planuoti, derinti ir instruktuoti rajono darbą, o 
taip pat per paskaitos pasisemti žinių. 1. 1955 m. 
vasario 24-25 d.d. Bostone; 2. 1956 m. rugsėjo 
15-16 d.d. New Yorke; 3. 1957 m. birželio 1-2 
d.d. Worcesteryje.

Vyr. skaučių suvažiavimai
Sušaukti 2 rajono vyr. skaučių suvažiavimai:

1. 1956 m. spalių mėn. 11-12 d.d. New Britain'e;
2. 1957 m. birželio mėn. 1-2 d.d. Worcesteryje. 
Suvažiavimų tikslas aptarti vyr. skaučių proble
mas, kurti savo tradicijas, pasisemti naujų žinių 
iš paskaitų ir turėti progos arčiau bendrauti su 
kaimyninių vietovių jaunimu.

Konkursinis laužas
1956 m. birželio 9 d. dr. M. Devenio ūkyje, 

netoli Waterburio, Conn, buvo suruoštos konkurs. 
laužas tikslu pakelti laužų kultūrą. Laužą pra
vedė s. V. Bražėnas.

Stovyklos
1956 m. rugpj. 18-25 d.d. buvo surengta jaun. 

skaučių stovykla "Dubysa" Putname, Conn. Va
dovavo v.si. Diana Papievytė. Stovyklavo 40 jaun. 
skaučių.

1956 m. rugpj. 25 d. ligi rugsėjo 3 d. įvyko 
skaučių stovykla "Neris" South Woodsook, Conn. 
Vadovavo s. Marijošienė.

1957 m. rugpj. 10-17 d.d. įvyko jaun. skaučių 
stovykla "Neringa" Putname, Conn. Vadovavo 
v.si. R. Tonkūnaitė ir v.si. L. Petrauskaitė. Sto
vyklavo 26 jaun. skautės.

1957 m. rajono stovyklos neruošta. Stovyklau
jama buvo trijose vietovėse, kad didesnis vietos 
vadovių skaičius turėtų progos pasireikšti ir tin
kamiau galėtų pasiruošti ateinančių metų tauti
nei stovyklai.

Vyresnės skautės
Suorganizuota vyr. skaučių kandidatavimas ir 

pravesto 6 vyr. skaučių įžodžiai, (žodį davė 28 
skautės. Vyr. skaučių rajono vadove išrinkto M. 
Plečkoitytė.

Tėvų Komitetų Suvažiavimas
Rajono Vado V. Nenorto sukviestas 1956 m. 

spalių 27 d, Worcestery įvyko Tėvų Kom. atstovų 
suvažiavimas. Aptarto sesių ir brolių reikalai, 
bendradarbiavimo klausimas su tėvais ir rajono 
vadovybės iškeltos sesių problemos.

Rajono lankymas
Vyriausio Skautininke aplankė rajoną vadovių 

ir vyr. skaučių suvažiavimo metu 1957 m. bir
želio 1-2 d.d. Worcesteryje.

Rajono vadeivė aplankė visas vietoves jas ins
truktuodama ir švenčių metu. Visa rajono veikla 
vyksta skautiškoj ir lietuviškoj dvasioj.

Anglijos Rajonas
Vadeivė s. Danutė Fidlerienė, 48 Henry Rd., 

West Bridgeport, Nottingham, England.
Vienetų — 6, narių — 57; jaun. skč. — 16, 

skaučių — 27, vyr. skč. — 13, sktn. — 1, R. 
kat. 57; gauna Skautų Aido — 6, M. V. — 5.
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fyųub eina...J (iš būrelio paslapčių)

Na, pagaliau toji sueiga pasibaigė... 
Dr. J. Basanavičiaus skautų-vyčių būre
lis — devynios galvos ir aštuoniolika 
kojų — pasipylė į kampus ieškoti savo 
apsiaustų ir skubėti, skubėti. Taip jau 
reikia. Čia visi skuba, o jaunimas dar 
labiau. Vienam laikas į šokius, kitam į 
pasimatymą, į repeticijas, į kinus, ak 
— to bėgimo visokio!...

— Broliai!... Broliai!... — suplojo 
delnais staiga būrelio vadas, — palau
kite dar, neišeikite!...

Petras pyko ant savęs, nesprukęs iš 
būklo be apsiausto. Ko gi jam dabar 
prireikė. Ak, visada taip būna — po su
eigos dar viena.

Sustojo visi ratu. Vieni jau buvo ap

sivilkę, kiti tik vilkosi, o Petras, vieną 
ranką tesuėjęs į rankovę įkišti, stovėjo 
pastyręs.

— Broliai, dar vieno labai svarbaus 
dalyko sueigoje nepalietėm...

Būrelio vadui niekas nieko neatsakė. 
Susidomėjo. Negi jis, visada taip planin
gai pravesdamas sueigas, būtų dabar ką 
pamiršęs.

— Neporiu jūsų ilgai trukdyti; visi 
skubam, visi savų reikalų turim, — tęsė 
toliau būrelio vadas. — Aš tik norėjau 
jau šiandien paklausti, kaip jums se
kasi “Skautų Aidą” platinti?...

Nelauktas klausimas visus taip ir pri
kalė prie grindų. Tik galvos sukiojosi, 
akys kažkur žvalgėsi, tartum klausimas

Anglijos rajone leidžiamas skautų laikraštis 
"Budėk", kuriame vodeivė veda skaučių skyrelį. 
Kasmet skautės ir skautai suskrenda į Lietuvių 
Sodyba stovyklauti. Įsteigta "Pušelės" vardo vyr. 
skaučių būrelis. Jo norės gyvena įvairiose vieto
vėse. Dirbama susirašinėjimo būdu ir bent du 
kortu į metus įvyksta suvažiavimai. Bradfordo 
Šatrijos Raganos dr-vė turi savo tautinių šokių 
grupę, kuri su šokiais gražiai pasirodė Anglijos 
skautėms. Pasaulio skaučių Šefei lankantis pas 
angles, mūsų skautės išsirūpino leidimą dalyvauti 
su savo vėliavomis. S.m. 8 skautės lobai grožiai 
pasirodė Pasaulinėje Skaučių Stovykloje. Visų dė
mesį atkreipė tautiniais šokiais, dainomis, savo 
gražiais tautiniais rūbais, susiklausymu bei pa
reigingumu. Reprezentacinio vieneto sudėtyje bu
vo ir pati vodeivė. ir jos nepailstamoji pavaduo
toja v.sl. R. Bružinskienė.

Venezuela; Rajonas
Vodeivė v.sl. Birutė Malskytė, Casalta Bloąue 

19-C-4, Caracas, Venezuela.
Veikia 3 vienetai, bet žinios gautos tik iš Ži

vilės dr-vės, vadovaujamos Jadvygos Klovaitės.
Vienete yra 14 skaučių, 2 vyr. skautės, 2 skou- 

tininkės; viso — 18. R. kot. — 17, ev. —- 1. 
Skautų Aido — 2, Mūsų Vyčio — 3.

Padaryta 15 sueigų, 5 iškylos. Lankomi ligo
niai, prižiūrimi mirusiųjų kopai. Prisidedama prie 
lietuviškos veiklos.

Australijos Rajonas
Vodeivė ps. Irma Loisvėnaitė, 6 Naiper Cresc. 

Essendon. Vic. Australia.
Veikia skaučių skyriai prie tuntų ir vietn. viso 

5, norių — 149. Jaun. skaučių — 46, skaučių 
— 55, vyr. sk. — 28, sk-kių —• 15, R. kat. — 
139, ev. — 10. Skautų Aido — 30, M. V. — 16.

MELBOURNE, Vic. Džiugo tuntas. Skaučių sky
riui priklauso 44 skautės. Yra 1 vyr. skč. dr-vė, 
1 skč. dr-vė ir 1 jaun. skč. dr-vė. Kortą į mėn. 

doromos dr-vių ir 1 kart į mėn. skilčių sueigos. 
Ruošiamos ats. ir bendros su broliais iškylos, iš
kilmingos sueigos, kortu stovyklaujama. Vyr. 
skaučių dr-vė suruošė vakarą su įdomia programa. 
20 skaučių priklauso tout, šokių grupei, gražus 
būrelis lankė lituanistikos kursus, trys skautės 
davė vyr. sk. įžodį.

SIDNEY, NSW. Aušros tuntas. Skaučių skyr. 
priklauso 35 skautės. Živilės dr-vėje yra vyr. skč. 
kond. būrelis, 3 skč. skiltys ir jaun. skč. būrelis. 
Draugininke Osinaitė taip pat vod. tautinių šokių 
grupei. Pavergtų tautų suruoštame baliuje mūsų 
skautės-ai gražiai pasirodė. Dabar ruošiasi Oku
puotų Kraštų Skautų sporto šventei.

ADELAIDE, S.A. Vilniaus tuntas. Skaučių skyr. 
yra 22 skautės, Birutės skč. dr-vė ir Gabijos vyr. 
skaučių būrelis. Sueigos daromos kas dvi savaitės. 
Skyrius gražiai veikia.

BRISBANE, Qld. Ventos vietininkija. Skaučių 
skyr. yra 14 skaučių — Živilės skiltis ir jaun. 
sk. sklt. Sueigos daromos sistematingoi. Veikla 
šiuo metu žymiai pagyvėjusi, ruošiamasi stovyklai.

GEELONGE, Vic. Geelongo vietininkija. Skau
čių skyr. yra 20 skaučių — I skaučių skiltis ir 
dvi jaun. sk. Skyrius buvo prieš metus įsteigtas, 
bet neišsiloikė. Šiais metais skautiška veikla at
gaivinto. Per Tautos šventę visos sesės davė įžodį 
ir lobai gražiai atliko programą.

Nors paskutinieji trys Skaučių skyriai nėra di
deli, bet skautės gražiai susitvarkiusios ir dėka 
energingų ir sumanių vadovių skautiška veikla 
klesti.

Lietuviškos Skautiįos 40 metų jubiliejaus proga 
numatomo suruošti viso rajono tautinę stovyklą. 
Nusiskundžiamo prityrusių vadovių stoka ir silpna 
finansine padėtimi. Prašo sumažinti nario mokes
tį. Sės. Vadijo yra nutarusi nario mokestį palikti 
Rajono Vadeivės nuožiūrai.

v.s. O. ZAILSKIENĖ, 
Vyriausioji Skautininke
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ne jiems būtų buvęs.
— Na, kiek tu, Algi, surinkai prenu

meratų?
— Šešias.
— O tu, Juozai?
— Dvi.
— O Petras?
— Nė vienos, broli vade...
— Nė vienos!?
— Taip, nė vienos. Neturiu laiko...
— Bedarbis ir laiko neturi...
Nuskambėjo juokas. Nuotaika pasitai

sė, įtampa atsileido.
— Petras renka sesei Gražinai, kuri 

renka tuntininkei, — paaiškino Jonas.
Visi susirietė juokais. Tik Petras sto

vėjo išsitiesęs ir, pirštu į Joną rodyda
mas, atsikirto:

— O gal tu jau norėtum Gražinai pa
dėti?. .. Pirma išmok geriau šokti... 

..Visos sesės išbėgioja tave pamačiusios. 
Tokiam tik ir belieka laikraščius pla
tinti. .. cha, cha...

Jonas nesupyko, bet nepasidavė:
— Tu, Petrai, tikrai geriau tiktum į 

sesių draugovę, negu į vyčių būrelį. Rei
kės prašyti tuntininkę, kad priimtų, o 
sijonukui nupirkti sumesim po doleriu- 
ką...

— Broliai, nenuklyskim nuo spaudos 
prie sijonukų, — įsiterpė būrelio vadas, 
— kas nepradėjo, laikas pradėti, nes 
įsipareigojom kiekvienas bent po dešim
tį prenumeratų surinkti.

— Aš jau turiu dvylika ir vieną gar
bės, jei taip nori žinoti, — išdidžiai iš- 
deklamavo Vincas.

— Oho, ho! Puiku! Matai koks! — pa
sipylė balsai kampuose.

— O kas daugiau! — entuziastingai 
šūktelėjo vadas.

Tyla.
— Tai Vincas šios dienos laimėtojas!
— Vajus dar nepasibaigė. Juokiasi tas, 

kas juokiasi paskutinis — nesutiko Al
gis.

— Taip, tavo tiesa, pabandyk Vincą 
pralenkti.

— Na, ir pabandysiu.
Pasiryžo jis, pasiryžo dar keli. Nepa

siduoti Vincui, tam, kuris visur spėja ir 
kitus slunkiais laiko.

Būrelio vadas kalbėjo toliau:
— Aš jums taip pat norėjau pranešti, 

kad šiais metais Čikagoje didelis su
bruzdimas. Sako, ten skautą pamatę 
žmonės laukais bėga; bet juos vistiek
18 

pasiveja ir prenumeratą išlupa. Sako, 
net prie bažnyčių platintojai kaip maras 
siaučia. Aš ten nebuvau, bet tokius gan
dus girdėjau. Viena yra tikra, kad Či
kaga Omahai nebepasiduos. O gi Cleve- 
lande kas darosi! Vienas skautininkas 
per valandą tris garbės prenumeratas 
surinko. Ar jūs galite suskaičiuoti, kiek 
dar valandų liko iki vajaus pabaigos?... 
Mes turime po keturias surinkti, jei no
rime laimėti... Tu, Petrai, nesijuok, rei
kės ir tau pasitempti.

— Aš nesijuokiu, broli, tik man juo
kingas tavo pasakojimas... Aš girdėjau 
rimtesnių gandų. Sako, kad pirmasis 
JAV rajonas visas tapo “Skautų Aido” 
platintojais...

— Rajonas kaip rajonas, bet mes žiū
rėkim savo būrelio.

— Aš turiu pasiūlymą! — šūktelėjo 
Algis. — Reikia tuoj po Kalėdų suruošti 
pasilinksminimą ir pelną skirti “Skautų 
Aidui”.

— Puiku! — užsidegė Jonas. — Ir 
Petras galės pasišokti, ir laikraščiui 
nauda.

— O jei pelno nepadarysim, kas tada?
— suabejoja Vincas.

— Tai bent gražią intenciją būsim tu
rėję, — atsakė Jonas.

—“Skautų Aidui” reikia pinigų, ne 
gražių intencijų, — nepasidavė Vincas.

— Na, broliai, — pertraukė vadas, — 
kaip ten bebūtų, darykim viską, kas nuo 
mūsų priklauso. Nuo šiandien kiekvie
nas sueigos metu turės man pranešti, 
kiek kuris prenumeratų turi surinkęs.

— Tik ne po sueigos, susimildamas,
— įsiterpė skubiai Petras, žvilgterėda
mas į laikroduką ir trepsėdamas kojo
mis tartum ant žarijų būtų staiga už
lipęs.

— Pačioj sueigos pradžioj, garantuo
ju tau, Petrai.

Kai po dviejų savaičių įvyko kita bū
relio sueiga, Petro nebuvo. Tačiau būre
lio vadui grįžus iš sueigos namo, Pet
ras skambino:

— Broli vade, nebuvau šiandien su- 
eigoie, nes turėjau svarbų pasimatymą 
su Gražina... Žinai, aš dar bedarbis... 
Gražina išteka... Kiek prenumeratų? 
O!... Bus apie penkiolika. Visas atsi
ėmiau, ir baigta... Viskas baigta! Rink
siu ir toliau, žinoma. Ne, ne, su sesėm 
tik iki vajaus, prižadu... Sėkmės ir tau!

Liepsna
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X OHIP isnasu didžioji seimą
AUKOS UŽJŪRIO SESĖMS

Šių metų Europos skaučių stovykloms paremti per Skaučių Seserijos V-jos So
cialini skyrių pasiųsta aukų 311 dol., Anglijon pasaulinėje skaučių stovykloje dalyva
vusioms lietuvaitėms skautėms paremti 50 dol. ir Vokietijos skaučių stovykloms pa
remti 261 dol.

Pinigus suaukojo:

Detroito visuomenė ir organizacijos 
Omahos skaučių vietininkija 
Montrealio Neringos skaučių tuntas 
Clevelando skautininkių Ramovė 
Clevelando Neringos skaučių tuntas 
P. ir O. Zailskai, Čikaga

Viso

$222, - 
43, - 
21, - 
10. - 
10,-
5, - 

$311,-

Gauti padėkos laiškai iš Anglijos ir Vokietijos rajonų skaučių vadeivių, ku
riuose visų skaučių vardu reiškia nuoširdžiausią padėką aukotojams.

Mielos vadovės, šie skaičiai tai taurių širdžių atspindys, nuo mūsų priklauso 
kiek surenkame aukų ir pasiunčiame savo sesėms. Pavartykite bylas ir, jei rasite pas 
save tuščius Vadijos prisiųstus Socialinio Skyriaus aukų lapus, susimąstykite ... ar 
kartais kai kurių vienetų pareiga liko neatlikta dėl apsileidimo ?

Esame visos užimtos ir turime daug pareigų ir darbo, tačiau jaunystė ir geri 
norai daug gali. Pasistenkite šią gerojo darbelio pareigą atlikti nors dabar. Aukas 
rinkti niekad nepervėlu, nes užjūrio sesės jų visada taip labai reikalingos.

v. s. K. Kodatienė
Socialinio Skyr.Vedėja

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* (sks) Akad. Skautų Sąj. Toronto skyrius 
spalių 4 d. naujon v-bon išrinko; pirm. 
Gytį Šerną, pirm.pav,. Birutę Petrulytę, 
sekr. Birutę Grigaitytę, ižd. Alfredą Kulį 
ir v-bos narį Algimantą Banelį.

Ateinančių metų pradžioje Toronto 
ASS skyrius žada suruošti literatūros 
vakarą.

Stud, skautų iniciatyva Toronte suda
rytas Lituanus žurnalui remti k-tas, kuris 
nuo spalių 15 iki lapkr. 1 d. visoje Ka
nadoje pravedė šiam žurnalui paremti 
vajų. K-tą sudaro; B. Vaškelis - pirm., 
B. Grigaitytė, A. Banelis, J. Matulionytė 
ir K. Mąnglicas. Trys pirmieji yra ASS 
nariai. Šio k-to įgaliotinė Wellando kolo
nijoje yra stud. sk. kand.Nijoiė Bersėnaitė.

ASS Toronto sk. Lituanus žurnalo 
vajui paaukojo $50.

Hamilton, Ont.

* Prabėgo linksmoji vasara, ir prieš 
akis spalvingasis ruduo. Visų metų dar
bas apvainikuotas gamtos gėrybėmis, bet 
skautams naujojo metų lapo pradžia, tai
gi ir mes Širvintietės turėjome savo pir
mąją rudens sueigą, kur kartu paminė
jome ir kariuomenės šventę. Tik kažko
dėl nedaug sesių dalyvavo, o ir iš kvies
tųjų brolių tik keli tunto atstovai atsilankė.

Bet tos valandos prabėgo su daino - 
mis ir žaidimais. Mūsų jaun. skautės tu
rėjo mažą pasirodymą ir už tai buvo pa
vaišintos saldumynais.

* Širvintos Tuntas gruodžio 22 d. 4 vai. 
po piet parapijos salėje ruošia Kalėdų 
Eglutę, kur yra numatyta programa, do
vanėlės ir Kalėdų Senelis. Kviečiami ir 
broliai. R. B.

»****♦♦******♦*♦♦*♦*
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JAV RAJONAS

Chicago, Ill.

* (sks) Čikagos Lituanicos skautų tunte 
prasidėjo rudens-žiemos veikla.Dr.Vy
dūno vardo sk. vyčių būrelis iškylavo pa
garsėjusiame "Starved Rock" parke, kur 
pasigrožėta didžiulėmis uolomis, o taip 
pat jomis ir pasikarstyta. DLK Gedimi
no dr-vė iškylavo Maple Lake apylinkėse. 
Šią žiemą gediminėnai žada įsitaisyti dr- 
vės vėliavą. Iš Australijos atvykęs s. V. 
Stasiškis jau visai įsitraukė Lituanicos 
tunto veiklon, tapdamas tunto instrukto
riumi. Lapkričio pabaigai tuntas ruošia 
Kariuomenės Šventės ir Lietuvių Skautų 
S-gos metines. Geresniam vienetų darbui 
paskatinti tunto vadovai žada artimiausiu 
laiku aplankyti dr-ves jų sueigose.

* (sks) Lapkr. 1 d. Jaunimo Namuose bu
vo Čikagos ASS skyriaus sueiga. Šį kartą 
ji buvo gausi dalyvių skaičiumi, o taip 
pat ir turininga. Ataskaitinį pranešimą 
skaitė kadenciją baigiąs skyr. pirm. senj. 
Ad. Mickevičius. Fil. Vytautas Černius 
skaitė gyvenimišką paskaitą tema - "Lie
tuvių tremtinių grupės nutautėjimas". Ši 
gaskaita apėmė „dalį tezės, kurią fil. V. 
Černius apgynė Čikagos Universitete ma
gistro laipsniui gauti. Šiam darbui me
džiagą jis surinko, apklausinėdamas dau
gelį tremtinių lietuvaičių, lankančių Ma
ria High School Čikagoje. Kiekviena iš jų 
turėjo atsakyti į virš šimto klausimų. Su
grupavęs gautus davinius, autorius priėjo 
išvados, kad pvz. lietuvaitė nutautėja ir 
pasisavina s"vetimą kultūrą lėčiau, negu 
italė. Lauktina, kad autorius savo mintis 
ir išvadas perduotų per lietuvišką spaudą 
mūsų visuomenei.

Gaivus ir nuotaikingas buvo senj. Ri
mo Vėžio paruoštas humoristinis laikraš
tėlis "Sumuštinis". Po sueigos buvo kavu
tė ir pasilinksminimas.

Cleveland, Ohio

* (sks) Spalių 30 d. Šv. Povilo kroatų pa
rapijos salėje buvo Clevelando skautų ta
rybos 5-jo distrikto sk. vadovų metinė va
karienė. Jos metu buvo pagerbtas iš distr. 
Commissioner pareigų pasitraukiąs sjChris 
Collins, kuris taip pat yra didelis lietuvių 
skautų bičiulis. Jis po 7 m. darbo šiose 
pareigose, netrukus žada įsijungti į ins
truktavimo darbą tame distrikte. Vaka
rienės metu buvo atžymėti pažangūs vie
netai paskutinių metų laike. Už tvarkingą 
registraciją tarpe kitų vienetų gavo si
dabrines juostas Pilėnų tunto DLK Vytau
to skautų dr-vė, Stp.Dariaus jūrų skautų 
laivas ir DLK Kęstučio vilkiukų dr-vė . 
Tiek dr-vė, tiek ir laivas buvo pristatyti 
tarp nedaugelio vienetų kaip vasarą turė
ję pavyzdingas stovyklas.

Šioje vakarienėje Pilėnų tuntą ir jo 
vienetus atstovavo s.V.Kamantas su po
nia, v. s. V. Kizlaitis, s. B. Rėkus, s. V. 
Civinskas, ps. R. Vizgirda su ponia ir s. 
G.Juškėnas.

Tik skautybė suveda visus draugėn iš 
viso pasaulio kraštų, pabrėžė savo kal
boje s. Chris Collins, pristatydamas va
karienės dalyviams lietuvius skautininkus. 
Tarp kitko toje vakarienėje paaiškėjo, kad 
skautybėje nėra amžiaus ribos, nes vi
siems buvo pristatytas vienas 77 metų 
skautininkas, dirbąs su kitais vienoje 
draugovėje, kuriai priklauso raumenų pa
ralyžiaus paveikti vaikai. Jiems nėra 
ateities, nes kasdien silpsta ir menkėja, 
tačiau ir tokiems skautybė neša laimės ir 
džiaugsmo akimirkas. Tokia draugovė 
yra vienintelė visame pasaulyje.

* (sks) Lapkr. 1 d. pas jūrų s. VI. Petu- 
kauską buvo Clevelando jūrų budžių suei
ga. Joje buvo aptarta Jubiliejinė Jūrų 
Skautų Stovykla, regata bei aptarti atei
ties veiklos planai. Jūrų budžių įgulos 
vadu perrinktas j. s. VI. Petukauskas. 
Programinį referatą apie pilietiškumą 
skaitė j. ps. Pr. Petraitis. Savo žinioms 
pagilinti jūrų budžiai rinksis į sueigas, 
pramintas-buriuotojiškais penktadieniais .

* (sks) Halloween papročių paskatintos 
Clevelando LK Birutės dr-vės Pelėdų 
skilties skautės spalių 31 d. pas Juškė- 
nus turėjo "vaiduoklių naktį". Pirma tokio 
pobūdžio sueiga su nuotykingais žaidi - 
mais ir naktipiečiais pasibaigė gerokai 
po vidurnakčio. Sekantį rytą Pelėdos po 
smagių pusryčių pilnos įspūdžių išsiskirs
tė namo.

* (sks) Spalių 19 d. YMCA salėje buvo 
Clevelando Pilėnų tunto DLK Vytauto skau
tų dr-vės sueiga. Joje v. s. Vincas Kiz
laitis įteikė vytautėnams $51.20 vertės 
sporto įrankių bei žaidimo priemonių. 
Pirmajai Briedžių skilčiai skirta - Bed- 
mington komplektas, krepšinio kamuolys, 
kirvis su makštimi, kastuvėlis ir Morzės 
signal, aparatas. DLK Vytauto dr-vei 
skirta - stalo teniso komplektas, šach
matai, šaškės ir šachmatų lenta.

Vasarą, rugp. 3 d., baigiant Cleve - 
lando Pilėnų sk. tunto stovyklą, šios sto
vyklos viršininkui v.s. V.Kizlaičiui Cle
velando skautų tėvų k-tas įteikė dovanų 
čekį - $50. Pastarasis laikydamas, kad 
dovana sudėta skautų tėvų, priklauso skau
tų dr-vei ir todėl ją grąžino skautams pa
vidale virš išvardintų priemonių, kurios 
pravers skautų žiemos veiklai.

Vytautėnai ir jų vadovai yra nepapras
tai dėkingi v. s. V. Kizlaičiui už šias pui
kias dovanas ir tą pasiaukojančią meilę 
lietuviškai skautijai.

* (sks) Clevelande turėjo našius pasita
rimus Detroito Šarūno ir Clevelando Stp.
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Dariaus laivų jūrų skautų vadovai. Sutar
ta derinti laivų veiklų, įsigyti National 
klasės būrinius pastatus, 1958 m. rengti 
bendrų abiejų laivų stovyklų ir kt.

Clevelando Stp.Dariaus laivo veikla 
kaskart stiprėja. Narių skaičius paaugo 
iki 35. Be didžiojo pastato, kuriuo plau- 
kiojama Erie ežere, šiuo metu įsigytas 
dar vienas National klasės pastatas. Tu
rėdami du šios klasės pastatus, mūsų 
jūrų skautai automobilių priekabomis juos 
gali sausuma nusigabenti į bet kurį krašto 
ežerų. Vasarų jau turėtos kelios tokios 
iškylos ne tik Ohio, bet ir Michigano 
valstybėje.

Jūrų skautų šakos prieaugliui paruoš - 
ti dabar į laivus priimami berniukai nuo 
11 metų į vad. bebrų valtis. Po bebrų 
valtį turi abu - Detroito ir Clevelando 
laivai.

Detroit, Mich.

* Š.m. spalių 18 d., 7 vai. vakare, se
sės D.Šeputaitės bute įvyko pirma vyres
niųjų skaučių kandidačių sueiga, praves - 
ta skiltininkės D. Šeputaitės. Po sesės 
Danguolės pašnekesio apie šių metų darbo 
planus skiltis išsirinko naujų vadovybę. 
Paskiltininkės pareigas perėmė R. Čer
niauskaitė, iždininkės J.Šeputaitė. Se - 
sės taip pat nutarė pradėti skilties albu
mų, susidedantį iš straipsnelių ir foto
grafijų. Pasibaigus oficialiai daliai sekė 
arbatėlė, kurių su daina baigėm.

* Pavasarį įsisteigęs jūros skautų "L. 
K. Šarūno” laivas, energingai vadovauja
mas v. valt. J. Baublio su adjutantu v. 
valt. A. Atkočaičiu .šių vasarų turėjo dvi 
stovyklas.

Liepos mėn. savaitę stovyklavo Ka
talikų Federacijos ūkyje, vadovaujami 
valt. R. Petrulionio

Jubiliejinėje jūros skautų stovykloje 
"L. K. Šarūno" laivas stovyklavo pilnu 
sųstatu ir bendrose varžybose laimėjo 
antrų vietų.

* Rugpiūčio viduryje Detroito jūros ir 
oro skautai dalyvavo amerikiečių skautų 
surengtoje trijų dienų stovykloje, karo 
laivyno aerodrome. Lietuviai skautai 
gražiai užsirekomendavo. Stovykloje 
skautai buvo supažindinti su gyvybės gel
bėjimu, navigacija, metereologija ir 
paskraidinti kariškais lėktuvais.

* Spalio 5 d. skautų motinos surengė 
skautams arbatėlę - pasišokimų. Skau
tiškas ačiūv ponioms: Šadeikienei, Sko- 
rupskienei, Šostakieneiir Januškevičienei.

A.D.

New - York, N.Y.

* (sks) New Yorko skautai ir skautės pui
kios vasaros Vydūno vardo stovyklos pri
siminimui išleido vienkartinį rotatoriu
mi spausdintų leidinėlį- "Trispalvė Kal
nų Prieglobstyje".Tenstovyklautojai pa
beria mielų įspūdžių pynę, pasipasakoja 
apie savo darbus bei patirtį jaukioje Kriau- 
naičių vasarvietėje. Catskill kalnuose. 
Esama ir piešinių bei juokų.Vydūnosto- 
vyklų sveikino Lietuvos Gen.Kons. J. Bud
rys, LLK pirm. V. Sidzikauskas, psktn. 
kun. J.Pakalniškis ir kt. Šis malonus lei
dinys dienos šviesų išvydo - D. Alytaitės, 
R.Arūnaitės, D. ir J. Audėnaičių, A.Noa- 
kaitės, L. Šileikytės, Kr. Skėmaitės. B. 
Ulėnaitės, R.Kezio, R. Klivečkos ir J. 
Ulėno energingų rankų dėka.

* (sks) Spalių 12 d. dideliu pasisekimu 
praėjo New Yorko skautų vakaras. Prog
ramų įdomiai pravedė vi. L.Karmazinas. 
Pasirodė sk. vyčių oktetas, vad. muzjM. 
Liubersko, tautinių šokių grupė, pianis
tė D.Audėnaitė, akt. ir akordeonistas L. 
Karmazinas, R.Kezio melodeklamacija, 
palydint oktetui. Po programos buvo me
tinis sk. tėvų-rėmėjų susirinkimas .Naujai 
kadencijai sk.tėvųk-tan išrinkti: Rima- 
vičienė, Maurukas, J. Montvila, dr. Br. 
Nemickas, dr.E.Noakas, B.Švalbonas ir 
P. Ulėnas.

Ž VYDŪNO STOVYKLOS PADĖKA
«• * 
* - » J (sks). New Yorko skautų ir skaučių VYDŪNO vardo stovyklos stovyklautojų J
* vardu reiškiu nuoširdžių padėkų ponams Kriaunaičiams, kurie be jokio atlygi- * 
į nimo užleido savo puikių vasarvietę mūsų stovyklai. Stovyklautojų nuoširdi pa- J
* dėka priklauso p.E.Kezienei, kuri rūpestingai tvarkė stovyklos virtuvės reika- *
* lūs. Dėkoju skautų ir skaučių tėveliams, kurie padėjo pergabenti stovyklautojų « 
J turtų į stovyklų ir atgal, ypatingai tėvų-rėmėjų komiteto pirm. B.Švalbonui ir *
* šiems skautų rėmėjams: Audėnui, Bileriui, Šetikui, Ulėnui, RimaviČiui, Ja- J
* nulevičiui. Maurukui, Gudui, Vasikauskui, Budraičiui, Sirusui, Sutkui, Gru- *
* žauskui ir Andriuliui. *
J ps.Romas Kezys *
į Tauro Tuntininkas t
* S 
^*********************#******************************************************$
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* (sks) New Yorko skautų Tauro tuntas 
ruošiasi išleisti filmą iš savo gyvenimo. 
Filmą režisuoja L. Karmazinas, o filmuo
ja G.Penikas. Jis bus 2-jų dalių. Pirmo
je daly bus parodytos sueigos, posėdžiai, 
sk. tėvų k-tas, sk. vyčių oktetas, suva
žiavimai, vilkiukų stovykla, lojalumo pa
radas ir kt. Antroje daly - vaizdai iš šių 
metų Vydūno vardo stovyklos.

1957-58 m. Lietuvių Stud.S-gos New 
Yorko skyriaus valdybon yra išrinkti tar
pe 5 narių 3 akad. skautai: L. Petraus
kaitė, V. Ramanauskas ir V. Virbickas.

ARGENTINA

* (sks) Brolijos Užsienio Skyriaus pa
vedimu Argentinos lietuvių sk. vyčių Ša
rūno būrelis ruošia ispanų kalba leidinį 
apie Lietuvą ir jos skautus. Tokį leidi
nį norėta paruošti auksinei pasaulinės 
skautybės sukakčiai - jubiliejinei džiam- 
borei Anglijoje. Dėl technikinių kliūčių 
suvėlavus, dabar pats leidinys bus pla
tesnės apimties.

Tačiau Lietuvos reikalo propagavi
mui Šarūno būreliui atėjo talkon Lietu
vos ministerial dr. Graužinis iš Uragva- 
jaus ir dr. F. Mejeris iš Brazilijos, o 
taip pat ir leidykla "Laikas" iš Buenos 
Aires. Gauta 87 knygos. Dauguma jų iš
siųsta Tarptautinėn Skautų Konferenci- 
jon Anglijoje, o dalis deponuota Brolijos 
Užsienio skyriuje.

Pradėtajam skautų informaciniam 
leidiniui talkon su materialine parama 
atėjo Mindaugo Savišalpos Dr-ja Berise, 
s.Vikt. LesniauSkas iš Kanados, v. si. 
Vyt.Namikas iš Čikagos, kitų aukos te- 
beplaukia. Pastaroji talka stiprina ša- 
rūniečių entuziastingas pastangas.

AUSTRALIJOS RAJONAS

* (sks) LSS Australijos rajono vadas v. s. 
Ant. Krausas rugs. 21 d. aplankė "Auš- 
ros"sk. tuntą Sydnėjuje. Tunto vadijos po
sėdyje jis pasveikino tuntininką v. s. V. Ki- 
šoną jo pakėlimo į vyresn. sktn. laipsnį 
proga, padėkojo tunto kapelionui kun. P . 
Butkui už gražų bendradarbiavimą ir nuo
širdžią veiklą skautams. Taip pat Įteik
tos rajono vadijos vardu sk. spaudos va
juje laimėjusiems dovanos. Individualiai 
daugiausia išplatinusiam Australijoje 
(Sk.Aido - 44 ir M. Vyčio - 47) - J. Viz
barui įteikti "tremtinuko" Sk.Aido pilnas 
komplektas ir skautų albumas. Sk. vyčių 
kand. Lapinų būrelis laimėjo 2-ją vietą, 
o Lokių skiltis - 3-ją. Tiem vienetam 
įteiktos atitinkamos garbės gairelės.

Rajono vadas kalbėjo vadovams apie 
tautinę stovyklą, įvyksiančią 1958 m. , 
skatino ieškoti priemonių skautavimui pa
gilinti ir įprasminti. Diskusijose gyvai 
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dalyavo visi posėdžio dalyviai. Iškelta 
įvairių klausimų tunto ir S-gos veiklai pa
gyvinti. Be mielo susitikimo su vadovais 
posėdyje Rajono vadas dar apsilankė 
skautams remti k-to suruoštame baliuje. 
Pastaruoju laiku "Aušros" tuntas išaugo 
į tvirtą vienetą su 128 nariais.

* (sks) Melbourne "Džiugo" tuntas rugs. 
22 d.Šv. Jono parapijos salėje turėjo bend
rą sueigą. Joje skautiškos spaudos platin
tojams Seserijos Australijos rajono vadei- 
vė ps. Ir. Laisvėnaitė įteikė sk. sp. platin
tojams senj. A.Žilinskui ir p.V.Šalkūnui 
rajono vadijos dovanas už nuoširdų darbą 
sp. vajuje. Tuntininkas ps. E. Pankevičius 
savo žodyje pabrėžė spaudos reikšmę ir 
įvertino platintojų darbą. Apdovanotųjų 
vardu atsiliepė p. V. Šalkūnas. Keletas 
skautų ir skaučių vadovų buvo pakelti į vy
resniškumo laipsnius. Po oficialios da
lies buvo nuotaikingas laužas.

* (sks) Egzilinių skautų taryba, kuriai 
priklauso estų, latvių, lietuvių, ukrainie
čių ir vengrų skautiškas jaunimas Austra
lijoje, Sydnėjuje, Padington Town Hall 
surengė tarptautinį balių. Pagal lygybės 
principą iš kiekvienos tautos dalyvavo 
po 60 asmenų. Salė ir stalai buvo de
koruoti visų tautų vėliavomis. Kiek
viena tauta savaip pasirodė. Lietuviai 
pašoko Oželį, kurį paruošė ps. A. Pin
kas ir v. si. A. Vasaris. Lietuviškoji 
"Maisto" bendrovė šiam baliui padovano
jo 15 svarų lietuviškų dešrų. Baliuje bu
vo pravestos dvi loterijos. Lietuvius ba
liaus k-te atstovavo V.Osinaitė ir V.Gai- 
džionis.

* (sks) Melbourne Džiugo tunte skautės 
- psl. R. Laisvėnaitė, psl. R. Jakutytė ir 
psl. A. Lazutkaitė davė vyresniosios skau
tės įžodį. Apeigos pravestos žavioje pa
jūrio kalboje, įžodį pravedė Seserijos 
Australijos raj.vadeivė ps. I. Laisvėnaitė, 
skatinančių minčių davė ps. Br. Pankevi- 
čienė, o v. sl.D.Cižauskienė jas apdova
nojo įvykiui prisiminti atvirukais.

Melbourne vyresniosios skautės savo 
vakare su brolių talka suvaidino Stasio 
Čižausko 1 veiksmo komediją"Ponas Dak
taras Skambutis" Režisavo pats autorius.

Sydnėjaus Aušros tunto skautų tėvų 
k-tas buvo surengęs šaunų balių. Progra
mai sumaniai vadovavo p. Dryža. Buvo 
daug staigmenų: krikštynos, mįslių spė
jimas, loterija ir kt. Gautas pelnas pas
kirtas skautų stovyklai.

Melbourno Akad.Skautų Sąj.skyriaus 
sueigoje buvo išrinkti pirmininkai. ASS 
skyr. pirmininku tapo senj. V. Vaitkus , 
ASD pirm. - t. n. R. Jakutytė ir Korp! Vy
tis pirm. senj. A. Talačka. Tikrosiomis 
narėmis pakeltos R. Jakutytė ir K.Bredi- 
kytė, o senjorais tapo - J, Mikolajūnas, 
A. Staugaitis ir V. Vaitkus.

23



ANGLIJOS RAJONAS

* (sks) Spalių 6 d. Nottinghame buvo 
Anglijos rajono liet, skautų vadų metinis 
suvažiavimas, kurio metu vadovai per
rinko rajono vado pareigoms s. Kazį Vait
kevičių, "Budėkime" redaktorių.

Iš 1958 m. pramatytųjų darbų - nu
matoma jaunimo stovykla Lietuvių Sody
boje. Ten net speciali virtuvė būsianti 
įrengta tai stovyklai. Skautiškas darbas 
Anglijos lietuvių tarpe gražiai vedamas ir 
sulaukia taip pat mūsų visuomenės globos 
ir paramos.

VOKIETIJOS RAJONAS

♦ PLSS AUŠROS TUNTAS MINI TAUTOS 
ŠVENTĘ. Ryšium su Rugsėjo 8-ja įvyko 
tunto sueiga. Po raporto tuntininkas s. v. 
v. si. P.Cibitis nušvietė skautams dienos 
reikšmę. Tuo pat metu jis pasveikino iš 
Anglijos grįžusius Džiamborės dalyvius, 
išreikšdamas jiems viešą pagyrimą už ten 
gerai atliktas pareigas. Taip pat tuntinin
kas pasveikino vyr.sk. si. R.Kiulkaitytę, 
davusią vyr. skaučių įžodį. Ypatingų svei
kinimų dar susilaukė 35 metų jūrų skautų 
sukaktuvių proga "Aušros" tunto jūrų skau
tai. Sveikinimo žodžius jūrų skautams ta
rė Vokietijos Rajono Vadeiva ps. T.Gai
lius, įteikdamas jūrų skautams specia
lius ženkliukus jų organizacijos sukakčiai 
paminėti. Tuo pat ženkliuku buvo apdo
vanotas ir ilgametis jūr. skautas bei ma- 
lonus"Aušros"bičiulis mokytojas F.Skėrys.

"Baltijos" laivui sėkmingai vadovau
ja jaunasis vadas vair. G. Bauras, kuris jį 
perėmė į savo rankas ir savarankiškai be 
jokios pagelbos pertvarkė.

Sueigos metu R. Kiulkaitytė papasa
kojo apie pasaulinį skaučių sąskrydį Angli
joje, o brolis Rožaitis apie ten vykusį 
pasaulinį skautų sąskrydį. Tuntininkas P. 
Cibitis papasakojo apie skautų vyčių sąs
krydį ir padarė bendrą apžvalgą, papil
dydamas ją dar savo ir brolio V.Lenerto 
kelionės Škotijoje įspūdžiais. Ta pačia 
proga malonius sveikinimo žodžius tarė 
mokytojai S. Vykintas ir F.Skėrys.

Sueigos linksmąją dalį užpildė gyvos 
skautiškos dainos, kurių tarpe sueigos 
dalyviai pirmą kartą išgirdo jubiliejinę 
Džiamborės dainą.

Sueigą baigiant, ps. T. Gailius išreiš
kė savo gilų pasitenkinimą dėl "Aušros" 
tunto skautų dalyvavimo Anglijoje.

Sueiga buvo baigta "Lietuva Brangi" .
G.B.

* Š. m. spalių mėn. įvyko amerikiečių 
"transatlantic kontingento" skautų cam- 
poree, kuri įvyko prie Heidelbergo. Sto - 
vykioje tarp amerikiečių, vokiečių daly
vavo,, ir 7 "Aušros" tunto skautai: psl. 
Br. Čepulevičius, psl. V. Blechertas, psl. 
H. Rudaitis, vair. G. Bauras, jūr. sk. P. 

Vaitiekūnas, sk.O.Jurkšaitis, sk.E.Jurk- 
šas, 5 iš jų dalyvavo Jub. Džiamborėj. 
Stovyklos metu buvo pravedamos įvairių 
rūšių varžybos: mazgų rišimas, pirmoji 
pagalba, signalizacija, palapinių staty
mas ir kt.

Varžybos buvo pravedamos pagal "na
tional standard" programą. Pasiekusiam 
vienetui tam tikrą taškų skaičių buvo įtei
kiama nugalėtojo vėliava.

Lietuviams skautams, surinkus dau
giausia taškų, buvo įteikta mėlyna vė - 
liava su įrašu "Standard Patrool". įtei
kime dalyvavo daug svečių, garbės tri
būnoje sėdėjo 3 amerikiečių generolai, 1 
maršalas ir Heidelbergo burmistras. Lie
tuviams skautams labai palankus buvo 
s. Garrett, kuris vadovauja amerikiečiams 
skautams Vokietijoj, Ispanijoj ir Šiaurės 
Afrikoje. Jis taip pat mums prisiuntė 
skautiškos spaudos.

Įvykis buvo paminėtas amerikiečių 
spaudoje. Toks vad. Camporee yra Vo
kietijos amerikiečių skautų gyvenime vi
suomet nepaprastas įvykis, kuriam jau iš 
anksto ilgai ruošiamasi. Ir kad tarp šim
tų gerai pasiruošusių amerikiečių ir vo
kiečių skautų lietuviai laimėjo pirmąją 
vietą, jauniesiems "Aušros" tunto skau
tams tenka tikrai nuoširdžiai paspausti 
kairiąją ! vair. G.B.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

* KNYGŲ LENTYNA, lietuvių biblio - 
grafinės tarnybos biuletenis, Nr. 1-3 
(92-94), IX met. (vol.), 16 psl.

* MŪSŲ LAPINĖ, Nr. 19, Waterburio 
L.K.Šarūno dr-vės laikraštis, 6 psl.

* Į ERDVES, Detroito oro skautų, laik
raštėlis Nr. 1. Redaktorius J. Šosta- 
kas, paruošė Detroito oro skautai, 
spausdino Alg. Plečkaitis. Sėkmės 
naujagimiui ir spaudos erdvėse!

* SKAUT - EXULANT, čekų skautų išei
vijoje laikraštis Nr. 10, 12 psl. ir virše- 
liai.šiame numeryje perspausdintas ang
lų kalba straipsnis"Lithuania^Į>aimtas iš 
"White Badge". Straipsnio pabaigoje 
santrauka apie Lietuvą čekų kalba ir pos
melis eilėraščio lietuvių kalba.

* TRISPALVĖ KALNlįPRIEGLOBSTYJE, 
New-Yorko skautų-čių vienkartinis lei
dinys Vydūno vardo stovyklai prisimin-
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DŽIAMBORĖS FONDAS

Mieliems "Skautų Aido" skaitytojams 
- broliams Skautams ir Vadovams, skau
tų Tėveliams ir Bičiuliams, brangioms 
sesėms Skautėms ir jų Vadovėms - žino
ma, kad pirmasis Lietuviškojo Džiamborės 
Fondo Vajus pasibaigė. Jiems žinoma, 
kad jis pasibaigė sėkmingai. Sėkmingai jis 
pasibaigė tik d ė k a jų aukų ir talkos. 
Už visa tai Džiamborės Fondas jiems vi
siems yra labai dėkingas. Mūsų visų 
Džiamborės Fondo vajus pavyko - tai 
mums visiems duoda pagrindo pasi
džiaugti. Tai mums parodo, kad mes esa
me pajėgūs. Bet tai kartu mus visus 
įpareigoja ir toliau rūpintis Džiamborės 
Fondu - jam padėti, kaip kas tik gali, iš - 
mano, pajėgia. Nesustokime vietoje 
džiaugdamiesi, nedarykime pertraukos - 
nuolat remkime LSB Džiamborės Fondą, 
mūsų visų Solidarumo Fondą! Brolius tu
rėtų ypatingai Įpareigoti ir tas faktas, 
kad mielos mūsų sesės, turėdamos pa
kankamai savo rūpesčių, savanoriškai 
ateidavo Džiamborės Fondui į pagelbą! 
Šiandien mums nereikia kurti DF - mums 
reikia tęsti pradėtąjį darbą. Tad tęskime 
šį, visi !

Džiamborės Fondas dar nori papil
dyti pirmojo DF vajaus davinius naujai 
atėjusiomis aukomis, kurių dalis, susi
tarus su DF, dėl laiko stokos tiesiog bu
vo perduota LSB Reprezentaciniams Vie
netams.

Nuo š.m. spalių mėn. 10 dienos iki 
š. m. lapkričio mėn. 10 dienos gautos se
kančios aukos:

127. Bostono "Žalgirio" Tuntas $80.00
128. Bostono lietuvių skautų Tė

vų Komitetas $60.00
129. v. s. A. Matonis, Worcester, 

Mass. $25. 00
130. s. M. Manomaitis, Boston, 

Mass. $25.00
131. "Baltijos Jūros” Tunto Či

kagoje DF stovyklos mo
kestis, per v. valt. J. Ma
cijauską $ 5.95

132. Čikagoje surinkta brolio 
V. Motušio $15.00

133. Detroite surinkta DF įga
liotinio ps. A. Banionio $57.00

Viso $267.95

Iki š.m. spalių mėn. 10 d.
buvo surinkta $4.852.28

Viso iki 1957 m. lapkričio
mėn. 10 dienos surinkta $5. 120.23

Šiandien galime pasidžiaugti ir LSB 
Venezuelos Rajono gražiais laimėjimais 
DF bare. LSB Venezuelos Rajono Vado, 
v.s.dr. Petro Neniškio pranešimu, Vene
zuelos Rajone DF-ui surinkta 500 bolivarų. 
Tai prilygtų $140.00. Visi dėkojamemie- 
liems Broliams Venezuelos Rajone !

DF GERADARIAI

75. "Simano Daukanto" Londo
ne, Ont.Rėmėjų ir Bičiulių
būrelis $10.00

76. Mečys Balintavičius, Vene
zuela 50. -bol.

77. Jurgis Bieliūnas, Venezuela 50. -bol.
78. Zigmas Domeika, " 50. -bol.
79. Henrikas Gavorkas, " 50. -bol.
80. BirutėirA.Malskiai, " 50. -bol.
81. Francisco Osio Salas, " 50. -bol.
82. Gediminas Orentas, " 50. -bol.
83. Inž. Vladas Venckus, " 50. -bol.
84. Jonas Viltrakis, " 50. -bol.
85. Leonas Tamašauskas, " 50. -bol.

DF RĖMĖJAI

23. Bostono lietuvių skautų Tė
vų Komitetas $60.00

24. v. s. A. Matonis, Worcester,
Mass. $25.00

25. s. M. Manomaitis, Boston ,
Mass. $25.00

DF GARBĖS RĖMĖJAI

12. Bostono "Žalgirio" Tuntas $80.00

Žemiau Džiamborės Fondas dėkin-

SKAUTŲ AIDAS NUOŠIRDŽIAI REMIAMAS

Hamiltono, Ont. (Kanada) Vyr. Atei
tininkų Kuopa iš sėkmingai pavykusio 
spaudos baliaus gauto pelno "Skautų Aidui" 
paremti paskyrė 25 dol. Tai kelių metų 
laikotarpyje pirmoji Vyr.Ateitininkų kuo
pa taip efektingai parėmusi Skautų Sąjun
gos organą "Skautų Aidą". Nuoširdus - 
skautiškas ačiū priklauso jiems I

Vos paskelbus "Skautų Aido" vajų- 
konkursą 1958 metams, uolusis "SA" pla- 
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tintojas ps. VI. Bacevičius, Clevelande, 
Ohio, jau gavo tris garbės prenumeratas. 
Kaip žinoma, "SA" vajus pradėtas š.m. 
lapkričio mėn. 1 d. ir tęsis keturis mė
nesius, Sesės ir broliai turėtų pasekti 
šiuo gražiu pavyzdžiu ir platinimo darbą 
pradėti tuojau. Paprasta "SA" metinė 
prenum. -3 Kanados doleriai , 
garbės pren. - 10 Kanados dol.
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gumo kupina širdimi nori paminėti jo 
talkininkus. Paminėti seses ir brolius 
lietuvius, mūsų nuoširdžius bičiulius ir 
pačius skautus, kurie savo talka atėjo 
DF į pagelbą, jam vienaip ar kitaip pa
dėdami.

LSB ANGLIJOS RAJONAS.
Bradforde - ps. J. Bružinskas;Corby - 

F. Čerbauskas; Londone - s. v. v. si. M. 
Kaulėnas, J. Kasparas; Nottinghame - s. 
v. v. si. V. Fidleris; Stoke-on-Trent - s. v. 
J. Rentelis.

LSB AUSTRALIJOS RAJONAS.
v.s. A.Krausas ir s. v. v. si. P.Stel

mokas.

JAV.
Bostone - A.Andrulionis, sesė Biru

tė Banaitytė, ps. A. Banevičius, Bostono 
lietuvių skautų Tėvų Komitetas, DF remti 
Komitetas, A. M. Januškevičienė, F.Ka- 
rosienė, C.Kiliulis, A. Klemas, L. V.S. 
Ramovė, s. M. Manomaitis, J. Mikalaus
kas, ps. A. Treinys, J.Tuinila.

Čikagoje - psl. K. Dirkis, P. Dirkis 
(senj.), s.Br.Gurėnas, j. s. L. Knopfmile- 
ris, Genė Kuzmienė, v.valt. J. Macijaus
kas, v. s.Br. Kviklys, ps. R. Mieželis, V. 
Motušis, s. Pr. Nedzinskas, ps.Br. Juode
lis, Vyt. Mickūnas, s.v. "Pulk. J.Šaraus- 
ko būrelis,“ s. v. "dr. Vydūno" būrelis. 
Skautų Židinys, ps. E. Vilkas, fil.R. Vis
kanta.

Clevelande - ps.VI. Bacevičius, s.G. 
Juškėnas, s. V. Kamantas, v. s. Pr. Kara
lius, v.s. V.Kizlaitis, s.v. v.si. V.Mu- 
liolis, s. v. "Simano Daukanto" būrelis, 
j. s. V. Petukauskas.

Detroite - s.v. v.si. Č.Anužis ir ps. 
A. Banionis.

Hartforde - ps. J. Benešiūnas, J. Ku
bilius, ps. V. Pileika, sk. vyčių draugovė.

Los Angeles/Santa Monica - Alg. Avi
žienis, ps. S. Mąkarevičius, ps. Pr. Pa
kalniškis, sk. v. Židinys, ps. V. Tamulaitis.

New York - Brooklyn - ps. R. Kezys, 
inž.Br.Nemickas, L.Sabaliūnas.

Omahoje - ps. kun. L. Musteikis, s. v. 
v. si. S. Radžiūnas, St. Louis - brolis J. 
Kiemaitis; Racine - dr.A.Palaitis; Water
bury - v. s. A. Matonis, ps. R. Pakalnis, 
Worcesteryje - ps. V. Bliumfeldas, ps. P. 
Molis, "Nevėžio" V-ja.

LSB KANADOS RAJONAS.
Delhi-Tillsonburge - s.Z.Paulionis. 

Hamiltone - ps. Z. Laugalys, ps. J. Tre
čiokas, A. Trumpickas, s. v. v. si. V. Ver- 
bickas.

Londone - E. Daniliūnas, s. L. Eiman
tas, V. Gudelis, K. Kudukis, D F remti 
Komitetas, s.v. v.si. A.Švilpa.

Montrealyje - v. s. J. Bulota, s. S.Na- 
ginionis, s. v. si. A. Skopas.

Port Colborne - v. valt. Br.Simonaitis. 
Toronte - s. v. v. si. L. Baziliauskas, 

s.v. v.si. J. Karasieius, ps. J.Pažėra, 
ps.Vl.RuŠas, v.s. C.Senkevičius, j. s. 

H.Stepaitis, s. v. "Pulk. J.Šarausko" bū
relis, s. v. v.si.G.Šernas, skautų-čių Ži
dinys.

LSB VENEZUELOS RAJONAS - v.s.dr.P. 
Neniškis.

LSB VOKIETIJOS RAJONAS - ps. T.Gai
lius (Huettenfelde), Antanas Turla (Schwet- 
zingene).

Jiems Džiamborės Fondas labai nuo
širdžiai dėkoja - jų nuopelnas yra labai 
didelis.

Ypatingą padėką DF reiškia savo įga
liotiniams: p s . A . B ani oni ui (Detroi
te), ps. J. Bružinskui (LSB, Anglijos 
Rajone), psl. K. Dirkiui (Čikagoje), 
ps. T. Gailiui (LSBVokietijos Rajone), 
ps. VI. Rušui (Toronte) ir DF Iždinin
kui s.v. v. si. A. Pociui (Londone, 
Ontario).

Giliai dėkingas DF BUS Vedėjui ps. 
Alg. Banevičiui, kuris tikrai daug 
širdies ir darbo padėjo DF labui. Mūsų 
VS v. s. Stp. Kairiui Džiamborės Fondas 
dėkoja už tą didelį dėmesį, kurį jis visad 
skyrė visų mūsų Lietuviškajam Džiam
borės Fondui.

Tebūna leista čia išreikšti didelę, 
nuoširdžią padėką tam Nežinomam DF 
Talkininkui, kuris tikrai daug, daug 
DF padėjo. Ačiū Tau, kuklus mūsų Tal
kininke I Tavęs mes čia nepaminėjome, 
bet tikėk, kad mūsų dėkingumas Tau yra 
nuoširdus ir liekantis.

Pasibaigus pirmajam DF vajui, no
rime kartu atsiprašyti už padarytus ne
tikslumus. Pats DF, žinoma, nebuvo va
jaus metu be priekaišto - bet jis stengėsi 
pagal išgales atlikti Jūsų visų uždėtas pa
reigas, pateisinti Jūsų visų pasitikėjimą. 
Ačiū 1

Baigiant norisi dar kartą paminėti - 
mielas Broli, nepamiršk mūsų visų Džiam
borės Fondo 1

Budėdamas I

ps.O.Gešventas 
D F Sekretorius

* Lapkričio 21 d. "Sk. A", redakcinis ko
lektyvas savo posėdyje svarstė eilę rei
kalų, liečiančių laikraščio turinį atei
nančiais Jubiliejiniais metais.
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£*****************************************************************************!| 
*
* ATSISVEIKINANT

J Esant mums išblaškytiems po platųjį pasaulį ir negalint pareigų perdavimo 
5 proga, kaip įprasta, sušaukti suvažiavimo, skautiškos spaudos redaktoriams
* mielai sutikus, "Skautų Aide" patiekiame Seserijos veiklos apžvalgą rajonuo-
* se, o "Mūsų Vytyje" - Seserijos Vadijos.

Manome, kad mielosioms sesėms bus įdomu patirti, kaip dirbama kitur.
* Gal kils naujų minčių bei pasiryžimo ateinančiais Jubiliejiniais Metais daugiau
* padirbėti ir pasiekti geresnių laimėjimų. To aš nuoširdžiai visoms linkiu.
* Visoms sesėms ir broliams, tėvams bei rėmėjams ir mūsų visų miela-
* jam Skautų Aidui už gražų lietuvišką ir skautišką darbą bei darnų bendradar-
* biavimą savo ir Seserijos Vadijos vardu seseriškai dėkoju ir širdimi lieku su
* Jumis.
* Naująją Seserijos ir Brolijos, o taip pat ir Sąjungos Vadovybę sveikinu ir
* linkiu jubiliejiniais metais prie skautiško lietuviško darbo sutelkti kuo daugiau
* jaunimą mylinčių širdžių.
$ Budėkime
t v.s. O. Zailskienė **

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

♦♦
**

**
**

*

SKAITYTOJU DĖMESIUIAČIŪ ... IR PRAŠOME

Štai, jau ir paskutinis šių metų "Skau
tų Aido" numeris. Vartome vienuolika 
"Aidukų". Kai kuo galime pasidžiaugti, 
kai ko pasigendame. Šiais pasaulio skau- 
tybės auksinės sukakties metais visi di
dieji apvaikščiojimai, kiek talpa leido, 
atsispindėjo ir mūsų laikraščio pusla
piuose. Pasidarė ne vienas proginis nu
meris, užsivertė puslapiai stovyklų, 
džiamborių nuotraukomis. Nebebuvo vie
tos kitiems, gal įdomesniems dalykams.

Stovime vėl Naujųjų Metų angoje, ne
paprastą metų - Jubiliejinių mūsų tautai ir 
skautijai. Ir čia negalėsime praeiti ty
lomis, "skriausime" skaitytojus, ieškan
čius gražesnių apsakymėlių poilsio va
landėlėms. Jaučiame, kad turime labai 
šakotą skaitytojų bendruomenę. Amžius, 
išsilavinimas, požiūriai - viskas skir
tinga. Finansiniai ištekliai neleidžia pa
dvigubinti puslapių skaičiaus, neleidžia 
apmokėti dailininkams, neleidžia mokėti 
honoraro rašytojams. Mėginsime verstis 
kaip ligi šiolei - eiti keliu, galvojant apie 
visų patenkinimą.

Dėkojame visiems bendradarbiams 
ir skaitytojams už bendradarbiavimą, 
talką, pastabas. Prašome visus ir atei
nančiais metais mums padėti. Džiaugsmo 
Kūdikėlio Viešpaties šventėje ir laimės 
1958 metais 1

Redakcija

5 *s *
AR JAU TURI ĮSIGIJĘS $

* "SKAUTYBĘ BERNIUKAMS"?
| JEI DAR NE - TUOJAU UŽSISAKYK, *
* RAŠYDAMAS ADRESU: MR.H.STE- *
* PAITIS, 111 HIGH - PARK AVE., 5 
J TORONTO 9, ONT., CANADA. Į

Nors 1957-58 m. "S. A", vajaus tai
syklėse ("S. A". Nr. 10) ir Administrato
riaus pranešime ("S.A".Nr. 11) sakoma, 
kad "Sk. Aido" paprasta prenumerata yra 
3 Kanados doleriai, o garbės pren. - 10 
Kanados dolerių, tačiau daug skaitytojų ir 
net platintojų iš JAV-bių siunčia tik 3 ar 
10 JAV-bių dolerių. Kadangi JAV doleris 
yra pigesnis. Administracija turi nuosto
lių, o mums kiekvienas centas yra labai 
brangus ir reikalingas.

Todėl pakartotinai visų maloniųjų 
skaitytojų ir platintojų labai prašoma 1958 
metų prenumeratos mokesčio siųsti tiek, 
kiek yra verti 3 Kanados doleriai, ar - 
už garbės pren. - 10 Kanados dolerių.

Taip pat pakartotinai prašoma nesiųs
ti pinigų privačiais čekiais. Bankas už pri
vatų čekį Administracijai atskaito 15 cen
tų. Geriausia pinigus siųsti pagal - "mo
ney order".

Jūsų "S.A". Administratorius

* Šio nr. viršelis dail. s.v.v.sl. A.Mu- 
liolio.

* Siame numeryje antgalvėlės "Turtas" 
ir "Vajus eina" pieštos s. v. v. si. V. Gir
niaus.
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