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NISLAVA VENCLAUSKIENĖ - JAKŠE- 
VIČIŪTĖ, kilusi iš Šiaulių.

Tai buvo nepaprastai šviesi asme
nybė, per ilgą gyvenimą daug padėjusi 
aplink esantiems, ypač jaunimui.

Spaudos draudimo laikais jų namuo
se buvo slepiamos lietuvių knygos. Ten 
gaudavo prisiglausti žandarų persekio
jami lietuvių veikėjai. Ji prisidėjo prie 
pirmojo lietuviško vaidinimo "Amerika 
Pirtyje" Palangoje suorganizavimo. Ku
rį laiką gyvendama Rygoje, organizavo 
lietuvių mokyklėles bei jose mokė, ruošė 
vaidinimus ir pan.

Savo tėviškėje, Šiauliuose, prieš I 
pas. karą dalyvavo kultūrinėje lietuvių 
veikloje ir užsiėmė plačiu labdarybės 
darbu, globodama jaunimą. Karo metu 
buvo priversta trauktis Rusijon su šeima 
ir būriu globotinių. Ten velionei teko 
sunkiai dirbti miško transporte, kad iš
laikytų šeimą. Frontams aprimus, grįžo 
Lietuvon į savo Šiaulius, kur vėl veikliai 
reiškėsi lietuviškajame gyvenime. Čia 
kelis kartus buvo išrinkta miesto tary- 
bon, dalyvavo gimnazijos tėvų k-to dar
buose ir 1.1.

1922 m. įkūrus skautus, tapo viena 
iš didžiausių jų rėmėjų. Netrukus ir pati 
įstojo i. skautes ir davė skautės įžodį. Ji 
buvo viena iš pirmųjų suaugusių moterų, 
pilnai įėjusių skautų tarpan. Už didelius 
nuopelnus Lietuvos skautijai buvo ap
dovanota skautų garbės ženklais, išrink
ta į Lietuvos Skautų S-gos Tarybą ir pa
kelta į skautininkės laipsnį.

Jų šeimoje bene visi vaikai bei 
auklėtiniai yra buvę skautai-tės. Daugelį

SKAITYTOJAI RAŠO:

Vienas vyr. skautininkas rašė: 
"... vis laukiau, kad kas nors iš pla
tintojų užeis pas mane ir paims mano 
prenumeratos pratęsimą. Deja, iki šiol 
niekas nepasirodė. Užsakymą siunčiu 
administracijai tiesiog".,.

Kita skautininke iš labai judraus 
sesių tunto prasitaria:".. .tikrai gal rei
kėtų daugiau propagandos "Sk.A", rei
kalu pačiame tunte"...

Pagaliau tūlas tautietis prisipažįsta: 
",.. aš nesu skautas, tik mano sūnus 
yra skautas ir yra Dėdės Šamo kariuome
nėj, dabar Vokietijoj. Tiek esu pripra
tęs prie skautiškos spaudos, kad dabar 
"Sk.A". užsiprenumeruoju sau"...

Sesės ir broliai, išvadas pasidary
kime ateičiai.

■mBuaaMaaaamBnunMBK

Dr. A. Aleknai mirus, 
kolegai ALFREDUI, broliui VYTAU
TUI ir MAMYTEI reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Korp! "Gintaras"

metų Venclauskų namuose buvo Šiaulių 
Rajono, tada apėmusio beveik visą Že
maitiją ir šiaurinę Lietuvą, skautų-čių 
veikimo centras.

A. a. St. Venclauskienė nepaprastai 
rėmusi, auklėjusi ir auginusi jaunimą, 
vargan patekusius jaunuolius ir našlai
čius. Ji pati sakydavo, kad turinti virš 
200 vaikų. Jų namuose nuolat būdavo po 
keliolika ar net keliasdešimt vaikų bei 
jaunuolių vienu metu. Daugelis jų išėjo 
mokslus, kiti prasilavino, pramoko a- 
matų. Venclauskų šeima buvo palaiminta 
medžiagine gerove ir niekad iš nieko ne
priėmė jokios paramos savo augintiniams 
iš laikyti.

Sovietams okupavus Lietuvą, buvo 
atimtas visas Venclauskų turtas, o s. 
St. Venclauskienė su šeima (jos vyras 
adv. K. Venclauskis buvo miręs prieš ke
lis mėn.) tapo išmesta iš savo namų.

Nacių okupacijos metu ji ir jos šei
mos nariai stengėsi visais būdais padėti 
persekiojamiems žydams ir yra jų slė
pusi savo namuose ir kitur.
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1458- 1484
Prieš 500 metu šv. Kazimieras pradė

jo šios žemės kelionę, kuri buvo trum
pa. Tačiau šio šventojo Keleivio pėd
sakai taip giliai įsispaudė Lietuvos že
mėje. kad nė ilgų šimtmečių smiltys ir 
dulkės, sukeltos priespaudų, baudžiavų, 
okupacijų, žiaurių tikybinių persekio
jimų, nepajėgė jų panaikinti. Atvirkš
čiai — Jo nueito kelio žymės kaskart 
vis ryškėjo ne tik lietuvių tautoje, ku
rios karalaičiu Jis buvo, bet ir visame 
krikščioniškame pasaulyje, kol pagaliau 
1602 m. Jis buvo papuoštas pačiu bran
giausiu žymeniu — Šventojo aureole. 
Gausingos karališkos šeimos narys, gy
venęs kaip ir visi kiti karalaičiai ištai
ginguose rūmuose, auklėtojų ir auklių 
lepinamas, matęs prabangą ir galėjęs 
ja naudotis, nenusekė didikų pramin
tais keliais, o pasirinko savitą kelią — 
kelią aiškų ir be pavojų, kelią vedantį 
į amžinąją laimę. Ir tuo savuoju keliu 
eidamas. Jis buvo laimingas asketas su 
ašutiniais marškiniais, Jis buvo stiprus 
charakteris savo skaistume, Jis buvo 
pamaldus vyras ant akmeninių laiptų 
prie uždarų bažnyčios durų. Tuo keliu 
eidamas, Jis matė amžinųjų vertybių 

didingumą ir didžiojo, nebepraeinančio 
gyvenimo šviesą. Kas Jam tie menki 
žemės blykstelėjimai, kai gaivi ir nesi
baigianti Šviesa tikrąjį kelią rodo!

Daugelis žmonių pasaulyje žavisi am
žinosiomis vertybėmis, be®1 ne dažnas 
renkasi tikrąjį kelią, vedantį į jas; nes 
tas kelias sunkus, tas kelias reikalauja 
aukos ir didelio valingumo. Didi palai
ma tam, kuris įstengia juo eiti ir nesu
klumpa iki galo. Šv. Kazimieras yra 
vienas iš tų, kuris galėjo ištęsėti. Tai 
idealas jaunuolio — tvirto, ryžtingo, 
siekiančio ir laiminčio. Ne dė ko kito, 
o kaip tik dėl to ir mes, skautai, šv. 
Kazimierą pasirinkome savo Patronu, 
savo Globėju. Jo nueitas šio gyvenimo 
kelias, kaip amžinosios laimės žiburys, 
nors kartais toks tolimas ir nepasiekia
mas, bet viliojąs, traukiąs, skatinąs, 
spinduliuojąs mūsų takams ir keleliams. 
Stengtis ir siekti — įrašome savo gairė
se ir susmeigiame jas prie savo kelių 
ir kryžkelių, kad ateinančios kartos ei
damos dingusios genties praeivius at
pažintų ir sektų jais sustiprintom pa
stangom padaryti tai, kas nepadaryta, 
nueiti ten, kur nenueita.

Pranešame, kad Tautinės Stovyklos Organizacinė Komisija jau parinko 
IV-tajai Tautinei Stovyklai laiką ir vietą, atsižvelgdama į daugumos vienetų 
siūlymus bei pageidavimus.

LAIKAS: RUGPIŪČIO 15 - 30 D.D.
VIETA: HIGHLAND RECREATION PARK prie PONTIAC, DETROITO.

LSS Tarybos Pirmija Komisijos parinktą laiką ir vietą patvirtino. Pra
dėti paruošiamieji darbai.

Sese, broli, taupyk ir ruoškis į didžiąją šių metų stovyklą! Rugpiūčio 
15 - 30 mūsų Sąjungos dienos. Išbraukime jas iš savo kalendorių kitiems rei
kalams ir darbams! Iki pasimatymo visiems Tautinėje Stovykloje I

3



Alfa Sušinskas

Daug kas žino puodo ir katilo pasa
kėčią, bet labai nedaugelis jos filosofiją 
sau prisitaiko.

Kartą puodas juokęsis iš katilo ir jį 
visaip niekinęs.

— Koks tu juodas ir visada paišinas 
— šlykštu į tave ir pažiūrėti! Aš tavęs 
iš tolo vengiu, kad tavo suodžiais nesu
sitepčiau, — kalbėjęs puodas katilui.

— O tu koks? — atsiliepęs katilas. — 
Aš tai aš, bet ir pats, broleli, nesi skais
tesnis: būdamas visada aprūkęs, tu pro 
savo suodinas akis tematai tik mane 
juodą, visai nenorėdamas pirma pa
žvelgti į save.

Taigi ir byloja didžioji žmonių iš
mintis:

— Puodas katilą vainoja — abu labu 
tokiu.

Ši puodo ir katilo pasakėčios filoso
fija yra paprasta ir kartu labai gili: ji 
yra suprantama vaikui, ir jos pakanka 
mokytajam psichologui mąstyti. Savo 
taiklumu ji yra lyg ir visuotinė, liečian
ti, mažomis išimtimis, visus žmones. Ji 
pavyzdžiu nusako, kad žmogaus savi
myla yra labiau linkusi j ieškoti blogio 
kitame žmoguje, negu jį pirma savyje 
pastebėti. O žmogaus savimyla yra žvė
riškasis pradas jame. Gi žvėriškumo 
esmė yra pulti kitą. Dėl to savimyla 

pirmiausia visaip ir puola kitą, nė kiek 
nesirūpindamas savo teisumu ir gar
bingumu.

Savimylos žmogus nepaiso dvasinio 
savo paties juodumo — dažniausiai jis 
jo nė nemato. Jo dėmesys yra nukreip
tas ne į savo netobulumus, bet į kito: 
savo akyje jis nemato net rąsto, o kito 
akyje įžiūri ir krislelį. Jis vis užkliūva 
už kito klaidų, esamų ar tik jo įsivaiz
duojamų. Jis gyvena kito asmens kriti
ka, išsiliejančia apkalbėjimais, pažemi
nimais, net šmeižtais. Susitelkdamas 
ties kitu žmogumi, jis neturi laiko save 
sau pačiam atskleisti. Jis tariasi pats 
kaltas esąs, o kitą vien juodą temato.

Šitoks elgesys yra nekrikščioniškas ir 
nukreiptas prieš artimo meilę. Pagal 
Išganytojo nurodymus, žmogus pirma 
turi savo paties širdį apvalyti nuo bet 
kokio nešvarumo, o tik tada jis gali 
imtis ir kitų širdies grynumu rūpintis.

— Kam tu matai krislą savo brolio 
akyje, o nepastebi rąsto savo paties 
akyje? Arba, kaip tu gali sakyti savo 
broliui: Broli, leisk, aš išmesiu krislą 
iš tavo akies, pats savo akyje nematy
damas rąsto. Veidmainy, išmesk pirma 
rąstą iš savo akies ir tuomet matysi, 
kaip galėtumei išimti krislą iš savo 
brolio akies (Luko 6,41-42).

Veiklieji Atlanto rajono 
vadovai su Brolijos VS 
Waterburyje.

Nuotr. R. Kezio
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Atlanto rajono vilkiukai savoje stovykloje Nuotr. J. Gaidžio

Šie nors ir aštrūs, bet labai įspūdingi 
Išganytojo žodžiai nušviečia visą tarpu
savinį žmonių santykiavimą. Pagal juos, 
žmonių elgesio kritikas turi pradėti nuo 
savęs: prieš pradėdamas kedenti kito 
elgesį, jis turi pirma save sutvarkyti; 
turėdamas rąstą savo akyje, jis neturi 
moralinės teisės siekti iš artimo akies 
ir krislą išimti. Būdamas su rąstu aky
je. jis negali tinkamai ir teisingai su
gebėti artimo akyje ir krislą vertinti. 
Ir juo didesnis yra tas rąstas paties kri
tiko akyje, juo labiau jis išpučia ir pa
didina užgriebtą krislelį kito akyje.

Kitus daugiausia puola, po jų gyveni
mą rausdamasis ir jų elgesį visaip mė- 
sinėdamas, dažniausiai toks, kuris pats 
yra daugiausia vertas kritikos ir prie
kaištų.

Jei žmogus labiau pažintų savo neto
bulumus ir pro savo sąžinės akį geriau 
įžiūrėtų dvasinį savo paties juodumą, 
jo atsiliepimai apie kitą ir jo kritika, 

kitam asmeniui taikoma, būtų persunk
ti ne paniekos tulžimi, bet artimo mei
lės dvasia. Niekinąs piktumas ir perdė
ta, neteisinga kritika dažniausiai kyla 
iš netaurios širdies ir iš dvasinio žmo
gaus menkumo. Tik juoda, gyvenimo 
dumblu apdengta ir savimyliška širdis 
vien artimo juodumus temato. Kilnusis 
nėra linkęs savo artimo šmeižti...

Gyvas religinis gyvenimas yra tikra
sis žmogaus auklėtojas. Jis padeda žmo
gui save patį pažinti. O pažinęs save, 
žmogus ir kitam asmeniui yra žmoniš
kas. Tačiau žmoniškumas tik tada yra 
žmoniškas, kai jis kyla iš Dievo mei
lės: žmoniškumas be Dievo yra tuščias 
burbulas, tik puodo ir katilo pasakėčia, 
kuri ne savaime atsirado — ją sukūrė 
žmonių išgyventa patirtis.

Kas tikrai myli Dievą, tas moka ir 
artimą mylėti. O kas artimą myli, tas 
nekimba į jo širdies juodumą, pirma 
nepažvelgęs į save ...
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VYRIAUSIOS SKAUTININKĖS 
PAREIGAS PERIMANT

Saulė jau buvo nusileidusi, kai “Ame
rican Airline” bendrovės lėktuvas pa
kilo viršum Bostono. Žiburių šviesos iš
siliejo spalvomis žėrinčiu raštu, miesto 
pakraštys degė pažaru.

Keičiasi šviesų raštai žemėje; lyg šo
kančios “Paukštyčių” draugovės vin
giuoja raudonųjų šviesų eilės, lyg skil
tys budinčių sesių geltonuoja didžių ų 
žiburių gretos, lyg rateliai susimąsčiu
sių vyresniųjų skaučių mėlynais skri
tuliais šviečia miesto aikštės.

Skrendu į Čikagą perimti Vyriausios 
Skautininkės pareigas. Vyriausios se
sers pareigas. Ne mokytojos ir ne ko- 
mendantės, o tik sesers. Noriu dalintis 
su mažiausia ir su vyriausia sese skau
tišku darbu ir džiaugsmu. Norėčiau bū
ti patraukliu pavyzdžiu. Esu pasižadė
jusi stengtis ...

Kada gi tai buvo? Ar ne 1924 m. Kė
dainių dvaro parke Šv. Jurgio dieną, 
davusi skautės įžodį, gavau pirmąjį 
skautišką kaklaraištį?

Kaip šiandien atsimenu “Gulbių” 
skilties pirmąją sueigą, Marytės S. pa
šnekesį apie skautės gyvenimą, kasdien 
turtėjant} gerųjų darbelių medžiokle, 
bei pirmosios pagalbos paslaugomis. Su
žavėjo mus tada šios mintys ir praktiš
ki užsiėmimai sueigoje — kaip aprišti 
sužeistą alkūnę ir kelį, kaip iš lazdynų 
suraišioti guolį ir kt. Pirmoje iškyloje 

pasistengėm bent truputį įsibrėžti; grįž
ti namo su apraišiota ranka ar koja at
rodė nepaprastai skautiška, net didvy
riška.

Entuziazmas tryško ir gerų darbelių 
medžioklėje. Vieną kartą prisivijusios 
kaž kur plentu einantį ubagėlį, pasisiū- 
lėm padėti, norėjau panėšėti jo sunkų, 
pilną duonos riekelių, maišelį. Bet uba
gėlis lazda mus nuvijo ...

Kitą kartą susitikom čigonę su vai
kais. Vienas vaikelis buvo kaž kokiom 
pūslėm išbertas. Panorom gydyti — ap- 
tepėm vaiką cinko mostim. Čigonė su
pyko, kad padarėm ios vaiką “nepadab- 
ną į žmogų”, mostelę įmetė griovin, o 
mums liepė eiti namo ir “zbitkų” ne
daryti.

Tačiau ne visados liūdnas galas būda
vo mūsų ano meto skautavime gerų dar
belių bej ieškant. Ilgainiui supratau, kad 
ir geriesiems darbams yra savo laikas 
ir vieta. Supratau taip pat, kad be nuo
širdžių paslaugų, bei pasiruošimo tar
nauti skautiškas gyvenimas būtų be šir
dies, be dvasios ir be gilaus džiaugsmo.

Po trisdešimt ketverių skautavimo 
metų skilčių sistemos žaismo pagauta ir 
padrąsinta pasiryžau atlikti patį di
džiausi gerąjį darbelį, pabūti Lietuvos 
Skaučių Seserijai jos vyriausiąja se
serimi.

Sausio 12 d.. Čikagoje, Tėvų Jėzuitų 
Jaunimo Namuose, per iškilmingąjį 
aktą Vyriausioji Skautininke O. Zails- 
kienė su malonia šypsena nusiėmė sa
vąją auksinę vyr. sktn-kės švilpuko 
virvelę ir uždėjo ją man tardama šiuos 
žodžius:

Lody O. Baden - Powell 
(viduryje) Pasaul. Skau
čių Stovykloje 1957 m. 
Užpakaly dešinėje Ang
lijos rajono vadeivė s. D. 
Fidlerienė
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Puošiame stovyklą. Clevelandas.
Nuotr. V. Kizloičio

“Tespinduliuoja ji Tau, testiprina 
Tave taip, kaip spinduliavo man sese
riškos meilės spinduliais iš kiekvienos 
skautiškos krūtinės ir teikė man jėgų 
sunkiame darbe.”

Gili tyla apėmė sielą. Prie garbės sta
lo sėdi buvusios L S S vadijos narės. 
Rimtos, atsakingos, elegantiškos. Sese
rijos pasididžiavimas ir puošmena.

Šalia manęs — buvusi Vyr. Skauti
ninke pilna gyvybės ir nuoširdumo. Jos 
platus visuomeniškas mastas, bitės dar
bininkės darbštumas, paskleista nuošir
di “Gerosios Onelės” dvasia, patraukliu 
pavyzdžiu traukia į darbą.

Jubiliejiniai metai ir tautinė stovyk
la, smagiai skautaujančios ar maloniai 
nuobodžiaujančios skiltys ir skiltinin- 
kės, draugovės ir draugininkės, tuntai 
ir tuntininkės nori vieno — gatavų re
ceptų smagiam ir turiningam skauta- 
vimui.

Rami ir pilna džiaugsmo pasirašiau 
iškilmingą pareigų perdavimo - perėmi
mo aktą.

“Taigi mieloji, perduodu Tau skaučių 
Seseriją, lyg gražiausią Lietuvių Tautos 
žiedą”, saliutuodama atsisveikino v.s. 
O. Zailskienė.

Pareigas perėmiau ir (o)—? , o Tu

LAIŠKAS SKILTININKUI

Mielos Kęstuti,
rašiau pereitame laiške, primindamas visoje 

Brolijoje prasidėjusias Skautiško Pažangumo Var
žybos. Jų sėkmė visos Brolijos mastu priklausys 
nuo kiekvieno skiltininko ir skilties įsijungimo ir 
entuziazmo. Energingas skiltininkas, panašiai ir 
draugininkas, yra varžybose pagrindinis vadovas. 
Pajudink ir Tu savuosius Sakalus, kad viskas 
žiebtų į priekį. Veik, kaip rašiau, greitai. Var
žybų taisykles turi draugininkas. Išsiaiškink vis
ko dr-vės vadijoje. Ir paskui žiūrėk jau, kaip 
galima daugiau taškų "nusikalti''. Juk žinai sa
vo skautų pajėgumą, žinai kiek kuriam reikia 
žengti į priekį, kq Ir kas pagal savo sugebėji
mus gali padaryti. Spausk į priekį, nuo šiandien. 
Žymėk taškus. Skaičiuok. Svarstyk, kaip geriau. 
Bet pradėk greitai, nes varžybų tikslas — dirbti 
gerai ištisus metus, bet ne dirbti vien paskutines 
dvi varžybų savaites. Kaip žinai, taškai užskaito
mi už Jobai įvairius veiklos pasireiškimus. Dėlto 
nebus nuobodu ir, tikiu, kiekvienas skautas turės 
pakankamai galimybių pasireikšti. Tik, kaip sa
kau, planuok ir veik. Berniukai seks Tavimi.

Kaip sužinosi iš šio "Sk. A.", Tautinei stovyk
lai laikas ir vieta jau žinomi. Neabejoju, kiek
vienas norėsime jon nuvykti. Juk tai bus mūsų 
visos Sąjungos istorinis įvykis. Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Tu dar ir gimęs nebuvai, įvyko dvi 
tokios Tautinės Stovyklos — 1928 ir 1938 me
tais. Pirmoji įvyko puikiame Panemunės pušyne 
prie Kauno, o antroji — skaučių Pažaislyje (prie 
Kauno), o skautų tame pačiame Panemunės pu
šyne. Šios antrosios ir dainą pats gerai žinai: 
"Atgimė Tėvynė, gimeme ir męs . . Vokietijoje 
būdomi turėjome savo lll-čią Tautinę Stovyklą 
vienu metu dviejose vietose — prie Baltijos jūros 
ir Alpėse. Visos šios stovyklos sutraukė didelį 
skaičių skautų ir skaučių, palikdamos jiems ma
lonius prisiminimus ir pririšdamos visam laikui 
prie mūsų organizacijos, prie jos idealų. Toki 
karts nuo karto vykstą jaunimo sąskrydžiai kaž
kaip išjudino ir paskatina. Ir nesijauti tada vie
nos, kai matai dideles brolių ir sesių eiles tuo 
pačiu keliu žengiančias, ta pačia mintimi gyve
nančias.

Kaip pasiruošti TS, nurodys ir padės drauginin
kas. Ką ten veikti, jau buvo rašyta "Sk. A." 
Bus ir daugiau. Tik svarbu, kad kiekvienas jūsų 
jau dabar pradėtų rūpintis, jei dar nepradėta, 
kaip ten nuvykti. Lėšų klausimas, esant dideliems 
nuotoliams, nėra lengvas. Tėveliai, aišku, padės, 
bet ir mes kiekvienas turime taupyti pinigus, ieš
koti kelių jiems uždirbti, turime atsižadėti smul
kių malonumų šiandien, kad rytoj būtume TS, 
didžiojoje mūsų visų brolių ir sesių šventėje.

Linkiu Tau, mielas Kęstuti, ir Tavo Sakalams 
išradingumo sprendžiant šiuos visus klausimus.

Pirmyn!
Jūsų Vyriausiasis Skautininkas

mieloji Sese ne , bet skautauk ir

pasiruošk Jubiliejiniais metais ——.7^ 

į /a\ s . Kol bus^jA sutvarkyta

L. Čepienė, 
Vyriausioji Skautininke

Kiekvienas skautas Įsigyja ir skaito 
"SKAUTYBf BERNIUKAMS".

Užsakymus siųsti:
H. Stepą it is, 111 High - Park Ave., 

Toronto 9, Ont.
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(tąsa)

“Gerbiamas Pone,
Kalėdų atostogų metu Jūs pametėt 

pas mane savo piniginę, kurią Jums 
grąžinęs, iš Jūsų gavau penkiasdešimt 
litų. Šitų pinigų perdavimas man buvo 
toks staigus, kad aš tada gerai nė nepa
galvojau, jog jų turėčiau nepriimti. 
Daug kartų buvau pas Jus užėjęs, bet 
susitikti vis neteko. Todėl su šiuo laiš
ku, kurį perduodu krautuvėje stovin
čiam ponui, grąžinu Jums tuos penkias
dešimt litų įsitikinęs, kad tokių dovanų 
nebuvau ir nesu vertas. Sudie.

Reiškiu pagarbą,
Jonas Arelis”.

Kruopščiai užklijavęs voką, Jonukas 
ėjo Vilniaus gatve į Kasiulio krautuvę. 
Buvo šalta diena, ir žvarbus šiaurys 
blaškė lengvutes snaiges, kurios tik na
mų užuovėjose teįstengė leistis žemėn. 
Kur ne kur buvo matyti skubąs žmo
gus, kur ne kur praskambėdavo pla
čios vežikų rogės. Dangus mirgėjo snai
gėm, kvepėjo dūmais ir kaukė aštriu 
vėju.

Kai berniukas pravėrė krautuvės du
ris, lengviau atsiduso — maloni šiluma 
pūstelėjo į šąlančius skruostus. Pasiti
ko jį jau kelis kartus matytas veidas 
su vienoda kaip saulė šypsena.

— Ponas Kasiulis išvažiavęs, — pa
sakė vyras kaip paprastai. Tačiau Jo
nukas šį kartą buvo pasiruošęs — jis 
ištraukė iš kišenės voką ir tarė:

— Čia mano laiškas ponui Kasiuliui, 
prašau jį perduoti.

— Gerai, aš atiduosiu, kai tik jis su
grįš, — paėmė vyras laišką ir padėjo 
ant čia pat stovinčio staliuko.

— Ačiū labai... sudie, —■ ir berniu
kas pasisuko išeiti.

— O kur atsakymą siųsti, ar ponas 
Kasiulis žinos? — staiga susirūpino 
vyras.

— Jokio atsakymo nereikia, — grįž
telėjęs atšovė Jonukas ir išnėrė pro du
ris į gatvę ir vėją.

Džiaugsmas apėmė berniuką, atsi
kračius tais pinigais, kurie jį iš pradžių

Sausumo baigiasi. . . To
liau — jūrų skautams...

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Du žaidžia, keturi žiūri 
— kuris laimės?

Nuotr. V. Kizlaičio

džiugino, vėliau slėgė, kėlė rūpesčių, 
abejonių, dėl kurių daug laiko sugaišo, 
daug kelio nuėjo. Dabar — viską pa
miršti ir grįžti į savo ramų kampelį. 
Kas gi tie pinigai, jei ramybės nėra! 
Taip — jis dabar, tik dabar laimingas 
vėl.

Bet rytojaus dieną ...
Eidamas iš gimnazijos namo, prie po

sūkio į Tilžės gatvę staiga susidūrė su 
Kasiuliu, pasinėrusiu ilguose, brangiuo
se kailiniuose. Krūptelėjo berniukas ir 
atšoko.

— Na, Jonukas! — maloniu balsu nu
stebo ponas, — labas ... seniai besima- 
tėm, — ir Kasiulis pakratė ranką ber
niuko, nespėjusio nė pagalvoti apie to
kį staigų susitikimą, kurio jis visiškai 
nebenorėjo.

— Skubi sušalęs... ir knygų daug 
nešiesi, — kalbėjo Kasiulis, kai Jonu
kas, tartum nusikaltęs, nuleidęs galvą 
stovėjo, nė žodžio netardamas. Juk jam 
vistiek buvo labai nesmagu dėl tų grą
žintų pinigų.

— Namo eini?
— Taip...
— Palydėsiu ...
Nebebuvo išeities. Abu ėjo. Kasiulis 

šnekino savo bendrakeleivį.
— Na, kaip sekasi mokytis po atosto

gų? Pailsėjus, manau, visada geriau.
— Ačiū, neblogai.
— Tu toks pavargęs atrodai... Blo

gas mokymuisi sąlygas turi... Tikiuosi, 
kad mano pinigėlis tau šiek tiek pa
dėjo ...

Jonukas išblyško ir net stabtelėjo. 
Kasiulis suraukė kaktą ir žiūrėjo į pa
sikeitusį berniuką.

— Kas yra? — paklausė jis.
— Aš tais pinigais nepasinaudojau... 

aš juos grąžinau ...
— Kur grąžinai po šimts pypkių! — 

pakilo vyro balsas.
Jonukui nieko nebeliko kaip tik pa

pasakoti visą grąžinimo istoriją. Tuo 
tarpu jau buvo prieitas namas, kur ber
niukas turėjo kambarį.

— Aš čia gyvenu ...
Abu stovėjo prie vartelių.
— Man niekas jokio voko nedavė, — 

spyrėsi Kasiulis susijaudinęs ar tokį 
nuduodamas.

— Aš sakiau, kad atidaviau viską jū
sų krautuvėje stovinčiam ponui... ir 
daugiau aš nieko nebenoriu žinoti... 
palikite jūs mane ramybėje.

— Nesikarščiuok, Jonuk, būk stipres
nis. įtarti nieko nenoriu, bet galėjo at
sitikti, kad jis vakar man pamiršo per
duoti tavo laišką. Kas čia blogo? Man 
tik gaila, kad mano paramą taip lengva
būdiškai ir be jokio pagrindo atmeti. Ir 
kodėl tu taip darai?

— Dovanų nenoriu priiminėti... Pi
nigus reikia uždirbti. Štai, kodėl...

Kasiulis nusijuokė.
— Tu įdomus vaikas, — pasakė jis, — 

na, nebetrukdysiu ir nebešaldiysiu ... 
pamiršk mane, pinigus ... piniginę ... 
viską, gerai?

— Su malonumu ...
Kasiulis vėl juokėsi ir atsisveikino.

7
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rių valstybių skau
tiški pašto ženklai

♦ ♦ ♦
Bėgo šaltos dienos, vienodos ramios 

savaitės. Gyvi tokių keistų nuotykių 
prisiminimai kaskart vis labiau blėso, 
ir laukta ramybė jau galėjo džiuginti 
Jonuką, kad ir ne kasdien sotų, kad ir 
šio to stokojanti — bet linksmą ir pasi
ryžusį siekti tikslo kartu su šimtais to
kių pat vaikų ir jaunuolių, besiruošian
čių būti savojo krašto šviesuoliais.

Du kartu parašė tėvas. Su antruoju 
laišku atsiuntė ir penkiolika litų. Tai 
buvo didelis džiaugsmas! Stiprios tėvu
ko rankos, keliančios rąstus į lentų 
piaustymo mašiną; prakaitas ir sunkūs 
atodūsiai tuos pinigus uždirbo. Taip — 
jie yra tikri pinigai. Tai ne Kasiulio — 
lengva ranka numesti dėl kažin ko.

Kai taip bėgo dienos ramiai ir vieno
dai, Jonuko buvo trys keliai: į gimna
ziją, į biblioteką ir pas suolo draugą 
Vincuką šio to pasiskolinti ar kartu pa
mokas ruošti. J mokiniams skirtus kino 
seansus, į pasilinksminimus, čiuožyklas 
Jonukas tik labai retai tenueidavo, nes 
jam vis trūkdavo laiko, o labiausiai pi
nigų. Be to, tokios pramogos jo perdaug 
nežavėdavo, kai skaitomų knygų pus
lapiai jam atskleisdavo daug daugiau 
negu tikrasis gyvenimas galėjo duoti. 
Pasvajodavo kartais jis apie tolimas 
šalis, apie keliones ir brangias medžiok

les, mintimi paplaukiodavo dideliais 
garlaiviais, atsirasdavo neištirtų kraštų 
ekspedicijose, pamatydavo save gražiai 
apsirengusį ir sėdintį palmių pavėsy 
prie marmurinio staliuko ... Ak, tos 
mielos berniuko svajonės! Jomis jie vi
si žavisi, jose jie randa daug pasiten
kinimo.

Kovo mėnesio pradžioje Jonukas su
laukė netikėto pasiūlymo. Vieną dieną, 
jam tik grįžus iš gimnazijos, atėjo šei
mininkė ir, slėpdama šypsnį, tarė:

— Jonuk, sveikinu ... galėsi būti mo
kytoju ...

Berniukas išplėtė akis ir paraudo.
— Norėtum būti mokytoju? ...
— Sakykite, apie ką jūs čia kalbate?,

— atsakė klausdamas ir nesuprasdamas, 
ko ta geroji moteriškė iš jo juokiasi.

— Sėskime, papasakosiu ...
Jonukas nusivilko apsiaustą, padėjo 

ant stalo knygas ir atsisėdo.
— Matai, — ėmė kalbėti šeimininkė,

— ne visiems tokia laimė šypsosi... 
Šiandien laiminga diena .., Tau, žino
ma. Man, tai kas, aš pati nemokyta, bet 
gal kada tu mane seną atminsi, kad 
prirodžiau mokytojo vietą ...

— Apie kokią mokytojo vietą, šeimi
ninke. kalbat? — pertraukė sujudėjęs 
berniukas.

— O gi visai paprastai, — tęsė mote-
8
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Broliai C. Kiliulis 
ir R. Bričkas ap
žiūri ir įvertina 
kiekvieno išorę. . .

Nuotr.
A. Tamošiūno

ris, pirštais gnaibydama prijuostės gė
lytes, — atėjo šiandien rytą ponia Bu
kauskienė, žinai, ta “Europos” viešbu
čio savininkė ... turtinga boba ... na, 
ir sako, ar čia gyvena toks Jonas Arelis. 
Sakau, kad čia. Tada ji ir klausia, ai
tu nenorėtum pamokyti jos brolio lie
tuvių kalbos. O tas, mat, sako, dabar 
grįžęs iš Amerikos, ten užaugęs, norėtų 
bent keturių klasių pažymėjimą turėti. 
Tai, va, ir gavai. O užmokės tai jau 
gerai ir valgyti duos. Pas tokius ponus 
tik viena laimė eiti...

Šie žodžiai Jonuką tiesiog pritrenkė. 
Gauti pamokų! Mokyti! Gerai užmo
kės! Ne — argi tai jam, paprastam 
penktos klasės mokinukui?

— Tikrai ponia norėjo, kad jos bro
lį pamokyčiau?

— Na, jeigu sakau, tai tikrai. Ką tu 
manai, kad man galva susisuko? ...

— Bet iš kur ji apie mane sužinojo?
— To tai neklausiau, ir tas tau gi ne

svarbu, gauni mokytojo vietą ir džiau
kis ...

— Čia ne mokytojo vieta, šeimininke, 
gaunu tik pamokų, taip mes vadinam.

— Et, kaip jūs vadinat man nerūpi. 
Tik eik greičiau valgyti ir drožk pas 
ponią.

Jonuko rankoj šaukštas virpėjo. Val
gyti jam nesisekė. Ir kur čia seksis, kai 
tokia maloni staigmena jį visą pritren
kė. Gauti pamokų — juk tai neturtingų 
mokinių didžiausia laimė. Ir, štai, ta 

laimė šiandien Jonukui atiteko. Pavy
dės draugai, pavydės aukštesnių klasių 
mokiniai. Bet jis niekam apie tai ne
pasakos, kad pavydo nekeltų. O jei ka
da jie patys sužinos, tegu žino. Svarbu, 
kad jis nepasakos, nepasigirs. Kas jį 
rekomendavo tam nepažįstamam ponios 
Bukauskienės broliui? Gal būt, klasės 
auklėtojas — jis geras ir atjaučia ne
turtinguosius. Gal kapelionas — visiems 
besistengiąs padėti. O gal pats direk
torius? Gi jo žmona, sako, ponią Bu
kauskienę gerai pažįsta. Gal jos drau
gės? Gal, gal ir gal — pilna galva klau
simų, spėliojimų, o širdis džiaugsmu 
plaka ir prieš akis, rodos, nebe lėkštė 
sriubos, bet vandenynas, kuriuo tas po
nas iš Amerikos atplaukė ...

Po pietų Jonukas nusiblizgino batus, 
apsivilko ir išėjo pas ponią Bukauskie
nę į “Europos” viešbutį Stoties gatvėje. 
Iš pradžių ėjo smarkiai, kiek tik jo 
žingsniai išnešė, bet juo arčiau tikslo, 
juo žingsniai lėtėjo, nes kažkokie vir
puliai ėmė rastis krūtinėje ir stabdė 
greitį. Kaip jis prisistatys poniai? Ką 
ji pasakys? Kaip jis iš viso mokys po
ną? Juk tai ne kokį nemokšą berniuką 
pamokyti.

Prie plačių viešbučio durų sustojo. 
Išėjo kažkoks ponas, išdidžiu žvilgsniu 
perskrodė stovintį gimnazistą ir nuėjo 
sau. Jonukas išsigando, nė pats nežino
damas ko. Dar paėjo kiek gatve, sugrį
žo, paėjo į kitą pusę, kol pagaliau pa
siryžo įeiti.
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Viešbučio vestibiulyje lapojo plačios 
gėlės, po kojomis liumpsėjo kilimas, o 
sienose švietė veidrodžiai ir brangios 
lempos. Juodu švarku apsivilkęs, at
kūprino kažkoks senukas.

— Ko. vaikeli, čia ieškai? — paklausė 
žilagalvis prikimusiu balsu.

— Noriu pamatyti ponią Bukauskie
nę ...

— O kas gi toks būsi?
— Aš Jonas Arelis ... atėjau susitarti 

dėl pamokų.
— Palauk, — pasakė senukas ir nu

šlepseno koridorium.
Stovėjo Jonukas minutę, kitą ir val

dėsi, kad neužeitų noras bėgti iš čia, 
kur buvo taip gražu ir šviesu, kur tik 
turtingiems ponams ištiesti kilimai ir už 
sienos tarška stiklai, girdėti lengvas 
svečių ūžesys, kai kada skardus mote
riškas nusikikenimas...

— Prašau eiti, — kištelėjęs senukas 
iš koridoriaus galvą paliepė Jonukui.

Ir jj įvedė į ponios Bukauskienės 
kambarį. Tai ne kambarys, tai greičiau 
pasaka. Aksomas, šilkas, sidabras, veid
rodžiai ar kristalas, stovylos, lempos ir 
pati ponia, pasinėrusi pagalvėse, sumes
tose be tvarkos tamsiai mėlynoje sofo
je. Ponia mažytė ir stora, apsivilkusi 
raudonu palaidiniu atrodė kaip gerai 
išsirpusi uoga,

— Tai būsi Jonas Arelis? — nė ne
krustelėdama prabilo, kai užpakalyje 
užsidarė oda išmuštos durys.

— Taip, ponia ..., — virpančiu balsu 
patvirtino Jonukas.

— Na, ateik čia arčiau ir atsisėsk.
Jonukas paėjo porą žingsnių į priekį, 

bet sėstis nedrįso — visur taip švaru 
ir minkšta.

— Na, sėskis kur nors, pakalbėsime...
Prisiglaudė Jonukas prie minkštos 

kėdės kraštelio ir pasidėjo ant kelių 
kepurę.

— Tave mokytojai giria, — berniukui 
atsisėdus kalbėjo moteris, — ir aš norė
čiau tau patikėti mano jauniausio bro
lelio mokymą. Mano broleliui reikia

Gyvenimas be darbo tiek vertas, kiek rėmai be 
paveikslo. Weber
Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos ii pa
saulio visos dorybės. Petrarka

• Groži kalba gerų darbų neatstoja
• Aiikiai pasakyto: teisybė neprietelius gimdo
• Galvos nepramuii senam nusilenkdamas

(Iš lietuvių liaudies patarlių)
* ☆ *

pramokti lietuvių kalbos rašybos. Ame
rikoje tos galimybės jis neturėjo, nors 
ir gimnaziją lankė, ir lietuviškai su 
draugais kalbėjo. Duočiau tau du litus 
už pamoką, o kiek kartų per savaitę 
reikėtų turėti pamokų, tai jau brolelis 
tau pasakys. Jei sutinki, rytoj gali pra
dėti.

— Ačiū labai, ponia, sutinku, — kils
telėjęs nuo kėdės Jonukas, vos suvaldė 
balsą, galėjusį čia pat pavirsti šauksmu.

— Na, tai ateik rytoj penktą valandą. 
Kambarys antrame aukšte, numeris 
šeštas.

— Ačiū, ponia, ateisiu rytoj penktą 
valandą, — pakartojo Jonukas.

— Tai ir susitarėm, — šyptelėjo po
nia ir rankas sunėrė virš galvos.

— Taip ... aš ateisiu rytoj, ačiū labai, 
sudie, — Jonukas nusilenkė ir atbulas 
traukėsi prie durų.

Kai jis ėjo koridorium, už sienos nu
skambėjo kažkokios moters juokas. Jam 
pasirodė, kad juokiasi ponia Bukaus
kienė ...

Rytojaus dieną senukas jį atvedė prie 
šeštojo kambario durų.

Pasibeldė. Vyriškas balsas paprašė 
įeiti, ir Jonukas pravėrė duris. Prieš 
akis buvo gražus, tvarkingas kambarys 
su plačia blizgančia lova, rašomuoju 
stalu, minkštom kėdėm, spinta ir sun
kiom gelsvom užuolaidom ant dviejų 
aukštų langų. Už stalo sėdėjo jaunas, 
dar trisdešimties nepasiekęs, juodaplau
kis vyras ir rūkė.

(Bus daugiau)

ATSKAITYK IR PLATINKI
^SKAUTU fllDlį!^

i
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

WDVABE GINKLU,.
Pirmųjų aviacijos mėgėjų pačių sukonstruk- 

tuotais bei savo lėšomis pastatytais lėktuvėliais 
atlikti skridimai tuoj sukėlė visose valstybėse ka
riškių susidomėjimų. Nedelsiant imtasi tirti gali
mybes, kaip panaudoti aviaciją karo reikalams.

Vienas iš pačių žymiausių jvyk ų, atkreipusių 
pasaulio dėmesį j lėktuvą, ouvo 1909 m. rug
pjūčio menesį įvykusios Prancūzijoj — Rheims 
mieste aviacijos varžybos. Jos sutraukė karinius 
stebėtojus iš visų valstybių, kurios bent kiek 
reiške noro patekti j šiokią tokią pirmaujančią 
vietą pasaulyje.

Tuo metu aviacija buvo dar tik savo kūdikys
tėj. Karts nuo karto vienoj ar kitoj valstybėj ore 
pasirodydavo pora trapių lėktuvėlių, bkraidymas 
tada susidėjo iš riboto patyrimo ir neribotų spė
liojimų. Penkiolikos mylių vėjas Puvo jau audra, 
o skraidymas virš 300 pėdų aukščio buvo skaito
mos be galo pavojingu. Greičiai siekdavo 15, 
25 ir, gal būt, net 35 mylios per valandą. Ta
čiau tais metais, pirmą kartą istorijoje, susirinko 
žiūrovų iš viso pasaulio pamatyti žmogų ir ma
šiną darant įvairius bandymus plačioje erdveje. 
Tose pirmose tarptautinėse oro varžybose, kurių 
laimėtojas turėjo būti apdovanotas Gordon Ben
nett taure, buvo aiškiausiai iškeltos skraidančio 
žmogaus ypatybės — išradingumas ir drąsa.

Būti šeimininku šio istorinio suvažiavimo gar
bė teko senam Prancūzijos miestui Rheims, ku
rio didžiulė katedra sudarė ypatingą aplinką šiom 
naujam sportui. Specialūs traukiniai suvežė 100.- 
000 žiūrovų į šį, dabar jau perpildytą, miestą. 
Tinkamų nakvynei vietų buvo labai mažai. Vieš
bučio kambario kaina siekė 500 dolerių savai
tei. Rheims užmiestyje, Bethany lauke, prakaitu 
apsipylę darbininkai paskubomis statė areną 
50.000-čiui žiūrovų.

Wright "B"

Jau iš anksto buvo spėliojama, kad šis pir
masis oro spektaklis baigsis prancūzų pergale. 
Anglija turėjo tik porą dalyvių, o Amerika nė 
vieno, nes broliai Wright atsisakė dalyvauti. 
Prancūzija entuziastingai nustūmė į šalį Ameri
ką, padarydama didesnę pažangą, dar tuomet 
tik šešių metų amžiaus aviacijos moksle. Ji turė
jo visą eilę patyrusių lakūnų ir gana daug naujų 
bei gerų lėktuvų. Jos geriausias lakūnas Louis 
Bleriot neseniai ouvo padaręs stebėtiną Lamanšo 
sąsiaurio perskridimą. Pats James Gordon Ben
nett buvodamas tą vasarą Paryžiuje, nutarė, kad 
laimes prancūzai; tačiau jį vis dilgino toji min
tis, kad joks amerikietis lakūnas nepasirodo at
stovauti Jungtinių Valstybių.

Amerikos Aero Klubo pirmininkas Gortland 
Bishop, kurs irgi buvo Paryžiuje, jaudinosi ir py
ko dar daugiau. Jis dėjo tiek vilčių į brolius 
Wright, bet šie atmete jo pakvietimą. Mandagiai, 
bet tvirtai pareiškė, kad jie esą mokslininkai, bet 
ne lenktynininkai. Bishop pyko ir ieškojo kokios 
nors išeities. Tuo laiku Amerikoje buvo lobai 
mažai lakūnų su bet kokia aviacine patirtimi. 
Tačiau vieną dieną visai netikėtai užtiko laik
raštyje žinutę, kad kažkoks jaunas lakūnas 
Glenn Curtiss laimėjo "Scientific American" žur
nalo vietines skraidymo varžybas. Bishop nutarė 
pasinaudoti proga ir išsiuntė telegramą, prašy
damas jį atstovauti Ameriką artėjančiose tarp
tautinėse varžybose.

Curtiss iš profesijos nebuvo aviatorius, bet mo- 
tociklistos. Hammondsport, Niujorke dirbo mo
tociklus ir jais lenktyniaudavo. Motociklu jis 
buvo pasiekęs 137 myl./val. rekordą ir buvo ži
nomas kaip "greičiausias pasaulyje žmogus". 
Bet kaip lakūnas — buvo tik mėgėjas. Turėjo 
vieną negreitą namuose darytą lėktuvėlį, o jo 
paties skraidymo patyrimas buvo lobai menkas. 
Tad atsilaikyti prieš Europos prityrusius pilotus 
jis neturėjo jokios vilties.

Tačiau Bishop buvo užsispyręs žmogus. Jis 
pakartotinai nusiuntė Curtiss telegramą, sutikda
mas apmokėti visas išlaidas, jei Šis ir nelaimės. 
Tuo atveju terizikuotų savo galva, o Amerika 
turi būti atstovaujama. Curtiss visa tai pergal
vojo ir tuč tuojau sutiko registruotis šioms var-

Farman

žyboms. Kuo greičiausiai sukonstruktavo naują 
lėktuvą, pasirinkdamas dežutinio aitvaro formą 
su vairais priekyje bei užpakalyje ir 50 arklių 
jėgos V-8 motoru. Lėktuvo statybą skubino kiek 
galėdamas, bet užbaigus nebuvo laiko išbandyti 
— teko kuo greičiausiai sukrauti į dėžės ir iš
siųsti Europon. Pats Curtiss, atvykęs vos savaitę 
prieš varžybas, nuskubėjo į Paryžių susitikti su 
C. Bishop ir J. G. Bennett.

Curtiss, būdamas netikras visu šiuo darbu, 
kaimietiškos išvaizdos ir nerangus nepadarė įspū-
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džio savo abiems tautiečiams. Tik vėliau jiedu 
pripažino, kad apie save ir savo sugebėjimus 
jis sakęs tiesę. Tada jiedviem atrodę, kad jis 
gal ir neblogas lakūnas mėgėjas, bet tik jau ne 
to paties formato kaip prancūzai. Jie kartu nu
keliavo j Bethany laukę ir su nepasitenkinimu 
žiūrėjo į šj "skraidytojo". Vienas šleivas ir ma
žas 500 svarų svorio lėktuvėlis, vienos neišban
dytas motoras ir keletas atsarginių dalių su dviem 
piopeleriais. Bishop su Bennett apžvelgė šnabž
dančių pievę. Po vienu stogu Bleriot turėjo pa
ruoštus keturis stiprius viensparnius lėktuvus. Jis 
buvo pilnai apsirūpinęs motorais, atsarginėmis 
dalimis, o jam padėjo visa grupė mechanikų. 
Vienas jo lėktuvų — No 22, varomas 80 a.j. 
variklio, buvo specialiai sukonstruktuotas šioms 
Coupe Internationale (Tarptautinės Taurės) var
žyboms dėl tos Bennett paskirtos taurės. Pats 
Bleriot buvo Prancūzijos pažiba, visų gerbiamas 
ir trokštus naujos garbės.

Kiti prancūzų lakūnai buvo beveik lygiai taip 
pat gerai apsirūpinę. Dręsusis Latham, antras po 
Bleriot, skrido su greitu, gražios konstrukcijos 
Antoinette viensparniu. Paulhan, Buneau-Villa ir 
DeRue turėjo po Voisin dvisparnį lėktuvų. Tis- 
sandier, Lefebre ir grafos deLambert taisė pran
cūzų dirbtus Wright dvisparnius. Farman skrai
dė su savo paties sukonstruktuotu dvisparniu, 
kurį savo vardu ir pavadino. Anglas Cockburn 
taip pat turėjo pasirinkęs Farman dvisparnį, o 
brazilas Santos-Dumont triūsė apie vienų iš savo 
mažų Demoiselle viensparnių.

Visas tris dienas prieš varžybas lijo. Curtiss 
tegalėjo padaryti vos du trumpus bandomuosius 
skridimus. Nežiūrint lietaus, atidarymo dienų į 
šlapio laukų susirinko 100.000 žiūrovų. Atrodė, 
kad kiekvienas Prancūzijoj esųs amerikietis vyko 
pas Curtiss palinkėti jam sėkmės. Jų tarpe buvo 
ambasadorius Herrick iš Paryžiaus, ambasadorius 
White iš Berlyno, prez. Theodore Roosevelt žmo
na ir kt. Tačiau Curtiss tenorėjo, kad jie visi

Voisin

kuo greičiau išeitų. Jis atrodė išgųsdintos, ner
vingas ir visai ne savo vietoj. Lankytojai nuspren
dė, kad jo lėktuvas esųs per mažas ir per prastai 
atrodęs. Kai kurie amerikiečiai net visai prarado 
viltį ir kalbėjo apie brolius Wright. Kad bent 
vienas iš jų čia dabar būtų!

Vėliau tų rytų lietus sumažėjo, bet vėjas vis- 
tiek buvo stiprokas, o laukas — viena dumbly
nė. Prancūzijos prezidentas sėdėjo savo kedėje 
ne kaip nusiteikęs — tartum jo tautos garbe 
buvo truputį be reikalo rizikuojama. Pagaliau 
Lefebre vikriai iškėlė į orų savo Wright lėktuvų 
ir, nebodamas 17 myl./val. vėtros, atsargiai pa
svyravo aplink pievų. Varžybos prasidėjo.

Savaitė greitai ėjo ir buvo atlikta visokių skri
dimų. Kaip ir buvo spėjama, prancūzų lakūnai 
visur pirmavo. Pirmadienį, rugpiūčio 23 d. Hu
bert Latham iškėlė savo grakščių Antoinette į 
rekordinį 503 pėdų aukštį ir laimėjo Prix d'Alti- 
tude (Aukščio dovanų). Curtiss šiose varžybose 
nedalyvavo. Kai kurie amerikiečiai jau pradėjo 
murmėti. Bet Curtiss nesidomėjo šalutiniais įvy
kiais — jam rūpėjo tik svarbiausios lenktynės 
dėl taurės. O, be to, teturėdamas tik vienų lėk
tuvų, nenorėjo rizikuoti jį prarasti, nė be reikalo 
deginti motorų.

Tačiau jis vistiek turėjo padaryti porų bando
mųjų skridimų. Vėlai antradienį jis išsivežė savo 
lėktuvų pabandyti Tour de Piste, kasdieninę 5

Čikagos oro skautai skai
to avigacinius žemėla
pius

Nuotr. J. Garbavojaus
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km. tolio lenktynių atstumą. Publ.ka, daugumoje 
prancūzai, žiūrėjo su susidomėjimu ir šypsena. 
Toji šypsena greit pradingo, kai amerikietis žyb
telėjo apie pievai atžymėti stulpus rekordiniu 
laiku per 8 min. ir 33 3/5 sekundės. Jie plojo 
jom smarkiai, bet jau su rūpesčiu — šis nedrąsus 
amerikietis gali būti ištikro stiprus varžovas.

Bleriot sekančią dieną jiems vėl sugrąžino pa
sitikėjimą. Jis, pasirinkęs vieną iš savo lėktuvų, 
nukirto Curtiss rekordą puse minutės. Kitą rytą 
Curtiss bandė pasiekti geresnį negu Bleriot laiką, 
bet nepavyko. O sekančią dieną buvo dar blogiau 
— jo laikas 9 min. 31 sek. Prancūzų įtempimas 
atsileido, nes atrodė, kad Bleriot bus tikrasis tos 
trokštamos taurės laimėtojas.

Bet Curtiss nepasidavė: jis praleido visą penk
tadienį ant žemės, triūsdamas ir murmėdamas 
apie savo lėktuvą. Ištisomis valandomis be per
traukos jis dirbo su savo mechaniku. Tuo tarpu 
Farman su savo dvisparniu išsilaikė ore virš trijų 
valandų, tuo laimėdamas tos dienos išsilaikymo 
dovaną.

Pagaliau atėjo šeštadienis. Visa skraidymo sa
vaitė buvo pilna įdomių įvykių, bet šiandien buvo 
toji diena, kada Bennett taurė bus laimėta. Die
na, kurios lakūnai ir žiūrovai laukė su didžiausiu 
nekantrumu. Įtempimas matėsi visur. Tą rytą 
jau anksti visi varžovai, įskaitant geriausius 
Prancūzijos lakūnus — Bleriot, Lafebre ir La
tham, Anglijos Cockburn ir Curtiss pasirodė prieš 
teisėjus gauti nurodymus. Skridimo kelios buvo 
10 kilometrų (12.43 mylių) apskritimas.

Apie 10 vai. ryto Curtiss pakilo išoandyti savo 
lėktuvą ir padarė ba.isų atradimą: priešingai sro

Antoinette

vių teorijai bevejis šiltas oras nebuvo slidus kaip 
stiklas, bet be galo duobėtas. Terminių antvėjų 
buvo pilna. Jis šokinėjo ir šokinėjo aplink pievą, 
kol pagaliau pavyko šiaip taip nutūpti neapvertus 
lėktuvo.

Tuomet jis pasirėmė ant galo ir tyliai sau gal
vojo. Nežiūrint šiurkštaus oro jo motoras veikė 
gana švelniai. Bet buvo aišku, kad, norint pra
lenkti Bleriot, jis turės skristi daug geriau. Bet 
kaip? Kaip jam išgauti daugiau greičio iš tos 
mašinos? Staiga jom šovė galvon mintis. Jis ją 
apgalvojo, persvarstė. Kodėl ne? "Tod, pripilk 
benzino! Aš darysiu savo oficialų skridimą da
bar!" — buvo jo įsakymas.

Teisėjams buvo tuoj pat pranešta. Curtiss at
sisėdo į sėdynę, pamojo ranka, užvedė motorą ir 
dulkių kamuolyje greit pakilo į orą. Jis kilo ir 
vis kilo. Visos akys minioj sekė jį stebėdamos: 
joks lakūnas nesiekė didelio aukščio, norėdamas 
laimėti tolio ar greičio lenktynes. Aukštis reiškė 
nelaukiamą pavojų. Bet Curtiss kilo iki 400 pė
dų aukščio. Tuomet palenkė savo mažo lėktu
vėlio nosį žemyn ir nėrė tiesiai pradmės linijos

Bleriot

link. Minia sulaikė kvapą. įsibėgėjimas jam di
dino greitį kiekvieną kelio pėdą. Lėktuvas švys
telėjo pro liniją su pilnu gazu ir pasileido pirmy.i.

Prie pirmo posūkio minia vėl suvirpėjo, kai 
lėktuvas pasviro ant sparno ir lygiai tiek pat 
staigiai nėrė žemyn. "Jis kris!" — sustingo žo
džiai ant kiekvienų lūpų.

Bet Curtiss stebuklingai apsisuko ir išsilygino. 
Bendras atsidūsėjimas pasigirdo žiūrovų tarpe. 
Jie galvojo, kad tai buvo gabus išs geloėjimas iš 
dideles nelaimės. Bet taip nebuvo. Ši minia mate 
pirmą kartą tai, kas vėliau topo žymi Curtiss, 
technika — smigimas ir tuo pačiu daromas po
sūkis per eilę metų pasidarė standartinis posūkis 
visiems lenktynių lakūnams. Kaip auksine bite, 
geltona Curtiss mašina zvimbtelėjo darydama 
paskutinį posūkį. Įkaitęs oras buvo neramus. 
Dažnai Curtiss pasijusdavo visai iškeltu iš sė
dynės (prisitvirtinimo diržai buvo išrasti tik daug 
vėliau). Ieškodamas į ką nors įsikabinti, jis savo 
kojomis įsikibo į nedengtą liemenį. Publika nu
tilo ir surimtėjo, pamačiusi jo drąsą. Pagaliau 
jis pasiekė baigmę, pakreipė lėktuvą žemyn ir 
nutūpė.

Pakilo susidomėjimo šnabždesys, bet tuoj vėl 
visi nutyla. Teisėjai pranešė laiką — 15 min 
5u 3/5 sekundės., kas sudaro 47.65 mylių per 
valandą greitį. Prancūzai smarkiai plojo ir Šaukė.

Anglas Cockburn buvo sekantis, bet įskridęs 
į šieno kupetą buvo priverstas pasitraukti iš var
žybų, sudužus lėktuvui. Lathan pajudėjo su savo 
Antoinette, bet pabaigė tik po 17 min. ir 32 sek. 
Jį sekė Lefebre ir apskrido lenktynių kelią per 
20 min. ir 47 2/3 sek. Bandė dar pora lakūnų, 
bet nė vieno greitis neviršijo 35 myl./vol.

Bet vistiek dar buvo likęs Bleriot. Minia laukė, 
o jis visai neskubėjo. Jis tikėjosi lengvos perga
lės, bet Curtiss skridimas privertė jį truputį pa
galvoti. Visą ilgą popietę jis su mechanikais 
triūsė apie savo lėktuvus. Pabandęs kelis paga
liau išsirinko No 22. Bandė skristi su keturių 
menčių propeleriu, o vėliau su dvimenčiu.

Tuomet apie penktą valandą jis buvo pasi
ruošęs oficialiam skridimui. Curtiss iš savo vietos 
stebėjo to gražių linijų viensparnį lėktuvą su di
dele jėga sklandžiai pakylant j orą. Jo širdis su
smuko. Jis pajuto pralaimėjimo, bet vistiek lau
kė, klausydamas didžiulio triukšmo, kai prancū
zas, padaręs paskutinį posūkį, nusileido. Per
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Skyrių veda jūrų s. B.Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

VIKINGŲ NAVIGACIJADar nėra galutinai nustatyta, kokius pagelbinius nautikos įrankius vikingai turėjo. Jau apie 1000 m. po Kristaus jie mokėjo nustatyti geografinį plotį. Taip pat apie tą laiką ouvo jiems žinoma magnetinė šiaurė. Negalime kitaip išaiškinti, kaip vikingai būtų galėję didžiąsias atradimų keliones daryti. Iš normanų kelionių į Ameriką yra likę padavimai, kad vikingai nustatytą tikslą po ilgų kelionių iš tiesų pasiekė. Savaime aišku, kad pločio nustatymas buvo svarbiausia problema, nes norvegų jūreiviai turėjo tuoj pastebėti, kad stiebo šešėlis prie Prancūzijos arba Ispanijos krantų trumpesnis buvo negu namie Norvegijoje. Kitaip vėl su šiaurės žvaigžde, kuri ten stovi giliau negu namuose. Kartu pastebėjo jie, kad ir diena pietuose daug greičiau pasibaigdavo. Iš to darome išvadą, kad pločio nustatymas vikingams buvo daug svarbesnis negu geografinis ilgis, kuriame jie buriavo.Kol saulė švietė, buvo nesunku patenkinamai geografinį plotį nustatyti. Sunkiau buvo, kai kelias savaites tamsios ūkanotos dienos pasitaikydavo, kai saulės nesimatė, negalvojant jau apie šešėlio matavimą. Dar ir šiandien tai sudaro problemą. Tokiais atvejais vikingai pasigelbėjo taip vadinamu “lei-
triukšmą negalėjo išgirsti pranešamo laiko.

Staiga visi nutilo. Tuomet Curtiss pamatė, kad 
tarp tylinčios minios keletas žmonių šokinėjo 
aukštyn ir žemyn. Jis pamatė bėgantį jo link su 
didele šypsena Bishop, kurį sekė plačiai mosikuo
damas mechanikos. Už jų bego mažo grupė 
amerikiečių. Tuomet Curtiss pasidarė aišku.

Louis Bleriot nepasiekė Curtiss rekordo. Jom 
trūko šešių sekundžių. Be galo laimingas, bet 
tuo pačiu ir susigėdęs Curtiss leidosi draugų 
tempiamas teisėjų link, lydimas milžiniškų ova
cijų, pasiimti taurės,

sulietuvino oro sk. si. Algis Gustaitis 

darsteinn’u”, tai reiškia vedančiu akmeniu, kompaso pirmtakūnu.“Leidersteinn’as”, kurį 13 amžiaus vidury Petras (Peter) Picarden iš Ma- ricourt pas italų jūrininkus Neapoly matė ir jį aprašė, yra kompaso istorijoje įdomus magnetinės krypties nustatyme. Jis šiauriečių padavimuose daug anksčiau buvo minimas, negu pietuose apie jį kalbama. Ne pietūs, bet šiaurė yra daugiau be saulės, tad daugiau nuo pagelbinių priemonių priklausoma. Tad greičiausiai šiauriečiai bus kompaso išradėjai. Apie tai rašė Danų istorikas' Nils Winther 1857 m. išleistoje Faroer istorijoje. Jis rašo: sulig padavimais turėtų senieji vikingai “sejersten” turėti, tai reiškia magneto akmenį, kuris medžio dėžutėje pritvirtintas vandens inde laisvai plaukė ir tuo būdu šiaurę arba pietus rodė. Išvertus žodį “sejersten” — reiškia “buriavimo akmuo”. Iš šio skandinaviško žodžio darome išvadą, kad šitas buriavimo akmuo, savaime aišku, buriavimui priklausė. Todėl jis vadinosi buriavimo akmeniu, nes kas kėlė bures, tas turėjo savaime aišku, ir tą buriavimo akmenį ant borto turėti. Galime įsivaizduoti, kad toks kompaso akmuo didele brangenybe jūreiviams buvo ir jį iš tėvų vaikai paveldėdavo. Vėliau, aišku, buvo galima jį ir pas pirklius nusipirkti. Ilgą laiką Sluys, Flandrijoje, buvo svarbiausias magnetinio akmens prekybos centras.Ir šiaurėje geografinis ilgio matavimas buvo jūrininkams didelis sunkumas. Šitas matavimas buvo dar ilgai labai netikslus. Jūrininkas nustatydavo savo esamos vietos ilgį iš buriavimo krypties ir nueito kelio. Paprasčiausia buvo greičio įspėjimas, kuris prieš logo išradimą buvo apytiksliai nustatomas. Nors ne jūrininkui tas atrodo neįmanoma, tačiau įpratęs jūrininkas gali ne-
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Korp! "Gintaras" valdy
ba. Sėdi iš kairės sek
retorė t.n. J. Kregždaitė, 
pirm. senj. K. Butkus, 
vice-pirm. t.n. D. Rut- 
kaite; stovi — laivūnas 
senį. L. Slėnys ir tėvūnas 
senį. E. Simaitisblogai nuspėti laivo greitį be jokių pa- gelbinių priemonių. Burinių laivų kapitonai ir jų padėjėjai dažnai visai lo- go nevartoja ir iš akies tiksliai laivo greitį nustato. Tad suprantama, kad skandinavai, būdami visų amžių ant vandens, buvo įpratę tiksliai laivo greitį nustatyti.Daugiau sunkumo sudaro laiko matavimas. Įdomu, kad vikingai, kaip ir pietinių kraštų jūrininkai, naudodavo vandeninį laikrodį, kad tikslų laiką turėtų. Šitas vandens laikrodis, tur būt, būdavęs pakabintas, kad laivo siūbavimas neveiktų į laiko matavimą — vanduo išlašėdavo per 3, per 12 ar per 24 valandas. Paskutinis laiko matavimas buvo vadinamas “Altmal”. Kaip ir mūsų laikais, taip ir pas vikingus “Altmal” reiškė laiko, kartu ir atstumo vienetą. Tas matas reiškė tam tikrą atstumą kurį galėjo burlaivis nuplaukti esant normalioms sąlygoms. Aišku, šitie metodai nebuvo tikslūs, bet jų pakako vikingams daryti tolimas keliones ir pasiekti nežinomus kraštus.Mes minėjome ir apie pietų jūrininkų navigaciją. Ir jų nemažai plaukiota. Bet palyginus su šiaurės jūrininkų žygiais jų darbai mažesni, nes klimato sąlygos pietuose buvo daug geresnės negu šiaurėje. Debesuotos dienos arba rūkas buvo tik išimtys. Naktys yra tiek šviesios, kad jeigu dieną nebuvo galima nustatyti laivo poziciją, tai galima buvo tai atlikti lengvai nakties metu pagal žvaigždes. Skandinavai, buriuodami šiaurės vandenyse, retai matydavo giedrą dangų. Be to būdavo, kad 

naktis tęsdavosi ilgus mėnesius.Kaip ten ir bebuvo, mes turime stebėtis, kad vikingai su savo laivais ir jų sugebėjimu naviguoti tokias dideles keliones galėjo daryti ir nemaža pasaulio vandenų aplankyti. Žinoma, arčiausia buvo jiems šiaurės vandenys. Yra įrodyta, kad 863 metais po Kristaus vikingai surado Islandiją.
E. Lukošaitis

"Nuo jūrų eina mūsų žemė. 
Iš amžių kyla mūs' tauta".

Jūrų skautuos įnašas į Lietuvių Skautų Sąjun
gos veikimą yra didelis ir reikšmingas. Aktyvu; 
jūrų skaučių ir skautų vienetai sėkmingai repre
zentuoja lietuvių skautų ir skaučių vardų svetim
taučių tarpe ir atlieka gražų skautiškos prakti
kos darbą. Atėjo laikas, kai susiorganizovimas 
lietuvių jūrų skautų ir skaučių akademiniame ly
gyje pasidarė būtinas ir neatidėliotinas dalykas. 
Atsižvelgiant į specifinį jūrų skautų veikimo 
charakterį, kuris reikalauja savitų formų, spalio 
men. 16 d. Čikagoje buvo įkurta savarankiška 
lietuvių jūrų skautų ir skaučių akademikų kor
poracija "GINTARAS".

Korporacijos pagrindiniai tikslai yra:
a) kovoti dėl LIETUVOS, kaip JŪRINES vals

tybės, atstatymo;
b) siekti mokslinio pažangumo;
c) pasišvęsti DIEVO, TĖVYNĖS IR JŪROS 

tarnybai;
d) laikytis skautiškų principų gyvenime;
e) skleisti jūrinę mintį akademinio jaunimo 

tarpe;
f) siekti lietuviškos kultūros išlaikymo ir os“ 

meninio tobulėjimo.
Korporacija pasiryžusi tvirtai laikytis savo už

sibrėžtų tikslų ir pozityviu darbu stiprinti akade
minės skautijos veiklą.

Discere et navigore pro patriae bono!
Korp! "GINTARAS" Valdyba
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Žilvino laivo kampelis 
stovykloje. Čikaga.

Nuotr. L. Knopfmilerio
SIGNALŲ, AUDROS ĮSPĖJIMUI, PAKEITIMAS

Amerikos Oro biuras ir Pakrančių sargyba 
pranešė, kad Didžiųjų Ežerų rajone nuo 1958 m. 
sausio men. 1 d. pakeista audros vimpilų ir 
šviesų [spėjimo sistema sekančiai:

Mažiems laivams (vėjas iki 38 mylių per va
landų), dienos metu — raudonas vimpilas (tri
kampė vėliava); nakties metu — raudona šviesa 
viršuj, balta šviesa apačioj (vertikalioj pozicijoj).

Dideliems pastatams įspėjimas (vėjas iki 54 
m/vai.), dienos metu — du raudoni vimpiloi; 
nakties metu — balta šviesa viršuje, raudona 
šviesa apačioje (vertikai, pozicijoje).

Audra — (vėjas iki 72 m/vai.): Dienos metu 
— keturkampė raudona vėliava su keturkampiu 
juodu ženklu viduryje vėliavos; nakties metu — 
dvi raudonos šviesos vertikalioje pozicijoje.

Uraganas — (vejas neriboto stiprumo): Die
nos metu — dvi raudonos vėliavos su juodais 
keturkampiais ženklais vėliavų viduryje; nakties 
metu — raudona-balto-raudona šviesos vertika
lioje pozicijoje.

Mažojo pavojaus signalai ypatingai svarbu ži
noti visiems jūrų skautų vienetams prie Didžių
jų Ežerų. j.ps. Pr. Petraitis

-------- iš LIETUVOS --------
♦ Žuvies Pramonės Klaipėdos Jūrininkystės 

Mokykla ruošia tolimojo plaukiojimo šturmanus 
ir II eilės technikus — laivų mechanikus. Moks
las trunka 3!6 metų. Priimami vyrai 16-25 me
tų su viduriniu mokslu ir išlaikę iš kalbos, lite
ratūros ir matematikos stojamuosius egzaminus. 
Užsiėmimai pradedami rugsėjo mėn. 1 d.

♦ Galvės ežere (prie Trakų) įvyko profesinių 
sųjungų buriavimo pirmenybes olimpinėmis jo- 
lėmis. Laimėjo Vilniaus buriuotojai. Geriausiai 
buriavo V. Kabaila (Vilnius) ir A. Lenkauskaitė 
(Klaipėda).

♦ "Spartako" klubo buriavimo pirmenybės 
įvyko Nevėžyje "M" klasės jolėmis. Pirmuoju 
atėjo L. Krasauskas, toliau sekė D. Zdaržinskai- 
tė ir G. Baranauskaitė. Moterys startavo kartu 
su vyrais.
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* Kauno miesto buriavimo pirmenybėse (daly
vavo tik vienos klubas) "M" klasės jolėmis, pir
mas vietas laimėjo I. Tačilauskaitė ir R. Pet
rauskas.

* Nevėžyje įvykusioje jolių regatoje “P” kla
sėje laimėjo B. Žumbakys, "M" klasėje J. Ko
vas ir "E" klasėje J. Vilemas. Dalyvavo 3 Kau
no klubų buriuotojai.

♦ Liepos mėn. 18 d. Klaipėdoje prasidėjo Lie
tuvos jaunių buriavimo pirmenybės.

♦ Trakuose įvyko Lietuvos moksleivių irklavi
mo varžybos baidarėmis. Laimėjo vilniečiai.

* Vilniuje įvyko Lietuvos akademinio irklavi
mo pirmenybės. Moterų 1000 metrų pavieniui 
laimėjo Z. Grucaitė (Vilnius). Pereitų metų lai
mėtojo Jučaitė liko antroje vietoje. Trejeto irk
lavime laimėjo Z. Dubauskaitė ir A. Gražytė 
(Vilnius). Keturviete valtimi laimėjo vilnietės — 
L. Možolytė, J. Marčėnaitė, G. Talalaikytė ir I. 
Vaitkevičiūtė. Vairininke — Kalvelytė.

Vyrų 2000 metrų vienukė: laimėjo I. Daukan
tas, dvejete — Tumas ir Laurinaitis (Klaipėda). 
Aštuoniukės lenktynes laimėjo Vilniaus komanda. 
Daugaiusia taškų surinko Vilnius, toliau Klai
pėda.

♦ Trakuose, Galvės ežere įvyko laivų mode-
lizmo varžybos. Dalyvavo 7 komandos, laimėjo 
Kauno modelistai. surinko B. S.

☆ ☆ ☆

Čia jau sustokime ir pamąs
tykime. Reikia pratintis iš anksto. 
Prašykime tėvelius, kad leistų savo 
vaikus į organizuojamus bebriukų 
vienetus.

ATEITIES LIETUVA —
JURŲ VALSTYBĖ
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KAS TU ESI?
Jei koks nepožjstomos ponas ateitų dabar pas 

jus ir susidomėjęs paklaustų, kas jūs tokios, ko 
jūs čia susirinkote, ką čia veikiate? Ką jūs jam 
atsakytumėte?

— Mes skautės, lietuvaitės, būtų trumpiausios 
ii lengviausias atsakymas.

— Kas tai yra skautė, kas yra skautybe? — 
klaustų jis toliau.

— Skoutybę sugalvojo lordas Boden-Powell. 
Jis buvo labai pastabus ir pamate, kad vaikas, 
jei ko pats nori, lengvai ir mielai dirba, gali 
daug vargelio pakelti, daug žingsnių padaryti 
savo geidžiamom tikslui pasiekti. Vaikui nerei
kia daug kartų priminti, ko jis nori — jis pats 
žino, ko jis nori. Taip pat lordas Baden-Powell 
pastebėjo, kad vaikai — berniukai ir mergaitės 
Jobai mėgsta žaisti. Tad jis ir sugalvojo, kad 
reikia tik sužadinti pačių vaikų norą būti ge
riems ir leisti jiems kartu žaisti ir tada bus leng
va tėvams išauginti gerą žmogų, o vaikams iš
augti gerais žmonėmis.

—- Mes esame skautės, mes stengiamės būti 
geros, mes stengiamės viską sau pačios pasida
ryti, mes žaidžiame dorai.

— Kad mes žinotume, kaip geriau tai pada
ryti, turime dešimtį įstatų, kurių pirmas ir svar
biausias yra: "Skautė tiesi ir laikosi savo žo
džio". Skautės žodis vertas tiek pat, kiek parašas 
ar priesaika. Mes nepamirštame grgžintt pasi
skolintos knygos, ar dešimtuko, kurį išprašėme 
paskolinti iš savo draugės. Jei mes ką pažadame 
padaryti — padarome. Kartais mums atrodo, kad 
daug lengviau išvengsi nemalonumo, jei truputį 
pameluosi. Tačiau mes žinome, kad jei kas daž
nai bando pasislėpti nuo atsakomybės už mažo 
melo, nebegales laikytis tiesaus kelio ir dideliuo
se dalykuose. Tie dideli dalykai yra pagrindas 
mūsų gyvenimo laimei.

— Mes kasdien atliekame nors vieną gerą 
daroelį savo artimui, norime priprasti gera daryti 
kitiems, nes tik tada būsime pačios laimingos. 
Mes mokomės pirmosios pagalbos, įvairių darbų 
ar specialybių, kad nebūtume kitiems sunkenybe 
ir kad mokėtume kitiems padėti.

Vieną kartą tėvas parėjo iš darbo labai pa
vargęs ir pasakė savo berniukui "Jei skambins 
telefonas, pasakyk, kad manęs nėra namie, aš 
noriu pailsėti." — "Tėveli, aš negaliu to pasa
kyti, aš esu skautas" — atsake berniukas. Tėvas 
laoai susimąstė, susidomėjo skautybe ir pasidarė 
didelis jos rėmėjas ir vadovas.

Buvo dar kitos atsitikimas. Vienas amerikietis 
laikraštininkas nuvažiavo j Londoną ir pasiklydo 
migloje. Su kišenine lempute jis ieškojo gatves 
Kavadmimo. Staiga iš miglos išnėrė mažas ber
niukas ir pasisiūlė nuvesti į tą vietą, kur ne
pažįstamasis norėjo. Amerikietis, norėdamas ber
niukui atsidėkoti, pasiūlė jam pinigų, bet berniu
kas atsisakė, nes esąs skautas. Tada laikraštinin
kas Jobai susidomėjo ir pradėjo berniuką klausi
nėti, kas tokie ties skautai, ką jie daro? Berniu
kas jam aiškino, bet pagalvojęs paklausė: "Ar 
nenorėtumėt, aš nuvesiu Jus į skautų štabą, ten 
yra pats skautų įkūrėjas Baden Powell, jis galės 
jums geriau paaiškinti." Ir taip amerikietis Mr. 
Boyce susipažino su lordu "By-Py", o sugrįžęs į 
Ameriką, įkūrė čia skautų organizaciją. Neseniai 
amerikiečiai anglų skautams padovanojo statu
lėlę "Nežinomam berniukui".

— Būti gerai, pačiai sau viską padaryti, ne
reikalauti kito pagalbos, o dar ir kitiems padėti 
yra ne lengva, bet pamatysim užaugusios, kad 
tai labai reikalinga ir dėl to verto pavargti.

— Girdėjote pasakėlę apie varlytes? Ją ka
daise lordas B.P. papasakojo savo skautams.

Dvi varlės (tur būt stovykloj) įkrito į grietinės 
puodą. Bandė išlipti, negalėjo. Viena nusigando.

Vyriausias Brolijos lau- 
žavedys s. V. Bražėnas 
"namie'*.. •

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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nustojo vilties išsigelbėti ir . . . nuskendo grieti
nėje. Kito vis kopstėsi, vis bondė toliau, vis ne
siliovė plaktis ir darbuotis savo kojytėmis. Ir, 
štai, grietine ėmė staiga keistis, vidury pasidarė 
geltonas kalnelis, aplinkui — balto, skysto. Var
lytė užrepliojo ant to pluduriojančio kalnelio — 
ir išsigelbėjo. (Tikriausia skautės jai padėjo — 
bkoutė gamtos draugė.).

Tačiau varlytė liko gyvo ne dėl kitų pagalbos, 
o dėl savo pačios pastangų ir ištvermes.

— O kam čia tie vadai, jei jūs pačios viską 
mokat, viską darot? — gali paklausti nepažįsta
masis.

— Vadai čia yra ne tam, kad mums viską 
padarytų, o tam, kad parodytų ,kaip smogu pa
čioms dirbti ir kad pamokytų, kaip reikia dirbti 
ir tvarkytis, kad kuo daugiausia liktų laiko žaisti 
ir maudytis. Vadai yra ir tam, kad primintų, 
koks, mūsų tikslas, kad primintų, kad turi
me budėti DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI.

Jūsų vyresnioji Sesė Paliutė.

PAPUOŠALAI IŠ JŪROS 
KIAUTELIŲ

Sesėm būtų pravartu išmokti pasiga
minti papuošalus sau, dovanoms, ar pa
galiau skautų mugėm, tokiu būdu užsi
dirbant pinigo vasaros stovykloms.

Jūros kiauteliai šiam tikslui yra gau
nami iš Floridos. Pasiųskite atvirlaiškį, 
paduodami savo adresą ir prašydami ka
talogo, kuris siunčiamas nemokamai, 
šiuo adresu: The Nautilus, Box 1279, Sa
rasota, Florida.

Šie kiauteliai ateina celuloidiniuose 
maišeliuose, tačiau, kad jie per ilgesni 
laiką jums nesusitrintų bedirbant, ge
riausiai juos laikyti mažose bonkutėse, 
ar šiaip stikliniuose indeliuose, kurių 
galite prisirinkti baigę rankų kremo dė
žutės ar pan. Kiautelių yra įvairiausių 
uyažių, formų ir spalvų.

Auskaram ir sagutėm gerai tinka 
kiauteliai “Small Rice Shells” ir “Flo
rida Garfish scales”. Jų galima gauti 
įvairių spalvų. Iš dėžutės, kuri jums kai
nuoja lUf, galėsite pasidaryti apie 3-4 
poras auskarų, kuriuos galite drąsiai 
pardavinėti po 50-75? už porą.

Darbas labai paprastas, įrankiai: pin
cete ir Duco Cement - klijai, gaunami 
krautuvėse. Iš katalogo patartina pirkti 
lik kiautelius ir celuloido dugnelius — 
(angliškai — disks). Sagučių užsegimui 
ir auskarų sraigtelius kai kada galima 
gauti pigiau krautuvėse.

Paėmus tokį "diską”, maždaug 1” dia
metro, pradėkite dėti kiautelius aplink, 
pirmiausia iš kraštų, gražiai vieną prie 
kito taip, kad uždengtų disko kraštus. 
Jei darot auskarus, patartina tuoj pada
ryti ir antrą “dugną”, kad abu būtų vie
nodo dydžio - apvalumo, nes vėliau yra 
sunkiau nutaikyti.

LAUMIŲ PUOTA

Kauno mieste vieną sykį 
Simas Vytautą sutiko, 
- Eime, - sako Simas jam, - 
Tau nuobodu gal vienam?.. 

Simas, Vytas prie Neries 
Meškerioja - bus žuvies ... 
Traukia vienas, traukia kitas. 
Bus užtai ne vienas litas.
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Padarius vieną ratą, į vidurį įklijuoti 
mažą gniužulėlį vatos, kad viduryje pa
sidarytų pakilimas. Tada vėl klijuoti 
kiautelius ratu vieną prie kito, kol pri
eisite pačią viršūnę ir ten gražiai mažy
čiais kiauteliais užkaišioti tarpeklius. 
Toks auskaras atrodys kaip ežiukas.

Norint padaryti gėlytes, reikėtų var
toti vadinamas “cup shells”. Tokius 4 
ar 5 kiautelius sudėjus aplink, į vidų 
įklijavus tokį mažesnį kiautelį, arba vi
sai skirtingą, jau gausite gražią gėlytę. 
Žali Garfish scales, gerai tinka vartoti 
lapams. Papuošimui — viduriukam gra
žus yra “Venetian pearl snails”, tai ma
ži perlinės spalvos sraigių kiauteliai, 
taip pat puikūs yra “Zebra shells” — 
balti kiauteliai su juodais dryželiais. 
Pumpuriukams arba kampučiams už
kišti, geri “Baby Couchs” arba "Baby 

Carithiums”. Čia suminėti kiauteliai yra 
pigiausi ir lengvai pagaminsite, ką norė
site. Yra ir gražesnių ir brangesnių. Su 
kiekvienu užsakymu ateina ir naujų pa
vyzdėlių, kurie jums duos naujų idėjų.

Dirbant, klijus geriausiai įstatyti į ko
kią stiklinę, kad nevarvėtų iš tūbelės. 
Prieš dedant kiautelį į norimą vietą, 
kiekvieną reikia pavilginti tais klijais, 
tik ne per daug, nes tada jie nestovės 
taip kaip norėsite ir virs į šonus.

Yra menas viską suklijuoti taip, kad 
tų klijų nebūtų matyti, Kai viskas bus 
baigta, duokite kiek pastovėti, kad vis
kas gerai sudžiūtų (apie 20 min.), tada 
galite priklijuoti užsegimus.

Jei seksite ’’McCall’s Needlework” ar 
kitus žurnalus, rasite ir daugiau adresų, 
kur galima būtų gauti panašių kiaute
lių. Sesė Ina.

Žodžiai Č.Senkevičiaus 
Piešiniai V. Girniaus

Žuvj išverčia ant stalo, 
Verčia, verčia - nėra galo 
Senis pinigus sumoka, 
Ir draugai iš džiaugsmo šoka

- Apsimoka meškerioti, 
O dabar pirmyn į stoti!.. 
Štai - jau stovi traukinys - 
Mūsų niekas nematys ...

( bus daugiau ) 19
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DARBELIAI
Paruošė Miškinis

Kaziuko mugė čia pat, o darbelių trūksta. Ką 
daryt? Katytes ir šuniukus?

Reikmenys: veido mazgotės (face cloth) 
kaina — 10-15 centų; raudonos ir juodos me
džiagos likučiai, muilas, segtukai su galvutėm, 
margi kaspinai, siūlai.

Darbos: "
1. Nužiūrėk mazgotės vidurį (o);
2. vyniok vieną pusę mazgotės ligi vidurio (b);
3. panašiai vyniok ir antrą pusę (c);
4. pritvirtink su segtukais;
5. iš juodos medžiagos iškirpk 2 ausis šuniu

kui (d) ir/ar 2 ausis katytei (f). Iš raudo
nos medžiagos iškirpk liežuvį (e);

6. sulenk suvyniotą mazgotę prie galo ir kas
pinu surišk kaklą, kod skirtųsi galva nuo 
priekinių kojų. Segtukais pritvirtink ausis 
ir liežuvį prie galvos. Išsiuvinėk akutes ir 
nosį. Jeigu darai katytę, padaryk ūsus iš 
siūlų. Užsodink padarą ant muilo ir pritvir
tink prie jo (g);

7. dar pridėk uodegą, ir baigta.
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Japonijoje skautybės sąjūdis prasidė

jo 1909 m., kai Tokitaka Hojo (Hirosi
mos aukštesniosios mokyklos vedėjas) 
grįžo iš Anglijos. Jis supažindino Japo
nijos visuomenę su skautybės tikslais ir 
idealais, tačiau platesnė veikla prasidė
jo tik 1915 metais.

Po šio įvykio gen. Maresuke Nogi, 
atvykęs į Angliją kaip Japonijos atsto
vas karaliaus Jurgio karūnacijoj, susi
pažino su skautiška veikla Anglijoje ir 
grįžęs Japonijon tapęs Peer mokyklos 
vedėju, įvedė į šią mokyklą skautybės 
idėjas. Gen. Nogi taipgi Japonijoje įve
dė stovyklavimą palapinėse.

Yoshinori Futara, prieškarinis akty
vus skautas, buvo pirmas asmuo Japo- 
nijoje, kuris įsigijo skautišką inventorių 
ir literatūrą, norėdamas supažindinti su 
skautybe Japonijos jaunimą tautiniu 
mąstu. Vėliau jis buvo vertėju, kai Ja
ponijos sosto įpėdinis (dabartinis impe
ratorius) priėmė lordą Baden-Powell’į 
savo audiencijoj Londone.

Vienas iš Japonijos skautybės minė
tinų įvykių buvo jų dalyvavimas Pir
moje Tarptautinėje Džiamborėje 1920 
m. Anglijoje.

Kai dabartinis Japonijos imperato
rius lankėsi Anglijoje 1921 m., jis pri
ėmė audiencijoj Baden-Powell’j. Jam 
skautiška dvasia padarė labai didelę
įtaką ir jis palygino ją su Japonijos 
tradiciniu “Bushido” (riteriškumu). Vė
liau Japonijos Imperijos atstovas buvo 
pakviestas dalyvauti skautų susirinki
me Edinburgo mieste, kur jis pasakė 
Japonijos Imperijos vardu įspūdingą 
kalbą.

Vienas iš svarbiausių įvykių Japoni
jos skautų gyvenime buvo, kai B.-P. 
įteikė Japonijos sosto įpėdiniui Sidab
rinio Vilko (Silver Wolf) medalį. Karo 
metu šis medalis buvo dingęs. Karui 
pasibaigus, Lady Baden-Powell ir Tarp
tautinio Skautų Biuro pastangomis šis 
medalis imperatoriui buvo naujai įteik
tas.

Japonijos Skautų Sąjunga faktiškai 
buvo įkurta 1923 m., balandžio 13 d.,
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dalyvaujant būsimam Anglijos sosto 
įpėdiniui Prince of Wales. Grafas Shim- 
pei Goto buvo išrinktas pirmuoju Japo
nijos Vyriausiu Skautininku.

Vadovaujant grafui Goto, skautybė 
Japonijoj tapo viena iš svarbiausių jau
nimo organizacijų, tačiau augant mili- 
tarizmui 1941 m. Švietimo Ministerijai 
uždarius skautų organizaciją, Japonijoj 
buvo apie 200.000 skautų.

Pasibaigus antram pasauliniam karui, 
buvę Japonijos skautų vadovai prašė 
generolo MacArthur leidimo atgaivinti 
Japonijos skautybės sąjūdį. 1947 m. bu
vo atnaujintas skautybės sąjūdis Japo
nijoj. 1950 m. atstatyta Japonijos Skau
tų Sąjungos tarptautinė padėtis. Tuo

Iki šio laiko Japonijos skautai turėjo 
keturias savo tautines stovyklas. Pas
kutinioji įvyko praėjusią vasarą Karu- 
izawa apylinkėje, dalyvaujant 13.000 

skautų. Šioje paskutinėje tautinėje sto
vykloje dalyvavo skautai iš Filipinų, 
Kinijos, JAV, Australijos ir Švedijos.

* * *
KAIP KAS MIRŠTA

Karaliai ir valdovai nužengia nuo 
sosto.

Vargšai persikelia į geresnį gyve
nimą.

Poeto vardas įrašomas amžinybėje.
Redaktorius išleidžia paskutinį gyve

nimo numerį.
Teisėjai gauna šaukimą į Dievo teis

mą.
Gydytojai tampa bedarbiais, nes nu

eina ten, kur jau ligų nebėra.
Skolininkai grąžina skolą gamtai.
Pučiamųjų instrumentų muzikantai 

paskutinį kartą atsikvepia. (Ivk)
* ♦ *

Toronto sk.-vyčių Pulk. J. Barausko būrelis, susitaręs su Kanados Rajono Va- 
du ir Vadeiva, šaukia

KANADOS RAJONO SKAUTU-VYČ1U SĄSKRYDI

š. m. gegužės 17 - 18 - 19 d. Toronte .

Sąskrydžiui numatoma PROGRAMA:
Gegužės 17 d. (šeštadieni)

10-12 vai. dalyvių registracija,
12- 2 vai. pietų pertrauka,
2- 7 vai, v. sąskrydžio atidarymas, pašnekesiai, posėdžiai:

a) Skautai vyčiai lietuvybės išlaikymo talkoje,
b) Skautų vyčių amžius ir senųjų skautų židiniai,
c) Skautai vyčiai tuntų - vietininkijų veikloje,
d) Būrelių vadovų pranešimai,
e) Diskusijos po kiekvieno pašnekesio.

Gegužės 18 d. (sekmadienį)

10- 11 vai. - iškilmingos pamaldos Prisikėlimo parapijoj,
11- 12 vai. - pašnekesys "Skautiškos spaudos išlaikymas",
12- 1 vai. - pietūs,
1- 3 vai. - pašnekesiai, posėdžiai:

a) Būrelių veikla,
b) Santykiai su kitomis jaunimo organizacijomis,
c) Diskusijos po abiejų pašnekesių.

3- 5 vai. - Iškilmingas aktas - sueiga:
a) Pašnekesys "Mūsų skautija ir jos principai",
b) Sveikinimai.

5- 7 vai. - pertrauka,
7-10 vai. - pasilinksminimas, arbatėlė.

Gegužės 19 d. (pirmadienį)
Atskirų būrelių sueigos, būrelių vadų pasitarimai, skirstymasis namo. 

VIETA: Prisikėlimo parapijos muzikos studijos patalpos (1021 College St.) 
MOKESTIS: $1.00 registruojantis.
NAKVYNIŲ REGISTRACIJA: iki š.m. gegužės 10 d. Nakvynių reikalu rašyti- 

Mr.J.Karasiejus, 37 Glenlake Avė., Toronto 9, Ont.
Tomis pačiomis dienomis Toronte šaukiamas ir Kanados Rajono vadovių 

ir vyr. skaučių SĄSKRYDIS, kurio programa bus paskelbta vėliau. Sesių sąsk
rydžio reikalais kreiptis: Mrs.D.Keršienė, 84 Bartlett Ave., Toronto. Sesių 
dalyvių registracija vyks taip pat Prisikėlimo parapijoj (ten pat, kur re- 
gistruosis sk. -vyčiai).
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BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* JAV I-jo rajono Hartfordo Tėviškės 
vietininkijos viet.ps. Pr. Bernotui, jam 
pačiam prašant, iš pareigų pasitraukus , 
Vadeivai tarpininkaujant, naujuoju tunti- 
ninku patvirtintas ps. Vyt. Zdancevičius, 
(92 Flatbush Avė., Hartford, Conn.jnuo 
1957 metų gruodžio mėn. 20 d,

* J Jubiliejinės Akcijos Jaunimo Komi
tetų, kurio tikslas yra paruošti memo
randumą ir Lietuvos Nepriklausomybės 
40 metų Jubiliejaus proga jį įteikti viso 
lietuvių jaunimo vardu Jungtinėms Tau
toms ir JAV Kongreso nariams, LSB ats
tovu paskirtas ps. R. Mieželis (Čikagoje).

* Omahos vietininkijos viet. s. kun. L. 
Musteikis, jam pačiam prašant, iš parei
gų atleistas nuo š. m. vasario mėn. 1 d. 
Naujuoju vietininku nuo tos pačios die
nos paskirtas s.Juozas Sakalas.

* JAV I-jo rajono Worcesterio Nevėžio 
vietininkija pertvarkyta į tuntą nuo š.m. 
vasario mėn. 16 d. Vadeivos tarpininka
vimu, tuntininku patvirtintas ps. Petras 
Molis.

* Prisiderinant prie LSS rajonų pava
dinimų, LSB JAV I-mojo Rajono vardas 
pakeistas į "LSB JAV Atlanto Rajonas" 
nuo š.m. vasario mėn. 5 d.

* Prisiderinant prie LSS rajonų pava
dinimų ir teritorijos, LSB JAV H ir III 
Rajonas sujungiami į vieną LSB rajoną 
nuo š.m. vasario mėn. 5 d. Naujasis 
rajonas vadinsis LSB JAV Vidurio Rajo
nu, apimdamas sekančius vienetus: Ro- 
chesterio viet., Clevelando tuntą, Det
roito tuntą, Grand Rapids dr-vę, Čika
gos Lituanicos ir Baltijos Jūros tuntus ir 
Omahos vietininkiją.

* LSB JAV Vidurio Rajono Vadeiva pas
kirtas ps. Antanas Banionis nuo š.m. va
sario mėn. 5 d. Vadeivos adresas: 8336 
Logan St., Detroit 9, Mich.

* Vasario 16 Dienos proga VS įsakymu 
sekantieji LSB vadovai ir rėmėjai ap

dovanoti garbės ženklais: "Ordinu už 
Nuopelnus" - ps.R.Kezys (N. York), ps. 
R. Pakalnis (Waterbury), ps. P. Molis 
(Worcester), ps.J.Raškis (Hartford), sk. 
rėmėjas p.St.Dabkus (Toronte); Pažan
gumo Žymeniu" - psl. A. Bitėnas (Eliza
beth).

Kanados Rajonas
London, Ont.

* Simano Daukanto d-vės Londone, Ont.
Lituanicos skautų vyčių būrelio ypa - 
tingos sueigos metu, š. m. vasariomėn. 
2 dieną, buvo vienbalsiai nutarta per
siorganizuoti į Londono, Ont., lietuvių 
skautų Židinį. Buvo prieita išvados, kad 
visi būrelio nariai seniai išaugo iš tik
rojo vyčiavimo amžiaus ir daug tiks - 
liau ir tinkamiau būtų veikti skautų Ži - 
dinio vienetu. Židinio seniūnu išrinktas 
s.v. v. si.A.Švilpa. Kartu buvo nutarta, 
kad atsiradus tinkamiems skautams - 
vyčiams kandidatams, Židinio nariai 
jiems padėtų atkurti skautų vyčių vie - 
netą. A.S.

Toronto, Ont.

* Vasario 23 d. Šatrijos ir Rambyno 
tuntai, ASS Toronto Skyrius Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos salėje drauge pa
minėjo 40-tą Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę. Iškilmingoj sueigoj, 
kurią vedė jūr.s.H.Stepaitis - Rambyno 
tunto tuntininkas - Brolijos VS v. s.Stp. 
Kairys pasakė šventei pritaikytą kalbą, 
pasveikino 17 jaunųjų, davusių jaun. skau
čių bei skautų įžodį. Seserijos ir Broli
jos Vadijų įsakymais apdovanoti ordi
nais "Už Nuopelnus"didieji Toronto skau- 
tų-čių rėmėjai p. O.Indrelienė ir p. St. 
Dabkus. Ponia Indrelienė skaitė pašne
kesį, nušviesdama senųjų ateivių lietu
višką veiklą Kanadoje, ragindama jau
nimą nenutolti nuo tautos, didžiuotis sa
vo kalba ir dirbti lietuvybei. Bendroji 
sueiga baigta laužu, kurį vedė ps. A.Ba- 
ziliauskas.Sueigoje dalyvavo didelis bū
rys skautų-čių tėvelių ir rėmėjų, taip 
pat keturios kanadietės vyr, skautės.
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* Toronto vyr. skautės yra numaniusios 
ateinantį rudenį vykstančioje Kanados 
Tautinėje Parodoje įrengti lietuvišką 
kampelį. Renkamos tam lėšos ir lietu
viškoji visuomenė kviečiama šį repre
zentacinį žygį remti.

JAV Rajonas

Cleveland, Ohio

* (sks) Vas. 14 d. Clevelando Neringos 
ir Pilėną tuntai bendroje sueigoje kukliai 
atšventė Lietuvos Nepriklausomybės 
40-ją sukaktį. Iškilmingoje dalyje įneš
tos vėliavos, sugiedotas himnas, sukal
bėta malda. Susikaupimu pagerbti už Lie
tuvos laisvą žuvą lietuviai. Scenoje DLK 
Vytauto dr-vė gražiai pasirodė su mon
tažu iš Lietuvos praeities. Vaizdelį pa
ruošė ps. R. Vizgirdas. Šventės prasmę 
pagilino turiningu pašnekesiu Pilėną tun- 
tininkas v. s. Pr. Karalius.

Šioje sueigoje pradėjo telkti aukas, 
už kurias Punsko lietuviams perka kank
les. Sueigos dalyviams buvo parodytos 
kanklės, kurios netrukus bus pakely. No
rima sutelkti lėšą dar skudučiams ir lie
tuviškoms plokštelėms.

Po sueigos porą valandą sk. jauni
mas pasilinksmino. Dėkui mamytėms už 
skanėstus bufete.

* (sks) Nepriklausomybės šventės su
eigoje Neringos tunto skautės buvo pa
keltos į vyresniškumo laipsnius. Jaun. 
skaučią dr-vės Ramunią skilties skilti- 
ninkė psl.M. Juškėnaitė pakelta į skilti - 
ninkės laipsnį. Živilės dr-vės skautės- 
N.Kijauskaitė ir E.Šenbergaitė pakeltos 
į paskiltininkės laipsnį.

Sueigoje paskelbtas LSS Pirmijos 
nutarimas, kuriuo ps. E. Nainienė pa
kelta į skautininkės laipsnį.

* (sks) Sausio 25 d. pas seniūnę s.Dun- 
deraitę buvo Clevelando skautininkią 
ramovės sueiga. Aptarti Kaziuko mugės 
reikalai, o taip pat pravesti naujos se
niūnės rinkimai. Naujai kadencijai se
niūne išrinkta s. Elena Nainienė, 18414 
Landseer Rd. , Cleveland 19, Ohio, 
telef. IV 1-8472.

Chicago, Ill.

* (sks) Vas. 9 d. Jaunimo Namuose Či
kagos Aušros Vartą, Juodkrantės,Litua- 
nicos ir Baltijos Jūros tuntai beiASS Či
kagos skyrius bendroje sueigoje pami - 
nėjo Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 40 m. sukaktį.

Iškilmės pradėtos Šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo tėvas J. Vaišnys, SJ. 
įneštos vėliavos, sugiedoti himnai. Gra
žus būrys kandidatą-čią davė įžodį. Kak

laraiščius užrišo Aušros Vartą tunti- 
ninkės pavad. s. Žukienė ir Lituanicos 
tuntininkas s. P. Nedzinskas, o gerojo 
darbelio mazgelį - LSB dvasios vadovas 
tėvas J. Vaišnys, SJ.

Dienos tema kalbėjo ps. J. Daudž - 
vardienė.

Vėliau buvo skautiškieji pasirodymai, 
kuriuos pravedė ps. V. Vijeikis. įspū - 
dingas buvo Lituanicos tunto skautą vaiz
delis, nukėlęs žiūrovus Kaunan - karo 
muziejaus sodelin, prie Nežinomojo Ka
reivio Kapo. Aušros Vartą tunto skautės 
deklamavo ir dainavo, pasirodė ir jūrą 
skautai. Neringos tautinią šokią grupė, 
kurią sudaro jūrą skautai ir skautės, pa
šoko du tautinius šokius. Po sueigos ap
lankyta Jaunimo Namuose vykstanti Lie
tuvos vaizdą paroda.

* (sks) Čikagos Lituanicos tuntas pato
gesniam tvarkymui tapo padalintas į ke - 
turias apylinkes. Joms vadovauja sk. 
vadovai: Marquette Parke - Gaižutis, 
Brighton Parke - Petrauskas, Bridgepor- 
te - Kaunas ir Ciceroje - Prapuolenis . 
Sulaukęs pagelbininką plačiai pasklidu - 
šiame po Čikagos apylinkes tunte, tunti
ninkas s.Pr.Nedzinskas sutiko likti pa
reigose iki rudens.

* KREGŽDĖS MINĖJO VASARIO 16-ją. 
Živilės dr-vės Kregždžią skiltis suren
gėm sueigą - arbatėlę Vasario 16 pami
nėti.! sueigą pasikvietėm savo mamytes. 
Sueigą pradėjo skiltininkė Rimvydą M ., 
pakviesdama kartu su mamytėmis su
dainuoti "Dievui, tau. Tėvyne, ir Žmo
nijai". Mamytėms buvo prisegtos mūsą 
pačią padarytos trispalvės vėliavėlės. 
Skiltininkė paprašė mamyčią papasakoti, 
kaip buvo minima Vasario 16-ji Lietu
voje. Giedrės mamytė mus visas nuve
dė į Nepriklausomos Lietuvos laikiną 
sostinę, Kauną. Matėme gražiai iliu - 
minuotą, vėliavomis ir žymiąją lietuvią 
portretais pasipuošusį miestą. Buvome 
Karo Muziejaus sodelyje, matėme vėlia
vos nuleidimo apeigas, matėme žygiuo
jant laisvės kovotojus - invalidus, juto
me smilkalą kvapą nuo aukuro prie Ne
žinomo Kareivio kapo, girdėjome skam
bant Laisvės Varpą, Amerikos lietuvią 
padovanotą, kuriame yra įrašas: "O 
skambink per amžius vaikams Lietuvos, 
tas laisvės nevertas, kas negina jos".

Skiltininkė priminė, kad mes, čia 
gyvendamos, turime jau dabar pradėti 
kovoti. Pirmiausia pradėti kovoti nuo 
savęs su didžiausia visą yda -kalbėjimu 
tarp savęs angliškai. Jūratės rankose 
atsirado popierio lapas ir pieštukas re
gistruoti svetimus žodžius, už kuriuos 
turės būti mokama. Bet didžiausiam 
Kregždžią džiaugsmui pirmas svetimas 
žodis išspruko ne iš ją lūpą, o iš ma - 
myčią ... - sutarta išlupti iš ją dvigubai.

Vėliau susėdom prie skanumynais
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apkrauto stalo. Viduryje stalo tortas pa
puoštas trispalve, kaip gražu !

Mes pašokom Kepurinę, Kubilą, 
Giedrės mamytė išmokė mus naują dai
nelę, o Reginos P. mamytė naują žaidi - 
mą, kuris buvo toks juokingas, kad mes 
visos raitėmės juokais.

Smagu buvo su mamytėm praleisti 
vakarą. Sueigą baigėm, sudainuodamos 
"Leiskit į Tėvynę". Čikagos Kregždė.

New York, N. Y.

* (sks) Sausio 29 d. dr. V. Vygantas 
Korp! Vytis New Yorko skyriaus suei
goje skaitė pašnekesį apie tarporgani - 
zacinį bendravimą liet.stud.s-goję. Pre
legentas nušvietė jo nuomone charak - 
teringus ateitininkų, santariečiųir akad. 
skautų organizacijų bruožus. Jo mintys 
sukėlė gyvas diskusijas, kuriose daly - 
vavo fil. dr. H. Lukaševičius, senjorai 
V. Aukštikalnis, R. Kezys, G. Penikas , 
J.Ulėnas, junjorai - R. Cenkus, V. Ra
manauskas ir V. Virbickas.

Apie City College organizuojamą 
lietuvių studentų klubą pranešė jo ini
ciatoriai - junj. J.Bačanskas ir J. Biru
tis. Šiuo metu J. Bačanskas ruošia klu
bo statutą, kuris bus įteiktas tvirtinti 
u-to vadovybei. To klubo įsteigimas bus 
svarbus faktorius N. Y. lietuvių studentų 
gyvenime, o ypač daug pasitarnaus lie - 
tuviškam reikalui amerikiečių akade
minėje visuomenėje skleisti.

*■ (sks) United Press žiniomis Ameri
kos Skaučių S-ga (Girl Scouts of Ame
rica) įsikūrė savo vyr. būstinę naujuo
se rūmuose, kurie kainavo $3, 875,000. 
Skaučių centras užima 10 aukštų iš 13 
aukštų šio pastato, pastatyto iš stiklo 
ir aliuminijaus, prie Third Ave. ir 51 st, 
St. kampo New Yorke.

LSB I JAV RAJONE

* Pereitų metų gruodžio 27-28 d. d. Ra
jono Vadeiva ps, Alg. Banevičius lankė - 
si skautiškais reikalais New Havene - 
Waterbury - Hartforde - Worcestery, kur 
tarėsi su vietovių bei Rajono Vadijos 
vadovais.

* Rajone paskiri vienetai intensyviai 
rengiasi šių Jubiliejinių LSS Skautybė s 
Metų proga įsigyti skautiškas vėliavas . 
Bostono Vilkiukų Draugovė jau įsigijo 
ne tik skautišką, bet tautinę ir ameri
kietišką vėliavą. Ta proga turėjo gra
žias ir jaukias iškilmes.

* Visi Rajono vienetai sėkmingai yra 
įsitraukę į "Skautų Aido" vajų ir LSB 
Skautiško Pažangumo Varžybas. Suda
ryta LSB Varžybų Rajono Komisija iš 
j.s. Ig.Petniūno, ps. J.Benešittno ir ps. 
P. Bernoto.

* Rajone gan gražiai atliktas LSB VS 
paskelbtas Gerasis Darbelis.

* Vasario 8-9 d. d. Hartforde įvyko Ra
jono skautų vyčių sąskrydis, dalyvau - 
jant gražiam būriui vyr. skautų.

* Hartfordo Tėviškės V-jos Vietininku 
paskirtas ps. Vyt. Zdancevičius, 92 Flat
bush Ave., Hartford, Conn. , vietoj 
pasitraukusio ps. Pr. Bernoto.

* Elizabetho buvusi vilkiukų draugovė 
persiformavo į pilną LK Šarūno Skautų 
Draugovę. Šis vienetas yra parodęs ne
paprastą darbštumą bei tvarkingumą. 
Jos draugininku yra jaunas, bet ener - 
gingas ir sumanus vadovas psl. Algis 
Bitėnas.

* Worcesterio Nevėžio V-ja, Vasario 
16-tos proga performuota ų Tuntą. Šis 
vienetas stipriai padidino savo gretas, 
o ypač parodė didelę skautišką veiklą.

* (sks) v. s. E.Putvytei pasitraukus iš 
Rytinio rajono vadeivės pareigų, v as. 9d. 
to rajono skaučių vadovės nauja vadeive 
išsirinko ir Vyriausioji Skautininke pa
tvirtino Elę Banevičienę, 21 Bowdoin 
Ave., Boston 21, Mass. Naujoji vadeivė 
vas. 10 d. išsiuntinėjo rajono vienetams 
aplinkraštį, kuriame aptariami artimes
nės skaučių veiklos momentai, o taip 
pat jau raginama registruoti stovyklau
tojas Tautinėn Stovyklon Highlando parke, 
prie Pontiac, Mich.

* (sks) Hartfordo Šatrijos skaučių v-jos 
vietininke paskirta v. si. L. Jucėnaitė, 
115 Hungerford St.,Hartford 6, Conn.

* Rytinio rajono Vyresn. Skaučių sky
riaus vedėja paskirta v. si. LPetraus- 
kaitė.

Australijos Rajonas

* (sks) 1957 - 58 m. slenkstyje Ingle- 
burne, ukrainiečių skautų žemėje, Syd- 
nėjaus lietuvių skautų Aušros tuntas 
turėjo puikią 10 dienų stovyklą. Stovyk
lautojų skaičius prašoko pusšimtį. Sto
vyklos vadovybę sudarė - viršin. - ps. 
Br. Žalys, adjutantas v. vi. A.Alčiaus- 
kas, ūkio vadovas - senj. J. Vizbaras. 
Skaučių pastovyklės vadovė - psl. J.Ko- 
lakauskaitė ir globėja - si. N. Mauragytė. 
Virtuvėje šeimininkavo ’ ps. Alg. Plūkas. 
Kasdien išeidavo laikraštėlis "Kibirkš
tys", kurį pakaitomis redagavo Alg. 
Bučinskas ir R. Cibulskis. Sausio 5 d. 
buvo didysis laužas, sutraukęs savo 
puikia programa daug svečių.

Skautų kapelionas kun. P. Butkus
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BUM MIB
LSB Užsienio Skyrius; Veda s. v. k. Alo
yzas MUČINSKAS, 155 N Street, So. 
Boston 27. Mass.

* Paskutiniosios Venezueloje revoliu
cijos metu policijos tarnybą atlikinėjo 
Venezuelos Skautų Sąjungos nariai.

* Tarptautinis Skautų Biuras, kuris 
jau persikėlė j Ottawą, Kanadą, plečia 
savo tarnautojų personalą ir tuo pačiu 
siekia, kaip galima efektingiau pasi
tarnauti pasaulio skautų judėjimui.

* Šią vasarą Europoje įvyks visa eilė 
tarptautinių jamborečių, jų tarpe vieną 
tokią numato ir lietuviai skautai vokie - 
čių bei amerikiečių skautų pagelba pra
vesti Vokietijoje.

* Paskutinės Tarptautinės Konferenci
jos proga Pasaulio Skaučių Šefė buvo 
apdovanota aukščiausiu pasaulio skautų 
ženklu - Bronziniu Vilko Ordinu. Šis 
ordinas atsirado tik 1935 m. ir tik 18 
žymių skautininkų už didžius nuopelnus 
skautijai yra jį gavę.

* Lietuvos Skautų Broliją 40 Jubiliejaus 
proga sveikino Danijos ir Estijos Skau
tų Sąjungos, prisiųsdamos specialius 
raštus .

* Buvusi Baden-Powellio asmens sek
retorė parašė įdomią biografinę knygą 
apie Pasaulio Skaučių Šefę, Lady Baden 
- Powell. Knyga už 9 s. 6 d. gaunama 
iš Hutchinson, 178-202 Great Portland 
Street, London, W.l.

* Philadelphijos amerikiečių skautų 
vienas vienetas leidžia tarptautinį laik
raštėlį, pavadintą"International Panther" 
kuriame buvo įdėtas aprašymas ir apie 
lietuvius skautus.

* Prenumeratos už World Scouting tu
rėtų būti siunčiamos nauju Tarptautinio 
Biuro adresu: The Commonwealth Buil - 
ding, 77 Melcalfe Street, Ottawa 4, Ca
nada.

sekmadieniais ir N. Metų dieną stovyk
loje atnašavo Šv. Mišias, o taip pat sto
vyklavo kelias dienas. Stovyklą aplankė 
daug sydnėjiškių, o taip pat mieli bi
čiuliai - p. p. Bačiūnai iš Amerikos.

Stovykla buvo gerai įrengta, netoli 
upės - pavėsingame miške. Ją aplankė 
australų laikraščių ir radijo reporte - 

riai. Pastarieji ypač domėjosi didžiuo
ju laužu ir jo programa.

* (sks) Naujųjų Metų išvakarėse Austra
lijoje - Victorijos valst. lietuviai skau- 
tai-tės suskrido stovyklon prie Drysdale, 
lietuvio Bladzevičiaus žemėje. Stovyklau
tojų branduolį sudarė Melbourno Džiugo 
tuntas ir Geelongo vietininkija, nors tu
rėta svečių stovyklautojų net ir iš Syd- 
nėjaus. Didžiausias stovyklautojų skai
čius siekė 96 asm.

Stovyklos vadovybei pašnekesiais 
talkino v.s. A.Krausas, ps. A. Bakaitis, 
ps. I.Laisvėnaitė, v. vi. V. Vaitkus, v. s. 
B. Dainutis, s. Pocius, s. Pankevičienė, 
kun. J. Petrauskas ir kun. dr. B. Bašins
kas. Stovyklą lankė daug svečių, studen
tų suvažiavimo dalyvių, Drysdale skau
čių. Sekmadieniais ir N. Metų dieną sto
vyklautojai meldėsi Drysdale katalikų 
bažnytėlėje. 1.4. stovyklą aplankė kun. 
dr. P. Bašinskas. Vakare klausė išpa
žinčių, o sekmadienį (1.5) atnašavo šv. 
Mišias prie kuklaus stovyklinio altoriaus, 
per pamokslą palinkėdamas Dievo palai
mos, kad visą lietuvišką Australijos jau
nimą apjungtų skautiška šeima.Veik visa 
stovykla priėmė Šv. Komuniją.

Pažengta skautavimo dalykuose, 
gausus būrelis stovyklautojų išlaikė pa
tyrimo laipsnių bei specialybių egzami
nus. Palapinių tvarkingumo varžybose 
laimėjo šios skiltys: 1) "Gulbės" su 18 
taškų, 2) "Pempės" -16.5 tašk.,3)"Lakš- 
tingalos" - 15 t. ir 4)"Kregždės - 14 t. 
Skiltims įteiktos dovanėlės. į vyresniš
kumo laipsnius pakelti: į vyresn. skilti- 
ninko - K. Kuzmickas, į skiltininko-ės - 
J.Normantaitė, K. Kazlauskas; į paskil- 
tininkio-kės - I. Didžytė, G. Katinaitė, 
N.Adomavičiūtė ir A.Fišeris.

įdomus buvo stovyklos laužas, kuria
me įspūdingą programą pravedė mel- 
bourniškis jūrų ps. A.Gabas. Lauže tu
rėta per 200 svečių iš Geelongo ir Mel
bourno.

Stovyklai vadovavo Džiugo tunti- 
ninkas ps. E. Pankevičius, talkinamas 
ps. A. Karpavičiaus. Skautėms vadovavo 
pirmą savaitę - psl.R.Krausaitė, antrą
ją - si. Kr. Bredikytė. Pasišventusiai sto
vyklos ūkiu rūpinosi Geelongo vietinin
kas v. si. P. Šileris ir v. si. K. Kuzmic
kas. Stovykla nepaprastai dėkinga p. Ska- 
pinskui, kuris didele nuolaida pristatė 
prekes stovyklai, o dalį net ir paaukojo . 
Stovyklautojus ledais ir vaisvandeniais 
pavaišino kun. J. Petrauskas ir J.An
tanaitis.

Stovyklautojus nuvežė ir parvežė 
A. Povilaitis, P. Dranginis, J. Stučys, 
E.Pankevičius ir K. Kuzmickas. Stovyk
lautojų' simpatijos užsitarnavo "Varpo" 
sportininkai A. Bacevičius ir O. Baltru
šaitis, kurie prisidėjo prie sporto pra- 
vedimo stovykloje.
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Neseniai gautu pranešimu iš LSB 
I JAV Rajono buvo patikslinti jo ribose 
pravesto pirmojo mūsų visų Džiambo- 
rės Fondo Vajaus daviniai. Tokiu būdu 
DF šiandien ir iš savo pusės papildomai 
patikslina pirmojo LSB Džiamborės 
Fondo vajaus rezultatus.

Pirmojo DF vajaus metu aukojo: 

134. s. M. Manomaitis, Bos
ton, Mass. $16.25

Iki 1957 m. lapkričio mėn.
10 d. buvo surinkta $5.120.23 

Viso Kanadoje ir JAV-bėse
pirmojo DF Vajaus metu su
rinkti, priskaitant ir iš LSB 
Australijos Rajono atėjusias

$5. 136.48aukas

Pirmojo DF Vajaus

DF GERADARIAI :

87. s. M. Manomaitis , Bos
ton, Mass. $16.25
Mielam s. M. M a n om a ič i ui DF 

labai, labai nuoširdžiai dėkoja. Čia rei
kia pabrėžti, kad s. M. Manomaitis 2 
kartus tapo DF Geradariu, vienų kartų 
DF Rėmėju ir vienų kartų DF Garbės 
Rėmėju. Viso s. M. Manomaitis DF pa
aukojo $162. 25 ir yra daugiausiai Džiam
borės Fondui paaukojęs pavienis asmuo. 
Ačiū Tau, mielas Broli!

Džiamborės Fondo Talkos 
bare, deja, DF jokių naujų žinių, jokių 
naujų laimėjimų pateikti negali. Tuo 
tarpu, kaip jau minėta, DF Iždininkų 
pasiekė tik "Simano Daukanto" d-vės 
Londone, Ont. Rėmėjų ir Bičiulių bū - 
relio auka - $10.00. DF vėl kreipėsi į 
brolius vadovus ir skautus per "Skautų 
Aidų", kreipėsi tiesioginiai laiškais ir 
prašė nors ir labai kuklios talkos, kuk
lios aukos. DF nuoširdžiai pabrėžė , 
kad neatidėliokime talkų, neatidėlioki - 
me aukas paskutiniajai dienai - eikime 
laiku ir sutartinai prie visų mūsų tikslo 

pajėgaus Lietuviškojo Džiamborės 
Fondo! Buvo pakartotinai priminta, kad 
žiemos metu daugiausia tinka ruošti 
labdaros vakarus, parengimus, jų pelnų 
skiriant visų mūsų Džiamborės Fondui. 
Žinokime, kad, jei mes galime ir tu - 
rime artimiausioje ateityje vėl rimčiau 
susirūpinti DF, tai jau praleisto laiko 
mes nesugrųžinsime I

Pradėjome Jubiliejinius Lietuviš
kosios Skautijos Metus, prasideda Ju - 
biliejinių Metų Skautiškojo Pažangumo 
Varžybos. Skaitėme į 1958 metus įžen
gus VS v. s. Stp. Kairio paskatinančius 
žodžius. Mieli vienetų vadovai, broliai 
skautai - dideli uždaviniai mus laukia 
šiais metais ! Nepamirškime jų tarpe 
ir visų mūsų įsipareigojimo Lietuviš
kajam Džiamborės Fondui. Tegu jis 
šiais didžiais metais tampa pilna žo
džio prasme visų mūsų Fondu !

ps. O. Gešventas 
DF Sekretorius

Sesės ir broliai korespondentai ! 
Ačiū, kad jūs vis rašote iš savo vienetų 
veiklos. Toronte gyvenančiam įdomu su
žinoti, kas atsitiko Omahoje, Australija 
mielai skaito apie Anglijos rajono dar
bus. Tik redakcijai labai nesmagu, kai, 
sakysim, žinutę apie Kalėdų Senelio at
silankymų korespondentas prašo atspaus - 
dinti prieš Velykas išeinančiame nume
ryje. Būkime greitesni. Rašykime tuoj 
po įvykio ir siųskime greitai. Taip pat 
kai kada pasitaiko, kad iš tos pačios 
vietovės apie tų patį dalykų net keli pa
rašo. Tuo atveju redakcija pirmumų tei
kia greitesniam, nes ir mes skubam, kad 
laikraštis laiku išeitų.
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