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LSB Užsienio Skyriaus bendra
darbi

ps.RAIMUNDĄ MIEŽELI.
H sukūrus Lietuvišką šeimą su
I p-le DALIA MODESTAVIČIŪTE, 

nuoširdžiai sveikina ir linki sau
lėto bei skautiško gyvenimo —

LSB Užsienio Skyrius

Džiamborės Fondo darbuotojų įvy
kęs personalinis pasikeitimas, skelb
tas kai kurioje spaudoje, "pralenkė 
laiką". Todėl iki atskiro pranešimo 
Džiamborės Fondui aukas siųsti rei
kia dar senuoju adresu:

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

Kalbant apie Lietuviškojo 
Džiamborės Fondo Talką,mes 
apgailestaudami turime pasakyti, kad 
didesniais laimėjimais ir šį sykį nega
lime su Jumis, mieli broliai skautai ir 
vadovai, pasidalyti.

Nuo š. m. kovo mėn.10d. iki balan
džio mėn. 12 d. pas D F Iždininką už- 
pajamuota sekančios aukos:

3. Clevelando Pilėnų Tunto su
rinkta ir per s. V. Kamantų 
gauta $26.00

( nukelta į užp. virš. )

L.S. B. TIEKIMO SKYRIUS pra
neša, kad Tiekimo Skyriuje 
šiuo metu gaunami:

skauto vyčio ženklelis . . - 75 ę
skauto lelijėlė ................- 50 į
metinė ir penkmetinė 
žvaigždutė ......................... - 30 ę
tautinis trikampis-skydas - 30 ę
"White Badge"anglų kal
ba - lietuviai skautai ir
vadovai - kovotojai .... $1.25

Broliai vadovai ir skautai, 
dėl visų jums reikalingų skau
tiškų reikmenų kreipkitės į Tie
kimo Skyrių.

Tiekimo Skyrius viską pa
rūpins !

Užsakymus siųsti su pini
gais. Rašyti: L. S. B. Tiekimo 
Skyrius, A. Augustinas, 4612 Sa 
California Ave..Chicago32,111., 
U.S.A.

* Šio nr. viršelis ir antgalvėlės s.v.v.sl. 
V. Girniaus.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ VYTIS, NR.2 (1958); šiame nr. 
rašo M. Minkus, J. Raibužis, S. J., 
ps. N.Jankutė, D. Šeputaitė, v.s. L. 
Čepienė, v. s. S. Kairys, v. s.A.Saulai- 
tis, s. T.Žukienė, K. A. Keblys, snj. 
T.Remeikis, R.Kezys ir kt. Plati kro
nika, įdomios nuotraukos.
SPORTO ŽINIOS. NR.l. NR.2. mėne
sinis lietuvių sporto laikraštis, leidžia 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas, 
redaktorius Edv.Bulaitis, prenumerata 
Faske registruotiems sportininkams 
$2.00 metams, visiems kitiems JAV 
ir Kanadoje $2.50. Besidomintiems 
sporto gyvenimu rekomenduotinas už
siprenumeruoti.

PĖDSEKIS, NR.1-2 £1958) Australijos 
Aušros tunto skautų-cių laikraštis.

BUDĖKIME. NR. 23, Anglijos rajono 
leidinys, 30 psl. ir viršeliai.

MŪSŲ LAPINĖ, NR. 25, L. K. Šarūno 
dr-vės Waterbury, Conn, laikraštis. 
Kaip visuomet, daug skautavimo tech
nikos žinių.

LAUŽU ŠVIESOJE, Los Angeles ASS 
skyriaus leidinys, NR. 2, gražiai iliust
ruotas, įdomus. Linkime augti ir stip
rėti.

(nukelta į užp. virš.)
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1958 m. gegužės mėn. ,Nr.5

Kartą viena motina pasakojo savo trijų metų dukrelei apie 
gerąjį Dievulį. Staiga ši mažytė apkabina abiem rankom savo 
motiną, prisiglaudžia prie jos veido ir pašnibždomis taria: “Ma
ma, tu esi lyg tas gerasis Dievulis...”

Kiekvienas iš mūsų turime gerą, mus mylinčią motiną. Kiek
vieno mūsų motina yra, kaip ta mergytės mylinti širdis pasakė, 
lyg tas gerasis Dievulis. Tik gaila, kad mes nesame taip geri, 
kaip kad ta mergytė; mes nemylime taip karštai savo motinos, 
kad galėtume joje atpažinti gerąjį Dievulį. Tačiau, kai mūsų mo
tina sunkiai suserga ar minis ją išplėšia mums, tuomet ir mes 
pamatome kaip gera ir šventa buvo ji, tarsi pats Dievulis būtų 
įsikūnijęs joje.

Dievas yra meilė, sako šv. Jonas apaštalas. Jo gyvenimas yra 
mylėjimas savęs ir mūsų visų. Jis nepaprastai laimingas, nes 
gali mylėti save ir mus tobula ir šventa meile.

Mūsų motinos yra laimingos, nes jos myli mus savęs atsiža
dančia, pasiaukojančia meile. Jos gyvena, dirba, kenčia dėl mū
sų. Jų vienintelis rūpestis, vienintelė malda, kad mes būtume 
laimingi. Jos atiduoda mums viską neprašydamos iš mūsų nieko. 
Jos skrieja apie mus kaip saulė, kad mums būtų šviesu. Jos su
tirpsta kaip žvakė, kad mums būtų šilta. Jos palengva miršta, 
kad mes galėtume gyventi.

Kiekvienas šį antrą gegužės sekmadienį švęsime Motinos 
Dieną. Ką per ištisus metus krovėme motinai sunkia našta 
ant jos pečių, o dar labiau — ant širdies, norėsime tą dieną visa 
tai nuimti ir išdildyti. Motinai bus gera jausti, kąd jos rūpesčiai 
suprantami, kad jos pasiaukojimas įvertinamas, kad jos meilė 
randa atgarsį mūsų širdyje.

Tą meilę ir padėką, kurią sužadinsime Motinos Dieną, pasi
stenkime išlaikyti per visus metus, per visas 365 dienas, kad 
kiekvienas galėtume savo motinoj atpažinti gerąjį Dievulį, kad 
su ta gerąja mergyte galėtume pasakyti: “Mama, tu esi lyg tas 
gerasis Dievulis ..T. Paulius, O.F.M.

-'^TAUTINĖ
1

' UetOVOS .A 
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M Mažvydo 
c/.i'iltotcka;

3



p. sisfeuiiiiis pavasaris.

Kaip nuostabiai žydėjo tada pavasa
ris! Išsipuošęs kaip dievaitis, kaip pa
sakų karalaitis vaikščiojo po žemę ir 
duosnia ranka bėrė gausias dovanas. 
Bematant buvo išmargintos pievos ir 
laukai įvairiaspalvių žiedų besišypsan
čiais veidais, miškai ir krūmai padabinti 
nauja, tokia švelniai žalia danga, gau
sūs paukščių būriai skubiai grįžo iš pie
tų atgal ir čia, lyg apsvaigę švilpavo, 
šaukė įvairiausiais balsais nuo ryto iki 
vakaro. Viskas ūžė, skambėjo ir džiau
gėsi.

Nežinau, gal pats Sutvėrėjas skyrė tą 
pavasarį tokį skaistų ir gražų, kad 
įspaustų kuo giliausiai į lietuviu atmin
tį, kad iki amžiaus pabaigos prisimintų 
paskutinį laisvą pavasarį.

Mes, jaunučiai, dar nesupratome, kas 
galėtų drumsti tokį žavingą metų laiką. 
Visa savo jauna siela mes gėrėme tą di
di groži, kurį teikė neapsakomai išsi
puošusi gamta. Visur mūsų buvo pilna: 
pievose, laukuose ir miškuose. Taškė
mės ir krykštavome skaidriame upės ar 
ežero vandenyje, darėme įvairias išky
las, kurių metu miškai ir laukai skam
bėdavo nuo mūsų jaunų balsų. Nejaus
dami ir nesidairydami į besiartinantį 
pavojų, gyvenome tik savo jauną gyve
nimą.

Bet nuo mūsų žvilgsnių nepasislėpė 
ir suaugusių žmonių veidai. Stebėdavo
mės, kodėl jie šį pavasarį tokie nera
mūs, susirūpinę? Anksčiau to nebūdavo. 
Kiekvienais metais, atgyjančiai gamtai 
pabėrus savo grožį, ir jie lyg jaunuo
liais virsdavo. Per dienų dienas maty
davome besišypsančius jų veidus, ryž
tu spindinčias skis, ir, svarbiausia, jokio 
pikto žodžio mūsų adresu. O kaip leng
vai išpildydavo tada įvairius mūsų no
rus! Mes, mažieji, tai žinodavome. Mie
la būdavo su jais kartu išeiti į laukus ir 
net įtraukti i savus vaikiškus žaidimus. 
O kas dabar jiems trukdo būti links
miems?. ..

Galiausiai susilaukėme ir atsakymo.
Vieną saulėtą birželio rytą pasigirdo 

niūrus urzgimas rytų pusėje. Ir toks 
biaurus, toks grasinantis buvo tas ūži
mas. Ištiesę kaklus, neramiai plakančio
mis širdelėmis slinkome prie plento pa
matyti ir įsitikinti, kas drumščia mūsų
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apylinkės ramybę.. Jau iš tolo pastebė
jome judančią kažkokią tamsią masę, 
kuri ir kėlė visą šį triukšmą ir kartu 
baimę mūsų krūtinėse. Triukšmas ir ta 
judanti srovė artėjo prie mūsų į žaliuo
jančius laukus, berdama debesis dulkių. 
Bijojome ir pasislėpėme už karklo krū
mų. Ir, štai, ties mumis. Žvangėdami, 
spiegdami, neapsakomai ūždami riedė
jo tankai, patrankų vamzdžius ištiesę. 
Dideli ir maži plieno vežimai skubėjo 
vis gilyn, vis tolyn į mūsų Lietuvą. Ir 
kiek daug jų buvo! Keletą valandų ne
nutraukiama srovė slinko mūsų plentu. 
O po to, kai pasibaigė šis triukšmas, kai 
tankai nuslinko nuo mūsų apylinkės, 
pamatėme, kad pievučių, medžių lapelių 
buvęs toks mielas žalumas dingo, nes 
viskas buvo apnešta storu dulkių sluoks
niu. Ir, štai, mūsų mažos širdelės pajuto 
kažkokį neišsakomą nerimą, liūdesį.

Dievuliau mielas, kaip neramiai tą 
naktį mes miegojome! Įvairūs baimingi 
sapnai vargino mus visą naktelę. Kitą 
rytą atsikėlėme nelinksmi, pavargę...

Vėl su draugais bėgome prie plento. 
Dabar čia judėjo šimtai, ne, tūkstančiai, 
o gal ir daugiau pilkai apsirengusių ka
reivių. Jų veidai buvo apnešti storu dul
kių klodu ir nuvargę; akių žvilgsnis 
toks žiaurus ir piktas, kad nejučiomis 
slėpdavais už draugo nugaros. Ir išvaiz
da jų buvo labai įvairi: vieni lyg ir į 
mūsų žmones panašūs, bet daugiausia 
tokie mažiukai, siauraakiai. O ir dar ten 
visokių būta, kad sunku ir beatsiminti.

Ir dabar supratome, kodėl mūsų tė
veliai, kaimynai ir visi kiti žmonės nesi
džiaugė ir nesilinksmino šį pavasarį. 
Juk jie seniai jautė, kad ši nelaimė ar
tinas mielam mūsų kraštui. Ir atėjo. Ne
suskaitoma daugybė ginkluotų vyrų iš 
rytų šalies užliejo mažą, bet nuostabiai 
gražią mūsų šalį. Čia, kur tik lietuviai 
tegyveno, kur tik vien mūsų graži kal
ba teskambėjo, kur tik mūsų dainos te- 
aidėjo, įsibrovė svetimo krašto nesuskai
tomos gaujos. Jos atėmė mūsų laisvę, 
kurią tėveliai taip garbingai buvo iško
voję, jos atėmė mūsų džiaugsmą, jos iš
blaškė mūsų žmones po visą pasaulį.

Tai buvo mūsų paskutinis laisvas pa

vasaris Lietuvoje. A. Skopas
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Mydas ftuMus

(tqs a)
— Na, gi, žiūrėk. Jonas, — pasitiko 

ji klubo šeimininkas, plikagalvis storu
lis, sunkiai besiritąs artyn, — parvažia
vai atostogų ir mūsų aplankyti nepamir
šai! Na, eikš, išgersim po stikliuką... gi 
i vyrus eini...

— Ačiū, ne... Nieko nedarau, kas 
draudžiama.

— Bet gi atostogos!...
— Ne, ačiū, nenoriu...
— Et, vaikas dar esi.
Šeimininkas buvo jau išgėręs, ir kve

pėjo kaip atkimšta bonka.
— O kur gi Ona? Tu. aišku, pas ją!... 

— sakė jis, dairydamasis virtuvėje.
— Kažkokiam svečiui svetainėj valgy

ti paduoda, mačiau ją praeidamas...
— Mergina kaip rožė... klijentams 

tokių ir tereikia... Matai, vis reikia pra
matyti, tai sakant. Ir man niekas veltui 
nieko nedavė. Reikia mokėti gyventi, 
che, che...

Vėliava, tai mūsų skautavimo švyturys, — aiški
na draugininkas s. M. Manomaitis savo vilkiu
kams Nuotr. Federavičiaus

— Tain, taip, žinoma...
— Na, einu pažiūrėti to svečio.
Sunkiai išriedėjo. Taip rieda kiauras 

kamuolys.
Nušvitusiu veideliu grįžo į virtuvę 

Onutė. Jonukas nieko nesakė. Stebėjo 
jos pagyvėjusius judesius, kažkokią slap
tą šypseną lūpose ir klausėsi niūniuoja
mos dainelės apie pavasarį ir laukų gė
lytes. Provincijos mergaitei, daug ko 
nemačiusiai ir mažai ką pažįstančiai, už
teko. Ar ir Jonukas taip galvojo — ne
žinia. Kad jis daugiau galvojo apie tai, 
ko jis čia iš viso atėjo, buvo tikra.

— Nori gal ko užvalgyti? — pagaliau 
paklausė mergaitė.

— Ačiū, Onut, ne.
— Nesivaržyk, šeimininkas geroj nuo

taikoj ...
— Ne, nenoriu vistiek.
— Tai ko gi tu nori?...

—Būtinai norėti? Jei jau taip, tai 
noriu...

— Ko gi nori?
—Kad pasakytum ...
—Ką?

— Na, kaip tau anas ponas?...
—Perdaug žinosi, greit pasensi...
— Matau, kad neblogai, a?
— Juokai, Joneli...
Atėjo šeimininkas.
— Onut, paduok svečiui džiovinto sū

rio, — įsakė jis, — tik parink geriausio! 
Išgersim alaus... Reikia juk pavaišinti, 
— pasižiūrėjo į laikrodį. — iki traukinio 
išėjimo lygiai trys valandos ...

Jonukui buvo aišku: nepažįstamasis 
vyras atsektas nuo šventoriaus, po trijų 
valandų sėdės traukinyje ir išvažiuos. 
Traukinys tą valandą eina į Šiaulius. 
Laiko nedaug. Reikėjo skubiai veikti, 
norint ką nors pačiam daugiau patirti. 
Onutei viską išpasakoti ir talkos papra
šyti jis nedrįso. Šeimininku pasitikėti 
negalima. Šis greičiau pasijuoktų, pa
vadintų viską kvaila fantazija, ir būtų
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baigta. Reikėjo dar ko nors. Ir, mintimis 
greitai perbėgęs pažįstamų veidus mies
telyje, apsistojo prie vieno. Tai buvo 
dviem metais už jį vyresnis berniukas 
Romas, pradžios mokykloje vadintas 
Miškiniu, nes pavasarį beveik kiekvie
nos pertraukos metu lipdavo į medį, 
plačiai žaliuojanti mokyklos kieme 
Baigęs pradžios mokyklą, pasiliko mies
telyje ir mokėsi kalvio amato.

Romu pasitikėti jis galėjo tiek pat, 
kiek savo tėvu, nes jis, Romas, mokyk
loje buvo žinomas kaip niekuomet ne
meluojąs ir žodį laikąs berniukas. Drau
gai jie nebuvo. Ir tai. greičiausiai, dėl 
to, kad Romas gyveno miestelyje, o Jo
nukas už penkių kilometrų nuo jo. Ta
čiau vienas kitą mėgo, ir dabar — tik 
Miškinis tegali jam padėti.

Jonukas trypė, vaikščiojo šen bei ten 
virtuvėje ir pagaliau, atsistojęs prie du
rų, pasakė:

— Sudie, Onut, kada nors vėl užeisiu.
Ir spruko pro duris, mergaitei nespė

jus nė išsižioti.
Romas buvo baigęs darbą, kai Jonu

kas įėjo į kalvę.
— Seniai matytas, — pasitiko jį ra

mūs jaunojo kalvio žodžiai.
— Atėjau su reikalu, vilkis švarką, 

eime...
Abu išėjo į gatvę, Jonukas, trumpai 

nusakęs, ką pastarąsias valandas veikęs, 
tarė:

— Dabar tu turi man padėti.
— Galiu, jei manai, kad reikia.
— Kaip sakiau, įtarimą kelia pasiim

tas vokas, kurį tas ponas įsidėjo į vidu
jine švarko kišenę ...

— Tai tu norėtum tą voką gauti?
— Žinoma.
4

Dovana priklauso Det
roitu! . . . v.s. V. Kizlai- 
tis pasiruošęs jq įteikti. 
Iš sparto šventės Cleve- 
londe. Nuotr.

VI. Bacevičiaus

— Na, galiu pamėginti...
Romas buvo šaltas, savimi pasitikįs, 

charakteris, kurio nejaudina nė baisiau
si įvykiai. Jonukas tai žinojo. Bet šiuo 
metu jam ėmė rodytis, kad jo pasirink
tas patikėtinis per mažai domisi gautu 
uždaviniu.

— Tu manai, kad tau pavyks? — abe
jodamas klausė Romą, norėjo dar dau
giau su juo apie tai pasitarti, paklausti, 
kaip jis manąs tai atlikti, bet Miškinis 
tepasakė:

— Dabar einu... užeik temstant.
Miškinis tolinosi ir nuėjo namo per

sirengti. I bažnyčios bokštą sugrįžo ba
landžiai. Jonukas prisiminė, ko šiandien 
i miesteli atėjęs ...

Sutartu laiku Jonukas pasibeldė į Ro
mo namo duris. Girgžtelėjo jos. Už 
slenksčio stovėjo Romas ir kažką pilna 
burna kramtė.

— Na, kaip? — šaute šovė į Miškinį 
žodžiai.

Smigo akys kaip strėlės, širdis garsiai 
plakė. Bet Romas stovėjo kaip nulietas 
ir ramiai kramtė. O tas jo lėtas kram
tymas! Kada gi jis baigs? Jam rodėsi, 
kad jau valanda praėjo, kai jis čia stovi 
ir žiūri i Miškinio vienodai besisupan
čias žiaunas...

— Yra ... — pagaliau pasakė Romas, 
nurijęs tą nelemtą kąsnį ir nusišluos
tęs lūpas.

Jonukas nėrė i kambarį. Miškinis, nė 
žodžio daugiau netardamas, padavė jam 
baltą voką.

Negi gali būti!? Taip — vokas jo ran
kose! Viskas pasibaigė greičiau ir pa
prasčiau negu jis tikėjosi. Ir visa tai pa
darė tas tykusis Miškinis. Net stebėtis 
reikia.
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Stropiausios Omahos 'Skautų Aido" skaitytojos su dr-ke Z. Grigaitiene ir adj. J. Navakaite
Nuotr. K. L. Musteikio

Su voku rankoje jis pasitraukė prie 
lango. Atsargiai atplėšė voką ir ištrau
kė nedideli mėlyną popieriuką, kuriame 
mašinėle buvo rašyta. Skaitė:

"Dėdės Igno nebeturime. Naujagimiui atsiradus 
mirė žilagalvis. Krikštynų nekelsime. Varpams 
skambant bus eisena. Dalyvauk rytojaus vestu
vėse tuoj po Rygos traukinio išėjimo."

Ir viskas. Daugiau nebuvo nė vienos 
raidelės. Ir antra pusė buvo švari. Jo
nuko ranka nusviro.

— Nesuprantu, — sumurmėjo berniu
kas, jausdamas kylanti apmaudą.

— Ar ne lietuviškai? — pasiteiravo 
Miškinis, sėsdamas j kėdę prie stalo.

—Lietuviškai... bet, na, imk, skai
tyk, jei nori, — ir numetė laišką Romui.

Miškinis akimis permetė tas kelias 
eilutes.

— Nei šis, nei tas parašyta...
— Ne, Romai, čia gali būti daug pa

rašyta, tik nei aš. nei tu nejspėsim. Tai 
va, kas čia yra ...

— Kaip sau nori... Aš daugiau dėl 
to galvos nesuksiu ... Tegu jį bala... 
Vos spėjau tam ponui į kišenę įkišti 
aną voką ...

— Kokį voką?
— Gi aš įdėjau tuščią lapą į savo vo

ką, užklijavau ir tik tada ėjau į klubą...
Jonukas, supratęs, net šoktelėjo.
— Ak, Romai, kaip tu gudriai pada

rei! Na, papasakok, kaip tu visa tai 
gavai?

— Visai paprastai: nueinu į klubą, už
sisakau alaus, atsisėdu šalia ir laukiu. 
Ponas geria, Lapinskas geria, juokiasi, 
valgo ir kalba apie vėžių gaudymą. La
pinskas kviečia atvažiuoti vasarą pavė- 
žiauti. Ponas prižada, žinai... Abu gerai 

nugėrę, linksmi. Lapinskas pašaukia 
Oną. O ta tik išdidžiai praėjo, nė nepa
žiūrėdama i mane. O kas man, tegu nu
duoda manęs nepažįstanti. Man dar ge
riau. Ir Ona atsisėdo prie jų. Tik šaipėsi, 
tik kikeno, kaip pinigėlį radusi. Atėjo 
dar trys vyrai. Paskui dar vienas. Jau 
ir man smagiau pasidarė, Jonai... Na, 
paskui Ona sakė, kad jai reikia eiti mal
ku, laikas vakarienę kaisti. Ponas pasi
siūlė padėti. Ki-ki-ki ir abu išbildėjo į 
virtuve. Laukiu ir dar alaus paimu. Ne
gi sėdėsi tik ir žiopsosi... Grįžta paga
liau Ona su tuo ponu. Lapinskas tik rė
kia — dar po vieną, dar po vieną! Bet 
ponas nebenori. Sako, kelionė prieš 
akis. Žiūriu, kas gi dabar bus. O gi po
nas seka Oną į virtuvę. Po kiek laiko 
girdžiu, kad kas malkas skaldo. Užmo
ku už alų, nueinu į kiemą. Privažiavę, 
žinai, vežimų, keli ūkininkai apie ark
lius vaikšto. Ir aš ten sukiojuos ir žiū
riu, kad priebuty malkas skaldo ne Ona, 
bet tas ponas. O švarkas pakabintas ant 
pravirų durų rankenos. Na, sakau, da
bar jau turiu. Kai tik ponas, kelias mal
kas perskėlęs, nunešė Onai, aš priėjau 
prie durų, ištraukiau voką, įdėjau savą
jį ir parėjau namo. Jonai... Tai, mat, 
kaip buvo, jei tau įdomu.
Bažnyčios varpai žmones kvietė vaka
rinei maldai. Jonukas ėjo namo, o nak
tis užgulė miškus ir lygumas.

* * *
Didžiojo Ketvirtadienio nuotykis ir 

paslaptingas laiškelis, Romo pastango
mis gautas, nebedavė Jonukui ramybės. 
Jonukas žinojo, kad būtų daug lengviau, 
apie tai su kuo nors pasikalbėjus. Bet
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tiesiog bijojo pradėti. Vienintelis žmo
gus. kuriuo jis galėtų visiškai pasitikėti, 
buvo tėvukas. Bet jis juk tikrai nesu
prastų tai, kas nujaučiama, o už tokį 
žygi tik pabartų, sakydamas: “Nekiškit 
nagų, kur nereikia”... Papasakoti kla
sės auklėtojui šiuo atveju būtų kenks
minga. Juk negalima būtų užsiminti 
apie pažadą, kad jis visa tai laikytų pa
slapty. Auklėtojai vengia turėti priva
čių paslapčių su savo auklėtiniais. Ati
duoti reikalą policijai būtų tikrasis ke
lias. Bet jei gimnazija sužinos, kad jis 
turi kaž kokių reikalų su policija, jei 
draugai jį patį ims įtarinėti, jei auklėto
jas pasišauks ir pradės ko klausinėti?... 
Ne — to jis negali daryti.

Jonukas pašoko nuo kėdės. Buvo pats 
laikas eiti j pamoką — pirmąją po atos
togų.

Mokinys sėdėjo už stalo ir gėrė alų, 
kai Jonukas atidarė jo kambario duris. 
Šitaip pasitikti “mokytoją” nebuvo pri
imta.

— Tavo mokinys per atostogas, tur 
būt, jau viską pamiršo... — sakė vyras, 
stodamasis ir nuimdamas tuščius bute
lius.

— Pakartosime, jei kas pamiršta, — 
mandagiai atsakė Jonukas ir. vietoje 
sustojęs, laukė pakviečiant arčiau.

Bet vyras palengva krapštėsi, užsirū
kė, pasižiūrėjo pro langą ir, atrodė, vos 
vos beprisivertė grįžti prie stalo ir pa
siimti pamokai reikalingus daiktus.

— Smagiai praleidai atostogas? — pa
siteiravo mokinys, peiliuku droždamas 
pieštuką.

— Ačiū, pailsėjau neblogai.
— Neįdomu laukuose ilsėtis...
Jonukas tylėjo. Matė pasikeitusį žmo

gų. Tokio jis nepažinojo: išgėręs, kiek 
nervingas, tingus, apatiškas.

— Na, rašykim diktantą, — pagaliau 
pasakė.

Rašė. Vyras rašė greitai kaip niekuo
met. Kartoti sakinių nereikėjo.

— Padarėte didelę pažangą, o ne pa
miršote. — patenkintas apsidžiaugė ber
niukas, patikrinęs diktanto puslapį.

— Tai tu manai, kad egzaminus išlai
kysiu?

— Jei taip eis toliau, nėra abejonės.
— Mokiniui nesunku, turint gerą mo

kytoją.
Jonuko veidas švytėjo. Jis kramtė lū

pas, valdydamas besiveržiantį šypsnį.
— Gal alaus stiklą? Burna gi išdžiuvo 

bediktuojant.?...
— Ačiū, ne.
Vyras išgėrė.
— Man, Jonai, ne kokios buvo atosto

gos, — ėmė pasakoti, ;— visokių nema
lonumų, nenumatytų reikalų. O tas gy
venimas kaip styga: juo stipriau įtempsi, 
juo gražiau skamba ... Bet pertempti 
negalima ... Gali nutrūkti... Norėčiau 
jau grįžti j Ameriką. Čia perdaug vienas- 
kitą pažįsta. Gyvena visi kaip vienoj 
šeimoj... O tu nenorėtum Amerikoj 
gyventi, a?

— Visai apie tai negalvoju. Noriu bū
ti naudingas savo kraštui.

— Ir aš norėjau ... Bet nevisada gali
ma. Et. tegu jau taip būna ... Žmonės, 
matai, auksą garbina, jo nori ir jam

Toronto Mindougo drau
govė su draugininku s.v. 
v.sl. V. Šernu.

Nuotr. St. Dabkous

6

8



Veiklusis Bostono Skautų Tėvų Komitetas. Iš kaires j dešinė: p.p. Baika, Galdikienė, Lendrai- 
tienė, Petruitis rr pirm. Sinkys Nuotr. Federovičiaus

tarnauja. Visi tokie, nė vieno nėra ki
tokio ... Tik Amerikoj, žinai, viešai gar
bina ta savo dievuką, o čia?... Čia nė 
vienas nenori pasirodyti materialistu. 
Negražu, sako, gėda, bet kai niekas ne
žino ar nemato, glemžia po savim kas 
ką gali. Na, ar ne taip yra?

— Per mažai mačiau gyvenimo... 
nežinau...

— Pamatysi, sužinosi ir mane pami
nėsi, kad tiesa kalbėjau. Na, išgerk gi 
pagaliau alučio, a?...

— Ne, aš nemėgstu gerti.
— Kunigėliu gal žadi būti?
Jonuką kažkas nudiegė. Jis paraudo 

ir atsistojo.
— Dovanokite, bet man jau laikas 

eiti, — tarė jis, valdydamas balsą, — 
gal kitą kartą turėsiu daugiau laiko ir 
pasikalbę j imams.

— Skubi?! Ko tau skubėti? ... Na, bet 
sulaikyti tavęs negaliu ... Pasimatysim 
rytoj, — murmėjo vyras, pasistumdamas 
su visa kėdė nuo stalo.

Sunkių minčių slegiamas, Jonukas 
ėjo namo. “Kunigėliu gal žadi būti”,— 
skambėjo ausyse pašaipingai vyro žo
džiai. “O tu nenorėtum Amerikoj gy
venti, a? — girdėjo vėl keistą klausimą...

Tam vyrui kažkas atsitiko. Anksčiau 
jis toks nebuvo. Kitaip kalbėdavo, ki
taip ir atrodė. Pašėlusiai keistų žmonių 

tenka jam sutikti.
O ir mėlynasis laiškelis įkyriai gal

von lindo. Laikas būtų su juo ką daryti. 
O gal visai galvos nebesukti? Taip Miš
kinis daro. Jis nenori daugiau žinoti ne
gu mato. Ir gal jis laimingas dėl to?

Buvo nelengva prisiversti ruošti pa
mokas. O gi rytoj algebros rašomasis 
darbas. Jonukas sėdėjo susigūžęs prie 
užrašų. Stengėsi viską pamiršti ir ėmė 
gailėtis praeities laiko, kai jokių pašali
nių problemų nebuvo. Bet štai — kaip 
deginanti banga ūžteli Jonuko galvon 
Kalėdų atostogos, medžiotojai, Kasiulio 
piniginė. Kasiulio penkiasdešimt litų, 
keistas krautuvės pardavėjas, pamokos 
Bukauskienės viešbuty, Velykų atosto
gos, sekamasis ponas, paslaptingas laiš
kelis ... Ak, viskas yra neįspėjamos 
mįslės!

—Ei, užteks dirbti, Jonai!... — staiga 
išgirdo pažįstamą balsą kambary.

Pašoko nuo stalo ir atsisuko: klasės 
draugas Vincukas stovėjo prie durų ir 
šypsojosi.

— Nugąsdinai mane, — prisipažino 
Jonukas ir tuoj paklausė:

— Na, o kas čia dabar tave atvijo?
— Žinai naujieną?
— Kokią naujieną?
— Ropulis išstoja iš gimnazijos.

(Bus daugiau)
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Skyrių vedo s. V. Bražėnas, 114 Old Barn Rd., Stamford, Conn., U.S.A.

“GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG 
GIRDĖJAU..

Neužšaldykime savo dainų sąrašo. 
Stenkimės išmokti naujų dainelių ar 
baigti mokytis tas, kurias pradėjome 
mokytis ar mokame gal tik vieną pos
meli. Ypač tai svarbu šiais Jubiliejiniais 
metais. Šiame skyrelyje stengsimės pa
tiekti naujų dainų bei spausdinti kai 
kurias senesnių dainų, kurių žodžiai ar 
muzika neprieinami.

“Ugnele, liepsnele ..Šiame nume
ryje spausdiname naują dainelę, kurios 
žodžiai parašyti v.s. Kun. S. Ylos, o mu
zika akademikės skautės v.sl. N. Stadal- 
ninkaitės. Pradėta dainuoti Putnamo 
mergaičių stovykloje 1957 m. vasarą. 
Labai gyva, skambi ir lengvai pagau
nama dainelė. Gražus priedas mūsų dai- 
norėlin. Dėkojame autoriams.

“Juokiasi saulė..Ligi šiol dar ne
spausdinta “Skautų Aide”. Čia ją patie
kiame kaip ji paskelbta “Dainos skau
tiškam jaunimui” leidiny, tik antros da
lies pirmąjį taktą pakartojant (pagal 

kompozitoriaus pataisą). Kadangi antro
ji dalis reikalauja stipresnių ir didesnio 
skaičiaus balsų, “kasdieniniam vartoji
mui” dainuotina (ir visai gražiai skam
ba) be refreno “Vėjas skundą”... Esant 
didesniam ir pajėgesniam būriui, dai
nuotina su refrenu, atkreipiant dėmesį 
i šias pastabas:

1. Refreno žemąją dalį (“Vė-jas skun
da”) gali dainuoti mišri grupės dalis 
arba vien berniukai, mergaitėms įsto- 
iant tik su “Vėjas iš rytų” ir visiems 
susijungiant ant SKUNDĄ Panemunės”. 
Čia “SKUN-DĄ” išlaikant dvigubai 
ilgiau kiekviena skiemenį (po pusinę 
gaidą) ir stipriai juos užgaunant, susi
daro varpo įspūdis.

2. I visą refreną žiūrėti daugiau kaip 
i sąskambi ar šūkį, todėl neduoti daug 
balso, bet kreipti dėmesį į nuotaikos 
(priešingos kitai dainos daliai) sudary
mą bei atlikimą. Pradėti lėtai ir liūdnai, 
bet vis greitinant ir gyvinant (ypač po 
“SKUNDĄ) baigti veik linksmai ir tuoj, 
be pertraukos, gyvai pereiti į sekantį
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Pulk. J. Šarausko sk. vyčių būrelis juokina ma
žuosius . . .

posmą. Tačiau ir refreno pabaiga patar
tina dainuoti nepergarsiai, nespaudžiant.

3. Geriau pradėti tonu ar dviem že
miau, negu parašyta. Tono ieškoti re
freno pirmuoju taktu, pradedant kiek 
galint žemiau, tik kad nenukentėtų 
skambumas. Tada visa daina skambės 
lengvai ir be pastangų. Žodžių mokėji
mas šimtu % palengvina bet kurios dai
nos atlikimą.

“Visi piittnyn..Daug sesių ir brolių 
mėgsta šia dainele. Kaikurie moka vieną 
posmeli ir dalį meliodijos, kiti gal mo
ka meliodiją, bet nemoka žodžių, šios, 
skaitome, patrauklios ir žavios skautiš
kos dainelės. Pavyko gauti iš sesės Re
ginos Bagdonienės (Hamilton, Ont. Ca
nada) gana patikimus žodžius, kuriuos 
ji užsirašiusi 1947 m. Offenbach’o vado- 
viu-vų stovykloje, kur ją visi išmokę iš 
“Smauglių” (studentų). Čia skelbiame 
žodžius ir prašome atsiliepti muzikos ir 
žodžių autorius arba juos žinančius. No
rėtume paskelbti ir meliodiją, tačiau 
abejojome ar ji yra pasiekusi redakciją 
tokia, kaip parašyta. Taigi: PAJIEŠKO- 
MI AUTORIAU...

“Obelėlė..Sesių dėmesį norime at
kreipti i retai danuojamą, tačiau nepa
prastai savita ir seną dainą — “Obelėlė". 
Viena sesė, laimei, yra davusi muziką ir 
žodžius ir dainos aprašymą “Sk. Aido” 
Nr.5, 1956 m. gegužės mėn. 11 psL

Tad praturtinkime savo dainynus. Ta
čiau — išmokime žodžius! Būtinai išmo
kime žodžius!

Naujos dainos... Jei kas turi dar ne
žinomų ir skelbtinų skautiškų dainų, 
siuskite redakcijai. Stengsimės talpinti. 
Jei neturite — rašykite ar suraskite kas 
parašo!

PRADEDAT LAUŽą

Ugnele, liepsnele, pakilki greičiau! 
Švytėki, žėrėki, suburk mus arčiau! 
Temirga, tevirpa miškai ir laukai, 
šešėliai, pašėlę težaidžia linksmai.

Pakilsim, prabilsim ir mes čia jauni. 
Dainuosim, linguosim gyvybės pilni. 
Kol mūsų dainelė skambės neramiai 
Ugnele, liepsnele švytėki ilgai.

Švyteki, gėrėkis jaunyste lakia
Lyg paukščiai iš aukšto suskris čia slapčia. 
Plasnos ir kvatosis užburtas būrys. 
Kol žvaigždės atlaidžios "labanakt" sakys.

Ugnele, liepsnele, pakilki greičiau!
Švytėki, žėrėki, suburk mus arčiau!
Temirga, tevirpa miškai ir laukai. 
Šešėliai pašėlę težaidžia linksmai.
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1. Juokiasi saulė ir džiūgauja girios, 
Skamba jaunatviška skautų daina! 
Skelbti brolybės j dangų pakyla 
Blaškomo vėjo žalio vėliava!

(paskutinė eilutė 2 kartu)
Vė-jas skun-dq, vė-jas skun-dq (2 kartu) 
Vėjas iš rytų atneša j mus 
Skundą Panemunės vienišu šilu, 
Vėjas vakarų teneša aidus 
Tautines stovyklos skautiškų dainų.

(Redakcijai autorius nešinamai.) 
VISI PIRMYN!...

Visi pirmyn, dainelė skamba, 
Mes koja kojon stovyklos link! 
Nors debesys ir dengs saulelę. 
Bet, skaute, su nenusimink, ir bus gerai!

Lenkiasi gėlės ir skamba miškai. ..
Tai skautai stovyklon žygiuoja linksmai, lio, 

/lia, lia. 
Ten prie pakrantės prie upės sraunios 
Jiems linksmų dainelę lakštutė lakštuos.

Tik pažiūrėk — aplinkui darbas,
Ten stalas raitos tarpe pušų. 
Ir palapinės kelia galva 
Palydimos dainos garsų, tai stovykla.

Lenkiasi gėlės ir skamba miškai . . .
Visi pirmyn, dainele skamba. 
Mes koja kojon stovyklos link! 
Nors debesys ir dengs saulelę. 
Bet, skaute, tu nenusimink, ir bus gerai!
Tikimės galėsią netrukus paskelbti ir meliadijq.

Red.
10

2. Daugelį metų šia vėliava nešė 
Žemėj savoj Lietuvos skautija. 
Dievo, Tėvynės ir Artimo žygiui 
Stojom atgimę kietoj tremtyje. <2 kortu)

Vėjas skunda • • •

3. Broliško meilė jėgų tepriduoda, 
Vilti težadina laužo liepsna — 
Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio, 
Nemuno slėniuos skambės jų daina! (2 kartu)

"Žalgirio" skaučių stovyklos vadovybė su Pirmijos 
Pirmininku v.s. V. Čepu ir LSB VSP v.s. A. Ma
loniu Nuotr. A. Vedeekaitės
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DARBELIAI MOTINOS DIENAI
Paruošė Mi i kin ii

Vietoj skubaus lakstymo po miestą bejieškant 
Mamytei dovanos, šiais metais pagerbk ją kitaip. 
Iškepk jai STIKLINĮ TORTĄ ir papuošk vakarie
nės stalą plūduriuojančiam žvakutėm.

Nė viena pirkto dovana neišreikš Tavo pagar
bos ir meilės Mamytei taip kaip pačios darbas. 
O žvakutės priduos jaukią nuotaiką.

Stiklinio torto receptas yra patrauklus, nes nie
ko nereikia kepti. Be to, puošnios išvaizdos.

Reikmenys šie:
3 pokeliai žile su skoniu (po vieną: citrininio, 

"Lime", ir vyšninio);
1 pokelis gryno žile
1 J4 puoduko vandens kiekvienam pokeliui su 

skoniu;
!4 puoduko šalto vandens
1 puodukas karštos ananasų sunkos;
2puodeliai plaktos grietinėlės;

JĄ puodelio cukraus;
1 arbatinis šaukštelis vonilijos.

Darbos: sutrupink du tuzinus "Graham Crack
ers" (sausainių). Sumaišyk su 1 2 puod. šilto svies
to, pridėjus Y'i puod. cukraus. Tuo ištepti dugną 
atidaromos torto formos.

Kiekvieną pokelj žile su skoniu ištirpinti 1 Va 
puod. verdančio vandens ir įpilti į indą ne storiau 
1-1 JĄ colio. Kai sustings, supjaustyti j kubinius 
gabaliukus JĄ colio.

Gryną žile ištirpdyk Va puod. šalto vandens ir 
supilk į 1 puod. verdančios ananasų sunkos. Ge
rai išmaišius, ataušink, kol pradės stingti. Tada 
sumaišyk su žile kubikais ir viską supilk j išteptą 
torto formą. (Kartoju — būtinai atidaromą!)

Pastatyk j šaldytuvą maždaug dvylikai valan
dų. Prieš dedant ant stalo, nuimk formos šonus ir 
papuošk plakta grietinėle.

☆ ☆ ☆

Žvakutės, kurias minėjau taip pat lengvai daro
mos. Reikmenys šie:

v.si. V. Čepaitė valgydina savo jaunąsias Bostone 
Nuotr. Federavičiaus

kelios nebenaudojamos žvakės, spalva ar dydis 
vistiek,

mažas puodas,
metalinės žile formos, mažos ir juo įvairesnės, 

juo jdomiau,
žirklės, peiliukas,,
laikraščio lapai, vaškinis popieris, 
spalvuotos vaškinės kreidos .(nebūtinai), 
parafino vaškas (nebūtinai).
Išklok stalą laikraščio lopais. Surūšiuok žvakių 

gabaliukus spalvomis ir sudėk kelis gabaliukus 
tos pačios spalvos j puodą. Gali pridėt vaško, kad 
būtų daugiau' masės. Patamsint spalvą, įmesk ga
baliuką spalvuotos vaškinės kreidos į tirpstančią 
masę. Kaitink ant silpnos liepsnos. Atsargiai (nes 
karšta) ištrauk dagtis (knatus) ir ištiesk juos ant 
vaškuoto popierio. Ištirpusią masę įpilk į mažas 
formas 34 colio gilumos. Tegu pusiau sustingsta. 
Puodą iššluostyk popierine servetėle.

Kai vaškas formose sustingsta iki košės tirštu
ma, įstatyk dagtis (knatus) į vidurį. Dagties ilgis 
— apie 1 JĄ colio. Kai vaškas visai sustings, leng
vai išslys iš formos. Apkirpk dagtis.

Stiklinį dubenį pripildyk vandeniu. Ant van
dens paviršiaus pasek žvakutes, maišydama spal
vas ir formas. Padek dagtis, kai visi susės prie 
stalo. Labai jauki nuotaika atsiranda prie šitaip 
papuošto stalo. -<
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PASKUTINĖS VOKIEČIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS DIENOS

Dunda rudmarškinių kolonos. Berly
ne, Unter den Linden, plevėsuoja krau
juotai raudonos naujojo judėjimo vė
liavos, o pro Brandenburgo Vartus trau
kiančių Hitlerio smogikų dalinių ir galo 
nematyti. Istorija rašo 1933 metų sausio 
mėn. 30 dieną — nacionalsocialistų par
tija perėmė valdžią.

Tebėra tik viena partija. Tebėra tik 
vienas jaunimas. Jaunimas, kuris yra 
valstybės nuosavybė. Weimaro respub
lika nustojo egzistavusi. Laisvojo kraš
to laisvasis jaunimas nustojo gyvenęs.

Taip bent galvoja, tikisi “Fūhrerio” 
vyrai. Skautai, skautai-vyčiai, Freischar 
ir Wandervogel (abi skautams artimos, 
giminingos vokiečių jaunimo organiza
cijos) — jie visi turi pranykti...

... B ūkiuose, Velykų stovyklose, prie 
1933 metų pavasario laužų kyla baugus 
klausimas: ar jie išdrįs tai pa aryti? Ar 
jie smogs mirtiną smūgį skautams ei 
kitoms vadinamoms laisvosioms jauni
mo organizacijoms?

... Ar bus prieita prie paskutinės, le
miamos, galingos demonstracijos?

Pagaliau, 1933 metų rugpjūčio mėn. 
prie to prieita, tam apsispręsta. Už Ber
lyno priemiesčių toli nuo begalinės na
mų jūros draugovėmis, būriais renkasi 
vokiečių skautų vienetai, renkasi lais
vosios, nepriklausomos vokiečių jauni
mo organizacijos. Vis daugiau ir dau
giau vienetų atvyksta į augantį palapi
nių miestą. Čia jau nėra skirtumo, nėra 
atskirų organizacijų — pavojų pajutęs 
vokiečių jaunimas spontaniškai susivie
nijo į vieną pasiryžusią sąjungą! Pasi- 
rvžusią nepasiduoti, nenusileisti!

... Prie vėliavų miško kyla skaudus 
klausimas: ar visas su meile stropiai at
liktas darbas turi niekais nueiti? Ar 
veltui tiek siekimo ir pasiaukojimo?

Žygis prasideda: Tūkstančių tūkstan
čiai berniukų, jaunuolių pajuda Berly
no link. Valanda po valandos praslen
ka. Jaunimo gretos artėja prie Berlyno. 
Suskamba senos dainos. Admirolas von 
Trotha, vyras, kuris apeliavo į jaunimą 
susivienyti ir buvo išgirstas, yra jų tar
pe. .. Vienetai vis žygiuoja. Štai vokie
čių skautų (tada D P B — Deutscher 
Pfadfinderbund) vėliavos. Skautai žy
giuoja. .. o jų tarpe matome mažą skau
tuką, vardu Kajus, tą patį kuris šian-
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Koįus Roller, BDP Vyriousiosis Skoutininkos 
Nuotr. G. Christ

dien yra vokiečių skautų (BDP — Bund 
Deutscher Pfadfinder) VS...

Reicho Saugumo vyriausioje būstinė
je tą dieną pasigirsta pavojaus sirenos. 
Laisvojo jaunimo gretos, vokiečių skau
tai pasiekė Berlyną ir žygiuoja io gat
vėmis! Daromos pastangos be kraujo 
praliejimo, be triukšmo sukėlimo, be 
brutalios prievartos išsklaidyti skautų 
ir kitų skautams artimų vokiečių jauni
mo laisvės ir duotajam įžodžiui ištiki
mybės demonstraciją. Gestapo lengvo
sios mašinos pradeda siūti Berlyno gat
vėmis, kriminalinė policija pradeda 
veikti, viešoji policija čia pat...

Ir nepaprastas, nelauktas dalykas 
įvyksta. Dar prieš pasiekiant miesto 
centrą, žygiuojančios gretos sustabdy
tos ir atstumtos, be susidūrimų, be bru
talios prievartos... Atskirai vienetai 
grįžta į savo stovyklas. Jaunimo organi
zacijų revoliucija nebeįvyksta. Mes pa
rodėme, kad esame gyvi! To pakanka.

... Ar vokiečių jaunimo sąjungos, ar 
skautai savęs nepateisino? Mes nebeži
nome tam atsakymo... Bet paskutinės 
viešos pasipriešinimo pastangos dar da
romos 1934 m. pavasarį Lūneburgo ly
gumose. Tūkstančiai į tą sąskrydį pa
kviesti, tūkstančiai atvyksta. Įvyksta 
susidūrimai, muštynės su HJ (Hitlerio 
jaunimo organizacija) daliniais. Reicho 
Vidaus Reikalų ministerija paskelbia 
skautų ir kitas laisvąsias jaunimo orga-
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nizacijas priešvalstybinėmis... Jos turi 
būti nedelsiant panaikintos. Joms pasi
priešinus, įsakoma panaudoti jėgą. Vė
liavos, bylos ir kitas jų tartas konfis
kuojamas.

Hitlerio Vokietijos koncentracijos sto- 
vvklos prisipildo jaunimo vadovais. 
Daugelis jų jau daugiau laisvės nebe- 
išvysta...

Taip, daug jų negrįžo iš koncentraci
jos stovyklų, bet dalis vėl pamatė lais
vę, vėl pradėjo taip negailestingai nu
trauktą skautiškąją veiklą. Vieną jų pri
simins “Aušros” Tunto Vokietijoje bro
liai ir sesės. Tai BDP Bremeno Rajono 
Užsienio Skyriaus vedėjas Erwin R e h - 
berg, paprastai vadinamas “Jumbo”, 
mielas “aušrokų” prietelis. “Jumbo” da
lyvauja 1933 m. Godollo (Vengrijoje) 
džiamborėje, vėliau slaptai vyksta 1937 
m. į Vogeienzang’e (Olandijoje) įvyku
sią džiamborę, kalinamas koncentraci
jos stovyklose. Jis nepalūžta, tampa dar 
geresniu, tobulesniu skautų vadovu... 
Rytų Fronte, visai nelauktai tekdavo 
susitikti su vyrais, kurie liko ištikimi 
baltajai lelijai, kurie su giedria meile 
kalbėjo apie skautybę. Bet šie pilkieji 
vyrai su skaisčia lelija širdyje ir ten, 
kur jie tikėjosi nežiūrint į viską, nešti 
laisvę, tapo begėdiškai apgauti. Ir jie 
išėjo visą likimo skirtą kryžiaus kelią.

*
Jei ne skautiškas pilna žodžio prasme, 

tai labai skautybei artimas, giminingas 
jaunimo judėjimas Vokietijoje prasidė
jo 1 8 9 7 m., kai Karl Fischer Ber- 
lyne-Steglitz sudarė pirmą Wandervo- 
eel grupę. 1901 metais Wandervogel su
skyla į Wandervogel E.V. ir į Alt - Wan- 
dervogel. Kai 1907 metais B.-P. Brown
sea saloje praveda pirmąją skautų sto
vyklą, Vokietijoje gimsta Deutschwan- 
dervogel, iki to laiko artimiausia skau
tams berniukų sąjunga. Dr. Alexander 
Lion susiriša 1908 m. su lordu Baden - 
Powell i r jau 1 9 0 9 metais išleidžiama 
“Skautybė Berniukams" vokiečių kalba. 
Vokiečių skautų organizacija įstei
giama 1911 m.ir pavadinta Deutscher 
Pfadfinder-Bund. Jos pirmuoju VS (ta
da “Reichsfeldmeister” vadinamu) iš
renkamas Maximilian Bayer. Įsikuria 
evangelikų skautai.

1913 m. ant Hoher Meissner 
kalno įvyksta istorinis sąskrydis, kur 
persvarstomi ir nustatomi pagrindiniai 

kelrodžiai vokiečių skautams bei skau
tams artimoms organizacijoms. Po I-ojo 
Pasaulinio karo įvyksta 1919 metais vo
kiečių skautų sąjungos atsinaujinimas, 
persitvarkymas. Vokiečių skautai daly
vauja 1924 m. Kopenhagos džiamborėje, 
o 1929 m. svečių teisėmis Birkenhead 
džiamborėje Anglijoje. Naciams 1933 m. 
perėmus valdžią, birželio mėn. 21 d. 
valstybės aktu skautų organizacija Vo
kietijoje panaikinama, bet vokiečių 
skautai dar dalyvauja svečių teisėmis 
Godollo. Po Il-ojo Pasaulinio karo 1945 
m. pradeda atgimti vokiečių skautų vie
netai. Skautu draudimo laikais tik pa
skiros draugovės veikė slaptai pogrin
dyje. 1947 m. Vokiečių skautų delegaci
ja dalyvauja Moisson džiamborėje prie 
prie Paryžiaus svečių teisėmis. Po kelių 
skautų vadovų suvažiavimų įsteigiama 
vokiečių skautų sąjunga ir pavadinama 
Bund Deutscher Pfadfinder (BDP). Jos 
pirmuoju VS išrenkamas davartinis jos 
VS, didelis lietuvių skautų bičiulis Ka
jus Roller Tai įvyksta 1948 m., o 
1949 m. Bund Deutscher Pfadfinder, 
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 
(vokiečių katalikų skautai) ir Christ- 
liche Pfadfinderschaf (vokiečių evange
likų skautai) sudaro visi kartu, bet lik
dami atskiromis organizacijomis, “Ring 
Deutscher Pfadfinderbūnde”, kuris 1950 
m. pripažinamas Tarptautinės Konfe
rencijos ir Tarptautinio Skautų Biuro 
Londone, Anglijoje. Bund Deutscher 
Pfadfinder suskirstytas į 16 Rajonų, kū
lyną. Vadija sudaryta panašiai kaip ir 
LSB Vadija, o atskiri Rajonai turi taip 
rie apima visą V. Vokietiją ir V. Ber- 
pat tokias vadijas. Metiniai Rajono va
deivų, jų artimiausių bendradarbių ir 
Vadijos narių suvažiavimai vyksta daž
niausiai senose pilyse, kurios paverstos 
keliaujančio jaunimo nakvynės, poilsio 
namais, toli nuo didmiesčio triukšmo. 
Stengiamasi išlaikyti kaip galima kuk
lesnę uniformą, kurią puošia vienas ar 
du ženkliukai. Daugiausia mėgiamas 
gyvenimas, užsiėmimai gamtoje; mėgia
mos stovyklos, bet gal dar labiau išvy
kos, ilgesnės kelionės. Jos kartais siekia 
Suomiją, Ispaniją, Šiaurės Afriką ar 
Jugoslaviją. Tam ruošiamasi beveik vi
są žiemą, kada didesnė sueigų dalis pra
eina savo būkluose.

VS Bund Deutscher Pfadfinder vadi
namas Bundfeldmeister (BFM). Jis
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Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Piešiniai V. Girniaus

Žėri auksas, blizga salė. 
Laumės didžią puotą kelia: 
Šoka, laksto ir dainuoja, 
Sunkūs katilai garuoja ...

Simas rėkia, Vytas šaukia, 
Laumė juos j salę traukia, 
O kita duris rakina 
Ir kutenti Vytą ima ...

Virtas ragas plečias, skyla. 
Baisus garsas tuoj nutyla ... 
Senas ragas neatlaikė, 
Piktos laumės puola vaiką ...

■Ar jau mirti, ar gyventiI..
Vytas čiumpa ilgą samtį
Ir paleidžia į lubas
Krinta lempa... Ir tamsa ...

Užrakinti, suvylioti 
Turi jie prie puodo stoti 
Ir ragauti išvirtų 
Seno avino ragų ...

"Ar kas gali ragą ryti"?..
Pučia jį paraudęs Vytas: 
Laumės klykia, šokinėja - 
Rago balsas vis stiprėja ...

Laumės spiegia, rėkia, dunda - 
Senas milžinas nubunda, 
Apsigraibo: savo batų. 
Nes tamsoj ir jis nemato ..

Ir iš kampo batą ima. 
Batą ima, velka Simą, 
O šis dreba susirietęs. 
Nejudėdamas iš vietos ...

Vytui dar jėgos užtenka, 
O tuo tarpu Simas slenka ... 
Ir tamsiam kampe pamato 
Neregėto dydžio batą ..

-Tai slėptuvė pastatyta ...
-Ei, greičiau I.. - dar šaukia Vytą - 
Ir į batą, kaip žuvis. 
Neria nusigandęs jis ... 3

Senas milžinas sustoja 
Ir į batą kiša koją ... 
Bet, pajutęs pilną batą. 
Greitai Simą jis iškrato ...

I pakalnę rieda vaikas. 
Niekas jo nebesulaiko ... 
Ir į upę palei uolą
Savo svoriu tiesiai puola ...

(bus daugiau)
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

JŪRŲ SKAUTAS AP1BURIAVO 
PASAULĮ

Pasiskaitęs žinomo jūros žurnalisto 
Stasio Vainoro rašinį “Lietuvis jūrinin
kas anglo knygoje” (Naujienos, 1958 II. 
1 d.), neiškenčiu nepasidalinęs su skai
tytojais keletu savo atsiminimų ir te
atleidžia man gerb. autorius, kad pasi
naudosiu jo rašinio ištraukomis ir ver
timais.

Tas gi buvo netaip jau seniai! 1936 
metais Klaipėdos Buriavimo Mokyklo
je teko susipažinti su vidutinio ūgio 
lieknu jaunuoliu. Jis niekuo ypatingu 
nesiskyrė nuo kitų, į tą mokyklą suva
žiavusių iš visų Lietuvos kampelių jū
rininkystės mėgėjų ir idealistų. Gal tik 
savo ramiu būdu ir sugebėjimu iš take
lažo darbų vedėjo bocmano Miulerio iš
mokti painius fenderių pynimo darbus.

Dar mokykloje būdami, prikalbinome 
jį stoti į mūsų K. Birutės jūrų skautų 
laivą. Nuo tada tapome draugais, nes 

mus rišo ne tik ta pati idėja, bet ir kas
dieniniai jūrų skautų darbai ir vargai.

Taip į mūsų tarpą atėjoVytautas Bag
donavičius. Sakau mūsų, nes visas mū
sų būrelis buvome draugai, visi iš vieno 
laivo, visi “sergą jūros liga” — nepatai
somi jūrininkystės entuziastai. Gaila, 
poros nebėra jau gyvųjų tarpe. Taip J. 
Garmus žuvo toje pat Buriavimo Mo
kykloje, V. Švedas, jaunas teisininkas, 
dingo rytų fronte; kažin ar tebėra gy
vųjų tarpe ir V. Bagdonavičius, kuris, 
grįžęs iš mokyklos, nepraleisdavo nė 
vienos dienos, kada tik palankus vėjas 
būdavo, nepaburiavęs su mūsų jole 
ŽUVĖDRA.

Vieną dieną smarkiam vėjui daužan
tis, jis net buomą sulaužė, bet po to pa
darė naują tvirtesnį ir gražesnį.

Turėjo jis savo tikslą ir jo siekė — 
būti tolimosios laivininkystės kapitonu. 
Nepamenu datos, rodos, 1937 m. vasarai 
baigiantis, jis išvyko į Suomiją, Abo

daugeliui mūsų yra daugiau ar mažiau 
žinomas nuoširdus ištikimas bičiulis 
Kajus Roller. Jį galima apibūdinti 
vienu žodžiu — jis yra skautas. Vo
kietijos Rajono skautams, o ypatingai 
vadovams, gerai žinoma, kaip daug ir 
dažnai jis mums padėjo ar stengėsi pa
dėti. Retai kas mūsų padėtį, mus taip 
gerai suprato ir atjautė, kaip mūsų bi
čiulis Kajus. Jau 1951 m. Austrijoje įvy
kusioje džiamborėje jis apdovanojamas 
mūsų “Padėkos” ordenu. Visad mums 
atidus jis visur pastato mus reikalingoje 
augštumoje savo skautų ir vadų akyse. 
Tarptautinėse konferencijose, suvažia
vimuose jis, kiek tik jam įmanoma, ke
lia, remia mūsų reikalus.

Pats kuklus, kuklumo reikalauja ir iš 
savo skautų. Būdamas pavyzdžiu savo 
vadovams, jis visad kartoja, kad vado
vas, skautininkas turi savo žiniomis ir
16 

asmenišku elgesiu būti pavyzdžiu skau
tams. BDP turėjo 1948 m. vos 2 500, o 
šiandien turi virš 30 000 skautų. Bet Ka
jus tvirtina, kad sąjungai galima tik 
tiek leisti augti, kiek ji turi tam paruoš
tų vadovų. Vienas jo obalsių yra: “Dau
giau būti, negu žibėti!”. BFM Kajus 
Roller skautų sąjungai priklauso nuo 
1929 m. Skautauti pradėjo buvusio DPB 
(dabartinio BDP) vienetuose. Ėjo viso
kias pareigas, įsigijo visus skautų laips
nius. Skautybės draudimo laikais vado
vavo pogrindyje draugovei Berlyne. 
Kajus priklauso BDP steigėjų rateliui 
ir yra jo VS nuo 1948. X. 1 d.

“Kai draugas nelaimėj, padėk jam!” 
— sako mūsų bičiulis, Kajus Roller.

O. G.
(Laisvai ištraukomis versta iš vokiečių BDP skautų 
mėnraštyje tilpusią straipsnio "Baltoji sueiga 
Berlyne")
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V. Bogdonavičius K. Birutės laive 1936 m., antroje eilėje pirmas iš dešinės

navigacijos institutą. Gaudavome iš jo 
dažnai laiškus, o reikėjo jam parašyti 
mums keliems. Laukdavau aš, laukdavo 
V. Petukauskas, V. Zelenkevičius, K. 
Kraujalis ir kiti. Laiškai dingo, liko tik 
kelios nuotraukos ir keli atvirlaiškiai. 
Viename iš jų 1938 m. sausio 2 d. jis ra
šo iš ryt. Afrikos — Lourenco-Marques.

.. Jau penktas mėnuo, kai dirbu ant 
laivo. Sekasi neblogai; jau truputį pra
mokau švediškai, nors nedaug, ir ang
liškai truputį suprantu. Koks jūrininko 
gyvenimas, ypač ant burlaivio, aš ma
nau, žinai gerai...

... Jei rašysi, tai rašyk tuoj, kai ma
no laišką gausi, nes ligi Australijos laiš
kas eis 4-5 savaites. Matai, iš čia plauk
sime į Australiją...”

Kitas atvirlaiškis iš Glasgow, rašytas 
1939 metų liepos 15 d. pakeliui į Gote- 
burgą (Švediją). Ten užsimena, jog ap
žiūrėjęs statomą laivą Oueen Elizabeth 

Du kart laivu MOSHULU apiplaukęs 
pasaulį, Vytautas grįžo į mokyklą. 
Dėl Suomijos ir Rusijos karo reikėjo 
palikti Abo mokyklą ir persikelti į Šve
diją, Stockholmo karališką navigacijos 
institutą, iš kur Vytautas 1940 m. pava
sarį jau grįžo atostogų su tolimosios 
laivininkystės šturmano diplomu.

Tą vasarą beveik kasdien susitikda
vome, nes Vytautas trumpai pabuvęs 
pas tėvus Varėnoje grįžo atgal ir klibi
no įstaigų duris, kad galėtų dar vie
niems metams išvažiuoti į Švediją. Bet 

tai vyko jau rusams užėmus Lietuvą. 
Visiems, jūrininkystės stipendininkams 
buvo įsakyta grįžti iš užsienių. Lankėsi 
Vytautas ir rusų konsulate, kur jam 
siūlė važiuoti mokytis į rusiškas mo
kyklas — bet Vytautas rusiškai nemo
kėjo. Į Švediją jo neišleido.

Tuo metu teko man persikelti tęsti 
studijų į Vilnių, ir mūsų ryšis nutrūko. 
Vytautas buvo priimtas eiliniu jūrinin
ku į vieną iš buvusių lietuviškų laivų 
ir 1941 m. prasidėjus rusų-vokiečių ka
rui dingo. Gandai ėjo, jog Leningrade 
buvęs areštuotas ir pasodintas į kalėji
mą — gal kas žino?

Kaip anksčiau minėjau, Vytautas su 
suomių barka apiburiavo du kart apie 
pasaulį.

Suomių rederis Eriksonas turėjo prieš 
karą didžiausią burinių laivų laivyną. 
Daugumas dabar tų barkų po ilgų sun
kių kelionių, po sunkių audrų jau guli 
jūros dugne. Iš Europos jos plaukdavo 
su įvairiomis prekėmis, o dažniausiai 
pasikrovusios “balasto” (smėlio) į Aust
raliją, o iš ten paėmusios gerą kviečių 
derlių, grįždavo atgal. Maždaug tuo pa
čiu laiku išplaukdavo keliolika burlai
vių ir nenoromis pradėdavo lenktyniuo
ti — taip atsirado vadinamos “kviečių 
regatos”. Taip 1936-37 m. į Australiją 
išplaukė 14 burlaivių — dvylika suomių 
ir dvi švedų. Pirmoji pasiekė Australiją 
švedų keturstiebė barka C. B. Pedersen,
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Worcesteno "Bangos" savo stovyklos kampelyje

kelionę atlikusi per 85 dienas. Apie vie
ną tokių regatų V. Bagdonavičius rašė 
jūriniame žurnale “Jūra” 1938 _m. Jis 
plaukė į Australiją 165 dienas, o grįžo 
per 117 dienų.

Vytautas buvo tikras jūrų skautas, 
kas matyti iš anglo aprašymo, kurį su
glaustai patiekia S. Vainoras. Čia ir 
auodu keletą ištraukų iš anksčiau mi
nėto rašinio.

"Vytautas patiko man iŠ pirmosios dienos. 
Man būdavo smogu, kai jį pamatydavau mojant 
ir šaukiant 'afton', kai susitikdavome, net ir prie
blandoje. Jo mėgiamiausias išsireiškimas būdavo: 
'Ja, inte so bra' (švediškai — 'taip, nelabai ge
rai' t.y. nekaip), kai jį ištikdavo kas nors tikrai 
katastrofiška. Tai buvo jo pirmas žodis ir tada, 
kai jis nukrito nuo mašinos pašiūrės ir išsilaužė 
ranką".

šitaip apie Vytautą Bagdonavičių, 
jauną lietuvį jūrininką, rašo anglas 
Eric Newby savo knygoj “Paskutinės 
javų lenktynės”, kurią teko skaityti 
švedų kalba —pavadintą “Sista Seglat- 
sen” (Paskutinis buriavimas). Knygą 
išleido Stockholme Norstedts leidykla 
1956 metais.

Eric Newby tik 1954 m. aprašė kelio
nę Suomijos švedo laivininko Gustavo 
Eriksono keturstiebe barka “Moshulu” 
iš Belfasto j Australiją 1938-39 m. žiemą. 
Eriksono burlaiviai buvo garsūs visa
me pasauly. Kai kurie Eriksono burlai
viai turėdavo įguloj ir po būrį jūrinin
kų mokyklų mokinių, būsimų kapitonų.

Javų lenktynėse į Australiją yra da
lyvavę ir nemaža lietuvių jūrininkų, 
kurie buvo nepriklausomybės laikais 
išsiųsti kaip stipendininkai į Suomijos 
jūrininkų mokyklą Abo mieste. Plau
kiojimas šiais buriniais laivais buvo pa
ti sunkiausia mokykla.

Kai Newby užlipo Belfasto uoste į 
“Moshulu”, jis matė nusigėrusį jūrinin
ką besikeikiant švediškai ir suomiškai 
“perkele, perkele”. Jis atsisėdo jūreivių 
kajutėj greta jaukesnio jūrininko, ku
rio vardą, pavardę ir tautybę — Vytau
tas Bagdonavičius, lietuvis — jis suži
nojęs kiek vėliau. Jis linksmai pažvel
gęs į anglą ir pasakęs: “Inte bra” (ne
gerai) ir uždėjo ant seno gramafono vėl 
tą pačią plokštelę.

Kaip kultūringas jaunuolis, laikąs 
save “neįgaliotu ambasadorium” sveti
mų tautų tarpe, jis nemetė paniekos 
žvilgsnio j naujoką Eric Newby. Britas 
tuoj pamatė, kad iš visų “Moshulo” jū
rininku (jie buvo suomiai, švedai, iš 
Suomijos Alandų salų, danai ir vienas 
olandas, iš viso 28 vyrai), draugiškiau
sias ir inteligentiškiausias yra lietuvis.

Erik Newby rašo savo knygoj:
"Vytautas, lietuvis, buvo ta dieną paskirtas 

naktiniu vaktmanu ir neturėjo eiti dirbti. Jis man 
patarė apsirengti darbiniais drabužiais ir prisi
statyti šturmanui. Pirma jis man pagelbėjo įgrūs
ti mano lagaminą už durų jūreivių kajutėj.

"Nieko nepalik jūreivių kajutėj — perspėjo 
Vytautas. — Jo anglų kalba turėjo beveik orien-

Baltiįos Jūros ir Juodkrantės tuntai Čikagoje Nuotr. L. Knopfmilerio
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Jūrų Skaučių Juodkrantės tunto tuntininkės s. F. Kurgonienėz sveikinimas Baltijos 
Jūros tunto 4 metų sukakties proga

MIELI BROLIAI
Man yra nepaprastai malonu sveikinti Jus Juodkrantės Jūrų skaučių vardu Jūsų 4 

metų gyvavimo sukaktuvių proga ir kartu su Jumis džiaugtis Jūsų darbo vaisiais ir naujai 
augančiu, jei man leista būtų taip pasakyti, Lietuvos laivynu.

Aš norėčiau Jums palinkėti, kad Jūsų tuntas ir toliau augtų, stiprėtų ir tobulėtų, 
kad šie jaunieji broliai jūrininkai sesių jūrininkių padedami savais laivais nuburiuotų j gintaro 
krantus, kur smėlio kopose šimtametės pušys svyruoja, laisvės laukia.

Nuoširdžiai dėkoju visam Baltijos tuntui, savo burių prieglobstyje išugdžiusiam šj gra
žųjį sesių jūrininikių pulkų, kurios tiek sustiprėjo ir tiek išgudrėjo, kad nebetilpo po Jūsų 
burėmis ir pasiskelbė savarankišku, pirmuoju jūrų skaučių tuntu, pirmuoju skautų istorijoje.

Aš tikiu, kad glaudus mūsų bendradarbiavimas atneš daug naujų ir gražių prošvais
čių j jūrų skoutijos gyvenimų.

Linkime Jums gero vėjo ir daug sėkmės Dievo, Tėvynės, Artimo ir Jūros tarnyboje.

fališkų dainavimo priegaidę. Tos sielos čionai yra 
vagiliškos. Jūroj mes visi geri. Čia — niekas 
negeros.

"Aš paklausiau, ar jis yra naujai įstojęs, bet 
jis atsakė, kad tai buvo jo antroji kelionė. 1937 
m. 'Moshulu' buriavo tarp Suomijos ir Lorenco 
Marqueza Portugalę Rytų Afrikoj, prieš pasukant 
j Australiją paimti kviečių krovinį. Aš apsidžiau
giau, kad jis neatsisako iš laivo, kaip daugis kitų 
ruošėsi daryti. Aš ėmiau prie jo kabintis, kaip 
kabinasi skęstantis šiaudo".
Kitą pavakarį Vytautas pavedžiok) nau
joką Newby po laivą, aprodė stiebus, 
virves, nupasakojo, kad “Moshulu” yra 
3,116 brutto registro tonų (1 BRT lygi 
2.83 kūb. mtr.). Jis galėjo į savo pilvą 
paimt 4,900 metrinių tonų (po 1,000 kg.) 
kviečių. Tada jis nugrimzdavo 8 metrus 
į vandenį; jo ilgis buvo 200 metrų. Iš
kėlus visas bures, jos sudarė 4,200 kv. 
metrų plotą.

Vytautas jam pasakė pamokslą ir apie 
pavojus jūroj, kada reikia audroj nu
imti bures.

“Man tai padarė didelį įspūdį”, rašo 
anglas apie Vytauto pamokymus. “Daug 
kartų vėliau, esant okeane, prisimin
davau Vytauto žodžius”.

Laive buvo daugybė kablių ir 360 vir
vių galų, kuriuos reikėjo pririšti ir ku
riuos sudėjus išeitų keletas kilometrų 
kanapinės virvės.

“Visa tai aš sužinojau iš Vytauto”. 
Susipažinti su smulkmenomis Vytautas 
nurodė britui burių siuvėją seną jūrų 
vilką Sommarstrom. Čia tik jis galįs 
padėti.

Prieš išplaukint iš Belfasto, vyrai iš
ėjo įsigerti, ir atsisveikinti su tais, ku
rie po atliktos kelionės nutarė palikti 
“Moshulu”.

Bagdonavičius ir čia vaizduojamas, 
kaip puikus savo šalies atstovas. Jis su 
Newby pasitenkino tik vienu kitu stik
lu alaus.

Buriuojant atgal iš Australijos į Ang
liją (Queenstown), “Moshulu” laimėjo 
lenktynes su kitais kviečių burlaiviais. 
Kelionę padarė per 91 dieną.

1938-39 metų lenktynėse dar dalyvavo 
12 garsiųjų keturstiebių barkų. Erik 
Newby teisingai sako, kad tai buvo pas
kutinės javų lenktynės, paskutinis šios 
rūšies buriavimas į Australiją. Užėjo II 
pasaulinis karas. Keletas šių barkų bu
vo paskandinta. “Moshulu” pateko į 
vokiečių nagus. Po karo švedai šį buri
nių laikų veteraną pavertė javų sandė
liu Stockholmo uoste, kur jis ir šian
dien tebestovi. * * *

Iš šių trumpų ištraukų matome, kad 
tikras jūrų skautas yra ir geras jūrinin
kas, ir puikus draugas. Savo kuklumu 
bei geru elgesiu jis tuoj atkreipė kitų 
dėmesį ir gražiai pagarsino lietuvių jau
nimo vardą, nes daug kas iš vieno 
sprendžia apie visus. Tad .tebūnie bro
liai Vytautas ir mums pavyzdžiu.

B. Stundžia

-------- 1$ ARTI IR TOLI —
* Perrinkus Brolijos vadovybę, VS pakvietė 

LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedėjo pareigas ir to
liau eiti jūrų s. L. Knopfmilerį

* Jūrų Skautų Skyrius paruošė ir pradėjo iš
davinėti jachtų vadų liudijimus.

Čikagoje gavo: budys kun. J. Raibužis, S.J., 
V. Macijauskas, J. Merkelis, L. Slėnys, J. Butke
vičius, A. Aglinskas (jn.) ir V. Kriščiūnas (visi 
III eilės); Toronte — V. Valaitis ir M. Slapšys 
(II eilės), R. Namikas ir K. Šalkauskas (III eilės).

* Toronte pradėta organizuoti bebriukai — jų 
vadovu paskirtas v.valt. M. Slapšys.

* Vasario 23 d. Jaunimo Namuose įvyko iš
kilminga sueiga, kurioje buvo paminėta Baltijos 
Jūros tunto ketverių metų veiklos sukaktis. Minė
jime dalyvavo neseniai įsisteigusio jūrų skaučių 
Juodkrantės tunto sesės ir nemažos būrys skauti
ninkų ir jūr. sk. tėvų.

Baltijos Jūros ir Juodkrantės tuntus su "gero
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Jūrų Skautų Skyriuje dar yra likę kelios 
knygos BURIAVIMAS IR JŪRININKYS
TĖ ir 35 m. Jūrų Skautuos paminėjimui 
jubiliejinis Skautų Aido Nr. Užsisakykite 
adresu: L. Knopfmileris 5749 So Car
penter St. Chicago 21, III. U.S.A.

vėjo" linkėjimais sveikino skautininkai: Juodkran
tės tunt. F. Kurgonienė, Baltijos Jūros tunt. E. 
Vengionskas, Aušros Vartų tunt. Stasiškienė, Li- 
tuanicos tunt. Pr. Nedzinskas, Jūrų Skautų Sky

riaus ved. L. Knopfmileris, Sktn. Ramovės pirm. 
Tallat-Kelpša, ASS pirm. V. Šliūpas ir Tėvų komi
teto pirm. prof. M. Mackevičius. Pirmoji pirmo 
jūrų skaučių tunto tuntininkė s. F. Kurgonienė 
kartu su sveikinimais gavo rožių puokštes iš Auš
ros Vartų ir Blatijos Jūros tuntininkų (Jos sveiki
nimų dedame atskirai).

♦ Baltijos jūroje vasario 13 d. paskendo Klai
pėdos žvejų laivas. Kartu paskendo laivo kapito
nas Jagminas ir aštuoni įgulos vyrai. Išgelbėti — 
radistas ir laivo mechanikas. Pirmasis, būdamas 
sužeistas, po trumpo laiko mirė.

AUDROS PERSPĖJIMO ŽENKLAI

Įrašęs trūkstamas raides, gausi 
skambų šūkį. Na, kas greičiau!

"DAINAVOS" STOVYKLA
Susirinkom "Varnabrostes" (Mt. Crowford) 

kalno papėdėje pastovyklauti, pažaisti, padainuo
ti, o svarbiausia, vien tik lietuviškai pasikalbėti. 
Prie kylančio "ligi debesų" kalno, didžiulių pušų 
ir eukaliptų pavėsyje išdygo du palapinių kaimai. 
Miestais negalime vadinti — kiek per maži. Se
sės, pasitraukę nuo brolių apie 400 metrų, lygio
je aikštelėje, susirikiavo savo palapines į vieną 
eilę ir išsipuošė: savo rajoną ir save. . .

Brolių rajone turėjom stalą, prie kurio rinko
mės sesės ir broliai keturis kartus per dieną. Ir 
virtuvę, ir ūkio palapinę pasistatėm brolių rajone 
kad apsaugojus nuo brolių latvių užpuolimo, ku
rių apie 130 stovyklavo pora mylių nuo mūsų. 
Ne ką padėjo! Gėda ir prisipažinti, bet vieną 
naktį susilaukėm svečių, ir buvo padaryta "nuos
tolių". . . Pyko visi stovyklautojai ir merkė sar
gybinius į upę — su visais drabužiais ir batais. 
Tiesą sakant, latviai pas mus be reikalo nebuvo

• Doinavo" vėliavą kelia ... Nuotr. V. Vosyliaus
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Prieš keletu noktų mūsų vyčioi buvo pas juos 
"svečiuose" ir paliko visai neblogus pėdsakus. 
Teko girdėti, kad ir latvių sargybiniams viskas 
"pirtimi" baigėsi.

Taigi, tas mūsų stalas. Ne bet koks buvo! Ke
turkampis, kastinis, išpuoštas, kaip ir visi skautiš
ki stalai. Skyrėsi nuo kitų tuo, kad ant jo buvo 
pastatytas "stebuklas". Du broliai vadovai — 
vienas dipl. inžinierius, o antros statybininkas iš 
profesijos — dirbo sunkiai, kol pastatė ant ketu
rių kuolų ištempta brezentą, kuris teikė pavėsį. 
Svečiai, atlankę mūsų stovykla sekmadienį, krai
pė galvas, kaip sumaniai, gražiai ir greitai skau
tai įsirengė. Tų diena negalėjom priimti savo sve
čių prie skautiško laužo, nes ne tik ugnį kurti 
lauke, bet ir virtis tų dienų buvo uždrausta del 
didelės kaitros. Net "virtuvę" teko pasistatyti iš 
kuolų ir skardos. Laužo negalėjom kurti nė vienų 
vakarų. Apsiėįom. Didelis kelmas žaidimų aikšte
lės viduryje ir skaidri mėnulio šviesa atstojo mums 
laužų.

Svečių diena — sekmadienį, mus aplankė dva
sios vadovas kun. J. Kungys, kuris vakare atlaikė 
šv. Mišias ir posakė pamokslų. Tų dienų mus 
buvo aplankę 150 svečių.

Dienomis būdovom labai užsiėmę. Rytų, po 
vėliavos pakėlimo ir pusryčių, reikėdavo porų va
landų pažaisti skautiškus žaidimus, paskui va
landų pasimaudyti. Po pietų, per poilsį, vyčioi ei
davo ieškoti pavėsio pušynuose, o vilkiukams ir 
paukštytėms kuris nors iš vadovų skaitydavo pa
sakas. Teisybę sakant tos pasakos ir buvo vie
nintelis būdos išlaikyti nenuoramas vienoje vie
toje ir leisti kitiems pailsėti. Po to tekdavo pora 
valandų pasimokinti patyrimo laipsnių programas, 
vėl pasimaudyti ir po pavakarių galėdavom eiti 
žaisti tinklinį, kvadratų ar kitus žaidimus. Po vė
liavos nuleidimo ir po vakarienės būdavo "lau
žas", o po to, 10 vai. vakare, — tyla.

Stovyklai baigiantis, 5 sesės ir 2 broliai dove 
skauto įžodį.

Visų nelaimių kaltininkas ir atpirkimo ožys 
stovykloje buvo "ūkio ministeris". Stengėsi, triūsė, 
vežė, virė, kepė, svilino. . . Paskutinę stovyklos 
dienų jo prakaito pasigailėjo vilkiukai ir visi su
kibę, šiaip taip, nutempė jį, su visais drabužiais, 
į upę nusiplauti. Už tai atsidėkodamas davė . . . 
ledų.

Kų gi, stovykla ne amžina. Dešimt dienų pra
bėgo greitai. Net nesinorėjo tikėti, kai teko pra
dėti nusiimti. O gal dar nereiks, gal dar rytoj?. . .

Grįžom į Adelaidę dainuodami. Ne dėl to, kad 
linksma buvo paliekant stovyklų, bet dėl to, kad 
išmoktos naujos dainos mumyse netilpo. . ■

Nebus šis reportažas pilnas, jei nepaminėsiu 
skaičių ir pavardžių. Stovyklavo 56 skautai-ės, 
sausio 2 iki 11 dienos. Stovyklai vadovavo Vil
niaus tunto tuntininkos s. V. Neverauskas, ps. 
M. Andriušienė, v.sl. J. Moželienė, si. R. Urmo
nas, ps. V. Opulskis ir "ūkio ministeris" P. Al- 
kevičius.

Pasibaigė. Atsiminimas liks ilgai. Visi "nu
sikaltimai“, viršininko “bausmės", dainos, juokas, 
mėnesiena, maudyklė liks ilgai atmintyje, susilie
jęs j vienų nepakeičiamų žodį — stovykla.

Brolis.

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

Iš lietuviškų pasakų ir dainų matome, 
kad mūsų tautoje buvo gyvas noras 
skraidyti. Yra daug įvairių pasakojimų 
apie mėginimus skristi pasilipus ant 
stogo ar nuo medžio, bei bandymus pa
sistatyti skraidančius prietaisus. Tik 
gaila, kad aviacijos užuomazgos laikais 
nešėme sunkų rusų priespaudos jungą, 
kas mums sutrukdė žengti didžiųjų iš
radimų keliu su kitomis laisvomis tau
tomis. O kad mes tai būtumėm galėję 
padaryti gražiai parodo žemaitis bajoras 
A. Griškevičius.

Pirmoji oro kelionė Lietuvoje buvo 
atlikta Vilniuje 1809 m. anglo Robert
son, kurs pakilo šildomu oru pripūsta 
orpūsle.

1851 m. žemaitis bajoras Aleksandras 
Griškevičius parašė ir išspausdino lenkų 
kalba knygelę “Paralot Zmudzina” (Že
maičio garolėkis), kur jis aprašo savo 
suprojektuotą skraidantį prietaisą, su
sidedantį iš orpūslės, sparnų ir garinio 
variklio. Neturėdamas lėšų, Griškevi
čius savo išradimo negalėjo įvykdyti. 
Kiti šaltiniai tvirtina, kad jis savo su- 
konstruktuotą skraidantį prietaisą bu
vo pastatęs ir išbandęs Kaune per vieną 
prekymetį. Suvažiavusių arkliai to prie
taiso pasibaidę ir pridarę daug žalos. 
Tuomet Kauno gubernatorius įsakęs 
Griškevičių suimti ir ištremti į Sibirą. 
Gelbėdama savo vyrą, žmona jo skrai
dantį prietaisą sukapojo.

Lietuvoje lėktuvas pasirodė tik 1910 
m., kai prie Joniškio nusileido rusų la
kūnas Nesterov, skridęs iš Peterburgo 
į Berlyną. Tais pat metais rusas Utoč- 
kin demonstravo skraidymus Kaune ir 
Vilniuje. „,
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Sava lietuviška aviacija pradėjo kur
tis, atgavus nepriklausomybę.

Karo aviacija
1919 m. sausio mėn. 30 d. buvo suda

rytas inžinerijos kuopos aviacijos būrys, 
kurs tų pačių metų kovo mėn. 1 d. pa
verstas kuopa, o kovo mėn. 12 d. — 
aviacijos dalimi. Aviacijos dalyje buvo 
7 karininkai, 4 tarnautojai ir 30 moki
nių bei kareivių specialistų. Pirmuoju 
Aviacijos dalies vadu buvo karininkas 
Nurkus, o po jo karininkas Petronis.

Laikui bėgant, atsirado lietuvių ar iš 
Lietuvos kilusių asmenų, I-jo Pasaulinio 
Karo metu tarnuvusių rusų ar kitoje 
aviacijoje ir įvairių technikos specia
listų. Tai buvo inž. Hiksa, Jurgis Eliso
nas, inž. Litas, gen. Kraucevičius, Fuga- 
levičius ir kiti. Kad ir svetimoje aplin
koje augę bei išėję mokslus, jie grįžo 
Lietuvon ir kiekvienas įdėjo didesnį ar 
mažesnį įnašą lietuviškosios aviacijos 
kūrimo darban. Pažymėtinas inž. Hiksa, 
kurs atvyko Lietuvon net iš Anglijos, 
kur karo metu tarnavo lakūnu anglų 
Karališkoje Karo Aviacijoje.

Pirmasis lietuviškosios aviacijos lėk
tuvas buvo paimtas iš bolševikų kaip 
karo grobis. Tai buvo angliškas dvivietis 
“Sopwith” su 100 a.j. varikliu. Pritrū
kus benzino, 1919 m. vasario mėn. 5 d. 
buvo priverstas nusileisti prie Jezno. 
Nors jis buvo paimtas visai sveikas, bet 
pėstininkai šio savo grobio nemokėjo 
išardyti. Iš pradžių gabeno vieškeliu, 
pjaustydami pakeliui kliudančius me
džius ir telefono stulpus. Kai tas nusi
bodo, piūklu nupiovė sparnus ir taip 
padarė netinkamu naudotis. Žymiai vė
liau tas lėktuvas buvo atremontuotas 
ir baigė savo tarnybą 1928 m. užsidegęs 
ore, vos su savimi nepalaidodamas kpt. 
Pesecko ir Itn. Šimkaus.

1919 m. vasario mėn. 27 d. Lietuvon 
buvo atgabenti 8 nauji LVG CVI lėktu
vai, pirkti Vokietijoje, o tų pat metų 
birželio mėnesį iš besitraukiančių iš Lie
tuvos vokiečių buvo perimta keletas 
kovos bei mokomųjų lėktuvų Albatros 
ir LVG tipo. Kadangi šiuos lėktuvus 
aptarnauti geriausiai galėjo vokiečiai, 
o mūsų karo vadovybei tuoj pat reikėjo 
panaudoti karo aviaciją kovose prieš 
bolševikus, tai tarnybon buvo priimti 
keli vokiečių lakūnai, žvalgai ir mecha
nikai. Iš jų Schulz ir Rotter buvo pir
mieji mūsų skraidymo instruktoriai.
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1919 m. kovo mėn. 12 d. buvo įsteigta 
Aviacijos Karo Mokykla, karininko 
Laurinaičio vadovaujama, kurią tų pat 
metų gruodžio mėn. 14 d. baigę 22 aspi
rantai gavo leitenanto ir 11 puskarinin
kių laipsnius. Tai buvo pirmieji grynai 
lietuviški lakūnai. Tuo tarpu samdytieji 
vokiečiai buvo atleisti iš tarnybos. To 
priežastimi buvo šis įvykis.

1919 metų vasarą prie Rokiškio buvo 
priverstas nusileisti vokiečių firmos 
Junkers lėktuvas vardu “Anneliese”, 
kuriuo iš Vokietijos per Rusiją skrido 
du turkai: Kemal-Paša ir Enver-Paša. 
Kaip neturėjęs leidimo skristi per Lie
tuvą, lėktuvas ir juo skridę asmens bu
vo sulaikyti. Jų išlaisvinimas, matyti, 
turėjo svarbios politinės reikšmės (Ke
mal-Paša vėliau tapo Turkijos prezi
dentu ir buvo žinomas Ataturk vardu), 
kad buvo sueita į ryšį su mūsų tarny
boje buvusių vokiečių lakūnu Rotter. 
Šis apgaulės būdu paėmęs lėktuvą nu
sileido Vilijampolėj, kur iš anksto buvo 
sutarta susitikti su turkais. Juodu lydė
jęs sargybinis buvo netikėtai užkluptas 
ir nuginkluotas, o Rotter, įsisodinęs į 
lėktuvą abu turku, pabėgo į Vokietiją. 
Iš ten telegrafavo aviacijos viršininkui, 
kad lėktuvą gali atsiimti iš Tilžės, jei 
atsiųs jo likusius daiktus ir algą.

Junkers “Anneliese” buvo pirmasis 
lėktuvas, pastatytas ištisai metalinės 
konstrukcijos, kuo labai domėjosi ang
lai ir prancūzai. Vokiečiams, gi, rūpėjo, 
kad jis nepakliūtų į šių rankas, tad ne
galėdami patys jo atgauti, padarė sa
botažo veiksmų. Dėl to lėktuvas kilda
mas sudužo ir jo sutaisyti nebebuvo 
galima.

Mūsų aviacija kovose su bolševikais 
dalyvavo pagal savo išgales. Jos veiks
mai apsiribodavo žvalgymu, žemės tai
kinių puolimu ir atsišaukimų mėtymu. 
Bolševikams traukiantis nuo Panevėžio, 
Schulz su Fugalevičium subombardavo 
einantį Subačiaus link jų traukinį su 
karo medžiaga. Frontui nusistūmus prie 
Dauguvos upės, aviacijos kovos būrys 
buvo perkeltas į Uteną, iš kur atlikinė
jo fronto ir užfrontės skridimus, dau
giausia Daugpilio ruože.

Atleidus iš tarnybos vokiečius, avia
cijos inspektorium kurį laiką buvo šve
das majoras Dahlbeck. Po jo pakviesti 
anglai ir mūsų aviacijos viršininku taip 
pat kurį laiką buvo anglų majoras Carr
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su keliais anglų karininkais savo štabe. 
Svetimųjų specialistų samdymas leido 
tobulintis ir augti saviems lakūnams, 
bet turėjo ir neigiamų pusių. Taip vė
liau priimtas instruktorium vokietis 
Rahn išmokė skraidyti keliolika mūsų 
lakūnų, bet kaž kokie pasaulio perėjū
nai Kommandel ir Mickevič 1921 m. 
rugpiūčio mėn, 27 d. pasigrobę po lėk
tuvą išskrido į Lenkiją.

1919 m. lapkričio mėnesį, sumušus 
bermontininkus ties Radviliškiu, į lie
tuvių rankas pateko daug aviacijos ka
ro grobio, iš kurio mūsų aviacija gero
kai pasipildė. Prie cepelino angaro ir 
Linsmadvaryje esamuose barakuose 
aviacija netilpo, tad persikėlė į Aukš
tąją Fredą. Aviacijos vadu paskiriamas 
karininkas Gavelis, o vėliau gen. Krau- 
cevičius. Gyvėjant aviacijos skraidy
mams, atsirado ir aukų. Pirmasis žuvo 
vokietis Fritz Schulz, bandydamas prieš 
skrendant į frontą atremontuotą lėktu
vą. Po jo žuvo Įeit. Vytautas Rauba. 
Pirmasis ir vienintelis nepriklausomy
bės kovose žuvęs lakūnas yra Itn. Juo
zas Kumpis. Jis buvo sužeistas iš žemės, 
bombarduojant Varėnos geležinkelio 
stotį, kur stovėjo lenkų šarvuotas trau
kinys. Nevaldomam lėktuvui atsitren
kus į žemę, Itn. J. Kumpiui buvo su
laužyta krūtinė ir sekančią dieną jis 
mirė lenkų ligoninėj. Su juo skridęs 
žvalgas Itn. Pranckevičius sužeistas pa
teko lenkų nelaisvėn.

Mūsų aviacija lenkų fronte tada jau 
buvo gana aktyvi. Tain žvalgomojo skri
dimo metu Itn. Jakščiui pavyko išaiš
kinti Vilniaus link bejudančias dideles 
gen. Želigovskio kariuomenės pajėgas. 
Mūsų karo vadovybė, nelaukdama ir ne
sitikėdama šio žygio, tą žvalgo praneši
mą palaikė jo paties fantazijos kūriniu 
ir nesiėmė jokių priešveiksmių.

Bolševikų ir lenkų aviacija per kovas 
savo veiksmais nepasižymėjo. Tik 1920 
m. vienas lenkų lėktuvas atskrido iki 
Kauno ir numetęs prie cepelino angaro 
dvi bombeles, spėjo pasprukti.

Dar mums tebesant Vilniuje, 1920 m. 
vasarą anglų karinės misijos Lietuvoje 
viršininkui pik. Ward prireikė skubiai 
pasiekti Varšuvą. Tam reikalui jam bu
vo paskirtas lėktuvas Halb CV, kuriuo 
kpt. inž. Hiksa, užsidažęs anglų aviaci
jos ženklus nulėkdino pik. Ward iš Vil

niaus į Varšuvą. Tokia tai buvo pirmoji 
mūsų aviacijos išvyka į užsienį.

1920 metais jau veikė mokomoji ir 
pirmoji oro eskadrilės. Mokomoji eskad
rilė buvo sukurta iš Aviacijos Mokyk
los, kurią, išleidus pirmąją lakūnų lai
dą. buvo nutarta likviduoti. Mokomo
sios eskadrilės vadu pradžioje buvo ka
rininkas Senatorskis, vėliau Itn. A. Gus
taitis. Pirmąją oro eskadrilę sudarė visi 
baigę Aviacijos Mokyklą lakūnai ir 
žvalgai. Jos vadu pradžioje buvo kari
ninkas inž. Hiksa, vėliau Itn. J. Dobke
vičius.

1921 m. kovo mėnesį prie mokomosios 
eskadrilės buvo suorganizuoti žvalgų ir 
lakūnų kursai.

1921 m. gegužės mėn. 29 d. Kaune su
ruošta pirmoji aviacijos šventė. Tais 
pat metais buvo suformuota antroji oro 
eskadrilė, kuri vėliau pirmoji mūsų 
aviacijoje buvo apginkluota moderniais 
to meto žvalgybos lėktuvais S V A, pirk
tais Italijoje.

Šiaip tuo laiku mūsų apginklavimą 
sudarė praėjusio karo liekanos: APbB 
11, AlbCI , AlbCIII, AlbCXV irDFW 
CV (mokomieji bei lavinimosi), LVG- 
CV, LVGCVI, HaPbCLIV ir HalbCV 
(dviviečiai žvalgybiniai), AlbJII (šar
vuotas pėstininkų atakos lėktuvas), 
Fokker D VII, Alb D III ir Martinsyde 
F4 (naikintuvai). Abu turimi Martin
syde F4 naikintuvai buvo padovanoti 
Amerikos lietuvių ir vienas pavadintas 
“Amerikietis”, o antras “Amerikietė”.

Lėktuvai būdavo renkami iš į mūsų 
rankas patekusio karo grobio. Varikliai 
buvo labai išsidėvėję ir dažnai, kaip ir 
lėktuvai, išrenkant iš kelių sudėvėtų 
dar tinkamas dalis būdavo sustatomas 
vienas “naujas”. Jei toks variklis po re
monto dirbo 40 valandų, tai buvo skai
tomas labai geru varikliu.

Kai kurios eskadrilės šiais pasenusiais 
lėktuvais buvo ginkluotos net iki 1929 
m., o paskiri I-jo Pasaulinio Karo tipo 
lėktuvai buvo naudojami mūsų aviaci
joje dargi 1938 metais! (B. d.)

Sekantis birželio-liepos dvigubas "Sk. Aido" 

nr. išeis birželio antroje pusėje. Medžiagą 

šiam nr. prašome siųsti iki GEGUŽĖS 25 D.
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SUDIE, SUDIE, SUDIE!... 
v.». L. Č.

Mėlyna lino staltiesė, dengianti manąjį darbo 
stalą. Žalsvoje vazoje pamerktos raudonos rožės. 
Vakar jų žiedai dar buvo susisukę, o šiandien 
plačiai išsiskleidę. Negaliu akių atitraukti nuo tų 
žiedų, nuo liepsnojančių lapelių, taip grakščiai su
dėtų, taip švelniai kvepiančių.

Lygios skaučių gretos dengia salės pasienius. 
Raudoni, geltoni ir mėlyni kaklaraiščiai, kaip va
zoje pamerkti žiedai, šviečia spalvingu vainiku. 
Rodos, tik vakar tos pačios mergaitės bėgiojo 
kaip bespalvės masės dalis, o šiandien kiekviena 
jų spinduliuoja gražio jauno žmogaus asmenybe. 
Negaliu akių atitraukti nuo vadovių, rimtimi pa
ženklintų veidų, nuo nerimstančių akių jounų se
sių, nuo tų švelnių lietuviškų bruožų moteriškumo 
žiede.

Baltijos tunto sueiga. Rodos eilinė darbo suei
ga, o šventiška nuotaika gaubia stebint bėgiojan
čios, triūsiančias mergaites.

Šioje tunto sueigoje trys' vadovės keičiasi pa
reigomis. Paukštyčių draugininkės pareigas perima 
sesė Milita, buvusi tos pačios draugovės adjutan
te; buvusi Paukštyčių draugininke sesė Vilija per
ima skaučių "Birutės" draugovę, buvusi skaučių 
draugininke sesė Ina perima tuntininkės parei
gas, buvusi tuntininkė išėjo i Seserijos vadiją . . .

Po oficialių įsakymų, po griausmingojo Himno 
pabiro gėlių puokštės — dovanėles naujas parei
gas perėmusioms vadovėms, švilpuko virvelės per
ėjo ont kito kaklo, vienetai pasijuto naujose 
rankose.

Prie arbatėlės stalo linksmai klega alkį malši
nančios skautės. Tačiau ne visos linksmos. Kam
pe, atsiskyrusi nuo visų sėdi pasipūtusi Paukštytė 
— pati mažiausioji . . .

— Einam arbatos gerti, užvalgysime, — kal
binu.

— Nenoriu . . .
— Ar pyksti?
— Taip!
Neklausiu kodėl, nes žinau, kad šios sesutės 

širdelė kenčia persiskyrimą, skaudus jai "sudie" 
su pirmąja vadove.

— Neliūdėk, — sakau, — po kelių metų pa
augsi ir pati išeisi į skaučių draugovę ir būsi 
vėl kartu su savo sese.

— Visai ne, tada ji vėl kur nors išeis, — at
sako piktai į mane žvilgterėjusi.

Kitame salės gale sėdi naujoji draugininke, 
švelniai šypsosi, santūri, nuošaliai laikosi leisda
ma Paukštytėms išgyventi persiskyrimą, kurios su 
reikalu ir be reikalo bėga i virtuvę, kur šeimi
ninkauja jų buvusi draugininkė.

"Kokia brandi, draugiška vadovė, pagalvojau. 
Paukštytės ją greit pamils." Neilgai teko laukti, 
j sueigos pabaigą apie sesę Militą sukosi linksmos 
Paukštytės, jų tarpe ir pati mažoji, pati liūdnoji. 

Ir skautės kažko nesmagios, giliai jautė atsisvei
kinimo geluonį jų draugininke! sesei Inai tolstant. 
Nors tuntininkės pareigose ji bus čia pat, bet jos 
žino, kad to šilto artumo nebus; rečiau matys, 
rečiau girdės, nepins pintinėlių kortu, nekeps, ne
dažys . . . atstumas skirs . . .

Skautės įteikia sesei Inai liepsnojančias gladi- 
joles. Kaip ugnies lauželis šviečia žiedų šokos 
sesės Inos rankose. Valandėlei tyla. Sesė Ino kal
ba į savo draugovę — atsisveikina ir kviečia lais
vai kreiptis, ji padės kuo galėdama. Paskleidusi 
seserišką meilę, rūpestingumą, darbštumą, kuk
lumą, žiūri buvusi draugininkė į savo puikias 
skautes ir pro ašaras džiaugiasi jų gražiu skauta- 
vimu ir praša padėti naujajai draugininkei. Ne
lengva džiaugtis, kai skauda, nelengva atiduoti 
tai ką myli, ką išauginai pašvęsdama daug laiko 
ir darbo.

Naujoji tuntininkė perima bylas ir čia pat pla
nuoja ateities darbą. Tautinei stovyklai jau ji be
veik pasiruošusi. Josios suruoštos Kaziuko mugės 
pelnos ir kitos draugovės pajamos guli padėti 
banke kaip Tautinės Stovyklos Fondas paremti 
tas skautes, kurios jsigys reikalingas kvalifikacijas 
Tautinėje Stovykloje atstovauti Bostoną.

Sentimentų bangai praėjus, prie laužo skautės 
ir vadovės susijungia dainai ir darbui. Iš Atlanto 
Rajono laužavedžių kursų parsivežta daugel gra
žių dainelių. Čia jos perduodamos kaip Tautinės 
Stovyklos kraitis.

Kolektyvinis pašnekesys opie skautišką spaudą, 
kuriame lobai aktyviai dalyvavo ir Paukštytės, 
davė daug gerų minčių, jos bus perduotos "Skau
tų Aido" ir "Mūsų Vyčio" broliams redaktoriams. 
Vargas jiems, jei neišgirstų Paukštyčių noro turėti 
atskirą Paukštyčių - Vilkiukų skyrių, kuriame bū
tų dedamos pasakos didelėm raidėm spausdintos. 
Vargas jiems, jei nejyykdys skaučių noro, kad 
juokų skyriuje būtų juokingi juokai, kad būtų ra
šoma gyvenimo klausimais, apie gyvulius ir paukš
čius, opie kitų kraštų skaučių gyvenimą, apie 
pasižymėjusias mergaites ir moteris; kad abiejuose 
laikraščiuose būtų įvestas šeimininkių kampelis 
su "skautiška virtuve".

Nepastebimai praėjo trys valandos Baltijos Tun
to sueigoje, kuri buvo vedama pačių jauniausių 
vadovių; savarankiškai jų tvarkoma praėjo ofi
cialiosios dalies rimtis, arbatėlės šeimyniškumas 
ir laužo pramogos ir darbas.

Baltijos tuntas Bostone lieka tvirtose rankose. 
Stebėdama jounų vadovių ir ypač sesės Inos pa
reigingumą, nuoširdumą ir sugebėjimą dirbti, ti
kiu į Seserijos gražią ateitį, nešuos į savo tylų 
darbo kambarį ne tik liepsnojančios, kvapias ro
žes, bet ir entuziazmą, džiaugsmą ir šimtus planų 
palapinių miestui Tautinėje Stovykloje.

Mėlyna lino staltiesė dengia manąjį darbo sta
lą. Žalsvoje vazoje pamerktos raudonos rožės . .. 
Sudie, Baltijos tunte, sudie!.. .

ATSKAITYK IR PLATINKI
^SKAUTU AlDfį!^
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LS BROLIJOS LIETUVIŠKO SKAUTAVIMO VARŽYBŲ DALYKAI IR JŲ VERTINIMAS TAŠKAIS 
(tąsa)

3. SKILČIAI, BŪRELIUI, VALČIAI:
l.

n.

m.

Už kiekvieną įstojusį berniuką. Tačiau iš skilties nuskaitoma po 75 taškus už 
kiekvieną iš jos- po 1957.XII. 1 išstojusį berniuką.................................................................. 50
Už kiekvieną sueigos planelį raštu. Ne daugiau kaip po du per mėnesį; planelis 
turi parodyti tikrai įvykusios sueigos turinį, įvykdymą ir vadovaujančius; plane
liai sudedami į rinkinėlį.................................................................................................................... 3

iv.
v.
vi. 
VU. 
vm.
IX.
X.
XI. 
xn.

xin. 
XIV.

riais laikomi tie, kurie tuo metu yra skilties-būrelio'-valties vietovėje ir yra 
sveiki dalyvauti. Užskaitoma ne daugiau, kaip dvi sueigos per mėnesį................... 5
Už kiekvieną iškylos planelį raštu. (Žiūr. paaiškinimą prie U)................................... 4
Už kiekvieną dienos iškylą, jei joje dalyvavo virš 80% jos narių. (Ziūr. paaiš. prie III) 9 
Už paros iškylą ...........................................................................  12
Už skilties išbūtą parą stovykloje .............................................................................................. 8
Už skilties turimą buklą  ...........................................................................................ligi 125
Už skilties kampelį bendrame vieneto ar p. būkle........................................................ ligi 25
Už skilties knygelės vedimą.............................   15
Už kiekvieną narį, baigusį 'skiltininkų kursus............................................................................ 25
Už skilties rinkinius. (Skilties nuosavybė; kitos sąlygos kaip 1.V. ir VI.Tapatime- 
džiaga tegali būti naudojama viename rinkinyje)...................................................................... 45
Už skilties-būrelio-valties laikraštėlio leidimą. (Žiūr.sąlygas l.X.f.)...................... 60

i. 
n. 
m.
iv.
v. 
VI. 
vn. 
vm. 
IX. 
x.

XI.
xn.
xm.

čiaus tokiu būdu; narių skaičius imamas vienu mažiau, negu iš tikrųjų yra; jei 
skiltyje-būrelyje-valtyje narių yra daugiau, kaip 8, tai dalyjimo skaičius imamas 
dviem mažiau............................................................................................................................................. ...

4. Atskirai SKILČIAI, BŪRELIUI, VALČIAI;
neįeinantiems į vienetą-draugovę-iaivą; dar -

Už stovyklos planą (paaiškinimus žiūr. 5. VIII) ..................................................................ligi 10
Už suruoštą skautišką parodėlę (Žiūr. 5.XI) ..................................................................ligi 50
Už skiltininkų kursų pravedimą (Žiūr. 5.XII) ..................................................................ligi 120
Už skautiškų ir kitų lietuviškų knygų knygynėlį (Žiūr. 5.XIIa)............................ ligi 50
Už literatūrinės valandėlės pravedimą (Žiūr. 5. XIII) .................................................. ligi 20
Už sieninį Lietuvos žemėlapį (Žiūr. 5.XIV) ............................................................................ 10
Už skilties-būrelio-valties kolektyviai atliktą gerąjį darbelį (Žiūr. 5. XV) . . ligi 10
Už skilties-būrelio-valties ^gyvenimo knygos" vedimą (žiūr. 5.XVI)...................ligi 60
Už skilties-būrelio-valties bylų ir knygų vedimą (Ziūr. 5.XVII) ............................... ligi 25
Už inscenizavimą prie laužo ar p. liet, pasakos, legendos, padavimo, vaidinimo su-
rUto su g.jtūt).......................... Ugi is
Už kiekvieną žaistą žaidimą, surištą su Lietuva, lietuvių tauta ar p. (Žiūr. 5. XX). . . 3

Už kiekvieną skl.-būr. -valtyje turėtą pašnekesį, surištą su Lietuva, (ne trumpes
nį, kaip 15 minučių) (Ziūr. 5.XX1I) ?................        10

i.

n.
m.
IV.
v.
vi. 
vn.
vm,

IX.

xn a.

xin.

XIV.
XV.

XVI. 
xvn. 
xvm.
XIX.

XX.

XXI.

xxn.

xxni.
XXIV.

5. VIENETUI, DRAUGOVEI, LAIVUI:
Už kiekvieną įstojusį narį, tačiau iš vieneto nuskaitoma po 75 taškus už kiekvieną 
iš jo po 1957. XII? i išstojusį narį....................................................................................................
Už vieneto sueigos planelį raštu (ne daugiau kaip 1 per mėn.)(Žiūr. 3. II paaišk.) 
Už sueigą, jei joje dalyvavo virš~90% narių (ne daugiau, kaip 1 per mėn.) (Ž.3.III) 
Už vieneto iškylos planelį raštu (Ziūr. 3. II) ............................................................................
Už vieneto dienos iškylą, jei joje daly v. virš 80% narių. (Žiūr. 3. V. ir 3. III) . . . 
Už naktinę vieneto iškylą, jei joje dalyvavo virš 80% narių (ŽiQr. 3. III) ...................
Už vadijos posėdį, jei surašytas protokolas (ne daugiau kaip kartą per mėnesį) . . . 
Už vieneto stovyklos pilną planą. (Turi įeiti programa, organizacija, įsirengimai, 
susitvarkymas, dienotvarkė, maitinimas ir k.).........................................................................
Už vieneto išbūtą parą stovykloje, jei dalyvavo virš 60% narių...................................
Už vieneto turimą būklą . . . . . .................................................................................................ligi
Už vieneto turimą kampą bendrame būkle .......................................................................ligi
Už suruoštą skautišką parodėlę (ne daugiau, kaip dvi per varžybų metus) .... ligi
Už skiltininkų kursų pravedimą (Turi būti bent 10 užsiėmimų, bent 6 asmenų;
smulki kursų programa ir apyskaita tvarkingai surašyta)................................................
Už skautiškų ir kitų liet.knygų knygynėlį. (Knygos vieneto nuosavybė arba ilgam 
paskolintos knygynėliui; vedamas knygų sąrašas ar ir kartotekėlė)...................... ligi
Už literatūrinės valandėlės pravedimą. Ne mažiau,kaip 30 min; jei radijo progra- 
moje - Sent 10 min. Užskaitoma ne daugiau, kaip du kartu per mėnesį.........................
Už sieninį Lietuvos žemėlapį . Didelio formato. Vieneto nuosavybė .........................
Už vieneto kolektyviai atliktą gerąjį darbelį. Dalyvauja bent 75% narių; darbelis ryš- 
kus visuomenine prasme ;aprašymas tvarkingai paruoštas ir įdėtas į vieneto bylas, ligi 
Už vieneto "gyvenimo knygos"vedimą.Turi būti bent 100 lapų.(Ž.l.XII.a-b paaišk.) ligi 
Uz vieneto bylų ir knygųvedimą.(Susirašinėjimo laikymas,narių sąrašai b.žinios ir k.)" 
Už vieneto rinkinius (Žiūr. T. V. ir l.VI bei 3.XII).........................................................ligi
Už inscenizavimą prie laužo ar viešame pasirodyme liet.pasakos, legendos, pada
vimo, vaidinimo, surišto su Lietuva, lietuvių tauta ar p. Tekstas turi būti tvarkingai 
parašytas; surašyta dalyviai, atlikimo būdas, laikas, vieta ir p..................................ligi
Už kiekvieną viso vieneto žaistą žaidimą, surišta su Lietuva, lietuvių tauta ar p. 
(Žiūr. 5. XIX paaiškinimus) . . ...................................................... ... . ................... ... .................. ....
Už kiekvieną vieneto mokamą (tekstas ir melodija) dainą. Kai moka ir dainuoja visi 
vieneto nariai ......................................................................................................................................... ►
Už kiekvieną vienete turėtą pašnekesį visiems, surištą su Lietuva, (ne trumpesnį, 
kaip 15 min.). Tekstas ar santrauka sudedami į vieneto bylas; užskaityta gali būti 
tiek kartų, kiek įvyksta sueigų ar p.)........................................................................................
Už vieneto laikraštėlio leidimą. (Žiūr. l.X.f. ir 3.XIII)..................................................
Vienetui pridedama visų vieneto narių surinktų taškų suma, padalyta iš vieneto na
rių skaičiaus tokiu būdu: narių skaičius imamas dviem mažiau, negu iš tikrųjų na- 
riųyrajei vienete narių yra daugiau, kaip 14, tai dalyjimo skaičius imamas 3 maž. . .
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Pirmijos Pastogėje

* Savo posėdyje balandžio mėn. 8 d. 
Pirmija pakėlė į laipsnius ar apdova
nojo garbės ženklais sekančius vado- 
vus/ves: Į p a s ka u t i ni n k i o / kė s 
laipsnį - v.si. v.si. Elę Banevičie
nę, Rimą Bružinskienę, Zitą Cernec- 
kaitę, Danutę Čižauskaitę, Mirgą Dab- 
rikaitę. Dalią Lukošiūnaitę, InąNenor- 
tienę, Jurgį Baublį, Vilių Fidlerį, Da
vėt? Dulaitį, Algirdą Kilčių, Justą 
Merkelį, Adomą Mickevičių, Romual
dą Povilaitį, kun. Joną Raibužį S. J. , 
Juozą Stašaitį, Povilą Stelmoką, Vy
tautą Strolią ir Gytį Serną;į skauti
ninko/kės laipsnį - ps.ps.Anta
ną Bakaitį , Algį Banevičių, OlegąGeš- 
ventą, Irmą Laisvėnaitę, Edmundą 
Vengianską ir Eugenijų Vilką; į vyr. 
skautininko laipsnį - s.s. Oną 
Roznikienę, dr. Kęstutį Aglinską ir 
Vladą Petukauską. Lelijos Ordinu 
- s. Danutę Fidlerienę, v.s. Emiliją 
Putvytę, ps. Antaną Banionį, s. Leo
nardą Eimantą ir s. Vaclovą Nenortą; 
Padėkos Ordinu - v.s. Lidija Če
pienę, v. s. Kunigundą Kodatienę irv.s. 
Aleksą Matonį; Geležinio Vilko 
Ordinu - v.s. Oną Zailskienę.

* Patvirtintas TS laikas ir vieta-rugp. 
15-30 d. d. Highland State Recreation 
Area prie Pontiac, Mich. TS Virši
ninku pakviestas v. s. Pr. Karalius, jo 
pavaduotoju ps. Ant. Banionis. Seseri
jos ir Brolijos stovyklų vadovybės su
daro Vyr. Skautininkai.

* Įsteigtas Sąjungos Ūkio Skyrius, ku
rio vedėju paskirtas ps.Pr.Pakalniškis, 
pavad. ps. K. Pažemėnas.

Brolijos Vadijos Pastogėje

* Los Angeles Žalgirio Vietininkijos 
viet. ps. S. Makarevičius, jam pačiam 
prašant, iš pareigų atleistas nuo š.m. 
vasario mėn. 18 d. Nuo tos pačios die
nos naujuoju vietininku paskirtas s. v. 
v. si. Jonas Navickas (1263 No. Maripo
sa, Los Angeles 29, Calif.).

* LSBkat.sk. dv. vadovas v. s. J. Vaiš- 
nys S. J. kovo mėn. 23-27 viešėjo To
ronte ir dalyvavo Toronto Rambyno 
tunto vadijos posėdyje.

* LSB vyr. laužavedys s. V. Bražėnas 
kovo mėn. 29-30 d. pravedė Toronto 
skilt. kursų dalyviams pašnekesius lau
žų vedimo reikalais.

* TSK aplinkraštis Nr. 3 pasiekė vie
netų vadovus. Prašoma visų vadovų 
bendradarbiavimo, kad žinios apie TS 
dalyvius iš atskirų vietovių laiku pa
siektų TSK (iki gegužės mėn.15 dienos).

* LSB Vyr. Varžybų Komisija išsiun
tinėjo savo instrukciją Nr.3, liečiančią 
varžybų darbų registravimą. Primena
ma, kad dalyvavimas varžybose yra 
visiems LSB vienetams privalomas.

* Nario mokesčiai už 1957 metus nu
kreipiami senuoju adresu: Mr. S.Kra- 
šauskas, 32 Pasadena Gardens, Toron
to 9, Ont.

JAV Rajonas
Boston, Mass.

* Kovo 9 d. Šv. Petro parapijos sa
lėje įvyko Kaziuko Mūgė, rengiama 
Bostono skaučių Baltijos tunto. Sta
lus dengė gausus įvairumas daiktų: 
kepsniai, tautinės juostos, papuošalai, 
krepšeliai ir daugelis kitų. Skaučių 
tėvams ir rėmėjams reiškiama gili 
padėka už atsilankymą.
# Kovo 22 d.,Tautinės Sąjungos Na
muose įvyko Baltijos tunto sueiga, per 
kurią buvo sekantieji pakėlimai į vy
resniškumo laipsnius ir pakeitimai pa
reigose: si. Vilija Čepaitė buvo pakel
ta į vyr. si. l.;psl. Milita Lemanaitė į 
si. 1. Naujoji tuntininkė yra v. si. Ina 
Nenortienė, buvusi Birutės dr-vės 
draugininke; v.si. VilijaČepaitė, buvu
si Neringos dr-vės draugininke, per
ėmė Birutės dr-vės draugininkės pa - 
reigas; si. Milita Lemanaitė, buvusi 
Neringos dr-vės adjutante, yra Nerin
gos dr-vės naujoji draugininke. Buvu-
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si tuntininkė v.s.L.Čepienė pasitrau
kė iš pareigų, nes pradėjo eiti Vyriau
sios Skautininkės pareigas. Vadovėms, 
apdovanotoms gėlėmis, buvo palinkėta 
sėkmės naujose pareigose. Po iškil
mingos dalies įvyko laužas, kurį įdo
miai pravedė skautės,naujai išlaikiusios 
laužavedės specialybę. A. K.

Cleveland, Ohio.

* (sks) Kovo 29-30 d. Clevelando Pi
lėnų tunte viešėjo 27 Detroito Baltijos 
tunto skautai, sk. vyčiai, jūrų sk. ir 
vadovai. Kartu su jais atvyko LSB Vi
durio Rajono vadeiva ps. Ant. Banionis 
ir Baltijos tuntininkas ps.Alg.Manvydas.

Šeštadienis buvo skirtas sporto 
žaidynėms, kurios praėjo darnioje ir 
bičiuliškoje nuotaikoje.

Tų patį vakarų pas v. s. V. Kizlaitį 
buvo Detroito ir Clevelando sk. vado
vų posėdis, kuriame aptarti ateities 
veiklos, vadovų lavinimo ir Tautinės 
Stovyklos reikalai.

Sekmadienį, kovo 30 d., po pa
maldų Šv. Jurgio bažnyčioje. Lietuvių 
Klubo didžioje salėje buvo žaidynių da
lyvių sueiga ir vėliau skautų-čių tėvų 
ir vadovų susirinkimas. Pilėnų t. rei
kalų vedėjas ir abiejų tuntų susitikimo 
organizatorius v. s. V.Kizlaitis pri
statė svečiams Detroito skautus bei jų 
vadovus, pranešė žaidynių rezultatus 
ir įteikė laimėtojams savo asmeniškas 
dovanas. Po sueigos detroitiškiams 
buvo parodytas Clevelandas.

Sk.tėvų ir vadovų susirinkimui ps. 
Ant. Banionis skaitė pranešimų apie 
Lietuvos Skautų Brolijos padėtį pasau
lio skautų šeimoje ir sėkmingus mūsų 
skautų žygius pernykštėje Amerikos 
Skautų džiamborėje ir Jubiliejinėje 
Džiamborėje Anglijoje.

* (sks) kovo 16 d. Clevelando skau
tai ir ateitininkai minėjo Šv. Kazimie
ro 500 m. sukaktį. Iškilmės pradėtos 
Šv. Mišiomis, kurias atnašavo kun.Iva- 
nauskis, o pamokslų pasakė kun.. P. 
Dzegoraitis.

Po pamaldų parapijos salėje buvo 
minėjimas. Išsamiai paruoštų paskaitų 
apie Sv. Kazimierų ir jo epochų skaitė 
moky t. A. T amulionis.

Po paskaitos buvo meninė dalis.

* (sks) ClevelandoPilėnų tuntoS.Dau- 
kanto sk. vyčių būrelis turėjo naktinę 
iškylų. Daukantiečių būrely, atlikęs 
tradicines apeigas, sk. vyčio įžodį da
vė Vytautas Malcanas. Jis šiuo metu 
patraukė dėdės Šamo kariuomenėn at
likti prievolę.

Chicago, Ill.

* (sks) Visi keturi Čikagos tuntai ko
vo 16 d. Jaunimo Centre atšventė Lie

tuvos skautų globėjo Šv. Kazimiero 
500 m. sukaktį. Dalyvavo apie 500 
skautiškojo jaunimo, gražus būrys jų 
tėvų ir bičiulių.

Šv. Mišias atnašavo tėvas J. Ku
bilius, S.J., tardamas progai skirtų 
pamokslų. Po pamaldų Aušros Vartų 
tunto skautės susirinkusius pavaišina 

Didžiojoje salėje pravesta iškil
minga sueiga. Iš tuntų įsakymų suži
nota, kad Aušros Vartų ir Lituanicos 
tuntai paaugo dviem draugovėm. Auš
ros Vartų tunte įsteigta Jūratės dr-vė, 
kurios draugininke paskirta v. si. I.Kas- 
peraitienė, Roselando Živilės skiltis 
išaugo į dr-vę, kuriai vadovauja v. si. 
V. Meiluvienė. Lituanicos tunte įsteig
ta DLK Kęstučio dr-vė, kurios drau
gininkas yra v. si. J. Preikšaitis.Brigh- 
ton Parko lietuvių kolonijoje sudaryta 
vilkiukų dr-vė, vad. psl. Alg.Nedzinsko.

Devynios jaun. skautės ir septyni 
vilkiukai kandidatai davė įžodį. Jiems 
tuntininkai užrišo kaklaraiščius su tra
diciniais mazgeliais.

Pašnekesį apie Šv. Kazimierų, 
skirtų jauniems klausytojams, pravedė 
v. s. Z. Juškevičienė.Paskui sekė trum
pa meninė programa, pravesta s.J. Bo- 
binienės.
New York, N.Y.

* Kovo 29 d. New Yorko skautai ir 
skautės turėjo nuotaikingų dainų va
karų - laužų. Susirinko virš 100 uni
formuotų skautų ir skaučių bei būrelis 
svečių. Dainas pravedė si. D. Audėnai- 
tė, vilkiukasG.Kliveckas ir ps. R.Ke- 
zys. Be to, atskiri skautų - skaučių 
vienetai turėjo pasirodymus. Jų tarpe 
buvo ir p. J. Matulaitienės tautinių šo
kių grupės pasirodymas. Mat, šių gru
pę daugumoj sudaro skautai ir skautės. 
Grupė prieš šį laužų šoko televizijos 
programoje. Ji dažnai reprezentuoja 
New Yorko lietuvius tarptautiniuose 
parengimuose ir savo puikiais pasiro
dymais užsitarnauja reprezentacinės 
grupės vardų.

* Kovo 29 d.Brooklyno Piliečių Klubo 
salėje įvyko iškilminga New Yorko 
jūrų skautų Audros laivo sueiga. Su
eiga įvyko sųryšyje su laivo vadovybės 
pertvarkymu ir lietuviškosios skauti- 
jos 40 m. jubiliejumi. Sueigoje sve
čiais dalyvavo iš Hartfordo atvykęs 
Atlanto rajono jūrų skautų skyriaus 
vedėjas j. s. Ig. Petniūnas, s. Alf.Sa- 
mušis, kuris davė pašnekesį, ir Tau
ro tunto tuntininkas ps.R.Kezys. Pas
tarajam sueigos metu j. s. Ig. Petniūnas 
įteikė vimpilų, kaip padėkos ženklų, 
sugebant gerai koordinuoti sausumos ir 
jūrų skautų veiklų viename tunte. Lai
vo vadas yra vi. L. Karmazinas, o jo 
pavaduotojas j. sk. V. Ramanauskas.

R. K.
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* (sks) New Yorko sk.vyčių dr-vės 
Dr. J. Basanavičiaus būrelis kovo 15 d. 
iškilmingoje vengrų skautų sueigoje 
atstovavo N. Y. Tauro tuntų. New Yor
ke lietuviai ir vengrai skautai palaiko 
broliškus ryšius.

ATLANTO RAJONAS

* LAUŽAVEDŽIŲ KURSAI buvo su
organizuoti ir pravesti LSB JAV Atlan
to Rajono, kovo 15-16 d. d. New Have- 
ne. Conn. Kursai praėjo darbingoje ir 
skautiškoje nuotaikoje. Suskrido apie 
50 skautų-čių iš Atlanto Rajono. Kur
sams vadovavo s.Vilius Bražėnas.Kur
santus žavėjo ir tapo "jaunųjų nepa
mirštinu draugu" v. s. F. Prėkeris. 
Jiems talkininkavo, pravesdami po vie
nų pašnekesį v.s. E. Putvytė, ps. R. 
Kezys ir v. si. D. Ramanauskaitė.

Šeštadienį, kovo 15 d., Šv.Kazi
miero Parapijos salėje įvyko viešas 
laužas. Maža New Haveno lietuvių ko
lonija džiaugėsi tokiu gražiu jaunimo 
būriu, o taipgi gėrėjosi jų dainomis, 
kurios tikrai buvo skambios.

Baigų kursus skautai-ės uždarymo 
metu gavo atitinkamus pažymėjimus bei 
laužavedžių specialybes. Kursų vedėjas 
kiekvienam dalyviui įteikė "laužave- 
džio lazdelę" su atitinkamu įrašu.

* Š.m. kovo 9 d. Worcesterio skautai 
iškilmingoje sueigoje, dalyvaujant tė
veliams, skautų-čių vadovams, persi
tvarkė į Worcesterio Nevėžio Tuntų. 
Ta proga lankėsi Rajono Vadeiva ps. 
A. Banevičius ir ilgametei skautų rė
mėjai p. Prapuolenienei įteikė "Už nuo
pelnus" ordinų. Tokį pat žymenį įteikė 
ir tuntininkui ps. P.Moliui. Vadeiva pa
sveikino si. A. Glodų ir sl.R.Jakubaus- 
kų, kurie apdovanoti Tėvynės Sūnaus 
Žymeniu. Po iškilmingos sueigos s. 
A. Venclauskas pravedė trumpų, bet 
įdomų pašnekesį apie Vasario 16-tųjų 
ir Šv. Kazimierų. Šueigos proga tunti- 
ninkas ps. P. Molis pakvietė Vadeivų 
padaryti išsamesnį pranešimų apie 
Tautinę Stovyklų.

* Atlanto Rajone ruošiamasis Vilkiu
kų Stovyklai, kurių praves Bostono 
Vilkiukų Draugovės Dr-kas s.M.Ma- 
nomaitis. Neatsiliekama ir LSB Var
žybų srityje. Sudaryta komisija iš j. s. 
Ig. Petniūno, ps. J. Benešiūno ir ps . 
P. Bernoto.Komisija lanko vienetus ir 
tikrina varžybų eigų.

* Maino (Kennebunkport) Pranciškonų 
Lietuvių Gimnazijoje įsisteigė skautų 
draugovė iš 2-jų skilčių. Draugininkas 
psl. Vincas Grybauskas.

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

AR JAU TURI ĮSIGIJĘS 
"SKAUTYBĘ BERNIUKAMS"?

MII MBS
LSB Užsienio Skyrius; Veda s.v.k.Alo- 
yzas MUČINSKAS, 155 N Street, So. 
Boston 27, Mass.

* Pasaulio Skaučių Biuras užėmė Tarp
tautinio Biuro patalpas, pastariesiems 
išsikėlus į Ottawu, Kanadų, Pasaulio 
Skaučių Biuro darbartinis adresas yra 
132 Ebury Street, Westminster, Lon
don, S.W. 1.

* Vengrų Skautų Sųjungos ribose įsteig
ta studentų skautų korporacija, kuri 
pradėjo leisti rotatoriumi spausdintų 
laikraštėlį "Bagolyhirado". Si korpo
racija per savo vadovybę prisistatė 
BUS ir pageidauja užmegsti artimes
nius ryšius su lietuviais studentais 
skautais.

* v. s. dr. Petras Neniškis kovo mėn. 
pabaigoje lankėsi Jamaikoje, kur vy
ko Gilwellio instruktoriams -vedėjams 
kursai bei konferencija, pravesta pa
ties Gilwellio Viršininko John Thur
man'o.

* Pagal 1957 m. gruodžio 31 d. statis
tinius davinius, Amerikos Skautų Su
jungs turi 4, 751.495 narius, iš kurių 
1.805, 874 yra vilkiukai, 1.171.325 
skautai, 255.292 vyr. skautai draugo
vėse ir 193.336 vyr.skautai būreliuo
se ir 1.290,524 suaugę vadovai.

* Tarptautinio Biuro personalas ir 
vėl padidėjo: World Scouting redakto
riumi paskirtas švedas Lars - Erik 
Lingstrom, o Pietų Amerikos reikalų 
vedėjo pav. Humberto Pasos. TSB de
da visas pastangas praplėsti skautybę 
pasaulyje.

* Formozos skautai atžymėti 50 Ki
nijos Skautų Jubiliejų pereitais metais 
turėjo savo tautinę stovyklų. Šiais me
tais Filipinai turės savo II Tautinę Sto
vyklų. Visiems BUS pasiuntė atitin
kamus pasveikinimus.

* Jsisteigė Tarptautinis Laužavedžių 
Klubas tikslu populiarinti pasikeitimų 
dainomis, šūkiais bei praturtinti laužų 
programų tautiniais motyvais. Leidžia 
žurnalų, kuris išeis 4 kartus per me
tus. Nario mokestis $3.00. Adresas: 
Mr. William Reddin, 710Kit- 
chen S t r e et, F re d eri c t on,N. B. 
Canada arba Mr. P.A.DuFour, 
611 Massachusetts Avenue , 
Lexington 73, M as s. Būtų gera, 
kad kas iš lietuvių įsirašytų į šį naujų 
klubų.
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L.S.S. IV Tautinei Stovyklai Organizuoti Komisija praneša:

I 1) Tautinei Stovyklai vieta: Highland Recreation Area, 40 mylių į šiaurę 
= nuo Detroito. 10 mylių j vakarus nuo Pontiaco. (Komisijos pranešime
| Nr. 3 pateiktos vykimo plentais sugestijos).
Į 2) Laikas: 1958 m. rugpiūčio 15-30 d.
J 3) Tautinės Stovyklos S a n t v a r k a : TS sudarys trys savarankiškos 

stovyklos - a) Liet.Skaučių Seserijos stovykla, b) Liet.Skautų Brolijos 
stovykla ir c) Skautų šeimų stovykla. Seserijos ir Brolijos stovyklose 
bus pastovyklės skautams-ėms, jūrų skautams-jūrų skautėms, skau
tams vyčiams - vyresn,skautėms ir akad. skautams-ėms.

| 4) Maitinimas: Maisto produktų užsakymais ir pristatymu rūpinsis TS
Maitinimo skyriaus vadovas. Maistų gaminsis patys vienetai savo vir
tuvėse. Stovykloje taip pat veiks valgykla, kur galės maitintis pavie- 

: niai, vienetams nepriklausę, asmenys.

I 5) Stovyklos mokestis: 1 asm. už 2 savaites - $30.00. Registruo
tis ligi 1 i e p o s 1 d. Registruojantis įmokama $3.00; likusieji yno- 
kami atvykus stovyklom Savaitgaliniams stovyklautojams registraci

ja jos mokestis $1.00; už maistų $2.00 dienai.

| 6) Bendroji programa: Rugp,14-15d. - Paruošiamieji darbai, 16-
šešt. - Atvykimas, registracija, kūrimasis, 17 - sekm. - Oficialus 
TS atidarymas. Diena skirta Lietuvos Skautų Globėjo Sv. Kazimiero 
500 m. sukakčiai paminėti, 18 - pirm. - Kūrimasis, tvarkymasis, puo
šimasis, skautiško lavinimosi diena, 19 - antr. - Skautiškų varžybų 
diena, 20 - treč. - Jūrų skautų diena, 21 - ketvirt. - Skilčių diena, 
22 - penkt. - Skautiškų žaidimų diena, 23 - šešt. - 40 m. Jubiliejaus 
diena, 24 - sekm. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės diena, 25 - pirm. 
- Sportinių varžybų diena, 26 - antr. - Žygio ir ekskursijų diena, 27 - 
treč. - Skautiškų žaidimų diena, 28 - ketvirt. - Susimųstymo diena, 
29 - penkt. - Oficialus TS uždarymas, 30 - šešt. - Išsiskirstymas, 
likvidavimas.

■ 7) Dienos programa: 7:00 - Kėlimasis, 7:10 - Mankšta, prausima
sis, tvarkymasis, 8:00 - Rytinis patikrinimas, vėliavų kėlimas, 8:30 - 
Pusryčiai, 9:30 - Užsiėmimai, 11:00 - Pastovyklių laikas, maudyma
sis, 13:00 - Pietūs, laisvalaikis, tyla, 15:00 - Pastovyklių laikas,mau
dymasis, 17:00 - Pavakariai, 17:00 - Užsiėmimai, 20;00 - Vakarienė, 
20:30 - Vakarinis patikrinimas, vėliavų nuleidimas, 21:00- Laužųlai - 
kas, 23;00 - Poilsis, tyla.

Dėl smulkesnių paaiškinimų ryšium su šiuo pranešimu kreiptis į 
vienetų vadovus.

* ps.Romas Pakalnis, 22 Edwards 
Street, Waterbury, Conn., 
renka skautiškus pašto ženklus ir no
rėtų pasikeisti.

Australijos Rajonas
* (sks) Lietuviškoji skautija savo40m. 
sukaktį Š. Amerikoje švęs Tautinėje 
Stovykloje prie Pontiac, Mich. Mus 
pasiekė maloni žinia, kad ir Australi
joje šių metų gale rengiama Tautinė 
Stovykla tai sukakčiai atžymėti. LSS 
AustraUjos rajono vadas tuo reikalu 
jau buvo sušaukęs du sk. vadovų posė
džius. Australijos TS rengimo komi
sijų sudaro Rajono vadas, Seserijos 
vadeivė. Brolijos vadeiva, jūrų ps.A. 

Gabas, v.vi. V.Vaitkus, v.si. K.Kuz
mickas. Komisijai talkininkauja Auš
ros tuntininkas v.s. V.Kišonas, Vil
niaus tuntin.s. V.Neverauskas ir Gee- 
longo vietininkas v. si. P. Šileris. Džiu
go tuntininkas ps. E. Pankevičius pa - 
kviestas Australijos TS rengimo k-jos 
pirmininku, o v. s. B.Dainutis stovyk
los viršininku.

Australijos rajono TS pramatoma 
pravesti Viktorijos valstybėje. Laikas 
- nuo 1958 m. gruodžio 27 d. iki 1959 
m. sausio 10 d.

* (sks) Melbourne (Australijoje) Džiu
go tuntas atšventė Šv. Kazimiero su
kaktį, Iškilmės pradėtos pamaldomis, 
o paskui iškilminga sueiga šv.Jono pa
rapijos didžiojoje salėje. Vilkiuko įžo-
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dį davė E. Žiogas ir J. Petkevičius. 
Šiemet gražus barelis skautų baigė s. 
A. Zubro vadovaujamus lituanistinius 
kursus. Jiems tuntininkas suteikė tei
sę dėvėti Tautinį Ženklų, trijų metų 
laikotarpy išėjusiems to ženklo prog
ramą. TŽ buvo Australijos rajono vado 
v.s. A.Krauso įteikti skautams-tėms: 
psi. V. Adomavičiui, psl. A. Fišeriui, 
si. K. Kazlauskui, psl. R. Krausaitei, 
psl. A.Paragytei, s_l. N. Ramanauskui, 
V. Savickui, si. V. Šalkūnui ir psl. A. 
Žižiui. Įskaitant pernai gavusius TŽ. 
Džiugo tuntas turi dabar per 2C skautų 
dėvinčių šį ženklų. Svečias australas 
įteikė 9 skautams specialybių ženklus, 
kuriuos pastarieji įsigijo stovyklos me
tu, laikydami egzaminus. Jis kalbėda
mas pasidžiaugė lietuvių skautų pažan
ga ir įvertino tėvų bei bičiulių talkos 
svarbą skautijąi. psl. A. Fišeris skaitė 
referatą apie Šv. Kazimierą.

Tuntininko įsakymais padaryti pa

keitimai tunto vadijoje, įtraukiant pri
augančias pajėgas, si. A. Kazlauskas 
paskirtas tunto adjutantu, si. N. Rama
nauskas - Margio dr-vės draugininku, 
si. V. Salkūnas - vilkiukų draugininku ir 
psl. V. Adomavičius - tunto laužave- 
džių. Sueiga baigta laužu.

* (sks) Kovo 4 d. Perthe, Vakarų 
Australijoje, įsteigta skautų vietinin- 
kija. Vietininku paskirtas ps. Leonas 
Beitmanas, savo laiku buvęs Neumuens- 
terio tuntininkas Vokietijoje. 40-siais 
lietuviškosios skautuos gyvenimo me
tais linkime sėkmės naujajai vietinin- 
kijai.
* psl. Rūta Krausaitė, lankanti Mel
bourne Šv. Aloyzo koledžą, už gerą 
mokymąsi gavo stipendiją. Visi sti
pendininkai buvo sukviesti į televizijos 
stotį. Ten Rūta buvo pristatyta žiū
rovams kaip lietuvaitė, pasiryžusi stu
dijuoti farmaciją.

(atkelta iš priek.virš.)

KIBIRKŠTYS, NR. 1-14, Australijos ra
jono "Aušros" stovyklos laikraštėlių 
rinkinys. Keturiolikoje numerių gra
žiai atsispindi stovyklos gyvenimas.

(Dž. Fondas .... tąsa )

4. Vilkiukas Jonukas Čegys, 
London, Ont. $ 1.00

Viso - $27.00
Iki 1958 m. kovo mėn. 10 d.
surinkta -- $20.00 

tam, kad galima būtų tobulėti, stiprėti, 
budriau budėti. Tai pasistenkime visi 
budėti. Sąlygos tam nėra vienodos - 
bet geras noras kaip galimai ge
riau tai įvykdyti, gali ir turi būti vie
nodas. Vien nuo mūsų tai priklauso, 
vien mes ir galime bei turime vėl. D.F. 
padėti! Budėkime kaip broliai!

ps.O.Gešventas
DF Sekretorius

JUMS, BERNIUKAI IR MERGAITĖS,
VisoDFTalkos bėgyje į DF
Iždą įplaukė----- $47.00

Šauniam Clevelando Pilėnų Tuntui 
ir mielam Jonukui Čegiui Džiamborės 
Fondas labai nuoširdžiai dėkoja. Tegu 
Jūs liekate gražiu, sektinu pavyzdžiu 
kitiems LSB vienetams, kitiems LSB 
vilkiukams, skautams ir jų vadovams.

Nors dabartinė DF Talkos eiga ir 
nėra labai džiuginanti, padrąsinanti, 
bet mūsų visų Lietuviškasis Džiambo
rės Fondas nenusimena. Nenusimena 
ne dėl to. kad galvotų: "Nieko, dar lai
ko yra, surinksime!" Ne, tai būtų la
bai klaidinga. Jau anksčiau DF minėjo, 
kad praėjęs pirmasis DF Vajus, o da
bar pravedama DF Talka, yra visgi 
mūsų veiklos, solidarumo ir pasiauko
jimo veidrodėlis. Ne vien, žinoma, 
pagal D. F. sprendžiame apie mūsų 
veiklą, ne! To D.F. niekad netvirtino 
ir netvirtins. Bet mažų mūsų veiklos 
veidrodėliu D. F. buvo ir bus. Mes gi, 
pamatę save tame veidrodėlyje, pasi
stengsime susitvarkyti, pasitaisyti. 
Visad gerai žinoti ne tik savo stiprią
sias, bet ir savo silpnąsias vietas -

SKIRIAMA SKAUTYBĖ.
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