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ŠVIESŪS PAVYZDŽIAI

"Sk.Aido platinimo yra sunkus ir pa
siaukojantis darbas. Malonu pasidžiaugti, 
kad šių metų vajuje "Sk.Aido" administra
cija turėjo visų eilę darbščių talkininkų - 
platintojų. Jų darbų Įvertindama, vajaus- 
konkurso komisija paskyrė nors kuklias 
premijas. Tačiau mielieji talkininkai yra, 
matyt, nepratę gauti; jiems geriau yra - 
duoti. Štai, vyr. skautė akademikė M.GRI- 
GARAVIČIŪTĖ iš Čikagos ir ps. J. TRE
ČIOKAS iš Hamiltono, Ont., jiems skirtas 
premijas atsiuntė atgal. Pirmoji 20 dolerių 
paskyrė "Sk. Aidui" paremti, o pastarasis 
11 dolerių Džiamborės Fondui.

Sesės ir broliai, tepatraukia mus šie 
šviesieji pavydžiai. "Sk, Aidų" paremti 
galima ir užsiprenumeruojant. Tatai pada
ryti niekad nevėlu.

"S. A". Administratorius

ŠIŲ METU VASAROS STOVYKLOMS

Vasarai atėjus prasidėjo mūsų skautiškas stovyklų laikotarpis. Reikia tikėtis, 
kad šiais metais neliks nė vieno brolio, kuris bent savaitės kitos neišgyvens pa
lapinėje, kuris nepažengs skautiškose žiniose vienu patyrimo laipsniu į prieki. Va
dovai gi pasistengs, kad stovyklos botų tvarkingos ir turiningos, kaip tai pridera 
skautų Brolijos vienetams, šiais metais švenčiančios 40 metų sukaktį.

Su daugeliu brolių teks susitikti IV-tojoje Tautinėje Stovykloje ir ten dalintis 
džiaugsmais bei rūpesčiais. Dėkime tat visas pastangas, kad visi, kas tik gali, 
nors ir dienai, kitai, galėtume įsijungti į šią didžiąją stovyklą ir būtume dalyviais 
broUškų laužų, kurių nuotaika ir šviesa nusmeigs gaires mūsų ateities keliui.

Tegu atsišaukia kiekvienas tuntas ir vietininkija, kiekviena dr-vė ir skiltis su 
visu savo patyrimu, išradingumu, nuotykių ir varžybų pamėgimu, meile lietuviš
kam žodžiui, dainai ir šokiui.

Ruoškimės, budėkime ir ... iki pasimatymo TS!

LSB VADUA

♦ AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO DR. 
VYDŪNO VARDO ŠALPOS FONDAS SKIRIA 
negrąžinamą $200.00 stipendiją studentui, 
norinčiam studijuoti lituanistiką Fordhamo 
Universitete šios vasaros metu. Visais šios 
stipendijos reikalais prašome kreiptis į 
Fondo reikalų vedėją senj. A. Vengrį, 7202 
S.Claremont Ave., Chicago 36, Ill.

♦ Fordhamo Universiteto vasaros semest
ro katalogas jau atspausdintas. Norintieji 
ji, gauti tesikreipia į instituto vadovybę šiuo 
adresu; The Lithuanian Program, Box 566, 
Fordham University, New York 58, N. Y. 
Norime taip pat priminti, kad "Neries" 
bendrovės dėka visi studentai gali prašyti 
mokslapinigių - stipendijos. Prašymus 
reikia siųsti iki š. m. gegužės mėn. 30 d. 
The Lithuanian Program adresu.

♦ s. L. Eimantas, "Sk. A", administrato
rius, jau kurį laiką negaluoja. Linkime 
greito sustiprėjimo !

♦ Siame numeryje nuotraukos iš I-sios 
Taut. Stovyklos 1928 m. A. Panemunėj v.s. 
V.Šenbergo. Skautų paradų nuotraukos 1935 
m. - s. V.Gešvento. Abiems skautininkams 
redakcija taria brolišką ačiū už šių nuotrau
kų paskolinimą.

♦ Šio nr. viršelis dali. J. Špakevičiaus, 
ant gal vėlės ir iliustracijos s. v. v. si. V. 
Girniaus.

♦ Sekančiam, rugpiūčio mėn. "Sk.A". nu
meriui medžiagą prašome siųsti įprasta 
tvarka, t.y. iki š. m. liepos 10 d.
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Svyrių, ^Mdtainc-nta^^

Jau 25 metai praėjo nuo tra
giškos mūsų tautos didvyrių 
kpt. Stp. Dariaus ir Stasio Gi
rėno mirties. Jų testamentas te
stiprina jaunimą ir šiandien 
dirbti, aukotis Lietuvai.

Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. Būtinai reikia 
ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo darbo — tirti dar mažai žinomas 
Žiemių Atlanto vandenyno oro sroves, o taip pat naujai išrastus navigacijos 
būdus ir priemones pritaikinti kasdieniniams reikalams.

Mes, gyvendami tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti 
žmonijos reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą garbingai 
atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės tą pasirinktą 
uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tesustiprina Tavo dvasią ir pasitikė
jimą savo jėgomis ir gabumais. Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Per
kūnas ir mums bus rūstus — pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pa
šauktų Lituaniką pas save, tada Tu Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, 
aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai 
būtų patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį 
Teismą.

Lituanikos laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią 
ir įkvepia juos naujiems žygiams.

Lituanikos pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto vandenyno gel
mes tegu auklėja jaunųjų lietuvių atkaklumą ir ryžtingumą, kad Sparnuo
tas Lietuvis būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvynės — Lietuvos garbei.

Tad šį savo skridimą ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva.
Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus palaimos.

STEPONAS DARIUS STASYS GIRĖNAS
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Alfa ŠulinskasApie darbą ir jo palaimą yra tiek ir tiek prirašyta. Tačiau tos visos knygos, darbo reikšmę vaizduojančios, žmogui neduoda naudingu vaisių, jei jis neturi darbo meilės savo širdyje.Tikras darbštumas kyla iš veiklios dvasinės būsenos ir pasidaro lyg antroji prigimtis. Jis yra nuolatinis veržimasis dirbti, kurti, veikti.Darbštumas nesibaigia vien pragyvenimą parūpinančiu darbu: jis siekia toliau — jis apima visą žmogaus gyvenimą. Pavyzdžiui: beveik visi lietuviai rašytojai išeivijoje savo kūrinius sukuria šalia darbo, kuriuo jie turi užsidirbti kasdieninę duoną.Ne vien medžiaginę gerovę duoda darbštumas: jis yra ir dvasinė gyvybė, įkvepianti žmogų visokios kūrybos kryptimi, jis yra ir kiekvienos kūrybos pagrindas.Kaip kiekviena žmogaus galia, taip ir darbštumas turi būti tvarkomas. Jei jis pasidaro nebetvarkoma aistra, jis sunaikina žmogų lygiai taip, kaip ir kiekviena kita aistra. Nors darbštumo vaisiai visada jura dideli ir naudingi pa

čiam darbščiajam, jo artimiesiems ir visuomenei, betgi persidirbimas yra tuo kenksmingas, kad jis peranksti pakerta jėgas. Žmogus turi tiek ir taip dirbti, kad jis galėtų būti pajėgus ir darbštus visą gyvenimą, o ne vien tik kurį laikotarpį. Suprantama, nenormalios sąlygos dažnai verčia žmogų įtempti visas jėgas iki augščiausio laipsnio. Tačiau normaliose gyvenimo sąlygose jis turi savo darbštumą protingai tvarkyti.Žmogus be darbštumo dvasiškai genda ir rūdija; tiesą sakant, nedarbštusis jau yra sugedęs ir miręs kūrybiniam gyvenimui.Šiuo reikalu čia gražiai ir vaizdingai byloja ši pasakėčia apie pianiną ir laikrodį.Viename svečių kambario kampe stovi blizgąs ir išdidus pianinas, o kitame — visaip išdailintas, stambus, dar senelio nupirktas, laikrodis.Kai vidurnaktį namuose viskas nutyla, senelio laikrodis storu balsu išmuša valandą ir, sunkiai atsidusdamas, vėl užsimerkia kiek pasnausti.Tada pianinas pabunda ir susierzinęs

"Pulkim ont kelių"... 
JAV Vidurio Rojono vo- 
dovų-vių sąskrydis.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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ASS sąskrydžio dalyviai Urbanoje. Nuotr. J. Tamulevičiaustaria senelio laikrodžiui:— Klausyk, seneli! Kodėl tu visą laiką eini ir kiekvieną valandą muši, mane iš miego vis prikeldamas? Kodėl tu nesustoji?Ir senelis dejuodamas atsako pianinui:— Aš irgi noriu pailsėti. Tačiau jie, žmonės, vis prieina ir iš naujo mane užsuka! Aš labai trokštu, kad jie paliktu mane ramybėje...— Iš tikrųjų, tada abu galėtume puikiai pailsėti! — dar prideda murmėdamas pianinas.Netrukus po to namų žmonės kažkur išvyksta. Senelio laikrodis pradeda mušti valandas vis tyliau ir tyliau, ir pagaliau visai nutyla.— Aš to seniai laukiau! — taria jis nudžiugęs ir pasiruošia ilgam miegui.Slinko dienos, savaitės ir mėnesiai. Senelis pavargo bemiegodamas ir nieko 

nebeveikdamas. Įvairūs jo sraigteliai, ratukai ir grandinėlės apsitraukė rūdimis, ir jo paviršių nugulė storas dulkių sluogsnis. Atsirado čia ir voras, kuris nukarstė ji savo tinkleliais.Senasis laikrodis nebežvilgėjo ir nebeteko viso savo pirmykščio grožio.Vieną naktį nebeiškęsdamas jis kreipiasi į pianiną sakydamas:— Man jau nusibodo visą laiką miegoti ir dykinėti... O kad kas nors ateitų ir mane vėl užsuktų darbui!— Ir aš to jau laukiu! Pasiilgau tavo gražaus mušimo ir švelnaus skambėjimo, — liūdnai atsiliepia pianinas.Beveik po metų sugrįžo šeimininkai ir, vos apsidairę, tuojau užsuka laikrodį, kuris dėl to labai nudžiugo.Tą naktį jis kreipėsi į pianiną, linksmai tardamas:— Senasis priežodis sako: “Jei nieko neveikiu — rūdiju”. Dabar tikiu, kad

Kanados Rajono skautų 
vyčių sąskrydžio dalyviai 

Nuotr. A. Skopo
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Skyrių veda s. V. Bražėnas, 114 Old Barn Rd., Stamford, Conn., U.S.A.

PAŠNEKESYS SU JAUNAISIAIS 
LAUŽAVEDŽIAIS

Ar pastebėjai dainas, paskelbtas š.m. 
gegužės mėnesio “Skautų Aide”? Jei ne, 
susirask tą numerį ir peržiūrėk dar 
kartą. Vyriausiam redaktoriui maloniai 
davus vietos, stengiamės padėti Tau su
rinkti įvairios laužų medžiagos. Žinome, 
jog yra dainų, kurių muzikos negali 
niekur surasti, o gal ji ir visai dar ne
skelbta Sk. Aide. Yra žodžių, kurie pra
šosi patikslinimo ar suvienodinimo. Yra 
ir kitos medžiagos, kuri pravartu pa
skelbti. Patariame prijungti tai prie tu
rimos laužų medžiagos, Siame numery 
rasi:

DIEVUI, TAU TĖVYNE, IR ŽMONI
JAI, kuri dar, berods, niekad nebuvo 
skelbta Sk. Aide. Atkreipk dėmesį į re
freno antrąją eilutę: daugelis bando 
dainuoti “paukšteliai IR aaina”, gi turi 
būt i“paukšteliai SU daina” (t.y. bedai
nuoją paukšteliai, dainuodami). Malo
nu pastebėti, kad muz. M. Liuberskio 
vedamas Skautų Vyčių Oktetas New 
Yorke pasirinko šią dainą “Okteto Dai
na”.

TEKA SAULE yra puiki pakilios nuo
taikos daina, sukurta skautų bičiulio J. 
Gaidelio, kuri ypač tinka berniukams. 
Gerai išmokus, gali būti puikus skilties 
ar draugovės pasirodymas, jau neskai
tant to atvejo, kada turima galimybės 
paruošti ją dviem balsais. Spausdiname 
šiame numeryje.

VAI KELKITĖS, VAIKELIAI yra re
to grožio ir spalvingumo sutartinė (ka
nonas), įdainuojama trim grupėm. Ji 
būdavo dainuojama Lietuvoje, bet vė
liau liko primiršta, v.s. F. Prekeris su 
pasisekimu pamokė ją laužavedžių kur- 

jis yra teisingas.
Tinginio gyvenimas yra tuščias, be

tikslis ir beprasmis. Tinginiavimas ne 
tik nieko neduoda, bet dar ir viską 
atima.

suose New Haven, Conn. Pradžioje kai 
kam gal pasirodys paini, lengva sumai
šyti, tačiau sykį gerai išmokus nė kuo
lu niekas jos nebeišmuštų ... Toną pri
taikyti pagal antrąjį “Vai kelk” (trečio
je eilutėje), žiūrint, kad ši aukščiausia 
vieta nenueitų per aukštai. Antroji gru
pė įstoja (pradeda dainą), kai pirmoji 
prieina “Vai kelk” (pirmąjį) trečioje 
eilutėje atidainavus

“Vai kelkitės vaikeliai, 
gamta jau atsigavo, 
saulutė linksmai šviečia, 
gegutė užkukavo...”

Trečioji grupė įstoja tokiu pat būdu, 
sekdama antrąją grupę. Savaime su
prantama, kad kiekviena grupė, baigusi 
dainą, pradeda ją vėl iš pradžios, kol 
vadovas parodo sustoti pirmajai, paskui 
antrajai ir pagaliau (vienai likusiai) 
trečiajai grupei. Mokytis visom grupėm 
drauge, kol visi gerai įsidėmi žodžius ir 
gaidą.

TRAUKINYS (spausdinamas šiame 
Nr.) vienas iš laužo pokštų, atliekamų 
grupėmis. Angliškąją versiją teko gir
dėti iš anglų sk. vyčių Donnoperteich 
stovyklavietėje, Vokietijoje. Ši lietuviš-

"Ateina naktis" New-Yorke Nuotr. R. Kezia
4

6



ka versija sukurta prieš ketvertą metų 
vyksant į Clevelando skaučių ir skautų 
laužą, tik, deja, ne traukiny, o lėktuve... 
Prieš atliekant, kiekvienai grupei paro
dyk, kaip ji turi savo dalį “dainuoti”, ir 
pabandyk su kiekviena grupe atskirai.

Klausimai ir Sumanymai šiam skyre
liui būtų labai naudingi ir todėl pagei
daujami. Jei turite šūkių, raketų, dainų, 
laužo žaidimų, pokštų, vaidinimų, ku
riais galėtų praturtinti laužus mūsų se
sės ir broliai visame pasaulyyje, siųski
te aukščiau nurodytu adresu. Rašykite 
“Prie laužo” redakcijai, jei norite pasi
sakymo kuriuo klausimu ar pageidau
jate atspausdinti kurią dainą.

Iki pasimatymo prie kito laužo.
Loužavedžių kursų dalyviai New-Havene

Nuotr. A. Banevičiaus

DIEVUI, TAU — TtVYNE, IR ŽMONIJAI

1. Dievui, Tau — Tėvyne, ir žmonijai 
Skiriam visų meilę mūs širdžių. 
Mes teturim mokslų ir jaunystę. 
Esam skautai be savų miškų.

Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim. 
Mus lydės paukšteliai su daina, 
O kai mes žygiuodami dainuosim. 
Su mumis dainuos ir Lietuva.

2. Mūsų mintys lekia baltu Vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija. 
Dainų jauno ilgesio nupintų 
Teišgirs kilnioji žmonija.

Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim . . .

3. Dienų tų, koi močios vėl šypsosis. 
Mes sugrįšim Tėviškės paguost, 
Jai pakelti palenktų jos galvų. 
Mūsų darbo vainiku papuošt.

Ten, koi mes laisvais keliais žygiuosim . .. 
Horneburg, 1947. VI. 15.

LAUŽAI — MŪSŲ 
VIENYBJS SIMBOLIS
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lol , Irm-Km. , to - to. to.- ; to-to, to-Vdi,

SUTARTINt TRIM GRUPtM
Vai kelkitės vaikeliai, gamta įau atsigavo. 
Saulutė linksmai Šviečia, gegutė užkukavo. 
Vai kelk! Vai kelk! gamta jau atsigavo 
Saulutė linksmai Šviečia, gegutė užkukavo.

TRAUKINYS
(Keturiom grupėm)

Grįždamos iš stovyklos traukiniu, skautas iš
alksta ir, svajodamas, prisimena stovyklinį mais
tą- Dažniausiai pasitaikąs meniu: rūgštūs barš
čiai, sumuštinis ir kakava bei kopūstai.
I grupė: "RūgššŠ-tūsss barššš-čččioi" (paspau

džiant ir "patraukiant" s, š, č raides). Prade
damo labai lėtai, kol traukinys IŠJUDA iŠ vie
tos ir įgouno šiek tiek greičio (maždaug 3-5 
kartus) tada (į ritmą) įstojo:

II grupė: "Sssumuššštinisss" (š, s, ir t paspausti) 
Abi grupės per (3-5 kortus) įgauna daugiau 
greičio. Tado prasideda bėgių ir ratų kalenimas:

III grupė: "Irrr kokovo" (Pabrėžti r ir k raides) 
Po 3-5 kartų visos trys grupės pasiekia di
džiausio greičio. Pavažiavus "pilnu goru" tik 
tiek ilgai, kad nenuvorgintų "traukinio" ir ne
nusibostų "keleiviams", pradėti mažinti greitį 
ir atitinkamai:

III grupė: nutyla. Po 2-4 kartų (mažėjant greičiui) 
II grupė: nutyla;
I grupė: "važiuoja 3-5 kartus, sulėtindama grei

tį iki sustojimo.
IV grupė: (mažiausia) yra traukinio švilpukas: 

"ko-pūūūūs-toi". Jie švilpia, kai laužavedys 
duoda ženklą, ir vėl nutyla. Galima švilpti 
pradėjus važiuoti, paskui pilnu greičiu beva-
6

Ku-kū, ku-kū, ku-kū, ku-kū; ku-kū, ku-kū, ku-kū 
Ku-kū, ku-kū, ku-kū, ku-kū; ku-kū, ku-ku, ku-ku.

("Vai kelkitės vaikeliai" II-ji grupė)
("Vai kelkitės vaikeliai" lll-ji grupė) 

žiuojant, prieš privažiuojant "stotį" ir net su
stojus — pagal laužovedžio nuožiūrą.

Pastaba: išskyrus IV-tą grupę, visos grupes 
"dainuoja savo dalį tuo pat ritmu (viens, du, 
trys, keturi) greitį didindami ir mažindami tuo 
pat metu.

Putnamo Aušros dr-vės draugininkė A. Kalvai- 
tyte su busima )oun. skaute
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TEKA SAULĖ

žodi. Ir mux. J. GAIDELIO

Teka saulė,, pievos mirguliuoja,
Raitosi keliai,
O su daina linksmai sau žygiuoja 1 2 
Lietuvos šauliai, šauliai. J

Karštu veidu prakaitas vingiuoja,
Bet smagu širdy,
Nes už ramų tėviškės rytojų 1 2
Tu, šauly, budi. J

Kai sutiksim svečią neprašytą,
Oi, tada jam bus:
Mūsų mieli, taiklūs šautuvėliai 1 2
Jam parengs kapus. f

(BUS) Australijoj veikia šešios skautų sąjungos, 
nes kiekviena provincija turi savo atskrią skautų 
organizaciją. Tos organizacijos vyriausiu vadovu 
yra valstybės gubernatorius. Taip pat kiekvieno 
provincija turi valstybės skautų kontrolės štabą, 
vyriausią valdytoją ir bendrą skautų organizacijos 
tvarkymosi sistemą. Kiekvieno skautų organiza
cija turi savo vadovų apmokymo centrą. Turint 
mintyje Australijos žemyno dydį, bet labai mažą 
gyventojų skaičių, šešių skautų organizacijų bū
vimos yra visai natūralus, nes kiekviena organi
zacija savo ribose geriausiai gali spręsti savo 
problemas.

Skautai Australijoje įsikūrė 1908 m., o 1920 
m. buvo įkurta bendros visai Australijai skautų 
štabas, kuris seka ir derina visą Australijos skau
tų veikimą.

Taip pat šiam štabui buvo pavesta rūpintis 
skautų atstovavimu kitose valstybėse, kai prieš 
šio štabo įkūrimą kiekvienos provincijos skautų 
organizacija atskirai buvo atstovaujama užsieny
je. Nuo pat skautų įsikūrimo atskirose provinci
jose, jie veikė kaip Imperijos štabo padaliniai. 
1950 m. Budesk skautų štabo sutikimu Australi
jos skautų organizacija nusprendė įkurti stiprią 
bendrą federating skautų organizaciją. Tokiu bū
du buvo įkurta Australijos berniukų skautų orga

nizacija, ir 1953 m. Tarptautinis skautų štabas 
savo posėdyje Lichtenšteine šios organizacijos 
įkūrimą patvirtino.

šiuo metu Australijoje yra apie 90.000 skau
tų, kurie visą laiką plečia savo veiklą tarptauti
nėse skautų stovyklose. Australijos skautai yra da
lyvavę visose tarptautinėse skautų stovyklose, iš
skiriant Moisson Džiamborę. Kas ketvirtis metų 
Australijoje yra rengiama Didžiojo Vandenyno — 
Pan Pacific Džiamborė. Paskutinėje stovykloje 
dalyvavo skautai iš 21 tautos. A. M.

APDRAUDOS
Apdraudos — visiems gerai žinomas 

dalykas ir iš esmės neblogas. Apsidrau
džiamą nuo įvairių nelaimių. Kartą fil
mų artistai, rengdamiesi vaidinti vie
name filme su drambliais, apsidraudė 
nuo ... dramblių įkandimo. Čiuožėjai 
apsidraudžia, nuo kojų sulaužymo. Su
žieduotiniai gali apsidrausti nuo nupli
kimo prieš vestuves. Viena gražuolė 
kartą apsidraudė nuo nosies raudonu
mo. Pagaliau vienas Amerikos gyven
tojas apdraudė savo tvenkinį nuo ug
nies. .. Mat, jis turėjo didelį ančių ūkį. 
Jei, kilus gaisrui, tas tvenkinys būtų 
išpumpuotas, ančių auginimui ateitų 
galas. Taigi, tvenkinį reikėjo apdrausti 
nuo ugnies... (Ivk)
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IŠLIKO KAŽKAS, KAS VERČIA
JUDĖTI

v.s. St. Kairys

Pradžia buvo pati sunkiausia. Ir dvi 
lietingos dienos prieš pat stovyklą vis
ką dar daugiau supainiojo. Tėtė ir gir
dėti nenorėjo apie mano kelionę: “Su
šlapsi, peršalsi, susirgsi ir t.t.” Buvau 
tuomet 12 metų, ir nei ašaros, nei žo
džiai nepadėjo. Bet laimei išvykimo 
dieną apie pietus dangus prablaivėjo, 
su tuo ir galimybės... dar kaip nors... 
Pasitelkiau draugininką pagalbon — 
ps. Viktoras P., visuomet mūsų akyse 
herojus ir idealus skautas, sugebėjo 
tėtės širdj sušvelninti. Kaip jis tai pa
darė, dar ir dabar nežinau. Prižadėjo, 
aišku, mane ir saugoti, ir globoti, o 
svarbiausia, vieno prie vandens ne
leisti.

Karišką kuprinę (iš 9-to pėstininkų 
pulko) pakrovėme abu su mama, atro
do, prieš visas kariškas taisykles (abu 
nebuvome kariuomenėje tarnavę). Lai
kas bėgo. Taip trilinkas pasileidau su 
neįprasta našta į Mariampolės stotį, 
įvairiems daugiau ar mažiau reikalin
giems žygio priedams barškant ir žvan
gant, skautiška lazda pasiremdamas. 
Pirmoji savarankiška, vyriška kelionė 
pirmojon stovyklom

Šile temo. Drėgna jau suspėjusio pra
džiūti Panemunės pušyno vėsuma. 
Daug skubančių dirbančių skautų. Vir
tuvių dūmai kilo į pačias pušų viršūnes.

Mažon kariškon palapinėn (iš dviejų

l-sios TS rengėjai 1928 m.

rombinės formos brezentų) sutilpome 
trise. Juozukas (dabar v.s. kun. J. Vaiš- 
nys S.J.), Albinas (vėliau žymus Lie
tuvos futbolininkas) ir aš. Kadangi jie 
abu buvo apsukresni, man teko vieta 
per patį vidurį, o ten, kaip žinote, pa
grindinis palapinės stiebas. Visi juokė
mės, bet man visvien teko visą stovyk
lą stiebą apsiviniojus miegoti, be to, ir 
kojos dažnai išlįsdavo mėnuliu pasigė
rėti. To dar ir dabar negaliu Juozukui 
dovanoti...

Taip po pirmos nakties ir užkimau. 
Vedė susirūpinęs draugininkas stovyk
los ambulatorijon. Pusę stovyklos iš
vaikščiojau užraišiotu kaklu, kaip tik
ras opiakojis.

* * *
Pirmoji staigmena buvo, kai vėliavos 

pakėlimo metu TS viršininkas v.s. V. 
Šenbergas įsakymu “nuvirino” keletą 
Kauno tunto skautų. Nebeatsimenu, 
kuo jie nusikalto, bet tik žinau, kad tas 
paveikė visus vienetus. Pajutome, kad 
stovyklos drausmė — ne juokai. Iš ki
tos pusės buvo ir savotiškai malonu, 
kad papeiktieji nebuvo iš Mariampolės 
tunto...

Prieš 30 metų . . . Išsiri
kiavusi dr-vė. Pirmas iš 
kairės rikiuotėje si. Stp. 
Kairys, dabartinis Broli
jos VS. Prie pušies TS 
viršininkas v.s. V. Šen
bergas
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l-sios TS pamaldos 
1928 m.

Vilniečiai skautai, s. žižmaro vado
vaujami, buvo visų mūsų dėmesio cent
re. Tvarkingos uniformos, fetrai ir rau
doni kaklaraiščiai skyrė juos iš visų 
kitų stovyklautojų. Atrodė jie vaikui 
kaip riteriai iš Gedimino kalno. Tada 
Juk taip visi jautriai gyvenome Vil
niaus reikalais, su tokiu užsidegimu 
dainuodavome “Broluži, reiks apsigink
luoti” ir “J kovų”. Vilniečiai skautai 
buvo lyg pačio Gedimino siųsti į mūsų 
tarpų. Juos akimis sekdavome, kalbin
davome, jų stovyklavietėje atliekamas 
valandėles praleisdavome. Geriausiai 
prisimenu skautą Zabrockį, kuris jau
dindavo visus prie laužų savo patrioti
niais eilėraščiais. Tų eilėraščių dalis 

vėliau tilpo “Sk. Aide”. Kiti šiaip ėjo 
iš lūpų j lūpas. Jie pasklido plačiai po 
mūsų vienetus ir dar ilgai po TS buvo 
skautiškuose parengimuose deklamuo
jami.

Vyr. laužavedys s. Ignas Tamašaus
kas buvo tikra ugnis. Energingas, vik
rus, sąmojingas. Jis tiesiog burtininko 
lazdele vedė bendruosius laužus. Skau
tiškų lietuviškų dainų tuomet beveik 
neturėjome. Daug buvo svetimybių, 
kaip pav. iš Kopenhagos džiamborės 
(1924 m.) atvežta daina, kurios pras
mės mes, vaikai, niekuomet nesupra
tome. Labiausiai mums tada patikdavo 
tuomet garsi “Juchaidy, juchaida”. 
Pradžia lietuviška kokia nors juokinga

Vilniečiai skautai-ės 
I-jai Taut. Stovykloj
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Skautininkai-kės Taut 
Stovykloj 1928 m.

dienos tema, o po to refrenas su švil
pesiu. Pūsdavome švilpukais iš visų 
jėgų, kad net konkorėžiai nuo pušų by
rėdavo ... Vis pagal tą pačią s. Tama
šausko lazdelę.

♦ ☆ *
Didžiausią nuoskaudą visam mūsų 

tuntui teko jautriai išgyventi prie vie
no iš reprezentacinių laužų, kurio sve
čiais buvo daug kauniškių. Matote, mes 
atsivežėm stovyklon savo dūdų orkest
rą. Nebuvo tai pasaka. Skubiai sudary
tas iš Rygiškio Jono ir T.T. Marijonų 

gimnazijų orkestruose grojusių skautų. 
Surepetavo keletą dalykėlių traukiny
je. Repeticijas tęsė jau šile, varnas iš 
pušų baidydami. Sugrodavo pakenčia
mai, net gi su entuziazmu. Parado mar
šą grojant stovyklos atidaryme visi Or
kestrantai grojo tą patį dalyką, ir dėl 
ritmo niekas žygiavusių nesugriuvo... 
Orkestras buvo mūsų tunto tikras pasi
didžiavimas. Pirmasis, skautiškas, vie
nintelis visoje Lietuvoje! Kai grodavo 
prie laužo tautiškų dainų pynę, taip ir 
norėdavosi šūktelėti, kad ir aš, va, iš

Tautinės Stovyklos laužas 1928 m.
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Mariampolės.Argi neiškrės šposo Šiaulių tuntas? Aišku, tuomet manėme, iš pavydo. Taip po iškilmingo kūrinio, kai klarnetistų nervai atsileido, prabridus pro visokias kompozitoriaus žabangas, kai kornetis- tai jau buvo laimingai nuslydę į lankas tik vieną kitą kartą, kai visi instrumentai prieš pabaigą suėjo į tą patį ritmą, dirigentui pagarbiai nusilenkus, atsitiko tai, ko nelaukėme. Prie laužo išbėgo šiauliškiai su lėkštėmis, šaukštais, skardinėmis, dargi mūsų būgną nusitvėrę, ir pranešė, kad dabar pasirodys Mariampolės tunto orkestras. Ir pradėjo: “Plarr-plarr, la-ta-ta, la-ta-ta, py-py, bum-bum, tya-tya, kurrr-kurr ir t.t. ir t.t.”Žiūrovai smuko vietoje iš juoko. Nuoskauda buvo baisi. Nors kišk didžiąsias dūdas į krūmus, fleitas į už- antę ir sakyk, kad iš Šiaulių... Ovacijos, aišku, abiems orkestrams buvo didelės. Vienam už pastangas, kitam už išradingumą.Rytą dirigentas, gavęs pylos iš tunto vadovybės, padvigubino orkestro repe

ticijų valandas. Galėdavai girdėti gailius klarnetų garsus ir dūslius būgno dūžius nuo kalnelio. Pažiba rengėsi sekančiam laužui. Bet dabar jau kaip reikia, kad tik tunto garbė būtų atstatyta. Negi pasiskųsi, kad prie laužo sunku gaidas įžiūrėti...* ☆ *Prie maisto, kuris buvo gaminamas kariškoje virtuvėje, buvo sunku priprasti. Palepintam miesčioniukui šiup- tels kaušą kopūstų sriubos. Riebalų paviršiuje per pirštą plauko. Sriuboje viręs kumpio gabalas ir tas riebus. Būdavo nupiauni riebalus ir “nuleidi” po stalu. Atsargiai. Kad draugininkas nepamatytų, o po to kulnimi smėliu už- žeri. Sodiečiai valgydavo patenkinti, o man padėdavo tėtės kišenpinigiai. Kišenėje vis rasdavosi atliekamas riestainis.* ☆ *Paskutinę dieną tunto stovykloje įkasėme butelį su visų stovyklautojų parašais. Nusileido pirmosios TS vėliavos darnioms skautų eilėms gerbiant.Ir per sekančius 30 metų išliko kažkas sieloje, kas verčia judėti...

^usacdė (tisas...

Ir dar vis LSS rikiuotė
je , Mūsų šių dienų 
vadovai.
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(t as a)

— Negali būti!
— Jei sakau, tai teisybė.
— Na, kas gi jam pasidarė?
— Niekas. Išvažiuoja į Ameriką... 

Sako, dėdė mirė, paliko namus ir krau
tuvę.

— Kvailas.
— Ir aš taip sakau... bet ką gi... 

nori...
— Gaila, gaila Ropulio... Na, o jo 

motina?
— Ir ta važiuoja, abu. Negi vieną iš

leistų ...
— Kada?
— Nežinau, sako, vasarą, o gal ir ru

denį, bet išstoja jau dabar.
— Tai kodėl nenori baigti mokslo 

metų?
— Tai tu jo paklausk. Aš klausiau, o 

jis tik kažką numykė ir nuėjo sau.
— Lengvabūdis...
— Ne lengvabūdis, bet dar kartą sa

kau: kvailas. Mano, kad dėdės turtus 
paveldėjo, tai jau nieko nebereikia. Vi
sas miestas iš jo tik juoksis.

— Aš turiu su juo pasikalbėti, — pa
siryžo Jonukas, — eime tuojau.

Draugai pašoko, užtrenkė duris ir iš
ėjo. Ropulis gyveno gretimame kvar
tale. Greitai žengiant, berniukams te
buvo kelios minutės kelio.

Ropulis kieme taisė dviratį, kai drau
gai atėjo.

— Sveiks, Ropke, — šūktelėjo links
mai Jonukas.

— Sveiks, Jonkel, — atsakė tuo patim.
— Kas gi dviračiui pasidarė? — tei

ravosi Vincas.
— Pats nežinau, per sunku minti kaž

kodėl ...
— Patepk.
— Bandžiau, tas pats...
Klasės draugai susėdo ant suolelio 

palei namo sieną.
12

— Tai kaip, sako, nori mus palikti?
— pradėjo Jonukas.

— Išvažiuoju, Jonai.
— Turtus paveldėjai, girdėjau?...
—Nedideli ten turtai, bet reikia...

— Kodėl reikia?
— Mama nori.
— Bet baik nors šiuos mokslo metus, 

žmogau!
Ropulis tylėjo ir žiūrėjo į žemę.
— Juk vistiek, kol dar dokumentus 

sutvarkysit, ateis ir vasara, ko tau mes
ti gimnaziją?!

Mūsų vienetai žygiuoja Kauno gatvėmis 1935 m.

Paradas Karo Policijos aikštėje Kaune 1935 m.
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— Žinai, ta Bukauskienė prikalbėjo 
mamai. Sako, reikia pasipraktikuoti 
krautuvėj... Taigi, turiu kurį laiką pa
dirbėti pas poną Kasiulį...

Jonukas pastatė akis ir suraukė ant
akius.

Ne! Šito negali būti! — šūktelėjo jis 
staiga ir tik vėliau pagalvojo, ką pa
sakė.

— Kodėl? — Ropulis ramiai paklausė 
ir pasilenkęs pasiėmė nuo žemės nukri
tusį dviračio raktą.

— Klausyk, Stasy, — vardu jau krei
pėsi j Ropulį, — man čia kažkas nebe
aišku ... Pažįstu poną Kasiulį ir dar 
daugiau apie jį esu girdėjęs... Jo rei
kėtų vengti... Ar tu ji pažįsti?

— Tik iš matymo.
— Taigi... Būtinai turi perkalbėti 

savo mamą, kad nesiųstų tavęs į pono 
Kasiulio krautuvę...

— Tai kas gi yra? Kas čia blogo
— Negalėčiau tau aiškiai visko nusa

kyti ... Ak, aš pats nežinau! Bet, tikėk, 
mano nujautimas teisingas. Mokytojo 
Mileikio pasakojimai ir mane kitaip nu
teikė pono Ęasiulio atžvilgiu. Nežinau, 
kas tai yra, bet ponas Kasiulis perdaug 
nuoširdus kai kuriems jaunuoliams. Gal 
ir tau jis toks būtų...

— Nelabai suprantu, Jonai, ką tu čia 
filosofuoji, — trūktelėjo pečiais Ropu
lis.

— Jei ką žinai, sakyk aiškiai, — įsi
terpė Vincas, taip pat nustebusiomis 
akimis kažko ieškodamas Jonuko veide.

— Nieko aiškaus dar nežinau, bet aš 
dėsiu visas pastangas sužinoti, — ryž- 
damasis atsakė Jonukas ir, truputį stab
telėjęs, pridėjo:

— Bet tu, Stasy, pažadėk man iš gim
nazijos neišstoti, kol aš tau ko daugiau 
nepapasakosiū.

— O jei mama užsispirs? — suabejojo 
Ropulis.

— Laikykis vistiek... Čia kažkas 
yra daugiau, negu mes žinome...

— Jei tavęs nepažinočiau, tegalėčiau 
pamanyti, kad sergi. Bet... Na, Jonai, 
pamėginsiu laikytis. Pagaliau aš gi ne
turiu jokio noro, nebaigus mokslo me
tų, išstoti iš gimnazijos.

— Duok ranką!
Suspaustais draugų delnais kažkas 

nuėjo iš širdies širdin...
* ♦ »

Iš pirmosios klasės gimnazistų, dar 
tik prieš metus palikusių pradžios mo
kyklą, Jonukas greitai sužinojo, kur gy-

Į paradą... 1935 m

Vilkiukai laukia LSS Šefo 1935 m.

Porodos P. Vileišio aikštėje . ..
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vena mokytojas Mileikis ir, tik dieną 
tepalaukęs, kai reikėjo pagalvoti, ką 
kalbėsiąs, kaip viską nušviesiąs, nuėjo 
pas jį. Mokytojas dar nebuvo Jonuko 
pamiršęs. Atvirkščiai — jis apsidžiaugė 
galėdamas berniuką vėl matyti. Jonu
kas trumpai papasakojo apie Ropulį ir 
jo motinos planus.

— Aš truputį pažįstų ponią Ropulie- 
nę, — tarė mokytojas, — pakalbėsiu, 
kad sūnui leistų baigti penktąją klasę.

— Atsiprašau, pone mokytojau, tai 
galėtų padaryti ir mūsų klasės auklė
tojas ... Aš norėčiau jūsų prašyti ko 
kito...

— Gerai, kalbėk, — atsakė Mileikis, 
lengvai šypsodamasis, tartum gėrėda
masis berniuko nuoširdumu.

— Aš norėčiau daugiau žinių apie 
poną Kasiulį.

— Per mažai jį pažįstų, Jonuk, kad 
galėčiau daugiau papasakoti, negu tada 
papasakojau. Viskas, ką šiandien žinau, 
tai, kad jo šiomis dienomis nėra Šiau
liuose. Mano manymu, jis keistas žmo
gus. Na, bet juk visokių yra ... Never
tėtų tau perdaug tokiais žmonėmis do
mėtis. Tokie, žmonės, kaip ponas Kasiu
lis, dažniausiai tik dėl savo asmeninio 
gerbūvio dirba, yra dideli turto mėgė
jai. Gyvenime eina viena siaura vaga ir 
atkakliai siekia žemės gėrybių. Štai, dėl 
to santykiai su panašiais žmonėmis kar
tais gali pakenkti idealais gyvenančiam 
jaunuoliui, ir kaip tada pasakojau, ne 
vienam ta prasme ir pakenkė ...

— Aš pasižadėjau padėti klasės drau
gui ir darysiu viską, kad Stasys nepa
tektų į pono Kasiulio krautuvę ...

— Bet jei Ropuliai nusprendę emig
ruoti, tavo draugui ir be pono Kasiulio 
tarpininkavimo gyvenimas iš pagrindų 
pasikeis...

— Tas tiesa. Bet man įdomu, kad po
nia Bukauskienė, žinote, ta “Europos” 
viešbučio savininkė, įtikino Ropulienę 
mesti sūnui gimnaziją ir dar prieš emig
raciją pasipraktikuoti pono Kasiulio 
krautuvėj?... Kodėl pono Kasiulio? 
Kuo dėta čia ponia Bukauskienė?

Jonukas klausė, akis įbedęs į vieną 
tašką. Atrodė, kad tie klausimai jame 
tik dabar kilo. Staiga ūžtelėjo, užliejo 
kaip lūžtanti banga, ir jis nebejautė 
savęs.

— Iš kur tu tai žinai? — ramiai pa
klausė mokytojas, stebėdamas giliai 
susimąsčiusį berniuką.
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— Pats Ropulis papasakojo.
— Kiek teko iš kitų žmonių pripuola

mai nugirsti, ponia Bukauskienė kaž
kada turėjusi artimesnių santykių su 
ponu Kasiuliu...

— Šitaip?! Tai man jau didelė nau
jiena ...

—Ir aš manyčiau, kad tie santykiai 
dar nenutrūkę, jei ponia Ropulienei re
komenduoja poną Kasiulį.

Berniukas grimzdo vis gilyn. Jis ma
tė save ponios Bukauskienės kambary 
tą dieną, nuėjus susitarti dėl pamokų... 
paskui mokinys, jos brolis ... užsimini
mai apie gerą gyvenimą Amerikoje ... 
po Velykų atostogų keista to vyro lai
kysena, staigi pažanga gramatikoje...

— Aš nebežinau nė ką galvoti, — pa
kėlęs galvą, tarė Jonukas. Jis atrodė iš
vargęs ir kenčiąs;

— Nenusimink, Jonuk, — ramino jį 
mokytojas, matydamas tokį susirūpinu
sį veidelį, — tu esi geras vaikas, nori 
draugui padėti. Aš sakau, pakalbėsiu su 
ponia Ropuliene. Ji vargingai gyvena ir 
išskėstom rankom priima kiekvieną pa
siūlymą, kuris jai atrodo pataisys jos 
materialinį gyvenimą. Šitai reikia taip 
pat suprasti... Na, pagaliau mes jai 
galime pasiūlyti kitą kratuvę ...

— Kitą krautuvę!? Taip! Kitą krau
tuvę! ... — Jonukas pašoko nudžiugęs. 
— Pone mokytojau, padarykite, ką ga
lite ...

— Aš pasistengsiu, Jonuk, — moky
tojas atsistojo, — o dabar eik namo ir 
nebegalvok per daug apie tai. Kartais 
žmogui tenka nesijaudinti ir dėl dides
nių įvykių...

Jonukas atsisveikino. Suramintas, 
kiek pradžiugintas, grįžo namo.

Tačiau dabar viskas ėmė taip pintis, 
kad ramių dienų nebebuvo.

Kai jis rytojaus dieną “Europos” vieš
buty pravėrė šeštojo kambario duris, 
vos neaiktelėjo iš baimės. Prie stalo su 
jo mokiniu sėdėjo tamsiaveidis vyras. 
Taip, tas pats, į kurį jis žiūrėjo iš baž
nyčios bokšto, tas pats, iš kurio kišenės 
Miškinis mėlyną laiškelį ištraukė. Jokių 
abejonių nebegalėjo būti, nes ir rudasis 
portfelis buvo prie stalo kojos pastaty
tas. Berniuką nudiegė aštrūs šiurpuliai, 
ir jis greičiau blyško negu raudo. Vyrai 
gal ir nepastebėjo jo staigaus sumišimo, 
nes buvo nuo gėralų paraudę ir linksmi.

— Štai, ir mano ponas mokytojas, — 
su geru ironijos žiupsniu tarė Bukaus-
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kienės brolis.
— Na, bus malonu susipažinti, — lė

tai atsiliepė tamsiaveidis, dirbtinai šiep- 
damasis ir ilgu žvilgsniu kelis kartus 
perbėgdamas berniuką nuo kojų iki 
galvos.

— Atleiskite... jūs šiandien, tur būt, 
užimtas... aš ateisiu rytoj... — Jonu
kas springo kapotu sakiniu ir, nė nebe
galvodamas ką daro, sukosi prie durų 
rankenos...

— Ne, ne! — užprotestavo mokinys, 
— pamokos turi būti niekeno nekliudo
mos ... ateik, mano svečio nebijok...

Jonukas nesavom kojom prislinko 
prie stalo.

— Susipažink... čia mano draugas 
ponas Aleksas... pavardė nesvarou, 
mat, Amerikoj taip būdavo ...

Aleksas ištiesė Jonukui ranką.
—Sėskis, jaunuoli, — patraukė jam 

kėdę, — aš netrukus išeisiu, ir jūs ga
lėsite vėl dirbti...

Berniukas sėdėjo kaip ant erškėčių 
krūmo, ir sekundės virto valandomis.

— Tu esi iš Lygumų, tiesa? — stačiai 
kreipėsi j Jonuką Aleksas.

— Mano tėviškė penki kilometrai nuo 
miestelio.

— Poną Lapinską tu pažįsti? ...
Jonukas nukaito. Štai — baigta. Da

bar bus kalbama apie tai, ką tik jis ir 
Miškinis težino.

“Kartais žmogui tenka nesijaudinti ir 
dėl didesnių įvykių”, — mokytojo Mi- 
leikio žodžiai ataidėjo jam ausyse.

“Jonuk, būk tvirtas ir neišsiduok”, — 
kažkas lyg drąsos krūtinėn įpylė.

“Dieve, padėk... Dieve, padėk”... — 
plakė širdis.

— Taip, pažįstu, — valdydamasis at
sakė.

— Ir pas jį dirbančią tokią Onutę gal 
pažįsti?

— Pažįstu ir ją ... Daug ką miestely
je pažįstu...

— Žinoma, miestelis kaip kišenė... 
Bet ir tokiose kišenėse kartais atrandi 
šio to vertingesnio... Na, gal alaus 
stiklą?

— Ne, ačiū, negeriu.
— Aš tuoj sugrįšiu, — staiga pašoko 

nuo kėdės Bukauskienės brolis ir iš
skubėjo.

Aleksas atsigėrė alaus, užsirūkė.
— Matai, jaunuoli... Tame tavo mies

telyje mane apvogė... Ištraukė kažkas 
iš kišenės pinigus ... Įtariami du: La
pinskas arba Onutė. Pranešiau policijai 
tuoj pat... Na, ir žiūrėsiu.

Jonukas suvirpėjo — negi Miškinis 
būtų su tuo mėlynu laiškeliu dar ką 
paėmęs?...

— Žinoma, gerai padarėte, pranešda
mas policijai, — skubėjo sakyti Jonu 
kas, bijodamas tylos. Bet ką jis dabar 
būtų taręs, kad tik nestotų tyla, kuri 
galėjo jį ir išduoti, ir galutinai sugniuž- 
dinti. Tačiau krūtinėje tvinksėjo didis 
nerimas, tarsi širdin kas, kaip priekalan, 
karštas geležis plotų ... “Ne, aš nieko 
nebenoriu žinoti! — šaukė kažkas jame,
— palikite visi mane ramybėje, leiskite 
rūpintis tik savo pareigomis”...

Alekso akių žvilgsnis buvo tiesus ir 
aštrus kaip strėlė, veriantis ir tartum 
kiaurai pramatąs visą berniuko dvasios 
būseną. Ar gali atvira berniuko širdis 
nuo šito pasislėpti? Ar aiškus veidelis 
gali rodyti išraišką, priešingą širdies 
gelmių virpesiams?

— Daugiau įtarčiau tą laputę Lapins
ką, — ramiai kalbėjo tarsi sau Aleksas, 
—toks jau meilus ir geras buvo, nors 

prie žaizdos dėk...
— Nežinau, kokiomis aplinkybėmis 

tai galėjo įvykti, bet-galėjo juk būti ir 
šiaip kas... arba pamesti pasitaiko!
— Jonukas bandė vyrą.

— Ką tu! Pamesti!... Aiškus dalykas: 
vagystė! — įsižeidusio tonu šūktelėjo 
Aleksas.

— Man tikrai nesmagu girdėti, kad 
tai įvyko mano gimtinės miestely...

— Taip, tai didelė gėda tiems tavo 
Lygumams!

— Visur visokių žmonių pasitaiko, 
pone...

— Galėtum savo miestelio garbę ne 
tik mano, bet ir visos Lietuvos akyse 
atstatyti... Šiaip gi padorus žmogus 
bijos ten ir valandėlei stabtelėti.

— Sakykite tik kokiu būdu, — tiesiai 
siūlėsi Jonukas. Tačiau jo galvoje jau 
buvo kas kita: šitą poną jis turi ir to
liau sekti. Bet koks įsipareigojimas gali 
tik padėti. (Bus daugiau)

Pareigos savai tėvynei yra 

pareigos ir visai žmonijai.
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Punsko lietuvių vidur, 
mokyklos mokiniai

PAVASARĖLI! JONINIŲ VAKARĄ

Vai, pavasarėli, 
Ko gi tu vėluoji? 
Juk seniai turėjai 
Būti Lietuvoje.

Kur bėga Šešupė,
Ten mano tėvynė.
Kur Šešupės versmės — 
Čia mano gimtinė.

Pasėčiau aš rūtą, 
Pasodinčiau mėtą, 
Kad greičiau pražystų 
Žemė pažadėta.

Vai eisiu, eisiu 
Prie savo upelio; 
Vainiką paleisiu 
Į gimtąją šalį...

Vai, pavasarėli, 
Pasibelsk į langą — 
Lai saulutė šviečia 
Lietuvos padangėj!

Kur bėga Šešupė, 
Ten mano tėvynė — 
Lai mano vainikas 
Lietuvą dabina!

1958 m. pavasaris 
Punskas,

Dalia Šešupietė

riihliejimų meili cWai -
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Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Piešiniai V. Girniaus

Kaip šiaudelį lengvą, mažą 
Upė Simą kažkur neša -- 
Baigta, baigta jau su juo - 
Šniokščia, daužosi vanduo ... 

O tuo tarpu Vytas šaukia: 
-Simai, Simai, nebelaukim !.. 
-Niekas mūsų nebemato!..
- Gal kaip nors mes tą gyvatę .. .

Kur tas Vytas? Kur gi jis?
Simas žiūri - tvenkinys: 
Gulbės plaukia, gėlės šviečia. 
Ir jis krantą pirštais liečia ...

Mato sodus, mato šlaitą. 
Kur gražuolė karalaitė 
Viena vaikšto nusiminus. 
Aukso gėles pievoj skina...

Girdi jis - kažkas pakyla, 
Laumės spiegusios nutyla, 
Senas milžinas sustoja, 
Vytas liečia storą koją . ..

Šiurpas trenkia jį žaibais, 
Meta greit po katilais, 
Vieną apverčia staiga, 
Verčia kitą - jau gana ...

Sunkiai velka Simas kojas - 
Karalaitė jam . pamojo - 
Auksu žėri tiesus takas ...
Ir priėjęs Simas sako:

-Tavo tarnas būsiu geras ...
Karalaitė Simui taria:

- Niekam milžinas neleido 
Pamatyti mano veido.

18

Senas milžinas vaitoja. 
Karšty dega abi kojos. 
Ir nuo balso, ir nuo garo 
Slaptos durys atsidaro ...

Vytas skrieja pro duris. 
Gal jo niekas nepavys?.. 
Salėj didis sumišimas ... 
Tik kur Simas? Kur tas Simas?..

Prie apdėto valgiais stalo 
Simo norams nėra galo: 
Valgo viena, valgo kita. 
Visi valgiai nematyti ...

Karalaitė viena rymo,
Ir priėjęs klausia Simas:

- Ką daryti aš turėčiau.
Kad nors kiek tu pralinksmėtum?..

19
(bus daugiau)

20



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

Sugrįžo...
Prieš penkiasdešimt metų į Amerikos 

krantą išlipo iš garlaivio lietuvių šeima. 
Jos vienuolikmetis berniukas, vardu 
Stepukas, smalsiai dairėsi aplink. Juk 
dar taip neseniai žaidė ir bėgiojo po 
gimtojo kaimo pievas ir miškelius, o da
bar prieš jį stūksojo didžiuliai pastatai, 
ūžė uosto mašinos. Taip, šiame krašte 
dabar su tėveliais jis turės gyventi. Bet 
naujo gyvenimo įspūdžiai nenustelbia 
tų gražių dienų gimtinėje prisiminimo 
— jis liko jo jaunoje širdelėje ir vėliau 
švietė jo visą gyvenimą.

Po trijų metų pasiekia Ameriką iš 
Lietuvos kita šeima — septyniolikos 
metų jaunuolis Stasys su mamyte ir 
broliuku iš rusų pavergtos tėvynės čia 
laimės ir laisvės ieškoti. Stasys dažnai 
pagalvodavo: “Kodėl gi negali būti lais
va mano tėvynė? Ak, kaip būtų smagu 
grįžti į savo gimtinę geresnio gyvenimo 
kurti!” Bet tada tai buvo vien svajonės.

Stepukas su tėveliais apsigyvena Či
kagoje. Ten lanko pradžios mokyklą, 
nors iš pradžių sunku mokytis dar ge
rai nemokant anglų kalbos. Jis domisi 
technika ir, pabaigęs mokyklą, stoja į 
technikos vidurinę mokyklą, kur gerai 
mokosi. Jis judrus, visų mėgiamas jau
nuolis tuoj pasižymi sporte ir dėl to 
paskiriamas tos mokyklos krepšinio 
rinktinės kapitonu.

Kai Čikagoje broliai Wright, garsieji 
lėktuvų išradėjai, rodo savo lėktuvus ir 
skraidymus, žiūrovų eilėse yra ir suža
vėtas penkiolikmetis Stepukas. Dabar 
aviacija jį visiškai pavergia — pasidaro 
karštu aviomodelistu. Per dienas stato 
lėktuvų modelius ir juos bando. Dažnai
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užeina į brolių Wright parduotuvę, kur 
nusiperka modeliams dalis, lėktuvų pa
veikslus, kuriuos jis renka. Jis jaučiasi 
laimingu, kai jam pavyksta gauti toje 
parduotuvėje darbą. Juk anksčiau jis 
savo mamytei sakydavo: “Kai aš užaug
siu, aplėksiu visą pasaulį ir sugrįšiu pas 
tave, mama”.

JAV įstojus į I-jį Pasaulinį karą, jis 
stoja savanoriu kariuomenėn, norėda
mas patekti aviacijon, bet jį paskiria į 
ryšių dalinį. Dalyvauja mūšiuose Pran
cūzijoj. Iš ten grįžta apdovanotas dviem 
karo medaliais.

Išgirdęs, kad atsikuria Nepriklauso
ma Lietuva, skuba vykti į gimtinę pa
dėti iškovoti laisvę. Tik čia, tėvų žemė
je, išsipildo jo troškimas — patenka į 
Karo Aviaciją ir tampa karo lakūnu. 
Dabar jam atviras kelias į mėlynas erd
ves. Stepas neužmiršta ir sporto — or
ganizuoja sporto klubą ir pats sporte 
uoliai dalyvauja.

Po septynerių metų karo tarnybos 
grįžta aplankyti Amerikoje esamų gi
minių. Atsisveikindamas draugams pa
sako: “Aš j Lietuvą iš Amerikos par- 
skrisiu!” Nuvykęs tuoj pradeda rūpintis 
savo pažado tęsėjimu.

Stasio gyvenimo pradžia Amerikoje 
nebuvo lengva — teko dirbti ir moky
tis. Dirbdamas spaustuvėje, pamėgsta 
mašinas, domisi mechanika. Įsigyja mo
tociklą, motorlaivį ir pagaliau nori iš
mokti skraidyti lėktuvu.

JAV pradėjus kariauti Europoje, sto
ja savanoriu į kariuomenę ir tikisi pa
tekti aviacijon, bet dėl sveikatos jo ne
priima. Stasys nenusimena — bando ki
toje vietoje ir čia jį priima. Skiriamas 
į aviaciją mechaniku. Stengiasi išmokti 
skraidyti — tapti lakūnu, bet karas bai
giasi ir jis atleidžiamas iš kariuomenės.

Neatsisako išmokti skraidyti ir su 
draugu nusipirkę lėktuvą mokosi skrai
dyti, kol ištinka avarija, kurioje Stasys 
sunkiai sužeidžiamas. Išėjęs iš ligoni
nės, mokosi toliau, kol pagaliau išskren
da savarankiškai.

Ir praėjus daugeliui metų nuo atvy
kimo į Ameriką, tuodu jaunuolius, da
bar jau suaugusius vyrus, likimas su
veda grįžimui į tėvynę. Čikagoje Sta
sys susipažįsta su neseniai iš Lietuvos 
atvykusiu Stepu. Jiedu greit susidrau
gauja užsidegę bendru tikslu — oro ke
liu grįžti tėvynėn.
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Tuo laiku skridimai per Atlanto van
denyną buvo labai pavojingi, nes ne
turėta galingu lėktuvų, aprūpintų ge
rais skridimo instrumentais, o ir neiš
tirtos oro sąlygos reiškė skridimą į 
nežinią.

Kiekviena tauta laikė sau garbe tu
rėti sūnų, kurie būtų perskridę šį klas
tingąjį vandenyną.

Draugai susideda savo pinigus ir nu
siperka lėktuvą, kuriam Amerikos lie
tuviai savo aukomis padeda įsigyti rei
kalingiausius skridimui prietaisus ir jį 
pritaikyti šiai pavojingai kelionei.

1933 m. liepos mėn 15 d. kpt. Stepas 
Darius ir Stasys Girėnas su “Lituanica” 
pakyla iš New-Yorko didžiajam skridi
mui.

Visa Lietuva tuoj sužino apie “Litua- 
nicos” išskridimą ir ankstyvų liepos 17 
dienos rytą didžiulė minia susirinkusi 
Kauno aerodrome laukia pasirodant 
lėktuvo. Bet “Lituanicos” nematyti, o 
netrukus gaunama žinia, kad dėl neži
nomu priežasčių lėktuvui atsimušus į 
medžius prie Soldino Vokietijoje abu 
drąsuoliai žuvo.

Po dviejų dienų šimtatūkstantinė 
minia tame pačiame aerodrome sulau
kia lėktuvo, gabenanč’o karstuose did
vyrius. Jų norai išsipildė — grįžo savo 
numylėton Lietuvon, o jų didvyriškas 
žygis liks visiems mums pavyzdžiu, 
kaip reikia mylėti savo tėvų žemę. T.

H/II§
avmSSma

(t qs a )
Savos konstrukcijos lėktuvų pradėjo 

atsirasti jau gan anksti. 1922 m. Karo 
Aviacijos dirbtuvėse buvo pastatytas 
Itn. J. Dobkevičiaus konstrukcijos spor
tinis lėktuvėlis Dobi I. 1923 m. buvo iš
bandytas dvivietis žvalgybinis lėktuvas 
Dobi II, kuriuo buvo mėginta skristi 
net į Pragą, bet pagedus besileidžiant 
Karaliaučiuje grįžta atgal. 1925 m. sa
vose dirbtuvėse buvo pastatytas vien
vietis naikintuvas Dobi III, tais laikais 
labai modernios ir drąsios konstrukci
jos. Tai aukštasparnis su senu 200 a.j. 
Benz varikliu, pajėgęs pasiekti 200 my
lių į vai. greitį, kas tuomet buvo dide
lis laimėjimas. Tais laikais mūsų Kauno 
aerodromas buvo per mažas tokių lėk

tuvų bandymams ir dėl to bandydamas 
Dobi III 1926 m. birželio mėn. 8 d. žuvo 
pats jo konstruktorius Itn. J. Dobkevi
čius. Jis buvo ką tik grįžęs iš Prancūzi
jos, kur Paryžiuje baigė L’Ėcole Su- 
pėrieure d’Aėronautiųue (Aukšt. Aero
nautikos mokykla) ir tapęs mūsų pir
muoju aviacijos inžinierium. Žinovų 
nuomone Itn. inž. J. Dobkevičius buvęs 
labai gabus ir drąsus lėktuvų konstruk
torius, turėjęs duomenų pagarsėti avia
cijos srityje.

Antruoju ir pačiu žymiausiu mūsų 
lėktuvų konstruktorium buvo Itn. A. 
Gustaitis. Pirmas jo mėginimas — že- 
masparnis sportinis vienvietis lėktuvė
lis Anbo I su 30 a.j. Anzani varikliu, pa
statytas 1924 m. Jį sekė Anbo II su 60 
a.j. Walter varikliu, vėliau atitekęs Lie
tuvos Aero Klubui. Tuo tarpu kpt. A. 
Gustaitis baigia tą pačią L'Ėcole Sup. 
d’Aėronautiųue Paryžiuje ir grįžęs kaip 
aviacijos inžinierius rimtai imasi konst
ruktoriaus darbo. 1927 m. pasirodo pir
ma serija sukonstruktuotų mūsų aviaci
jos dirbtuvėse pastatytų mokomųjų dvi
viečių Anbo V (pagerintų Anbo II), o 
netrukus ir dviviečių lavinimosi bei ar
timos žvalgybos Anbo III su Curtiss 
120 a.j. varikliu. Naujas patobulintas 
mokomasis lėktuvas buvo pavadintas 
Anbo 51. Tai buvo viena iš geriausiai 
pavykusių mjr. inž. A. Gustaičio kon
strukcijų — labai pastovus ir visais at
žvilgiais geras mokomasis lėktuvas.

Iš Anbo III išsivystė Anbo VI (o vė
liau dar patobulinus — Anbo 61). 1929 
m. pabaigoje mjr. inž. A. Gustaitis bai
gė didesnio masto lėktuvą, skirtą toli
mai žvalgybai — aukštasparnį dvivietį 
Anbo IV su 120 a.j. Pratt-Whitney 
“Wasp” varikliu. Šio lėktuvo tuojau bu
vo pastatyta viena serija, o po kiek lai
ko antra, kurios patobulintas tipas buvo 
pavadintas Anbo 41 su 950 a.j. Bristol 
“Pegasus” varikliu.

1934 m. grandis iš trijų Anbo IV at
liko skridimą aplink Europą. Pirmuoju 
lėktuvu skrido pik. inž. Gustaitis su kpt. 
Namiku, antruoju — pik. Lorentas su 
kpt. Marcinkum ir trečiuoju — kpt. Mi
kėnas su mechaniku Rimkevičium. Skri
dimo maršrutas buvo Kaunas - Stock- 
holmas - Kopenhaga - Amsterdamas - 
Briuselis - Londonas - Paryžius - Mar
selis - Roma - Praga - Viena - Budapeš
tas - Bukareštas - Kijevas - Maskva -
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Kaunas. Šis 7000 mylių perskridimas 
buvo atliktas nepaprastu punktualumu. 
Lėktuvai neturėjo nei vieno gedimo.

Anbo VII liko nebaigtas. Tai turėjo 
būti vienvietis, aukštasparnis, sportinis 
lėktuvas.

Anbo VIII erdves išvydo prieš pat 
II-jo Pasaulinio Karo pradžią. Tai buvo 
modernus žemaspamis su dengta kabi
na dvivietis kovos lėktuvas — lengvasis 
bombonešis su 1150 a.j. Bristol “Her
cules” varikliu ir metaliniu keičiamo 
žingsnio propeleriu.

Nei savi konstruktoriai nespėdavo 
paruošti, nei mūsų dirbtuvės negalėda
vo spėti pastatyti tiek lėktuvų, kiek jų 
buvo reikalinga mūsų besiplečiančiai 
karo aviacijai apginkluoti. Todėl laiks 
nuo laiko juos tekdavo pirktis užsienyje.

1922 m. buvo pirkta Italijoje žvalgybiniai 
lėktuvai Ansaldo SVA su 200 a.j. SPA varikliu.

1925 m. I eskadrilė buvo apginkluota čekiš
kais naikintuvais Letov 520 (Smolik) su 300 a.j. 
Hispano-Suiza varikliu.

1928 m. Italijoje buvo nupirkti vienai eskad
rilei naikintuvai Fiat CR20 su Fiat 400 a.j. va
rikliu ir dviem eskadrilėm žvalgybos lėktuvai 
Ansaldo Al20 su Fiat 550 a.j. varikliu.

1935 m. įsigyta pora su dviem varikliais lavi
nimuisi lėktuvų De Havilland "Dragon Rapid" su 
De Havilland "Gipsy Six" 200 a.j. varikliais.

1936 m. nupirkti vienai eskadrilei prancūziški 
naikintuvai Dewoitine D501 su Hispano-Suiza 
"12 Ycrs" 860 a.j. varikliu.

1939 m. Anglijoje pirkta eskadrilė dvisparnių 
naikintuvų Gloster "Gladiator" su Bristol "Mer
cury" 840 a.j. varikliu.

Lavinimosi tikslams Vokietijoje pirkti vien
viečiai dvisparniai Buecker "Jungmeister" su 
Bromo SH14A 160 a.j. varikliu ir iš Vaitkaus 
atpirkta "Lituanika II" (Lockheed "Vega").

1939 m. buvo užsakyti Prancūzijoje modernūs 
naikintuvai Morane-Saulnier 406, tačiau kilus 
karui nespėjo būti atsiųsti Lietuvon.

Karo aviacijoje daug dėmesio buvo 
skiriama naujų lakūnų ir kitų aviacijos 
specialistų parengimui. 1921 m. prie 
mokomosios eskadrilės buvo suorgani
zuoti lakūnams ir žvalgams kursai, ku
rie veikė iki 1926 m.

1932 metais buvo vėl atgaivinta Karo 
Aviacijos Mokykla, kurią sudarė kari
ninkų ir puskarininkių klasės. Puska
rininkių klasė dar dalijosi į lakūnų ir 
mechanikų skyrius. Be to, tiesioginėje 
aviacijos viršininko žinioje veikė dar
įvairūs kursai.

22.

Mokymo tikslams be aviacijos statu
tų buvo išleistos knygos: “Avigacija” — 
pik. Reimonto, “Meteorologija” — mjr. 
inž. Vaivados, “Aviacijos varikliai” — 
mjr. Mikėno ir kt.

Augant karo aviacijai ir kylant avia
cijos mokslui, daugėjo aviacijos specia
listų. Aviacijos inžinierių, baigusių spe
cialų mokslą užsienyje be jau minėtų 
Itn. inž. J. Dobkevičiaus ir brig. gen. 
inž. A. Gustaičio buvo pik. lt. inž. A. 
Gavelis, mjr. inž. B. Vaivada (abu bai
gę Prancūzijoj), civilis tarn. inž. Mika
lauskas (baigęs Anglijoj). Karo lakūnai 
baigę generalinio štabo akademijas už
sienyje buvo pik. J. Rapšys (Vokietijo
je) ir pik. lt. A. Narakas (Čekoslovaki
joje). Tą pačią karo akademiją Čeko
slovakijoje baigė priešpaskutinis Karo 
Aviacijos viršininkas brig. gen. Pundze
vičius.

Nuo 1936 m. mūsų karo aviacijos or
ganizacija keičiasi. Vieton atskirų es
kadrilių sudaromos grupės.

Pirmqjq naikintojų grupę sudarė l-ma. V-ta ir
VII- ta naikintuvų eskadrilės, l-ji ir Vll-ji eskadri
lės stovėjo Kaune, o V-ji eskadrilė Šiauliuose.

Antrqjq žvalgybos grupę sudarė II-ji, Vl-ji ir
VIII- ji žvalgybos lėktuvų eskadrilės. II-ji ir Vll-ji 
eskadrilės stovėjo Kaune, o Vlll-ji Panevėžyje.

Treiiqjq bombonešių grupę sudarė lll-ji ir IV-ji 
lengvųjų bombonešių eskadrilės. Abi šios eskad
rilės stovėjo Šiauliuose.

Naikintuvų eskadrilę sudarė 12-15 lėktuvų 
(4-5 grandys), žvalgybos lėktuvų eskadrilę suda
rė 6-8 lėktuvai, lengvųjų bombonešių eskadrilę 
sudarė 10-12 lėktuvų, o bombonešių eskadrilė 
susidėjo iš 8-10 lėktuvų.

Bolševikams užimant Lietuvą, 1940 
m. birželio mėn. 15 d. karo aviaciją su
darė 3 kovos lėktuvų grupės, aviacijos 
mokykla, aviacijos tiekimo skyrius su 
aviacijos dirbtuvėmis bei pagalbinės 
tarnybos (ryšių, meteorologijos ir t.t.).

Rusų okupacijos metu mūsų karo 
aviacija buvo performuota į vieną tau
tinę eskadrilę iš Anbo 41, kuri stovėjo 
Ukmergėje. Kilus karui tarp Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos šios eskadrilės la
kūnai išbėgiojo, kai kurie net su lėk
tuvais.

J. R-ka
(Bus daugiau)
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont., Canada

ŠIS TAS APIE BURES IR VIRVES 
surinko L. KnopfniilerisBuriavimo sezonas čia pat, laivai dažomi, stiebai lakuojami, burių skylutės lopijamos ir užsiuvamos. Viskas paruošta, tik leisk laivus į vandenį ir buriuok. Bet kaip su virvėmis? Paskutiniu laiku virvių pramonė taip pat pradėjo pritaikyti cheminius išradimus virvių gamybai (nailoną, orioną, dekroną). Trumpais bruožais norėčiau čia suteikti žinių mūsų jauniems buriuotojams iš praktikos, ką “seni vilkai” ir buriavimo specialistai su naujai surastomis medžiagomis yra pasiekę. Pavyzdžiui, 10 metrų nailono virvę dar galima 0,5 metro ištempti ir vėliau paleidus, vėl įgauna savo buvusį ilgį. Drėgmė tokiai virvei neturi įtakos, kitaip sakant, virvė nenukenčia ir nesikeičia. Tokia virvė yra naudotina vimpilui ir vėliavai. Turint, pavyzdžiui, stiebą 10 metrų ilgio užtektų virvės 9,70 mtr. Nailonas ar perlonas yra tris kartus stipresnis už medvilnines virves. Virvės storumas nailono ar perlono yra tik 14 medvilninės virvės storumo, kitaip sakant, išlaiko tą patį apkrovimą, kurį išlaikytų keturis kartus storesnė medvilninė virvė. Kur geriausia galima būtų panaudoti virves iš nailono, perlono, dekrono, oriono? Ogi kaip prisirišimo virvę, inkaro virvę, vilkimo virvę ir vėliavos falą. Dirbtinos virvės netinka sekančioms paskirtims: šotams — kaip tik ten kur norima bures daugiau įtempti ir pritraukti — minėtos virvės laukiamų pasekmių nesuteikia; čia geriausia tiktų tokiems darbams medvilninė virvė.Takelažui dirbtinų medžiagų virvės nėra patartinos vartoti ten, kur kaitina ir šviečia saulė — virvių amžius ten yra trumpas. Per 4 savaites virvės pasidaro netinkamos numatytoms paskirtims. Bures, kaip spinakeris, tropikų saulėje 

kasdien naudojamas neišlaikytų savo paskirties ilgiau kaip 3-4 savaites. Oriono amžius būtų ilgesnis kaip burių taip ir virvių — maždaug treji metai Po trijų metų minėtas judantis takelažas naudojimui netinka.Dekronas yra stipresnis už nailoną bet neatstoja oriono. Čia duodu medžiui gų išsitempimo koeficientus: nailonai ir perlonas 45, erlonas — 28, dekronai — 42.JAV-se paskutiniu metu pradėta ga minti bures iš superdekrono; savo svo riu, talpumu lengvai visur sudedamai ir kas svarbiausia sušlapimo atveju lengviau sudedamas į burmaišius negu sausas. Naujai pasiūtas dekrono burei galima net bandyti lyjant lietui ir ne reikia trimuoti — ko negalima padaryt su medvilninėm burėm. Medžiaga vandens nesugeria, bet vanduo lyg nuo žąsies nugaros nubėga. Svarbu yra, kad užsakant naujas dekrono bures, likit turi turėti įsiūtas virves iš nailono. Kitos įsiūtos virvės, kaip manilos, medvilninės ar dekrono, yra netinkamos.Užsakant špinakerius, patartina pasirinkti tamsias spalvas. Kodėl? Saulėj spinduliai tamsią medžiagą daugiau įkaitina, kuo dinamiškai iššaukiama* dirbtinas oro kaitaliojimasis ir suteikia špinakeriui tam tikrą formą.Tai yra patarimai kuriuos seni buriuotojai mums patiekia.
Čikagos jūrų skautų Pingvinų šeima 

sveikina Los Angeles jūrų skautų Vado
vą ps. St. Makarevičių ir jūrų skautus 
įsigyto naujo PINGVINO proga. Tepučia 
jam visuomet ir visur švelnus vėjelis.

Čikagos Pingviniefiai

Gero vėjo naujam PINGVINUI!
Jūrų Skautų Skyrius.

i' 
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ČIKAGOS BEBRAI DIRBA
Jaunesniųjų jūrų skautų Žilvino laivas balan

džio 19 d .turėjo savo inspekcinę sueigą Tėvų 
Jėzuitų Jaunimo namuose. Sueigoje dalyvavo 26 
Bebrai. Į sueigų atsilankė tunto vadijos trijų jūrų 
skautininkų komisija, kuri tikrino uniformas, šva
rų, tvarkų ir sueigos pravedima. Komisija rado 
Žilvino laivų gražiai susitvarkiusi >r pasidžiaugė 
Bebrų įspūdinga rikiuote. Jūr. s. L. Knopfmileris 
padarė pranešimų apie Tautinę Stovyklų ir primi
nė, kad j stovyklų vyks tik tvarkingi ir drausmin
gi skautai. Baltijos Jūros tuntininkas jūr. s. E. 
Vengianskos pareiškė pagyrimų laivo vadijai, ku
ri sumaniai ir rūpestingai tvarko gausų Bebrų 
Žilvino laivų. A.A.

-------- IŠ ARTI IR TOLI —
* Argentinos jūrų skautų valtį Buenos Aires 

suorganizavo s. Vaclovas Sviderskas. Daug pade
da ats. gen. T. Daukantas.

* Toronto budžių įgulos vadas v.valt. V. Va
laitis iš pareigų pasitraukė, nes gavo kitų tarny
binį paskyrimų už 400 mylių.

BALTUOS ŽVEJAS 
pagal A i n o Kalias

Paarbu Joan sėdėjo kalėjimo vienu
tėje ant suolo ir laukė pašaukiant pas 
teisėją. Jo jūreiviškai apkarpyta barz
da kerojo ant storo vilnonio šaliko, ku
ris buvo du kart apsuktas apie kaklą. 
Jam sujudėjus, vis subraškėdavo ne
peršlampąs apsiaustas. Iš nuobodumo 
jo akys klaidžiojo vienutės lubomis, bet 
ir tas pasirodė neįdomu, kai pagalvojo, 
kad šį kambarį jis pažįsta neblogiau 
negu savo žvejo trobelę Kilhelkona pa
kraštyje — jau trečią kartą jis sėdi tarp 
šitų sienų.

Kurį laiką savo žvilgsnį nukreipė į 
vienutės bendrus — du jaunuolius kita
me kambario gale, žaidžiančius korto
mis. Jie tik nudavė užimti žaidimu, o 

iš tikrųjų su šypsenomis veiduose ir 
jaunuolišku žingeidumu stebėjo seną 
žveją.

Paarbu Joan vėl, akimis kurios pra
tusios žiūrėti į begalines jūros platybes, 
užmetė žvilgsnį į jaunuolius, kurie jaip 
atrodė net per arti, suraukė antakius, 
lyg juos atidžiai tirdamas ir sumetė ką 
sakyti. Greitai jo veide pasirodė šyp
sena. Pasikėlė nuo suolo, keletą kartų 
apėjo aplink kambarį ir praeidamas už
šnekino jaunuolius.

— A, tai reiškia, vogėte svetimą miš
ką? — Jo balse jautėsi švelnumas ir 
tokio, jo galvojimu menko nusikaltimo, 
pateisinimas.

— Tiesiai pataikei į vinies galvutę! — 
atsakė išdidžiai ir pasigiriančiai vienas 
jaunuolis.

Paarbu Joan, nesiteikė į jaunuolius 
pažvelgti ir atsakymo išklausyti. Visu 
savo ūgiu jis jau stovėjo prie grotomis 
apkaustyto lango. Langas buvo gana 
aukštai, gal kokių šešių pėdų pločio, bet 
žvejo ūgis leido jam pasidėti smakrą 
ant palangės. Kambaryje buvo matyti 
lango grotų ir Paarbu Joan didžiulis 
šešėlis.

Kurį laiką jis stovėjo nejudėdamas. 
Jo žvilgsnis užkliuvo ant tipiško Kure- 
saare kiemo su raudonų plytų namais, 
čerpių stogais. Kieme virė gyvenimas. 
Lesinėjo vištos, gaidys prisimerkęs sto
vėjo ant vienos kojos, prie tvoros pri
rištas muistėsi arklys, keistai krypuo
dami tarp vištų įsimaišę sukaliojosi 
trys ančiukai. Juk jie turėjo ilgėtis van
dens, jis pagalvojo ir pasistiepęs bandė 
pamatyti stogų užstotą tolimą horizon-

Juodkrantės jūrų skau
čių tuntas pagerbia ma
mytes

Nuotr. L. Knopfmilerio
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Baltijos laivas Huetten- 
felde, Vokietijoj.

Nuotr. H. Motgabienėstą, kur vanduo raibuliavo, o smėlėtoje pakrantėje drebėjo įkaitusio oro sluoksniai. O čia apačioje, kieme, nesimatė gelsvų smilčių tik daržovių lysvės driekėsi.Nieko įdomsenio neužmatęs ir nusivylęs, jis nusisuko nuo lango. Jūrą laikė užstojusios smėlio kopos.Kelias savaites mintant neskania duona ir vandeniu, jo kūnas troško druskos. Kambaryje jautėsi sunkus oras ir tik pro lango plyšį įsiverždadvo dulkino oro srovelės. Savo mintyse jis matė ne švelnų smėlį Kuresaare pakraštyje, kurį mėgo vasarotojai, bet plačius vienišus jūros plotus ties Kilhelkonna. Tas vaizdas pasidarė jam toks artimas, jog atrodė, kad jis užuodžia ant kranto išmestų žolių kvapą ir juto traškančius po jo sunkiais batais kiaukutus. Jis pasijuto brendąs į ramų tyrą vandenį. Ant dugno uolų matėsi nuo srovės linguojančios jūrų žolės ir būriai mažyčių žuvelių, bėgančių nuo jo. Vanduo vis kilo; jau pripylė jo aukštus guminius batus, permerkė kelnes ir pasiekė juosmenį. .. Dabar jis buvo ant savo laivo, užinkaruoto seklumos pašonėje. Nieko daugiau aplink nesigirdėjo tik takelažo girgždėjimas, nepaliaunantis bangų plakimasis į jo laivo priekį, einantį palankiu vėju. Bet jo laivas neplaukė. Inkaro nagai laikėsi įsikibę į baltą smėlį, burės apsuktos apie stiebą, o laivo šešėlis atsispindėjo ramiame vandenyje.Rytoj, poryt, sekančią savaitę jam reikia būti Klaipėdoje. Dabar jis pasidarė neramus, jo lūpos, atsikišusios iš 

barzdos susičiaupia, jo akys sužėruoja, o smegenys dirba ieškodamos neviltyje išeities. Jis turi būti laisvas! Turi! Tik daugiau pasitikėjimo savimi, kaip kad tada, kai jam pavyko prasmukti pro pavojingas uolas ir budrią krantų apsaugą.Tas akligatvis, į kurį jis atsidūrė darosi stačiai nepakenčiamas. Jis vėl pasisuko į vienutės bendrus, kuriuos likimas atnešė į tą patį kambarį ir žiūrėdamas į jų žingeidžias akis, skaitė jų mintis, kurios spėlioja, ar jam pavyks šį kartą išsisukti iš kalėjimo, ar ne!— Krūmokšnių vagys, — jis nusijuokė iš jų, išsitiesdamas visu ūgiu, taip kad jo platūs pečiai atrodė parems kambario lubas.— Ei, berniokai, ką jūs galvojate apie mano stambumą?Vienas jaunuolis, kuris anksčiau jam atsiliepė, išsišiepęs tarė:— Per stambus, kad šios sienos sulaikytų.— Teisingai, — jis sugriaudė iš pasitenkinimo.— Mes žaidžiame “kvailį” iš tavo laimės, — pridėjo tas pats jaunuolis.— Aš ir pasitikiu tik savo laime, — atsakė Paarbu Joan, atgal atmesdamas gauruotą galvą.Paarbu Joan atidžiai žiūrėjo į kalbėjusio pailgą veidą, į jo susivėlusį pakaušį ir kaulėtą nosį ir smakrą.— Kieno tu sūnus? — gerai nusiteikęs paklausė bernioko.— Naujas teisėjas? — jau užmiršęs apie tą naujieną, pranešusį jaunuolį,
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SKAUTO BEI SKILTIES DARBAI 
VASAROS ATOSTOGŲ METU

l.v. Antanai šauloitis, Ji.

Kq vasara veikti? Klausimui atsakymo nerei
kia toli ieškoti, nes atsivertus balandžio mėnesio 
SKAUTŲ AIDĄ galima rasti labai aiškiai susta
tyta atsakymą — varžybų taisykles.

Taisyklėse surašyti įvairūs skautiški darbai, 
kurių dauguma yra paprasti ir eiliniai skautiški 
skilties ar atskirų skautų darbai. Varžybos tokios 
įdomios ir tiek taškų duoda, kad galimo visų va
sara smarkiai dirbti, ir vis bus įdomu ir dar 
norėsime.

Dauguma skautų savo asmeninę skautiškų 
veiklų pritaiko prie skilties veiklos, t.y. kiekvie
nos skautas daro tai, kų jis sužino ar išmoksta 
skiltyje, o tai yra skiltininko darbas.

Skiltininkas i škonkurso dalių gali sudaryti iš
kyloms, sueigoms bei skilties užsiėmimams pro
gramas, pvz. galima daryti rankdarbius (1-VII 
skyrius), įsigyti ir sutvarkyti skilties buklų (3-IX), 
darytis skilties rinkinius (3-XII), ir t.t., bei ruoštis 
draugovės darbams, kurie išvardinti penktoje 
dalyje.

Skilties didžiausias bendras darbas varžybų 
metu gali būti: sudaryti įvairius rinkinius (skil
ties) — pvz. gamtos pavasario lapų, rudens lo
pų, .gėlių žiedų; vabalų, peteliškių; gamtos foto
grafijų; medžių piešinių; ikautavimo — mazgų 
piešinių, surištų mozgų ir kilpų; palapinių rūšių, 
vartų, stovyklinių įrengimų piešinių ar fotografi
jų; skautiškų modelių rinkinį; lituanistinių dalykų 
— tautinių raštų, pagražinimų, darbelių, pieši
nių, fotografijų, eilėraščių, mįslių, patarlių, prie
žodžių, dainų ir pan. Galimo surinkti akmenų ar 
įdomių pagalių rinkinius, stovyklų plonų rinki-

murmėjo sau.
— Tarė Tiiu sūnus.
— Tiiu... Tiiu, — nesąmoningai pa

kartojo Paarbu Joan. Susijaudinęs jis 
vaikščiojo pirmyn ir atgal. Naujas tei
sėjas! Kad taip pakartojus seną pokš
tą!. .. Deja, per gerai žinomas!... Kiek
vienos karčiamos sienos Saaremaa 
miestelyje tai jau girdėjo, o visose pa
miškėse aidas atsiliepė... Jis pats ste
bėjosi savo ryžtumu ir beveik jautėsi 
kitu žmogumi...

Ir tada jis laukė teismo, o kojos niež
tėjo bėgimui, nes laivas buvo paruoštas 
plaukimui. Taip, tada jis sučiaupė lū
pas, nutaisė rimtą veidą ir prašėsi pa
sikalbėti su teisėju.

— Maloningas Teisėjau, žmona lau
kiasi prieauglio, reikia užraugti alų ir 
krikštyti vaiką. Ar aš negalėčiau iš
vykti dviem savaitėm iš kalėjimo?

(Bus daugiau) 

nius, skautiškų piešinių rinkinius ir t.t. Varžybų 
taisyklėse tie dalykai smulkiai išaiškinti.

Žinoma, yra ir iškylos, sueigos Ir t.t., už ku
rias duodama taškų. Per sueigas ir iškylas galima 
išeiti patyrimo laipsnių ir ypač specialybių pro
gramos. šalia tų skautai gali dirbti rankdarbius, 
ruošti rinkinius, piešti ir pan. Štai keli darbeliai, 
kuriuos skautai gali atlikti kartu, išėję iškylauti 
ir stovyklauti:
1. Piešimai

a. medžių lapai, paukščiai, gamtos vaizdai 
rinkiniams,

b. matavimų piešiniai - aprašymai ir kiti da
lykai, reikalingi patyrimo laipsniams bei spe
cialybėms.
2. Rinkimai

a. asmeniniams rinkimams — lapai, žolės, 
gėlių žiedai, akmenukai, žemės rūšys, pagaliai, 
pėdsakų piešiniai ar gipso liejimai, peteliškės 
(reikia nusimanyti!), vabalai, ir t.t.

b. skilties rinkiniams — panašūs, kaip aukš
čiau.
3. Darbeliai

a. skautiški — stovykliniai bei iškyliniai įren
gimai (modeliai iš pagaliukų ir virvučių): tilteliai, 
bokštai, indams padėklai, virtuvės prietaisai, pa
lapinėse prietaisai ir kt.; pėdsakų liejimai ir rin
kimai, įvairių paukščių lizdų rinkimai (tik rude
nį!), žemėlapių piešimai, ir kt.

b. lietuviški — žolelių ir kt. pynimai, lietu
viškų pastatų modelių padarymai, drožinėjimai iš 
medžio ar šakelių, ir kt.
4. Kiti dalykai

a. dainos ir eilėraščiai,
b. pasakų bei knygų atpasakojimai (kurie 

vėliau užrašomi).
Sueigose galima iškylose ar stovykloje surink

tus daiktus sutvarkyti, aprašyti, sudėti į albumus; 
sudėti j tvarkingos dėžutes, pakabinti ant sie
nos. Salio to, galima rašyti knygų atpasakojimus

Seserijos VS v.s. L. Čepienė su naujai pakelta 
paskautininke M. Dabrikaite
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or santraukas ar šiaip sau rašinius (pagal taisyk
les ir kiekvienas sau, nors pasikalbėti nedrau
džiama!), piešti piešinius (ar pieštukais ar dažais). 
Dainų ar eilėraščių galima išmokti begalybes, o 
sueigoj golima išbandyti, kas geriau ir daugiau 
jų moka. Galima padaryti kiekvienoje sueigoje 
ar iškyloje mįslių minimo minutes, kada kiekvie
nas mena po keletą mįslių, kiti užsirašo j užra
šus ir bando atspėti.

Bet, viso daugiausia taškų iš karto galima 
gauti iš skautiškų užrašų — skautas be užrašų 
yra kaip skautas be šypsenos ar kaklaraiščio! 
Kiekvienas goli ir turi įsigyti užrašus. Draugi
ninkas ir skiltininkas kiekvienam skautui padės 
tai atlikti. O į užrašus galima surašyti viską.

Taigi, yra tiek įdomių, gražių ir naudingų 
darbų, kuriuos galimo šią vasarą, varžybų metu, 
atlikti, kad vasara atrodo net per trumpa!

MARYTĖS RŪPESTIS
K. Kodatienė

Aukso lopai vėįuj sukas. 
Svajonėlės juose supos.

Marytė vakar, per visą dieną žaidusi 
su vaikais, atėjo į lituanistinę mokyklą, 
visai neparuošusi pamokų. Nedrąsiai li
po laiptais augštyn, ta taip visada gyva, 
linksma mergaitė. O laiko, juk turėjo, 
ne vieną dieną, o visą savaitę. Bet, kad 
tos dienos taip trumpos, o rudens gro
žis toks viliojantis... Kai krenta auksi
niai lapai, taip noris šėlti sode ir gat
vėje.

— Ar jau paruošei pamokas? — girdi 
aiškų mamytės balsą.

— Taip, taip, —skuba atsakyti, drau
gių padrąsinta.

Ir vėl kartu su vėju, su auksiniais la
pais siaučia, šokinėja ...

Bet šiandien, jau ne ta diena... nuti
lo vėjas, dingo linksmumas, o Marytė 
sėdi klasėje giliai susimąsčiusi. Bet tie 
mokytojai, lyg visi susitarę būtų šaukti 
ją šiandien atsakinėti. Lietuvių kalboje 
būdama stipri mokinė, dar šiaip, taip 
susigaudę, šį tą atsakė. Bet iššaukus is
torijos, visa susigūžė iš gėdos, bijojo 
net akis pakelti į mokytoją.

— Prašau pasakoti užduotą pamoką, 
— girdi mokytoją kartojant.

— Kodėl tyli, Maryte? — pabrėžia 
kiek griežčiau.

— Nemoka, nemoka... — pradeda 
tyčiotis visa klasė.

Marytė dar labiau susigūžė, stovėjo 
nuleidusi galvą ir — nė žodžio. Patylė
jus dar keletą minučių, išgirdo balsą — 
sėskis! Dribtelėjus į suolą, pradėjo ryti

LAIŠKAS SKILTININKUI

Mielas Kęstuti,

vakar grįžau iš JAV Vidurio Rajono suvažia
vimo, į kurį buvo suskridę didelis skaičius vado
vų ir vadovių. Darbo buvo daug. Visokių minčių 
ir sumanymų buvo gausiai patiekta vis rūpinan
tis, kad skautiška veikla augtų ir klęstėtų. Stip
riai buvo pastūmėti busimosios Tautinės Stovyk
los reikalai. Pats, turbūt, ir neįsivaizduoji, kiek 
visokių mažų dalykų reikia apgalvoti ir išspręsti, 
kol atsiranda didelis dalykas — stovykla, kuria 
jums, jauniesiems, jau galima džiaugtis. Stebint 
visus paruošiamuosius darbus, reikia tik džiaug
tis pareigas eiti apsiėmusiais vadovais. Daugelis, 
aišku, iš jaunesniųjų vadovų eilių. Taip gi ir turi 
būti. Jaunieji prie ''senių'/ mokosi. Perima jų 
patyrimą. Gaunasi patyrimo, žinių perdavimo 
tęstinumas.

Suvažiavime sutikau savo pirmąjį skiltininką 
dar iš Mariampolės tunto laikų. Tai s. Juozas 
Sakalas, Omahos sk. vietininkas. Buvo malonu, 
tiek laiko nesimačius, grįžti į anuos gražius lai
kus, prisiminti drauge skautavusius brolius, va
dovus. Ir pagalvoji apie visa tai su jautriu dė
kingumu skoutijai širdyje. Dėkingumu už tas 
šviesias valandas, kurios mus suliejo vienon bro- 
liškon šeimon, kad susitinki po ketvirčio šimt
mečio su buv. skiltininku ir žodžių viską išsipa
sakoti pristinga. Sis vienos šeimos pajutimas, ne
žiūrint koki atstumai mus skirtų, kai jau mūsų 
vaikai pradeda eiti įvairias skautiškas pareigas, 
rodo, kad skautiška brolybės idėja nebuvo vien 
tušti žodžiai. Mes norime šitą pajutimą perduoti 
jums, kad Brolija tikrai būtų viena didelė šeima.

Atėjusios vasaros atostogos, manau, duos Ta
vo Sakalams progos daugiau pajudėti. Paskuti
niai mėnesiai nebuvo dėkingi. Kiekvienas juk 
turėjote pakankamai rūpesčio mokykloje. Tiems 
rūpesčiams atkritus, ir manau, kad kiekvienas 
sėkmingai baigėte mokslo metus, vėl pajudėkite 
savo veiklą. Vasara daug galimybių teikia įvai
rioms iškyloms ir projektams. Pasistūmėkite var
žybose, nes jau nė pusmečio neliko iki pabaigos. 
Sudarykite 10-ties savaičių programą - planą. 
Daug galima dar padaryti.

Nežinau, ar visi vyksite Tautinėn Stovyklom 
Manau, kiekvienas dedate pastangas ir telkiate, 
taupote lėšas. Darykite viską, nes tai bus tikrai 
jubiliejinis įvykis. | stovyklos varžybas įeis įvai
rūs dalykai pagal patyrimo laipsnių programos 
— signalizavimas, mazgai, iškylavimo technika, 
virimas. Taip pat lengvoji atletika, plaukimas, 
šaudymas lankais, irklavimas, buriavimas ir t.t. 
Bus puikių valandėlių, į kurias, tikiuosi, ir Tavo 
Sakalai savo dalį įneš.

Jei kartais kuris negalėtumėte būti TS, vykite 
į savo vietines stovyklas. Labai svarbu, kad ne- 
praleistumėte vasaros be stovyklos. Stovyklavi
mas juk yra mūsų skautiško darbo neatskiriama 
dalis. Žiūrėk pats, mielas Kęstuti, kad skautai 
įprastų, žiūrėti į stovyklą, kaip į privalomą mo
kyklą, bet ne kaip ir vasarojimą ir tinginiavimą. 
Stovykloje patempk kiekvieną savo skautą vienu 
patyrimo laipsniu aukščiau, nes skautų pažanga 
yra Tavo, kaip skiltininko pirmoji pareiga.

Tikiuosi, pasimatysime Tautinėje.
Gražiausių vasaros iškylų!

Jūsų Vyriausia t it Skautininkas

27

28



MIELI LSB VOKIETIJOS RAJONO RĖMĖJAI, MIELOS SESĖS IR MIELI BROLIAI
labai nuoširdžiai dėkoju Jums už nenuilstamą materialinę parama, kurią Jūs kasmet 

siunčiate LSB Vokietijos Rajono skautams. Jūsų dėka mes Vokietijos Rajono skautai galime 
aktyviau pasireikšti svetimtaučių skautų tarpe, įgyvendinti savo planus, sustiprinti savo 
veiklą, įsigyti reikalingus įrankius ir stovyklauti.

Labai nuoširdžiai dėkoju ir visiems geraširdžiams rėmėjams, kurie užsakė mūsų Rajono 
skautėms ir skautams "Skautų Aidą" ir "Mūsų Vytį".

MIELI RĖMĖJAI, MIELOS SESĖS ir BROLIAI, Jūsų linkėjimai ir parama mums suteikia 
naujų jėgų ir vilčių. Mintimis mes jungiamės su Jumis ir spaudžiame Jums dėkingai kairiąją.

Ilgesys gi neša mus prie ošiančios Baltijos, į mūsų mylimos Tėvynės žydinčias lankas, 
žalias girias . . .

Mes linkime Jums viso geriausio ir budime su Jumis,
Jūsų

p*. Tautvydas Gailius,
LSB Vokietijos Rajono Vadeiva

Huettenfeldas, 1958. V. 5.

RĖMĖJŲ SĄRAŠAS 
Aukos gautos 1957. XII. 9. - 1958. V. 5.

1. s. A. Venclauskas, Worcester, Mass......................................................................... $25.00
2. LSB Elizabeth "Šarūno" Dr-vė, per skt. A. Bitėną, Elizabeth, N.J.................... 2.75
3. Dr. Vydūno Skautų Vyčių Būrelis, Chicago, per s. I. Serapiną. Būrelis užsakė

1958 m. dviem broliams Vokietijoje po "Skautų Aidą"...................................... 5.00
4. Skautininkų Ramovė, Chicago, III., per ps. E. Zabarską, Cicero, III....... 16.00
5. Skautų Vienetas, New Haven, Conn., per skt. Vyt. Sušinską, N. Hoven, Conn. 5.50
6. Jūr. s. L: Knopfmileris, Chicago, III........................................................... 13.00
7. Toronto Jūrų Skaučių Laivas "Vandenė", per s. O. Sukauskienę, Toronto, Ont. 5.00
8. Toronto "Rambyno" Tuntas, per s.v. v.sl. L. Boziliauską, Toronto, Ont.. 15.00
9. LSB "Lapinų Klajūnų" Korespondencinis Skautų Vyčių Būrelis, per ps. C. Kiliulį,

Dorchester, Mass......................................................   5.00
10. Žalgirio Tuntas, Boston, Mass., per ps. A. Treinj................................................. 24.00
11. Skautininkų Ramovė, Boston, Moss., per ps. A. Treinj, Boston, Mass. (Auka skir

ta a.a. Labucko, narės tėvelio brangiam atminimui pagerbti, vietoje vainiko) .... 27.00
12. Clevelondo S. Daukanto Sk. Vyčių Būrelis, per ps. R. Vizgirdą, Cleveland, Ohio. 20.00
13. Nevėžio Vietininkija, Worcester, Mass., per ps. P. Molį, Hopkinton, Mass. Kartu

užsakyta 1958 m. 2 egz. "Sk. Aido" ir 1 egz. "Mūsų Vyties".... 8.00
14. Skautų Vienetas, London, Ont., per s.v. v.sl. A. Švilpą, London, Ont.. 5.00
15. Jūr. s. L. Knopfmileris, Chicago, III...................................................... 12.50
16. Vyr. valt. J. Masaitis, US-Army Vokietijoje ..................................  — 40.00 DM
17. Skautininkų Ramovė, Cleveland, Ohio, per s. G. Juškėną, Cleveland, Ohio . 12.00

VISO: $200.75 — 871.60 DM

ašaras. Jai buvo taip graudu, ne dėl pa
rašyto dvejetuko, ne dėl klasės tyčioji- 
mosi, bet dėl to, kad būdama geriausia 
mokinė taip apvylė mokytoją, kad va
kar neparuošė pamokų, kad sumelavo 
mamytei; tie visi rūpesčiai dabar ją taip 
sunkiai slėgė ... Pasąmonėje dar skam
bėjo vakarykštis mamytės klausimas — 
ar paruošei pamokas? — ir jos linksmas, 
nerūpestingas atsakymas — taip, ma
myte.

Mokytoja, dėstydama sekančią pamo
ką ir praeidama pro Marytę paglostė jos 
galvą ir pažiūrėjo pilnu meilės, ryžto 
priduodančiu žvilgsniu. Kad nors būtų 
gerai išbarus, dabar nieko nesakius pa
sodino, ir dar taip meiliai žiūri...

Grįžo namo, kaip nesava.
— Kas tau yra? — sergi, kodėl neval

gai? — klausinėja susirūpinusi motina.
— Nieko, nieko, kažkaip nesinori 

šiandien.
— Kas yra Maryte, sakyk, — nenu

stoja motina. O tos akys, tokios geros, 
pilnos meilės, kad tirpsti į jas pažvel
gus. O čia, kaip tyčia, rodos, kąsnis gerk
lėje stovėtų, negali nuaryti, ir tiek.

— Tu, matyt, tikrai sergi; nieko ne
bus eisime pas gydytoją.

Čia jau buvo perdaug. Marytė toliau 
meluoti negalėjo, prapliupo ašaromis, 
viską išsipasakodama. O motina, kaip ir 
mokytoja, tik meiliai žiūrėjo ir glostė 
jos galvą. Tačiau Marytei ir nereikėjo 
nieko sakyti, ji jau be žodžių suprato, 
kad džiaugsmas yra tikras, kai pareiga 
atlikta ir sąžinė rami. Ir nuo tos dienos 
niekad neišbėgdavo žaisti, neatlikus! pa
mokų, ir niekad nemelvao savo ma
mytei.

Atsigulus tą vakarą, ilgai dar galvo
jo Marytė apie geležinį skautų įstatą, 
apie drauges ir auksinius rudens lapus, 
o lūpos šnabždėjo: “— Duok, Dieve, ry
toj būti geresnei, nei šiandienbuvau..
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iUhFni ihBiiltose
IŠTRAUKA IŠ VIENO SKAUTO DIENORAŠČIO 
VENGRŲ SUKILIMO METU

(BUS) Kai atbudau, lietus tyliai bel
dėsi į lango stiklą. Lauke dar buvo tam
su. Mano jaunesnis brolis Laci virtuvėj 
užkaitė vandenį arbatai. Per penkias 
minutes apsiprausiau, apsirengiau ir, 
kartu papusryčiavę, apsivilkom, pabu- 
čiavom susirūpinusią motiną, sėdom 
ant dviračių ir išvykom dumblinu keliu. 
Priemiesčio gatvės buvo tuščios, ir iš 
aukštų fabriko kaminų nekilo dūmai, 
nes pereitą savaitę visi sustojo dirbti. 
Mieste buvo girdimi patrankų ir kul
kosvaidžių garsai.

Miestą pasiekti truko apie valandą. 
Steve ir apie dešimt jo draugų jau mū
sų laukė. Kiekvienas turėjo po dviratį. 
Po trumpos kalbelės Jonas išdalino la
pelių ryšulėlius, ant kurių buvo pažy
mėtos vietos, kur jie turės būti išplatin
ti. Vienas ryšulėlis buvo spausdintas 
Budafoke pereitą naktį, tas bus išpla
tintas Ujpeste. Kitas ryšulėlis iš Kis- 
pesto, tas bus išplatintas Obudoj. Lape
lius turime užlipinti ant sienų, plakatų, 
medžių ir telegrafo stulpų. Po penkių 
minučių buvome pasiruošę ir kiekvie

nam buvo paskirta tam tikra miesto 
dalis, kur turi būti išplatinti lapeliai. 
Vieni lapeliai kviečia darbininkus strei
kuoti, kiti skatina kovoti su okupan
tais. Lapelius laikome supakuotus kup
rinėje po maišeliu, kuriame yra mūsų 
priešpiečiai.

Netrukus atsiradome ties Laisvės til
tu. Visur matėme žmones, bekeliaujan
čius tilto pusėn. Vieni ėjo pėsti, kiti va
žiavo dviračiais, ir dar kiti sunkveži
miais, nes tuo metu nebeveikė tramva
jų linijos. Prieš pasiekiant tiltą, buvome 
sustabdyti rusų kareivio, kuris tuojau 
įsakė parodyti pasus. Kareiviui paklau
sus, kodėl mes norime keliauti kiton 
tilto pusėn, brolis įtikinančiai atsakė, 
kad mes einame aplankyti mūsų ser
gančią močiutę. Rusas, patikrinęs pasus, 
tarė “Charašo”, ir mes, kiek galėdami, 
skubiai pervažiavome tiltą. Ant tilto 
buvo pristatyta rusiškų tankų, ant kurių 
plėvesavo vengriškos vėliavos — gal iš 
baimės, kad sukilėliai juos neapšaudy- 
tų. Pasukę šoninėn gatvelėn, radome 
belaukiantį draugą, kuriam perdaviau

Detroito L. K. Mindaugo 
dr-ves skoutoi, sportinių 
varžybų laimėtojai Cle- 
velande.

Nuotr. V. Kizlaičio
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šimtą lapelių. Tada pasukome miesto 
centro link. Gatvėse ant sienų iškabin
tus lapelius skaitė susirinkusios mažos 
žmonių grupės. Laci, nulipęs nuo dvira
čio, pradėjo lapelius kabinti. Tą atlikęs, 
tuojau pradingo tarp žmonių, nes tai 
buvo lengviausias būdas pasprukti nuo 
slaptosios policijos nagų. Gatvėse, ku
riose būna mažai žmonių, naudojome 
kitokį išplatinimo metodą.

Apponyi aikštėje nelabai gerai pavy
ko. Tai buvo mano eilė iškabinti lapelį 
ant sienos. Lapelis juokėsi iš Kadar re
žimo, rusų ir slaptos policijos. Naudoda
mas įprastą metodą, įsimaišiau minion 
ir prikabinau lapelį prie sienos. Jau 
buvau pasiruošęs sprukti tarp žmonių, 
kai kažkas mane sulaikė. Apsisukęs pa
mačiau stambaus ūgio vyrą, apsirengusį 
odiniu švarku, kurio kairė ranka buvo 
kišenėj.

— Ko čia ieškai, jaunuoli?
— Ne tavo reikalas — lengvai atsa

kiau.
— Gudrus vaikinas, eh? — atsakė 

slaptos policijos vyras. — Valdyk savo 
liežuvį, o jei ne, tai bus blogai. Aš ma
čiau tave, beklijuojantį tą lapelį ant 
sienos.

— Jei tau nepatinka, tai nuplėšk, — 
atšoviau, žinodamas, kad jis nedrįs įsi
maišyti tarp žmonių.

— Tu eisi su manim, — jis tvirtai 
įsakė.

— Aš neturiu laiko, — atsakiau nera
miai, — ir be to, palik mane ramybėj!

Bandžiau išsprukti, bet jis pagriebęs 
mano ranką pradėjo traukti vienų namo 
durų pusėn. Laci manęs laukė tenai su 
dviračiais ir kiek galėjau bandžiau pa
traukti agentą žmonių pusėn. Agentas 
supratęs, kad ši kova yra beprasmiška, 
sustojo vietoj.

— Parodyk man savo dokumentus! — 
įniršęs suriko agentas.

Nenoromis jam padaviau savo savai
tinį tramvajaus pasą. Jis įsidėmėjo as
mens žinias ir pareikalavo pažymėjimo. 
Vaizduodamas, kad jo sąžiningai ieškau 
po keletos minučių pasakiau, kad aš pa
žymėjimą arba pamečiau ar palikau na
mie. Agentas supykęs pasakė, kad jei 
aš jo nerasiu, tai jis pats jį kaip nors 
suras. Tęsiant kratą, jam net padaviau 
savo kuprinę, nes ji buvo tuščia, ir Laci 
turėjo visus lapelius. Visą laiką galvo
jau kaip pabėgti, nes žinojau, kad agen-
30

Slcutybo įkūrėjo lordo K. BADEN - POWELUO knjjo 

Skautybė Berniukams 
yra svarbiausias veikalas kiekvienam jaunuoliui, norinčiam su

kurti gražų ir laimingų savo gyvenimų.

BROLIJOS VIENETU

DĖMESIUI

Nuo š.m. liepos 1 d. visi Brolijos 
vienetai, kurie platins SKAUTYBĘ 
BERNIUKAMS, gaus 20% nuolaidos.

Knyga pardavinėjama po $ 2, 50.
Užsakymus siųsti: Mr. H. Stepaitis, 
111 High-Park Avė., Toronto 9, Ont., 
Canada.

PLATINDAMI Skautybę Berniukams, 
PADIDINSITE SAVO IŽDĄ ir PADĖ- 
SitE BROLIJOS SPAUDOS FONDUI!..

tas draugų neturi ir dėl to nenori su
kelti jokio įtarimo, bijodamas žmonių 
minios. Jam beieškant žemėlapio, visa 
savo jėga jį pastūmiau žemėn ir bėgau 
kiek galėdamas, palikęs kuprinę ir 
priešpiečius. Pasiekęs sutartą vietą, ne
radau nei brolio, nei dviračių. Išsigan
dęs vėl pradėjau bėgti, galvodamas, kad 
slaptos policijos agentas dar tebesiveja 
mane. Pagaliau vėl atvykau Apponyi 
aikštėn ir buvau patenkintas, radęs bro
lį ir dviračius. Greitai lipome ant dvi
račių ir išvykome namo.

Sugrįžęs atsiminiau, kad slaptos po
licijos agento rankose paliko savaitinio 
tramvajaus pasas, ant kurio buvo mano 
vardas, pavardė ir adresas...

Atsisėdęs prie stalo, spausdinu rašo
ma mašinėle lapelius, kurie rytoj bus 
iškabinti įvairiose miesto dalyse. Šią
nakt mano eilė tą darbą atlikti. Besė
dint pajutau kažką kieto užpakalinėj 
kišenėj. Ištraukęs iš kišenės kietą po- 
pierio lapelį, nustebau pamatęs savo 
tramvajaus pasą. Ir vėl buvau Dievo 
rankose. Tik dabar atsiminiau, kad slap
tos policijos agentui buvau padavęs se
ną pasą, kuris turėjo kito miesto adresą. 
Pasas buvo penkių metų senumo!
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nmsci didžioji
LSB VADUOS PASTOGĖJE

* Naujosios LSB Vadijos sąstatas paskelb
tas VS "Krivūlėje" iš š. m. gegužės mėn. 
5 d.: ps.J.Benešiūnas - Vilk. Sk. ved., s.
I. Serapinas - Sk. Vyčių Sk. ved., j. s. L. 
Knopfmileris- Jūrų Sk.Sk.ved., ps.V.Ta- 
mulaitis - Oro Sk.Sk. ved., j. v.s. V.Šarū
nas - Sktn.Sk. ved., s. R.Šilbajoris - Vad. 
Lav.Sk. ved., v.s. A.Saulaitis - Taut.Auk! 
Sk. ved., s. V. Bražėnas - Vyr. Laužavedys, 
v. s.Č.Senkevičius - Sp.Sk. ved., s.G.Juš- 
kėnas - Inf.Sk.ved., s.A.Banevičius 
Užs. Sk. ved., ps. A. Mickevičius - Akad . 
Sk.ved., s. v. v. si. S. Krašauskas - Ūkio 
Sk.ved., ps.A.Augustinas - Tiek.Sk.ved., 
v.s.B.Kliorė - "M.V." Br. red., j. s.B. 
Stundžia - "Sk. A". Br. red., s. L. Eimantas 
- "Sk. A", admin., s. V.Lesniauskas - Soc. 
Sk.ved., j.s. H.Stepaitis - Sp. Fondo ved., 
ps. V. Morkūnas - reikalų ved., ps. J. Al
kis - Anglijos r. vadeiva, s. V.Neveraus- 
kas - Australijos r. vadeiva, s.A.Banevi
čius - JAV Atlanto r. vadeiva, ps.A.Ba
nionis - JAV Vidurio r. vadeiva, s. S.Na- 
ginionis - Kanados r. vadeiva, ps. T.Gai
lius - Vokietijos r. vadeiva, v.s. dr. P.Ne- 
niškis - Venezuelos r. vadeiva.

Brolijos dv.vadovas(katalikų) v.s. kun.
J. VaišnysS. J. .Brolijos dv.vadovas ( evan
gelikų) kun. dr. M. Kavolis (jo naujasis ad
resas yra: 309 Collinsville Ave., Collins
ville, m.

* BUS bendradarbiais patvirtinti: s. O. 
Gešventas (Ipavad.), ps. Pr. Pakalniškis 
(H pavad. ir DF sekretorius), ps. V. Fid- 
leris (įgal. Europoje, išsk. Vokietiją), ps.
K. Pažemėnas (DF iždininkas), si. L. Saba
liūnas ("Lith. Scout Activities" red.), ps. 
R. Mieželis (Igal. JAV), si. I. Kamantaus
kas ("Semper Vigilans" liet. sk.red.).

* Naujojo DF sekretoriaus ps. Pr. Pakal
niškio adresas - 1331 16thSt., Santa Mo
nica, Calif., USA, DF iždininko ps.K.Pa- 
žemėno - 1224 Stanford St., Santa Monica, 
Calif., USA.

* Jūrų Sk. Sk. bendradarbiais patvirtinti: 
j, s. B.Stundžia, j. v. s. V. Petukauskas, j. v. 
s. dr. K. Aglinskas, j. s. E. Vengianskaą 

j,ps. E.Šimaitis, j. s. Ig.Petniūnas ir ps. 
St. Makarevičius.

* Sk. Vyčių Sk. bendradarbiais patvirtinti 
s.E. Vilkas, s. J.Gepneris ir v.s. kun.J. 
Vaišnys S. J.

* LSS Pirmijos patvarkymu iš 8.4. 1958, 
kiekvienam LSB nariui privalomos asmens 
knygutės siuntinėjamos vienetams per ra
jonų vadeivas.

» Atsiskaitymas iš nario mokesčių už 1957 
metus pratęstas iki liepos mėn. 1 d. Pini
gai siunčiami LSB Ūkio Sk. vedėjo adresu - 
32 Pasadena Gardens, Toronto 9, Ont. , 
Canada.
* TS Brolijos St. viršininku paskirtas s. 
Alg, Banevičius (21 BowdoinAve., Boston 
21, Mass.).

* LSB VS aplankė Hamiltono Nemuno tun
tą ir dalyvavo Kanados R.Sk. Vyčių Sąskry
dyje.

* LSB VS dalyvavo JAV Vidurio rajono va- 
dovų/vių sąskrydyje prie Čikagos, kurį 
organizavo Vidurio r. vadovas ir vadeiva 
ps. A. Banionis drauge su Seserijos vadeive 
ps. Puskepalaitiene. Sąskrydyje dalyvavo 
sekantieji Vadijos nariai: s. Ig.Serapinas, 
ps. A. Augustinas, j. s. L. Knopfmileris, 
s.G.Juškėnas ir v.s.B.Kliorė. Svarbiau- 

reikalai.

štai. Vyties kryžius, 
sudarytas iš kvadra- 
tukų. J kiekvieną lan
gelį įrašęs po vieną 
raidę statmenai, 
gausi Lietuvos vieto
vę; pirmasis skers
muo viršuj - mėgia
miausias vaikų valgis; 
antrasis skersmuo 
apačioj - daiktas vi
sada bažnyčiose ma
tomas. Na, pasukit 
galveles, mažieji!..
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' Kanados Rajonas
Toronto, Ont.
* Š.m. gegužės mėn. 17-18 dienomis To
ronte vyko Kanados Rajono vadovių ir vyr. 
skaučių sąskrydis. Dalyvavo Toronto, Mont- 
realioir Hamiltono vadovės ir vyr.skautės. 
Iš JAV buvo atvykusi VS v. s.L. Čepienė ir 
vyr.skaučių skyriaus vedėja s.A.Kamie
ne. Daugumoje buvo nagrinėjama vyr. skau
čių programa ir po kiekvieno pašnekesio 
vyko gyvos diskusijos. Gegužės 18 d., sek
madienį kartu su broliais vyčiais įvyko iš
kilmingas aktas - sueiga, kurios metu v. s. 
S. Kairys turėjo išsamų pašnekesį. Vakare 
įvyko bendra arbatėlė. Sąskrydyje nagri
nėtos temos ir vykę pašnekesiai su disku
sijomis suteikė daug naujų ir sveikų min
čių, kurios, tikime, įneš daugiau gyvumo 
vyr.skaučių veikloje. M.V.

* Pulk. J.Šarausko sk.-vyčių būrelio su
organizuotas Kanados Rajono skautų-vyčių 
sąskrydis per tris darbingas dienas (gegu
žės 17-18-19) nagrinėjo eilą vyčiavimo 
klausimų, kurių buvo susikaupę nemažai, 
nes Kanados sk. -vyčiai bene pirmą kartą 
apsitarti suskrido. Dalyvavo virš 30 skau
tų vyčių iš Montrelio, Londono, Hamilto - 
no, Wellando ir Toronto. Pirmąją sąskry
džio dieną posėdžiams pirmininkavo jūr. 
s.H.Stepaitis, abi paskutiniąsias dienas - 
s. O.Gešventas. Sekretoriavo ps. A.Bazi- 
liauskas. Skaityti referatai ir išdiskutuo
tos temos: "Skautų vyčių amžius ir senųjų 
skautų židiniai" - s.O.Gešvento, "Santykiai 
su kitomis organizacijomis" - ps. V.Ab
romaičio. Veiklos klausimu diskusijoms 
buvo sudarytos diskusinės grupės, kurių 
pateikti pasiūlymai dalyvių buvo taip pat 
išgvildenti. Antroji sąskrydžio diena - 
sėkmadienis - pradėta specialiomis sk. - 
vyčių intencija pamaldomis Prisikėlimo 
parapijoje. Popiet kartu su sesių vadovių 
sąskrydžiu sueita bendron akademijon, 
kur Brolijos VS v. s. Stp. Kairys kalbėjo 
principiniais skautybės klausimais. Vaka
re Lietuvių Namuose buvo susipažinimo 
arbatėlė. Vakaras smagiai praleistas, pa
sišokta, padainuota. Trečią išsiskirsty
mo dieną dar turėtas vienas posėdis nespė
tiems klausimams aptarti. Sąskrydis pa
sisakė panašius susibūrimus rajone rengti 
bent kartą į metus.

PADĖKA
Toronto pulk. J.Šarausko sk.vy- 

čių būrelis nuoširdžiai dėkoja Prisi
kėlimo parapijai už leidimą pasinau
doti muzikos studijos patalpomis Ka
nados sk. -vyčių sąskrydžio metu ge
gužės mėn. 17,18, 19 d.

pulk.J.Šarausko 
Sk.Vyčių Būrelis
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Montreal, Que.

1958 m. balandžio 20 d. Neringos ir 
Geležinio Vilko Tuntai paminėjo skautų pat
rono Šv. Jurgio šventę. Šventas mišias ir 
pritaikytą tai dienai pamokslą sakė A. V. 
Klebonas Tėvas J. Borevičius, S. J, ypatin
gai pabrėždamas skautybės šūkį - Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Po pamaldų skautai ir skautės Aušros 
Vartų salėje turėjo iškilmingus pietus ir 
sueigą. Tuntininkė I.Šipelytė skaitė įdomų 
referatą apie Šv.Jurgį.Pasibaigus referato 
skaitymui sekė juodžiai ir gautos specia
lybės. Vilkiukais tapo: R.Bulota, V.Kelbe- 
lis, A. Mališka, A. P alašinskas. Dešimt vil
kiukų įsigijo specialybes. Perėjo į skautus: 
A.Sibitis, R.Kličius ir S. Baršauskas. įsi
gytos specialybės buvo dvi. A. Mažeika pa
keltas į skiltininko laipsnį. Jaun. skautės, 
gavusios 3 p. laip.: B.Gudaitė, L. Gedvi
laitė, N. Vasiliauskaitė. Aštuonios jaun. 
skautės įsigijo dailininkės specialybę. Jau
nesnės skautės, išlaikiusios 2-ro pat.laips
nį: I.Baršauskaitė, A. Mažeikaitė, S. Miko- 
lajūnaitė, D.Seidytė, R. Tekutytė. 3 skau
tės įsigijo sanitarės ir 8 virėjos specialybes.

A. V.klebonui tėv. J. Borevičiui S. J. 
tarus paskutinį žodį, sugiedojus Lietuvos 
Himną, minėjimas baigėsi.Skautai ir skau
tės išsiskirstė puikioje nuotaikoje.

psl. Rūta Bartiškaitė, koresp.

JAV Rajonas

Boston, Mass.

* (sks) Stud. Skautų Korp! Vytis centro 
valdybos kadencijai baigiantis, rinkimams 
pravesti Bostono skyriuje sudaryta rinki
minė komisija. Ją sudaro senjorai J.Špake- 
vičius, pirm., G.Kurpis ir R.Tamošiūnas, 
nariai.

* Balandžio 16 d. įvyko Bostono Birutės 
draugovės sueiga, kurios metu pasibaigė 
draugovėje pravestas pažangumokonkursas. 
Laimėtojos buvo apdovanotos. Kelioms se
sėms už nuolatinį sueigų lankymą buvo 
įteiktos gintarinės rūtelės. Sueigoje lan
kėsi ir naujoji tuntininkė.

* Gegužės 4. d., Romuvos Parke, Brock- 
tone. Bostono tuntai atšventė Motinos Die
ną ir šv. Jurgį. Brocktono draugovė įsigi - 
jo naują vėliavą ir draugininkas inž.J.Sta
šaitis davė skautininko įžodį. Po oficialio s 
dalies sekė įdomi programa. Prof. Vitkus 
jautriai kalbėjo apie lietuvę motiną. Po 
jo kalbos kiekvienai motinai buvo įteikta 
rožė. Brocktono skautai ir skautės sėk
mingai suvaidino patriotinį vaizdelį. Taip 
pat buvo pora pasirodymų iš Bostono. Po 
programos buvo pasilinksminta. Sesės 
pasveikino savo tuntininkę X. Nenortienę 
jos pakėlimo į ps. laipsnį proga. A. K.
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Chicago, Ill.

* (sks) Lietingas oras buvo skirtas Či
kagos skautų-čių Skautoramai bal.27 d.

Antrojoje Skautoramoje parodėlės buvo 
patrauklios ir įvairios-, Keturi Čikagos 
tuntai turėjo ką parodyti, o nuo jų neatsi
liko ir ASS su savo spauda. Skautiškųjų 
darbų modeliai, gražūs rankdarbiai, net ir 
pačių mažiausiųjų nagingumas kiekvieną 
žiūrovą patraukė.

Nebuvo miško aplinkos ir kibirkščiuo
jančio laužo, tačiau ir salėje Brolijos vyr. 
laužavedys s. V. Bražėnas magiška lazdele 
sujungė dainoje žiūrovus su skautais. Tarp 
dainų sekė rinktiniai pasirodymai. Kas 
juos visus ir beišvardins - jūrininkų šokią 
piramidės, baletas "Ugninės lelijos", ins
cenizacija "Ko liūdi, sesele?" ir "Kampe 
tupi", "Mažosios lėlytės" ir "Gintaro ša
lies pasakos" vaidinimėliai. Grandies 
tautiniai šokiai ir 1.1. Jaunatviškas jude
sys, veiksmas, palydimas dainos žiūro
vui daug mielesnis už monologus ardialo- 
gus.

Šventės rengėjų vardu svečiams žodį 
tarė Čikagos Skautams Remti Dr-jos pirm. 
Dr. St. Biežis. Jis padėkojo seserims ka- 
zimierietėms už Skautoramai suteiktas pa
talpas, o taip pat ir visiems joje dalyvavu
siems ar prisidėjusiems prie jos suruo
šimo.

Skautorama užbaigta Nežinomojo Ka
reivio kapo pagerbimu. Miela buvo susitik
ti ir pabendrauti Skautoramoje, o netrukus 
bus proga susitikti su broliais ir sesėmis 
iš tolimesnių vietovių Tautinėje Stovykloje.
* (sks) Neseniai iš Clevelando šiaurėn, 
Grenlandijon, išvyko ps. inž. R. Minkūnas, 
o, štai, Čikagoje artimieji geg..31 d. iš
leido Afrikon ps. inž. Vyt.Šliupą, šiuo metu 
jis yra apsistojęs Muskateen, la., o liepos 
pradžioje išskris Liberijon (Afrikoje), kur 
dirbs prie elektros jėgainės statybos.
* (sks) Čikagos Skautų Tarybos (BSA) ge
neralinėje inspekcijoje geg. 24 d. mūsų 
Baltijos Jūros tunto skautai gavo specialų 
pagyrimą - "very special honor". Toks at- 
žymėjimas suteiktas tik dviem jūrų sk.lai
vams iš 30 dalyvavusiųjų.ČikagosSk. Tary
bai šiuo metu priklauso 5.000 jūrų skautų.

* Gegužis - gražiausias metų mėnuo. 
Saulės spinduliai atgaivina užmigusią gam
tą. Pradeda žaliuoti medžiai, sprogsta gė
lių pumpurai, ir sugrįžta iš tolimų kraštų 
giesmininkai paukšteliai, šio mėnesio pir
masis sekmadienis yra skiriamas Motinai, 
tam asmeniui, kuris mums geriausias, 
gražiausias ir mieliausias iš visų, kuris 
rūpinasi mumis visą savo gyvenimą, lydi 
mus kiekviename žingsnyje - mamytė. 
Kiekvienas vaikas stengiasi tą dieną kokiu 
nors būdu išreikšti Motinai savo meilę ir 
padėką, kurią jaučia visada savo širdyje.

Motinos dieną paminėti Živilės drau

govės skautės susirinko su mamytėm Tėv. 
Jėzuitų Namuose. Minėjimas prasidėjošv. 
Mišiomis mažoje koplytėlėje, po to sekė- 
kavutė su programėle, suruošta pačių 
skaučių mamytes pagerbti. Šį kartą mes 
viską ruošėm, pačios buvom šeimininkės 
ir artistės, o mūsų mamytės - viešnios, 
kurios gėrėjosi mūsų pastangomis. Vyres
nės ir mažosios skautės dainavo ir dekla
mavo eilėraščius, šypsenos ir džiaugsmo 
ašaros pakaitomis rodėsi mamyčių veiduose. 
Tiek daug norėjom Joms pasakyti, o kaž - 
kodėl vis trūko žodžių, bet tikimės, kad 
jos suprato mūsų jausmų kalbą. Ir mes, 
klausydamos apie našlaitį smuikininką, ge
riau supratome, ką reiškia turėti mamytę 
ir kaip baisu jos netekus. Ta pora valan
dėlių taip greit prabėgo, ir, štai, atėjo lai
kas skirstytis namo. Mūsų mamytes puošė 
gražios rožės, kuriomis jas apdovanojo 
mylinčios dukrelės, o mūsų akys žėrėjo 
džiaugsmu, kad viskas sklandžiai praėjo.
Edwardsburg, Mich.
* (sks) Geg. 30 - birž. 1 dienomis jaukio
je p. Linkų sodyboje - Christiana Lodge 
prie Edwardsburg, Mich., buvo LSS JAV 
Vidurio Rajono skaučių ir skautų vadovų 
sąskrydis. Sis pirmas Didžiųjų Ežerų sri
ties sk.vadovų sąskrydis sutraukė 90 da
lyvių iš šių vietovių - Čikagos, Clevelando, 
Detroito, Grand Rapids ir Omahos. Atvyko 
ir abu Vyriausieji Skautininkai - Seserijos 
VS v. s. L. Čepienė iš Bostono ir Brolijos 
VS v. s. Stp. Kairys iš Toronto. Atstumų at
žvilgiu šiedviem buvo toliausia. Tačiau 
sveikintinas ir Omahos vietininkijos ryž
tingumas,-nes iš ten reikėjo važiuoti per 
12 vai.

Sąskrydį atidarant kalbėjo abu VS. 
Omahos vyr.skaučių būreliui įteikta '-'Sk. 
Aido" 1957/58 m. vajuje laimėta dovana. 
Būrelis surinko varžybose 210 taškų, o 
Omahos skaučių vietininkija visu 100% už
siprenumeravo "Sk.Aidą". Sąskrydis pra
ėjo darbščioje nuotaikoje. Seserijos ir 
Brolijos vadovės išklausė eilę kruopščiai 
paruoštų pašnekesių - skautavimo metodi
kos, skilčių sistemos, religinio auklėjimo 
ir kt. temomis. Pakaitomis įterpti žaidi
mai ir praktiniai užsiėmimai. Specialios 
komisijos savo posėdžiuose apsvarstė IV- 
sios Tautinės Stovyklos reikalus ir prama
tė skautybės šakų darbus, kur atkreiptas 
dėmesys į lietuvybės stiprinimą jaunime.

Penktadienio vakarą paežery užkur
tas laužas, kurio dainų aidas sklido į pla
čias apylinkes. Šeštadienį, lietučiui už
klupus, laužas buvo svetainėje. Abu lau
žai, s. J. Bobinienei sumaniai vedant, pa
dėjo visiems atsipalaidoti nuo įtempto die-- 
nos darbo. Originalūs pasirodymai ir skai
tyti humoristiniai įspūdžiai buvo palydėti 
gausiomis katutėmis ir šūkiais.

Sekmadienį sąskrydžio dalyviai iš
klausė Šv. Mišias, kurias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. B. Markaitis, SJ. Po 
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uždarymo posėdžio vidudienį ir skanių pie
tų sąskrydžio dalyviai išsivažinėjo, linkė
dami vieni kitiems - iki pasimatymo Tau
tinėje Stovykloje! Ilgai jie prisimins jau
kią Linkų sodybą bei malonius jos šeimi
ninkus. Jų sodyba patogi ne tik maloniam 
poilsiui, bet ir našiam darbui, suvažia
vimams.

Sąskrydžio dalyvės-viai dėkingi, JAV 
Vid. Rajono Seserijos vadeivei ps.L.Puske- 
palaitienei ir Brolijos vadeivai ps. A.Ba- 
nioniui bei jų darbštiesiems talkininkams 
už įdėtą triūsą ir širdį, rengiant ir prave
dant šį puikų sąskrydį.

Worcester, Mass.

* (sks) Du Worcesterio Nevėžio tunto sk. 
vyčiai pasižymėjo moksle ir gavo stipen
dijas. Sk.vyčiui sl.D.Glodui Clark U-tas 
paskyrė stipendiją likusiems 3 metams, o 
sk. vytis H.Jakubauskas, šį pavasarį bai
giąs chemijos studijas Holy Cross Kolegijo
je laimėjo stipendiją (Fellowship), toli
mesnėms studijoms tame pačiame u-te.

* (sks) Geg. 11 d. Worcesterio Nevėžio t. 
atlikę tradicines apeigas skauto vyčio įžodį 
davė: sl.R.Židžiūnas, si.K. Matonis, si. 
D.Glodas, psl.A.Norkevičius ir H.Jaku
bauskas.

Sk. vyčių dr-vėje Pulk. J.Šarausko bū
relio kandidatais priimti psl. V.Gailiūnas, 
psl.V.Gedmintas ir A.Pridotkas.

* (sks) Worcestery, Mass., šį pavasarį 
sukako vieneri metai jūrų skaučių "Bangų" 
valčiai ir ketveri metai Dr. V. Kudirkos sk. 
vyčių būreliui. Sukaktys atšvęstos bendra
me kukliame pobūvy.

(TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA)
* Worcesterio skautai ir skautės energin
gai pradėjo 1958 metus. 1957 metais daug 
buvo nuveikta skautiškoje dirvoje, gi šį
met darbas tęsiamas toliau su išaugusiais 
vienetais ir nauju užsidegimu.

* Skaučių Neringos vietininkijos vietinin
kei, v. s. si. Jūratei Micutaitei iš pareigų 
pasitraukus, vietininkės pareigas perėmė 
ps. Ida Šimulynaitė, ilgametė Worcesterio 
skaučių vadovė. Vietininkijos adjutantės 
pareigas eina v.s. psl. Danutė Marcinke
vičiūtė, o paukštyčių draugovei vadovauja 
vyr. sk. Elvyra Štaraitė. Jubiliejiniams 
metams paminėti vietininkijos vadovybė 
yra pasiryžusi praplėsti skaučių žinias apie 
Lietuvą. Be kitų užsiėmimų, kiekviena 
skautė aprengs lėlę tautiniais, savo kilmės 
krašto, drabužiais.

* Skautų Nevėžio vietininkijai šie metai 
yra ypatingai reikšmingi. Vasario 16-tą 
vietininkija buvo perorganizuota į tuntą. 
Skautai Worcesteryje pradėjo organizuotis 
1954 metais Gedimino draugovėje, 1956 
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metais buvo perorganizuoti į vietininkiją, 
o dabar į tuntą. Per palyginti trumpą laiką 
skautų skaičius labai išaugo ir dabar skautų 
gretos apjungia beveik visą lietuvišką jau
nimą Worcesteryje.

* Vasario 16-tos šventė buvo atšvęsta iš
kilmingai, kartu su sesėmis prisidedant 
prie Bendruomenės ir visų lietuviškų orga
nizacijų, bei abiejų Worcesterio parapijų 
suorganizuoto minėjimo. Skautės ir skau - 
tai aktyviai dalyvavo minėjimo p rave dime 
bei programoje - tautinių šokių grupė su 
dideliu pasisekimu pašoko keletą šokių, 
skautės rinko aukas, skautai nurodinėjo 
svečiams vietas ir dalino aukų vokus.

* Kovo mėn. 9 dieną skautai ir skautės pa
minėjo Vasario 16-tą savo tarpe per iškil
mingą sueigą.

* šv. Kazimiero 500 metų gimimo sukak
ties minėjimą Nevėžio tunto ir Neringos 
vietininkijos skautai ir skautės atšventė 
kartu su Šv. Kazimiero parapijos lietuvių 
vyčių 26-ta kuopa ir visomis kitomis Wor
cesterio lietuvių jaunimo organizacijomis. 
Skautams tai buvo pirma proga organizuo
tai pasirodyti vietinių lietuvių tarpe. Mi
nėjimas įvyko kovo mėn. 2 d.

* Spaudos vajus Worcesteryje praėjo la,* 
bai sėkmingai. Nevėžio tuntas užsisakė 
"Skautų Aidą” 100%, Neringos vietininkija 
irgi netoli atsilikusi. "Mūsų Vytį" prenu
meruoja visi skautai vyčiai ir skautai vy
čiai kandidatai. Šis pasisekimas buvo įma
nomas tik s. v. si.R. Marcinkevičiaus, Ne
vėžio tunto spaudos skyriaus vedėjo dėka.
* Šįmet sueina vieni metai nuo jūrų skau
čių Bangų valties įsikūrimo. Bangų valtis 
yra vienintėlė jūrų skaučių valtis visame 
Atlanto Rajone. Ją suorganizavo ir jai 
energingai vadovauja sesė V. Prapuolenytė. 
Sesės su entuziazmu ruošiasi Tautinei Sto
vyklai, kur tikisi susitikti su kitomis jūrų 
skautėmis ir praplėsti savo žinias.
* Balandžio mėn. 19 d. Worcesterio Skau
tų Vyčių Draugovė suruošė linksmavakarį, 
Tai pirmas didesnis vakaras po gavėnios. 
Broliai susilaukė daug svečių iš aplinkinių 
vietovių. Skautų vyčių draugovė susideda 
iš dviejų būrelių: Vinco Kudirkos būrelio, 
kuriam vadovauja s.v. si. R. Marcinkevi
čius ir Pulk. J. Šarausko būrelio su vadu 
s.v. si. R. Jokubausku. Draugovės draugi
ninku yra s. v. sl.A.Glodas.Vinco Kudirkos 
būrelis Worcesteryje veikia jau keturis 
metus. Savo sukaktį broliai vyčiai atšven - 
tė kartu su sesėmis Bangomis balandžio 
mėn. 18 d. Maironio parke.

* Nevėžio tunte keli broliai pasikeitė pa
reigomis. S. v. kand. si. K. Matonis, buvęs 
vilkiukų dr-vės adjutantas perėmė skautų 
Gedimino draugovės adjutanto pareigas; 
Vilkiukų draugovės adjutantu yra paskirtas
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s.v. kand. psl. V.Gailiūnas.

* Worcesteryje jau keli metai sėkmingai 
veikia skautų-čių tautinių šokių grupė, su
organizuota vyr. sk. Elės Vizbaraitės-Ba- 
nevičienės, dabartinės Atlanto Rajono va- 
deivės. Sesei Elei pernai rudenį iš parei
gų pasitraukus, grupės vadovavimą perėmė 
vyr.sk. Janė Vizbaraitė. Tautinių .šokių 
grupė ir toliau gražiai pasirodo ne tik lie
tuvių, bet ir apylinkės amerikiečių tarpe.

Šiais metais grupė dalyvavo dviejuo
se Lietuvos Nepriklausomybės minėjimuose, 
Vasario mėn. 16 ir 23 dienomis, taip pat 
Bendruomenės suruoštame Humoro vaka
re, vasario mėn. 8 d. Vasario 8 d. skau
tai šoko ir amerikiečiams, didžiulės Nor
tono kompanijos meno vakare. Amerikie
čiai buvo susižavėję tautiniais šokiais, o 
ypatingai tautiniais drabužiais.

Šią grupę sudaro Worcesterio Nerin
gos vietininkijos skautės ir Nevėžio tunto 
skautai. M.

ATLANTO RAJONAS

* (sks) Bal. 26-27 d. New Britain, Conn., 
Šv. Andriejaus par. patalpose buvo Atlanto 
rajono skautų-čių vadovų sąskrydis. Jame 
dalyvavo apie 60 vadovų iš Bostono, Wor
cesterio, Hartfordo, New Britaino, Water- 
burio. New Haveno, Bridgeporto, Eliza- 
betho, N.J., ir New Yorko.

J Tautinę Stovyklą iš Atlanto rajono 
vyks reprezentaciniai vienetai.Negalintiems 
į ten vykti bus surengtos stovyklos netoli 
namų. Brolijos Atlanto rajono vadijos na
riai - ps.G.Vildžius, v.sl.A.Saulaitis, jū
rų s.Ig.Petniūnas ir ps. V. Pileika kalbėjo 
sk. šakų lavinimo, instruktavimo ir pa
žangumo varžybų temomis. Vietovių atsto
vai davė savo pranešimus apie veiklą jų 
vienetuose.

Suvažiavime dalyvavusi Seserijos VS 
v. s. L.Čepienė skaitė pašnekesį apie jau
nuolio charakterio žymes. Taip pat daly
vavo Brolijos VS Pavaduotojas v.s. A.Ma
tonis ir kt.

Šeštadienį vakare buvo koncertas ir 
šokiai. Meninę programą pasigėrėtinai at
liko New Yorko skautų vyčių oktetas ir 
B.Zdancevičienės vadovaujama Hartfordo 
skautų tautinių šokių grupė.

Suvažiavimo ir skautų globėjo Šv. Jur
gio šventės proga vietos lietuvių radijo 
programoje, kurią veda v. si. VI. Plečkai
tis, kalbėjo New Yorko tuntininkas ps. R. 
Kezys.

Po suvažiavimo buvo iškilminga Hart
fordo skautų ir skaučių sueiga su įžodžiu. 
Apie Šv. Jurgį kalbėjo kun.Dr. V.Cukuras.

Suvažiavimą ir dalyvių nuoširdų pri
ėmimą sklandžiai atliko Hartfordo skautai 
ir skautės,vadovaujant Tėviškės vietininkui 
ps. V. Zdaniui.

* Senųjų Lapinų Klajūnų būrelis, kurį su

daro kariai ir daugumas iš jų yra Vokieti
joje, dažnai susirenka, leidžia Informacinį 
nariams raštą, atlieka skautiškus darbus. 
Jiems vadovauja ps.C. Kiliulis ir v. si. R. 
Bričkus. Pastarasis yra vienos amerikie
čių dr-vės draugininku.

* Šv. Antano Liet. Gimnazijoje Maine įsi - 
steigusi skautų draugovė pasirinko DLK Vy
tauto vardą. Ją sudaro dvi skiltys - Pan
terų ir Žalčių. Vadovauja psl. Vinces Gry
bauskas.

* Žalgirio Skautų Tunto (Bostonas), Brock- 
tono DLK Vytauto Dr-vė gegužės 4 d. at
šventė Šv. Jurgio-Skautų Kankinių ir Mo
tinos dienas bei ta pačia proga pašventino 
dr-vės vėliavą, kurią padovanojo ponai 
Bliudnikai. Draugininkas ps. Juozas Sta
šaitis iš Vadeivos s.A.Banevičiaus priėmė 
skautininko įžodį.

Australijos Rajonas
* (sks) Džiugo tuntas Melbourne, Austra
lijoje, jau turi skautų būklą. Lietuvių Namų 
priežiūros k-jos pirm. s.A.Zubras prane
šė tuntininkui ps. E. Pankevlčiui, kad mūsų 
skautams užleidžiamas vienas kambarys 
būklui naujai nupirktame lietuvių name. Šis 
nutarimas skautuose sukėlė daug džiaugs
mo, nes neteks vargti dėl patalpų suei
goms ar mažesniems skautiškiems paren
gimams. Jie yra dėkingi Lietuvių Namų 
Tarybai už suteiktą pastogę, kurioje ne
delsdami tinkamai įsikūrę. Būklo adresas: 
12 Francis Grove, Thornbury, Vic.,Aus
tralia.

* (sks) Melbourne Džiugo tunto skaučių 
draugininkė v. si. B. Pranaitytė baigė Slau
gių Mokyklą ir atliko stažą ligoninėje. 
Skautės-tai džiaugiasi jos atsiekimais ir 
linki sėkmės ir didelio pasiaukojimo tarny
boje artimui.

* (sks) Bal. 26 d. Melbourno Džiugo tun
tas iškylavo gražioje Healsville apylinkėje. 
Ten jie stebėjo rezervate įvairius gyvulius 
ir paukščius, apžiūrėjo Maroondah už
tvanką, žaidė skautiškus žaidimus, daina - 
vo ir pasišoko. Iškyla sumaniai suorgani
zavo v. si. K. Kuzmickas, o jos programą 
atsidėjęs pravedė jūrų ps. A. Gabas. 32 
skautai ir skautės malonioje gamtoje pra
leido 12 vai.

ASS SUVAŽIAVIMAS

( Dėl vietos stokos aprašymas trumpintas.
Red.)

Pavasario žiedais pasipuošusi Urbana 
gegužės 9-11 dienomis suviliojo 185 daly
vius iš įvairių Amerikos ir net Kanados 
pakampių, įskaitant Clevelandą, Čikagą, 
Detroitą, Hartfordą, Omahą, Torontą, 
New Yorką, neišskiriant nė gausaus skai
čiaus šeimininkų urbaniečių į Visuotinį Me- 
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tini Akademinio Skautų Sąjūdžio Suvažia
vimą.

Suvažiavimąs pradėtas nuotaikingu 
"Dainų Festivaliu" Prehn restorane. Tačiau 
oficialiai atidarytas tik šeštadienį apie 
pietus universiteto YMCO'os patalpų salė
je. Po trumpo Urbanos ASS pirmininko 
senj. S. Milišausko atidaromojo žodžio ir 
ASS pirmininkės fil.Dr. J.Aglinskienės pa
sveikinimo ir prezidiumo sudarymo senj. 
T.Remeikis pristatė programos apybrai
žą ir tikslus.

Dr. Julius Kaupas savo paskaitoje nu
švietė lietuvių kultūros ideologinius pagrin
dus'.

Kun. Dr. Kubilius patiekė "Istorinį 
Žvilgsnį į Lietuvių Tautos Filosofus". Čia 
bendrais bruožais buvo nupasakota lietuvių 
filosofinės tendencijos, suskirstant mūsų 
filosofus į teistinės ir ateistinės filosofijos 
atstovus.

Po to vyko bendras ASS organizacinis 
posėdis, Korp I "Vyties" ir ASD posėdžiai 
ir iškilminga ASS sueiga, kurioje kandida
tėms G.Gudaitytei, J.Gelažiūtei, G.Mus
teikytei, ir V. Vilutytei buvo suteiktos tik
rosios narės juostelės, o broliai: J.Geru
laitis, R. Gruodis, R. Kašuba, S. Mickus, 
V. Rūbas, A.Rumšą, VJStropus ir J.Vazbys 
pakelti į senjorus.

Vėliau toje pačioje salėje įvyko iškil
mingas banketas. Fil.V.Šliupui pirminin
kaujant, buvo perskaityti sveikinimai, žo
džiu sveikinant Dr.V.Vygantui ir K.Dirkiui, 
po kurių fil. B. Kviklys kalbėjo tema "Aka
deminio Skauįų Sąjūdžio Kelias" sekė visus 
nudžiuginanti maloni staigmena, kad ASS 
Dr. Vydūno Šalpos Fondas paskyrė $200 
negrąžinamą stipendiją ASS nariui-ei stu
dijuoti šią vasarą lituanistiką Fordhame. 
Antra, dar malonesnė žinia lietė praneši
mą, kad Akademinis Skautų Sąjūdis paska
tinti lietuvių literatūros išsivystymą mūsų 
jaunimo tarpe paskyrė $150 premiją bet 
kokiam prozos kūriniui ir taip pat $150 
premiją bet kokiam poezijos kūriniui,Po to 
vyko linksmoji dalis:

N. Šalkauskaitės deklamacija, Urba
nos mergaičių kvartetas, susidedantis iš 
E.Kaminskaitės, A. Mogenytės, G.Gudai
tytės ir D.Verbickaitės ir, Urbanai nepa
siduodant, harmoningas Čikagos kvartetas, 
susidedantis iš D. Partuškaitės, Z. Biliū- 
naitės, A.Kliorės ir R.Korzono, akompa
nuojant K. Jauniškiui.

Sekmadienį, po pamaldų Sv.Jono Kop
lyčioje ir bendrų pietų skubiai buvo pra
dėta antra dalis paskaitų ciklo. Nesant fil. 
R. Silbajoriui, jo paskaitą "Jaunieji Kū
rėjai Pavergtoje Lietuvoje" buvo perskai
tyta t. n. Dalios Tallat-Kelpšaitės.

Antras dienos ir paskutinis suvažia
vimo prelegentas fil.V.Černius metė"Zvilgs- 
nį į Amerikos Civilizacijos Ideologinius 
Pagrindus".

Ir taip baigėsi dviejų dienų darbingos, 
bet dar linksmesnės dienos, vedančios prie 
uždarymo, pravesto fil. A.Avižieniaus
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Suvažiavimui pirmininkavo G. Šernas ir 
S.Banaitis; sekretoriavo D.Koklytė ir G. 
Rimkutė. Per visą suvažiavimo laiką gre
timame YMCos kambaryje vyko studijuo
jančių ASS narių meno darbų paroda. Buvo 
išstatyta K. Zapkaus tapybos darbai, Z. 
Biliūnaitės tapyba ir litografija, A. Sidzi- 
kauskaitės ir V. Rūbo akvarelės ir V. Pa- 
vilčiūtės pora darbų. Ypač K. Zapkaus ir 
pora Z. Biliūnaitės paveikslų buvo tikrai 
dėmesio verti. D. B.

Gal dar šiandien anksti sprąsti, kaip 
šiais metais pavyko Šv. Jurgio/Skautų Kan
kinių Dienos Gerasis Darbelis. Reikia ti
kėtis, kad vienetai šį mūsų visų Gerąjį Dar
belį atliko, bet dar nesuspėjo išsiųsti DF 
Iždininkui surinktus pinigus. Kitu atveju 
vaizdas tikrai būtų liūdnas - tuo tarpu tik 
iš vieno LSB vieneto gautas Gerasis 
Darbelis. Iš praeities žinome, kad su 
surinktų pinigų persiuntimu dažnai vėluo
jama, tai ir yra vilties, kad šių metų Šv. 
Jurgio/Skautų Kankinių Dienos GerojoDar- 
belio daviniai yra žymiai geresni, negu 
kad DF tai gali šiandien pateikti.

Nuo š. m. balandžio mėn. 12 dienos iki 
š. m. gegužės 12 d. Džiamborės Fondo Iž
dininką pasiekė sekančios aukos:

5. "Skautų Aido" vajuje-konkurse
pavienių platintojų tarpe V vie
tą laimėjęs ps. Juozas Tre
čiokas, Hamilton, Ont. savo 
premiją skiria DF $11.00

6. Londono, Ont. Simano Daukanto 
d-vės Šv. Jurgio/Skautų Kanki
nių Dienos Gerasis Darbelis,
per sesę Vidą Čegytę $ 6, 20

Viso $17.20

Iki š. m. balandžio mėn. 12 d. 
buvo surinkta - $47.00

Viso DF Talkos bėgyje ikiš.m. 
gegužės mėn. 12 d. DF Iždinin
ką pasiekė - $64.20

Lietuviškasis Džiamborės Fondas
mielam p. J. Trečiokui ir Londono, Ont.Si
mano Daukanto dr-vės jauniems broliams 
ir sesėms labai nuoširdžiai dėkoja.

DF TALKOS GERADARIAI:
3. ps. Juozas Trečiokas, Hamilton,

Ont. $11.00

Džiamborės Fondą pasiekia aukos, jį 
pasiekia ir malonūs laiškai, kuriuose daž
nai mieli broliai stengiasi su DF Sekretorių-
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Liechtensteino Kunigaikštis Emanuelis, 
apdovanotas aukščiausiu LSS Geležinio 
Vilko Ordinu, Šv. Jurgio-Skautų Kankinių 
Dienos proga per BUS atsiuntė sekantį 
sveikinimą:

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

ŠIRDINGIAUSI SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI LIETUVIAMS SKAUTAMS

IR TEGU DIEVAS LAIMINA IR PADEDA LIETUVAI.

PRINZ v. LIECHTENSTEIN

mi pasidalyti mintimis, jam patarti ar pa
linkėti DF geriausios sėkmės. Už šiuos 
laiškus DF Sekretorius mieliems broliams 
yra ir liks labai, labai dėkingas. Pagal 
galimybes, anksčiau ar vėliau, visi šie 
laiškai liko atsakyti.

Džiamborės Fondas pakartotinai prašo 
atsiskaityti su DF Iždininku už 1957 metais 
išleistus Jubiliejinius ir DF ženklus. La
bai daug kas to dar iki šios dienos nepa
darė. Nedelskime - piniginius reikalus pri
dera sutvarkyti kaip galima greičiau, tiks
liau.

Labai lėtai eina anglų kalba išleisto 
leidinio apie LSB "White Badge" platinimas, 
labai lėtai vyksta už jį atsiskaitymas.Džiam
borės Fondas ir čia prašo iš brolių skautų 
ir vadovų bei mūsų bičiulių daugiau talkos, 
daugiau paramos. Visi galime ir turime 
įsijungti į "White Badge" platinimo vajų. 
"White Badge" ekspeditoriaus adresas: 
Mr. Majauskas, 122 Rectory St. 
London, Ont., Canada. Vieno "Whi
te Badge" egzemplioriaus kaina $1.25. Pla
tinantis vienetas sau pasilieka 25ę, o DF 
Iždininkui persiunčia $1.00.

Šiandien, baigdamas šį ataskaitinį 
straipsnį, DF Sekretorius nori pranešti, 
kad LSB VS sutikus, Džiamborės Fondo 
Sekretoriaus pareigas perduoda p s . Pra
nui Pakalniškiui, 1331 16th St., 
Santa Monica, Calif.,USA. Visos 
aukos, visas su DF surištas susirašinėji
mas turi būti nukreiptas ps. Pr. Pakalniš
kio vardu. D F Iždininko pareigas perima 
ps.K.Pažemėnas.

Man tik lieka dar kartą,ir tikrai la
bai, labai nuoširdžiai padėkoti 
visiems vilkiukams, broliams skautams ir 
vądovams bei gerbiamiems skautų tėve
liams ir bičiuliams, mieloms mūsų sesėms 
skautėms, už jų aukas ir talką Džiamborės 
Fondui. Broliškai dėkoju už talką DF įga
liotiniams. Ypatingą padėką tariu BUS Ve
dėjui s. A. Banevičiui, kuris DF labai daug 
padėjo.

Bet ir dabar dar aš, mielas "Skautų 
Aido" skaitytojau, turiu vieną, didelį pra-

* v.s. dr, Pr. Neniškis dalyvavo Gilwelio 
Kursų Lektorių kursuose, kovo 29 d. -ba
landžio 2 d., o taipgi ir jų konferencijoje - 
bal.3-7 d.d., Jamaikoje, v.s,Neniškis tu
rėjo progą painformuoti aukštuosius Gil
welio vadovus apie lietuvių skautų veiklą 
laisvame pasaulyje.

* Vengrų Skautų Sąjungoje įsisteigė Stu
dentų Skautų šaka, kuri pradėjo leisti Ba- 
golyhirado (Pelėdų Žinių Laiškas). Veng
rai nori užmegsti artimesnius santykius su 
lietuviais.

* Izraelio Skautų-čių Federacija šią vasa
rą valstybės 10-mečio proga ruošia tau
tiną stovyklą.

* BUS pakvietė į IV Tautinę Stovyklą Estų, 
Latvių, Vengrų, Ukrainiečių, Rusų, Čekų 
ir Lenkų Skautų Sąjungas pasiųsti bent po 
vieną ar dvi skiltis. Iš kai kurių Sąjungų 
jau yra gauti teigiami atsakymai - tikima, 
kad TS susidarys gražus būrelis svetimtau
čių.

šymą: Nepamiršk Lietuviškojo 
Džiamborės Fondo - mūsų visų 
Fondo I Broliui Pranui Pakalniškiui linkiu 
daug sėkmės ir ištvermės eiti DF Sekre
toriaus pareigas.

s.O.Gešventas

PATIKSLINIMAS:

Š.m. "Sk.Aido" Nr.4 (24 psl.)Admi
nistracijos padėka patikslinama taip: au
kojo ne J. Čeponkaitė, bet J.Čepukaitė, To
ronto, 1.85 dol.

PADĖKA:

"Sk.Aidui" paremti aukojo: Z. Rumšą, 
Chicago, 0.88ę.

Administracija reiškia gilią padėką.

"S. A". A dminis tratorius
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ORGANIZUOJASI SKAUTAI

* Punsko lietuvių vidurinėje mokykloje 
organizuojasi lietuvių skautų vienetas. Tu
rimomis žiniomis į vienetą yra įstoję - 
10 klasės 4 berniukai, 9 klasės - 3 ber
niukai ir 8 klasės - vienas.

Jiems vadovauja vienas mo
kytojas. Pradžia nėra lengva, nes nei va
dovas, nei berniukai neturi tam reikiamo 
patyrimo.

Punsko lietuvių vadovai pageidauja, 
kad mūsų skautai ir vadovai susirašinėtų 
su jų skautais. Mūsų skautams tas susi
rašinėjimas būtų dar ir asmeniškai vertin
gas, nes jie susirašinėdami galėtų keistis 
ir pašto ženklais. Dabar Lenkijoje yra 
išėję daug įdomių pašto ženklų.

* Mūsų skautų vadovai ir skautai, kurie 
norėtų susirašinėti su Punsko lietuviais 
skautais, prašomi kreiptis į v.s. V.KIZ- 
LAITĮ, 1272 EAST 71 ST., CLEVELAND 3, 
OHIO, USA ir galėsite gauti smulkesnių 
informacijų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

GINTARĖLĖ, J.Narūnės legenda, 24 psl. 
ir viršeliai, dail. Vl.Stančikaitės iliustra
cijos, leidykla - Editorial Bedout, Medellin, 
autorė visas teises pasilaiko, kaina nepa
žymėta. J.Narūne Lietuvos gintaro atsira
dimą šia vaikams skirta knygute origina
liai sulegendarina. Spalvotos dail. Vl.Stan
čikaitės iliustracijos vykusiai autorei pa
deda išreikšti tai, kas tokių žanrų kūri
niuose žodžiais sunkiai išreiškiama. Sto
kojant išeivijoj spalvingų vaikams knygelių 
lietuvių kalba, Gintarėlės pasirodymas yra 
didelis įnašas mūsų vaikų literatūron.

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS, 56 psl. iliust
ruotas leidinys Lietuvos pergalėms krep- 
šinyje prisiminti. Redagavo Edv. Šulaitis . 
Viršelio užrašą piešė Vyt.Buzikas, spaus
dino M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Lei
dinyje apžvelgta krepšinio vystymasis 
Nepr. Lietuvoj, smulkiau aprašytos tarp
valstybinės pirmenybių rungtynės, duota 
žinių apie šių dienų krepšinį Lietuvoje, pa
rinkta medžiagos apie krepšinį tremtinių 
stovyklose ir dabartinėse lietuvių kolonijo
se laisvame pasaulyje.

SPORTO ŽINIOS, NR. 3(4), NR. 4(5), mėne
sinis lietuvių sporto laikraštis.

PĖDSEKIS, NR. 3(6), NR. 4(7), Australijos 
Aušros tunto skautų-čių laikraštis.

BUDŽIU, NR.3, informacinis lapelis jau
nesniems skautų vadovams. "Lapelis" turi 
42 didelio formato puslapius ir viršelius. 
Daug vertingos medžiagos skiltininkams. 
Leidžia LSB JAV Atlanto rajono Skautų 
Skyrius.

LSS-gos Seserijos, Brolijos Tiekimo 
Skyriuose ir Jūrų Skautų Skyriuje 
parduodami:

Skaučių ženkliukai-Rūtelės po $1.00 
Skautų " - Lelijėlės " 0.50
Skautų vyčių ženkliukai " 0.50
Jūrų skautų ženkliukai " 0.70
Jūrų skautų-Budžių ženki. " 1.00
Metinės žvaigždutės " 0.15
Lietuviškos penkmetinės žv. " 0.25
Tautiniai trikampiai-skydai " 0.25
Skilties, d-vės ir laivo kny
gutės " 0.75
Skautiški vokai laiškams
popierius (6) 0,25
Repr. Seserijos leidinys - 
"A visit with Lithuanian Giri 
Gidės” — 0.50
Repr. Brolijos leidinys -
"White Badge" -- 1.00
"Buriavimas ir Jūrininkystė"
B. Stundžios — 2.00
"Žvaigždėtos Naktys"-J. Au- 
gustaitytės - Vaičiūnienės 1.00

Sesės ir Broliai Vadovai ir Skau- 
tės-tai, visais reikalingų reikmenų 
reikalais kreipkitės įTiekimo Skyrių.

Užsakymus siųsti su pinigais: 
S.Januškevičienė, 611 So.California 
Ave., C hie ago. Ill., A. Augustinas, 
4612 So.California Ave., Chicago 32, 
Ill., L.Knopfmileris, 5749 So.Car
penter St., Chicago, Ill.
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