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Mūsų mielų skautų vadovų

' ALEKSĄ MA TONĮ,

i kuriam šiais metais sukanka 35 m.
I skautiškos veiklos ir rugpiūčio 27 d. 
] 50 m. amžiaus, nuoširdžiai sveiki-
’ na ir linki toliau taip gražiai dirb-
1 ti mūsų jaunimo gerovei

! Draugai ir prieteliai
' iš Waterburio

SVE IKINIMAS

v. s. ALEKSĄ MA TONĮ, š.m. rugpiūčio mėn. 27 d. atšventusį savo 50 gim
tadienį, nuoširdžiai sveikina ilgiausių ir našiausių metų linkėdami

LSB VS, GG ir VADIJA

PRANEŠIMAS S-GOS GARBĖS ŽENKLU 
REIKALU

S-gos Garbės Ženklų įsigijimo rei
kalas eina prie galo: netrukus visi ženklai 
bus visiškai sutvarkyti ir juos galės įsigyti 
visi, kurie yra apdovanoti. Visų garbės 
ženklų juostos jau išaustos. Geležinio Vil
ko ordinų gali kiekvienas apdovanotasis jau 
įsigyti. Rozetės pagamintos visiems or
dinams ir jas galima įsigyti, atsiunčiant 
60ę už vienetą. Kol kiti ordinai bus atkalti, 
patariama įsigyti rozetes ir jas prie uni
formos dėvėti. Kai kuriais atvejais, ypač 
prie stovyklinių uniformų, rozetes nešioti 
labiau tinka, nei patį garbės ženklą.

Ūkio Skyriui perėmus garbės ženklų 
tiekimo reikalą, visi ženklai tapo peržiū
rėti, persvarstyti, perklasifikuoti. Ateity 
tuo reikalu problemos nebus. Yra įvesti 
nauji laipsniai rėmėjams (Už Nuopelnus ir 
Padėkos). Visiems garbės ženklams su
teiktos standartinės spalvos, pagal kurias 
ir naujos juostos išaustos.

Ateity garbės ženklų užsakymo reika
lais patariama kreiptis į vienetų vadovus, 
kurie, sudarę bendrus sąrašus, atsiųs 
Ūkio Skyriui užsakymą.Tikresniam vaizdui, 
kiek garbės ženklų reiktų dabar užsakyti, 
mums jau reikalingi provizoriniai sąrašai, 
kiek ir kokių ženklų vienetai norėtų. Vie
netų vadovus (tuntininkų, vietininkų ir ats
kirų būrelių; liečia Seserijos ir Brolijos 
administracinius vienetus) prašome minė
tus sąrašus pristatyti mums iki š.m.spa
lių 30 d.

Taip pat pranešu, kad S-gos Ūkio Sky
rius yra pagaminęs tautines trispalves 
juosteles prie uniformos, kurias galima 
užsakyti atsiunčiant 35ę už vienetą. Nei 
garbės ženklai, nei kiti Ūkio Skyriaus pa
gaminti reikmenys s k o 1 o n nebus siun
čiami. Užsienio rajonuose kainos deri
namos pagal USA dolerio vertę. Šių reik
menų užsakymo reikalu galima kreiptis: 
P. Pakalniškis, 1331 16th St., Santa Monica, 
Calif., USA, arba: K. Pažemėnas, 1224 
Stanford St., Santa Monica,Calif., USA.

ps. Pr. Pakalniškis

: PADĖKA

Skautų Korp! "Vytis" filisteriui 
I dr. JONUI YČUI Toronte, finansavu

siam LSB Tautinės Stovyklos gai - 
rėš ir varžybas laimėjusioms drau
govėms garbės kaspinų įsigijimą, 

i reiškiama nuoširdi padėka.

; LSB VADIJA

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

AR JAU TURI ĮSIGIJĘS *
* "SKAUTYBĘ BERNIUKAMS"? *
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O KAS GI TOLIAU?Praėjo vasara. Nusileido stovyklų vėliavos, ne vienam šird| pajudinusios, ašaras išspaudusios. Reikia vėl grįžti j miestus, j kasdienini gyvenimą. Tartum jau viskas pasioaige, nieko skaidresnio, nieko džiuginančio ateity. Ir kas toliau — ne vienas gal klausia. Laukti Kitos vasaros, laukti stovyklų? Ne — sKautybė nėra vien tiK stovyKlavimas. Tu esi skautas-ė visus metus. Jei tau patiko šios vasaros stovykla, kurioje tu praleidai savaitę ar dvi, tai tik del to, kad ji buvo gera, kad jai ruošeisi, kad skautavai ir žiemos mėnesiais, kad nebuvai nuo savo vienetų atitrūkęs-kusi.Prasideda sueigų laikas. Lankyk jas stropiai. Jei jos kartais ir neįdomios tau, neniurnėk, o įnešk nuotaikos, būk kūrybingas, pagalvok, kuo galėtum prisidėti, kad įdomiau pasidarytų. Vien iš šalies kritikuoti, nieko pačiam nedirbant, nėra skautiška. Ugdykime save pareigai ir darbui tinkančiais, o tik paskui — kritikais.Besimokąs jaunimas grįžta prie tolimesnio mokslo, studijų. Visur ir visada mokslas buvo ir palieka didžiausias turtas. Ir tai taip pat pagrindas šviesesniam, lengvesniam gyvenimui. Ne visi kartais gali lankyti reguliarias mokyklas. Tokiems reikėtų kibti į vakarines. Kiekviena įgyta specialybė, amatas suteikia platesnių galimybių surasti lengvesnio, pelningesnio darbo. Skautas-ė nenori būti paskutinis. Veržtis, siekti, mokytis, jaunas dienas ne veltui praleisti — tai sveikai galvojančio pažiūra.Bus paskelbtas vėl “Skautų Aido” platinimo vajus. Dalyvauk jame, būk tą laikotarpį kartu su visais, galvok, kad savoji lietuviška spauda išlaikyti reikia, nes ji mūsų tautinės kultūros vainikas. Mažieji nebe labai noriai lietuvišką knygelę ar laikraštėlį į rankas ima. Tai liūdna tiesa. Bet daugeliu atveju tai priklauso nuo tėvų, nuo orga

nizacijų vadovų. Pasitaiko ir pasigėrėtinų pavyzdžių. Ir čia tu turi budėti, ir čia padaryk viską, ką gali.Ir reikia laiko viskam: mokslui, sueigoms, varžyboms, pramogoms, poilsiui. Ar galima suspėti? Dažnai skundžiamasi laiko stoka. Bet taip pat dažnai laikas naudojamas, be tikslo slampinėjant gatvėmis, menkaverčius filmus bežiūrint ,arba visai niekuo neužsiimant, kai valandos būna nei poilsis, nei darbas. Kasdien savo organizacijai pašvęsk pusvalandį, per savaitę būsi skautybei davęs-vusi 3% valandos, per metus — daugiau kaip dvi savaites. Ir ar tai būtų neįmanoma? Reikia tik noro, planingesnio gyvenimo — ir viskas klosis geriau, negu manai.Su vasaros stovyklų pabaiga tavo darbai nepasibaigė. Daugiau entuziazmo, daugiau noro darbui, kuris pinigais neapmokamas.Čia pat Lapkričio 1-oji. Ar šįmet tu būtum galėjęs džiaugtis gražiomis stovyklomis, jei ne anas mažasis būrelis prieš 40 metų, ana pirmoji skiltis? O tai juk buvo entuziastų, idealistij grupė. Savo didžiąją sukaktį geriausiai paminėsime, stengdamiesi būti tokiais, kokie buvo mūsų pirmieji.
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Širdis už širdį
Alfa Sušinskas

Seno padavimo pasakojimu, kartą Dievas dorybėms (savo tarnaitėms) suruošęs danguje didelį pokylį. Visos dorybės ten susirinkusios nepavėluo- damos.Nusižeminimas sėdėjęs prie Dievo stalo paskutinėje vietoje; Artimo Meilė dalinusi valgius dideliais kiekiais; Kantrybė nė kiek nesiraukusi ir ne- murmėjusi, patarnaujama paskutinė; o Tikėjimas ir Viltis kartu sėdėję. Kiekviena dorybė puikiai jautusis ir bepo- kyliaudama smagiai leidusi laiką.Pačiame pokylio įkarštyje Artimo Meilė pastebėjusi, kad dvi dorybės at- rodžiusios visai svetimos viena antrai. Ji labai nustebusi, nes iki šiol maniusi, kad jos visada kartu būnančios; dėl to ji ir susodinusi jas abi šalia viena antros. Ilgai nelaukdama, Artimo Meilė priėjusi prie šių dviejų dorybių ir jas paklaususi, ar jos esančios kada nors susitikusios. Kai jos atsakiusios, jog dar nepasižįstančios, ji panorėjusi jas supažindinti tardama:— Geraširdiškume, prašau susipažinti su Dėkingumu!Abi dorybės labai nustebusios, kai viena apie antrą sužinojusios.Tada Geraširdiškumas tuojau pasiskubinęs ir taręs Dėkingumui:— Mes abu visada turėtume kartu būti. Deja, už patirtą gerumą žmonės nelabai linkę atsilyginti dėkingumu. Dėl to mums kaip ir neteko anksčiau susitikti,..Šis gražusis padavimas, nors ir sustiprintomis spalvomis, alegoriškai pavaizduoja gana dažną ,bet liūdną reiškinį žmonių gyvenime: nedėkingumą.Vargu ar yra toks žmogus, kuris išsiverstų be kitų pagalbos. Vienas pats jis neįvaliotų gyventi, nesinaudodamas kitų žmonių paslauga. Už daug ką, gaunama iš kitų, žmogus niekuomet neįstengia atsilyginti, ir io dėkingumas čia tėra lyg vienintelė kaina, mokama už gaunamą betkokia gėrybe ar vertybę; dvasinę ar medžiaginę. Visaip patiria žmogus kitu gerą širdį, tačiau už ją ir savo gera širdimi jis turi atsilyginti.
2

Mes esame Viešpaties Kūrėjo vaikai ir visai tmka, kad Jį prašome įvairių malonių, visokios pagalbos. Betgi mūsų dėkingumas Jam dažnai yra daug mažesnis ir retesnis, negu mūsų prašymai.Du angelai danguje dirbę maldų registracijos skyriuje. Vienas iš jų ouvęs labai apkrautas aarbu ir turėjęs dirbti net antnormines darbo valandas. ts.as seKunae vis naujos maldos buvusios siunčiamos jo telefono laidu, tuo tarpu antrasis angelas neturėjęs ko veikti ir skambinęs arfa. Tik kada nekada kokia malda pasiekdavusi jį telefonu.Pirmasis angelas nebeiškentęs ir taręs antrajam:— Sakyk, kodėl aš turiu tiek daug darbo, o tu sėdi beveik dykas, neturėdamas ko veikti?Tada antrasis angelas jam šitaip paaiškinęs:— Čia ne mano kaltė, bet žmonių, gyvenančių žemėje. Manau, turėtum suprasti: juk tu tvarkai jų prašymus, o aš — padėkas...Žmogaus dėkingumas Viešpačiui Kūrėjui yra vienas iš gražiausių religinio gyveninio bruožų: dėkingumu Dievui žmogus išreiškia Jam savo meilę, pripažindamas Jį savo Valdovu ir visko Davėju.Ir dėkingumas kitam žmogui, artimam ar svetimam, yra šviesi charakterio žymė: jis yra žmoniškumo dalis ir viena iš artimo meilės išraiškų.Šeima yra pirmoji ir pagrindinė vieta, kur dėkingumas turi užsimegzti ir kur jis gali pilnai sužydėti. Iš mažens neįpratintas ir nenuteiktas būti dėkingas, žmogus ir vėlyvesniajame amžiuje nepasižymi dėkingumu. Šeimos nariai turi suprasti ir atjausti, ką jie joje gauna, ir už viską saviškiams jie turi būti dėkingi meiliu žodžiu ir mandagiu veiksmu.Mokykla su mokytojais, mokiniais ir draugais vėl yra kita didelė jaunystės proga, kur jaunasis gali parodyti dėkingumą už įvairią pagalbą ir visokią paslaugą.
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Skautas — gamtos 
draugas.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

Žmogus, kuris atideda darbą, trokš
damas dvasios ramybės, atpras nuo 
darbo, kol ta ramybė ateis. Dirbk vi
sokiose sąlygose, bet kokiose sąlygose.

Handemanas

PR. GENYS

GIMTOJI ŽEMĖ

Pagaliau iki savo gyvenimo saulėlydžio geros širdies žmogus visur ir visada suranda progų, kuriomis jis jaučiasi įpareigotas būti dėkingas kitiems žmonėms.Deja, yra gausu ir nedėkingų charakterių, kurie greitai užmiršta iš kito patirtą gerą širdį, kurie tik iš kitų telaukia dėkingumo, o patys nesijaučia privalą būti dėkingi kitiems. Tokie žmonės dažniausiai esti savimyliški tipai, tegyveną žemam egoizmui, vien sau. Nedėkingumas tėra išorinis piktos ir savimyliškos širdies drabužis.Dėkingas žmogus nesileidžia užkrečiamas kito nedėkingumu: jis visada yra pirmasis padėkoti, nė kiek nelaukdamas, kol kitas jam dėkingumą parodo.Dėkingumas yra taurios ir kilnios širdies išraiška. Jis suartina žmones, dažnai paskatina į didelius darbus ir praskaidrina žmonių santykius.Dėkingumu daugiau pasiekiama, negu vien reikalavimu, pasipūtimu, dirbtiniu pranašumu ir autoriteto pabrėžimu.

Einu, o kelias sukasi. 
Prie kelio Dievas rymo. 
To vargo kalnus sukasėm 
Iš tų pilkų arimų.

Žalia dirva po kojomis, 
Apglėbia akys lauką. 
Švelnių bangų linguojami 
Žali rugeliai plaukia.

Išdryko rūkas slėniuose. 
Rasa ant šiaudo renkas. 
Linguoja daigus mėlynus 
Malonios vėjo rankos.

Brangi tu, vargo tėviške, — 
Seni klevai ir uosiai...
Tave, kaip gėlę dievišką, — 
Tave širdy nešuosi...
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A. S. S. STOVYKLA
Skautai Akademikai kiekvienais me

tais buriasi savo metinėje stovykloje. 
Ten yra proga, susirinkus didesniam 
skaičiui iš įvairių vietovių, giliau pa
nagrinėti organizacinius bei šiaip rūpi
mus klausimus ir pagaliau, pasidžiaugti 
gražiąja Kūrėjo gamta.

Šiais metais, birželio 28 - liepos 6 d.d. 
įvyko VIII-ji A.S.S. metinė stovykla 
smėlėtoje Michigan ežero pakrantėje. 
Stovyklautojų buvo iš Čikagos, Cleve- 
lando, Detroito ir Urbanos, kurių bend
ras skaičius savaitgalio metu siekė 120 
asmenų.

Stovyklą rengė Čikagos ASS skyrius, 
kuriam pirmininkauja senj. Sigitas Ba
naitis. Stovyklos viršininku buvo kvies
tas f ii. Eugenijus Vilkas, o atskirais se
sių ir brolių rajonų komendantais buvo 
t.n. Danutė Bartuškaitė ir fil. Raimun
das Korzonas. Programą tvarkė senj. 
Šarūnas Milišauskas, o vyr. laužave- 
džiu buvo fil. Arvydas Kliorė. Buvo 
taip pat leidžiamas dienoraštis “Sto
vyklos Dienos”, kurio redaktoriais bu
vo t.n. Dalia Tallat-Kelpšaitė ir senj. 
Sigitas Banaitis.

Stovyklos programoje buvo paskai
tos, nagrinėjančios tautinio apsispren
dimo ir kultūros supratimo temas.

Fil. T. Remeikio pašnekesys “Komu
nizmas ir nacionalizmas dabartinės 
Lietuvos auklėjamoje sistemoje” sukė
lė gyvas diskusijas ir parodė susidomė
jimą dabartiniu mūsų sesių ir brolių 
auklėjimu už geležinės uždangos. Taip 
pat fil. T .Remeikis pravedė diskusijas 
tema “Tautinio apsisprendimo pagrin
dai”. Šiom diskusijom buvo pasiruošę 
ir dalyvavo fil. A. Avižienis ir senj. Š. 
Milišauskas.

Buvo parodytas susidomėjimas ir da
bartiniais Lietuvos rašytojais, su ku-
4 

riais senj. Š. Milišauskas trumpai su
pažindino vienoje laužo programoje.

Stovyklos programoje buvo ir keli 
posėdžiai organizaciniais reikalais, ku
riuose iškelta įdomių minčių, padaryta 
pasiūlymų. Dėl jų vyko gyvos diskusi
jos, kurių rezultatai, tikimės pasirodys 
ateityje.

Taip ir bėgo stovyklos dienos, lydi
mos įdomių laužų su rimtom ir links
mom temom. Pergreit atėjo išsiskyrimo 
valanda išsklaidžiusi mus į visas šalis. 
Bet tai tik iki kito karto! Dalė K.

“STOVYKLAUT, IŠKYLAUT 
MARŠ SESĖS, BROLIAI...”

Trokšdamos patyrimo, suruošėm vie
nos dienos iškylą.

Atvykusios į parką, išgirdom švilpu
ką. Mankšta! Juokais plyšom žiūrėda
mos į Rūtą, rašant savo vardą kaire ko
ja, j Dalę, bandant pasiekti žemę pirštų 
galais neperlaužiant nugarkaulio, ir 
daugelį kitų įvairių pratimų.

Linksmos Bičių poilsis. . .
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Vėliavą pakelėm tik mintyse, kalbė
damos apie elgesį prie vėliavos, pakė
limo eigą ir pasimokydamos stovyklos 
maldą.

Prieš pusryčius, kurių vietoje kėlėme 
diskusijas apie maistą, pasidalinom j 
tris būrelius: Nijolė, Regina ir Dalė ta
po Kobromis; Kristina, Rūta ir Irena 
sau išsirinko Barškuolių vardą; Meilė, 
Gražina ir mūsų antroji Irena, negalė
damos sugalvoti dar vienos gyvatės 
vardo, nutarė būti Žalčiukais.

Pageliau "lūžusios" kojos sutvarstytos

Naujai įsteigtas Barškuolių būrelis 
papasakojo mums apie sriubas, jų ga
minimą ir naudą. Mėsos ir daržovės 
buvo gerai išaiškintos Kobrų būrelio. 
Mūsų Žalčiukai baigė diskusijas apie 
kepsnius ir kitus saldumynus.

Kalbėdamos apie maistą, išalkom; 
tuo pačiu atėjo ir pietų laikas, tad il
gai negaišdamos sėdom valgyti. Popiet, 
laisvalaikio metu, draugininke išėjo į 
mišką paruošti kelionės ženklų. Laimei 
kelionei, kurios metu bus renkami 
taškai, Rūta ir Irena prisirinko net 20 
— taip, dvidešimt — keturlapių dobilė
lių. Kitos, pasitikėdamos savo gabumu, 
braidžiojo po upelį.

Draugininkei grįžus, pradėjom kelio
nę. Užlipusios į pirmąjį kalną, suradom 
po laišką (Morzės abėcėle, aišku) ir iš- 
pildėm jame duotą uždavinį — pastaty
ti lauko altoriaus pavyzdį.

Nuslydusios stačiu kalnu žemyn ir, 
sekdamos ženklus pagal upelį, atrado
me dar vieną kliūtį. Šį kartą reikėjo 
padengti stalą.

Dabar prasidėjo mūsų didysis žygis, 
kopimas į “Plikagalvį” kalną, kurio 
viršūnėje atradusios dar vieną uždavi

nį, rišome mazgus. Daug jų atsiminėm, 
bet dar daugiau buvom pamiršusios.

Lipdamos žemyn, trys iš mūsų skau
čių “susilaužė” kojas. Žinodamos pir
mos pagalbos pagrindus, šiai nelaimei 
įvykus nenusigandom. Sutvarstę “lū
žusias” kojas, nunešėm vargšes į anks
čiau numatytą laužavietę.

Buvom pavargusios ir išalkusios, tad, 
sulaukusios mašinos su maistu, kepėm 
dešreles ir valgėm mišrainę. Tada sekė 
pasiruošimas laužui. Į laužą atvyko net 
svečių. Linksmai su daina pasibaigė 
dienos iškyla. O linksmiausios buvo 
Kobros, nes jos surinko daugiausia taš
kų. Cleveland© Bitės

MŪSŲ JĖGOS — TAU TĖVYNE!

Liepos 25-26 ir 27 dienomis Londono 
lietuvių skautų “Simano Daukanto” 
draugovė turėjo tikrai smagią vasaros 
stovyklą p.p. Gegių ūkyje, už kelių my
lių į šiaurę nuo Londono. Stovyklavo 
vilkiukų (10) būrelis, jaun. skaučių bū
relis, kelios skautės ir pavieniai skautų 
židinio nariai — vyčiai.

PUIKI VIETA IR ... ORAS
Dangus visą savaitę dažnai niaukęs, 

bet penktadienį po pietų visi debesys 
kažkur nuplaukė, ir per visas dienas 
oras buvo tikrai puikus ir šiltas. Aplin
kos taip pat geresnės nereikia: daug 
lygumos, slėny upelis, medžiai, krūmai. 
Susisiekimas patogiausias — čia pat 
didelis plentas.

Jei skautų juokas, krykštavimas ir 
dainos skambėjo per visas dienas, tai 
naktį mūsų budėtojai turėjo progos iš
girsti ir pasigėrėti visokios faunos gar
sais. Teliko tik atidžiai įsiklausyti ir 
paskum dieną sesėms ir broliams pa
demonstruoti tų garsu pamėgdžiojimą.

TAU, JAUNOJI LIETUVA
Kadangi stovyklavimo laikas kaip ir 

sutapo su mūsų garsiųjų lakūnų - kar
žygių Dariaus ir Girėno žygio per At
lanta 25 metų sukaktimi, tai šią sto
vyklą pavadinome jųjų vardu, o mūsų 
šūkis buvo: Mūsų jėgos—Tau, Tėvyne!

LAUŽAI DEGA
Dienos karščių prakaitą kasdien nu- 

plaudavom ir gaivinomės srauniam 
upelyje, o dienos darbus užbaigdavom 
prie liepsnojančių laužų. Ypač sekma
dienio laužas daug kam liks atmintyje 
ilgai ilgai. Tėvų, svečių, bičiulių ir rė-
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m ėjų buvo žymiai daugiau kaip mūsų. 
Apylinkės Valdybos pirmininkas ne 
tik per vėliavos nuleidimo iškilmes pa
sakė gražų žodį, bet ir prie laužo šau
niai padeklamavo “Margi Sakalai”. Šį 
eilėraštį jis išmokęs dar tėvynėje prieš 
15 metų ir iki šiol nepamiršęs. Laužo 
pirmą dalį buvome paskyrę Dariui ir 
Girėnui pagerbti ir tėvynei prisiminti. 
Sklandžiai vyko ir antroji dalis, skirta 
skautiškam humorui, pokštams, dai
noms bei šūkiams. Kai sudarę didelį 
didelį ratą apie biagiantį liepsnoti lau
žą kartu su visais svečiais užtraukėm 
vakarinę giesmę “Ateina naktis”, jos 
garsai galingai nuskriejo per lygumas 
ir slėnį. Taigi mūsų lietuviškam pala
pinių kaimelyje oras buvo pilnas lie
tuviškų garsų, o dažno skauto širdyje 
aidėjo III-sios Taut. Stovyklos daina — 

Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio, 
Nemuno slėniuos skambės jų daina!

L. E-tas

PANERIŲ STOVYKLOJE

Stovyklą prodedam . . .

Liepos 26 - rugpiūčio 4 d. į gražų A. 
ir E. Augustinavičių pušynėlį, La Sa- 
lette, Ont., suskrido Toronto, Hamilto
no, Delhi-Tillsonburgo jaun. skautės ir 
subėgo tų pačių vietovių vilkiukai.

Oras gražus. Saulė negaili karštų 
spindulių. Sausa, viskas traška kaitro
je. Dygsta palapinė po palapinės, ir pa
vakare atsiranda planingas palapinių 
miestelis.

Ir kuro juk reikia . . .

Sekmadienis. Stovyklos atidarymo 
diena. Kyla vėliavos, tėvas Paulius, 
O.F.M. pušaičių pavėsy atnašauja pir
mąsias mišias, LSB Vyriausiasis Skau
tininkas pasveikino pradėjusius stovyk
lauti mažuosius. Vakare — pirmasis 
laužas. Skamba dainos, nuotaika puiki. 
Svečiams išvažinėj us, kaip sakoma, 
prasideda tikrasis stovyklavimas. Daug 
pokštų, juoko, dainų ir žaidimų. Atvy
ko Rambyno tunto dvasios vadovas 
kun. P. Ažubalis, kelias dienas su sto
vyklautojais praleidęs.

Pogorbo vadovybei . ..

Greitai prabėgo savaitė — sausa, be 
lietaus lašelio, ir mūsų mažieji paten
kinti ir sustiprėję grįžo pas tėvelius.

Nuolatinių stovyklautojų buvo per 
60. Sesėms vadovavo ps. Vilimienė, bro
liams ps. A. Baziliauskas. Komendan
tais buvo v.sl. R. Merkelytė ir v.sl. A. 
Dvarionas. Ūkio reikalus tvarkė v.sl.

6
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Kaži kuriai patogiau?. . .
— Visos nuotraukos V. Senkevičiaus

V. Senkevičius, programų vadovas — 
ps. V. Abromaitis.

Mažiesiems, negalėjusiems vykti į 
IV-tąją Tautinę Stovyklą, šį stovykla 
buvo gana smagus pakaitalas. V. S.

AR ŽINAI KAD ...
... senovėje auksas buvo vartojamas 

vaistų vietoje. Jį sutrindavo į dulkes ir 
gerdavo.

... daugelio žmonių dešinioji ranka 
šalčiui jautresnė, negu kairioji.

... Europoje auga 4 300 žydinčių gė
lių rūšių. Iš jų 420 turi malonų kvapą.

... pirmutinis užraktas išrastas Vo
kietijoje 1540 metais.

... žvirblis per savaitę sulesa apie 
4000vabalėlių.

... kai kurios Afrikos tautelės paukš
čių kiaušinį laiko šventu daiktu. Kas 
kiaušinį valgo ar sumuša, tas baudžia
mas mirtimi.

... Lietuvos vandenyse yra apie 160 
įvairių rūšių žuvų.

... akinius išrado florentietis Solvia- 
no Armati, miręs 1317 metais.
iiviiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiivi

U111M ■ a M,M MIMUUUUW

TREČIOJI ATLANTO RAJONO
VILKIUKŲ STOVYKLA VAIZDUOSE 

(1958. VII. 12 — VII. 26.)

Vėliavos kyla . . • Nuotr. J. Gaidžio, Nr. 11862 7
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Stovyklautojai . . . Nuotr. J. Gaidžio, Nr. 11835

Stovyklos uždarymo laužas. Nuotr. J. Gaidžio, Nr. 118698
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(tąso)

— Kas čia? — šūktelėjo Aleksas.
— Telefonas jums! — atsiliepė kori

doriuje kažkas.
— Palauk! Sėsk! — įsakančiai suriko 

vyras Jonukui.
Jonukas atsisėdo ir, kai vyras užtren

kė duris, pribėgo prie lango, pasižiūrė
jo į gatvę: kitoje pusėje vaikščiojo vy
ras, ten ir atgal, lyg kažko laukdamas. 
Taip — tai gali būti policijos pareigū
nas. Juk Vinco brolis jau bus šį tą pa
daręs! Berniuką apėmė drąsa. Reikia 
neišsiduoti, sutikti su viskuo, kad žygis 
pas poną Giedrį nebūtų suardytas. “Ge
rai, gerai, aš važiuosiu į užsienį, būsiu 
lakūnas, pone Aleksai”, — galvojo ber
niukas, grįžęs prie stalo ir laukdamas 
išėjusio vyro. Dairėsi kambary. Taip 
šiandien viskas čia tvarkinga: nei bon- 
kų ant stalo ir po juo, nei numestų ne
tvarkingai kur nors drabužių, nei jo 
mokinio išmėtytų, išdėstytų, kur pa
kliūva, sąsiuvinių, knygų visokio miši
nio, kur šalia lietuvių kalbos gramati-

Kad kaip nors tq palapinę pasistačius . . .
Toronto sk.-vyčiai Honey-Harbour, Ont. iškyloj

kos gulėdavo pigios vertės žurnaliukas. 
Ne — šiandien čia kaip pačią pirmąją 
dieną. Viskas gražiai savo vietose sudė
ta, kaip ir tinka gero ir brangaus vieš
bučio kambary.

Lemtinga diena. Kiekviena jos aki
mirka virsta savaitėmis. Ir kad tik 
greičiau visa tai pabaigus, kad sulau
kus vakaro! Šitaip įsipainioti Jonukas 
būtų niekada nesutikęs. Bet viskas ėjo 
pamažu, viskas tartum prieš jo valią.

Berniukas klaidžiojo mintimis neto
limoje praeityje, vėl prisiminė Kalėdas, 
pono Kasiulio piniginę. Ir keisti daly
kai nuo tada ėmė dėtis. Bet dar kelias 
valandas — viskas bus aišku, bent jam 
žinoma, kad daugiau niekada neberei
kės su tais žmonėmis susitikti.

Priėjo prie lango — vyras tebevaikš
čiojo gatvėje. Ir staiga — žiūri — prie 
jo kažkas priėjo. Sustojo. Kalbasi. Pa
galiau vaikšto abu, rankomis skėterio- 
ja. rūko pypkes, juokiasi.

Koridoriuje pasigirsta skubūs žings
niai. Jonukas pašoko nuo lango ir atsi
rėmė ranka į stalą. Plačiai prasivėrė 
durys. Susijaudinęs ponas Aleksas šo
vė kambarin. Jonukas valdė kylančią 
baimę.

— Pasiutimas!... — nusikeikė vyras, 
trenkdamas kumščiu į kėdės atramą.

— Kas gi atsitiko?...
— Tai vis prakeikta toji tavo apylin

kė, tie Lygumai!...
— Bet...
— Tylėk!... Pažįsti tu poną Girūną?
— Taip ...
— Atsibastė kaip tyčia tas senas kel

mas pas Giedrius ir jų bute pasiliks 
gyventi, kol tie sugrįš ... Supranti da
bar?

Vyras atsisėdo, ištiesė kojas ir žiūrė
jo kažkur į kambario kampą.

— Na, bet šį vakarą aplanką turiu 
gauti! — pašoko nuo kėdės ir įbedė akis 
į Jonuką.

— Kiek tai nuo manęs priklausys, aš
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Clevelando skautai žai
dimų varžybose

Nuotr. V. Kizlaičio

darysiu viską, nes pažadėjau, — atsakė 
Jonukas, ramindamas vyrą.

— Bet tai dar ne viskas... Tu ne 
viską žinai ir tau žinoti nereikia... Va
karo lauksi čia. Tau bus pranešta, kada 
eiti. Aišku?

— Taip, aš palauksiu...
— Ir nedrįsk iš šio kambario nosies 

kišti, kol aš sugrįšiu. Vakarienę tau 
atneš.

Jonukas pro langą matė, kaip ponas 
Aleksas gatvėje pasisuko į dešinę ir nu
ėjo. Vienas iš bevaikščioj ančių kitoje 
gatvės pusėje vyrų perėjo gatvę ir din
go viešbučio duryse. Ko jis čia ateina? 
Kas jis toks?

Jonukas nejudėjo. Nejauku darėsi, 
neramu buvo. Ak, kad tik greičiau vis
kas pasibaigtų, kad jis vėl būtų laisvas 
ir laimingas su draugais ir knygomis! 
Juk tai viskas ir prieš jo amžių, ir prieš 
prigimtį.

Slinko laikas. Ne — laikas buvo su
stojęs, tik širdis plakė. Taip — širdis 
plakė smarkiai, bet ritmingai. Laikas 
ėjo. O akys buvo gatvės grindiny, bliz
gančiame, švariame, kuriuo prakaukšė
davo vežikai, nudardėdavo ūkininkų 
kaustyti ratai, prabėgdavo šuns išgąs
dinta katė, pasistrikinėdavo vaikas — 
ir vėl viskas pranykdavo, būdavo -tuščia 
ir neapsakomai ramu.

Į duris kažkas tyliai pasibeldė. Krūp
telėjo Jonukas ir sustabdė alsavimą. 
Kas čia dabar gali būti? Leisti ar ne? 
Pasibeldė dar kartą. Ir durys prasivėrė.

— Romai! — šūktelėjo nebesusival- 
dęs Jonukas.

Miškinis uždarė duris ir stovėjo ne
norom šiepdamasis.

— Romai, kas čia tave?... Iš kur tu 
dabar?

Susijaudinęs Jonukas apkabino savo 
draugą.

Miškinis gražiai atrodė: gražus mė
lynas švarkas, lygios, rudos kelnės. 
Blizgėjo ir batai. Negi kalviai taip gali 
kada atrodyti? Ir Jonukas gėdyjosi tos 
minties. Ji nelauktai ųžtelėjo galvoje.

— Jonai, kur Onutė? Aš turiu jai pa
pasakoti, su kuo ji reikalų turi. Mama 
iš proto eina ...

Jonukas trumpai viską papasakojo — 
apie ją, apie save ir uždavinį.

Romas gūžtelėjo pečiais.
— Nieko kito man nebelieka, — pa

sakė jis, — aš vakare būsiu Aušros 
gatvėje.

— O dabar eik. Jei kas sužinotų ta
ve pas mane buvus, būtų blogai, — 
Jonukas stumte stūmė draugą į duris.

Miškinis tyliai išslinko į koridorių.
Taip — Romas buvęs pas Jonuko šei

mininkę, kuri papasakojo, kur jį šiuo

hcao 1
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Pagaliau ir mano eilė! 
Iš Montreal io skautų 
stovyklos

Nuotr. St. Naginionio

metu galima būtų atrasti. Miškinis mo
ka ieškoti, ir surasti. O vargšė Onutės 
mama! Bet viskas jau greitai bus ati
taisyta. * * v

— Drauguži, laikas jau, — tarė ponas 
Aleksas žvilgterėjęs į laikroduką.

Prisipylė dar vieną stikliuką. Išgėrė. 
Ant stalo stovėjo stipraus gėrimo bon- 
ka, už lango švietė žvaigždės, kažkur 
amtelėjo šuo, kažkas nusijuokė viena
me šio viešbučio kambaryje. Ir vėl tyla.

— Eime, ■— mostelėjo galva vyras.
Jonukas sekė.
Gatvėje jų laukė vežikas. Susėdo vie

nas šalia kito. Truktelėjo arklys, grin
diny įskilo kelios žiežirbos.

— Kaip sakiau, laiko turi pusvalandį. 
Neužtruk ilgiau, nes gali grįžti ponas 
Girūnas. Būk vikrus ir apdairus. Kai 
po to atvyksi pas mane, aš toliau jau 
tavimi pasirūpinsiu, — į ausį šnabždėjo 
vyras.

Jonukas juokėsi širdyje.
Aušros gatvės pradžioje Jonukas iš

lipo.
— Laimingai! — šūktelėjo ponas 

Aleksas, toliau nuvažiuodamas.
Berniukas ėjo. Kišenėje iautė tarš

kančių raktų, raktukų rinkinius. Taip 
— jis nueis dabar prie pono Giedrio 
namo, atsirakins duris, įslinks kaip va
gis j tamsų koridorių, pasuks į darbo 
kambarį, rankomis apsigraibydamas 
prieis prie stalo, pritaikys raktelį, at
rakins stalčių, tada trumpai pasišvies 

ir suras, kas pasakyta. Tai vagies dar
bas. Kodėl jis pats to negali padaryti? 
Jis bailys, ir jam tas daug atseis.

Štai ir pono Giedrio namas. Gatvės 
lempa plieskia į duris ir langus. Alyvų 
krūmai supa per tvorelę nutysusius še
šėlius. Kitoje gatvės pusėje vaikšto 
Miškinis. Bet Jonukas jo nepažįsta. 
Taip dabar reikia.

Berniukas apsidairė ir smuko į takelį, 
vedantį į kiemą užpakaly namo. Ten 
tamsu, tik kelios langinės kiek švyti. 
Jis turi eiti pro užpakalines duris. Taip 
nurodyta.

Sustojo ant medinių laiptelių prie 
durų. Trakštelėjo raktas. Durų ranke
na lengvai pasidavė žemyn.

Jonukas slinko koridoriumi. Taip — 
čia jau darbo kambario durys. Visu kū
nu plakė nebesavas pulsas.

“Kai aš su aplanku pasibelsiu į pono 
Alekso duris, policijos pareigūnai turi 
šalia manęs stovėti, jie turi jau kur 
nors dabar būti... O gatvėje tik Miš
kinis”, — ūžė berniuko galvoje vaizdai, 
mintis mintį kapojo.

Apgraibė rašomąiį stalą, pakratė 
raktų grandinėlę, apčiuopė mažiausią 
ir bandė rakinti stalčių. Netinka. Dar 
vieną, dar vieną — netinka ... Palindęs 
po stalu, lemoute apsišvietė raktukus. 
Pasirinko dar vieną — nebandvtą.

Tuo tarpu už sienos kažkas susibeldė. 
prasivėrė durys, spragtelėio elektros

(Nukelta į 14 psl.)
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Žodžiai Č.Senkevičiaus 
Piešiniai V. Girniaus

Didžiam miško tankumyne 
Simas taką sunkiai skina: 
Sakos, lapai ir spygliai, 
Ir pakalnės ir kalnai ... 

Prieš akis - aikštelė šviečia. 
Pailsėti Simą kviečia — 
Atsisėdęs ant kelmelio. 
Dairos tolimesnio kelio.

Simas neria greit į girią. 
Senis rėkia, kelmą spiria 
Ir įniršta kaip žvėris - 
Krenta degąs pagalys ... 

Miškas rūksta, suliepsnoja, 
Simas lekia stirnos kojom, 
Paukščio balsas kry-kry-kry 
Vis užgauna jo ausis.

Krūmai sujuda - staiga 
Eina senas elgeta ... 
Kas tą senį čia atvijo? !. 
Simas šokteli ir bijo ...

Senis elgeta melavo.
Sakalėlis seno klevo
Rodo Simui kelią tiesų. 
Kur dar žiba bokštai šviesūs ...

- Ko čia ieškai? - senis klausia. 
Man aikštelė ta priklauso!.. 
Bėk greičiau, iš kur atėjęs. 
Kol dar girioj silpnas vėjas ..

- Noriu pilį pamatyti,
Kur jos bokštai naktį švyti!..

- Niekam jos jau nebereikia. 
Ta pilis nuskendo, vaike ...

Sušlamėjo, sulingavo 
Šakos aukšto seno klevo ...
Paukštis didelis pakyla.
Kelią rodo - rodo pilį ...

12

Karalaitis pakelėje 
Slaptą taką nužiūrėjo 
Ir, atgal pilin parvykęs, 
Vytui sako, ką užtikęs . ..

Gaisras! Gaisras! - šaukia Vytas 
Degąs miškas jiems matyti, 
O virš miško sakalėlis - 
Senio melas jį prikėlė ...

Karalaičio rankos tvirtos 
Jei reikės kovoj numirti. 
Tai žinos vaikai atėję, 
Kas kova su prispaudėju

13
(bus daugiau)
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Duokit kitą indę. Rankenėlė vilkiukui nulūžo . . .
Nuotr. R. Kezio

mygtukas, ir kambarį nuplieskė aki
nanti šviesa.

Suvirpėjo berniuko ranka, tarkštelė
jo raktai ant grindų. Kaip įgeltas Jonu
kas šoko, puolė prie durų...

Bet ten ramiai stovėjo, Kaip iš vario 
nulietas, ponas Kasiulis.

— Seniai jau besimatėm, Jonuk ... 
Bet aš niekad netikėjau, kad susitiksi
me tokiomis keistomis aplinkybėmis. 
Tu įsilaužėlis, aš liudininkas ...

Jonukas smego žemėn. Jo kojos lin
ko, rankos virpėjo, prakaito lašai iššoko 
kaktoje, ausyse kažkas dūzgė, ūžė, tar
tum visas miestas būtų jį slėgęs ...

Jonukas vos jautė, kai jį apglėbė 
tvirtos vyro rankos, nuvedė prie kėdės, 
pasodino... Paskui jis gėrė šaltą van
denį.

Ramios pono Kasiulio akys į jį žiūrė
jo. Atpažino ir lengvą šypseną pono 
veide. Ir girdėjo kalbant:

— Nesijaudink, Jonuk ... Pasitaiko 
jaunam suklysti, ypač, kai gyvenimas 
sunkus ir duonos trupiniai skaičiuoja
mi. Kadaise norėjau tau padėti, bet ne
sutikai. Aš nemanau, kad dabar mano 
pagalbos išsižadėtum, kai keliai tik du 
beliko: pataisos namai ar aš ...

— Aš čia ne sava valia atėjau... ir 
ne pinigų ieškoti, — springdamas aša
romis aiškino Jonukas.

— Kieno valia ir ko čia atėjai, niekas 
14 

negalės įrodyti. Yra faktas, kad įsibro
vei į pono Giedrio namus, kuriuos šiuo 
metu man pavesta pažiūrėti...

— Aš čia siųstas ... tokio pono Alek
so ... kuriam... kuris ... kuris:::

— Tu man nebandyk sukurti berei
kalingų istorijų. Būk atviras, ir šį kar
tą būsiu aš tau toks pat...

— Aš galiu prisiekti...
— Kalbėkim geriau ramiai. Atsimeni, 

kai žiemą tavo trobelėje šildėmės? Ne
laimė buvo, kai mano piniginė išslinko, 
ir tu ją man grąžinai. Tiesa, nė vieno 
cento nepasisavinai. Bet tu ją matei. 
Tu žinai, kas joje be pinigų dar buvo. 
Jei tu kam nors apie tai jau papasako- 
jei, niekas netikėjo, nes Kasiulis visų 
žinomas kaip geras, sąžiningas pilietis, 
bičiulis slaptosios žvalgybos pareigūno 
Giedrio. Blogiau, kad tu žinai, kad tu 
tą žinojimą nešiosi visą gyvenimą, su 
juo užaugsi, mokslą pabaigsi, sekiosi 
mane ir... gal būt, kada nors kas ta
vimi ir patikės. Šito aš negaliu tau leis
ti ir todėl, kartoju, tavo keliai du: pa
taisos namai ar aš. “Aš” — reiškia iš
vykimą iš Lietuvos, tarnyba man. Rin
kis greitai iš čia pat...

— Aš nieko nežinau... Ko jūs iš ma
nęs norite? Aš nieko nesuprantu ...

— Jonai, būk vyras ir nevaidink 
žiopliuko.

— Supraskite mane!... Aš nežinau, 
pavyzdžiui, kaip galėčiau ponui tarnau
ti, nebebūdamas Lietuvoje.

— Nėra čia laiko aiškinti. Sužinosi 
viską, kai ateis reikalas.

— Bet kur jūs mane išsiųstumėt?
— Negaišink laiko tokiais naiviais 

klausimais! Sakyk: taip ar ne?
Tuo tarpu už lango kažkas šmėkšte

lėjo. Jonukas beveik buvo tikras, kad 
tai Miškinis. Kasiulis krūptelėjo. Akis 
išplėtęs, įtempęs ausis, stovėjo kamba
rio vidury kaip įkaltas. Buvo girdėti 
žingsniai kieme, girgžtelėjo durys. Kaž
kas jau koridoriumi eina ...

Ir staiga tarpdury pasirodė ponas 
Giedrys. (B. d.)
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dies
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Sutelk mus, Viešpatie, būrin 
Padangėj savo atviroj. 
Ramybėj ir tyloj 
Maldaut jauna širdim.

Atleisk, jei buvome kalti. 
Palaimink pastangas šviesias. 
Priimk dienos aukas 
Ir būk prie mūs arti.

Lyg Jokios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam j Tave nūnai, 
0 Tėve, Tu žinai 
Slapėios mintis visų.

Štai, miškas rimsta vakarop. 
Ramybė skleidžiasi aplink. 
Tu maldą mūs priimk 
Padangėj atviroj.

New-Yorkas pasirodo . . .
Nuotr. G. Peniko
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DARBELIAI MODERNISTAMS 
Paruošė Miškinis

Reikmenys šios rūšies rankdarbiui, tur būt, 
nustebins jus. Žuvytė, pavyzdžiui, padaryta iš 
dviejų kavos skardinių. Kaip? Darbas toks:

Visq figūra sudarius, išpuršk juodu laku.
Gaidžiukas reikalauja truputį daugiau darbo. 

Galima net naudotis tautiniais raštais (pvz., 
kvadratas). Jeigu norėtumėt daugiau pavyzdžių 
gauti, parašykit man: Box 62, Boston 26, Mass.

Mielai atsiųsiu.

a) Metalui pjaustyti žirklėmis perkirpk skar 
dinę skersai.

b) Ištiesk juosta ir liniuote numatuok kaspi
nus vieno colio platumo (su vinim). Su

pjaustyk.
c) Išraityti kaspiną — replėm paimk kaspino 

galq ir suk.
d) Aštriam kampui — liniuotę prispausk tin-

16
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Skyrių veda jūrų s. B. Stundžia, 89 Glenlake Avė., Toronto, Ont. , Canada

BALTIJOS ŽVEJAS
(tęso)Teisėjas žinojo šitą seną apgaviką, kurį laiką delsė, bet pagaliau jį išleido.— Žiūrėk, kad po dviejų savaičių vėl būtum čia!Parbu Joan nereikėjo raginti. Greitai atsirado Kilhelkonna pakraštyje, pakėlė bures ir išbėgo į Klaipėdą, kur jo laukė romo ir parako važta. Paskirtą dieną jis pasibeldė į kalėjimo duris.Jo mintys nuskrido į senus laikus, lyg norėjo iš ten stiprybės pasisemti. Nežiūrint dabartinės padėties, jį pagavo juokas, kuris kėlė jo nuotaiką ir pasitikėjimą.Prisiminimai plaukė jame, kaip tie laivai virš bangų ir vertė jį šypsotis. Daug ką jau primiršo. Bet vien praeitimi dar negyveno ir vis troško naujų nuotykių. Aiškiai jis juto, kad niekad neatsigaus, kol nepajus vėl tvirtų denio lentų po kojomis, o kietos rankos nespaus vairo rankenos.Tai buvo rudens vakaras... tolumoje neaiškiai buvo matyti kranto linija. Priėjus arčiau, krantas jam pasirodė toks nesvetingas, mėnulis rodėsi lyg per didelis, kaip kokia skylė danguje, kaž kaip mažai ir neaiškiai švietė. Beveik nenorėjo tikėti savo akimis, kad juodas rūko debesėlis atsigulė ant kranto. Parbu Joan jautė, kad ta tamsuma slepia kaž ką pavojingo; artimas pavojus buvo čia, jis tai aiškiai prama- matė.Staiga krante pasirodė signalinės šviesos... pakrančių apsauga! Su savo draugais jis ėmė risti į vandenį metalines statinaites, kurios iš lengvo skendo. Atidžiai apžvelgė krante esančius medžius, uolas, smėlio nuožulnumus, atstumą nuo kranto. Viską susižymėjo savo mintyje, lyg kartografas ant jūrlapio. Sekančią dieną su laivakabliais statinaites išsigriebė iš vandens.

Kraujas pasimaišo jo atsiminimuose, dangus paraudonuoja. Ant savo laivo atramų jis mato didžiulę rudą geležimi apkaustytą ranką, su kurios savininku jis neturi nieko bendro — ranka iškilusi iš gelmių, norėdama sustabdyti jo laivą. Jo pyktis nežmoniškas, kaip gali išdrįsti... Jo kirvio ašmenys sušvytruoja ir ranka krinta į jūrą...Iš šito sūkurio jo mintys greitai pabėga. Vietoje sunkaus vaizdo, dabar jis mato giedrią vasaros dieną, lyg žydrią jūrą ir sidabru saulėje žvilgančias pra- skrendančias žuvėdras. Jis stovi atsirėmęs į laivo stiebą ir šaltai, abejingai seka aplink zujančius muitininkus, kurie kaip kokios žiurkės landžioja po jo laivą. Visur jie kiša nosis; kajutėje apverčia viską aukštyn kojom, išbado bil- žę, ragą ir durkį.Nei piršto nepajudindamas, jis stebi juos, pasiunčia kokią kandžią pastabą, patardamas ieškoti gerai įtaisytos kontrabandai slėptuvės, dar jiems nežinomos. Jam iš lėto papsint pypkę, muitininkai, vienas po antro iššliaužia iš lai-
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Laivas leidžiamas į jūrq — Los Angeles 

vo, lyg kas juos būtų perpylęs šalto 
vandens kibiru.

Su muitininkų vyresniuoju jis man
dagiai atsisveikina, pasiūlo išgerti, ir 
pasiūlo nepamiršti jo sekantį kartą. Kai 
tik muitinės laivas atsiremia į kranto 
smėlį, jis pagriebia ritinį virvės, ant 
kurios vienas tarnautojas buvo atsisė
dęs, pasukalioja virvės galą tarp delnų, 
kol atsivynioja rudi lapai, kurie kvepia 
tabaku. Tai buvo iš tabako lapų susuk
ta virvė, tabako, kurio taip ieškojo mui
tininkai.

Vėl pažvelgė pro langą. Buvo kaip tik 
rugpiūčio vidurys, kada giedras dangus 
naktį žiba tūkstančiais žvaigždžių, ku
rios jūrininkui atstoja kompasą.

Jis mėgdavo buriuoti į Klaipėdą, ar 
Švedijos pakraščius visai be kompaso, 
vadovaudamasis tik tais mirguliuojan
čiais dangaus žiburėliais, kurie nakties 
metu pasirodo, išnyksta ir keliauja kar
tu su laivu.

— Katras pasakėte, kad čia yra nau
jas teisėjas? — staiga jis paklausė pa
sisukęs į jaunuolius.

— Tai aš, — atsiliepė patenkintas sa
vo žinojimu, berniokas.

Parbu Joan šypsodamasis glostė barz
dą. Savo vaizduotėje jis jau girdėjo ta
riamų žodžių garsus, kurie buvo taria
mi su pasitikėjimu ir skambėjo garsiai 
ir įtikinamai; kažkas net nusikvatojo... 
Jo rankos buvo tvirtai sugniaužtos... 
Tik taip...

Tačiau jis dar ne visai tikras pasi
sekimu — perdaug jau gudrus jo suma
nymas, bet šį kartą prieš pavojų reikia 
užmerkti akis. Jis dabar jaučiasi, kaip 
tas naras giliame vandenyje: gali nu
skęsti, bet didesnė yra galimybė vėl iš
kilti į paviršių. Jis vogčiomis pažvelgė 
į berniokus ir pradėjo savo sugalvotą 
vaidinimą.
18

Jo žvalios akys ėmė kaž ko ieškoda
mos aplink klaidžioti ir atrodė lyg pa
mišėlio, jo pečiai apsmuko, plaukai nu
slinko ant kaktos dengdami jo puikius 
bruožus, sučiaupta kadaise burna išsi
žiojo, lūpos apsiseilėjo. Nusmaukęs ant 
pakaušio kepurę, pasisuko į jaunuolius 
ir paklausė:

— Į ką aš dabar panašus?
Tie nustebę išsižiojo ir žvilgčiojo vie

nas į antrą; kaž kas jame buvo lauki
nio, bauginančio.

— Kaip pamišėlis, — sušnibždėjo vie
nas antram.

— Visiškai teisingai, berniokai! At
minkite, kad dabar man galvoje ne vis
kas tvarkoje. Visą naktį aš kalbėjau ne
sąmones, negaliu atskirti saulės nuo 
mėnulio. Jeigu kas jūsų klaustų, taip 
ir pasakykite.

Vyresniojo jaunuolio akys sužibėjo 
iš nuostabos.

— Ką tu mums už tai duosi?
Parbu Joan ilgai į jį žiūrėjo ir pra

pliupo juoktis. Jis net didžiavosi tais 
berniokais, tartum savo mokiniais. Jie 
matyti jau turėjo vertelgos gyslelę.

— Geriausios rūšies parako, — metė 
jis atsakymą, kaip tik tuo metu, kai ko
ridoriuje pasigirdo kalinių prižiūrėtojo 
žingsniai.

Berniokas metėsi prie durų ir pradė
jo jas iš visų jėgų daužyti kumštimis.

Duryse esančioje skylėje pasirodė 
sargybinio akys ir sekė klausimas:

— Kas čia atsitiko?

Krikšto motino v.sl. V. Mitkutė su " V o i v o 
Los Angeles
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Parbu Joan stovėjo kampe ir kažką sau murmėjo, gi jaunuoliai stengėsi nuo jo atokiau laikytis.— Iškelkite mus į kitą vienutę, — sušuko vyresnysis. — Mes nebegalime jo pernešti. Visą naktį kalba, plepa, kiek tik jo liežuvis išgali.Sargybinis įtartinai pažvelgė į Parbu Joan.
(Poboiga sek. Nr.)

GYVENIMO TAISYKLĖSGeriausia gydomoji žolė yra linksmumas. Susijungęs su prigimtimi, jis gydo visokias ligas. Sėdėdamas greičiau pasensi, negu stovėdamas. Daugiau vandens, negu alaus, daugiau daržovių, negu mėsos, daugiau judėjimo, negu ramumo, daugiau ištvermės mažume, negu blaškymosi daugelyje — tuo yra pagrįstas sveikas gyvenimas.(Ivk)

VELNIO SMUIKAS

Kaip pasigaminti ir kas jis yra?Senų senovėje, kai muzikos instrumentų nebuvo daug ir jie būdavo gaminami primityviu būdu, laivu ir burlaivių įgulos išgalvojo savo muzikos instrumentą, vadinamą Velnio Smuiko vardu, kuris būdavo gaminamas iš įvairių laive atliekamų daiktų k.a. lentgalių, tuščių konservų dėžučių, vielos ...Čia patieksime jums aprašymą, kaip pasigaminti tokį Velnio Smuiką, kuris būtų labai tinkamas instrumentas stovyklos pasirodymo reikalams.Paimkite lentą rankos delno pločio ir 1 mtr. 50 cm. ilgio. Maždaug trečdalyje aukščio nuo apačios pritvirtinkite, kaip galima didesnę, tuščią, apskritą ar keturkampę, konservų dėžutę (metalinę) su išpjauta pailga skyle jos dangtyje.Nuo vieno lentos galo iki kito, įtempkite 3 ar 4-rias stygas, taip kad jos eitų per konservų dėžutės dangčio išpjovą — pailgą skylę.Viršutinėje lentos dalyje (galvoje) prikalkite skersinę lentelę, prie kurios pritaisykite įvairių skambučių, mažų 

tuščių dėžučių su akmeniukais viduryje, varpelių bei kt., kas skambėtų ir keltų triukšmą judinant.Atliekant pasirodymą prie laužo lentos apatinę dalį — koją, pastatykite ant kelmo ar kito kurio nors kieto pagrindo, ir kilnojant į viršų ir žemyn (daužant į pagrindą) išgausite Velnio Smuiko garsus, atitinkančius stovyklinių pasirodymų reikalavimus ir nuotaikas.Keliolikai vienetų pasigaminus tokius Velnio Smuikus galima sudaryti ir visą orkestrą laužo pasirodymo reikalams (!).
IŠ ARTI IR TOLI

• LSB Jūrų Skautų Skyrius išleido aplinkraštį 
jūrų skautų vienetų santvarkai suvienodinti.

• Projektuojamo pakeisti jūrų skautų vėlia
va, kuri būtų artimesnė lietuviškai jūrininkystei.

• Ir Los Angeles jūrų skautai įsigijo savo 
valtį ir pakrikštijo VAIVOS vardu.

• Birželio mėn. 22-29 dienomis Los Angeles 
jūrų skautai turėjo pirmqjq savo stovyklų Ramio
jo Vandenyno pakrantėje.

• Hamiltono (Kanadoje) jūrų skautai, vado
vaujami v.volt. A Pilypaičio įsigijo savo valtį.

• Čikagos jūrų skautų tuntas metiniame pa
tikrinime gavo iš amerikiečių jūrų sk. vadovybės 
pagyrimų.

• Toronto jūrų budžioi turėjo pirmq šiq va
sarų kelionę j Oakvillę.
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

(tąso)

CIVILINĖ AVIACIJA

Rudeni buvo surasta gera vieta sklan
dymui Virbaliūnuose prie Kulautuvos. 
Čia surengta vienos savaitės sklandy
mo stovykla. Per žiemą buvo remon
tuojami sklandytuvai ir pradėtas sta
tyti vienas naujas.

1943 m. pavasarį suruošta vėl sklan
dytojų stovykla, o prasidėjus mokslei
vių vasaros atostogoms buvo gautas 
leidimas apsigyventi mokyklos patalpo
se Kulautuvoje. Vėliau pavyko gauti 
apsigyvenimui vilą. Tais pat metais Br. 
Oškinis atgavo iš Karo grobio sandėlių 
buvusį LAK turtą (išskyrus lėktuvus). 
Trūkstant transporto priemonių, jis 
pradėtas po truputį gabenti dviračiais, 
laivais, sunkvežimiais ir traukiniu. Su
remontavus “Salamandra” tipo sklan
dytuvą, Br. Oškiniui pirmajam pavyko 
skrieti Kulautuvos šlaito antvėjyje. 
Nuo to laiko čia pradėta išleidinėti ir 
“C” pilotai. Žiemą sklandytuvai remon
tuojami dirbtuvėje, įrengtoje Aleksoto 
parapijos salėje.

1944 m. gegužės mėn. 1 d. per oficialų 
sklandymo sezono atidarymą Kulautu
voje buvo išrikiuoti 5 sklandytuvai: 2 
“Salamandra” tipo, 2 “Varna” tipo ir 
vienas “Grunau Baby II”” Vėliau buvo 
išbandytas dar vienas Nemuno šlaitas 
arčiau Kauno, bet tolimesnius skraidy
mus teko nutraukti liepos mėn. pradžioj 
dėl artėjančio fronto.

Sklandymas davė galimybės išaugti 
bei pasireikšti gabesniems aviacijos 

mėgėjams ir konstruktoriams. Žymiau
sias jų yra inž. Br. Oškinis. Jis sukon- 
struktavo sklandytuvus T-l, T-II, MO-I, 
MO-II ir MOG-I mokymui, “Pūkas”, 
“Aras” ir “Giriūnas” lavinimui ir “Rū
ta” aukštajam pilotažui. Prieš Lietuvos 
okupaciją 1940 m. buvo bebaigiąs sta
tyti savo konstrukcijos lėktuvą, kuris 
taip ir liko nebaigtas.

A. Paknio buvo sukonstruktuoti ir 
pastatyti šie tolimesnio lavinimosi 
sklandytuvai: “Uodas”, “Nerija”, o kar
tu su inž. A. Gysu “PA-GY” (dvivietis) 
ir “Termikas”, kuriam inž. A. Gysas 
vėliau pritaikė pagalbinį 18 a.j. moto
ciklo variklį. Tai buvo pirmasis mūsų 
motorizuotas sklandytuvas. Vėliau bu
vo pastatytas dar vienas motorizuotas 
sklandytuvas av. dipl. inž. Z. Rimšos 
konstrukcijos.

B. Karvelis sukonstruktavo ir pasta
tė “Vanagą” ir “žvaigždę”, abu gerų 
aerodinaminių formų, “žvaigždė” buvo 
priskirtina rekordinių sklandytuvų kla
sei.

Miliūnas ir Reimeris sukonstruktavo 
ir pastatė po vieną sklandytuvą. Rei
meris savo sklandytuvą pavadino “Šar
ka”.

Be savų konstrukcijų LAK buvo įsi
gijęs šiuos geresnius sklandytuvus už
sienyje: “Grunau Baby II” (Nida), 
dvivietį “Sedy Vilk” (šikšnosparnis) 
lavinimuisi bei MŪ13 (Keva) ir dvivie
tį Goevier 4 (LY-SKA) rekordinius.

Rekordinis sklandytuvas “Minimoa” 
(Biržietis) buvo Mainelio pastatytas 
Karo Aviacijos dirbtuvėse.

Palyginti per trumpą laiką parengta 
gerų sklandytuvų. Taip sklandytuvu 
išsilaikymo ore rekordu 26 vai. 3 min., 
kurį pasiekė A. Gysas Nidoje 1937 m. 
pavasarį, Lietuva atsistojo po Vokieti
jos antroje vietoje pasaulyje nustūmus 
į trečią vietą JAV. Tų pačių metų va
sarą A. Gysas pasiekia Kaune Lietuvos 
aukščio rekordą 2750 mtr. (apie 8500 
pėdų).

1938 m. Pabaltijo (SELL) aviacijos 
varžybose mūsų sklandytojai laimi 
Lietuvai pirmą vietą. Lietuvą atstova
vo A. Gysas (su “Keva”), B. Oškinis 
(su “Rūta”) ir J. Pyragius (su “Biržie
čiu”). A. Gysas laimėjęs pirmąsias vie
tas perskridime, aukštyje ir išsilaikyme 
tampa individualus šių varžybų laimė
tojas. Perskridime jis pasiekia naują 
Lietuvos rekordą — 163 km. (apie 100

20

21



mylių).
1940 m. J. Steikūnas atlieka perskri- 

dimą su iš anksto nustatytu tikslu — 
Kaunas - Vilnius.

Trys mūsų sklandytojai išpildė rei
kalingas sąlygas ir gavo sidabrinį “C” 
ženklą. Tai buvo J. Pyragius, A. Gysas 
ir V. Strazdas.

1939 m. vasarą žūva sklandytojas J. 
Kvietkauskas, mokęsis Kaune Aukšt. 
Sklandymo Mokykloj (lėktuvu vilki
mo grupėje). Vienas pakilęs su “šikš
nosparniu” į 700 m aukštį atsikabino 
nuo lėktuvo. Kadangi turėjo dar mažai 
praktikos ir po ilgesnės pertraukos iš
skridęs, tad padarė klaidą įvesdamas 
sklandytuvą į smigimą ir į nugarinį 
skridimą. Šiuo momentu ištrūko priri
šimo diržai ir jis iškrito. Kadangi su 
“Šilkasparniu” paprastai buvo skraido
ma be parašiuto, tai J. Kvietkauskas 
užsimušė; sklandytuvas likęs be piloto 
sudužo.

Atskirai tenka dar paminėti Aukšt. 
Technikos Mokyklos aviacijos būrelio 
svarbą sklandymui. Pradžioje LAK rū
pinosi daugiau lėktuviniu skraidymu, 
tai į sklandymą mažai kreipė dėmesio. 
Tuo laiku visai sklandymo veiklai va
dovavo šis būrelis, davęs geriausius 
mūsų sklandytojus bei sklandytuvų 
konstruktorius. Tik J. Pyragiui tapus 
LAK generaliniu sekretorium, jam pa
čiam esant sklandytoju, sklandymas 
buvo pastatytas šalia skraidymo lėktu
vais. Tuomet visi būrelio nariai tampa 
LAK nariais ir sklandymo darbas kon
centruojasi Lietuvos Aero klube. Taip 
Aukšt. Technikos Mokyklos aviacijos 
būrelis nustojo savo reikšmės.

AVIOMODELIZMAS
Aviomodelizmo pradžia Lietuvoje 

tenka skaityti LAK surengtas pirmąsias 
aviomodelių varžybas, įvykusias Kauno 
aerodrome 1934 m. rudenį, nors pavie
niai modelistai (L. Kinaitis, E. Švied- 
rys, V. Stasiškis, V. Biberšteinas, V. 
Tamulaitis ir kiti) jau anksčiau statė ir 
bandė savo modelius.

LAK, suprasdamas aviomodelizmo 
reikšmę ir norėdamas paskatinti jauni
mo susidomėjimą šia prieinamiausią 
aviacijos sporto šaka, kuri būtų pirmas 
žingsnis į tolimesnį darbą aviacijos sri
tyje, 1934 m. išleidžia E. Šviedrio kny
gą “Aviomodeliai”, apie aviomodelių 
statybą.

Organizuotas aviomodelizmo plėtimas 
pradėtas 1936 m., įsteigus Kaune LAK 
patalpose aviomodelistų kursus, kurių 
vedėju buvo pakviestas V.D. Universi
teto Technikos Fakulteto studentas V. 
Biberšteinas, kaip turįs daugiausia pa
tyrimo ir teoretinių žinių. Jo buvo pa
rengti ir pirmieji aviomodelizmo in
struktoriai: V. Šakalys, J. Statkevičius, 
V. Ožinskis, V. Tamulaitis ir R. Bičiū
nas. Šie kursai išleido Kaune virš šim
to kvalifikuotų aviomodelistų.

Aviomodelizmui plėsti provincijoje 
1939 m. buvo pakviestas keliaujančiu 
instruktorium V. Tamulaitis, kuris lan
kė ir instruktavo aviacijos būrelius ki
tuose miestuose.

1939 m. įsteigiamas prie LAK Jauni
mo Paruošimo komitetas, vadovaujamas 
dipl. inž. Z. Rimšos, kurio nariai buvo 
V. Biberšteinas, V. Šakalys, V. Tamu
laitis ir J. Statkevičius. Šio komiteto 
tikslas — plėsti bei populiarinti avio- 
modelizmą Lietuvoje. Jo pavesti V. Bi
beršteinas, V. Šakalys ir V. Tamulaitis 
parašė naują, modernišką aviomodeliz
mo vadovėlį, kurs užėjus rusams liko 
neišleistas.

Kauno aerodrome LAK kasmet reng
davo aviomodelių varžybas, per kurias 
iškilo visa eilė jaunų gabių modelistų: 
D. Dulaitis, A. Augūnas, L. Kutkus, J. 
Stanionis, J. Šeštakauskas, V. Šidlaus
kas, K. Kiaunė ir kiti. Iš provincijos 
pasižymėjo P. Motiekaitis ir Pranckie- 
tis.

1938 m. aviomodelistai dalyvauja I-je 
Tautinėje Olimpijadoje.

1939 m. vasarą Tarptautinėse avio
modelių varžybose Suomijoje Lietuvą 
atstovauja: V. šakalys, J. Statkevičius 
ir P. Motiekaitis. Lengvųjų sklandytu
vų modelių klasėje pirmą vietą laimi 
V. Šakalys.

1939 m. rudenį LAK modelistai V. 
Šakalys, P. Motiekaitis, V. Tamulaitis, 
V. Ožinskis ir J. Pauliukevičius atsto
vauja Lietuvą Tarptautinėse aviacijos 
varžybose Kaune, kur laimi IILčią vie
tą po Suomijos ir Estijos.

Sovietams užėmus Lietuvą, vieni avio
modelistai galėjo tęsti savo darbą ne
trukdomi. Todėl ir LAK skyrė daugiau 
dėmesio ir lėšų aviomodelistams, steig
damas jiems laboratoriją.

1940 m. vasarą surengė dideles avio
modelių varžybas Dainavos aerodrome
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prie Kauno, o žiemą pirmąsias kamba
rinių modelių varžybas Kūno Kultūros 
Rūmų salėje Kaune.

Sekanti vokiečių okupacija nesustab
dė aviomodelistų darbo. 1942 ir 1943 m. 
vasaromis Dainavos aerodrome įvyksta 
Kauno modelistų varžybos, o 1943-44 m. 
žiemą kambarinių aviomodelių varžy
bos Kūno Kultūros Rūmų salėje.

Nors aviomodelizmas ir buvo plečia
mas, bet nebuvo oficialaus geriausių 
pasekmių (rekordų) registravimo, todėl 
jų čia negalima paminėti.

Lietuvoje labiausiai mėgiami buvo 
sklandytuvų modeliai, kurių statyba

buvo pigi, nes tiko panaudoti savo kraš
te turimą medžiagą — pušines leistveles 
ir beržo klijuotę. Iš tos medžiagos buvo 
statomi ir modeliai su gumos varikliu, 
bet, žinoma, buvo sunku su jais pasiekti 
geresnių rezultatų. Guma varikliams 
buvo perkama Anglijoje. Balza buvo 
brangesnė ir sunkiau gaunama, nes rei
kėdavo įsivežti, todėl ją naudodavo tik 
rekordiniams modeliams su gumos va
rikliu ar benzininiu varikliu bei kamba
riniams modeliams. Benzininiai varik
liukai buvo naudojami iš JAV. Iš jų 
populiariausias buvo “Brown Junior” 
1/5 a.j. (B. d.)

Sveikata — grožis

ANTKAPIŲ UŽRAŠAI
Paryžiaus kapinėse yra antkapis su 

tokiu užrašu: “Čia ilsis Pierre Victor 
Fornier, išradęs amžinąją lempą, kuri 
per valandą suvartoja žibalo tik už vie
ną santimą. Jis buvo geras tėvas, sū
nus ir vyras. Jo nuliūdusi našlė vado
vauja jo prekybos įmonei Rue aux Troi 
miesto dalyje. Neužeikite per klaidą į 
kitą krautuvę antroje gatvės pusėje”.

Vienose Anglijos kapinėse, Wilt
shire, skaitome tokius žodžius: “Po tuo 
akmeniu ilsisi “Liūto” tavernos savi
ninkas, Siono kalne turėjęs visas savo 
viltis, kai pasidavė dangaus valiai. Jo 
sūnus tebelaiko tą pačią užeigą”. (Ivk)

šio mėnesio datos
* 1869 m. rugsėjo 8 d. Maloniuose, Svėdasų 

valsč., gimė Juozas Tumas-Vaižgantas.
& 1874 m. rugsėjo 10 d. šykštuonyse, Joniš

kėlio vaisi., gimė kun. Mykolas Šeižys - M. Da
gilėlis, spaudos draudimo laikų poetas, vėliau 
rašęs pasakėčias.
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- Man visai nesvarbu, kad ant 
tokių , ,. skautų stovykloje 
net pats prezidentas sėdėjo, 
bet į mūsų namus šių baldų 
aš nepriimsiu!..

- O Dievulėliau, tas skautininkas 
ir vėl pas save šaukia sueigą...

DrilijįJituk (g^g=
juMejuiiiy Mtiiwfcjw

24



wasu didžioji seiffii
Kanados Rajonas

Toronto, Ont.

* (sks) Toronte Kanados Tautinėje Paro
doje po kelerių metų pertraukos buvo šie
met lietuviškas skyrius. Juo pasirūpino 
Toronto vyresn.skaučių Kun. Birutės drau
govė.

Parodai eksponatus davė A.Tamošai
tienė, K. Abromaitis, J.Dagys, K. Grudzins- 
kas, J.Vainauskas. Specialiai parodai pri
taikytais darbais dalyvavo V.Bričkus ir 
D. Meilutė. Lietuviškojo skyriaus menini 
apipavidalinimą tvarkė dail. T. Valius. Sk. 
tėvai - rėmėjai talkininkavo reikalingais 
įrengimais lietuviškam parodos skyriui iš
nuomotoje patalpoje.

Materialiai parėmė Sk.Rėmėjai, Ka
nados Kultūros Fondas, Toronto LB Apyl. 
V-ba, Kredito Kooperatyvas Parama ir 
Medžiotojų dr-ja. Viso suaukota $265. Li
kusias lėšas vyr. skautės pačios sudarė . 
Tam tikslui buvo skirtas Kaziuko mugės 
pelnas bei daiktinė loterija.

Toronto skaučių ir skautų tautinių šo
kių grupė GINTARAS davė lėšų spausdinti 
informaciniams lapeliams, kurie buvo da
linami parodos lankytojams. Ši šokių gru
pė Toronte yra vienintelė, kuri karts nuo 
karto pasirodo ir televizijoje.

Vyr. skautės savo darbą atliko kruopš
čiai ir kukliai. Jų nuotaiką palaikė mūsų 
menininkų palankumas, patarimai ir su
teikti eksponatai. Joms tenka padėka, kad 
ryžosi tokiam sunkiam darbui, kuriuo jos 
garsina lietuvius svetimųjų tarpe.
* Pulk. J.Šarausko sk.-vyčių būrelis rug
sėjo 6-7 d. iškylavo Honey Harbor apy
linkėje. Tai buvo būrelio metinių proga 
suruošta išvyka. Aptarti būrelio veiklos 
reikalai, išrinktas naujas būrelio vadas. 
Juo tapo s. v. v. si. A. Dailydė, einąs Ram- 
byno tunte adjutanto pareigas.

London, Ont.

* Londono skautų židinio nariai turėjo 
š.m. rugsėjo mėn. 6 dieną naktinę iškylą 
Mt.Brydges apylinkėje. Iškylos tikslas pa
tikrinti savo skautiškąsias žinias gamtoje, 
aptarti einamuosius vieneto reikalus. Lau
žui liepsnojant, buvo pravestos įvairios 
diskusijos. Židinio vyrai patvirtino savo 
ankstyvesnę nuomonę, kad skautams vy

čiams turi būti nustatyta amžiaus riba, 
vyresniojo amžiaus skautams vyčiams bu
riantis į židinius. Galvojama, kad tai su
stiprintų skautų vyčių darbingumą, padi
dintų jų veržlumą. Išvyka praėjo labai ge
roje, pakilioje nuotaikoje. O. G.

JAV Rajonas
Cleveland, Ohio

* (sks) Clevelando Pilėnų tunto Martyno 
Jankaus jūrų budžių įgula liepos 19 d. vaka
re iš Gordon parko uosto Alf. Bielskio 
motorlaiviu buvo išplaukusi į smarkiai ban
guojantį Erie ežerą. Ežere įgulos vadas 
jūrų v. s. VI. Petukauskas tarė žodį įgulos 
nariams apie Lietuvoje žuvusius jūrų skau
tus. Jiems pagerbti prie jūrų budžių vim- 
pilo į vandenį buvo nuleistas gyvų gėlių vai
nikas su atitinkamomis apeigomis.

* Liepos 20 d. rytą Stp. Dariaus laivo jūrų 
skautai su tradicinėmis apeigomis Erie 
ežere nuleido vainiką Atlanto nugalėtojų 
Stp. Dariaus ir St. Girėno bei Lietuvoje žu
vusių jūrų skautų atminčiai pagerbti.

* (sks) Iš smagios stovyklos parvykęs 
Stp. Dariaus laivas reiškia padėką savo 
nuoširdiesiems rėmėjams: p.Z.Peckui už 
laivų remontui parūpintus reikmenis, p. V. 
Petkevičiui už stovyklinio inventoriaus 
pervežimą, p. I. Veitienei už talką stovyk
los virtuvėje ir p.P. Jurgutavičiui už talką 
statant stiebą.

Ypatinga padėka reiškiama p. Blažie
nės šeimai už patalpas laivui, kuriomis 
visą žiemą ir šiuo metu jūrų skautai nau
dojasi.

Chicago, Ill.

* (sks) Čikagos jūrų sk. tautinių šokių 
grupė "Neringa", vadovaujama D. Urbo
naitės, dalyvavo "Sandaros" metinio ban
keto programoje.

* (sks) Liepos 26 d. vidurnaktį jūrų skau
tai - v. si. K. Butkus ir vi. G.Bubelis davė 
jūrų budžių įžodį, o jūrų budžiai J. Mer
kelis ir kun. J.Raibužis, S.J., - jūrų s. 
įžodį. Apeigos atliktos Michigano ežere. 
Jas pravedė ir atitinkamą žodį tarė jūrų 
v. s. dr. K. Aglinskas.
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Worcester, Mass.

* Trečioje Atlanto rajono vilkiukų sto
vykloje "Trakuose" dalyvavo 7 Worcesterio 
"Nevėžio" tunto vilkiukai. Vadovais buvo 
šie skautai: s. v. kand. si. V. Gedmintas , 
s. v.sl.A.Glodas ir s.v.si.R.Jakubauskas.

* Rugpjūčio mėn. 2 d. Worcesterio skautai 
ir skautės, norėdami atsidėkoti tėveliams 
už per ištisus metus teikiamų visokeriopą 
pagalbą, surengė iškilmingą vakarienę jų 
pagerbimui.

* Rugpiūčio mėn. 3 d. Worcesterio skautų 
vyčių draugovė ir vyr. skaučių "Šatrijos 
Raganų" būrelis surengė bendrą iškylą į 
pajūrį. M.

ASS PASTOGĖJE

* (sks) ASS stovykloje paskelbtas foto 
konkursas pasibaigė. Jury komisija, Kurią 
sudarė t. n. M. Grigaravičiūtė, fil.K.Mikė- 
nas ir senj. A.Trinkūnas, nuotraukas pre
mijavo sekančiai: I vieta ir $10 dovana teko 
senj. J. Tamulevičiui, II v.ir $6 dovana teko 
senj. V.Rūbui ir III v. ir $4 dovana teko 
t.n. B.Bulotaitei.

* *sks) Akad.Skaučių Dr-vė koresponden- 
ciniu keliu naujai kadencijai ASD centro 
v-bos išrinko: pirm. t. n. M.Grigaravi- 
čiūtę, narėmis - fil. N. Šalkauskaitę ir t. n. 
D.Stanaitytę. Revizijos K-jon išrinktos: 
t.n.A.Avižienytė, t.n. J.Gelažiūtė ir t. n. 
Dalia Tallat-Kelpšaitė. Garbės Gynėja - 
fil. Birutė Čaplikaitė-Kožicienė.

* (sks) Korespondenciniuose rinkimuose 
Kopp! Vytis centro v-bos išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis: senj. J. Liubinskas - 
pirm., senj.S.Mališauskas - vice-pirm. , 
senj. S. Banaitis - sekr., senj. J. Grina — 
junjorų tėvūnas ir fil. A. Marchertas - ižd. 
Naujas Korp! Vytis CV adresas: Juozas 
Liubinskas, 927 W. 18th Place, Chicago 8, 
Illinois.

PADĖKA

"Sk. Aidui" paremti aukojo:

s. M. MANOMAITIS, 
So. Boston, Mass. 1 dol.

Nuoširdžiai dėkoju -

Administratorius

NIEKUOMET NEVĖLU UŽSIPRENUME
RUOTI "SK. AIDĄ". GERIAU VĖLIAU NE
GU NIEKADA!

----
Man ir DF iždininkui ps.K.Pažemėnui 

perėmus DF reikalus, iždan įplaukė se
kančios aukos:

1. Kun. A.Perkumas.Venezuela, 
už išplatintą White Badge 10 USA dol

2. s.v. v.si. L.Baziliauskas,
už DF ženklelius 21 " "

3. Hartfordo sk. vyčiai per ps.
V. Pileiką,už išplatintus gin
tarinius ženklelius 15 " "

4. East St. Louis sk. vyčių Ša
rūno būrelis per ps.Z.Gry
binę, Šv. Jurgio dienos gera
sis darbelis ir už WB 7.50 " "

5. s.v. A.Skopas, Montrealis ,
už WB 20 " "

6. Londono sk.vyčiai per s. O.
Gešventą už gintaro ženkle
lius 15.60 " "

Viso: 89.10 USA $

Už šias aukas skautiškai dėkoju. Ypač
dėkoju tiems, kurie platino iš už geležinės
uždangos vieno lietuvio atsiųstus gintari
nius ženklelius. Tuo, mieli broliai, Jūs 
parėmėte ne tik DF, bet ir varge atsidūrusį 
lietuvi. Pas kai kuriuos nusiųsti minėti 
ženkleliai "įšalo". Tikime, kad platintojai 
atsilieps su aukomis ar bent grąžins ženk
lelius atgal.

Dėl WB platinimo: minėto leidi
nio atspausdinimas yra pareikalavęs gana 
aukštų išlaidų. Jas visas padengti iš DF 
nejudinto kapitalo lyg ir būtų negražu 
ankstyvesnių DF aukotojų atžvilgiu. Todėl 
nutarėme, kad minėtas leidinys būtų pla
tinamas svetimtaučių, angliškai kalbančių 
tarpe, skaitant už vienetą 1 USA dol. Jei 
vienetais platinama, galima skaityti 1.25 
dol., iš kurių 25ę gali palikti vieneto ka
soje. Labai prašau asmenis ir vienetus, 
paėmusius WB platinti, galimai greičiau 
už visą gautą ar dalį W B leidinio atsiskai - 
tyti.

Atkreiptinas vienetų dėmesys į S v. Jur
gio dienos gerąjį darbelį. Tik pora Bro
lijos vienetų tai atliko. Kur kiti? Ši rink
liava yra skirta DF vieną kartą per metus, 
ji nedidelė ir negalėtų perdaug apsunkinti. 
Juk jau greit prisiartins ir kita Sv. Jurgio 
dieną,!

Žvelgdami į DF ateitį, norime pasi
dalyti mintimis ir planais, kaip numatome 
šiuos reikalus tvarkyti. DF iniciatorių ir 
darbuotojų - s. A. Banevičiaus, s. O.Geš- 
vento, būrio jų padėjėjų ir duosnių aukotojų
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L.S.S.
Anglijos Rajonas

Headley Park, 1958 m. rugp. 3 d..

"SKAUTŲ AIDO" REDAKTORIUI

Jubiliejinių metų proga iš mūsų Tautinės Stovyklos siun
čiame Jums gražiausius linkėjimus ir sveikinimus.

Širdingai linkime, kad Jūsų redaguojamas "Skautų Aidas" 
ir toliau tobulėtų, gražėtų ir didėtų. Budime!

1958 m. "Sk.Aido" Garbės
Prenumeratoriai:

19. s. M.Manomaitis - Boston,Mass.
ii 

dėka, DF aukomis įlipo į kelių tūkstančių 
dol. sumą, iš kurios pereitų metų Jubilie
jinė Stovykla Anglijoje, Tautinė BSA Sto
vykla Amerikoje, mūsų vienetai Vokietijoje 
ir WB spausdinimas vėl numetė mus į kelių 
šimtų dol. sumą. Panašūs dalykai dėsis ir 
ateity. DF nėra laikinas ir negali savo au
komis bei jų rinkimo kampanijomis būti 
toks pulsuojantis, kaip jis buvo netolimoje 
praeity. Todėl atsiranda gyvas reikalas 
ieškoti pastovių pajamų. Pasitarę su DF 
artimiausiais bendradarbiais, nutarėme 
ieškoti naujų kelių šalia tų, kurie iki šiol 
buvo aukoms rinkti naudoti, būtent: dauge
lio organizacijų pavyzdžiu, nutarėme ieš
koti pastovių aukotojų, ypač s-gos vadovų, 
sk. vyčių ar šiaip dirbančių vyresnio am
žiaus skautų tarpe. Todėl, mieli broliai, 
kai į Jus kreipsimės, neišvarykite mūsų 
kvietimo į krepšius. DF paskirtis yra ne
paprastai didelė kaip mūsų Brolijos, visos 
S-gos, taip ir mūsų kovos didžiausio ob
jekto - Tėvynės vadavimo - atžvilgiu. Kai 
už DF surinktas aukas užsienin siunčiame 
reprezentacinius vienetus, mes ten daly
vaujame kaip lietuviai, kaip tautybė. Mes 
ten galime Lietuvai pasitarnauti daugiau 
kaip lietuviai, negu kaip skautai. O šitokie 
reprezentacinių vienetų sudarymai ir siun
timai paima daug daug išlaidų, nes mes 
negalime siųsti reprezentacinio vieneto bet 
kaip apsirengusio ar bet kuria kita, papras
tesne, manta apsirūpinusio. Todėl labai, 
labai prašau visų, kurie tik galite, DF atei
ties darbuose padėti, o neatstumti, išgal- 
vojant įvairių priežasčių, pasiaiškinimų 
ir pan. Tėvynes vadavimo ir Jos propaga
vimo darbai šiandien mums kiekvienam 
turi stovėti aukščiau visko.

DF aukas gali siųsti: iždininko adresu - 
K. Pažemėnas, 1224 Stanford St., Santa 
Monica, Calif., USA, P.Pakalniškis - 1331 
16th St., Santa Monica, Calif., USA, arba 
įteikti kiekvienam vieneto vadovui, kuris 
vėliau persiųs DF. Ačiū!

ps. Pr .Pakalniškis 
DF Sekretorius

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MŪSŲ VYTIS, Nr. 4 - Rašo A. Avižienis, 
J. Kuprionis, A. J. Rumšą, L. Liepsnelė, 
Dr.S.Biežis, v.s. L.Čepienė, Z. Juškevi
čienė, S.Milišauskas ir kt.

SPORTO ŽINIOS, Nr. 7, 8 psl., gausiai 
iliustruotos.

LITUANUS, Vol. 4, Nr. 2 - Rašo V. Raste
nis, J.Šmulkštys, Dr.A.Klimas, A.Škėma 
ir kt. Puikios dail. T. Valiaus reproduk
cijos.

KNYGŲ LENTYNA, Nr. 1-6, Lietuvių Bib
liografinės Tarnybos Biuletenis, 20 psl.

LAUŽŲ ŠVIESOJE, Los Angeles Ass Sky
riaus leidžiamas laikraštis, 14 psl. Atsa
kingas redaktorius V.Variakojis: 1730 So. 
Hobart Blvd., Los Angeles 6, Calif. Sko
ningai sulaužytas, gražiai iliustruotas. 
Naudingų skautiškų ir lituanistinių žinių. 
Linkime augti.

BUDĖKIME, Nr.24, LSS Anglijos Rajono 
leidinys, 32 psl. ir viršeliai.

PĖDSEKIS, Nr. 6 (9) Australijos Rajono 
Aušros tunto skautų-čių laikraštėlis. Akį 
patraukia puikus techniškas-meniškas api
pavidalinimas .
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