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Skaitykime ir platinkime 

“Skautų Aidą”!

Viršelis V.Girniaus

I . SŠv. Jurgio šventės proga sesėms ir broliams linkime: visuomet budėti ir
&
< budint tikėtis šviesesnio rytojaus pasaulyje. >
&
*| LSS/LSB Vadijos ||

ir Tarybos Pirmija &
> •<

Didž. Gerb. kun. ALFĄ SUŠINSKĄ, mūsų nuolatinį bendradarbį, jo veiklos, 

darbo ir gyvenimo sukakčių proga sveikina, Visagalio palaimos ateities ke

liams linkėdamas,

" Skautų Aidas "

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS

Akademinis Skautų Sąjūdis, mėgindamas prisidėti prie lietuvių literatūros 
puoselėjimo, 1958 metų rugsėjo mėn. paskelbė JAUNIMO LITERATŪROS 
KONKURSĄ. Svarbiausia, konkursas stengiasi paskatinti jaunuosius mūsų 
tautos literatus, ribodamas amžių iki 30 metų. Be to, dalyviais gali būti visi 
lietuviai, nežiūrint ideologinių pažiūrų (išskyrus komunistines).

Skiriamos dvi premijos: $150 už geriausią prozos kūrinį ir $150 už ge
riausią poezijos kūrinį. Pagrindiniu reikalavimu yra aukštas meninis lygis ir 
prisiųsti rašiniai privalo sudaryti įnašą į lietuvių literatūrą. Temų pasirinki
mas yra laisvas.

Konkurso terminas yra 1959 m. balandžio mėn. 30 d. Jury komisiją suda
ro: M. Katiliškis, A. Landsbergis, H. Radauskas ir R. Šilbajoris. Rašinius siųs
ti ar konkurso taisyklių reikalais rašyti: R. Šilbajoris, 108 East College Street, 
Apartment 3, Oberlin, Ohio.

Akademinis Skautų Sąjūdis
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Riterių nebereikia?
/ Lietuvos \ 
[ nacioną''1”'
\ bibUolcta/

Gyvename pažangos ir naudos am
žių. Į erdvę viena po kitos skrieja rake
tos. Žmonės siekia materialinio gerbū
vio. Vien tam, rodos, ir begyvena. Vien 
tam streikai, tautų kovos, valstybių 
konferencijos. Stengiasi, grumiasi, run
giasi, skuba. Tokia aplinka domėtis ver
čiamas ir eilinis žmogus, nes jis joje 
gyvena ir nuo jos, kad ir prieš savo 
norą, priklauso. Užsidaryti ir į save pa
sižiūrėti labai nemoderniška. Jei baž
nyčia šitai kai kada liepia, daroma iš 
pareigos ar seno įpratimo, atsinešto iš 
tų laikų, kai dar kiek kitaip gyventa ir 
jausta ...

*
Kai tu, jaunesnis ir smarkesnis, grei

čiau patenki j autobusą ir jame atsisė
di, o prie tavęs atsistoja sena moteriš
kė, tu dėl to nebesijaudini. Tokia ma
da? Visi taip čia daro. Mokyklose nelie
pia būti mandagiam. Tu esi “smart” ir 
gerai tinki šio krašto gyvenimui.

*
O kaip su tavuoju pašaukimu? Ren

kiesi studijuoti dalyką, kuris tau užtik
rins pelningą gyvenimą. Jei širdis ir ki
tur traukia, vistiek neisi ten, nes drau
gai išjuoks, neišmanėliu išvadins, o pa
galiau ir pats prieini išvados, kad pir
miausia reikia siekti materialinio ger
būvio, o visa kita gal savaime ateis vė
liau.

★
Esi pasiekęs, ko norėjai. Kalbina vie

nas, kalbina kitas nepamiršti lietuviško 
visuomeninio gyvenimo, pareigas siū
lo, kenčiančios tautos nelaimėmis grau
dena. O tu atsakai, kad neturi laiko. 
Tau reikia pirkti automobilį, namą, va
sarą pasivažinėti, kurortuose žmonėtis, 
žiemą televizijos žiūrėti, draugų pri
ėmimus ruošti. Taip — tikrai nėra lai
ko...

★
Riterių gadynė tolimiems, kažkieno

Clevelondo sesių ir brolių 
Vosorio 16-tosios sueiga 
Lietuvių Darželyje.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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gyventiems amžiams priklauso. Kilnu
mas, garbė, tiesumas, mandagumas, 
silpnųjų gynimas — tai anų, šarvais ap
sirengusių vyrų savybės. Dabar moder
niškas pasaulis, ir riterių čia nebereikia. 
Pasaulis tiek vertas, kiek jis tau asme
niškos naudos teikia ... Ir tu taip ma
nai?

★
Mielas broli, tave kažkas pasmerkė ir 

bando pristatyti tokiu, kaip čia aprašy
ta. Aš noriu tave ginti, nes žinau, kad 
esi šio amžiaus riterių brolijoje. Laiko 
dvasia, tiesa, tave slegia iš visų pusių. 
Bet tu kovoji, ir tavo kovos tikslas yra 
skautiškų įstatų įgyvendinimas. Kovos 
lauke būna ir nepasisekimų, bet po kiek
vieno tu stojiesi dar tvirtesniu, žvales
niu kovotoju. Tu esi mandagus, paslau
gus, bet kur ir bet kada pasiruošęs arti

mui padėti, tu pirmiau apie kitus gal
voji, o tik paskui apie save. Kartais gal 
nesiseka, bet tu nori tokiu būti, tau pa
tinka tas kelias, tavo jauną sielą žavi 
idealai, tu neišduodi savęs, profesiją 
rinkdamasis, tu žmogaus laimę ne pra
bangoje, o širdyje randi. Tarnavimas 
Dievui, tėvynei, artimui tau yra aukš
čiausia vertybė. Tie žodžiai tavo vėlia
voje įrašyti, kad kiti matytų, koks esi...

Taip — mielas broli, mokslo pažanga, 
materialinis gerbūvis yra geri dalykai. 
Jie — ne tikslas, o priemonės turėtų bū
ti. “Naikink pikta pasaulyje, o pirmiau
sia pačiame savyje”, — tai tikrosios pa
žangos ir amžinosios gerovės laidas. Jei 
šitiems anieji dalykai padeda, priimk; 
jei kenkia — atmesk. Ir tada būsi ra
mus, kad padarei viską, ką galėjai.

Kas atstovaus mus Filipinuose?
Skalnai aukokime 

OJŽIAMBOReS fondui!

S.O.S
Lietuviams skautams yra sudaryta proga dalyvauti X Pasaulinėje Skautų 

Džiamborėje, kuri šių metų liepos mėn. 17 - 26 d.d. įvyks Filipinuose.
Tai pirmoji pasaulinio masto džiamborė Tolimųjų Rytų padangėje, kur 

laukiama virš 12.ooo skautų, iš įvairių pasaulio kraštų. Filipinų valstybės vyriau
sybė, o taipgi ir skautų vadovybė deda visas pastangas, kad ši džiamborė pra
eitų pasisekimo ženkle.

Mums, lietuviams skautams, atsidaro durys perstatyti lietuvių tautos da
bartines nelaimes — kančias Tolimųjų Rytų visuomenei ir jos jaunimui, apie ką 
pastarieji labai mažai težino.

Šis žygis, kaip ir praeities, reikalauja finansinių įsipareigojimų, prie ko 
gali prisidėti kiekvienas Brolijos narys su mažu ar didesniu įnašu.

Laiko liko nedaug, todėl visi LSB vienetai, tėvų komitetai ir paskiri skau
tai yra prašomi NEDELSIAMAI atsiliepti i šį SOS atsišaukimą. Aukas siųsti 
DŽIAMBORES FONDO IŽDININKUI, MR. KĘSTUTIS PAŽEMĖNAS, 1224 
STANFORD STREET, SANTA MONICA, CALIF. Negalint tai dabar padaryti, 
prašom pranešti kada ir maždaug kokios sumos laukti, nes, tik žinant mūsų fi
nansinį pajėgumą, bus galima galutinai ir pilnai pasiruošti tinkamai reprezen
tacijai.

Visiems, prisidėjusioms prie šio garbingo žygio — LIETUVOS reprezen
tacijos X Pasaulinėje Skautų Džiamborėje, iš anksto reiškiama skautiška padėka 
ir pagarba. s. ALG. BANEVIČIUS

LSB UŽSIENIO SKYRIAUS VEDĖJAS.
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Budžiu džiaugdamasi
L. Čepienė

Vyriausioji Skautininke

Kada IV-os Tautinės Stovyklos miško 
plotas po kelių stovyklavimo dienų ta
po jaukia lietuviška sodyba, kada girios 
pakraštyje tūnąs kalnas pasipuošė Gedi
mino bokštu, Jubiliejinio sekmadienio 
paradinis saliutas buvo skirtas Lietuvos 
SKAUTEI, jos STEBUKLINGOMS 
RANKOMS.

Audros iš šaknų išverstą medį tos 
STEBUKLINGOS RANKOS apverčia, 
paversdamos jį nuostabia koplytėle...

Miške rastas akmuo, samanos, smė
lis, žievės, sausažiedžiai išmanių skau
čių rankomis žemėje išrašo tautinių 
puošmenų raštus ...

Kaip pavasario vėjelis, ima gaivinti 
atkurta savoji aplinka ten, kur susibu
ria skautės, kur talkon susijungia jų 
STEBUKLINGOS RANKOS.

VILNIAUS KAZIUKO MŪGĖS TRA
DICIJA ATGAIVINTA SKAUČIŲ 
STEBUKLINGOMIS RANKOMIS -

1956 m. Bostono Baltijos tuntas su
ruošė pirmąją Kaziuko Mugę. Sekan

čiais metais įsijungė Clevelandas ir Det
roitas, o Kanadoje ir Torontas. Šįmet 
pasekė ir didieji Čikagos tuntai.

Mielos SKAUTĖS, Lietuvos Skaučių 
Seserijos Vadija ir Skautininkės gėri
si ir džiaugiasi Jumis, Jūsų darbu ir 
mielų Tėvų talka.

Vadijos vardu dėkoju VADOVĖMS ir 
SKAUTĖMS, jų Didžiai Gerbiamiems 
Tėvams už nepaprastą darbštumą gy
vai pademonstruotą paskutiniųjų mėne
sių veikloje.

Kad skautės sugeba atgaivinti lietu
viškas tradicijas — puiku.

Kad vienetai sugeba kūrybingai veik
ti — puiku.

Tačiau, visu puikiausia yra tai, kad 
TUNTAS, DRAUGOVĖ ir SKILTIS su
geba kartu planuoti, dirbti ir džiaugtis. 
Kad mokosi GYVENTI, gyventi turi
ningai ir linksmai, BŪTI PĖDSEKE vi
sur ir visada tobulo ŽMOGAUS linkui

Budžiu džiaugdamasi.

Čikagos Kaziuko mugėje prie Aušros Vartų paviljono skautininkės E. Kliorienė, E. Namikienė ir M.
Tumienė. Nuotr. B. Juodelio
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Gerojo Ganytojo keliu
Alfa Sušinskas

Išganytojas Jėzus Kristus savo die
viškąja kančia bei mirtimi atpirko vi
są žmoniją, ir dėl to kiekvienas žmogus 
Jam yra labai brangus, mielas ir arti
mas. Jis ne tik kviečia visus pas save, 
bet įvairiais keliais dar ir j ieško pakly- 
dusiojo. Nors kartais žmogaus piktumas 
nepaklauso dieviškojo kvietimo, tačiau 
Išganytojas nesiliauja j ieškojęs ir kvie
tęs.

Evangelijos žodžiais bekalbant, kartą 
Gerasis Ganytojas pastebėjęs, kad iš Jo 
šimto avių vienos trūksta. Jis palikęs 
visas kitas ir išėjęs j ieškoti dingusiosios. 
Ją radęs toli nuklydusią, erškėčiuose 
susipainiojusią, kruviną ir purviną. Su 
džiaugsmu ir tėviška meile Jis paėmęs 
susižeidusiąją sau ant rankų, priglau
dęs ją prie širdies ir parsinešęs į savo 
gerąją kaimenę.

Šis evangelinis palyginimas yra vi
siems suprantamas: tas Gerasis Gany
tojas yra pats Išganytojas Jėzus Kristus, 
o nuklydusioj i avis—kiekvienas žmogus, 
iš tiesiojo kelio išsukęs ir kreivais gy
venimo šunkeliais nuėjęs ... Tačiau pa
minėtasis pasakojimas dar turi ir šito
kią antrinę prasmę: krikščionis savo 
paklydusįjį brolį gali sugrąžinti į tik
rąjį kelią tik meile ir gera širdimi.

Rūpestingasis Ganytojas anos nukly
dusios avies netraukia su pykčiu laukan 
iš erškėčių krūmo; gelbėdamas su žiau
rumu ir pykčiu, Jis būtų ją dar dau
giau sužeidęs ir dar labiau sukruvinęs; 
ir nebara Jis jos, nekeikia: meilės ran
komis atsargiai ją iškelia ir prie savęs 
priglaudžia. Šitaip Jis elgiasi žinoda
mas, kad žaizdos nėra užgydomos, jas 
daugiau pradraskant ir kad žmogaus 
paklydimai nėra pataisomi, juos aštriai 
iškeliant ir pašaipiai pabrėžiant.

O mes, krikščionys?... Juk ir mes 
kiekvienas savo artimui, klystančiam 
ar ir visai paklydusiam, turime būti ge
ruoju žmogumi, angelu sargu, švelniuo
ju balzamu, širdies ir sielos žaizdas ra
minančiu bei gydančiu.

Žmogus yra sudėtingas Viešpaties kū
rinys, ir jį pilnai suprasti yra sunku. 
Dėl to yra sunku suvokti ir žmogaus 
veiksmų priežastį bei jų paslaptį. Štai, 
ne vienas iš tų, kurie šiandien atrodo
4 

niekada nepakilsią į šviesų bei garbingą 
gyvenimą, žiūrėk, ima ir pakyla, nau
jais žmonėmis pasidaryti. Kas juos pa
veikė ir laimėjo? Dažniausiai niekas ki
tas, o tik, Gerojo Ganytojo malone ir 
pavyzdžiu, nesibaigiąs kitos širdies ge
rumas ir neišsenkanti meilės kantrybė.

Šaltas, kietas protas ir suktas įtikinė
jimas be geros širdies, be meilės šilu
mos negydo sielos žaizdų ir nutolusiųjų 
nuo tikrojo kelio nesugrąžina atgal.

Kaip dažnai mes imamės gydyti dva
sines artimo žaizdas, dar daugiau jas 
užnuodydami; ne kartą mes bandome 
traukti skęstantį laukan iš gyvenimo 
dumblo, kad vėliau jį dar giliau panar- 
dytume.

Pasauly yra daug kenčiančiųjų, klys- 
tančiųjų ir net visai paklydusiųjų. Jie 
visi yra reikalingi gaivinančiojo žodžio, 
meilingojo veido, kuris juos patrauktų, 
pakeltų ir iš naujo atgimdytų tikrajam 
tiesos gyvenimui.

Jei mes tik po vieną brolį ar seserį 
išgelbėtume, ištrauktume iš gyvenimo 
erškėčių, tai nebebūtų tiek daug klai
džiojančių bei paklydusiųjų.

Tačiau mes, deja, dažnai esame egois
tai, tik sau tegyveną žmonės. Mus ne
retai net džiugina dvasiniai mūsų bro
lių kritimai ir klupimai; neretai su pa
šaipa ir juoku mes praeiname pro su
žeistą artimo širdį, palikdami ją vieną 
ir toliau kankintis ir gal net žūti dygiuo
se gyvenimo erškėčiuose ...

O kaip labai mes mėgstame jieškoti 
tokių žmonių, kurie savo paviršiumi ži
ba ir plaukioja garbės spindėjime! Tuo 
tarpu gyvenimo šunkeliais beklampo- 
jančiųjų savo brolių balso dažnai bijome 
išgirsti, o išgirdę — neretai nuskubame 
šalin.

Gerojo Ganytojo taktika su paklydu
sia avimi turi būti kiekvieno krikščio
nio taktika su savo artimu painiajame 
gyvenimo kelyje.
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K. Naras

Čia spausdinamas vienas iš pernai skelb
to "Sk. Aido" konkurso rašinių. Tam tik
rais sumetimais autorius prašė tikrosios 
pavardės neskelbti. Red.

Kai mes užmerkiam akis ir pažvel
gtam atgal į saulėje prabėgusias dienas, 
atgyja vėl tėviškės girių ošimas ir lau
kinių ančių klegėjimas ežero melduose. 
Vėl minties regėjime sidabru sublyksi 
Baltijos jūros bangos, ir vaizdą užden
gia degančios Klaipėdos dūmai.

... Per anksti būtų dar apie tai kal
bėti, per anksti minėti tikrus vardus, 
tačiau tegu šie vaizdai paliudija skautiš
kų žaidimų svarbą gyvenimo verpetuo
se, iš kurių ne visiems yra lemta iš
plaukti.

Ežero paviršius raibuliavo mažytėmis 
bangomis, kurios, saulės paliestos, spin
dėjo lyg ištiestas sidabrinis tinklas. To
lumoje kilometrais besitęsiančiu van
dens plotu palengva slinko dvi jachtos, 
o prie rytinės pakrantės raudongalvių 
vilų triukšmą kėlė keletas besimaudan
čių paauglių. Prieplaukoje teškeno mū
sų pasididžiavimas “Vėtra”. Tai nebu
vo lakuota baltasparnė jachta ar van
denį plėšiąs motorlaivis, bet astuonių 
irklų jau senstelėjusi valtis, kuria mūsų 
įgula raižydavo didžiulio ežero bangas.

Nežiūrėdami nei semestro rašomųjų, 
nei tuntininko įspėjimo išlaikyti gerus 
pažymius, dar iš pavasario naujai nu- 
dažėm “Vėtrą”, gerai nusmalavome 
dugną ir neleidom i valtį nė vieno “sau
soko”, kad pastatas būtų tvirtas savai
tinės kelionės metu, kuri buvo numaty
ta vasaros atostogų pradžioje. Žinojom, 
kad tik aštuoni skautai dalyvaus iš visų 
trijų valčių ir sukom galvas, kaip pa
kliūti į laimingųjų skaičių.

Šeštadienio priešpietė buvo labai gra
ži, ir mes sėdėjom ant prieplaukos, lau
kėm ateinančio laivo vado. Visi jį mė

gom, nors jis buvo nekalbus ir, kaip mes 
sakydavom, kietas. Niekad iš anksto ne
žinojom kokį uždavinį turėsim, kai jis 
pats sugalvodavo “pašokdinti” mūsų 
valtį. Kadangi buvo stiprus šeštokas ir 
papasakodavo mums nuostabių nuoty
kių iš pereitų atostogų, praleistų su tė
vais prie Baltijos jūros, — mes jį va
dinom kapitonu. Atrodė, kad tuo vardu 
jis buvo visai patenkintas ir mums dau
giau papasakodavo apie jūrą.

— Ar visa valtis susirinko? — paklau
sė dar iš tolo, ateidamas kapitonas.

— Visa, broli kapitone!
— Ar visi turit peilius? O kaip judu, 

ar atsinešėt po kirvį?
— Tėvas nenorėjo duoti, bet aš su

kombinavau pro virtuvės langą, — ban
dė pasirodyti vairininkas.

— Galėjai ir be to apseiti, — murmė
jo kapitonas ir griebė antrąjį,

— O tu ar turi?
— Turiu, bet kam tie kirviai irklavi

mo iškyloje, juk ežere laužo nekursim!
— Nesirūpink! Vėliau įsitikinsi, kam 

tie kirviai, o dabar prie irklų!
Žinojom, kad ginčytis su kapitonu bu

vo beprasmis dalykas, nors nieko neno
rėjome veikti, bet tik pairkluoti, pasi
maudyti ir palenktyniauti su vasarotojų 
baidarėmis. Kirviai ir peiliai aiškiai sa
kė, kad teks išlipti į sausumą, nors tas 
galėjo būti naudojama kokios naujos 
prieplaukos statymui kito ežero krante. 
Kapitonas, atstūmęs valtį, deja, nesuko 
i antrą ežerą, bet paėmė kursą į patį 
platumą tarp salos ir rytinio kranto. 
Tai buvo pati artimiausia sala iš kelių 
ežero salų. Visą jos pakrantę dengė 
krūmai, sužėlę tarp alksnių ir beržų, o 
už ių geltonavo javų laukai ir ganėsi
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Čikagos skautų-čių tun
tai sukaktuvinėje sueigo
je Jaunimo Centro salė
je.

Nuotr. Br. Juodelio

salos savininko, ūkininko karvės, čia 
vasarą keltuvu atplukdomos. Ežero 
krantai buvo apaugę nendrėmis, kurias 
laužant be peilio labai nukentėdavo mū
sų pirštai.

Mūsų “Vėtra”, vimpilą atsukusi į sau
lę, tolo nuo kranto. Irklai, lyg ilgi bota
gai, pliauškėjo Į vandeni. Prasidėjo įvai
rios komandos. Mes gulėme ir kėlėme 
irklus, kad net prakaitas lašėjo. Kapi
tonas valtį vedė vis arčiau ir arčiau 
salos.

— Irklus pakelt! — skambėjo koman
da. — Prašau visus pasiruošt maudy
muisi!

Nusivilkti marškinius mums užtruko 
tik pusė minutės.

— Dabar visi atidžiai klausykit! Visi 
apsijuoskit diržus su peiliais, o judu 
prisiriškit kirvius šone. Žinokit, kad 
mūsų laivas šiuo metu skęsta. Išskyrus 
mane, visa įgula turi gelbėtis ir plaukti 
į salą. Visi esat pajėgūs ją priplaukti. 
Saloje yra daug medžių, padžiūvusių ir 
žalių. Iš jų jūs turit pasistatyti du plaus
tus, kuriais galėtumėt pasiekti “Vėtros” 
prieplauką!

— Kaip mes pastatysim! Neturim nei 
virvių, nei vinių, — šaukėm, labai neno
rėdami tokios mankštos.

— Tai nėra būtina. Surišimui naudo
kite pasuktus karklus bei nendres. Prisi
minkite mano pašnekesį pereitoje laivo 
sueigoje. Medžius bei karklus galite 
naudoti be baimės, nes dėl to aš turiu 
salos savininko leidimą. Apie plaustų 
statybą esam jau pakankamai kalbėję, 
c dabar išbandysit praktikoje.

— Kada mes prikirsime medžių su 
dviem kirviais, — vis dar bandėm išsi
sukti iš darbo.

— Miško krašte prie tako, rasite dvy
lika nupjautų ir plaustui tinkamų me
džių. Naudokite juos, o kiek truks, — 
patys nusikirskite.

Supratome, kad šis uždavinys kapito
no buvo jau iš anksto paruoštas ir mums 
beliko tik vykdyti.

— Vienas plaustas turi išlaikyti ketu
ris žmones. Grupes sudaro bakbortas ir 
štirbotas, — tęsė toliau kapitonas, — ir 
ta grupė, kuri geriau pastatys plaustą ir 
anksčiau išplauks, —- pusiaukelyje bus 
paimta į laivą. Aš su valtimi jus seksiu

tyaukžką
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iš užpakalio. Plaustų statybai duodu 
pusantros valandos. Aišku!

Kitos išeities nebuvo, kaip tik plauk
ti. Sala buvo čia pat, bet kas iš mūsų 
norėjo dirbti taip gražią dieną, kai kiti 
atostogų draugai nerūpestingai daužė 
sviedinį paplūdymyje.

— Gal atidėkime kitai savaitei, — ne
drąsiai pasiūliau aš, žinodamas, kad ki
tą savaitę būsiu toli kaime.

— Pasiruošti — jau piktai šūktelėjo 
kapitonas. — Į vandenį!

Mes visi nėrėm į vandenį ir iškilę pa
sukom į salą.

— Beprotis! — pagalvojau sau vienas, 
per petį žvilgterėjęs i. “Vėtroje” stovintį 
kapitoną. Statyti plaustą? Kuriems ga
lams ta mankšta, kai geriau buvo pasi
maudyti ir su “Vėtra” palaktyti.

— Plaustus rišdami prisiminkit maz
gus, nes karklai greit lūžta. Laiką jums 
pranešiu švilpuku kas pusę valandos, — 
papildomai šaukė iš valties kapitonas, 
kai mes jau lipome į krantą.

Pakrantė buvo nesimpatiška, priau
gusi nendrių ir dumblina. Dalis medžių 
nebuvo stori ir įmanomi kirviu nukirsti. 
Dabar įsitikinom ir kam tie kirviai bu
vo reikalingi. Laukti nebuvo ko, ir mū
sų valtininkas ėmėsi iniciatyvos, norė
damas, kad viskas gerai pasibaigtų.

— Turim paskubėt, vyručiai, kad lai
ku išplauktume. Mes keturiese eisime 
atvilkt medžių, o judu griebkit už kir
vių. Kirskite tik drebules. Jos minkštos 
ir lengvos. Vandeny jos irgi gerai lai
kys. Judu mažesnieji, — žiūrėjo į mane 
ir į Gediminą, — pripjaukite karklų ir 
juos pasukite, kad būtų miklūs.

Supoškėjo kirviai, o mudu kibome j 
karklus. Kažkaip vėl atgijo ūpas ir atsi
rado noras dirbti. Nors iš dviejų pirštų 
jau sunkėsi kraujas, tačiau mudu su Ge
diminu sukom karklus ir priedo turėjom 
pripjovę gerą pluoštą nendrių. Iš eže
ro atplaukė pirmojo švilpuko signalas. 
Prakaituotomis kaktomis šokom me
džius vilkti į vandenį. Gautieji medžiai 
buvo sausi ir gerai laikėsi vandens pa
viršiuje. Gi mūsų kirstieji lengvai nėrė į 
vandenį. Prasidėjo statyba. Mūsų gru
pei vadovavo valties vairininkas. Rodos, 
jau platus buvo plaustas, bet mums ke
turiems užlipus nėrė į vandenį. Prikirs- 
tų medžių dar buvo ir mes nutarėm 
plaustą dar praplėsti.

— Nestatykite taip plataus! Iš vietos 
nepajudinsite, o ir bangos labiau dras

kys, — jaudinosi valtininkas, pamatęs, 
kad mes negerai dirbam.

— Kad plaustas mūsų nekelia! Per- 
mažai medžių.

— Statykit antrą ir net trečią aukš
tą, — karštai dėstė kaž kieno teoriją 
valtininkas. Palikit valties pločio ir sta
tykit į viršų!

Mūsų grupė šokom statyti naujai pa
siūlytu būdu. Ežeru nuskambėjo du 
švilpukai ir reikėjo pašėlusiai skubėti.

— Rišdami gerai suveržkit! Matot, 
kad ežeras šiaušiasi. Žiūrėkit, kad kark
lai nelūžtų. Naudokit kilpas, o ne maz
gus, — davė patarimus valtininkas. 
Kvaila buvo jo kalba. Kaip gi suriši be 
mazgų! Karklai buvo miklūs ir nebuvo 
laiko kada galvoti koks mazgas ir kilpa 
tinka plaustui statyti. Pagaliau mazgus 
mokėmės tik tam patyrimo laipsniui 
gauti.

Trijų aukštų plaustai buvo baigti, ir 
mes paskubomis tašėme irklus iš suras
tų lentgalių. Čia pat sučirškė švilpuko 
trečias signalas. Iš už nendryno išlindo 
mūsų kapitonas su “Vėtra”. Pirmoji 
grupė jau buvo išstūmusi plaustą iš 
nendryno, kai mes pajudinom savąjį. 
Abu plaustai nuo svorio iki pusės grimz
do į vandenį, bet trečias aukštas buvo 
dar virš vandens. Popietės vėjas jau 
plakė bangas į plausto uodegą ir pavė
jui plaukti buvo visai nesunku. Mūsų 
vairininkas sėdėjo ant plausto galo ir 
stipriai plėšė irklu vandenį.

— Dėmesio broliai! — šaukė iš val
ties kapitonas, — tiksliai laikykit kursą, 
kai pasieksite didesnes bangas!

Pirmoji grupė, išplaukusi porą mi
nučių anksčiau, gerai varėsi mūsų prie
kyje ir patenkinti, kad laimėjo lenkty
nes, garsiai plėšė jūreivių maršą.

— Ko čia giriasi, juk dar nesulipo į 
valtį, — murmėjo pyktelėjęs vairinin
kas ir ragino mus greičiau irkluoti.

Jau buvome pusiaukelėje, kai stipri 
banga vertėsi per visą plaustą, aplie
dama ant galo sėdėjusį vairininką. Po 
minutės vandens paviršiuje iškilo ke
letas sulūžusių karklų ir vienas iš sker
sinių pagalių. Plausto galas labiau pa
nėrė į vandenį. Kapitonas su “Vėtra” 
buvo mus palikęs ir į valtį sodino pir
mojo plausto įgulą.

— Vyručiai, blogai, — šūktelėjo vai
rininkas, — plausto galas iširo! Duokit 
čia diržus! Aš dar bandysiu surišti. Jūs 
visi irkluokit! — bandė gelbėti padėtį
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vairininkas.
Senų ir jau sušlapusių diržų buvo ne

gaila, bet nežinojom kur peilius dėti, 
kad vanduo nenuplautų.

— Užteks trijų diržų, o tu, Juozai, už
simauk ant savojo visus peilius.

Trijų diržų užteko apjuosti viso plaus
to galą nuo viršutinio skersinio, tik su
šlapę diržai nebuvo pakankamai stip
rūs. Nuplaukus vos keletą metrų, plaus
to galas vėl išsiskleidė. Padėtis buvo ne
linksma, nes krantas dar buvo gana to
li. Mane purtė šaltis, nes plausto galą 
rišom mudu su Juozu.

— Nemanau, kad pasieksim krantą, 
— pratarė valtininkas ir pagriebęs švil
puką ėmė pūsti S.O.S signalą.

Kapitonas iš “Vėtros” tuoj pat atsakė 
signalu “Skubam j pagalbą”, ir valtis, 
palikusi ežere pirmąjį plaustą, užgul
tais irklais skubėjo į mus. Mes nebeirk- 
lavome. Plausto priekį atsukę į vėją 
laikėm tą poziciją, kad bangos mūsų 
neapverstų ar visiškai nesudraskytų 
plausto.

— Kas atsitiko? — “Vėtrai” atsirė
mus į plaustą paklausė kapitonas.

— Galas iširo. Bandėm sutaisyt, bet 
diržai neišlaikė, — prislėgtai paaiškino 
vairininkas.

— Iširo, reiškia nemokėjot surišti. Ir 
diržus dar su traukėt! O kaip rišot galo 
skersinius?

Juozas neskubėjo atsakyti. Aš irgi ty
lėjau.

— Na, bet vėliau apie tai, o dabar vi
si į valtį! — komandavo mūsų kapito
nas.

Mes visi sėdom prie irklų. Iš kapitono 
pikto veido man jau buvo aišku, kad ne- 
bepakliūsiu į savaitinę kelionę. Ir aš ne
klydau.

...Tai buvo pirmoji ir paskutinė skau
tiškojo gyvenimo vasara laisvoje tėvy
nėje.

Išblyškusi rudens saulė tingiai rito
si per lengvas miglas, lyg nenorėdama 
matyti apkasais ir tankų grioviais išrai
žyto žemės veido. Pro dulkių debesis 
juodavo dešinėje palikusi Baltijos jūra, 
tolumoje atsirėmusi į pilką horizontą. 
Virš Kuršių marių, Neringos kryptimi, 
pažeme nušvilpė lėktuvas, piktai kalen
damas kulkosvaidžiais, kuriems atsilie
pė patrankėlių griaustinis.

Šilutės plentas buvo visiškai tuščias, 
ir automobilių kolonos traukė į pietus
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Wilhelmo kanalo krantais. Kelias buvo 
pilnas duobių, ir kariški sunkvežimiai 
pamažėle slinko pirmyn, palikdami de
gančią ir rūkstančią Klaipėdą. Vėjo nu
svilintais veidais vokiečių Wehrmachto 
kareiviai šaltai rūkė cigaretes ir visai 
nesijaudino, kad, per daugiau, kaip pu
sę dienos, pavyko nuvažiuoti tik dvyli
ka kilometrų.

Frontas buvo čia pat. Rytų šone dun
dėjo patrankų šūviai, ir vėjas atnešda
vo kulkosvaidžių garsus. Lėktuvai pro
tarpiais mėtė į Klaipėdą bombas, kurių 
sprogimas drebino orą. Sunkvežimiai 
buvo pilni visokių gėrybių, tarp kurių 
sėdėjo ir civiliai, bėgantieji į vakarus 
nuo raudonojo tvano. Kareiviai buvo 
malonūs ir visus vaišino tai maistu, tai 
cigaretėmis.

Siauras pamario ruožas dar buvo lais
vas nuo tiesioginės fronto ugnies, bet 
visų veiduose ryškėjo klaustukas: ar su
spėsim? Ar spėsim pasiekti Nemuną 
prieš galimą apsupimą? Ar vokiečiai at
silaikys čia prieš raudonosios armijos 
spaudimą, jei jau tiek kartų neatsilaikė?

— Nesirūpinkit! — aiškino vokiečiai,
— paskutinio kelio lengvai neatiduosim 
rusams. Nemuną pasieksime dar šį va
karą.

— Ar tu tiki jais? — pažiūrėjo į ma
ne bendrakeleivis Vytautas.

— Tikėk ar netikėk, koks skirtumas?
— lakoniškai atsakiau aš. — Žinoma, jei 
tokiu tempu važiuosime, tai nė rytoj 
Nemuno nepasieksime.

— Žinai, kad pėsti būtume dvigubai 
toliau nuėję, — žiūrėjo į laikrodį Vy
tautas.

— O kodėl dabar sėdim kaip seniai? 
Juk tik portfelį teturim. Kodėl nežings
niuojame pirmyn. Man atrodo, kad tai 
geruoju nesibaigs.

— Tvarkoj! — sutiko Vytautas, ir 
mudu, pamojavę likimo draugams, ku
rie nenorėjo skirtis nuo sunkių laga
minų, kelio kraštu nuskubėjome tolyn 
į pietus.

Keliauti mums niekas netrukdė ir 
niekas nesidomėjo, kur kas eina ar va
žiuoja. Vokiečiai kareiviai kirto medžių 
šakas bei krūmus ir jais maskavo toliau 
laukuose išsidėsčiusius tankus. Atrodė, 
kad ruošiasi kautynėms.

— Tu matai, ką jie daro? — krūpte
lėjo Vytautas. — Žiūrėk, jau visa kolo
na sustojo!

Tikrai. Priekyje įklimpęs didelis
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

ATSIMINIMAI
Pabaltijo aviacijos varžybose

Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietu
vos aero klubai po bendrų pasitarimų 
nutarė kasmet surengti Pabaltijo vals
tybių aviacijos varžybas. Pradžią ap
siėmė padaryti Lietuvos Aero Klubas. 
Tokiu būdu pirmosios Pabaltijo vals
tybių aviacijos varžybos buvo suruoštos 
1939 m. rugpiūčio mėnesio pabaigoje 
Kauno aerodrome.

Buvo varžomasi skraidyme lėktuvais, 
sklandyme ir aviomodelizme. Sklandy
mo varžybose dalyvavo tik lietuviai, 
latviai ir estai, nes suomiai neturėjo tin
kamų sklandytuvų.

sunkvežimis sulaikė visą, kilometrais 
besitęsiančią mašinų vilkstinę. Netolie
se buvęs vikšrinis vilkikas skubėjo 
Įklimpusį ištraukti, bet ir jis, kaip ka
reiviai, judėjo be jokio entuziazmo. Pa
bėgėliai ūkininkai pliekė botagais ark
lius ir su visokio dydžio vežimais va
žiavo laukais greta kelio Nemuno link.

(b. d.)

"Plausto” autorius IV TS

Ukmergės Aero Klubo sklandytojų grupė 1940 m.

Lietuvą atstovavo Oškinis su “Rūta” 
(jo paties konstrukcijos), Pyragius su 
“Biržiečiu” (Minimoa) ir aš su “Keva” 
(Mū 13 d).

Nuo pat pirmos varžybų dienos oras 
buvo gana palankus skriejimams. Buvo 
startuojama tik lėktuviniu iš vilkimu. 
Atsikabinimo aukštis nustatytas 700 m., 
o tolimesniam skridimui reikėjo naudo
tis termiškais antvėjais.

Aš buvau nusistatęs išnaudoti pirmą 
geriausią progą perskridimui, nes tai 
buvo sunkiausia varžybų sąlyga. Su 
aukščiu ir laiku buvo galima prisirink
ti taškų, esant blogesniam orui, nes 
kiekvienas skridimas buvo vertinamas 
tam tikru taškų skaičiumi.

Pirmos varžybų dienos praėjo be ypa
tingų rezultatų. Niekas nedrįso bent 
kiek toliau atsitolinti nuo aerodromo, 
nes sąlygos perskridimui nebuvo vilio
jančios. Ketvirtą dieną jau iš pat ryto 
buvo matyti, kad kamuoliniai de'besiu- 
kai gausiai buriasi tam tikromis kryp
timis, vadinamomis gatvėmis.

ŽIEDAS PRIEŠ SAULĘ

Prieš baltą saulę baltas žiedas 
Ir nakties ašaros — rasa 
Minkštais lapeliais rieda 
Nuo balto balto žiedo ... 
Kažkur pasislėpė tamsa — 
Žiedelį saulė glosto, 
Žiedelį verkiantį 
Iš aukšto savo sosto 
Galvutę baltą glosto ...

Vyt. Anilionis
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Varžybų dalyviai viens po kito pra
dėjo startuoti. Ir aš pasiruošiau savo 
sklandytuvą, bet sutariau dar kiek pa
laukti, nes atstumai tarp debesų man 
atrodė perdaug dideli perskridimui. Ne
norėjau gaišinti laiko trumpais aerodro
mo skridimais, tad atsiguliau į žolę ir 
sekiau kitų skridimus. Apie 10 vai. de
besys sutankėjo. Startuoju . . .!

Jau 500 metrų aukštyje pajutau stip
rią termišką srovę. Atsikabinau ir tuo
jau suku posūkį. Variometras rodo 2 
3 4. Bematant mano aukščio rodyklė 
pasisuka iki 1500 m. Gražus aukštis pra
džiai. Žiūriu žemyn. Ten Nemuno ir 
Neries santakoje yra Kaunas, toliau 
anapus Neries — Vilijampolė, virš ku
rios aš dabar skrendu. Aerodromas lie
kasi užpakalyje. Taip bežiopsodama s 
apačion, staiga pametu keliančią srovę 
ir kol susiorientavau variometras jau 
rodo 3-4 metrų žemėjimą. Aukščio ro
dyklė irgi pradeda greit sukti atgal. 
Norom-nenorom turiu grįžti prie aerod
romo, nes nuošalus nutūpimas pareika
lauja daug brangaus lako.

Matau, kaip latviai ir estai suka ratus, 
aukštai virš manęs, o mano aukščio ro
dyklė terodo vos 400 m. Virš Aleksoto 
ties universitetu mano aukštis dar 250 
m. Dairausi aerodromo link ir ruošiuo
si tūpimui. Kaip užkerėta, negaliu su
rasti jokio antvėjo. Suku dar kelis ra
tus ir smunku žemyn. Še tau ir varžy
bos! Kiti sau linksmai skrajoja padebe
siais, o aš, kaip švino pririjęs, smunku 
žemyn. Jau besiruošiant mane staiga 
kažkas papurto. Termikas! Tučtuojau 
suku ratą. Nors aukščio tėra vos 100 m., 
bet skęstantis griebiasi ir už šiaudo.

Suku antrą ratą - trečią. Variometras 
stovi ant 0. Bet aš nesustoju sukęs ra
tų. Dabar mano visas dėmesys susi
kaupia ties instrumentų rodyklėmis. 
Po kokių 10 minučių sukimo variomet- 
ro rodyklė pradeda svyruoti aukštyn ir 
žemyn, bet svyravimai vis didėja į vir
šų. Aukščio rodyklė jau rodo apie 200 
m. Bet aš neatleidžiu ir įsitempęs suku 
toliau savo ratus. Jaučiu, kaip termikas 
praded'a stiprėti ir tai tiesa — vario
metras rodo jau +2. Pamažu pradedu 
atsikvėpti, nes aukštis nebepavojingas 
— turiu virš 500 m. Džiaugiuosi, kad lai
mė ir šiuo kartu manęs nepaliko.

Didėjant aukščiui, ir kelianti šilto oro 
srovė vis stiprėja 3 m. 4 m. 5 m. per 
sekundę mano sklandytuvas kyla į vir-
10

šų. Iš džiaugsmo užtraukiu dainelę. Po 
pusvalandžio aukščio rodyklė rodo virš 
2000 m.

Apsidairiau ir ieškau kitų sklandytu
vų. Netoli nuo manęs po debesiuku ky
la “Biržietis”, Oškinio “Rūta” stovi že
mėje, gi estai gana žemai suka ratus. 
Latvių visai negaliu surasti — matyti iš
ėjo perskridimui. Dabar tik man ding
telėjo mintis, kad šiandien skraidom ne 
malonumui, bet dalyvaujame varžybo
se. Turėdamas tokį aukštį, aš jau visai 
drąsiai galiu eiti į perskridimą.

Dar kartą pasižvalgiau į apačią. Vėjas 
mane jau gana toli nunešė nuo aerod
romo šiaurės link. Nustoju sukti ratus. 
Pasiimu kompaso kryptį N ir dabar ga
lutinai atsiskiriu nuo aerodromo. Skren
du tiesiu keliu nuo vieno debesies prie 
kito, aukščio beveik neprarasdamas. 
Laikrodis rodo 11 vai. 30 min., taigi esu 
ore jau apie pusantros valandos. Debe
sys vis didėja — termikai dar stiprėja. 
Tikras smagumas taip skristi.

Aukštis laikosi tarp 1500 m. ir 2000 m. 
Retkarčiais pasuku kelis ratus ir pasie
kęs debesų kraštą vėl skrendu tiesiai 
pagal kompasą šiaurės kryptimi. Pake
liui jau iš tolo matau į mane atslenkan
tį didelį, tamsų kamuolinį debesį. 
Skrendu tiesiai į jį galvodamas, kad ten 
bus stipri srovė. Ir iš tiesų — vos pasie
kęs jo kraštą, sklandytuvas pradėjo kilti 
kaip padūkęs. Aš visai be reikalo pra
dėjau dar ratus sukti — mane bematant 
įtraukė į debesį.

Nieko nematau — visur aplink mane 
balta migla. Pasidarė nejauku. Vario
metras rodo 6 metrus kilimo. Nors mo
kydamasis skraidyti lėktuvu buvau šiek 
tiek pramokęs ir aklo skridimo, bet da
bar debesyse visas mano mokslas išga
ravo. Greit pamečiau orientaciją. In
strumentų rodyklės pradėjo šokinėti 
nuo vieno galo iki kito, o man pačiam 
neliko nieko kito kaip tik laukti, kas at
sitiks. Dar apčiupinėjau parašiuto dir
žus, ar gerai priveržti, ir įtraukęs kak
lą laukiau.

Staiga virš manęs nušvito saulutė: 
srovė pernešė sklandytuvą per debesį 
iki pat jo viršaus. Tuoj susivokiau, kaip 
yra, ir atstačiau sklandytuvą į norma
lią skridimo padėtį.

Prieš mano akis pasirodė didingas 
vaizdas: visoj plokštumoje iki pat hori
zonto tęsėsi kamuoliniai debesys, sau
lės iš viršaus apšviesti jie atrodė kaip
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Skyrių veda jūr. s.B.Stundžia, 53 Yorkleigh Ave., Weston,Ont.

NAUJOJO ŽEMYNO BEIEŠKANT
pagal Robert Raynolds ir kitus

Jaunas, vos dvidešimt dviejų metų 
vyras, Alvaro de Mendana, 1564 metais 
paliko savo gimtąją Ispaniją ir išvyko į 
Peru, kur jo dėdė Lope Garcia de Cast
ro ėjo vicekaraliaus pareigas. Aivaro de 
Mendana turėjo nemažesnius užsimoji
mus kaip Kolumbas ar Vasco da Gama, 
Cortez, ar Pizar. Dėdės remiamas, Men
dana gavo du laivus ir išburiavo j Ra
mųjį vandenyną. Kelionės tikslas buvo 
atrasti naują žemyną Pietų jūroje.

Po šešiasdešimties dienų, po to kai iš 
akiračio išnyko snieguotos Andų kalnų 
viršūnės, ispanai pamatė mažą salą, bet 
dėl nepalankaus vėjo ir srovės, laivas 
ten negalėjo išmesti inkaro.

Ir tik po aštuoniasdešimt penkių die
nų kelionės jie atrado kitą salą, kurią 
pavadino Šv. Izabelės vardu. Sala at
rodė tokia didelė, kalnuota, todėl jie ta
rėsi suradę naują žemyną. Bet tyrinė
jant toliau, jie surado daugiau salų ir 
visas jas sužymėjo jūrlapyje. Mendana, 
tą salyną pavadino Salamono vardu, nes 
tikėjosi jose rasti pasakiškus lobius.

gražus, baltai spindintis kalnynas, o že
mės, debesų uždengtos, visai nebuvo 
matyti. Jautiesi, tada, žmogus kaip ma
žas, silpnas vabalėlis prieš tokį gamtos 
grožį ir didybę.

Taip besigrožint, ir vėl dingtelėjo 
mintis, kad šiandien ne malonumui 
skrendu, bet dalyvauju varžybose. Da
bar reikia pro debesis prasmukti apa
čion. Niekur nebuvo matyti tarpo — de
besys buvo kaip suaugę. Paspaudžiau 
vairolazdę, ir vėl mane apsupo balta 
migla. Instrumentų rodyklės šokinėja 
kaip pašėlusios, o mane patį sėdynėje 
taip 1 purto, kad visai nežinau kaip vai-

Vietiniai gyventojai buvo žmogėdros, 
vaikščiojo visiškai nuogi ir jokių turtų 
neturėjo. Bet jie aiškino ispanams, kad 
netoliese yra didžiulis žemynas.

Mendana jau norėjo steigti naują ko
loniją, bet daugumai pasipriešinus, bu
vo priverstas grįžti atgal. Pakeliui juos 
užtiko audra ir apdaužė laivus. Palai
kydami gyvybes duona ir sugedusiu 
vandeniu, ispanai savo laivais, aplaužy
tais stiebais ir suplyšusiomis burėmis, 
šiaip taip pasiekė Meksiką. Apie savo 
atradimus Mendana pasiuntė pranešimą 
Ispanijos karaliui Pilypui. Grįžęs į Pe
ru jis sužinojo, kad jo dėdė atšaukia
mas ir kad kitas vicekaralius atvyksta 
perimti valdžios.

Naujas vicekaralius Toledo nepritarė 
Mendana planams kurti koloniją Sa- 
lamonų salose, todėl Mendana išvyko į 
Ispaniją ieškoti paramos.

Ten jam iš karto sekėsi. Sevilijoje 
pavyko pamatyti karalių, kuris pagyrė 
jį už naujų salų atradimą ir žadėjo pa
svarstyti jo prašymą kolonizuoti Sa- 
lamonus.

Mėnesiai slinko, bet Mendana atsaky
mo nesulaukė. Artimieji patarė jam ne
sijaudinti ir ramino, kad esą karalius 

įuoti. Kabinoje tarpais visiškai tylu, 
tarpais vėjas švilpia iš visų pusių. Sė
džiu kaip sustingęs įsikabinęs į vairo
lazdę ir laukiu, kada sklandytuvas iš
kris iš debesies.

Mano didžiausias rūpestis, kad tik 
nenulūžtų sparnai, nes Mū 13 d būda
mas be spyrių, man neatrodė labai pa
tikimas. Kaip bebūtų, šiuo kartu vis
kas baigėsi laimingai — iškritau iš de
besies ir pamačiau žemę kažkur šone. 
Tuoj susigriebiau ir įvedžiau sklandytu
vą į normalią padėtį. (b. d.)

A. Gysas.
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Busimieji buriuotojai — Toronto bebrai gavo 
uždavinį . . .

dabar užimtas maurų sukilimu Grana
doje ir laivyno ruošimu karui su tur
kais. Nesulaukdamas jokios žinios, Men
dana patraukė namo.

★

Dažnai jam tekdavo pasakoti apie sa
vo nuotykius, ne kartą ir ne du. Vienas 
iš atidžiausių klausytojų buvo jo kai
mynas, turtingas odos pirklys, įtakin
gas žmogus, turįs penkis vaikus, Anto
nio Barreto. Vyriausia iš vaikų duktė, 
penkiolikametė Izabelė, nepaprastai do
mėjosi Mendana kelionėmis. Tame pat 
mieste gyveno žydų kilmės, vėliau kon
vertitas, gydytojas ir jo dvidešimtme
tė duktė Leonora, kuri taip pat gerai 
nusivokė gydyme. Leonora buvo žavi, 
švelni ir judri mergina. Pikti liežuviai 
mieste kalbėjo, kad ji esanti Antonio 
Barreto mylimoji.

Vieną rytą, kai Mendana nuvyko ap
lankyti savo kaimynų, rado visus ver
kiančius ir išsigandusius. Jis sužinojo, 
kad naktį Antonio Barreto, gydytoją ir 
jo dukterį, išsigabeno teisėjai. Menda
na bandė pagelbėti išvaduoti Barreto, 
bet prieš tuometinius teisėjus visi dre
bėjo, ir niekas nenorėjo kištis į ne savo 
reikalus.

Vyriausioji gi Barreto duktė Izabelė 
beveik vaikiškai prisirišo prie Menda
na ir norėjo su juo vykti visur, kur tik 
tas buvo pasiryžęs keliauti.
12

Mendana, būdamas už ją dvigubai vy
resnis, rimtai į tai nežiūrėjo ir išvyko 
pas savo dėdę į Seviliją.

Numalšinus maurus ir prie Lepanto 
krikščionims sudaužius turkų laivyną, 
karalius Pilypas, nors ir po kelių metų, 
surado atspėjamo laiko ir teigiamai iš
sprendė Mendana prašymą.

Pagal karaliaus raštą Mendana galė
jo paimti į kelionę iki penkių šimtų vy
rų, iš kurių mažiausiai penkiasdešimt 
turėjo vykti su šeimomis. Turėjo apsi
rūpinti sėklomis, naminiais gyvuliais, 
o salose, laike šešių metų, privalėjo pa
statyti tris sutvirtintas gyvenvietes. 
Tuo raštu jis buvo skiriamas Salamonų 
salų gubernatoriumi, markyzo titulu, 
su neaprėžta valdžia dviems kartoms, 
su teise kalti pinigus ir leisti įstatymus. 
Kaip užstatą, jam prisėjo padėti į kara
liaus iždą 10.000 dukatų. Būdamas tris
dešimt keturių metų amžiaus, iš Sevi
lijos jis išburiavo į Panamą, o iš ten pa
siekė Peru.

★

Antonio Barreto, po ilgų tardymų, 
buvo paleistas, bet grįžo į namus visai 
kitu žmogumi. Gydytojas ir jo duktė 
Leonora buvo pasmerkti sudeginimui. 
Dabar Barreto šeimoje reiškėsi vyriau
sia duktė Izabelė. Pajamos sumažėjo, 
nes pusė pinigų buvo konfiskuota, be to, 
Izabelė viena, neturėdama pakankamai 
patyrimo, neįstengė vesti prekybos ir 
rūpintis namais. Antonio Barreto įtarė, 
jog jis buvo savo žmonos įskųstas. Ne
ilgai pagyvenęs jis mirė, o po keturių 
dienų paliko šį pasaulį ir jo žmona. Iza
belė, palaidojusi tėvus, likosi globoti 
jaunesniuosius vaikus: brolius Loren
zo, Diego, Luis ir seserį Marianą.

Ji jautė, kad vietoje jiems nebus gy
venimo, kadangi jų geras vardas nuken
tėjo. Pardavę savo turtą, Barretos šei
mos vaikai išvyko į Peru. Izabelė spė
liojo, jog Mendana jau bus įkūręs Sa
lamonų salose naują koloniją, todėl ir 
jiems ten vietos atsirasią. Bet nuvykus 
į Peru paaiškėjo, kad Alvoro de Menda
na, visų paliktas, pamirštas ir vienišas 
gyvena su savo svajonėmis Limoje.

Du kartus Mendana buvo pasiruošęs 
išplaukti, du kartus vicekaralius Tole
do jį sulaikė. Dabar Mendana vėl lan
kydavo Barreto vaikus, su jais susipra
to, tapo savas ir pagaliau pakvietė visus 
apsigyventi savo namuose. Maždaug po 
dviejų metų Izabelė ištekėjo už Men-
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d ana. Izabelė, reikia pasakyti, buvo ne
paprastai tvirto būdo moteris, kieta sa
vo siekimuose, užsispyrusi ir garbė
troška.

Laikai mainėsi. Į Limą atvyko naujas 
vicekaralius markyzas de Canete, ku
riam karalius Pilypas įsakė remti įvai
rias atradimų keliones ir naujų vieto
vių kolonizavimą. Dabar Mendana ta
po net paskatintas. Be to, naujas gu
bernatorius tikėjosi tuo būdu nusikra
tyti kaikuriais nenuoramomis, kurių 
tarpe buvo ir trys broliai Barreto.

1595 metais, keturi laivai, vedami vy
riausio loco portugalo Fernando de Qui- 
ros, pasileido į vakarus. Iš tiesų, tai por
tugalai padėjo pagrindus navigacijai, 
kartografijai ir laivų statybai, o Euro
pos tautos, jų tarpe ir ispanai, tuo pasi
naudojo ir sukūrė kolonialines imperi
jas. Jeigu ispanų navigatoriai buriuo
davo apytikriu kursu, kuriems keli šim
tai jūrmylių šen, ar ten buvo nesvar
bu, tai portugalai navigavo tiksliai, nau
dodami visus turimus instrumentus ir 
apskaičiuodami matematiškai.

Quiros, galima sakyti, buvo paskutinis 
didžiųjų portugalų navigatorių iš seno
sios princo Henriko Navigatoriaus su
kurtos jūrininkų mokyklos. Jis taip pat 
troško surasti ir atžymėti jūrlapyje 
penktąjį kontinentą — Australiją. To
dėl ne be reikalo pats gubernatorius pa
siūlė Mendanai paimti Quiros vyriau
siu locu. Nors Izabelei jis ir nepatiko, 
bet Mendana jį pasamdė. Laive buvo ir 
rūdakasių, kurie turėjo j ieškoti aukso — 
jau išanksto buvo visi teigiamai nuteik
ti. Visi Barreto vyrai buvo paskirti įvai
rioms pareigoms, kurioms jie nebuvo 
priaugę ir neturėjo patyrimo, (b.d.)

Br. S.
IŠ ARTI IR TOLI

• Montrealyje susiorganizavo jūrų budžių vie
netas. Vadu išrinktas A. Piešina.

@ Toronto jūrų skautai A. Beresnevičius ir A. 
Margevičius išėjo savanoriais j Kanados karo lai
vyną.

@ Toronte pradėti jūrų skautėms ir skautams 
antro pat. laipsnio programos kurseliai.

@ Pirmieji atsiliepę gerajam darbeliui — šelp
ti Vokietijoje esančius skautus — buvo Hartfor
do Žuvėdros su 5 dol. auka.

DETROITO JŪRŲ SKAUTŲ ŽINIOS
• Šarūno ir Jūratės laivai Kalėdų proga su

aukotu maistu ir pinigais sušelpė gausią (11 vai
kų) vargingą lietuvių šeimą Detroite ir pasiųsta 
pinigų sušelpti 1958 m. lapkričio 18 d. Michi
gan ežere žuvusių jūrininkų šeimoms.

9 Bendromis budžių, jūrų skautų ir skaučių 
jėgomis perdažytas ir papuoštas jūrų skautų būk- 
las. Išlaidas padengė būklo patalpų savininkai, 
jūrų skautų rėmėjai p.p. J. Petrulionis ir A. Pata- 
lauskas. Jiems skautiškas ačiū.

© 40-ties metų sukakties proga, VS įsakymu, 
sekantieji jūros skautai apdovanoti garbės ženk
lais: Tėvynės sūnaus žymeniu vair. A. Juška ir 
valt. Alg. Pesys. Vėliavos žymeniu vair. R. Pet
rulionis. Pažangumo žymeniu jūr. sk. R. Janukai- 
tis ir jūr. sk. J. Kavaliauskas.

• 40-ties metų jubiliejaus proga, sekantieji 
jūrų skautų rėmėjai apdovanoti J. Sk. Rėmėjų 
ženkliukais: p.p. Atraškevičienė, A. Augūnas, M. 
Cibulskis, V. Černienė, J. Černiauskas, D. Dulai- 
tis, A. Juška, J. Karalius, K. Kodatis, J. Kavaliaus
kas, K. Karvelis, A. Mateika, J. Murinas, V. Mi
kalauskas, B. Navickas, P. Padolskis, L. Pečiūra, 
A. Patalauskas, J. Petrulionis, P. Stanionis, V. 
Staškevičius, M. Sims, p. Skorupskienė, J. Tamo
šiūnas, O. Vaitas ir J. Vilkas.

© Šarūno laivo skautai-studentai sudarė savo 
atskira valtį ir savo valties vadu išrinko jūr. sk. 
studentą J. Kavaliauską.

© Šarūniečiai: vair. G. Juška, vair. R. Petru- 
lionis ir jūr. sk. M. Janukaitis vasario mėnesį iš
vyko karinės prievolės atlikti. Su jais gražiai atsi
sveikino ir palinkėjo laimės jūrų skautų bendroje 
sueigoje buvęs Baltijos tunto tuntininkas, abiejų 
laivų vadai, skautės ir skautai .

© Sausio 18 d. Detroito Baltijos ir Gabijos 
tuntų, 40-ties metų jubiliejinėje sueigoje, L. K. 
Šarūno laivas gavo Seligenstadt'o L. K. Šarūno 
laivo vėliavą, kuri ilgą laiką buvo Čikagos Bal
tijos jūros tunte. Vėliavą laivo vadui perdavė 
buv. Selingenstadt'o Šarūno laivo skautai, dabar 
budžiai, vyr. valt. St. Petrauskas ir vyr. valt. A. 
Atkočaitis. Priimdamas vėliavą, L. K. Šarūno lai
vo vadas J. Baublys tarė žodį, pažymėdamas, kad 
Detroito L. K. Šarūno laivas dabar susideda iš bu
džių, studentų jūrų skautų, jūros skautų ir jaun. 
jūros skautų. Jiems ši vėliava perduota saugoti 
ir garbingai eiti su ja L. K. Šarūno, Panevėžio ir 
Selingenstadt'o šarūniečių pramintais keliais.

© Tuntininko įsakymu budžių vadas valt. St. 
Petrauskas pakeltas į vyr. valt. laipsnį.

© Jūr. ps. J. Baublys baigė BSA Explorer 
Leader Basic Training kursus.

O Jūrų skautų rėmėjai dr. K. Karvelis ir A. 
Mateika Detroito jūros skautams aukojo po $5. 
Jiems skautiškas ačiū.

© Sausio mėn. 28 d. Baltijos tunto tuntinin
kas s. V. Pauža turėjo pašnekesį bendroje jūrų 
skaučių ir skautų sueigoje. Jis pasidžiaugė Detroi
to jūrų skautų veikla, drausme ir susiklausymu, 
aptarė buvusios jubiliejinės sueigos gerąsias puses 
ir trūkumus. Tuntininkas pranešė, kad jo žinio
mis L. K. Šarūno laivas yra laimėjęs pirmą vietą 
Vidurio Rajono varžybose. Tai buvo maloni staig
mena vadams ir skautams.

® Sausio 11 d. įvyko J. Sk. Tėvų s-mas. Pra
nešimus darė pirm. J. Petrulionis ir L. v-das j.ps. 
J. Baublys. Naujon valdybon išrinkti: dr. K. Kar
velis, A. Juška, I. Laurinaviičenė, K. Jokša ir V. 
Bitinas.

TORONTO BEBRŲ IŠKYLA
Baigiantis žiemai, Toronto "Vikingų" laivo 

bebrai iškeliavo 150 mylių į Ontario šiaurę. At
važiavę į vietą, visi septyni "vyrai" pasiėmė mai-
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PAUKŠTYČIŲ BALANDIS

LSS Skaučių Seserijos Vadija

Draugovės sueiga
Sueigoje dalyvauja "Berželių" Paukštyčių D-vė.
Būreliai: "Baltas", "Žalias", "Geltonas", 

"Žydras".
Pasiruošimos — prieš sueiga parodyk Paukštytėms 
įvairių paukščių paveikslus.
Sueigos planas

1. Būrelių rateliai. Būrelių ŠŪKIAI: "Baltojo" 
Būr. šūkis — "Ak vija kanapija, ir pražydo kaip 
LELIJA". "Žaliojo" Būr. — "Čir vir vir, pavasa
ris, ledai, speigai j pašalius, visi vaikai j paba
lius". "Geltono" — "Stiebsis Saulėn ramunėlės 
ii žvangučiai ant kalvos, stiebsimės ir mes kaip 
gėlės, mes vaikučiai Lietuvos". "Žydriojo" — 
"Atlėkė paukšteliai mėlynais sparneliais į žalią
sias pieveles, j margąsias gėleles". (S. Rožytės).

2. Draugovės RATAS. D-vės daina — "Myliu 
saulę, myliu gėles, myliu paukščių daineles". Ar
ba — Žemė kėlė žolę. D-vės ŠŪKIS: "Vis budžiu, 
vis budžiu, be "oželių, be ožių". Arba: "Kas tėvo 
motinos neklauso, valgo duoną sausą".

3. Paukštyčių ĮSTATAI: dvi Paukštytės saliu- 
tuodamos sako P-čių įstatus. Tuo metu saliutuo
ja visa D-vė.

4. P-čių SALIUTAS — adjutante sako "Paukš
tyčių saliutas" — visos P-tės pritupia rankas iš
tiesia kaip sparnus, į šonus. D-kei pasakius "Bu
dėk", P-tės pašoka ir saliutuodamos atsako "Vis 
budžiu".

5. Dainos (susėdus) Linksmumas eina per gi
rias, Graži ponia Pelėda, Išėjo tėvelis j mišką ir kt.

6. Pasaka: "PAUKŠČIŲ KARALIUS".
7. Žaidimai: Paukščių lenktynės, Paukščių tur

gus, Višta ir vanagas.
8. Darbeliai: Viščiukai iš vilnų.
9. Užsiėmimai BŪRELIUOSE. (Būrelių dainos, 

rateliai. Patyrimo laipsnių progr.).

šus, užsimetė slides ant pečių, nėrė j mišką ir 
paskendo iki kaklo sniege. "Vis dėlto slidės nau
dingesnės ant kojų!", nutarė Juozukas, krapšty
damas sniegą iš ausų. Lengviau pasakyti negu 
padaryti: nesvarbu j kurią pusę atsuksi slidžių 
priekį, tos kaip užkerėtos vis šliaužia į pakalnę. 
Tačiau netrukus leidžiantis nuo nemažos kalvos, 
vadovai tapo nustebinti ir beveik nugalėti. Vis 
dėlto, jie visiškai nepasidavė ir parodė savo ga
bumus kitoje, virtuvės, srityje su sekančiu menu:

Trys sultingi, ant iešmo kepti viščiukai, 
Keptos kiaulienos dešrelės,
Kava (buvo, rodos, ir kavos, bet ten kažkas ne
aiškaus išėjo. Nėra taip tragiška).
Sriuba .su suodžiais.
Kiauliena su pupelėmis.
Baigdami iškylą bebrai padarė kiek ilgesnį ėji

mą per mišką ir perdėm šlapi, jaunieji jūrinin
kai pasirodė apsukrūs tiek ant vandens, tiek ir 
miške.

10. Užbaiga Žaidimas "Tylos karalius". Prane
šimai. Ūkio reikalai — surenkamas mokestis, po 
5 et. kas sueiga — nario mok. reikalams.

Atsisveikinimo daina. Saliutas (tokiu pat būdu 
kaip sueigos pradžioje).
Jurginių laužas

Pasiruošimas: laužas sukraunamas iš beržo 
(berželių) dirbtinų ar tikrų, papuošiamas kamba- 
rys-laužavietė, "Berželių" D-je medis beržas turi 
tapti įkvėpimo šaltiniu, P-čių antrais nameliais: 
dainos apie berželius, eilės, pasakos, darbeliai, 
puošmenos, šventės kaip SEKMINĖS tompa D-vės 
metine IŠKYLA į beržyną. P-čių skoutavimas per 
D-vės vardą įgauna PASAKOS žaismingumą, o 
taip pat praturtina P-čių žodyną medžių vardais, 
vaizdais. Medis mūsų tautosakoje užima labai 
gyvą vietą: našlaitėlė liūdesį išliejo, kalba su me
džiu močiutės ir karalienės "Eglė žalčių karalie
nė" . . . Kūrybinga D-kė suras pasakišką būdą 
P-čių skautavimą praturtinti. Tegul mūsų P-tės 
Lietuvos medyje ir su juo surištoje tautosakoje SU
SUKA DVASINĮ LIZDELI.

1. Daina: "Ugnele, liepsnele, pakilki greičiau" 
(S. Yla).

2. Šūkis: Kuriu, kuriu pečiukų
Laukiu, laukiu svečiukų. 
Atvažiuoja SAULALA (Įvažiuoja 

aukso vežime saulė).
Variniais rateliais 
Ugniniais arklaliais, 
Micinziniais bateliais". (Antaliepėts 

taut.).
3. Daina: "Saulelė tekėjo, lapeliai mirgėjo" . . .
4. Atjoja riteris Šv. Jurgis.
5. Šūkis: "Jurgi, geras vakaras

Jurgi, augink žolę 
Jurgi, geros vakaras 
Jurgi, paliej rasą 
Jurgi dėl arklelių 
Jurgi, dėl karvelių."

Daina: "Žemė kėlė žolę (įbėga gėlės) 
Žolė kėlė rasą . . ."

6. Pasirodymai. Gėlių šokiai. (Būrelių pasirody
mai),

7. Dainos: "Atein' pavasarėlis . . . , Sėjau rū
ta ... , Pasisėjau kanapėlę . . .

8. Pasirodymai: Šv. Jurgis legenda, Gaidžiu
kas ir vitštytė, Kiškis, Genys ir avys, Katinas ir 
žvirblis, Eglė žalčių karalienė.

9. Dainos: medžių dainos. Būrelių konkursas. 
Kuris Būrelis daugiausia sudainuos dainelių apie 
medžius? (Neužmiršk dovanėlės).

10. Žaidimas su daina "Štai aš turiu kepurę" 
(Visos P-tės gauna po kepurę).

1 1. Maršas "Pajurginėti" —- kepurėm pasipuo
šusios P-tės marširuoja. Taip jos išeina iš lauža
vietės prie VAIŠIŲ STALO — PAJURGINĖTI. 
(Jurginių stalas paruošiamas Vyr. Skaučių ar D-vės 
Mamyčių).

12. Pabaiga: Tradicinė D-vės dainelė "Ko liū
di berželi, ko liūdi", ar kt. P-čių įstatai (kaip su
eigoje). Metinis vadovių pasikeitimas, per Šy. 
Jurgį pasikeičia Būrelių Galvos ir padėjėjos, P-čių 
IŠSKRIDIMAS į skaučių D-vę (P-tei pririšami 
"sparneliai", išeinančios į skautes (11 mt.) P-tės
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EkSKUR51)R I. VILNIQ
(Reportažas iš Čikagos)

.. . Aukštuose Kernavės pilies bokš
tuose nuaidėjo skardūs trimito garsai, 
pripildydami pavasarėjančios saulės 
glostomą apylinkę. Atsiliepdami į tri
mitų garsus, į šauklių kvietimus, su
plaukė minios žmonių j Didžiojo Kuni
gaikščio miestą, į plačiai išsitiesusią 
Gedimino kalno papėdę.

Stori turtingi pirkliai. Iš “Kernavės” 
kunigaikštystės atvažiavo su šimtais 
vežimų. Pirkliai nuo Baltijos jūros su 
grynu gintaru ir kitokie per marias at
plaukę vaizbūnai su visokiomis gėry
bėmis. Atvyko čia ir visokie svieto 
linksmintojai, knygų, paveikslų platin
tojai iš “Lituanicos” šalies. Mokyti raš
to žinovai su glėbiais knygų atvyko iš 
A.S.S. krašto. Na, ir vietiniai “kupčiai”, 
— visokie laimės siūlytojai čia labai 
gausiai susirinko prie pat “Aušros Var
tų” teritorijos.

Atvykęs didysis kunigaikštis, pačios 
kunigaikštienės ir būrio palydovų ly
dimas, simboliškai kirto sunkiu kalavi
ju j pilies vartus... ir, perkirpus atida
rymo kaspiną, prasidėjo pirmoji Kaziu
ko mugė Čikagoje.

Paviljonų aikštėje
... Ne Didysis Kunigaikštis su paly

dovais atjojęs pro senąją Kernavę, bet 
Lietuvos konsulas Čikagoje dr. P. Dauž- 
vardis su ponia oficialiai atidarė Ka
ziuko mugę, padėkodamas skautėms - 
tams už Vilniaus tradicijų atgaivinimą 

čia, nors ir toli nuo Tėvynės. Su midu
mi, duona ir druska pasitiko konsulą 
“Kaziukas ir Barbutė”, kartu su visa 
skautiškąja vadovybe, mugės rengimo 
komiteto nariais ir skaučių, skautų dai
nomis.

Didžioji Jaunimo Centro salė vos pa
jėgė sutalpinti visus mugės paviljonus 
ir prekes. Ir ko čia nebuvo!

... Prie pat scenos įsitvirtinęs jūrų 
skautų-čių “laivynas”, su bures iškėlu
siais laivais ir nematytų žuvų prilindu
siais tinklais. Kampe didžiulis švyturys, 
blykčiojąs įvairiaspalvėmis prožektorių 
šviesomis, rodo visiems kelią pas gin
taro kranto atstovus. “Juodkrantės”, 
“Baltijos Jūros” tuntų ir Korp! Gintaras 
paviljonų stalai nukrauti dekoruotais 
krepšiais, margučiais, vazomis, lėkštė
mis, stiklo dirbiniais, paveikslais, rėme
liais, juostomis pagalvėliais ir įvairiais 
gintaro išdirbinais. Prie saldainiais, 
riestainiais, pyragais ir daugybe Kaziu
ko širdžių apkrauto stalo, tarška sukasi 
jūrų skautų “Laimės ratas”. Cilinde- 
riuoti ir ūsoti “Laimės rato” pardavėjai 
net sušilę bando aptarnauti didžiulį bū
rį laimės ieškotojų, o vis ateina nauji 
ir nauji veidai...

... Per visą salės šoną nusitiesusi 
“Kernavės” skaučių tunto “karalystė”. 
Hgo paviljono centre įrengti lietuviškos 
sodybos gonkai, ar tai lietuviškas prie
klėtis su skliautu ir žirgeliais, pristaty-

stovi Būrelio priekyje). D-vei dainuojant — 
Išskrenda Paukštytės j skaučių D-vę 
Bus smagu, bus puiku, bus kita VADOVĖ

(2 kart) 
Sudievu, sudievu, laimingos kelionės 
Bus smagu, bus puiku, naujos bus 

draugovės".
(Gaida — Atlėk' sakalėlis)

(Išskridusias P-tes priima skaučių Dr-kė, nuri
šo P-čių raudoną kaklaraištį ir užriša tautinę juos
telę. Skaučių skiltis, j kurią P-tė priimama, prise
ga naujoms sesėms po gėlelę ir skautiškai pasi
sveikina, sušunka šūkį).

Giesmė: "Sutelk mus, Viešpatie, būrin . . ."
Pastabos: Šūkiai tarp dainų gali būti imami iš 

VAIKŲ TAUTOSAKOS.
Balandis sako: "Cit, neverk, brolau, ateis pa

vasaris, padūks vyrai barstyt žirnius, o mudu su
rinksim . . ."

Vyturys: "Čibur vibur pavasaris, visi vaikai 
nuogapilviai, visi vaikai bekelniai".

Pempė: "Gyvis, gyvis, kas iš manęs padyvis 
— kiaušinėlius dėsiu, vaikelius perėsiu".

Kregždės: "Moterėlės, moterėlės, nuo vyrelių, 
nuo vyrelių pasislėpę ragulėlius mugurrrkšt, mu- 
gurrrkšt . . ."

Višta: "Kapa kapa su dešimčia . . . kapa kapa 
su deeeešimčia . .

Lakštutė: "Jurgiuk, Jurgiuk, kinkyk, kinkyk, 
paplak, paplak, važiuok, važiuok . . ."

2. Kai prie laužo vaizduojami Lietuvos paukš
čiai, šūkiai — Gandrą pamačius:

Garny, garny ga ga ga 
Tavo pati ragana.
Man bandelės nekepė, 
Kad ir kepė — nedavė. 
Tie varteliai vest vest 
Garnio pati plėšt plėšt 
Tie varteliai girkšt girkšt 
Garnio pati virst virst 
Tie varteliai tukt tukt 
Garnio pati smukt smukt. . .
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tas margaspalvių Vilniaus verbų. Žirge
lių viršuje Kernavės pilies herbas rodo 
rengėjų aukštą kilmę ... Stalai čia lūž
ta nuo gėrybių ir nuo susirinkusių pir
kėjų. Čia pilna Kaziuko širdelių, mar
gučių, pagalvėlių, mezginių, siuvinių, 
audinių. Pavargę stovi ratai su medumi, 
sūriais ir riestainiais. Meniškos Geleži
nio Vilko statulėlės, knygų atramos, iš 
šiaudų kryžiai ir daugybė kitokių rank
darbių, pačių skaučių pagamintų. Pa
viljono dekoratyviniai stogai ir net sta
lų fasado popierinės sienos meniškai iš
margintos tulpėmis, paukštyčiais ir ki
tokiais tautiniais ornamentais. Kiek čia 
darbo, kiek čia širdies Įdėta!

... “Aušros Vartų” skaučių tuntas iš
siplėtęs kitoje salės pusėje. Ir čia “žy
di” Vilniaus verbos, lankytojų laukia 
pačių mamų keptos, išrašytos Kaziuko 
širdys ir saldumynai. Kukliai šypsos 
lietuviškoje verandoje sustoję tautinės 
lėlės ir veltui stengiasi nukonkuruoti 
seses skautes ... Krašte stovi daugy
bės pakopų paaukštinimas, nustatytas 
visokiomis gėrybėmis. Tai sesių loteri
ja (išgaudyta per pirmas tris valan
das!). Svečius ir lankytojus paviljono 
šeimininkės sutinka su niekad nematy
tu, neregėtu pyragu — karvojumi, di
dumo kaip automobilio ratas, išpuoštu 
raštais ir širdimis. Tai skaučių rėmėjų 
Mackevičių kepyklos dovana, kartu su 
pora šimtų Kaziuko širdelių. Pilna čia 
ir pramogų. Cigarečių laimėjimai, torto 
spėjimai, kumpio loterija, “Laumių šu
linys”, fotografas su dekoracijomis iš 
pasakų princesės šalies. Sunku viską ir 
besuminėti. Tiek daug “pirklių”, viską 
giriančių ir rodančių; daug gėrybių, o 
tie mugės lankytojai “siūbuoja” repor
terį kaip audringas Michiganas.
... ’’Lituanicos” skautų tuntas išdės

tęs knygų, žurnalų, paveikslų ir kitokių 
spaudos reikmenų. Nedidelis paviljonas, 
bet lankytojų ir čia pilna. Ypač įdomiai 
įrengta “Laimės šaudykla” gausiai ap
supta jaunimo.

Prie pat įėjimo Akademinio Skautų 
Sąjūdžio įrengtas knygų kioskas. Inte
resantų prie jo neperdaugiausia, tačiau 
ir čia kakininkas ramiai nesėdi.

— Mes čia dažniau atvažiuokim, ma
ma, — nenori eiti namo vilkiukas.

— Kodėl tas pyragas vadinasi Ka
ziuko širdelė? — dukrelė tampo už ran
kovės tėtį. Ir tėčiui tenka aiškinti, ko
dėl, iš kur ta mugė ir kaip ten būda-
16

vo Vilniuje ...
Bajorų svetainėje...

...Iš salės prieangio, kur įsikūręs 
Brolijos ir Seserijos ūkio skyrius, pa
traukęs laiptais į antrąjį aukštą — Ker
navės pilies bokštą, atsirandi tiesiai 
prieš “Bajorų svetainę”. Ant stalų čia 
dega storos žvakės, sienoje briedžio gal
va, o ant lango ištiestame tinkle sėdi 
stori vorai. Kaip Kernavės pilyje! “Ker
navės” tunto sesės tik neša girą, dešras, 
kumpius ir ko tik širdis geidžia! Kitos 
dvi “Kernavės” valgyklos įrengtos pir
mame aukšte. Visos išpuoštos, išdeko- 
ruotos, svečius pasiruošusios pavaišin
ti karštais ir šaltais pietumis.

Jūrų skautijos valgykloje žmogus 
jautiesi lyg jūros dugne. Virš galvos ir 
šonuose tinklai, žuvys, vijokliai, gelmių 
žolės, ir pro melsvą valgyklos šviesą 
mirksi Šventosios uosto švyturys. Val
giai irgi iš jūros, žinoma, visokie, pagal 
svečių pageidavimus.

“Aušros Vartų” ir “Lituanicos” tuntų 
valgyklos atrodo kruopščiausiai išdeko- 
ruotos. Valgyklos vienoje pusėje virš 
galvų supasi snieguolės, sunkūs debe
sys, pučia vėjas ir šonuose sunešti snie
go kalnai. Kitoje pusėje virš galvų laks
to drugeliai, gieda paukščiai, šviečia 
saulė ir pilna žiedų, kurių vainikais net 
bufeto stalas apipintas. Tai vasara ir 
žiema. Gi antroje valgykloje pavasaris 
su zuikiais, margučiais, Velykomis, ir 
geltonrūbis ruduo. Valgiai irgi pagal 
keturis metų laikus, ir viskas labai 
skanu.

Tiek daug tų valgyklų (net šešios!), 
bet visose pilna svečių. Juk čia pirmoji 
Kaziuko mugė Čikagoje. Reikia juk pa
remti nuoširdžius bandymus ir pasi
džiaugti kartu su skautėmis.

Iki kitų metų!
Pirmoji Kaziuko mugė praėjo neti

kėtai gerai, sutraukusi keletą tūkstan
čių lankytojų, atnešdama daug kompli
mentų ir pagarbos dirbančiai skautijai. 
Matant patenkintus svečius, mugės ren
gėjams užsimiršo ilgi vakarai nuo pat 
Kalėdų, verbas bedirbant, ir šios dvi 
dienos, viską betvarkant, bestatant ir 
beparduodant. Gautos gražios pajamos 
padės visiems nugalėti finansinius sun
kumus, bestovyklaujant vasarėlės me
tu. Br. Juodelis.

("Turto" tqso sek. nr. Red.)
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masei didžioji Reinui

PIRMUOS PASTOGĖJE
* Sąjungos Ūkio Skyriui (sutr.SŪS) Pir- 
mija paskyrė 200 dol.iš savo iždo pagrin
diniam operacijų kapitalui sudaryti. SŪS 
jau IV TS metui buvo pagaminęs^dalį są
junginių ženklų ir garbės ženklų. Šiuo me
tu SŪS turi jau visus ženklus, išskyrus 
Gyvybės Gelbėjimo žymenį.

Pirmija mielai kviestų visus Židinius, 
kurie tik gali, prisidėti prie SŪS veiklos 
išplėtimo, įnešant 25 dol. pajų nuo Židi
nio. Tai būtų Židinių gerasis darbelis 
Sąjungai.

* Š. m. vasario mėn. 28 dienos duomeni
mis, Skautų Aido platinimo srityje buvo 
šis vaizdas: Omahos skaučių ir skautų 
vietininkijos su 65 prenumeratomis - pir
moj vietoj. Nė vienos prenumeratos ne
buvo iš Bostono, New Yorko, Rochesterio, 
Los Angeles ir Venecuelos, o iš Litua
nikos tunto Čikagoje - tik trys.

Įdomu, kokį vaizdą galėsime matyti 
kitame Skautų Aido numeryje.

* Clevelando skautų tuntas su keturiomis 
garbės prenumeratomis yra pirmoj vie
toj Skautų Aido garbės prenumeratų rin
kimo srityje.

* Skautų Aidas yra šiuo metu vienintelis 
oficialusis mūsų Sąjungos organas, todėl 
visi vadovai turėtų pasistengti, kad jis 
ateitų į kiekvieną skautų skiltį bent dvie
juose egzemplioriuose.

* Vyriausiems Skautininkams siūlant, 
nuo 1958 m. lapkričio 1 d. nutarta pa
kelti: į vyresnio skautininko laipsnį - s. 
Vytautą Neverauską, Australija, į skau
tininko laipsnį - sp. Kazę Kuraitytę, Chi
cago, Ill., ps. Praną Pakalniškį, Los An
geles, Calif., ps. Kęstutį Pažemėną, Los 
Angeles, Calif., ps. Emanuelį Pankevi- 
čių, Melbourne, Australija, ps. Vytautą 
Tamulaitį, Los Angeles, Calif., į pas- 
kautininkio laipsnį - v. si. Reginą Bagdo
nienę, Hamilton, Ont., v. si. Dalią Bulga- 
rauskaitę, Detroit, Mich., v.si. kun. P. 
Butkų, Sydney, Australija, v. si. Iną Če

pėnaitę , Chicago, Ill., v.si. Laima Lu- 
neškienę, Chicago, Ill., v. si. Genę Drau- 
gelienę, Chicago, Ill., v.si. Liūdą Jucė- 
naitę, Hartford, Conn., v. si. Birutę Mals- 
kytę, Caracas, Ven., v. si. Gražiną Mus
teikytę, Chicago, Ill., v.si. Laimą Pet
rauskaitę, Elizabeth, N.J., v.si. Ireną 
Treinienę, Boston, Mass., v. si. Ritą 
Tonkūnaitę, Waterbury, Conn.

* Vyriausiems Skautininkams siūlant, nuo 
š.m. vasario 16 d. nutarta apdovanoti: 
Lelijos Ordinu - s. Joną Kauną, Chicago, 
Ill-., Padėkos Ordinu - p.S.Kovalskį,Aus
tralija, Lelijos Ordinu - p. Eleną Ma- 
čiuikienę.

* BVS siūlant, nutarta tvirtinti šios su
dėties Brolijos Vadiją: vilk. sk. ved. ps. J. 
Benešiūnas, vyčių sk.ved. s.I.Serapinas, 
jūros sk. skyriaus ved. j. s. L. Knopfmi- 
leris, oro sk. sk. ved. s. V. Tamulaitis, 
skautininkų sk. ved. j. v. s. V. Šarūnas, va
dovų lavinimo sk. ved. ps. R. Šilbajoris, 
taut. aukl. sk. ved. v. s. A. Saulaitis, vyr . 
laužavedys v. s. V. Bražėnas, spaudos sk. 
ved. v. s. Č.Senkevičius, inf. sk. ved. s. G. 
Juškėnas, užs. sk. ved. s. A. Banevičius, 
stud, sk.ved. ps. J. Liubinskas, ūkio sk . 
ved. v.s. V. Kizlaitis, tiek. sk. ved. s. A. 
Augustinas, Skautų. Aido red. j. s. V.Stun
džia, spaudos fondo ved. j. s. H. Stepaitis, 
Skautų Aido adm. s. L. Eimantas, reik, 
ved. s. V. Morkūnas, Anglijos rajono va
deiva - ps. J. Alkis, Australijos - v.s. V. 
Neverauskas, Atlanto - s. A. Banevičius, 
Vidurio - s. A. Banionis, Kanados - s. S. 
Naginionis, Vokietijos - ps. T. Gailius, 
Venezuelos - v. s. Dr.P. Neniškis ir įga
liotinis Argentinoje - ps. S. Babronis.
* SVS siūlant, nutarta tvirtinti šios su
dėties Seserijos Vadiją: jaun. sk. sk. ved. 
ps. V. Kleinienę, sk. sk. ved. s. L. Juške
vičienę, vyr. sk. sk. ved. s. A. Karnienę, 
taut. aukl. sk.ved. v. s. K. Kodatienę, ūkio 
sk.ved. s. S.Januškevičienę. Skautų Aido
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red. s. O. Gailiūnaitė, stud. sk. sk. ved. 
vyr.sk.v.sl.M.Grigaravičiūtė, ižd. inž. V. 
Kubilius, Anglijos rajono vadeivė - ps . 
D. Fidlerienė, Australijos - v. si. I.Lais- 
vėnaitė, įgaliotinė Argentinoje - v. si. A. 
Jablonskytė, Kanados - v. sl.M.Vasiliaus- 
kienė, Venezuelos - v. si. B. Malskytė, 
Vidurio - s. L. Puskepalaitienė, Vokieti
jos - ps. S. Laukaitienė.

* Pirmijos narių adresai: Dr. K. Aglins
kas, 5715, S.Richmond Ave., Chicago 29, 
111., Dr. M. Budrienė, 6348 So.Whipple St., 
Chicago 29, Ill., Rev. V. Cukuras, 155 
Washington St. Middletown, Conn., V. Če
pas, Box 62, Boston 26, Mass., L.Če- 
pienė, Box 62, Boston, Mass., K. Jonai
tis, 858 Main St., Worcester 10, Mass., 
P. Molis, 7 Maple St., Hopkinton, Mass., 
S.Kairys, 9 SidfordCourt, Toronto 9, Ont. 
Canada, Rev. A.Trakis, 6545 So. Francis
co Ave., Chicago 29, Ill.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
* Atlanto Rajono Vadeivė ps. Elė Bane
vičienė pasitraukė iš pareigų. Rajono rei
kalus tvarko Vadijos Atlanto Rajono sky
rius.

* Pirmijos nutarimu Vasario 16 d. proga 
pakeltos į paskautininkes: v. si. Laima 
Petrauskaitė, v. si. Irena Treinienė, v.si. 
Rita Tonkūnaitė ir v. si. Liuda Jucėnaitė.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

Brolijos Vyriausiasis Skautininkas v.s. 
Stepas Kairys, išbuvęs šiose pareigo
se 8 metus ir šešis metus tame tarpe re
dagavęs be to dar Skautų Aidą, pasitrau
kia iš Vyriausiojo Skautininko pareigų.

V. s. Kairio nuopelnų Brolijai ir Są
jungai šiose trumpose eilutėse neįmanu 
išvardinti, prie jų bus progos grįžti pla
tesniuose straipsniuose.

Pirmija yra paprašiusi iki šiolinį BVS 
Pavaduotoją v. s. Aleksą Matonį perimti 
Brolijos Vyriausiojo Skautininko pareigas 
ligi kadencijos galo.

AKADEMIKAI SKAUTAI
* Nuo š.m. kovo mėn. 10 dienos Korp! 
Gintaras yra Pirmijos patvirtinta, kaip 
naujas akademinis skautiškas vienetas 
Sąjungoje. Korp! Gintaras yra užsibrė
žusi apjungti tuos akademinius skautus, 
kuriems jūrinė skautybė yra artimesnė.

Korp! Gintaras valdybą šiuo metu su

daro: j. ps. Liudas Slėnys - pirmininkas, 
Jonė Kregždaitė - vice - pirmininkė , 
Daiva Rutkaitė (959 W.51-st St., Chi
cago 8, Ill.) - sekretorė, Stepas Lukaus- 
kas - laivūnas ir Eugenijus Šim aitis - 
tėvūnas.

ATLANTO RAJONAS - JAV
* Metų pradžioje, koordinuojant Rajono 
Vadijai, įvyko skautų vyčių žiemos darbo 
iškyla, skirta Worcesterio, Bostono ir 
Brocktono sk. vyčiams ir kandidatams. 
Iškyla praėjo nepaprastai darbingoje 
nuotaikoje, kur daug dėmesio buvo skirta 
pačių vyčių vedamoms temoms ir disku
sijoms. Buvo gyvai pravestas skauto vy
čio teismas, kuriame sk.vytis buvo rastas 
kaltas, kaip neatliekąs savo pareigos Tė
vynei, artimui ir skautijai.

* Sausio mėn. pradžioje, Camp Sayre, 
Bostone įvyko Worcesterio, Brocktono ir 
Bostono skiltininkams pradiniai skiltinin- 
kų kursai pagal LSB Vadijos išleistą kons
pektą.

* BUS Vedėjo iniciatyva Bostone įsteig
tas tarptautinis skautų klubas (Londone 
esančio tarp, skautų klubo pagrindais), 
kuriam dabartiniu metu priklauso latviai , 
vengrai, rusai, čekai, škotai, amerikie - 
čiai ir lietuviai. Sueigos vyksta kas mė
nesį. Jų jau trejetas gražiai praėjo.

* Sausio 24-25 d.d. Rajono Vadeiva s. 
A. Banevičius lankėsi Hartforde ir Water- 
buryje. Waterburyje pasitraukus ps. Ro
mui Pakalniui iš vietininko pareigų, nau
juoju paskirtas s. v. si. J. Velička, kuris 
turi du savo vaikus skautų eilėse.

* Daromi jau pradiniai pasirengimai va
saros rajono stovykloms. Vilkiukų stovyk
los viršininku paskirtas ps. Juozas Raš
kys, o Rajono skautų-vyčių, etc. stovyk - 
los viršininku s.V.Pileika. Stovyklai lai
kas pramatytas rugp. 22-30 d.d.

Boston, Mass.

* Kovo 22 d. Bostono Birutės dr-vė su
ruošė mugę tikslu iš gauto pelno padėti 
siųsti Skirmantę Makaitytę į Amerikiečių 
vyr. skaučių suvažiavimą, Colorado. Ji 
atstovaus Birutės dr-vės skautes. Mūgės 
metu vyko varžybos. Kiekviena skiltis 
turėjo atskirą stalą, papuoštą įdomiais 
rankdarbiais. Dėkojame Šv. Petro para
pijos klebonui prelatui Virmauskui padėjus 
šią mugę suruošti.

* Mąstymo dienos proga Birutės dr-vė 
pasveikino VS, tuntininkę ir kitas skau- 
tininkes.
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* Birutietės jau baigia išeiti pasaulinio 
skaučių ženklo programa^

* Kovo 8 d. Birutės dr-vė dalyvavo pa
rapijos jaunimo ruošiamuose pusryčiuo
se Šv. Kazimiero dienos proga ir atliko 
dalį programos. A.K.

Elizabeth, N.J.

* Elizabeth, N.J. 1959 m. vasario 22 d. 
įvyko bendras viešas Vasario 16-tosDie
nos minėjimas, kuriame skautai ir skau
tės dalyvavo su vėliavomis ir atliko vė
liavų įnešimų, sargybų ir išnešimų per 
pamaldas bažnyčioje ir salėje per minė
jimų.

Po minėjimo V.Žukausko grupė suvai
dino 6 pav. montažų "Tėvynės Aidas" iš 
Lietuvos nepriklausomybės karų ir parti
zanų pasipriešinimo kovų.

Skautams vaidinimas labai patiko. 
Jaunimui reikalinga būtų daugiau panašių 
vaidinimų pamatyti.

Labai gaila, kad dar esama ir tokio 
jaunimo, kuris po minėjimo paliko salę ir 
vaidinimo nesistengė pamatyti. A. B.

* 1959 m. kovo mėn. 8 d. sesių Lazdynų 
Pelėdos ir brolių L. K. Šarūno draugovės 
paminėjo Baden Powell gimtadienį ir Šv. 
Kazimierų Skautų Globėjų.

Sesės ir broliai skautai dalyvavo pa
maldose, priėmė Šv. Komunijų ir išklausė 
Dvasios Vadovo kun. J. Pragulbicko pri
taikyto minėjimui pamokslo.

Po pamaldų parapijos salėje įvyko 
bendri su tėveliais pusryčiai, po pusry
čių tėvų skautų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir skautai. Buvo pasakyta lietu
vybės išlaikymo reikalu kalbų ir išrinkta 
nauja valdyba. Po susirinkimo vyko iš
kilminga sueiga-minėjimas.

Iškilmingos sueigos dalį vedė sesė 
si. G. Bartytė, minėjimo dalį vedė brolis 
psl. V.Bitėnas.

Pašnekesius minėjimo progai prave
dė si. A. Kurapkaitė, psl. V.Bitėnas, si. 
A.Bitėnas, ir skautės G. Vaičiūnaitė, V. 
Lanytė ir K. Juškaitė.

Eilėraščius deklamavo skautės: A. 
Bartytė, K. Samaitytė, B. Lanytė, E. Juš
kaitė, B. Vaičiūnaitė ir skautai J, ir L. 
Bražėnai, V. Stagniūnas, R. Petrauskas, 
N. Jarmas ir R.Bitėnas.

Minėjimas pradėtas Lietuvos Himnu, 
baigtas giesme Marija, Marija. A. B.

* Vasario 16-tosios proga Žuvėdrų skil
tis suruošė miesto bibliotekoj tautinę pa
rodėlę. Ji tęsėsi dvi savaites.

* Vasario 23 d. Lazdynų Pelėdos dr-vės 
skautės susirinko adjutantes namuose su

sikaupimo valandėlei. Atžymėta buvo dvi 
šventės - Vasario 16 ir Susikaupimo die
na su dainom, eilėraščiais ir pašneke
siais. Ta proga ir padidėjo mūsų skaučių 
šeima, kai trys sk. kandidatės: K.Šamo- 
taitė, G. Vaičiūnaitė ir B. Vaičiūnaitė davė 
skaučių įžodį. Po oficialios dalies sekė 
vaišės, paruoštos Lapių skilties.

Sesė iš Elizabeth' o

New York, N.Y.

* (sks) Vasario 7 d. Brooklyno Apreiš
kimo parapijos salėje New Yorko Skautų 
Vyčių Okteto koncertas praėjo su pasise
kimu. Pilnutėlė salė žiūrovų šiltai priėmė 
dainininkus, vis iškviesdama kartoti dai
nas. Oktetas sudainavo apie 15 dainų. 
Koncerte taip pat dainavo jauna solistė 
A.Gaigalaitė iš Philadelphijos. Viešnios 
sodrus balsas ir puiki laikysena praturti
no koncertų. Ji taip pat kartu su oktetu 
padainavo porų dainų. Čia ypač puikiai 
nuskambėjo Rimskio - Korsakovo "Indų 
daina", harm. A. Mrozinsko, ir Leonoros 
arija su vyrų choru iš G. Verdi operos 
"La Forza del Destino". Solistei akompo- 
navo muz. A. Mrozinskas.

Vakaro vedėjas feljetonistas Vilius 
Bražėnas savo taikliu humoru linksmino 
vakaro dalyvius. Jis paskaitė ištraukas 
iš savo kūrybos ir padainavo. Jis yra au
torius dviejų knygų - "Normuotos Šypse
nos" ir "Kalorijos ir Doleriai". Nuo jau
nų dienų per skautybę suaugęs su skau
tiškais laužais, v. s. V. Bražėnas yra 
Brolijos Vyriausias Laužavedys. Buvo 
miela tokį malonų svečių pirmų kartų ma
tyti New Yorko scenoje.

Lietuvių Skautų Brolija atžymėdama 
Skautų Vyčių Okteto nuopelnus lietuviškos 
dainos srityje, šio koncerto proga okteto 
vadovų muz. Mykolų Liuberskį apdovanojo 
ordinu Už Nuopelnus. Brolijos Vyriausio
jo Skautininko įsakymų perskaitė N.Y. 
skautų Tauro tuntininkas ps. A. Bobelis, 
o v. s. V. Bražėnas įteikė ordinų.

N. Y. Skautų Vyčių Oktetas reiškia 
nuoširdžių padėkų savo bičiuliams už tal
kų šiame metiniame koncerte: G. Aukšti- 
kalnienei, O. Dailydytei, V. Gintautaitei, 
M. Glionertaitei, A. Ralienei, B. Š etikai - 
tei, N. Vasikauskaitei, p. Giedriui, J. 
Kliučiui ir A.Kondrotui.

Worcester, Mass.

* Kovo mėn. 8 d. Worcesterio skautų 
Nevėžio tuntas ir skaučių Neringos vie- 
tininkija iškilmingoje sueigoje paminėjo 
Vasario 16 dienų ir Šv. Kazimiero šventę. 
Sueigoje be skautų ir skaučių dalyvavo 
daug skautų tėvelių ir svečių.

Per iškilmingų sueigos dalį keturi 
vilkiukai kandidatai - Jurgis Šermukšnis,
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Gintaras Abromavičius, Romas Žemai
tis ir Vytautas Žemaitis - davė vilkiuko 
įžodį. Jiems kaklaraiščius užrišo vilkiukų 
draugovės draugininkas, s. v. si. Dainius 
Glodas, o tėvynės mazgelį naujai išrinkto 
tėvų komiteto pirmininkas p. J. Pipiras, 
gerojo darbelio mazgelį - s. V. Mantau- 
tas. Vilkiukus sveikino tuntininkas ps. P. 
Molis. Tuoj po įžodžio Nevėžio tunto tun
tininkas ps. P. Molis prisegė ordinus "Už 
Nuopelnus" Vyriausio Skautininko skautų 
Jubiliejinių Metų proga apdovanotiems 
Worcesterio tėvų komiteto nariams - p. M. 
Židžiūnienei ir Nevėžio tunto kultūros ve
dėjui s.v. v. si. L. Jakubauskui. Taip pat 
ordinai buvo prisegti p. Marijai Prapuo- 
lenienei ir p. S. Prapuoleniui. Jie buvo 
apdovanoti anksčiau, tačiau LSS Ūkio Sky
rius ordinus neseniai pagamino. Skautai 
ir tėveliai triukšmingai paplojo pagerb
tiesiems. Iškilmingoji sueigos dalis už
baigta Lietuvos Himnu.

Po iškilmingos dalies pašnekesį apie 
Vasario 16-tą ir Šv. Kazimierų pravedė 
s. V.Mantautas, specialiai tam atvykęs iš 
Brocktono. Jis iškėlė Šv. Kazimiero iš
tvermingumų ir pasiryžimą ir ragino vi
sus skautus sekti jo pavyzdžiu, kad būtu
me verti Vasario 16-tos ir naujo tautos 
prisikėlimo. Pašnekesiui pasibaigus, 
skautišką laužą pravedė Nevėžio tunto 
laužavedys, s. v. si. R. Jakubauskas. Lau
že gražiai pasirodė vilkiukai su Drąsiu 
Pajėda priešakyje, skautės buvo paruo- 
šusios tikrai gražų ir turiningai supintų 
dainų ir eilėraščių montažą. Laužas buvo 
užbaigtas daina "Leiskit į Tėvynę".

Po sueigos buvo jauki kavutė, kurią 
paruošė Neringos vietininkijos skautės, 
ps. Idos Simulynaitės vadovaujamos. Visi 
skirstėsi namo su pakelta nuotaika ir 
nauju noru tęsti skautišką darbą.

* Tautinių šokių grupės vadovai (skautu- 
-čių) sesei v.sk. psl. J. Vizbaraitei pasi-

Pranešame naująjį LSB Spaudos 
Fondo vedėjo adresą: Mr. H.STE- 
PAITIS, 43 HILLSVIEW AVĖ., TO
RONTO 9, ONT., CANADA. Šiuo 
adresu dabar užsakoma "Skautybė 
Berniukams". Ar yra dar Brolijos 
narių, kurie šios knygos neturi? 
Jei tu esi vienas iš tų "nerangiųjų"- 
paskubėk vieną kartą ir pamatysi, 
kad apsimoka.

traukus, skautų-čių tautinių šokių grupės 
vadovavimą perėmė p. Brantienė.

* Skautų-čių tautinių šokių grupė, vad. 
sesės psl. J. Vizbaraitės, vasario 14 d. šo
ko tautinius šokius vyskupo Wright išleis
tuvėse Worcesterio miesto salėje. P. M.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Sydnėjaus "Aušros" Tuntas.

* Eismo nelaimėje, vasario 8 d., su
sidūrus mašinoms sužeistas Geležinio 
Vilko skautų vyčių būrelio vadas s. I. Pra
nulis. Kurį laiką gulėjo Liverpoolio ligo
ninėje, bet šiuo metu gydosi namuose. Li
gonį dažnai aplanko būrelio vyčiai. Leng
vai sužeisti ir drauge važiavę ps. R.Ja- 
selskis ir s.v.si.V.Čižauskas.

* Išvyko į Adelaidės dvasinę seminariją 
jūr.sk. V.Šimboras, kur ruošiasi pasto
raciniam darbui. Rykliai, atsisveikin
dami su broliu, iškėlė jam išleistuves sa
vųjų tarpe.

* Senųjų skautų Židinio tradicinė sueiga 
įvyko vasario 22 d., skautų stovyklavietė
je, Ingleburne, s.M.Milienė skaitė gerai 
paruoštą paskaitą apie Baden - Powellį. Iš 
metinės apyskaitos paaiškėjo, kad be kelių 
sueigų priimtas židinio statutas, užvesta 
kronika, pasiųstas sveikinimas T.S. ir 
Rajono Vadui, paskirtas T.S. kelionės mo
kestis geriausiam skautui T.S. Narių tu
rima 20. Į naują Židinio vadovybę per
rinkti: tėvūnu - v. si. J.Zinkus, kancleriu- 
ps. L. Veteikienė. Sueigos metu pakviestas 
Židinio Garbės Nariu liet, visuomenininkas 
p. J. Kelertas. Naujais nariais įstojo: s. 
dr.A. Mauragis, P. Protas ir E.Menso- 
nas. Sueiga, kurioje dalyvavo 40 asmenų 
- narių ir svečių, baigta žaidimais, ku
riuos pravedė ps. V.Deikus.

* Užplanuotas maudymosi baseinas. Va
sario 22 d. tunto atstovai, padedant s. 
inž. Jonaičiui ir skautų tėvų atstovui, iš
tyrė visas galimybes, užplanavo maudy
mosi baseiną (maždaug 20x30 pėdų), bei 
tyrė kitų stovyklavietės įrengimų galimy
bes: virtuvės, žaidimų aikščių ir 1.1.

* Sk. vyčių Geležinio Vilko būrelio meti
nė sueiga įvyko kovo 1 d., būrelio vado 
s. I. Pranulio namuose. Skaitytas s. v. psl. 
R.Daukaus referatas "Keikimasis" sukėlė 
gyvų diskusijų. Pranešimą iš T. S. pada
rė ps. B. Žalys, o "Pėdsekio" administra
cijos s. v. v. vi. A. Alčiauskas. Nauju būre
lio vadu išrinktas s. v. si. V. Šliogeris, 
vado pavaduotoju paskirtas s. v. si. K. Pro
tas, iždininku - s. v. v. vi. A. Alčiauskas, 
referato vedėju - s. v. psl. R.Daukus. Pėd.
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KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.

* Sausio 25 d. Hamiltone įsisteigė Skau
tų Židinys. Židiniui priklauso virš 25 me
tų amžiaus skautai. Židiniui vadovauja 
ps.Z. Laugalys su keturių skautų vadija.

* Nuo vasario 8 d. D. L. K. Gedimino 
skautų vyčių būrelio vadu išrinktas s. v. v. 
vi. A. Pilypaitis. Pavaduotoju s. v. si. V. 
Verbickas.

* Vasario 14 d. Jaunesniųjų Skautų dr-vę 
suorganizuoti ir jai vadovauti paskirta 
vyr.sk. si. R. Petrušaitytė.

* Vasario 16 proga pakelta į vyresnišku
mo laipsnius. Į vyr. si. A. Ūškauskas, 
į paskiltininko A.Stosius.

* Vasario 22 d. Hamiltono Bendruome
nės ruošiamam Vasario 16 minėjime iš
kilmingose pamaldose skautai dalyvavo 
su vėliavom.

* Vasario 16 proga Nemuno ir Širvintos 
tuntai paskelbė varžybų konkursą tuntų 
ribose. Laimėjimai: 1. Skiltys, kuriose 
daugiausia pasiruoš ir išlaikys egzami
nus į aukštesnius patyrimo laipsnius iki 
š. m. balandžio mėn. 23 d. 2. Rašinio kon
kursas. Tema: apie Lietuvą ar iš Lietu
vos gyvenimo. Rašinius premijuoja Skau
tams Remti Draugija. 3. Šv. Jurgio mi
nėjimo proga suruošti skautų darbelių pa
rodėlė. Parodėlėje dalyvauja skiltimis. 
Konkursuose galinčių dalyvauti amžius 
nuo 7 iki 18 metų. Konkursų rezultatai 
bus paskelbti balandžio 26 d. Šv. Jurgio 
minėjimo proga. Varžybos vyksta taškų 
sistema. G. Breichmanas.

London, Ont.

* Londono Vietininkijos Simano Daukan
to d-vė ir skautų-čių Židinys š. m. vasario 
mėn. 21 dieną turėjo bendrą sueigą. Su
eiga buvo skirta Vasario 16-tajai paminė
ti. Į sueigą atsilankė gražus būrys skautų 
tėvelių ir bičiulių. Po brolio vietininko 
dienai įprasminto žodžio vietininkiją ir 
svečius sveikino Simano Daukanto d-vės 
Bičiulių ir Rėmėjų būrelio vardu p V. Gu
delis. Broliams s. v. v. si. A. Pociui ir 
s. v. v. si. A. Švilpai buvo įteikti Vėliavos 
žyminiai. Dienos įsakymu Vietininkijai 
s.v. kand. A.Kalnėnas buvo pakeltas į 
paskiltininkius. Vėliau gražiais žodžiais 
kreipėsi į mažuosius buvęs d-kas s. v. 
v. si. A. Švilpa, ragindamas juos būti ge
rais'. lietuviukais, mokytis lietuviškai , 

mylėti tėvynę Lietuvą. Oficialioji sueigos 
dalis buvo baigta Tautos Himnu.

* Dabartinis Simano Daukanto d^vės 
d-kas s. v. si. A. Eimantas kreipėsi į vil
kiukų ir jaun. skaučių tėvelius ir prašė jų 
pasirūpinti mažųjų uniformomis. DF Ry
šininkas Londone p. V. Gudelis pravedė 
rinkliavą Džiamborės Fondui. Židinio 
sesės pavaišino dalyvius skaniais užkan
džiais, kurių apsčiai atnešė ir skautų 
mamytės. Vėliau s. L. Eimantas pravedė 
linksmąją sueigos dalį skirtą mažiesiems.

Montreal, Que.

* Vasario mėn. 28 d. Montrealio Vaivų 
skiltis suruošė slidėmis iškylą. Iškyloje 
dalyvavo penkios Vaivos ir dvi kandidatės. 
Pasitaikius geram orui, buvo lengviau 
išmokti slidinėti. Vakare susirinko į su
eigą, kuri praėjo linksmai, nežiūrint 
skaudančių šonų. Sekmadienio rytą daly
vavo mišiose. Iškyla paliko malonų įspū
di, - nors ir nuvargino neįpratusias sli- 
dinėtojas. Ačiū broliams sk. vyčiams tal
kinant kelionei mašinomis. R. B.

* Š. m. vasario 21-22 dienomis Dr. J. Ba
sanavičiaus skautų vyčių būrelis turėjo 
puikią iškylą su slidėmis. Iškylauta Sher- 
brook apylinkėse, apie 80 mylių nuo Mont
realio. Iškyla buvo visi patenkinti, nors 
du broliai ir be slidžių liko, Bet tai ne
nuostabu, juk visiems visko pasitaiko. 
Nakvynės vietoje pravesta sueiga, kurios 
metu aptarti įvairūs būrelio reikalai.

Kiek vėliau, kovo 1 d. ir vyr. sesės 
turėjo panašią iškylą.

* Geležinio Vilko tuntas sušaukė štabo 
posėdį, kuris įvyko vasario 25 d. Iš drau
gininko veiklos pranešimų sužinojome, 
kad Kung. Margio d-vėje skautiškas veiki
mas yra silpnas. Iš įvairių pasisakymų 
galima buvo suprasti, kad svarbiausia 
kliūtis - trūkumas paruoštų skiltininkų. 
Nepavykus suruošti platesnės apimties 
skiltininkų kursų, dabar nutarta pravesti 
trumpalaikius kursus.

Iš draugininko sužinota, kad artimiau
siomis dienomis draugovė aplankys ir su
sipažins su Bell telefono kompanijos įren
gimais. Į Anykščių Šilelio d-vę įstojo 
naujų skautų, kurių skaičius šiuo metu 
pasiekė 30 narių. Keletas kandidatų yra 
išlaikę III-čią patyrimo laipsnį ir jiems 
bus leidžiama duoti įžodį.

Spaudos platintojas nusiskundė, kad 
šiais metais iš vadovų gavo žymiai ma
žiau paramos Skautų Aido platinimo rei
kalu, kaip 1957/58 metų laikotarpyje. Tiek

21

23



draugininkai, tiek skiltininkai tuo reikalu 
laikėsi gana pasyviai, todėl "SA" prenu
meratorių skaičius nusmuko.

Šio posėdžio metu išgirdome, kad 
Montrealyje vėl atsikuria jūrų skautai. 
Apie tai štabo narius informavo brolis J. 
Ramanauskas, kuris ėmėsi iniciatyvos 
atgaivinti beveik mirusį vienetą. Pasiro
do, kad tuo reikalu per jūrų skautų skyrių 
jau yra padaryti atatinkami žygiai ir vie
netas egzistuoja. Vasario 4 d. data pra
dėjo veikti jūrų budžių įgula, vadovaujama 
vair. A. Piešinos. Jūrų skautų valties va
dovavimui yra numatytas vair. A.Aneliū- 
nas. Atsikūrimo data yra vasario 22 d.

Po poros valandų prie mūsų prisi
jungė Neringos tunto vadija, ir posėdis 
nukrypo į bendrus, abu tuntus liečiančius 
reikalus. Tuntininkai susumavo gautą bu
vusio vakaro pelną.

Aptarti vasaros stovyklos reikalai. 
Stovykla šiais metais numatoma turėti 
nuo liepos 10 - 20 d. d. Stovyklavietę gal
vojama pasirinkti skirtingoje nuo per
nykštės vietoje, kurioje jau du metai iš 
eilės stovyklauta. Daug buvo kalbėta dėl 
stovyklinio mokesčio nustatymo, bet 
esant dviem griežtai priešingom nuomo
nėm šis reikalas liko atidėtas sekančiam 
posėdžiui.

Numatyta šaukti skautų tėvų-rėmėjų 
susirinkimą - arbatėlę, kurios metu būtų 
galima išsikalbėti tiek skautų organizaciją, 
tiek pačius tėvus liečiančiais klausimais. 
Tai sveika ir būtina.

* Kovo 8 d. Š. Kazimiero parapijos baž
nyčioje įvyko lietuvių tautos Šventojo ir 
skautų Patrono iškilmingas minėjimas. 
Neringos ir Geležinio Vilko tuntai organi
zuotai dalyvavo Mišiose. Šv. Mišias atna
šavo ir tai progai pritaikytą pamokslą 
pasakė Kanados Rajono skautų dvasios 
vadovas kun. S. Kulbis, S. J. Po pamaldų 
skautai ir svečiai turėjo pusryčius. Tru
putį pasistiprinus tuntai išsirikiavo iškil
mingai sueigai. Ta proga trumpą referatą 
skaitė tuntininkas A.Kličius. Neringos 
įsakymuose išgirdome, kad skautė R.Ma- 
liškaitė išlaikė egzaminus į antrą patyri
mo laipsnį. Trys jaun. skautės, išlaikiu
sios III-jo patyrimo laipsnio egzaminus, 
davė įžodį. Įžodį davė: V. Adomonytė, D. 
Blauzdžiūnaitė ir L. Blauzdžiūnaitė.

Anykščių Šilelio d-vės net septyni 
vilkiukai pasipuošė raudonais kaklaraiš
čiais. Įžodį davė: Adomonis Gintaras, 
Kesilaitis Vytas, Kudzma Vytas, Makaus
kas Vytas, Staškevičius Arūnas, Šimonė- 
lis Kenny, Šimonėlis Robertas. Iš tos 
pačios d-vės trys nariai iškrito, nes per
augo vilkiukus ir tapo įjungti į skautų tar
pą. Draugininkas raudonus kaklaraiščius 
nurišo šiems vilkiukams: Baltduoniui Da- 
nučiui, Mališkai Arvydui ir Petruliui Ed
mundui. Sėkmės, broliukai, tolimesniuo
se skautavimo horizontuose, jau su gel
tonais kaklaraiščiais !

Tolimesniuose įsakymuose buvo pa
liesti jūrų skautai, kurie persiorganizuo
ja ir tęsia buvusio D. L. K. Gedimino laivo 
darbą toliau. Naujuoju laivo vadu tvirti
namas s. v. v. si. jūr. budys kand. J. Rama
nauskas. Laivas susideda iš sekančių 
vienetų: 1. Jūrų budžių įgula, vadas - 
vair. A. Piešina, 2. Jūrų skautų valtis, va
das - vair. A. Ane liūnas. Jūrų skautų są- 
skaiton nukentėjo Kung. Margio d-vė, ne
tekdama keturių stiprių narių, būtent: 
K.Barteškos, A.Keturkos, Piešinos ir 
V. Rupšio.

"Remiantis Pirmijos nutarimu ir Vyr . 
Skautininko įsakymu Kanados Skautų Fe
deracijos Montrealio apylinkės vyr. s. J.L. 
Houle už jo nuopelnus Montrealio Gele
žinio Vilko tuntui yra apdovanojamas Pa
dėkos Ordinu" - taip skambėjo įsakymas, 
kuriuo remiantis ps. A.Kličius prisegė 
čia pat esančiam svečiui minėtą ordiną. 
Ta proga svečias buvo pakviestas tarti 
žodį. Jis išreiškė padėką už suteiktą or
diną, trumpai palietė bendradarbiavimo 
tarp vietos ir egzilų skautų reikalingumą, 
palinkėjo greito grįžimo į laisvą kraštą. 
Atkreipęs dėmesį į mūsų tautinę vėliavą, 
visoms trims spalvoms suteikė savus pa
lyginimus. Kanados Rajono vadas,v.s. J. 
Bulota paragino skautus sekti Šventojo 
dorybių keliu, kuris taip kilnus, gražus 
ir šventas. Sugiedojus Tautos Himną, 
oficialioji sueigos dalis buvo baigta.

Sekė tradicinis lauželis. Dainos, pa
sirodymai, raketos drebino salės sienas . 
Viskas buvo atlikta trumpai, bet drūtai . 
Minėjimą baigėme su "Ateina Naktis" 
malda.

* Kiekvienais metais po Šv. Kazimiero 
minėjimo skautai vyčiai pasilieka kiek 
ilgiau ir renka būrelio vadą. Kaip tik tuo 
metu baigiasi buvusio vado kadencija, ir 
reikia jį perrinkti arba naują išrinkti. 
Šiuo kartu perrinkti nebuvo galima, nes 
buvęs būrelio vadas v. si. Č. Januškevi
čius išvyksta į Kanados vakarus, atsito
lindamas nuo Montrealio apie 3000 mylių .

Balsavimo metu vadu išrinktas G. 
Vazalinskas, o adjutantu jis pasirinko 
V. Piečaitį. Tikime, kad naujajam vadui 
nebus sunku tvarkyti būrelio reikalus, 
turint už savo pečių "seną vilką".

DĖMESIO ! ! !
Š.m. gegužės 16-17-18 dienomis 
Montrealyje įvyksta Kanados vyr. 
skaučių, skautų - vyčių ir skautų 
vadovų SĄSKRYDIS

Registracija gegužės 16 d. nuo 
10 vai. ryto. Smulkesnė sąskry
džio darbotvarkė bus išsiuntinėta 
vieneto vadovams. Gegužės mėn. 
"Skautų Aide" apie įvykstantį są
skrydį bus daugiau informacijų.

Montrealio Sk. Vyčiai
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* Vienas Dr. J. Basanavičiaus būrelio na
rys, ps. Vyt. Paulius, išbuvęs ilgus metus 
mūsų tarpe ir daug kuo prisidėjęs prie 
Montrealio skautų tunto bei būrelio dar
bų, šiomis dienomis persikelia gyventi 
į JAV, berods, į New Yorką. A.S.

Toronto, Ont.

* Toronto bebriukai įsigijo uniformas. 
Bebriukų vienetas priklauso "Herkaus 
Montės" budžių laivo įgulai. "H.Montėš' 
laivo budžiai pereitą vasarą buriuodami 
padarė apie 200 jūrmylių.

* Vyr, skaučių dr-vės suruošta Kaziuko 
mugė praėjo puikioj nuotaikoj. į mugę buvo 
atsilankęs nemažas skaičius skautų tėvų 
bei bičiulių; buvo svečių ir iš Hamiltono.

* Skautų būkle įvyko Rambyno tunto va- 
dijos posėdis, kurį sušaukė einąs tuntinin- 
ko pareigas ps. G. Šernas. Tuntininkas 
prašė visų vienetų vadovus kaip galint 
daugiau laiko pašvęsti savo vienetams. 
Taip pat buvo svarstytas naujo tuntininko 
klausimas. Tikimasi, kad netrukus tuntą 
perims naujas tuntininkas. Tėvų rėmėjų 
pirm. A.Dilkus pažadėjo surasti sandėlį 
tunto inventoriui.

* Šiais metais, dėl Rambyno tun-ko iš
vykimo Šv. Kazimiero proga tunto sueigos 
nebuvo. Šv. Kazimiero minėjimą suruošė 
kiekvienas vienetas atskirai.

* L.K. Mindaugo dr-vės dr-kas s. v.v.si. 
V. Šernas, dėl susidėjusių aplinkybių lai
kinai dr-vę perdavė s.v.v.sl. J. Karasie- 
j ui.

* Vilkiukų dr-vė baigė savo konkursą. 
Laimėjusiems vilkiukams buvo įteiktos 
dovanos. Pirmą vietą laimėjo A. Pute ris, 
Antrą E. Birgiola. Po dovanų įteikimo sekė 
Šv. Kazimiero minėjimas. Apie Šv.Ka - 
zimierą trumpą žodį tarė dr-vės dr-kas 
s. v. v. si. A. Dvarionas. A.Dvarionas ne
trukus išvyksta iš Toronto, ir ši sueiga 
su vilkiukais buvo paskutinė. Dr-vė at
sisveikino su senuoju dr-ku ir sutiko nau
jąjį. Naujuoju dr-ku tapo s. v. v. si. J.Kup - 
revičius,

*• j. s. H. Stepaitis yra paskirtas Toronto 
distrikto kanadiečių skautų stovyklaviečių 
viršininku. Rambyno tuntas tikisi, kad 
dabar 1 galės laisviau naudotis kanadiečių 
stovyklavietėmis. Juozas.

VIDURIO RAJONAS - JAV
Cleveland, Ohio,

* (sks) Kovo 1 d. jau trečią kartą sulau
kėm Clevelando skaučių Kaziuko mugės. 
Lietuvių Klubo didžiojoje salėje vėl visus 
masino laimės ratas su gausiomis dova
nomis, o mugės stalai buvo apkrauti pui
kiomis tautinėmis lėlėmis, siuvinėtais 
albumais bei taut, raštų pagalvėmis. Ki
tur vėl baltutėliai mezginių krepšeliai 
traukė svečio akį. Tai vėl nuspalvintos 
kriauklės žėrėjo visu gražumu. O žmonės 
vis keitėsi, čia vieni gėrėjosi skaučių 
darbeliais, Riti skubėjo juos pirktis, treti 
šiaip sau šnekučiavosi su draugais ir pa
žįstamais. Kiekviena s mielas ir laukia
mas, o prie įėjimo nieks neklausia bilieto.

Be rankdarbių buvo apstu ir skanėstų 
- medauninkų, širdžių, saldainių, kurie 
visus viliojo pirkti, paragauti. "Ar turit 
baravykų? ' - buvo dažniausias mugės sve
čių klausimas. Tai buvo puikiai iškepti 
pyragaičiai baravykų pavidalo. Šioje ma
gėje skautės jų greit pritrūko.

Apatinėje salėje svečiai sotinosi ska
niomis dešromis, kaldūnais, balandėliais,

Dar kartą bandome kreiptis į 
vienetų vadovus-ves specialaus 
"Skautų Aido" numerio reikalu. Iš
leisti tokį numerį dar pernai buvo 
suprojektuota. Norėta jį pamatyti 
IV TS ar bent lapkričio 1 d., mi - 
nint 40 metų sukaktį. Į kvietimą at
siųsti vienetų veiklos apžvalgas te
atsiliepė 8 vienetai. Ir šiandien 
padėtis ta pati. Kur gi kiti vienetai? 
Ar perdaug kuklūs esame, ar per
daug savimi užsiėmę, kad nenorime 
savo atliktais darbais pasidalyti su 
plačiame pasaulyje skautaujančiais 
broliais, sesėmis? Juk, rodos, 
vienetui nesunku būtų parašyti porą 
puslapių, savo žymesnius darbus 
susumuojant, pridedant dvi, tris 
nuotraukas ir leidimui finansuoti 
$10.00? (Žiūr. sąlygas "Sk.A". 
1958 m. vasario mėn., Nr. 2) Re - 
dakcija nutarusi laukti iki Š. M. 
GEGUŽĖS 15 D. TAI PASKUTINĖ 
DATA. Negavus apžvalgų iki gegu
žės 15 d., reikalą skaitysime baig
tu. Tuo atveju turimas apžvalgas 
ir atsiųstus pinigus grąžinsime 
vienetams.

Redakcija
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puikiais tortais, gaivindamies kava ir 
vaisvandeniais. Virtuvėje šeimininkavo 
nuo kaitros įraudusiais veidais akademi- 
kės skautės.

Vakarop meninės programos pasižiū
rėti prisirinko gausybė žiūrovų. Ją prave
dė t. n. Rita Stravinskaitė.Su Kaziuko mu
gėmis Cleveland© skautės įsivedė tradi
ciją - kasmet parodoma kas nors iš lie
tuviškųjų papročių. Šiemet buvo parody
tas su visomis mandrybėmis "Kvieslys'1, 
kurį parašė ir režisavo Clevelando Vai
dilos teatro akt. Zig. Peckus. Vaidino: 
tėvą - Vaidilos teatro akt. Ig. Gatautis, 
motiną - vyr.sk. Jūra Gailiušytė, Petro
nėlę - sk. Meilutė Juškėnaitė, Marytę - 
Reg. Končiūtė, Jonuką - sk. Giedrius Laz- 
dinis ir Kvieslį - sk. vyt. Romas Zorska. 
Vaizdelis žiūrovų sutiktas su dideliu dė
mesiu, buvo mielas savo nuoširdžiu bei 
gyvu atlikimu.

Ing. Stasaitė padeklamavo Jūragio 
"Karalaičio Kazimiero Jaunystė". Šv. Ka
zimiero lit. mok. mokinės, paruoštos Ing. 
Stasaitės, pašoko Kalvelį.

Mažoji paukštytė kand. Vida Grigo- 
nytė padeklamavo Maldą prie altoriaus.

Vysk. M.Valančiaus lit. mokyklos mo
kinės, paruoštos L. Kasperavičiūtės, pa
šoko Noriu miego ir Kalvelį. Šokiams 
akordeonu grojo sk. Benokraitis.

Gražiai pašoko Mazurką paukštytės 
Milda ir Rūta Jokubaitytės. Jos buvo iš
kviestos kartoti. Akomponavo pianu sk. 
Laimutė Obelenytė.

s. A. Petukauskienės paruoštos sk. 
kand. Dalė Čiurlionytė, Vilija Mockutė, 
Sigutė Petkevičiūtė ir Ramunė Juškėnai
tė, su įsijautimu ir gera interpretacija 
pasakojo - deklamavo visą "Grybų karą".

Programa baigta skaučių sudainuota 
IV Tautinės Stovyklos daina - "Laužai 
liepsnoja Vakaruos". .

Scenoje Z. Peckui, Ig. Gataučiui ir L. 
Kasperavičiūtei padėkota už mūgės prog
ramos parengimą ir įteiktos kuklios do
vanėlės - skaučių mūgės rankdarbiai.

Visai mugei malonų foną sudarė lie
tuviškų plokštelių muzika, kurią į abi sa
les savo garsintuvais pertransliavo s. 
B. Rėkus. Jam ir p. V. Stankauskui už mu
gei duotas plokšteles skautės reiškia 
padėką.

* (sks) Vas. 20-22 d. Bucheye Sk. Taryba 
turėjo žiemos stovyklą savo nuolatinėje 
stovyklavietėje Tusca Zoar Camp, netoli 
Canton, Ohio. Stovyklavietė yra kalne, 
kurį juosia upė. Į šią stovyklą buvo pa
kviesti Clevelando Pilėnų tunto atstovai. 
Mūsų skautai dar pernai IV Tautinės Sto
vyklos metu užmezgė ryšius su viena 
Buckeye Sk. Tarybos dr-ve, kurios skau
tai buvo TS svečiai. Pilėniečius šį kartą 
atstovavo vr. G. Sniečkus, psl. L. Melsba- 
kas ir ps. R. Vizgirdas. Abu jaunieji bro
liai dalyvavo žiemos stovyklos užsiėmi
muose ir žygiuose, o ps. R. Vizgirdas dar 

turėjo progos dalyvauti keliuose Buckeye 
Sk. Tarybos, vienetų vadų bei sk. tėvų 
posėdžiuose. Kiekvienam iš tokių posė
džių ps. R. Vizgirdas buvo atitinkamai pri
statytas visiems dalyviams ir turėjo pro
gos prabilti apie Lietuvą bei jos skautus. 
Malonu buvo susitikti su broliška aplinka, 
o taip pat jau ir keliais amerikiečių skau
tininkais, kurie matė lietuvius stovyk
laujančius BSA Džiamborėje, Auksinėje 
Džiamborėje Anglijoje ir, aišku, IV Tau
tinėje Stovykloje. Mūsų reprezentantų at
sivežti šion stovyklon lietuviški suveny
rai bei nuotraukos buvo visų dėmesio 
centre. Amerikiečiams skautininkams sk. 
tėvų atstovams padalyta informacinė bro
šiūra apie lietuvius skautus, Lietuvos li
kimą - White Badge (anglų kalba).Vas.21d. 
vakare buvo bendras laužas, kurio metu 
ps. R.Vizgirdas visus stovyklautojus iš
mokė dainuoti mūsų populiariąją - "Lau
želis, lauželis." Ten jis turėjo progos 
visiems skautams papasakoti apie Lietuvą 
ir jos skautus. Jaunųjų klausytojų tarpe 
sulaukta didelio susidomėjimo, nes jie 
daug klausinėjo.

Stovykla gerai pavyko, o ir mūsiškiai 
ne tik buvo dėmesio centre, bet ir tinka
mai sugebėjo atstovauti Pilėnų tuntą. Te
ko nugirsti iš kelių tenykščių skautininkų 
apie mūsų skautų pasididžiavimą savo 
vienetais, kas, anot jų, esąs gilaus skau- 
tiškumo pažymys.

Buckeye Sk. Taryba pakvietė savo va
saros stovyklon Pilėnų tunto atstovus, o 
taip pat norėtų porą savo skautų atsiųsti 
mūsiškių stovyklon. Be to, jie paprašė 
gauti lietuvių skautų vadovybės leidimą 
iškelti Buckeye 1959 m. vasaros stovyk
loje lietuviškąją trispalvę. Reikia tik svei
kinti, kad Pilėnų tuntas be gražių santykių 
Clevelando Sk. Taryboje, jau išplėtė savo 
ryšius į pietuose esančią Buckeye Sk.Ta
rybą. Draugų Lietuvai ir lietuviškam rei
kalui niekados nebus per daug.

* (sks) Kovo 7 d. pas Juškėnus buvo 
gausios dalyvių skaičiumi Clevelando 
skautininkių ir skautininkų ramovių su
eigos. Skautininkės suvedė Kaziuko mūgės 
apyskaitas bei aptarė lietuvių skaučių 
veiklos Clevelande ir pasaulyje aktualijas . 
Skautininkių sueigoje buvo išklausytas se
niūno pereitų metų veiklos pranešimas, 
aptartas skautų II patyr. laipsnio kons
pekto paruošimas ir svarstyti vietos sk. 
veiklos reikalai.

Detroit, Mich.

* (sks) Detroito Baltijos skautų tunte at
sikūrė Algimanto vilkiukų draugovė. Su
eigos šaukiamos šeštadieniais, po litua
nistinės mokyklos pamokų skautų būkle.

* (sks) Vas. 14 d. Detroito jaun. skautės 
kartu su svečiais vilkiukais bendroje su
eigoje paminėjo Nepriklausomybės šventę.
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16 jaun.skaučių davė įžodį. Sueigoje da
lyvavo abu tuntininkai, rajono vadeiva ir 
būrys tėvų. Pabaigai mažieji smagiai pa
žaidė ir pasivaišino mamyčių paruoštais 
skanėstais.

* Vas. 15 d. Detroito Gabijos ir Baltijos 
tuntai bendroje sueigoje atšventė Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį. Šventei 
skirtų žodį tarė tuntininkė s. J. Pečiū
rienė. Seserijos Vyriausiosios Skautinin- 
kės įsakymu Tėvynės Dukros žymeniu ap
dovanota v. si. Ir. Laurinavičienė. Skauti
ninko įžodį davė pernai pakelti į paskau- 
tininkius - L. Rugienienė ir D. Dulaitis. 
Po sueigos abu tuntai su vėliavomis daly
vavo iškilmingose pamaldose ir vėliau 
Vasario 16-sios minėjime.

* (sks) Detroito Baltijos tunto vair. R. 
Petrulionis ir jūrų sk. G. Juška išvyko sa
vanoriais JAV karinėn tarnybon.

VOKIETIJOS RAJONAS
* Vasario 16 d. LSS Aušros tuntas iš
kilmingoje sueigoje paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę Lietuvių Vasario 
16-tosios gimnazijos salėje. Savo sveiki
nimo kalboje LSB Vokietijos Rajono vadei
va ps. Tautvydas Gailius pabrėžė, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
aktas buvo sunkių kovų, darbo, pasišven
timo, gyvų vilčių, nepalaužiamo tikėjimo 
ir Tautos drausmingumo vaisius.

Už pavyzdingų skautavimų į vyres
niškumo laipsnius buvo pakelti šie skau
tai ir skautės: į vyresnio skiltininko - vy
resnės skiltininkės laipsnį:sl.A. Rugieniu- 
tė, s. v. si. A. Jonutis, s. v. si. V. Lenertas, 
s. v. si. M. Sprogys; į skiltininko-skiltinin- 
kės laipsnį: psl.M.Auderytė, psl. V.Šiugž- 
daitė, psl. Z. Balandytė, s. v. kand. psl. T. 
Povilavičius, s. v. kand. psl. V. Blecher- 
tas, s. v. kand. psl. S. Pečiulis, psl. Bro
nius Čepulevičius, psl. Romas Čepule- 
vičius; į valtininko laipsnį: vair.G. Bauras, 
vair. E. Jurkšas; į paskiltininkio - paskil- 
tininkės laipsnį: skautės-tai G.Girdvainytė, 
O. Butkutė, R. Kokoškaitė, R. Rožaitis, 
H. Kyzelbachas, H. Juozaitis; į vairininko 
laipsnį: jūr. sk. P. Vaitiekūnas, jūr. s. H. 
Šiugžda.

Iškilmių metu LSS Aušros tuntas at
sisveikino su savo buvusiu tuntininku s. v. 
v. si. Petru Cibičiu. Rajono vadeiva jam 
už nenuilstamų ir sumanų darbų išreiškė 
nuoširdžių padėkų. Lietuvių Vasario 16- 
tosios gimnazijos skautų tuntas persitvar
kys naujųjų - 1959/ 1960 mokslo metų pra
džioje, t. y. š. m. balandžio mėn.

* LSS Tarybos Pirmija apdovanojo vo
kiečių skautininkų dr. Willi Niedermeier 
garbės ženklu "Už Nuopelnus". Dr. Willi 
Niedermeier, talkininkaujant ps. Tautvy
dui Gailiui, savo lėšomis išleido 1957 me - 
tais LSS Jubiliejinių Metų ir Džiamborės 
Fondo etiketes ir kur tiktai gali, užtaria 
lietuvius skautus.

* LSB Vokietijos Rajonas palaiko gražius 
santykius su skautais vyčiais lietuviais iš 
Amerikos, kurie atlieka šiuo metu savo 
karinę prievolę Vokietijoje. Jau daugel 
kartų jie buvo atvykę į Lietuvių Vasario 
16-tosios gimnazijos patalpas. Ps. Čes
lovas Kiliulis savo pranešime čia esan
tiems skautams suteikė įdomių žinių iš 
skautiško gyvenimo Amerikoje.

* Prancūzų skautai šių vasarų vėl pa
kvietė LSB Vokietijos Rajono reprezen
tacinį vienetų į Prancūzijų. Jau nuo 1956 
metų Vokietijos rajono skautai palaiko la
bai artimus ryšius su prancūzais skautais. 
1958 m. prancūzų skautų reprezentaci
nis vienetas, susidedųs iš 50 skautų, bu
vo atvykęs Vokietijon ir čia stovyklavo 
kartu su amerikiečių, švedų, vokiečių ir 
lietuvių skautų vienetais apie mėnesį lai
ko. Šitų džiamboretę suorganizuoti padė
jo ps. Tautvydas Gailius. Šiais metais pa
našių džiamboretę ruošia prancūzų skau
tai netoli Cannes, į kurių jie yra pakvietę 
11 valstybių, jų tarpe ir lietuvius skau
tus. Nugalėję visus materialinius sunku
mus, Vokietijos rajono skautai mielai 
priims pakvietimų. T. G.

Džiamborės Fondo akiratyje, atsi
radus naujiems veiklos spinduliams, ten
ka vėl susidurti su faktu, kad esame pa
kviesti į tarptautinę Džiamborę Filipi
nuose ir dėl to, tur būt, neatsirastų mū
sų tarpe nė vieno, kuris nenorėtų ten ma
tyti iškeltų Lietuvos vėliavų. Tai būtų 
pirmas įvykis tol. rytų skautų istorijoje. 
Deja, Džiamborės Fondas šiuo metu yra 
tiek išsekęs, kad nepajėgtų apmokėti net 
vieno žmogaus išlaidų siunčiant iš Džiam- 
borei artimiausio Australijos Rajono, o 
tai būtų apie 600 dol. Todėl skelbiame 
vajų: surinkime pinigų nors vienam žmo
gui pasiųsti i Filipinus ! Jei dar mumyse 
yra geros valios savai, lietuviškai, skau-

Nebeatidėliejant atsiskaitydami su DF už išplatintus "White Badge" ir Ju
biliejinius bei DF pašto ženkliukus, padėsime mūsų Džiamborės Fondui.
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1958-59 METŲ "SKAUTŲ AIDO" VA JAUS-KONKURSO
Vienetai: Konkursan užsiregistravo tik vienas Omahos ________ ,____

vadovaujamas sesės Gražinos Kovaitės . Jos surinko 195 taškus. 
Pagal konkurso taisykles ("Sk. Aido" Nr. 10-58) joms tenka ket
virta vieta.

Pavieniai platintojai:
III vieta - ps. VI. Bacevičius , Cleveland, Ohio,

surinkęs .............................................................
IV " - sk. vytis R. M a r c in ke vi či u s , Wor

cester, Mass.................................... ...
V " - vyr. skautė Živilė Šlekytė, Toronto,

Ont..........................................................................

166 taškus

149 "

98 "
Šiems laimėtojams bus išmokėtos konkurso taisyklėse numatytos 

premijos.
Tenka labai apgailestauti, kad tik vienas vienetas stojo į varžybas. 

Tiesa, buvo keliolika pavienių platintojų, kurių net šeši tik trupučiuką mažiau 
taškų tesurinko, kaip V-tą vietą laimėjusioji sesė.

Pagaliau reikia atžymėti, kad Omahos vyr. skaučių būrelis surinko 
ir apmokėjo net už 12 prenumeratų Vokietijoj esantiems mūsų sesėms ir bro
liams. Uolusis ir jau kelis metus dirbąs Worcesterio platintojas R. Marcinke
vičius ir šiemet pasiekė visą 100% užsakymų Worcesterio skautų-čių tarpe. 
Nuoširdus - skautiškas ačiū visiems spaudos rėmėjams.

Konkurso Komisija

tiškai organizacijai, tai ir po vieną dole
rį atsiųsdami, tas sąlygas sudarytume. 
Žinokime viena, kad į Filipinus tuo at
veju būtų pasiųstas žmogus ne tiek mūsų 
skautavimą atstovauti, kiek pačią tautą, 
valstybę, Lietuvą. Turėtumėm ten pa
siųsti su žmogum ir nedidelę parodėlę, 
kuri ir tolimesniems kraštams parodytų, 
kas Lietuva buvo, kas yra ir kokia ji tu
rėtų būti ateity. Kas nenorėtų ir kuris iš 
mūsų netrokštų parodyti japoniukui, ki
niečiui ar filipiniečiui, kokia Lietuva gra
ži, kokia didinga jos praeitis. Žinokime , 
kad visa ta galima reprezentacija yra mū
sų pačių rankose. Laiko labai nedaug. Jau 
yra pasiųsti visiems vienetams, ryšium

---------------------------------------------- ----  ATSIŲSTA

MŪSŲ VYTIS, Nr. 1 (87), dvimėnesinis 
skautiškos minties žurnalas. Leidžia ASS. 
Vyr. red. Alg. Avižienis.
BUDŽIU, Nr. 1, leidinėlis skautų vado
vams, nemokamas MV priedas. Redaguo
ja "Budžiu" kolektyvas.
KNYGŲ LENTYNA, Nr.9-12, balandžio- 
gruodžio mėn., 1956 m., 12 psl.
KNYGŲ LENTYNA, Nr. 7-9, liepos-gruo- 

žio mėn., 1957 m., 16 psl.
JŪSŲ LAPINĖ, Nr. 32-33, 4 psl. L. K . 

, arūno dr-vės Waterbury, Conn, leidinys. 
į MERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
llr. 16, ALB Centro Valdybos biuletenis, 
8 psl.

su šia akcija, specialūs aukų lapai. Mė
ginkime juos galimai pilnesnius prirašyti 
ir tuoj pat pasiųsti Džiamborės Fondui. 
Už tai dėkos mums visi broliai ir sesės 
lietuviai, kuriems šiandien pasauly rūpi 
Lietuvos vardo kėlimas.

Džiamborės Fondas dar sykį, kreipia
si į visus "White Badge" platintojus, kad 
jie galimai greičiau užbaigtų atsiskaitymą. 
Džiamborės fondą efektyviomis aukomis 
parėmė: s. I. Serapinas, v. s. Matonis ir 
ypač gražia auka - Londono, Ont., Cana
da Džiamborės Fondo rėmėjai per vietos 
įgaliotinį p. V. Gudelį. Visiems skautiška 
padėka ir pavyzdys, kad ir kiti pasektų 
jų pavyzdžiu. Laukiame!

PAMINĖTI:________________________________

ŽAIBAS, Nr. 3, Nevėžio skautų tunto laik
raštis, 6 psl. Paminėta Vasario 16-toji . 
Daug vietinių žinių.
BUDŽIU, Nr. 7, informacinis lapelis jau
nesniems skautų vadovams. Gerai parink
ta mokomoji medžiaga.3 6 psl. ir viršeliai. 
SVEČIAS, Nr. 4, Nr. 5, lietuvių evangelikų 
liuteronų laikraštis, 20 psl. ir viršeliai.
SPORTO ŽINIOS, Nr. 11-12, mėnesinis 
lietuvių sporto laikraštis, 8 psl. ir vir
šeliai.
BUDĖKIME, Nr. 26, L. S. S.~ Anglijos Ra
jono leidinys, 28 psl. ir viršeliai.
MAGYAR CSERKESZ, Nr. 12 (1958) veng
rų skautų laikraštis, 12 psl. ir viršeliai . 
Numeris skirtas Šv. Kalėdų šventei.
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