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Vieta: Makiling National Park, Laguna, 
Phi lipines.

Sis parkas yra gražioje Mikiling pa
kalnėje, į šiaurę nuo Manilos Luzon sa
loje. Stovykla užims 300 hektarų. Susi
siekimas su Manila bus autobusu arba 
traukiniu.
Laikas: Liepos 17 d., 1959 - Liepos 26 d., 
1959.
Kelionė: Iš Amerikos Filipinų salos yra 
pasiekiamos per Ramųjį Vandenynų. 
Northwest-Orient ir Pan-American Air
lines perkelia keliautojus į Filipinus per 
Havajų salas arba per Japoniją. Kelionė 
į abu galu kainuoja maždaug $1,200.00. 
Iš Europos, T.W.A., B.O.A.C., Luft
hansa ir kitos kompanijos už kelionę 
skaito $1,000.00. Iš Australijos kelionė 
kainuoja $534.00. Pačiose Filipinų salo
se kainos yra specialiai sumažintos 
Džiamborės dalyviams net 50%.

Tik 44 kg. (20 Ibs.)kiekvienam ke
leiviui yra neapmokama. Sekantis 100 Ibs. 
kainuoja $ 152.00. (New York - Manila).

Vietas užsakyti lėktuvu reikia maž
daug prieš šešias savaites. Didesnėms 
grupėms duodama 5% nuolaidos. Be to ke
lionę galima išmokėti dviejų metų laiko
tarpyje, įnešus 1/3 visos sumos. 
Dokumentai: Asmens dokumentai bei vizos 
turi būti iš anksto sutvarkyti. Filipinų val
džia nereikalaus pasų bei vizų iš užjūrio 
svečių, bet jos bus reikalingos kituose 
kraštuose, kaip Japonijoje ir 1.1.

Visi dalyviai turi turėti "smallpox" 
skiepus.
Klimatas: Džiamborės laikotarpis išpuo
la vadinamame šiltame sezone, bet kar
tu ir pradžioje lietaus sezono. Numatoma 
1.53 colio lietaus per visą stovyklavimo 
laiką. Temperatūros vidurkis sieks 88° F, 
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ir drėgmės ore tikimasi apie 85%. Šie 
visi statistikos skaičiai gali ir pameluoti, 
todėl lietpalčiai dėl atsargos yra visai 
vietoje.
Stovyklavietė: 300 hektarų bus padalinta į 
7 pastovykles. Kiekvienoje pastovyklėje 
numatoma įkurdinti tarp 1,500 - 2,000 
skautų.

Tribūna ir pagrindinioji laužavietė 
užims 11 hektarų. Stovyklos valdžia, li
goninė, mainų krautuvės bei kt. užims po 
3 hektarus.

Veiks telefonas. Taipgi du teatrai po 
stogu programoms pildyti. Galima bus 
klausytis radiją, žiūrėti T. V., bei lan
kyti kinus ten pat stovykloje. 
Registracija: 40 dol. padengs transportą 
į ir iš stovyklos nuo Manilos, maistą de
šimčiai dienų, džiamborės kaklaraištį, 
laikraštuką, albumą ir 1.1.
Kontingentai: Iki kovo 26 d. 1959 m. buvo 
užsiregistravę 4,000 skautų. U.S.A, siųs 
1,000, Anglija 460, kiti Europos kraš
tai siųs mažiau kaip 500. Likutis skautų 
bus iš Burmos, Ceilono, Irano, Malajų, 
Korėjos, Hong-Kongo, Japonijos, Kinijos, 
Australijos, Borneo ir 1.1. Vietiniai skau
tai sieks 7, 000 - 8, 000 skaičių.
Egzilų skautai: Dr. Janos Horvath pastan
gomis egzilai skautai buvo formaliai pa
kviesti dalyvauti džiamborėje. Tai pirmas 
toks atsitikimas. Dr. Horvath dėsto uni
versitete Filipinų salose ir yra veiklus 
narys "Council of the Scouts in Exile".
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MMUIII HIBBS
1959 m. birželio-liepos men. Nr. 6-7

Stovyklavimas

Ar nenusibosta miestų patogumai ir 
pramogos? Ar neverta žmogui nors 
trumpą laiką minkštą kėdę pakeisti kel
mu, automobilių savomis kojomis, tele
viziją žydriu dangumi, elektros šviesą 
paprasta žvakute ir mėnesiena?

Civilizacija žmogui teikia daug pato
gumu. Bet ar jais žmogus neperkrauna
mas? Jokio, kad ir paprasčiausio, fizi
nio pasilavinimo. Visur tik minkštai sė
dima, minkštai sėdint važiuojama. Jokio 
pasigrožėjimo gamta. Akyse tik televi
zijos programos, gatvėse dangų remian
čios reklamos, automobilių margumy
nas — ir visame tame nežmoniškas sku
bėjimas. Daug kas kūnui, bet maža sie
lai. O balanso praradimas ne tik sielai 
kenkia — suserga ir kūnas.

Mes, skautai-tės, vasarą nors keliolika 
dienų savose stovyklose galime kitaip 
pagyventi. Reikia tik norėti. Išvažiuoda
mi stovyklauti, turėtume pamiršti, kad 
stovyklose būtinai reikalinga elektros 
šviesa, kad reikia patogių lovų, kad rei
kia nusivežti stalą ir supamąją kėdę, 
kad reikia šeimininkių, kurios valgį ga
mintų, kad niekas negali apseiti be “co- 
ca-cola”, kad trūkstant palapinių, nega
lima lapinių statytis. Jei mes į stovyk
las nusivežame miestą — skautiškos 
stovyklos, kokią B.-P. suprato, jau ne
lieka. Neaimanuokime dėl primityviš-

' Lietuvos 
nacionalinė 
M-Mažvydo 
C biblioteka)
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kūmo, bet jo ieškokime. Tas tik padės sielai ir kūnui.Tiesa, stovyklaujant mišrainėje (vilkiukai, paukštytės, skautės, skautai, vyr. skautės, sk.-vyčiai) kaip jau daugumoje esame įpratę, nelengva, o daugeliu atvejų net neįmanoma, išgauti tikros skautiškos stovyklos vaizdą. Bet vistik yra dalykų, kurie lengvai galėtų būti nubraukiami, nenuskriaudžiant nei paukštytės, nei sk.-vyčio. Vadovai lengvai galėtų atrinkti — kas stovyklai būtina, o kas miestui priklauso.Vyresnio amžiaus stovyklautojams reikėtų nevengti robinzoniško gyvenimo. Iš nieko padaryti daug, jaustis, kad esi išmestas į salą, ir ryšiai su pasauliu nutrūkę. Argi ne puiki proga tokiose aplinkybėse parodyti savo išradingumą, nagingumą? Kad ir bendroje ar mišrioje stovykloje vyresnieji berniukai galėtų tokio tipo pastovyklę kurti. Robinzoniškų iškylų bandymai ne kartą parodė, kad berniukai to nori, jie to laukia.Yra pagrindo galvoti, kad moderni- nant, civilizuojant stovyklavimą, mes 
priartėsime prie pramoginių vasaroto
jų, geriausiu atveju — prie neskautų stovyklautojų, teišsiskirdami savo uniformomis ir kaikuriomis dainelėmis. Tikrą skautiškų stovyklų charakterį reikėtų išlaikyti, kaip vieną iš esminių mūsų organizacijos žymių. Sv. Mišios po atviru dangumi. Cleveland.

Nuotr. V. KizlaiČio

Stovykloje yra visada kas 
veikti. Cleveland.

Nuotr. V. KizlaiČio
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SAVIAUKLA NIEKUOMET NESIBAIGIA
Alfa Sušinskas

Daugelis mano, kad tik vaikus ir jaunus žmones tegalima ir tereikia auklėti. Tai teisinga! Bet taip pat teisinga, kad ir suaugusieji turi rūpintis savęs auklėjimu: jie patys turi save auklėti iki savo karsto lentos ... Žmogus, baigęs kurią nors mokyklą ir pradėjęs savarankiškai gyventi, neturi liautis rūpinęsis savo charakterio ir būdo tobulinimu. Ne tik sau, bet ir kitiems kenkia tokie, kurie saviauklą padeda į šalį ir save auklėti atiduoda atsitiktinumams bei sąlygoms.Kodėl kaikurie žmonės esti tokie žiaurūs, tokie dideli egoistai, pavydūs, nesugyvenami, nemandagūs, be jokio jautrumo artimiesiems, negarbingi, dideli veidmainiai? žodžiu, kodėl jie yra tokie nežmoniški? Be kitų priežasčių, tokie jie yra ir todėl, kadangi jie nesirūpina savęs auklėjimu, savo charakterio tobulinimu. Išėję iš auklėtojų (tėvų, mokytojų) globos, jie patys toliau nebe- sirūpina saviaukla. O gyvenimas neretai sugriauna juose ir tai, ką auklėtojai buvo įdiegę.Saviauklos darbe pirmiausia reikia norėti auklėtis ir reikia stengtis save pažinti. Kas pats nenori auklėtis ir nesi

stengia savęs pažinti, tas negali nė tobulėti. Taip pat čia tenka sau pripažinti, jog esame netobuli, kad savo charakteryje turime “silpnų vietų” — silpnybių. Yra žmonių, kurie save laiko tobulais, net idealiais. Šitokie savęs nepažįsta, nes jie nesistengia savęs pažinti. Dėl to jie ir tobulėti negali.Suaugusiam žmogui auklėtis yra daug įvairių progų.Nuoširdus religinis gyvenimas čia yra ypač svarbus. Religinio gyvenimo pagrindas yra Dievo ir artimo meilė. Daugelis žmonių pamiršta, jog negalima tinkamai mylėti Dievo, artimo nemylint. Tikroji artimo meilė kyla iš tikrosios Dievo meilės. Ji yra mūsų nuolatinis geras, krikščioniškas elgesys su kuriais mums tenka susidurti kasdieniniame gyvenime. Artimo meilė yra tikras mūsų kilnumo termometras: juo mažiau jos turime, juo menkesni žmonės ir krikščionys esame. Religinis gyvenimas tik tada padeda ugdyti charakterį, jį gerindamas, tobulindamas, kai jis esti gyvas, o ne iš reikalo, ne vien formų dalykas.Gerų knygų, žurnalų, laikraščių skaitymas, gerų filmų žiūrėjimas, domėji-

Commonwealth Vyr. 

Skdutininkas Lordas Ro- 

wallan su mūsų skautais 

Montrealyje.
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masis kurios nors rūšies menu, keliavimai, parodų lankymai, tinkamas bendravimas bei draugavimas su kilniais žmonėmis, protingas organizacinis veikimas — vis yra priemonės, save auklėti padedančios.Auklėjimasis siekia tobulinti dvasines ir fizines žmogaus galias.Klaidingai galvoja tie, kurie mano, kad išviršinis žmogaus atrodymas jau yra tikras išsiauklėjimo ženklas. Tai tėra teisinga tik kaikada, o dažniausiai tik iš dalies, gi neretai toks sprendimas yra visai klaidingas. Juk dažnai pasitaiko, kad išviršinis dailus atrodymas tedengia vidinį neišsiauklėjimą: storžieviškumą, žiaurumą, nemandagumą, puikybę, įvairiopą nežmoniškumą... Visai supran- ma, išsiauklėjęs žmogus rūpinasi ir savo paviršiumi tinkamai, tvarkingai atrodyti. Tačiau kur kas sunkiau savo charakterį tobulinti, negu savo veidu, kūnu, drabužiais rūpintis...Kai žmonės be dvasinio išsiauklėjimo patenka į augštas bei svarbias vietas, tai kaikurie iš jų dažniausiai būna kitiems tikras kryželis: jie būna neprieinami, išdidūs, nesukalbami; užuot skleidę gerą nuotaiką, jie daugeliui apkartina gyvenimą.Jei žmonės rūpintųsi savo dvasiniu tobulėjimu, savo auklėjimusi tiek, kiek jie rūpinasi kūnu ir materialine gerove, jie būtų žmoniškesni ir tobulesni, ir pats gyvenimas tada būtų lengvesnis, gražesnis, malonesnis.Auklėjimosi darbas niekuomet nesibaigia — jis neturi atostogų, nė pertraukos: jis pasibaigia kartu su pačiu žmogumi, mirties angelui užspaudus jam akis.
• Bausmė — tai neteisingai pritaikomas teisin

gumas. 5V. Augustinas.

Motinos Dienos proga s. A. Petukouskienė prisega 
ordiną p. O. Jakubauskienei. Cleveland.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

ŽIEDŲ POKYLIS

Sužaliavo medžiai. Pievos žalios 
Ir kur ne kur jau žiedai balti. 
Tai į mano didį džiaugsmą kelias, 
Kad vėl žemė nuostabiai graži...AJ klausau ~ šiurena vyšnių lapai.
Aš žiūriu — auksiniai ten laukai.
Plūsta į mane gimtosios žemės kvapas, 
O į ją — saulutės spinduliai.

Ir išbėgu, ir skubu prie miško.
Ten svečiai prie stalo laukia jau manęs...
Saulė kaip tarnaitė, truputį išblyškus, 
Pila saldaus vyno kupinas taures...

Vyt. Anilionis.

SOLIDARUMO
BlrOlljOS^X / Žymė-
DŽIAMBORĖsį^ FONDAS
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(tqsa)Kai duris pravėriau, šaltis padvelkė man j kojas, o širdį supurtė baisus vaizdas. Geriau čia būtų stovėję keli enkavedistai, atkišę nuogus durtuvus, negu jis žibančiom akim, įdubusiais skruostais, užsimaukšlinęs kailinę kepurę, suspaustom pamėlynavusiom lūpom ... Buvo baisi akimirka, ir aš vos neaiktelėjau, jį pamatęs. Bet po to, kai jis ištarė pirmuosius žodžius, viskas nušvito, ir pakilęs džiaugsmas dar ir dabar širdin laša gaivinančiais lašais. Tą džiaugsmą, žinau, aš nešiosiu iki savo gyvenimo pabaigos, nes nėra nieko šviesesnio, kaip matyti paklydusį žmogų sugrįžtant.— Kunige, aš ieškau ramybės, — virpančiu balsu, negirdėta ligi šiolei gaida, tarė Kasiulis.Tai buvo žodžiai, manyje tą džiaugsmą sukėlę. Jis grįžta! Dieve, jis žmogus! O, kaip aš norėjau, kad jis tokiu būtų ir, štai, mano akyse jis tokiu tampa! Sugrįš šimtai, tūkstančiai, ir pasaulis bus naujas, kuriame'Viešpataus meilės įstatymas...

Džiaugsmo nublokšta baimė pasiliko už durų šaltyje, o mudu atsidūrėme kambaryje prie mano darbo stalo, ant kurio tysojo ilgas Nukryžiuotojo šešėlis.— Gyvenime esu atlikęs daug drąsių žygių, — pradėjo Kasiulis, — bet mano drąsa pas jus šiąnakt ateiti viršija viską ... Kažkodėl dar ir po to, kas įvyko, nesijaučiu bejėgiu, nes antraip save būčiau turėjęs fiziškai sunaikinti, kaip tai daugelis padaro, kai visokeriopai išbandytas gyvenimas tampa skaudžiu žmogaus persekiotoju. Aš pasirinkau kitą kelią: ateiti čia ir išgyventi tai, ko mano ankstyvesniame gyvenime nebuvo reikalinga. Sakau — nereikalinga — nes vis ir vis tikėjau žmogų apgaunančiomis galiomis: turtu, garbe, karjerizmu. Kai viską išbandžiau ir visko netekau, pamačiau, kad yra dar kažkas, ko žmogui labiau reikia negu duonos. Ir tai yra ramybė. Aš taip šiandien tai vadinu. Aš to trokštu kaip žuvis vandens, kurio kad ir mažas lašelis, rodos, man jau būtų pakankamas.., Gyventi nebedaug li-

Vasario 16-toji

Elizabeth, N.J.
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Skoučių suruošto Motinos 
Dienos minėjimo svečiai 
Čiurlionio Namuose Cle- 
velande.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

ko... Taip — einu smarkiais žingsniais 
žemyn. Ir būtų lengva eiti, jei ne ta 
našta. Be jos aš norėčiau nueiti pasku
tinį kelio galą. Nors kelios valandos su
švytėtų man kaip naujagimiui, kuris ne
trukus numirė ... Kunige, visko išpa
sakoti aš neįstengsiu. Tam reikėtų ir la
bai daug laiko, ir kitokios būsenos. Ne
turiu nė vieno.

Aš visas drebėjau iš susijaudinimo. 
Man buvo ir graudu, ir gera. Aš supra
tau jį daugiau negu save ir mintyse mel
džiausi pasigailėjimo šitam kūnu ir dva

sia suvargusiam žmogui. O Kasiulis kal
bėjo toliau:

— Jūs neatidėliokite nė vienai minu
tei tai, ką, kaip kunigas, tokiu atveju 
galite man pasiūlyti, nes rytoj aš vykstu 
į Šiaulius, kad jie mane pagaliau suras
tų. Mano vieta yra ten, šalia Kazio Gi- 
rūno, kuriam skolą tik savo kentėjimais 
tegaliu grąžinti...

— Bet, pone Kasiuli!... — pertrau
kiau jį, išgąsdintas tokių ketinimų.

— Ačiū už susirūpinimą, — ramiai 
jis tęsė, — bet kito kelio aš nerandu ir

Motinos e Dieną įžodį da
vusios sesės Clevelonde.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Sesės, broliai ir svečiai 
Vokietijos rajono stovyk
loje .. .

vargu, ar aš būčiau visiškai ramus, jei 
to nedaryčiau.

— Jie kankins jus ... sušaudys!...
— O ar jūs to bijotumėt, būdamas 

mano vietoj?
Aš buvau sugėdintas. Aš nežinau, ką 

aš daryčiau jo vietoje. Iš kur jame ta 
stiprybė?

— Gerasis Dievas jums atleis ir Jo 
atlaidume jūs laimėsite daugiau negu 
bet kada turėjote, — pasakiau, kiek pa
tylėjęs.

— Dabar aš noriu atlikti išpažintį, — 
jis atsistojo, pasižiūrėjo į Nukryžiuotąjį, 
į mane ir ėmė viakštinėti.

Suspaustos lūpos, žibančios tamsios 
akys rodė jo didingąjį pasiryžimą. Jo 
visa povyza buvo dabar taip imponuo
janti, tokia niekad nematyta, kad aš 
prieš jį jaučiausi esąs mažas ir menkas. 

Šitas grįžtąs į Dievą žmogus visa galva 
dabar kyšo aukščiau minios, kasdien 
Kūrėją garbinančios žodžiais, bet ne 
gyvenimu... O kur yra mano vieta? 
Koks gi aš esu?

Ar aš galėčiau tokiu būti? Ar galė
čiau? Ar galėtum tu, kuris kada nors 
skaitysi šį dienoraštį?

Išpažintį jis norėjo atlikti prie klau
syklos. Sniegu pramintu takeliu per so
delį mudu tylėdami nuėjome į bažnyčią. 
Zakristijoj uždegiau žvakę. Ją pasi
ėmiau ir nusinešiau. Pasistatėm ant 
grindų, suplevenusių ilgais šešėliais ...

Šiandien toje vietoje prilašėjusio 
vaško. Tartum visos širdies dėmės su 
stingo ir paliko. O už auksinių vitražų 
sušvito rytmečio saulė. Ji paskelbė že
mei džiaugsmą apie sugrįžusį, prisikė
lusį ir atgimusį žmogų, tada sėdusį į

Po dienos darbų smogu... 
ir apsimoka.

New-Britain, Conn.
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traukinį ir nuvažiavusį atlikti atgailos, 
kurią jis pats pasirinko...

Mano maldos stiprins jį ištverti iki 
dangaus vartų...

Epilogas
Po minėjimo ponas Giedrys išėjo liūd

nas, susimąstęs. Kasmet minimas tas 
baisusis birželis. Ir kiekvieną kartą, ro
dos, giliai pradraskomos žaizdos, kurios 
gyti pradeda. Sugrįžęs namo, jautėsi pa
vargęs ir atsigulė. Bet užmigti negalėjo. 
Akyse mirgėjo saulės spindulių pluoš
tai, susikryžiavę baltose lygiose lubose. 
Saulėta ir balta. Ar ne tokios būdavo 
tėvynėje žiemos? Ar ne jis laisvomis 
gruodžio dienomis stovėdavo įsibridęs 
pusnyne, plačiose lygumose dairydama
sis prabėgančio žvėrelio? O tai buvo jau 
taip seniai. Daug kas iš atminties išnykę. 
Ir kasdien vis sparčiau nyksta,, kai gy
venimo saulutė tykoja slėptis už hori
zonto. Tačiau gyvu paveikslu jam dar 
stovi Pijus Kasiulis. Ne tiek tas, kurį jis 
pažinojo, su kuriuo draugavo, kurį pa
galiau suėmė, kiek tas, kurį atrado ku
nigo Jono Arelio dienoraštyje, skaity
tame vokiečių okupacijos metais pas po
nus Vilkaičius. Niekas jo taip nestebino 
kaip tikrovė, kad kampuotas, vėliau su
laužytas žmogus galėjo vėl išsitiesti ir 
savo gyvenimą baigti prasmingose kan
čiose, aukotose tiems, kuriuos jis buvo 
nuskriaudęs. Vien kunigo Jono Arelio 
įtakos čia neužteko. Čia buvo daugiau 
negu žmonės, daugiau negu žodžiai ar 
pavyzdys.

Ne — ponas Giedrys negalėjo ilsėtis. 
Atsikėlė, ėmė vaikščioti kambaryje. Su
stojo prie lango. Lauke karšta Amerikos 
saulė, daug automobilių ir vaikų. Gre
timoje gatvėje dangų remianti reklama. 
Taip — čia aukso šalis. Tie aukso tru
pinėliai byra ir jam, ir jis tuo džiaugia
si kartu su savo kaimynais, iš visų pa
saulio kraštų suplaukusiais.

O anie užkaltuose vagonuose buvo 
nuvežti į rytus šalčiui, badui ir lėtai 
mirčiai.

Su anais išvažiavo ir kunigas Jonas 
Arelis. Išvažiavo, mylėdamas ir tuos, ku
rie vagonus užkalė ir ant šautuvų dur
tuvus užmovė. Kur jis dabar, kas su juo 
atsitiko? Jokių žinių apie jį daugiau nie
kam neteko patirti. Net jokio gando ne
būta. Be garso atėjo, be garso prany
ko, kaip saulė, nuskriejusį ratą, pabė
rus! spindulių, išdžiovinusi rasą ir pra-

8

skleidusi suglebusį žiedą . • -
Šaunusis žydrių akių Jonukas nuėjo 

savąjį kelią. Savojo kelio eiti auga kiti 
vaikai. Jų pilnos gatvės. Kelių yra dau
giau, negu gatvių. Kelių yra tiek, kiek 
žmonių. Jie visi veda į bekraštį gyveni
mą. Turtingas tas, kas sugeba pasirink
ti tiesiausią. (Pabaiga).

Elizobeth'o N.J. Lapių skiltis iškylauja.. .

Kartais ir sunkiau tenka padirbėti.... Detroitas

• Visuomet mus turi kumitelti svetimtautis, kad 
pasirūpintume apie save. V. Kudirka.
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Skyrių veda jūr. s. B.Stundžia, 53 Yorkleigh Ave., Weston,Ont.

BURĖS IR BANGINIAIMano tėvas buvo banginių gaudytojų laivo kapitonas. Kaip ir daugumas anų laikų kapitonų darydavo, tėvas visada imdavo ir motiną kartu.Artinantis mano gimimo dienai, tėvai aptarė, jog man atėjimas j pasaulį bus malonesnis šv. Elenos saloje, negu viduryje vandenyno. Šv. Elenos sala buvo banginių gaudytojų laivyno, kuris plaukiojo Pietų Atlante, priebėga ir poilsio vieta.Tėvas įsakė pakelti visas bures ir patraukė kursu į salą. Bet vėjas jį apvylė, ir gandras laivą aplenkė. Salą pasiekiau, būdamas 48 valandų amžiaus.Antrą kartą salą pasiekiau, turėdamas dvejus metus, nes mano tėvas buvo paskirtas ten konsulu. Ir ten praleidau savo ankstyvąją jaunystę, vis svajodamas tapti įžymiu banginių gaudytoju ...Prieš Suezo kanalo atidarymą į šv. Elenos salą daug banginių gaudytojų laivų, plaukiančių P. Atlante, užbėgda

vo, gal dėl jos ypatingos geografinės padėties. Iš viso ten buvo malonu ir jauku gyventi. Atliekamą nuo mokyklos laiką aš praleisdavau besikarstydamas laivuose, todėl jūrininkystė nebuvo man svetima. Dažnai užsimindavau tėvui apie savo norą tapti jūrininku, bet jis vis sakydavo, kad dar per jaunas esąs. Baigęs mokyklą, pasiprašiau tėvą, kad tarpininkautų pas CANTON bar- kos kapitoną, nes ten buvo laisva vieta. Pagaliau atėjo ta diena, kada užsi- nešiau savo jūrinę dėžę ant borto.
★Pradžia nebuvo per sunki, nes visokių gudrybių greit pramokau. Drausmė laivuose buvo kieta, kartais net peržiau- ri, darbas sunkus ir pavojingas. Ne kartą sužeistas banginis apvertė mano valtį, ne kartą teko atsidurti ryklių būryje, ne kartą giltinė peilį po kaklu laikė, bet išlikau gyvas. O kiek draugų žuvo man matant! Žuvo dėl duonos kąsnio, nors ir vyriškai laikydamiesi!Kartais tekdavo dirbti krante, daž-

"Laukiam, laukiam, lau
kiam"! Išalkę Čikagos 
jūrų skautai . . .
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Toronto "Siety
nas", Cleveland© 
jūrų skautų pa
kviestas, suvaidi
no kun. B. Pacevi- 
čiaus "Bevardis".

Nuotr. VI. Bace
vičiaus.

niausiai vaistinėje, bet neilgai ištverda
vau, nes jūros šauksmui neįstengdavau 
atsispirti.

Teko plaukioti visokiais laivais, pa
žinti daug vietovių Atlanto ir Indijos 
vandenynuose, teko pažinti daug naujų 
veidų. Vieno laivai buvo tvirti ir gerai 
užlaikomi, kiti sunkėsi kaip rėtis. O vie
ną laivą KATHELEEN banginis paskan
dino įsismaginęs galva trenkdamas į 
laivo šoną ir įlauždamas skylę. O laivo 
būta nemažo, virš 200 tonų.

Ne visada ir man sekdavosi. Taip pra
leidęs vieną žiemą Providence, pavasa
rį pajutau vėl jūros ilgesį. Be to, pasi
ilgau namiškių ir tos mažos P. Atlante 
salos, kurią aš taip mėgau.

Pigiausias būdas ten patekti atrodė, 
jog reikia pasigauti banginių gaudytoją.

Susikrovęs savo mantą į jūrmaišį, po 
dešimties dienų atsidūriau New Bed
ford, žymiame JAV banginių gaudytojų 
uoste ir užsirašiau paskutinei šios rū
šies kelionei barkoje SUNBEAM.

Banginių gaudymo istorijos lapai yra 
pilni aprašymų apie sunkumus, nepasi
sekimus, nežmonišką žiaurumą, maiš
tus ir žudymus.

Dažnas jūrininkas, atvykęs po ilgų 
mėnesių jūroje, į namus, atsidūręs šei
mos ir artimųjų tarpe, iš didelio džiaugs
mo pamiršdavo visas blogybes, tik ką 
patirtas paskutinėje kelionėje, ir vėl ei
davo į jūrą su tais pačiais kapitonais ir 
jų pavaduotojais, apie kurių laikyseną 
jis gerai žinojo. Ir man pačiam teko pa
tirti, kokie jie gali būti.

Daug aš girdėjau apie kapitoną Gil- 
bane iš barkos KATHELEEN įgulos.
10

Dar ir dabar vaizduotėje matau jo pli
ką galvą ir grūmojantį kumštį iš laivo 
durkio, mums vaikams, kai mes iš laivo 
KATHELEEN irklavomės su britų ka- 
ieiviu, bandžiusiu pasislėpti barkoje. 
Taip pat prisimenu daugelį pasakojimų 
apie dezertyrus iš jo laivo, bet į tai ne
kreipiau dėmesio.

Dar būdamas berniuku, savo pirmoje 
kelionėje patyriau, kad laive kapitonas 
yra viešpats. Jis atstovavo teisę, buvo 
teisėjas ir bausmės vykdytojas. Jeigu 
jūrininkas ir gindamasis suduodavo ka
pitonui ar karininkams, jis būdavo sura
kinamas ir kaltinamas maištavimu.

Tais laikais New Bedforde gyveno jū
rų teisininkas žinomas Tom Cod vardu. 
Pasakojo, kad jis atvyko banginių gau
dytojų laivu iš V. Indijos ir studijavo 
jūrų teisę. Jeigu jūrininkas tapdavo jū
roje nuskriaustas, draugai jam patarda
vo eiti pas Tomą, jūrininkų patarėją tei
sės dalykuose. Tomas tokiam jūrininkui 
sakydavo, kad jis bylą laimėsiąs, nors 
pats žinojo, kad nieko iš to nebūsią. Bū
tinai paimdavo iš jūrininko penkiasde-
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šimt dolerių, pažadėdamas, kad laivo 
savininko agentai atlygins jam dešimte
riopai. Nuėjęs pas laivo agentus saky
davo jiems, kad jų laukia byla. Paside
rėję agentai sumokėdavo Tomui apvalią 
sumą pinigų, kuriuos paskui atskaičiuo
davo iš nuskriaustojo jūrininko algos. 
Kai jūrininkas vėl ateidavo pas Tomą, 
tai jis paaiškindavo, kad viskas jau bu
vo įvykę seniai, be to, civilinis teismas 
neturi galios “aukštoje jūroje”, o jūrų 
teismas dėl to per brangiai atseitų.

Kartą vienam jūrininkui pavyko iš
gauti iš laivų savininkų mokėjimą, bet 
tik ne su Tomo pagalba.

Vienas harpūnininkas savo kajutėje 
padarė sijoje išpiovą, kad patogiau pa
stačius alyvos skardinę. Tai pastebėjęs 
kapitonas sumetė, kad tai gera proga 
nusukti harpūnininko algą. Sukėlęs vė
ją, kapitonas jį nusiuntė į jūreivių pa
talpas. Pasibaigus kelionei ir negavęs 
pinigų, harpūnininkas nuėjo pas teisės 
patarėją, žinoma, tik ne pas Tomą. Pro
tingas patarėjas pasiuntė jūrininką pas 
laivo agentą, kad tas išrašytų jam są
skaitą už atskaitytus pinigus, pažymint 
už ką buvo atskaityta.

Atrodė, kad tuo reikalas ir pasibaigė. 
Kai atėjo išplaukimo diena ir prisitvir- 
tinimo virvės buvo jau atleistos, ant 
laivo borto atsirado šerifas ir įteikė ka
pitonui raštą, sulaikantį laivą nuo iš
plaukimo. Harpūnininkas pareikalavo 
sijos už kurią jis užmokėjo. Agentams 
ir kapitonui trumpai teko džiaugtis lai

mėjimu. Atpuškavo uždusęs ir laivo sa
vininkas, bet šerifas nenusileido ir sa
vininkas turėjo harpūnininkui už viską 
atlyginti. Laivas išplaukė, bet jau su 
kitu kapitonu.

Aš žinojau barką SUNBEAM daugelį 
metų, dar tais laikais, kai aš, būdamas 
berniuku, žaidžiau uoste šv. Elenos sa
loje. Barka buvo skaitoma vienu iš ge
riausių laivų ir kiekvienais metais tu
rėdavo puikius laimikius. Taip pat pa
žinojau jos buvusius kapitonus.

Atsimenu, kartą po pamaldų stovėjau 
su tėvu, kuris kalbėjosi su keliais ka
pitonais. Ypač mane stebino tuometi
nis SUNBEAM kapitonas W. J. Mout- 
ton, kuris išsiėmė iš kišenės cigarą ir 
įsikišo į burną. Aš laukiau, kol jis ciga
rą užsidegs, bet mano didžiam nustebi
mui, cigaras vis trumpėjo, o dūmai ne
rūko — jis jo nedegė.

Grįžtant prie kapitono Gilbane, rei
kia pasakyti, kad jis tapdavo nežmoniš
ku, kai tik prisirišimo virvės būdavo at
leidžiamos. Kaip jautis maurodamas ir 
keikdamasis jis pasirinkdavo kokį ra
mesnį jūrininką, be jokios priežasties jį 
spardydavo ir keikdavo. Šiaip jis buvo 
tvirtai sudėtas, apie keturiasdešitm me
tų amžiaus, plikas ir su plokščia, lyg 
geru kumpiu suplota, nosimi.

Atsiradęs laive, tuoj susitikau su ket
virtuoju pavaduotoju J. Coatley, kurį 
pažinojau kaip barkos Andrew Hicks, 
vienos valties vairininką. Aš tada dir
bau barkoje CANTON. Paaukštinimas

Jūrų skautų vakaras Cle- 
velande.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Toronto jūrų budžių jachta pagrindinai 
perstatoma

Coatley paveikė, bet nežiūrint to, jis 
mane dar pažino ir prisiminė, kad mes 
buvome susitikę šv. Elenos saloje. Pa
sitaikė, kad aš ir papuoliau į jo pamainą.

SUNBEAM paliko New Bedford uos
tą su nepilna įgula, tas reiškė, kad Gil- 
bane turėjo ją pipildyti Cape Verde sa
lose, kur darbo jėga buvo pigi. Saliečiai 
nežinodavo i kokį laivą jie papuldavo 
ir kiek jiems mokės. Dalis jų patekda
vo į jų svajonių šalį Ameriką, nes tais 
laikais nereikėjo nei pasų, nei turėti 
reikalų su imigracijos įstaigomis.

Tokiems kapitonams, kaip Gilbane, 
visada būdavo sunku surinkti New Bed
ford pilną įgulą. Aš nebijojau, nes jau
čiau, kad pats savimi pasirūpinsiu. Bet 
apsirikau.

Kol pasiekėme Cape Verde salas, nė 
nebandėme banginių gaudyti, nes trūko 
įgulos. Bet netrukus kelios pasiųstos 
valtys grįžo, pakrautos nauja darbo jė
ga. Tiesiog gaila buvo į tuos vargšus 
žiūrėti. Atrodė kaip elgetos su ryšulė
liais rankose, arba kaip gyvulių kaime- 
12 

nė, varoma plovimui. Kapitonas nedels
damas patraukė tolyn, nes bijojo, kad 
kuris nebandytų pabėgti.

Pirmas dienas tie vargšai sirgo jū
ros liga, o Gilbane siuto. Kai jie bėg
davo prie laivo relingų atiduoti žuvim 
duoklę, kapitonas keikdavo, kad jie nai
kiną puikų maistą. O tas “puikus mais
tas” susidėjo iš sūdytos mėsos, kažkokių 
apipuvusių daržovių, juodo meloso ir 
tik retai virėjas ką nors geresnio kyš- 
teldavo. Naujiesiems vyrams perskaity
davo laivo nuostatus, kuriuose buvo mi
nimas ir atlyginimas. Vargšai nieko ne
suprasdavo ir tik patirdavo, baigiantis 
kelionei, jei išlaikydavo nepabėgę.

Kapitono Gilbane rūšies kapitonai iš 
pradžių ant naujokų per daug “neužsės- 
davo”, ypač jei atrodydavo, kad sezo
nas būsiąs pelningas, bet laukdavo pa
baigos ir tada gyvenimą laive padary
davo pragaru. Žmonės neištverdami 
bėgdavo iš laivo, jų pinigai būdavo nu
savinami ir pasidalinami tarp savinin
ko, įgaliotinių ir kapitono.

Naujokams atsigavus nuo jūros li
gos ir atsistojus vėl ant kojų, būdavo 
paskirstomos pamainos ir papildomos 
valčių įgulos. Aš papuoliau į ketvirtojo 
padėjėjo valtį. Vyrai iš Cape Verde salų 
išvengdavo daug koliojimų ir keiksmų, 
vien dėlto, kad jie mokėjo irkluoti. Be 
to, jie kapitono ir nesuprasdavo, nes ne
mokėjo angliškai.

Kurį laiką pasisukalioję apie Cape 
Verde salas, patraukėme į vakarinio At
lanto vietas, kur daugiau banginių prisi
laikydavo, nes ten ir maisto jiems dau
giau pasitaikydavo.

Kapitonui dažnai užeidavo pasiutimo 
priepuoliai. Jo keiksmai čaižė laivo vy
rus ir tam atrodė galo nebus. Ne vienas 
išsitarė, kad tai blogiausias kapitonas, 
su kuriuo jiems tekę buriuoti. Aš gi ne
norėjau su kapitonu sueiti, todėl tylė
davau ir į jokias kalbas nesileidau. Bet 
ir man kliuvo.

SUNBEAM buvo viena greičiausių 
barkų laivyne ir buvo iš tolo atpažįsta
ma dėl pilkai nudažytų valčių. Šiaip 
valtys būdavo dažomos baltai.

Taip ilgą laiką vis keitėme kursą, ieš
kojome banginių, leidome ir kėlėme bu
res ir stebėjome vėją. Diena paprastai 
baigdavosi, sumažinant bures, nuplau
nant denį ir vakarieniaujant. Prieš gu
lant, priekinėse patalpose, jūrininkai

14



mėgdavo apšnekėti apie praėjusios die
nos įvykius, ypač kas lietė “senį” ir jo 
padėjėjus. Žinoma, netrūkdavo pasako
jimų ir apie įvairiausius nuotykius. Pa
keitus pamainas, ir pasiuntus budintį į 
laivo ragą, baigdavosi tos dienos dieno
tvarkė. Kituose laivuose naktinės pa
mainos jūrininkai turėdavo laiko susi
rinkti ir šnektelėti, parūkyti, bet ne 
SUNBEAM laive, kur visada jiems ka
pitonas numatydavo ką reikia padir
bėti.

Pagaliau ir Gilbane pritrūko keiksmų, 
o gal dėlto, kad tuo tarpu pavyko nu
dobti keletą banginių. Bendrai laive 
buvo ramiau. Bet tai buvo tyla prieš 
audrą. Vieną dieną pakėlėme didžiulį 
banginį patiną, kuris atrodė kaip koks 
nardlaivis. Jo akys buvo tokio dydžio 
kaip jaučio, o akys vos pastebimos, 
vos pieštukas pro jas pralįstų. Bet ne
žiūrint to, jis gerai girdi. Pasitaikydavo 
matyti gulintį banginį ant vandens ir 
nejudantį. Bet jis atidžiai klausosi, kas 
per garsai ateina iš aplinkos.

Taip ir šis banginis mus nugirdo. Mes 
vaikėme jį į visas kompaso kryptis, bet 
jis arti mūsų neprisileido ir pagaliau pa
nėręs prapuolė. Sugrįžus valtimis į lai
vą, kad gi užkūrė Gilbane “pirtį” savo 
karininkams už banginio nepagavimą, 
kad net mes, jūrininkai, jų ėmėme gai
lėtis. Aš draugiškai šyptelėjau savo 
šturmanui Coatley, bet jis nekreipė į 
tai dėmesio. Nežiūrūint į tai, kad aukš
tesnės pareigos jam galvą sumaišė, su 
juo gerai sugyvenau. Kartą, prieš įplau
kiant į Korto uostą Fayal vietovėje, aš 
buvau stiebe budėtoju. Laivas vos vil
kosi, kadangi burės plakėsi dėl laivo 
supimosi, o vėjo kaip ir nebuvo. Paste
bėjęs akiratyje šviesą sušukau:

— Šviesa-a kairėj e-e!
Coatley, kurio pamainoje buvau, atbė

go su naktiniais žiūronais klausdamas:
— Kuria kryptimi?
— Per du rumbus nuo priekio! — at

sakiau ištiesdamas ranką ta kryptimi. 
Jis kurį laiką dairėsi per žiūronus, bet 
nieko nematė.

— Kur, po velniais, ta šviesa? — jis 
sušuko.

Aš buvau tikras, kad šviesą mačiau, 
bet dabar ir akis ištempęs nieko negalė
jau pastebėti.

Vietoje suabejojęs, jis pagal kapitono 
Gilbane paprotį ėmė mane kolioti už 

miegojimą budint. Juo jis labiau pyko, 
juo aš daugiau spyriausi, sakydamas, 
kad mačiau šviesą. Man buvo labai skau
du būti koliojamu, bet žinojau, kad už 
atsiskaitymą būčiau surakintas ir ap
kaltintas maištavimu. Pagaliau neišlai
kiau ir pratrukau.

— O, eik į pragarą! — pasakiau. Jam 
pagrąsinus nubausti už miegojimą, aš 
vėl jį pasiunčiau ten pat.

Persikėlęs ant rėjos, kur man už baus
mę šturmanas paliepė, aš pats pradėjau 
abejoti, ar ištikrųjų aš tą šviesą mačiau. 
Naktis buvo šilta, bangavimas lengvas, 
todėl prisitvirtinęs, kad ir labai nepato
giai, nutariau bausmę atlikdamas nu
snausti. Ten man kojas pakabinusiam 
besnaudžiant, apie ketvirtą vai. ryto 
pasirodė ant denio Gilbane. Ketvirtas 
padėjėjas Coatley tuoj jam pranešė, kad 
aš už miegojimą budint buvau pasiųstas 
už bausmę į virves.

Mane pažadino iš snaudulio kito bu
dinčio šauksmas.

— Burė-ė-s priekyje!
Pratrynęs akis, pamačiau laivą pilno

mis burėmis toli horizonte. Coatley taip 
pat tą laivą matė ir iš krypties turėjo 
žinoti, kad tai buvo tas pats laivas, ku
rio šviesas aš mačiau, bet matomai tuoj 
buvo uždengtos rūko juostos.

Kai aš nusileidau ant denio, kapitonas 
Gilbane vaikščiojo išilgai. Pamatęs ma
ne jis subliovė:

— Eikš čia tu, žioplas vaike!
Sugriebęs uolekties ilgio virvių pri

tvirtinimui skersinį, mane negailestin
gai apkūlė, o priedo dar visaip kaip iš
manydamas iškeikė. Kai jis apsidirbo 
su manimi, iš žaizdos kaktoje sruveno 
kraujas. Tos žaizdos žymę dar ir šian
dien nešioju. Be to, aš praradau darbą 
apatinėje pamainoje ir gavau darbą nu
plauti dažus.

Po mėnesio, kai pasiekėme Korto uos
tą, aš dar niršau ant kapitono Gilbane 
už gautas iš jo žaizdas ir smūgius. Išli
pęs į krantą, išgėriau raudono vyno, ku
ris padarė mane narsesniu ir su žybčio
jančiomis akimis išėjau ieškoti kapitono. 
Patyręs, kad jis buvo pas JAV konsulą, 
turėjau jo dar gerą valandą palaukti. 
Kai tik jis pasirodė gatvėje, mečiausi į 
jį. kaip audra. Gal būčiau ir užmušęs tą 
seną kerėplą, jei nebūčiau buvęs su
trukdytas. Susirinko apie mus žiūrovų 
būrys, atsirado ir policija, kuri mane

13

15



Švedijos lietuviai pas ponus Plonaičius. K. Plonaitis vienos mūsų buriuotojų veteranų.

nusitempė į areštinę.
Atėjus pas mane JAV konsului, papa

sakojau jam, kaip aš pamačiau šviesą ir 
kaip buvau apkaltintas miegojimu bu
dint ir pasiųstas ant rėjos, o vėliau žiau
riai kapitono Gilbane sumuštas. Aš pa
rodžiau dar gerai neužgijusj randą kak
toje. Konsulas, ištyręs reikalą, padarė 
savo įstaigoje teismą ir įsakė kapitonui 
Gilbane mane iš laivo paleisti.

★

Vėliau autorius tapo karo laivyno ka
rininku, išlaikė tolimesnius laivininkys
tės kapitono egzaminus ir komandavo 
įvairiems laivams. Br. S.

¥
IŠ ARTI IR TOLI

• Jūrų Skautų Skyrius išleido aplinkraštį, ra- 
ginantj jūrų skautus ir vadus būtinai užsiprenu
meruoti ir skaityti "Skautų Aidų".

• Jūrų skautų vadovas v.valt. A. Pilypaitis 
perėmė Hamiltono tuntą (Kanadoje).

• Jūrų ps. E. Simaitis (Čikaga) išrinktas i JAV 
studentų centro valdybą.

• Toronto (Kanada) budžių vados v.valt. K. 
Šalkauskas baigė Toronto universitetą su aviaci
jos inžinieriaus specialybe.

• V.valt. M. Slapšys ir jūrų skautė R. Juknevi
čiūtė žada buriuoti į Vedybų uostą.

• Gegužės men. pabaigoje Toronte iš Čikagos 
lankėsi buvęs Toronto jūrų skautų ir budžių vadas 
jūrų ps. G. Kačanauskas.

• Čikagos jūrų budžių vadu išrinktas jūrų ps. 
A. Levonos.
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ŠVENTOSIOS UOSTAS PRIEŠ 
DVIDEŠIMT METŲ

Kiekviena tauta mini svarbesnius pra
eities įvykius. 1939 m. kovo mėn. 22 d. 
Lietuva jėga buvo priversta atsisakyti 
Klaipėdos krašto, tuo pačiu ir Klaipė
dos uosto. Durys į platų pasaulį buvo 
uždarytos, netekom uosto, per kurį vys
tėsi mūsų eksportas ir importas. Bet 
Lietuva turėjo dar mažas “dureles”, tai 
Šventosios uostą, kuris buvo pritaiky
tas tik žvejybai, ir didesnieji laivai 
įplaukti į jį negalėjo.

Netekus Klaipėdos uosto, Šventosios 
uostas pagreitintu tempu buvo stato
mas, gilinamas, molai kasdien ilgėjo, 
uoste buvo tvirtinamos krantinės, tie
siama geležinkelio linija. Viskas buvo 
daroma, kad eksportas ir importas eitų 
per Šventosios uostą. Bet kuris turėjo 
būti pirmasis laivas, kuris įplauks į 
Šventosios uostą?

Viena iš Klaipėdos bendrovė A. ir C., 
kuri eksportuodavo ąžuolinius pabėgius, 
užėmus Klaipėdą vokiečiams, perkėlė 
savo bendrovę į nepriklausomą Lietuvą.

Kas žmogaus gyvenime beatsitiktų — 
gyvenimas eina sena vaga, taip ir vals
tybės įvykiuose gyvenimas nesustoja; 
taip nesustojo ir Lietuvos eksportas. Da
lis eksporto ėjo per Liepojaus uostą, 
Latvijoje, dalis geležinkeliais. Bendrovė 
A. ir C- nenorėjo prekių siųsti nei gele
žinkeliais, nei per Liepojaus uostą. Daug
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kas kalbėjo apie naujai statomą šven
tosios uostą. Tat kodėl nepabandyti per 
ten. Gavęs apie Šventosios uostą reika
lingas informacijas, bendrovės savinin
kas nuomoja Olandijoje motorinį pre
kinį laivą, kuris turi atplaukti į Švento
sios uostą ir paimti išvežamas prekes — 
ąžuolinius pabėgius.

Kapitonas pasidėjęs Blatijos jūrlapius 
ant stalo, klausia bendrovės savininką:

— Kur yra tas jūsų Šventosios uos
tas? Kur jis yra? Nė viename jūrlapyje, 
jo kaipo tokio uosto, nėra atžymėta, nė 
vienoje jūrininkystės knygoje nėra ap
rašyta uosto ypatybių.

Bendrovės savininkas, tai viską žino
damas, juokais klausia:

— Kurių metų, kapitone, yra jūsų 
jūrlapiai?

— 1937 metų, — buvo atsakyta.
— Per seni, kapitone, turite įsigyti 

naujesnius, — juokais pratarė bendro
vės savininkas.

Po to bendrovės savininkas pradeda 
aiškinti, kur yra Šventosios uostas:

— Į šiaurę nuo Klaipėdos yra “Olan
dų kepurė”, toliau pakraščiu Birutės 
kalnas, Palangos bažnyčia, vėliau gra
žios kopos ir Šventosios uostas.

Kapitonas su šypsena žiūri į savo pa
šnekovą ir sako:

— Ar locas bus?
— Žinoma, locas jus pasitiks.
Ir taip gražią saulėtą dieną nuo Pa

langos pusės plaukė kokių 500 tonų tal
pos laivas. Jo kryptis — šiaurė. Ne
plaukė, o tik slinko, lyg pakrantėje ko 
ieškotų. Nė vienas laivas prie Lietuvos 
šių krantų nebuvo taip arti priplaukęs, 
kaip tas olandas. Kapitonas savo kajutė
je, pasidėjęs jūrininkystės knygas apie 
pakraščių aprašymą, sulygino ir atžy
mėjo praplauktus objektus. Iš jo ap
skaičiavimo ir bendrovės savininko at
pasakojimo, Šventosios uostas turėjo 
būti čia pat, netoli.

O kas dėjosi Šventosios uoste? Bend
rovės savininkas tą dieną atvyko su sa
vo kroviniu — ąžuoliniais pabėgiais iš 
Darbėnų stoties. Mat, iš Darbėnų stoties 
su Šventosios uostu buvo susisiekimas 
siauruoju geležinkeliu, kuris veždavo 
tik uosto statybos medžiagą. Jokių ke
leivinių vagonų nebuvo — taigi, visi, 
kurie norėjo Šventosios uostą iš Darbė
nų stoties pasiekti turėjo sėdėti platfor
mose ar ant transportuojamų prekių.

Iš LSB Jūrų Skautų Skyriaus Aplinkraščio Nr. 4. 

MIELI JŪRŲ SKAUTAI ...

Jūrų Skautų Skyrius, gavęs iš visų jūrų skautų 
vienetų metinius žinių lopus, su dideliu nusiste
bėjimu konstatavo, kad labai mažo dalis mūsų 
brolių jūrų skautų skaito SKAUTŲ AIDĄ. Beveik 
80% jūrų skautų neatliko geležinės pareigos — 
neprenumeruoja mūsų sąjungos laikraščio.

Kaip pas ligonį, gydytojas pirmoje eilėje žiūri 
pulso, kad nustačius jo ligos stovį, taip ir Skautų 
Organizacijos pulsu yra skaitomos jos laikraštis 
— SKAUTŲ AIDO prenumerata. Krenta prenu
meratorių skaičius — organizacija pradeda sirg
ti .. . Kyla prenumeratorių skaičius — organiza
cija sveiksta ir gyvuoja. Tad pagalvokime ir pa
žiūrėkime, kaip šie reikalai yra jūrų skautijos 
šakoje.

Kaip minėta, beveik 80% jūrų skautų neskaito 
ir neprenumeruoja SKAUTŲ AIDO. Nejaugi, mieli 
jūrų skautai, jūs norėtumėt, kad mūsų sąjungos 
vienintelis laikraštis SKAUTŲ AIDAS visai nusto
tų lankęs Jus, jūsų vienetus, paskirus skautus ir 
vadovus. Nejaugi nėra įmanoma kas mėnesį ati
dėti tik 30 et. Skautų Aido prenumeratai? Ne
jaugi tas 30 et. būtų tokio didelė suma Skautų Ai
dui, kad apsunkintų jus ar jūsų tėvelius finansi
niai. Jūrų Skautų Skyrius yra giliai įsitikinęs, kad 
ši 30 et. mėnesinė auka Skautų Aidui nėra ap
sunkinanti.

Kaip Jūs, tur būt, pastebėjote, paskutiniuoju 
metu, beveik visų laikraščių kainos yra pakilu
sios. Skautų Aidas, kad neapsunkinus savo skai
tytojų, tvirtai laikosi tos pačios kainos. Nežiūrint 
to,Skautų Aido išviršinė išvaizda kasdien gražėja, 
savo turiniu jis tvirtėja ir suteikia vis daugiau ir 
daugiau medžiagos tiek paskiriems skautams, 
tiek vadovams. Tas viskas yra daroma Tau, mie
las Broli, tavo vadovams ir artimiesiems, besido
mintiems sąjungos ir jūrų skautijos veikla. Tavo 
pareiga yra prenumeruoti Skautų Aidų, jį skaity
ti ir jam visokeriopai talkininkauti.

(Aplinkraštyje keliamos reikalas savo svarbu
mu yra įsidėmėtinas visoms Sąjungos šakoms ir 
padaliniams. Red.).

Taip atvyko ir išvežamų prekių savi
ninkas. Uoste vagonai stovėjo ir buvo 
paruošti iškrovimui, bet laivo dar nebu
vo. Tik štai, nuo kopų ateina pirklys su 
žiūronais ir atneša džiaugsmingą žinią 
Šventosios uosto gyventojams.

— Jis atplaukia!
Prieš keletą savaičių iš Kauno į šven

tosios uostą atplaukė naujai pastatytas 
locų tarnybai motorlaivis. Kap. Limbą, 
buvęs Klaipėdoj locu, pradėjo eiti Šven
tosios uosto loco pareigas. Naujame, 
Kaune pastatytame motorlaivyje, buvo 
iškelta locų vėliava ir su uosto pareigū
nais bei svečiais, išplaukta pasitikti pir-

(nukelta į 18 psl.)
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(bus daugiau)

Pūkšt!...Kad šoko,Ak,kaip gera
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mojo atplaukiančio svetimo laivo į Šventosios uostą. Didelis tai buvo įvykis Šventosios uoste. Visi, kas tik galėjo, skubėjo į uostą, ant molų, krantinių ir į kopas. Visur buvo pilna žmonių, visi norėjo pamatyti svečią. Net visa mokykla atvyko pažiūrėti to laivo. Uoste buvo tikra šventė.Laivas jau čia pat įplaukia pro molus — pirmutiniame stiebe plevėsuoja trispalvė. Patyrusio kapitono vedamas, laivas iš lėto priplaukia prie krantinės. Nuo laivo išmetamos virvės, keletas darbininkų, kurie šį darbą dirbo Klaipėdos uoste, pagavę virves, uždeda ant polių, ir laivas pritvirtintas. Sekė pirmas ir trumpas muitinės ir pasienio policijos formalumų atlikimas. Kodėl toks trumpas? Ir čia kapitonas nežino, kad jis yra pirmas prekybos laivas naujai statomam Šventosios uoste po 500 metų. Daug nereikėio aiškinti. Kapitonas atidaręs duris, pašaukia bocmaną ir taręs keletą žodžių vėl dingsta savo kajutėje.Bocmanas pasirodė nešinas kažkokiu ryšuliuku ir po kelių minučių nuo laivo rago iki durklo laivas pasipuošė tarptautiniu kodu.Tarptautiniu kodu laivai pasipuošia tik tam tikrų švenčių ar ypatingų įvykių progomis. Tądien kapitonui ir buvo tas ypatingas įvykis. Jo laivas buvo pirmas naujai statomame Lietuvos uoste.Pakrovimo liukai buvo atidaryti, ir laivo pakrovimas prasidėjo. Kol laivas buvo kraunamas, olandų laivo kapitonas išsiuntė “krivulę” svarbesniems Šventosios uosto pareigūnams, kviesdamas atvykti į laivą. Kviestųjų neteko kapitonui ilgai laukti. Olandas suruošė vaišes. O kas laive nenorėtų pasivaišinti?Ir kai lauke vinčas vienodu taktu kėlė iš vagonų j laivo triumą (laive pakrovimo patalpos) ąžuolinius pabėgius, kapitono kajutėje buvo pasakyta daug gražių kalbų ir surūkyta daug cigarų iš “konsulo dėžės”.Laivo pakrovimas baigtas, baigėsi ir vaišės. Kapitonas buvo nustebintas tokiu greitu ir tvarkingu laivo pakrovimu. Tie, kurie laivą krovė turėjo būti irgi pavaišinti. Ir jis pats visiems dirbantiems įpylė po stikliuką. Pasirodė, jog krovėjai buvo patyrę vyrai iš Klaipėdos, bet ten jiems niekas stikliukų
18

neduodavo už laivų pakrovimą.Laivo liukai užsidarius, muitinės ir pasienio policijos paskutinius formalumus atlikus, uždėjus antspaudą ir laivo mašinas paleidus, buvo paleisti virvių galai, ir laivas, loco vedamas, pamažu atsitraukė nuo krantinės.Šventosios uosto gyventojai, mosikuodami nuo krantinės, linkėjo kapitonui ir įgulai laimingos kelionės, o laivo stiebe kapitonas iškėlė kodo vėliavomis atsakymą “Iki greito pasimatymo”. Dar iigai kopose žmonės žiūrėjo į tolstantį Baltijos jūroje olandą ir tik durkio šviesos išdavė jo esamą vietą.Tai buvo neužmirštami pergyvenimai ne tik olandų laivo kapitonui bei visai įgulai, bet ir uosto gyventojams, kurie nuo šios dienos pajuto naujo uosto reikšmę Lietuvos valstybėje. Ir visa tai įvyko 1939 paskutiniais mūsų nepriklausomo gyvenimo metais.
j.s. L. Knopfmileris.

Mums rašo:
Cleveland
. . . Dienraštis Draugas s. A. Banionio l-mą įsa

kymą, liečiantį Jubiliejinių Metų skautijos varžy
bas, buvo įdėjęs gegužės šeštą dieną. Siame įsa
kyme tarp visų laimėtojų buvo paskelbta: "Cleve
land© Pilėnų tunto kap. St. Dariaus laivas laimė
jo pirmą vietą Vidurio Rajone, o Detroito laivas 
yra laimėjęs antrąją vietą.

Gero vėjo!
vai. G. Sniečkus, Kap. St. Dariaus laivo adj.

• Jei tu bijai tų, kurie tave vaido, tai būk gai
lestingas tiems, kurie tavęs klauso.

Rabi Ben Azai.

• Kuris ištremtasis iŠ savo krašto gali pabėgti
pats nuo savęs! Horacijus.

• Velnias nebando gundyti tų, kurie yra tinka
mai užimti. Taylor.

• Žmogus, kuris nemyli savo krašto, nieko nega
li mylėti. Johnson.
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Skyrių veda ps. V. Tamulaltis, 1626 
Rockwood St,., Los Angeles 26, Calif.

ATSIMINIMAI

Termiško skridimo išsivystymas 
LietuvojeSklandymo pradžia Lietuvoje nebuvo taip paprasta — jau anais laikais turėjome šios sporto šakos entuziastų, bet nebuvo .nei parengtų instruktorių, nei pagaliau patys neturėjome pakankamai supratimo apie sklandymo mokymą. Sklandyme, taip sakant, buvome savamoksliai.Dar gerai atsimenu tą dieną, kai Kauno aerodrome buvo išbandytas pirmasis Lietuvoje sklandytuvas, pastatytas av. karininkų Skurausko ir Milevičiaus. Į amortizatorių įkibo apie 20 kareivių ir dargi taip ištempė, kad startuojant vos nesudraskė sklandytuvo, o paleidus uodegą, sklandytuvas šovė kaip strėlė, paleista iš lanko. Kol sėdynėje sėdėjo karo aviacijos karininkai-lakūnai, viskas ėjo dar šiaip taip pakenčiamai, bet tuo nepasitenkinta. Įsodino merginą, kuri neturėjo jokio supratimo apie skridimą ir ją tokiu pat būdu išmetė. Rezultatai buvo liūdni: palaužtas sklandytuvas ir sulaužyti kaulai. Šiandien už tokį lengvabūdiškumą instruktorių pasodintų į kalėjimą.Reikalai pasitaisė, išėjus apmokymą Vokietijoje L.A.K. pasiųstam av. Įeit. Radveniui, kuris grįžęs mūsų sklandytojų pirmuosius žingsnius nukreipė tikruoju keliu. Išmokę sklandyti ir siekdami tolimesnės pažangos, studijavome užsieninę sklandymo literatūrą ir tokiu būdu įgytąsias teoretines žinias bandėme pritaikyti praktikoje.Sklandytuvų statyba tuo būdu gan gerai išsivystė. Taip pat skridimo mokymo metodikoj pasiekta gerų rezultatų, nors greičiau ir pigiau būtų buvę 

pasiųsti kelis vyrukus į užsienį pasimokyti.Nors šlaito antvėjo skriejime ir lėktuviniame išvilkime iki 1937 m. turėjomt parengę gana daug patyrusių sklandu tojų, bet termiškas skriejimas nesisekė Sklandytojų tarpe jau buvo kilę abejonių, ar oras Lietuvoje išviso esąs palankus termiškiems skridimams. Mūsų geriausiems sklandytojams nepavykdavo ilgesnį laiką išsilaikyti ore Kaune aerodrome. Tad aš nutariau pažiūrėt: kaip yra užsienyje.Tokia proga atsirado 1937 m. pavas- rį: Salzburge (Austrijoj) buvo ruošiamas tarptautinis sklandytojų suvažiavimas, o kartu ir sklandymo varžybos. Pakvietimą gavo ir LAK pasiųsti save atstovus. Dėl lėšų stokos Aero Klubas norėjo atsisakyti nuo dalyvavimo, bei aš nutariau važiuoti savo lėšomis kaip LAK atstovas.Tai buvo pirmoji mano kelionė į užsienį ir pirmą kartą susitikau su pasaulinėmis sklandymo garsenybėmis. Kadangi varžybos užtruko 2 savaites, tai buvo užtektinai progų su jais visais pasikalbėti ir jų skridimo metodiką panagrinėti. Be to, vakarais buvo ruošiamos paskaitos, rodomi filmai, kviečiami posėdžiai ir t.t. Žodžiu, turėjau geriausią progą susirinkti labai daug naudingos medžiagos.Po dviejų savaičių grįžau į Kauną. Jau pakeliui visą surinktą medžiagą susitvarkiau ir papildžiau — dabar tik reikėjo įsėsti į sklandytuvą ir viską išbandyti praktiškai. Pirmasis skridimas pavyko gerai: išsilaikiau 3 vai. 30 min.

Nidoje su sklondytuvu į kopos viršūnę . . .
Nuotr. A. Gyso19
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Ukmergės Aero Klubas 

paraduoja 1940 m.

termikų pagalba virš Kauno aerodromo. Kitą dieną iš pat ryto vėl sėdau į sklandytuvą. Dabar jau buvo susidomėję visi čia esą sklandytojai: ar vakarykštis skridimas buvo tik atsitiktinumas, ar iš tikro Lietuvoje yra geros sąlygos termiškiems skridimams.Man atrodė viskas aišku. Dar būdamas Austrijoje ir sekdamas varžybų eigą, supratau, kad ne oro sąlygos kaltos Lietuvoje, bet trūkumas patyrimo neleisdavo mums ilgiau išsilaikyti ore. Mano tikslas buvo dabar tai parodyti. Antru skridimu virš Kauno pasiekiau 7 vai. 30 min. Toks ilgas išsilaikymas buvo geriausiu įrodymu.Dar gerai atsimenu tą dieną, kai po šio skridimo nutūpiau aerodrome. Čia radau susirinkusius ne tik LAK lakūnus ir sklandytojus, bet ir gana daug karo aviacijos lakūnų, nes mes naudojomės tuo pačiu aerodromu.Paprastai karo aviacijos lakūnai ne labai domėjosi mūsų sklandymu — trumpi skridimėliai jiems nedarė didesnio įspūdžio, bet tą dieną aš jiems tikrai įkyrėjau. Jie kaip tik turėjo atlikti tam tikrus skridimo uždavinius aerodromo ribose, o aš jau iš pat ryto maišiausi tarp jų ore. Žinoma, jie turėjo saugotis, kad nesusidurtų su manim. Karo lakūnai buvo pripratę, kad pakilęs sklandytuvas po 10 ar 15 minučių vėl nutupia, bet dabar jie pasikeisdami skraidė visą priešpietį, o aš vis dar nenutūpęs buvau ore.Per pietų pertrauką jie gulėjo aerodromo žolėje ir stebėjosi, kad be varik-
20 

lio buvo galima taip ilgai išsilaikyti ore (apie termiško skridimo galimybes tais laikais ir karo lakūnai neturėjo jokio supratimo). Pasibaigus pietų pertraukai, jie toliau tęsė savo tarnybinius skridimus, o aš ir vėl visą laiką maišiausi tarp jų. Taip žaidimas ėjo iki pat vakaro. Jų tarnybos laikas pasibaigė, ir lėktuvai buvo patalpinti į angarus, o aš su savo sklandytuvu vis dar buvau ore. Tas net jiems, kaip lakūnams, atrodė nesuprantama, tad tą vakarą vieton to, kad važiuotų namo, beveik visi atžygiavo į mūsų pusę, t.y. prie LAK angarų. Man nutūpus’, pasitiko gana didelė minia žmonių.Tokiu būdu galutinai įrodžiau, kad Lietuvoje yra geros sąlygos termiškiems skridimams ir tikrai neblogesnės kaip kituose kraštuose. Po to dar kelias savaites atlikinėjau bandomuosius skridimus ir, surinkęs pakankamai praktiškų žinių bei patyrimo, pamokiau savo dr augus-sklandy  to j us.Trumpu laiku termiškas skridimas buvo visų pamėgtas ir tapo vienu iš pagrindinių mokomų dalykų Aukštesniojoj Sklandymo Mokykloj Kaune. Nidoje termiškos sąlygos nebuvo palankios, nors ten retkarčiais pasisekdavo padaryti vieną kitą termišką skridimą. Kadangi iš visų pusių buvo vanduo, tai keliamos oro srovės buvo silpnos, ir pasiektas aukštis neviršydavo 1000 m. Tokiu būdu termiško skridimo mokymas vyko Kaune. Sklandytojai, įgiję Nidoje “C” piloto laipsnį, Kaune buvo mokomi 
velkamojo skridimo, o po to ir termiško
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LAPINIŲ STATYMAS

Ar nenorėtumėt šios vasaros stovyk
lose pabandyti pasistatyti nors vieną ki
tą lapinę?

Paprasčiausia pastogė padaroma, tvir
tai įsmeigus du dvišakius pagalius į že
mę ir perdėjus per juos skersinį. Paskui 
į skersinį atšliejami kiti pagaliai ar ša
kos ir uždengiama žole, šakomis. Den
giant — žinoma, pradėsi nuo apačios. 
(Pieš. 1).

Kitas greitesnis būdas — išsipiauti tik 
vieną kartį ir atremti į medį, pririšant 
galą prie medžio, paskui dengti šakomis, 
žabais. (Pieš. 2).

Jei nėra karčių, galima prismaigstyti 
į žemę ratu eilę miklių žalgų, paskui su- 

skridimo.
1939 m. surengtose SELL aviacijos 

varžybose sklandymui buvo naudotasi 
vien tik termikais. Prieš prasidedant 
karui, termiškasis skridimas Lietuvoje 
buvo jau tiek išsivystęs, kad mūsų 
sklandytojai ramiai būtų galėję rungty
niauti pasaulinėse varžybose.

A. Gysas. 

lenkti viršūnes į vidurį ir surišti; po po 
horizontaliai pinti žalgas tarp stačiųjų, 
kol padaromas nelyginant apvalus nar
vas. Tokį dengti šakomis, šiaudais.

Jei lapinėje per šalta, padaryk sienų 
apačią storesnę arba iš velėnų sukrauk 
mažą kokios pėdos aukščia sienelę ap
link sienos apačią iš lauko pusės.

Nepamiršk išsikasti gero griovelio ap
link lapinę, kad nenuplauktum, lietui 
lyjant.

Sėkmės!

• Aš geriau padarysiu, bet neprižadėsiu, negu 
prižadėsiu, bet nepadarysiu. A. Warwick.

• Blogai suprasti geri principai gali būti tokie pat
žalingi, kaip ir blogieji. Milton.

J. NARŪNE
NEMUNĖLIS
Nemunėli, Nemunėli, 
Tu gražus mums visuomet — 
Rudenį, pavasarėlį, 
Žiemą, vasarą — kasmet!
Tu galingas, Nemunėli,
Ir audroje tu žavus, 
Kai bangas geni į smėlį 
Išneštoji į krantus ...
Tave supa, Nemunėli, 
Kvepiantieji pušynėliai, 
Ošia, linksta šakomis, 
Užliūliuoja dainomis ...

MANO ŽIRGAS
Tu ganykis, mano žirge, 
Po lankas ir pievas, 
Pažiūrėk, kaip gėlės mirga, 
Baltos žėri jievos...
Pailsėki tu, žirgeli, 
Upelio mėlynėj, 
Pakramtyk žolės lig valiai 
Taip švelnios, šilkinės.
Ryt tave aš pabalnosiu
Ir į žalią girią josiu ...
Vai toli, toli per kalnus
Tu nuneŠki mane jauną!

(Iš neseniai knygų rinkoje pasirodžiusio eilėraščių 
vaikams rinkinio "Jaunieji Daigeliai").
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Mes ieškom luniininko

Alaušo tunte kaip bomba sprogo ne
laukta žinia, ad tuntininkas Gervazas 
Baltakojis pasitraukė iš pareigų. Nie
kam nieko nesakė — ir staiga tuntas be 
tuntininko. Sako, sumanė vesti. Bet jo 
niekas niekada nematė su mergaite 
vaikščiojant, o apie šokius jis visai nie
ko neišmanė. Tai ką gi jis ves? Visi spė
liojo, galvas ir ūsus kraipė. Piktesni 
pradėjo įtarti, girdi, jis kokią amerikon- 
ką nusižiūrėjo. Gi dabar pasitaiko ir 
tautinio pasimaišymo. Nesvarbu, kad 
aplinkraščius prieš mišrias Šeimas siun
tinėjo. Širdelė, tai ne popierio lapas: 
niekas neskaito, kas ten parašyta. Na, 
bet gal čia tik nedoros burnos prasima
nė. Niekas tikrai nežinojo. Faktas liko 
faktu, kad brolis Gervazas jau nebe 
tuntininkas. Ir negi jam kas pasakys: 
lik senberniu dėl Alaušo tunto. Būtų 
lyg ir per dideli reikalavimai.

Susirinko tunto vadija nepaprasto po
sėdžio. Įsiviešpatavo mirtina tyla kaip 
prie nabašninko susėdus. Visi nujautė, 
kad sunku dabar bus atrasti žmogų, ku
ris stotų tunto priekyje. Jokios gi nėra 
iš to naudos, tik rūpesčių ir darbo. Dar-

(prasimanymas arti tikrovės)

gi smogiančios kritikos susilauksi, kai 
pradėsi veikti ne taip, kaip pašaliečiai 
pamoko.

Pirmasis prabilo ūkio dalies vedėjas 
Anupras.

— Tu dabar paimk tuntą, — stačiai 
kaip strėle šovė į adjutantą.

O tas tik suvirpėjo kaip įtempta ir 
staiga paleista styga. Net kakta sura- 
sojo.

— Pats nežinai, ką kalbi, Anuprai. 
Adjutantu galiu būti, pats matai, bet 
tuntininkas turi turėti autoritetą. Ži
nai, kas yra autoritetas?

— O kas sakė, kad tu jo neturi? — 
spyrėsi Anupras. — Ir aukšto ūgio esi, 
visa galva už visus aukštesnis, ir visa
da tvarkingoj uniformoj, ir laiko turi, 
ir tėvams patinki, ypač kai arbatėlių 
metu užtrauki “Pasėjau linelius ant py
limo ..

— Jei jau taip, tai tu už mane geriau 
tiktum, — nenusileido adjutantas, — 
vadovauti vienetams nesugebi, tai bent 
paderinti jų darbą galėtum.

— O kas tunto ūkį tvarkys? Stovyk
linis inventorius pinigai, tai tau ne įsa-

Toronto skoutoi-es šio 
pavasario iškyloje.

Nuotr. K. Poškaus
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Toronto skautai patys 
moka skaniai išsivirti . . .

Nuotr. K. Poškaus

kymų knygelė. Geriau neieškok to, ko 
nepametei.

— Tai ir prie manęs nesikabink.
— Ne, broliai, — įsiterpė drauginin

kas Rapolas, — iš čia esančių nė vienas 
tuntininku nebūsime. Visi turim parei
gas, ir nėra čia ko ginčytis.

— Bet tuntininko reikia! — šūktelėjo 
Anupras. — Kaip ilgai mes be valdžios 
išsilaikysime?

— Žinoma, reikia, — pritarė draugi
ninkas, — bet reikia kviesti ką nors iš 
šalies. Gi mieste turime penkiasdešimt 
vadovu, kurie jokių pareigų neturi. Čia 
penkiasdešimt tuntų galėtų būti!

Visi net pašoko iš džaugsmo. Tikrai 
ko čia galvas sukti ir pyktis, tokį stiprų 
užnugarį turint.

— Aš sudarysiu kandidatų sąrašą ir 
kviesiu, — tuoj pasisiūlė Anupras, nu- 
sidrožė pieštuką ir ėmė rašyti. Posėdis 
baigėsi nuskaidrėjusioj nuotaikoj. Grį
žęs namo, Anupras sėdo prie telefono. 
Dabar jam suteikta didelė garbė kviesti 
mieste esančius vadovus į tuntininkus. 
Net padai kaito iš laimės. Bet malonusis 
jausmas buvo labai trumpas.

— Broleli, negaliu,— atsakė pirmasis 
kandidatas. — Gal kada vėliau, kai vai
kai paaugs.

— Pats žinai, dirbu šešias dienas po 
dešimtį valandų, — kalbėjo antrasis. Na, 
negi versi žmogų keisti darbą dėl tun
to. Būtų lyg ir nepatogu.

— Žmona neleidžia, — trumpai atrė
žė trečias. Negi begali daugiau kalbėti? 
Baisu įtikinėti, kad šeimos nesugriau
tum. Iš tikrųjų čia reikia labai atsar
giam būti.

— Na, kas gi su tuo Gervazu pasida
rė, — stebėjosi ketvirtasis. — Pabuvo 
trejetą metų ir jau lekia sau. Tikrai ne
gražu iš jo pusės. Maniau, kad jis bent 
dešimtį metų Alaušui pavadovaus, o 
kas mane liečia, tai, kaip čia pasakius, 
šeimos laukiam ...

Anupro akys raibsta telefono knygo
je. Suka penktajam. Visgi kur nors už
sikabins.

— Prie geriausių norų negaliu, — at
sakė, — pirkau namus, reikia remonto, 
laiko neturiu.

— Laiko neturiu...
— Laiko neturiu...

Visi i srvrs 
5TOVyKLFI^
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— Laiko neturiu ...
Atsakė vėl iš eilės tą patį keli. Suka 

toliau.
— Studijos, egzaminai, ką tu sau gal

voji, tegu ima fabrikų darbininkai, jie 
daugiausia laiko turi...

— Pavargau, jokio noro nebeturiu, 
reikia pailsėti...

— Yra jaunesnių. Kas iš manęs seno?
Anuprui dūzgė galvoje atsakymai, 

džiūvo burna ir, baigęs gerti trečią “Se
ven up” bonką, kaip po ilgiausios kelio
nės nuvargęs, nuėjo gulti. Užmigti bu
vo sunku. Gulėjo kaip fakyras ant ža
rijų. Va, kad nori ir didelė garbė kviesti 
tuntininką. Bet Anupras kietas žemai
tis. Nepasiduos.

Rytojaus vakare vėl sėdo prie tele
fono, pirma gerai vonioj išsimaudęs, 
kad jaustųsi šviežias ir stiprus. Tačiau 
niekas nepadėjo. Atsakymai tokie patys 
kaip vakar. Rodos, kad per naktį, kai jis 
buvo lovoj, visi subėgo ir susitarė.

— Negaliu, laiko neturiu...
— Yra už mane geresnių...
— Kodėl gi jis neina? ...
Taip, nieko nepešęs, Anupras paprašė 

posėdžio. Vėl tunto vadija susėdo dūsau
ti, sukti galvas, bartis. Nors imk ir iš že
mės tuntininką iškask. Nėra, ir baigta.

Vadijos nariai sėdėjo išblyškę kaip 
popieriniai. Tik staiga Anupras pašoko 
kaip įgeltas. Trenkė kumštimi į stalą ir 
suriko:

— Šovė į galvą mintis! Mokėkim tun- 
tininkui algą!

Iš karto visi tik susižvalgė. (Bet, bro
liai, nesidairykit — Anupras dar sveiko 
proto). Paskui kad šoko visi, kad išme
tė Anuprą ant rankų, tartum jį būtų kas 
į augštesnį laipsnį dabar pakėlęs.

— Tai puiku!
— Tai sugalvota!
— Tegyvuoja Anupras!
Suvaldę džiaugsmą ir susėdę vėl į sa

vo vietas, nutarė paskelbti prie visų 
bažnyčių ir laikraščiuose tokio turinio 
skelbimą: “Alaušo tuntas ieško tunti- 
ninko. Atlyginimas $5,00 savaitei. Pir
menybė greitesniam”.

Po dviejų dienų Alaušo tuntas jau tu
rėjo naują tuntininką. Nespėję pasisiū
lyti dabar laukia, kada vėl reikės tun- 
tininko. Bet visi nujaučia, kad laukti 
jau ilgai teks...

24 Liepsna.

B0Kdnfcma9
Ketvirtoje TS skautai vyčiai turėjo 

prisijaukinę keletą meškėnų. Vienas 
brolis su meškėnu nusifotografavo ir 
nuotrauką pasiuntė savo Onutei, nega
lėjusiai stovyklauti. Onutė, gavusi nuo
trauką, tuoj nuskubėjo pas savo drau
gę pasigirti:

— Žiūrėk, čia mano sužieduotinis ...
— Tai kuris gi iš tų dviejų?...

★
— Na, Jurgiuk, kaip tau patinka sto

vyklauti? — kalbina vadovas skautą 
kandidatą.

— Neblogai, broli draugininke, tik 
jau tų uodų tai perdaug ...

— Broleli, visuose miškuose jų yra ...
— Bet, broli draugininke, aš kalbu 

apie uodus sriuboje ...

— Kai aš buvau mažas, — pasakoja 
tėvas savo aštuonerių metų sūnui, — ta
vo senelis turėjo tokį baltą arklį, iš ku
rio uodegos aš meškeres nusivydavau ...

— Tėveli, o kai aš užaugsiu, mokėsiu 
irgi daug pasakų ...

— Žiūrėk, vaikeli, ten karvytė, kuri 
tau pienelio duoda, — rodo motina ne
mačiusiam karvės sūneliui.

— O ką ji ten daro, visą laiką taip pa
silenkusi?

— Ėda žolytę, iš kurios pienelis pasi
daro ...

— Tai kodėl tu, mama, mane bari, kai 
aš namie pešu žolę ir valgau? ...

— Kokios yra maudymosi taisyklės? 
— klausia mokytojas klasę. Visi tyli, o 
kai mokytojas pakartojo klausimą, tai 
Jonukas ir sako:

— Pas mus tai tokios taisyklės: pir
miausia maudosi tėtė, paskui mama, ta
da mes — vaikai ir pagaliau tarnaitė.

★
Du vyrai sėdėjo žmonių perpildyta

me autobuse. Vienas jų pastebėjo, kad 
antrasis užsimerkęs.

— Kas tau yra? Ar tik nesergi?
— Ne, aš sveikas, — atsakė šis, bet 

negaliu žiūrėti, kada moterys stovi...
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IŠKYLAUJAMISaulėtas ir birželio drugiais išsipuošęs sekmadienis buvo puiki diena visiems iš lizdo išskridusiems paukščiukams ir visoms mažytėms dubysietėms, čikagiškio Kernavės tunto paukštytėms, iškeliavusioms “į svečius pas gėles ir medžius”.Jaukiame užmiesčio miškely Dubysos drg. paukštytės susipažino su seniu ąžuolu-plačiašakiu, su dobilu-papurgal- viu, ramune-gražuole, su smilgomis ir žiogais, ir ... su įkyriais uodais. Ir visos pažintys (išskyrus uodų) buvo nepaprastai įdomios.Kaip smagu pievoj ir miške! Kiek daug žaidimų galima sužaist gamtoj! Ir paukštytės nesnaudė. Jos surado kelio ženklus, vedančius pievų takeliais į paslaptingą tikslą. Koks buvo nustebimas ir kiek džaugsmo, kai kelio gale jos pamatė keistą medį, ant kurio šakų “augo” tikri riestainiai! O tų riestainių skanumėlis! Sesės grįžo atgal triauškindamos laimikį. Joms puikiai sekėsi jau iškylos pradžioj, o kur dar visa diena, pilna žaidimų ir dainų!Daug juoko ir klyksmo sukėlė geras skautės draugas — sviedinys. Paukštytės mėtė ir gaudė jį, ir “stirnas šaudė”, ir triukšmingoj estafetėj viena kitai siuntė, skubėdamos laimėti. Po tokių žaidimų skanūs buvo priešpiečiai ąžuolų pavėsy. Tirpte tirpo sumuštiniai ir tuštėjo sulčių bonkos vienu užsivertimu.

Dubysietės žaidžia "Švilpukų"

"Sviedinėli, tik skubėk, iš rankelių nepabėk!. . ."Tačiau, jeigu kas mano, kad maža paukštytė bežaisdama pavargsta, tas labai apsirinka. Gali pavargti draugininke, miškas ir net sviedinys, bet ne paukštytė.“Sese, žaiskim!”“Sese, dainuokim!”“Sese, lenktynių!” skambėjo jų ploni balseliai, ir nebuvo galo tiems žaidimams. Dubysietės dainavo, ėjo ratelius ir šokinėjo per virvę lyg miklūs žiogeliai.“Rasa peršoko 42 kartus!”“Kas daugiau?”“Kristina — 98!”“Aš peršoksiu daugiau!” šaukia Ag- nutė ir, tikrai, išstraksi visą 100.O paskui, dar lenktynės nuo kalno.' Ritosi sesytės kaip sviediniai — visos greitos, visos linksmos. O kas apsakys kiek juoko buvo žaidžiant “švilpuką’ arba “žiužį”?Visai nelauktai ir netikėtai atėjo vėlyvas popietis. Nors su juo atvyko miel svečiai — sesių tėveliai, bet kas gi no rėjo užbaigti iškylą ...“Sese, būkim čia visą naktį!”“Visą kitą dieną!”“Visą savaitę!”Siūlė dubysietės draugininkei entuzias tingus, bet deja, neįvykdomus sumany mus. Paskutinis iškylos smagumėlis - lauželis — jau linksmai traškėjo, o sve čiai laukė, ką parodys Dubysos paukš
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tytės. O jos dainavo ir deklamavo ir vai
dino, kol išblėso laužas ir karštose ža
rijose iškepė bulvės. Paukštytės jas 
valgė su milžino apetitais ir svečius vai
šino. Tai kas, kad bulvės buvo suodinos 
ir truputį suanglėjusios! Nuo to skanu
mas nenukenčia.

Saulutei riedant vakarop, Dubysos 
paukštytės atsisveikino su mišku, kurio 
šešėliuotose pievose praleido nuostabią 
dieną, pilną skautiško džiaugsmo ir juo
ko — iki kraštų.

Sudie, medžiai ir gėlytės! 
Pamojuoja jums paukštytės. 
Atvažiuosim vėl kada 
Su juokais ir su daina!

Sesė Nijolė.

Į X Pasaulinę Džiambarę Filipinuose oficialiai 
esame pakviesti dalyvauti. Ar galėsime dalyvauti? 
— Tai priklausys nuo mūsų pačių: ar sugebėsime 
ir norėsime surinkti pakankamai aukų. Kai skai
tysime šias eilutes, mūsų atstovai jau bus Filipi
nuose, gi, aukų pakankamai nesurinkus — gal 
lėsimės. Šimtu procentu tikime, kad laimė bus 
mūsų pusėje. Iki birželio vidurio surinktos aukos 
dor nerodė, kad galėtume pas.ųsti nors v.eną at 
stovą. Štai, konkretūs davin.ai: — aukojo 
Skautams remti būrelis Londone, Ont.,

per p. V. Gudelį ........................................ $164.28
London, Ont., skautų gerasis darbelis 8.66 
London, Ont., skautai, per s.v. A. Pocių,

už išplatintus pašto ženki. ...... 10.00
V5 A. Matonis, gerasis darbelis, ..... ......... 1.00
VS J. Kuprionis ............................................. 5.00
p. J. Bachunas — 20 dol., Grand Rapids, Mi- 
chig. skautai per ps. Pr. Turutą — 14 dol., Wor- 
chesterio Nevėžio tuntas per ps. Molį—5.56 dol., 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sqjunga — 50 dol., 
Elizabeth, N.J., per si. Alg. Bitėnų — 40.35 dol., 
Montrealis, Canada, per s.v. A. Skopę — 15 
dol., s.v. J. Ulevičius, Čikaga — 2 dol., Čikaga 
per ps. Br. Juodelį — 63 dol.

Kaip iš sęrašo matome, p:rmcuja London, Ont. 
Vienetais seka Elizabeth, N.J., Montrealis ir 
Grand Rapids. Iš Čikagos per ps. Br. Juodelį gau
tos aukos surinktos privačiai. Didelis ačiū priklau
so p. V. Gudeliui, si. Alg. Bit nui, ps. Turutai, 
s.v. A. Skapui ir ps. Br. Juodeliui.

Atskirą padėkę reiškiame mūsų seniems mece
natams: p. J. Bachūnui, Sodus Michigan ir Ameri
kos Lietuvių Tautinei S-gai, per jos pirmininkę 
p. E. Bartkų, atsiuntusizms didesnes aukas.

Brolijos Vadijos paskelbtas specialus vienetų 
vajus repr. vienetą paremti šiuo metu jau turi bū
ti prie pabaigos. Jo rezultatus paskelbsime sekan
čiame "Skautų Aido** numery. Tikimės, kad jis 
bus našus. Visiems aukojusiems skautiškas ačiū!

DF Sekretorius.
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SUEIGA Grigonis.
Skiltininkė.

Mano paukščiai, mano žvėrys, 
Kaip lokys nepasigėręs, 
Kaip žalčiai neprisisprogę, 
Atsisėdusios patogiai 
Vyrų klausimu rimtuoju 
Kiekviena tedisputuoja, 
Ar su vyrais ar be vyrų 
Esti daugėliau pipirų 
Akademiškai gyvenant 
Ir gyvenimą plevenant.

Driežas.
Savo uodega prisiekiu —
Kad jau vyras, tai jau niekis. 

Lapė.
Vis tik mano akį veria 
Grakštūs vyrai, neišgverę.

Varlė.
Kurrr randi tu baloj vyrą, 
Brangink jį kaip eleksyrą.

Pelė.
Cyp, cyp! Už studentus „stoviu“, 
Kad jų valgymai palovy.

Pelėda.
Kuo mažiausia mums mokyklų, 
Kuo daugiausia mums vystyklų.

Skiltininkė.
Atimu tau, sese, balsą!

Pelėda (dar suspėja tarti). 
Ei ku-a, ku-a, ku-a, 
Siek, kad būtumei žmona.

Katė.
Kniau, kniau! Be mėsos ne šventė, 
Be studento ne studentė.

Ožka.
Nors ir dantis nusilauši, 
Bet studento nepagrauši.

Žalčiukas.
Jei kišenėj du, trys centai, 
Tokie tau čia ir studentai.

Papūga.
Jei studentas dar neklyvas, 
Teesie sau sveikas, gyvas!

Skiltininkė.
Reziumė aš susismilkiu: 
Skautus kviesime „ant silkių“.
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snasti didžioji seim.il
AUSTRALIJOS RAJONAS

* (sks) Džiugo tuntas bal. 25 d. Melbour
ne Lietuvių Namuose iškilmingoje suei
goje atšventė Šv. Jurgio dieną. Tuntininko 
į aukštesnius vyr. laipsnius pakelti: Jskil- 
tininko paskiltininkiai - Vkt. Adomavičius, 
Rūta Laisvėnaitė, Rasa Jakutytė ir Rūta 
Krausaitė; į paskiltininkio skautai - Arū
nas Žižys, Vyt. Špokevičius ir Balys 
Stankūnavičius.

Džiugo t.sk. vyčių skyr. vedėju pas
kirtas v. s. B.Dainutis, s. v. si. Vikt. Ado
mavičiaus patvirtintas Dariaus ir Girėno 
vardo sk. vyčių būrelio vadu ir psl. Balys 
Stankūnavičius DLK Gedimino dr-vės ad
jutantu.

Po oficialiosios dalies vyr. skautė v. 
si. E. Žižienė pravedė įdomų pašnekesį 
jaunimo auklėjimo tema.

Džiugėnai pasveikino savo tuntininką 
s.E. Pankevičių, pakeltą į skautininko 
laipsnį Jubiliejinių Metų proga. Sueiga 
baigta laužu ir pasilinksminimu.

Žinai, stovykloje jiB buvo 
pametęs tabaką ...

* (sks) Australijos rajonas telkia lėšas 
lietuvių skautų reprezentaciniam vienetui 
į Pasaulio Skautų Džiamborę Filipinuose 
pasiųsti. Sk. vienetai rengia parengimus 
bei renka aukas. Per Rajono Vadą v. s. 
Ant. Krausą Melbourne aukojo: po 5 sva
rus - A. Krausas ir J. Vizbaras; po 2 sva- 
rus - A.T.Bikulčiai, Z.Budrikis, A.Pri- 
dotkas ir B. Kaminskas; po 1 svarą - J. 
Mašanauskas, V.Paragys, Smilgevičius, 
V.Aglinskas, D. Giedraitytė, R. Pumpu
tienė, A.Mičiulis, St.Siuškus, A.Mickus, 
P. Morkūnas, E.Seženis, Anonimas, Z. 
Marengolcas, J. Kuncaitis, A. Zubras, 
J.Varškys, Ed. Nagulevičius, L. Barkus , 
Z. Raudys, L. Balsys, E. J. Povilaičiai, 
M. Balukienė, Iz. Gestartas, N. Butkūnas, 
D.Kairaitis, A.Silva, N.Cininas, L.Vai- 
čaitisf A. Grigaitis, V. Zdanavičius, M. 
Kleinaitytė, J. Strumila, V.Šalkūnas, Ig. 
Alekna. 18 šilingų aukojo - J. Kalpokas, 
15 šil. - V. L. Vasaris, po 10 šil. - K. 
Rasinskas, K. Prašmutas, V.Sutkevičius, 
S. Patra, J. Červinskas, A.Badauskas, V. 
Simankevičius ir 5 šil. - V.Batutis. Viso 
sutelkta 57 svarai ir 8 šilingai.

Rajono vadija iš savo iždo paskyrė 50 
svarų, o Vilniaus t.Adelaidėje iš paren
gimo pelno 30 svarųdžiamborės reikalams,

ATLANTO RAJONAS - JAV
Boston, Mass.

* Motinos dienos proga Bostono Birutės 
dr-vės skiltininkės iš plastikos padarė 
įvairiausių papuošalų: segtukų, auskarų 
ir 1.1., kuriuos įteikė skaučių mamytėms.

* Atšvęsti Šv. Jurgį Bostono Internatio
nal Scout Club suruošė vakarą, kuriame 
dalyvavo ir lietuvių skautų-čių atstovai. 
Programoje pasirodė - Rita Ausiejūtė, 
Laima Katauskaitė, Aldona Žibinskaitė.

* Balandžio 23 d. Birutės dr-vės Pem
pių skiltis iškylavo Blue Hills. Linksma, 
gamtoj praleidusios laiką, sesės grįžt 
namo patenkintos.

* Balandžio 25 d., Šv. Jurgio proga. Bos
tono tuntai suruošė sueigą, kurios mete
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dvi Birutietės davė įžodį - Marytė Grin- 
kevičiūtė ir Živilė Mockutė. Taip pat per 
šią sueigą buvo pranešti konkurso rezul
tatai Birutės draugovėje. Pirmą vietą 
laimėjo Pempės, antra teko Gegutėms. 
Už dėtas pastangas B-tės dr-vės skilti- 
ninkės buvo apdovanotos Pažangumo Žy
meniu: Laima Katauskaitė, Marytė Ka
valiauskaitė, Audronė Kubiliūtė, Skir
mantė Makaitytė, Norma Razvadauskaitė. 
Sesė Norma buvo pakelta į paskiltininkės 
laipsnį. A. K.

Elizabeth, N.J.

* Balandžio 26 d. jzyko L. K. Šarūno ir 
Lazdynų Pelėdos draugovių šv. Jurgio - 
Lietuvių Kankinių Skautų Patrono dienos 
minėjimas - iškilminga sueiga.

Po pamaldųj kuriose dalyvavo skau
tai, skautės, vilkiukai ir paukštytės, visi 
susirinko į parapijos salą iškilmingai su
eigai. Sueigą vedė si. Algis Bitėnas. Po 
vėliavų įnešimo, sugiedojus Lietuvos 
Himną, maldą sukalbėjo dvasios vadovas 
kun. J.Pragulbickas. Pašnekesį minėjimo 
proga pravedė psi. V. Bitėnas.

Sueigos metu po trumpo sveikinimo 
Tėvų Komiteto narė p. Bartienė įteikė 
"Tėvynės Dukros" Garbės Ženklą Lazdynų 
Pelėdos draugininkei si. Aldonai Kurap- 
kaitei.Skautas-kandidatas Nerijus Jarmas 
davė skauto įžodį. Algis.

* L.S.B. varžybose Atlanto Rajone pir
mąją vietą laimėjo L. K. Šarūno draugovė 
- vienetų varžybose. Antrąją vietą lai
mėjo Vanagų skiltis - skilčių varžybose. 
Antrąją vietą laimėjo skautas V. Bitėnas - 
skautų varžybose.

* Vietoje pradėti sausio mėn. 3 d. skil- 
tininkų kursai baigti gegužės mėn. 23 d.

Algis

* Gegužės 2 d. skautai ir skautės, glo
bojant Tėvų Komitetui, surengė Motinos 
Dienos minėjimą. Minėjimo pranešėjos 
buvo sesės G.Bartytė ir A. Kurapkaitė.

Programoje buvo Motinos Dienos 
proga labai įdomi paskaita p. Antano Masio
nio, atvykusio svečio iš Paterson, N. J. 
Skautai ir skautės paskaitininkui taria 
lietuvišką ačiū.

Po paskaitos skautės atliko 5-kių pav. 
montažą "Motina" ir K. Grigaitytės-Grau- 
dienės "Septynios Dukrelės" vieno veiks
mo vaizdelį. Skautai atliko vieno veiksmo 
vaizdelį - montažą "Nepaprasta Diena".

Baigiant buvo pašokta keletą tautinių 
šokių. Vadovė si. G. Bartytė, akordijo- 
nistas psi.V.Bitėnas. Po programos vyko 
šokiai ir vaišės.

Skautai ir skautės dėkoja: p. Jokūbui 
Stukui už minėjimo paskelbimą per "Lie
tuvos Atsiminimų" radiją. Tėvų Komite
tui už globą, vietos kunigams už atsilan-

28 

kymą, mamytėms ir tėveliams už kruopš
tų ir rūpestingą darbą, pagalbą ir dova
nas, mieliems svečiams ir geradariams 
už gausų atsilankymą. Algis.

Worcester, Mass.

* Gegužės mėn. 17 d. sekantieji vyčiai 
kandidatai davė skauto vyčio įžodį: si. V. 
Gedmintas ir E. Markevičius.

* Į smarkiai didėjančios vilkiukų dr-vės 
eiles įstojo kandidatu Juozas Pauliukonis .

* Atlanto Rajono gegužės mėn. 9 d. vado
vų pasitarime Hartforde Nevėžio Tuntą 
atstovavo tuntininkas ps. P. Molis ir s. v. 
v. si. A.Glodas.

* Vyriausios Varžybų Komisijos L. Sk. 
Br. JAV Atlanto Rajono Varžybų laimėto
jais pripažinti sekantieji Nevėžio tunto 
broliai, skiltys ir draugovės: A. Asmenys: 
a) vilkiukų - II vietą laimėjo vilkiukas 
JONAS KILDIŠAS b) skautų - HI vietą 
laimėjo JULIUS ŠERMUKŠNIS, c) skautų 
vyčių - I vietą laimėjo s. v. si. K. MATO
NIS; B. Skiltys; b) skautų - III vietą lai
mėjo VILKŲ skiltis; C.Draugovės: a) vil
kiukų - 1 vietą laimėjo VILKIUKŲ drau
govė, b) skautų vyčių - I vietą laimėjo 
SKAUTU VYČIŲ draugovė. P. M.

KANADOS RAJONAS

London, Ont.

* Šv. Jurgio/Skautų Kankinių Dieną Lon
dono, Ont. Vietininkuos Simano Daukanto 
d-vė ir skautų-čių Židinys paminėjo kar
tu iškilminga sueigą š.m. balandžio mėn. 
25 d. šv. Petro parapijos mokyklos sa
lėje. Po raportų ir vėliavos įnešimo su
eiga buvo pradėta giesme"Marija,Marija". 
Sueigos dalyvius ir svečius - skautų tė
velius ir bičiulius - pasveikino ir dienai 
įprasminti žodį tarė Londono Vietininki- 
jos vietininkas. Tylos minute buvo pagerb
ti skautai kankiniai. Vietininkijai įsakymu 
vyr. sk, v. si. Danutė Chainauskienė buvo 
paskirta Vietininkijos vietininko pavaduo
toja, Simano Daukanto d-vės tautinio auk
lėjimo vadovas s. L.Eimantas, Vietininki
jos tautinio auklėjimo vadovu. Simano 
Daukanto mišrios d-vės d-kas s.v.sl. A. 
Eimantas, jam įsijungus dirbti į Brolijos 
Užsienio Skyrių ir pačiam prašant, buvo 
atleistas iš d-ko pareigų. Simano Dau
kanto d-vės d-ke paskirta vyr. sk. psl. Bi
rutė Ratkutė, prieš tai ėjusi d-ko pavaduo
tojos pareigas. Po įsakymų skaitymo į 
sueigos dalyvius ir svečius kreipėsi vie
tininko pavaduotoja vyr.sk. v. si. B.Chai
nauskienė, dėkodama vilkiukų ir paukš
tyčių tėveliams bei paragindama padrą-
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sinančiais žodžiais mažuosius. Apdova
notiems buvo įteikti ordinai - s. L.Ei
mantui Lelijos, o s. v. si. K. Majauskui - 
Vėliavos. Oficialioji sueigos dalis buvo 
baigta Tautos Himnu. Tautinio aukl, va
dovas s. L. Eimantas ryškiais žodžiais 
išaiškino gilią Skautų Kankinių Dienos 
prasmę. Toliau sekė gyvasis paveikslas - 
"Kankinė Lietuva". Po to sekė mažiesiems 
skirti žaidimai. Sugiedojus "Lietuva 
Brangi"skautai ir svečiai buvo pavaišinti 
skania arbatėle. Simano Daukanto d-vės 
Rėmėjų ir Bičiulių būrelio p-kas p. V. Gu
delis kreipėsi į susirinkusius DF vajaus 
reikalu. Buvo pravestas Šv. Jurgio/Skau- 
tų Kankinių Dienos Gerasis Darbelis Lie
tuviškajam Džiamborės Fondui.

* Dėka pasišventusio DF Įgaliotinio p. 
V. Gudelio, Londone sėkmingai praveda
mas Džiamborės Fondo vajus.

Toronto, Ont.

* Toronto L. K. Mindaugo skautų dr-vė 
bendrai su skaučių dr-ve, turėjo pirmą 
šių metų iškylą prie Simcoe ežero. Išky
los metu skautai, skautės atliko praktiš
kus dalykus iš patyrimo laipsnių. Sesės 
norėjo parodyti, kad moka matuoti upės 
plotį, medžių aukštį, tik šį sykį joms ne 
kaip sekėsi, o.be to, jų akys krypo į netoli 
dirbančius brolius.. . Todėl jos daug ge
riau išmatavo brolio Audriaus aukštį ir 
plotį. .. Nežinia, ar toks matavimas yra 
reikalingas antram sesių patyrimo laips
niui ?

Broliai virė pietus. Sesės kažkodėl 
Įtartinai žiūrėjo į brolių gamybą ir nedrį
so valgyti, nors ir buvo išalkusios. Visą 
padėtį išgelbėjo iš kažkur atsiradęs šu
nelis. Sesės sakydamos, kad jos yra tik-

- Gerkime šįryt kavą be 
grietinėlės ...

ros gamtos drauges, pirmiausia vaišino 
"tą svečią", žiūrėdamos, ar jis nepakra- 
tys kojų... Deja, sesėms teko apsivilti - 
šunelis išliko gyvas, tad ir jos ėmė ra
gauti brolių keptus blynus girdamos, kad 
jie geri virėjai. Po pietų ir poilsio sesės 
turėjo miško žaidimą. Broliai tuo tarpu 
sudarė futbolo komandą, išėjo prieš vy
čius žaisti, tik vyčiai turėjo tuoj nutrauk
ti šį "malonų" užsiėmimą. Vienas pra
dėjo šlubuoti, kitas gavo į pašonę. Palikę 
žaisti vienus skautus, "vargšai" vyčiai 
nuėjo šveisti puodų... Pavakare turėjom 
lauželį, kurį pravedė ps. F. Mockus. Iš
kylą suruošė ir jai vadovavo pulk.J.Šar 
rausko vyčių būrelis.

* Skautų būkle įvyko Šatrijos ir Rambyno 
tuntų vadijų posėdis vasaros stovyklos 
reikalu. Stovykla įvyks nuo liepos 25 d. iki 
rugpiūčio 3 d. Bus stovyklaujama bendrai 
su Hamiltonu, Londonu, Niagaros pusia
saliu ir Delhi. Stovykla įvyks prie Delhi, 
apie 80 mylių nuo Toronto p. A.E.Augus- 
tinavičių ūky. Toronto skautai ir skautės 
registruojasi pas ps. D. Keršienę tel. 
LE 6-2781, ir s. v. v. si. J. Karasiejų tel. 
LE 3-8733. Registracijos mokestis yra 
2 dol., kuris vėliau bus įskaitytas įbend- 
rą stovyklos mokestį. Visas mokestis 15 
dol. vienam asmeniui, dviem asmenim 
iš tos pačios šeimos 25 dol., trim 30 dol. 
Savaitgaliniams 2 dol. dienai. Juozas

VIDURIO RAJONAS • JAV

Chicago, Ill,

* "Puota Marių Pakrantėje", ruošta vi
sų Čikagos jūrų skautų sezono atidarymo 
proga š.m. gegužės 2 d., praėjo labai 
nuotaikingai. Balius įvyko puošnioje Či
kagos "Marine Ballroom" salėje, kuri 
kruopščiomis sesių ir brolių rankomis 
buvo puikiai dekoruota jūriniais ir pava
sario motyvais. Tėvų komiteto ir jūrų 
budžių pastangomis paruoštas ir aptar
nautas bufetas ir baras gausiai vaišino 
susirinkusius svečius, kurių šį kartą ne
buvo taip daug, kaip per paskutinį jūros 
mylėtojų balių. Kartu su kitais broliais 
ir sesėmis šio vakaro surengime ir pra- 
vedime nuoširdžiai dirbo j. ps. E. Šimai
tis, j.ps.D. Lukošiūnaitė, v. v. V.Vilipai- 
tė ir v. v. G. Bubelis.

* Juodkrantės jūrų skaučių tuntas kartu 
su broliais jūrų skautais gegužės 17 d. 
suruošė iškilmingą mamyčių pagerbimą 
Motinos Dienos proga. Gausiai susirin
kusi oms mamytėms pagerbimo - arbatė
lės metu buvo prisegtos pačių skaučių 
surinktu pievų gėliį puokštės, skautėms 
bedainuojant "Oi motin, motinėle, močiu
te sengalvėle". Motinos reikšmę ir jos
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dienos prasmę nušvietė tuntininkė ps. A. 
Gasnerienė. Motinoms pagerbti žodį ta- 
rė v. s.O. Zailskienė ir buv. tuntininkė s. 
F.Kurgonienė, o viena iš mamyčių dė
kojo skautėms už taip širdingą pagerbi - 
mą.

Arbatėlę paruošė jūrų skaučių Vaivos 
laivas, kuriam vadovauja v. vi. Regina Si - 
perytė.

* Cicero D. L. K. Birutės skaučių dr-vė 
gegužės 17 d. surengė iškilmingą sueigą 
mamytėms pagerbti. Kartu su dr-vės 
skautėmis ir jų mamytėmis sueigoje da
lyvavo v. s. O. Zailskienė ir Aušros Var
tų tunto tuntininkė s. J. Bobinienė. Pager
bus Motinos Dieną, J.Bendikaitė, R. Kiz- 
lauskaitė, G.Krikštopaitytė, R. Gadliaus- 
kaitė, L. Pupelytė, G.Gadliauskaitė ir V. 
Švitraitė davė skaučių įžodį, o R.Šile- 
naitė ir L. Lasinskaitė jaun. skaučių įžodį. 
Po sueigos mamytės buvo pavaišintos pa
čių skaučių paruoštais valgiais. Mamas 
pagerbdamos skautės padarė ir gerą 
darbelį. Uniformuotos įsijungė į tuo metu 
gatvėse vykstančią BALFo rinkliavą ir 
surinko 170 dolerių. Šiai pavyzdingai 
draugovei vadovauja ps.A.Šaulienė. B. J.

Cleveland. Ohio.

* (sks) Geg. 17 d. Clevelando sk. Pi
lėnų tuntas Forest Hill parko gamtoje tu
rėjo sueigą. Po raporto ir maldos tunti- 
ninkas v. s. Pr. Karalius pranešė sukaktu
vinių 1958 m. lietuviškojo skautavimo 
varžybų rezultatus LSB JAV Vidurio ra
jone. Paskelbtas LSB Vyr.Varžybų K-jos 
1959 m.vasario 16 d. aktas Nr. 1.

Pavienių asmenų tarpe laimėtojais 
tapo: Vilkiukų ir jaun. jūrų sk. grupėje - 
I vieta - bebras Vytautas Stoškus, Kpt. 
S.Dariaus laivo; Skautų grupėje - II v.psl. 
Kęstutis Gaižutis, Vytauto D.Dr-vės; Jū
rų sk. grupėje pirmąsias vietas gavo Kpt . 
S. Dariaus laivo vyrai - vi. Gintautas 
Sniečkus, vi.Rimas Dumbrys ir jūrų sk. 
Juozas Stumbrys.

Skilčių, valčių, būrelių tarpe lai
mėjo: Kpt.S.Dariaus laivo bebrai - I v. , 
Vytauto D. dr-vės Apuokų skiltis - II v. , 
Kpt.S.Dariaus laivo Narai - I v. ir Ryk
liai - II v.

Draugovių ir laivų tarpe: Vytauto 
Didžiojo skautų dr-vė - II vietą ir Kpt.S . 
Dariaus jūrų sk. laivas - I vietą.

Be to, garbės pažymėjimai išduoti 
Vytauto D.dr-vės skautams - Algiui Ruk
šėnui už II-ją v. tunte ir Pauliui Zygui už 
III-ją v. tunte.

Tuntininkas visiems varžybų laimė
tojams bei vienetams įteikė atitinkamus 
garbės pažymėjimus. Vėliau painforma
vo apie Clevelande jaunimo vykdomą lie
tuviškųjų knygų platinimo vajų.

Po oficialiosios dalies tuntininkas 
čia pat parke pravedė skautams porą lau
ko žaidimų.
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* (sks) ps. Vladas Bacevičius, smar
kiau sunegalavęs, buvo nugabentas į Euc- 
lid-Glenville ligoninę. Po savaitės, ge
gužės 20 d., kiek sustiprėjęs, grįžo ir 
sveiksta namie.

* (sks) Gegužės 10 d. Čiurlionio namuo
se buvo Clevelando skaučių Neringos 
tunto sueiga Motinos Dienos proga. Ma
žoji Grigonytė pasitiko mamytės eilėraš
čiu, o skautės apdovanojo jas gėlių kor - 
sažais. Tuntininkė s. A. Petukauskienė, 
atidarydama sueigą, pasidžiaugė gausiu 
mamyčių ir tėvų atsilankymu. Iškilmės 
pradėtos Tautos Himnu. Tuntininkė įteikė 
p. O. Jokubaitienei ordiną Už Nuopelnus, 
kuriuo ji buvo Seserijos Vyriausiosios 
Skautininkės apdovanota už pasiaukojančią 
veiklą skaučių tėvų k-te.

Sueigoje skautės įžodį davė Živilės 
dr-vės sk.kandidatės G.Batiulytė, S.O- 
belenytė, B.Jociutė ir Z. Š velny t ė. Paukš
tytės įžodį davė kand. D. Juodėnaitė ir 
R. Ramanauskaitė. Skaučių vadovės ir 
mamytės įžodį davusioms užrišo tradi
cinius kaklaraiščių mazgelius. Iškilmin
goji dalis užbaigta Marijos giesme.

Tuntininkės pakviestas, į sueigos da
lyvius prabilo skaučių bičiulis Vikt. Ma - 
riūnas. Jis perdavė LB CV sveikinimą 
skautėms ir jų mamytėms. Savo kalboje 
jis palietė lietuvybę ir motinos svarbą 
šeimoje ją palaikant. Esą motinos neklys
ta, ramindamos vaikus kalbėti ir skaityti 
lietuviškai. Tuntininkė paragino tėvus 
prenumeruoti savo dukroms liet, skautiš
kąją spaudą.

Vėliau buvo skaučių dainos ir dekla
macijos mamytėms pagerbti. Dainoms 
pritarė ir svečiai. Visi svečiai buvo pa
vaišinti skaučių keptais pyragais ir vais
vandeniais.

- Ar tu esi dar per 
mažas buriuoti?...
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* (sks) Sekmadienį, gegužės 3 d., ASS 
Clevelando skyrius specialioje sueigoje 
atšventė Motinos Dieną. Sueigon Čiur
lionio namuose be pačių akad. skautų-čių 
taip pat atvyko jų motinos ir tėvai. Visos 
motinos buvo apdovanotos gėlių korsažais. 
Sueigą pravedė fil. V. Kamantas. Paskaitą 
apie Motiną skaitė t.n. M. Žyzniauskaitė. 
Sueigos dalyviai skaniai pasivaišino sesių 
paruoštais užkandžiais, kepsniais ir kava. 
Ypač puikiai Čiurlionio namų skliautuose 
skambėjo skautiškos ir liaudies dainos. 
Jas dainavo visi, o kelias retesnes už
traukė ir tėvai. Komiškas studentų dis
kusijas apie moterį pravedė senj. R. Viz
girdas, fil. R.Minkūnas ir senj. A. Mėli - 
nauskas. Fil. V. Kamantas parodė savo 
IV TS filmuotus vaizdus. Sueigos pabai
goje tėvų vardu padėkojo už gražų motinų 
pagerbimą Z.Peckus.

* (sks) Bal. 23 d. Clevelando sk. vadovių 
ir vyr. skaučių Jurginių sueigoje dalyvavo 
Seserijos DV v.s. kun. St.Yla.

* (sks) Gegužės 23 d. Clevelando Pilėnų 
t. jūrų skautų Stp. Dariaus laivas lietuvių 
Salėje surengė šaunų pavasario vakarą. 
Didžioji salė buvo originaliai išpuošta jū
rų skautų-čių jūriniais ir skautiškais or
namentais. Scenos šonuose buvo du bokš
tai: Gedimino Pilis ir švyturys. Apšvie
timas irgi buvo originaliai sutvarkytas, 
o sienose kabojo skautiškųjų šakų ženklai, 
kurių apačioje taškėsi bangelių juostos. 
Bufeto salė buvo išpuošta jūros dugno 
motyvais.

Vakaro scenoje vaidino Toronto dra
mos mėgėjų Sietynas. Keturių veiksmų 
kun.B. Pacevičiaus parašyta ir režisuota 
pjesė "Bevardis" buvo šiltai žiūrovų pri
imta. Ar tik ne paskutinis pavasario se
zono vakaras Lietuvių Salėje galėjo su
traukti daugiau svečių.

Iš mažę giliuko—didelis ąžuolas. Skautiška gilė, kurią B. - P. pasodino 
Brownsea saloje, išaugo j didelį ąžuolą, išplėtusi savo šakos plačia* 
pasaulyje.

‘fefl! fiSIIIII SHIITIS
Skyrių veda s. v. si. A. Eimantas, 

310 Emery St., London, Ont., Canada

* Kaip mums, taip ir Vokiečių Skautų 
Sąjungai - B.D. P. (Bund Deutscher Pfad- 
finder) - 1958 metai buvo jubiliejiniai. Jų 
sąjunga, uždrausta ir persekiota nacių 
vyriausybės, buvo atkurta 1948 metais. 
Dešimties metų sukakties proga. Karls
ruhe mieste buvo B. D. P. vadijos narių ir 
rajonų vadeivų suvažiavimas. Šis suva
žiavimas patvirtino B. D. P. VS Kajų 
Roller jo eitose pareigose.

* Pasaulinė skautų vadovų ir skautininkų 
stovykla - INDABA - 1960 metais bus 
Olandijoje. Ją paruošti ir pravesti paves
ta Olandų Skautų Sąjungai (De Nationale 
Padvindersraad). 1960 metų INDABA turės 
ribotą dalyvių skaičių - joje negalės vir
šyti 600 vadovų bei skautininkų. Pirmoji 
INDABA įvyko 1952 metais Gilwellyje 
(Anglijoj). Ten dalyvavo 900 skautininkų 
iš 24 kraštų.

* Rusų Skautų Sąjungai (NORS - Nacio- 
nalnaja Organizacija Rossijiskich Skau- 
tov) s. m. balandžio mėn. suėjo 50 metų. 
NORS buvo įsteigta 1909 metais pulkininko 
O. I. Pantiuchov. Jubiliejinių metų proga 
rusų skautai renka lėšas ir medžiagą ju
biliejiniam leidiniui.

* Vasaros metu B.D.P. skautai vyčiai 
raginami surišti savo išvykas su geruoju 
darbeliu - tvarkyti užsienyje esančius 
vokiečių karių kapus. Šiais metais duota 
mintis išvykti į Italiją (Bolognos rajoną). 
Smulkūs daviniai apie kalbamus kapus 
bus vykstantiems patiekti.

* Paramount filmų bendrovė paruoš spal
votą kino filmą iš lordo Baden-Powell 
gyvenimo. Filmo paruošimas truks net 
3 metai. Baden-Powellį vaidins vienas 
iš garsiųjų anglų artistų.

* Kanados Skautų Sąjunga prieš penkeris 
metus įsteigė savo muziejų, kurį tvarko 
vyriausioji Kanados Skautų Būstinė. Mu
ziejaus adresas: C.H.Q., The Boy Scouts 
Association, 306 Metcalfe Street, Ottawa 
4, Ontario.

* Per neseniai buvusį sukilimą Kuboje, 
vietos skautai turėjo gana svarbią rolę. 
Nedalyvaudami aktyviai sukilime, jie tvar
kė mašinų bei žmonių judėjimą. Jie taipgi 
suteikė pirmąją pagelbą 24 žmonėm, ku
rie į juos kreipėsi.
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* Prie garsaus Parnaso kalno Graikijoje 
įvyko skautų vadovų stovykla "Philia", Va
dovai dalyvavo iš Libijos, Kuwait, Irano, 
Egipto, Filipinų, Šveicarijos irGraikijos. 
Tarp rugpiūčio 26 ir rugsėjo 5 dienos bu
vo gražiai bendradarbiaujama.ir visi da
lyviai, Įgiję naujo patyrimo, grįžo jį per
duoti savo jaunesniems broliams.

* Lenkų Skautų Sąjungos laikraštukas 
"Na Tropie" praneša, kad 1960 metais 
lenkų skautai išeivijoje žada iškilmingai 
švęsti Lenkijos skautų 50 metų jubiliejų. 
Londone, Anglijoj, kur dabar yra vyriau
sioji jų būstinė, bus didžiulė lenkų skautų 
veiklos paroda.

* 1958 metais gruodžio 22-24 dienomis, 
Nottinghame Įvyko lenkų vyresniųjų skau
tų suvažiavimas. Buvo atstovaujami 22 
vienetai. Išrinkta vadovybė, turėta plati 
darbų tvarka bei meninė dalis.
* 1958 metų vasarą Izraelio Skautų Sąjun
ga atšventė savo dešimtmetį. TS dalyva
vo svečių iš JAV bei kitų kraštų. Taipgi 
buvo gana didelis religijų mišinys, bet 
netrukdė puikiai skautiškai dvasiai.

* Tarptautinės Pramonės parodosBrusse- 
lyje metu belgų skautai turėjo nemažai 
darbo. Jie buvo suorganizavę biurą, ku
ris prižiūrėjo bei pagelbėjo iš kitų kraštų 
atvykusioms broliams. Be to, buvo pra
vesta plati žaidimų programa besilan - 
kantiems skautams.

* Pakistano skautai turėjo savo antrąją 
TS, kuri tęsėsi nuo gruodžio 28 d. 1958 m. 
iki sausio 4 d. 1959 m. Dalyvavo virš 
4000 skautų. Pirmoji TS įvyko 1952 me
tais, kai dalyvavo 2000 brolių bei sesių.

* Šveicarijoje Kandersteg, įvyks sk. vy
čių sąskrydis liepos 19 d. -rugp. 15 d. 
Dalyviai kviečiami iš visur. Registruo
tis reikia pas Hansjoerg Uehlinger, Swiss 
Rover Scout Commisioner, Reinacher - 
Strasse 20, Muenchenstein 1.

* Japonijoje taipgi įvyks Taut. Stov. šiais 
metais tarp rugpiūčio 6 - 10 d. Kviečia
mos visos tautybės dalyvauti.

* Švedai ruošia stovyklą saviesiems skau
tams liepos 31 d. iki rugpiūčio 10 d. 
Laukia svečių iš Laplandijos ir Amerikos.

* Pietų Prancūzijoje ruošiama Jambo- 
rette. J ją pakviestas dalyvauti ir Aušros 
tuntas Vokietijoje. Deja, lėšų stoka gal 
neleis lietuviams atstovauti savo tautos 
Prancūzijoje? Visi, sesės ir broliai, ga
lime juos paremti per Džiamborės Fondą.

* O. I. Pantiuchov, Rusų Skautų Sąjungos 
vyr. skautininkas, ragina visus skautus 
domėtis B.P. "Skautybe Berniukams". 

Tai neišsemiama skautiškų idėjų knyga. 
Rusijoje "Skautybė Berniukams" buvo iš
leista anksčiau, bet su klaidomis. Dabar 
klaidos atitaisytos.

* Filipinų prezidentas Garcia yra išsiun
tęs sveikinimus visiems pasaulio skau
tams dešimtos džiamborės proga. Jis ti
kisi, kad broliškas sugyvenimas rodys 
kelią didiesiems politikams.

ATSIUS
paminiu

LITUANUS, Vol. 5, Nr. 1, March 1959, 
32 psl. ir viršeliai. Rašo: T. Remeikis, 
dr. A. Klimas, J. Audėnas, P. Jurkus , 
J. Savickis. Reprodukcijos dail. P. Puzina

ŽAIBAS, Nr. 5, 6 psl. Worcesterio Ne
vėžio tunto laikraštis.

LIETUVIŲ DIENOS, balandis 1959,26 psl. 
ir viršeliai.
MŪSŲ VYTIS, Nr. 2-3, 1959. Šis dvigu
bas numeris skirtas eilei studijinių straips
nių. Rašo: J.Kubilius, S.J. - "Istorinis 
žvilgsnis į lietuvių tautos filosofus", J. 
Kaupas - „Lietuvių kultūros ideologiniai 
pagrindai’, I. Čepėnaitė - "Simboliai lie
tuvių tautosakoje", R.Šilbajoris - "Jau
nieji poetai pavergtoje Lietuvoje", T. Re
meikis - "Auklėjimas sovietinėje Lietu - 
voje", V. Bieliauskas - "Kontroliuojama 
laisvė", V. Černius - "Tarp dviejų kul
tūrų".
BUDŽIU, Nr, 2, leidinėlis skautų vado
vams, MV priedas, 16 psl. Labai ver
tinga mokomoji medžiaga.

PĖDSEKIS, Nr.4 (19), 1959, LSS Austra
lijos rajono laikraštis, 26 psl. ir virše
liai.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
Centro Valdybos Biuletenis Nr. 17, 12 psl.

MAGYAR CSERKESZ, vengrų skautų 
laikraštis Nr.5. Viešnagėje pas vengrus 
Clevelande nuotraukoje matomi mūsų 
v.s.O.Šenbergienė ir v. s. P, Karalius.

KNYGŲ LENTYNA, Nr. 10-12 (112-114), 
liepos - gruodžio mėn. 1957.

MARIJOS ŽEMĖ, lietuvių poetų Marijos 
eilių vainikas, paruošė A. Tyruolis, 1958, 
Saleziečių leidinys, R.N. 10 saleziečių 
spaustuvės spausdinta, Šiluvos apsireiš
kimo 350 metų atminimui. 66 psl. ir kie
ti viršeliai. Kaina nepažymėta.
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Mūsų Bičiulių - Rėmėjų, sesių-brolių ir vienetų užprenumeruotas ir apmokėtas 
"SK. AIDAS" VOKIETIJON SIUNČIAMAS ŠIA TVARKA:

UžsakytojasKam "Sk. Aidas" Siunčiamas:

1. Vas. 16 Gimn. "Aušros"t. per T. Gailių
2. II • • n

3. II II n
4. II II n

5. II II n

6. II n

7. Kun. J. Šarkai, Hamburg, Vokietija
8. V. Vykintienei, Memmingen, n

9. Vasario 16 G. jūrų sk., per T. Gailių
10. lt 11

11. II "Aušros"t. per II
12. II n II

13. II n II

14. II n II

15. II n II

16.
17.

II

II
jūrų sk., 
"Aušros"t.

II

II

18. II II II

19. II II II

20. II II II

21. II II II

22. II lt II

23. S. Laukaitienė, Muenchen, Vokietija
24. J. Marčiukaitis, Koblenz, II

25. Vas. 16 Gimn. "Aušros"t. perMotgabienę
26. n II

27. ii II II

28. n lt II

29. n I* II

30. n • 1 • •
31. n • • II

32. h 11

Be to,

Mare. Juodis, Hamilton,Ont{Užs. I pusm) 
Mare. Juodis, " (Užs.Ipusm) 
Z. Jankus, Cleveland, Ohio, USA.
G. Giedraitytė, Worcester, Mass., USA 
Sk.Vyčių dr-vė,Worcester, Mass., USA

II II II II II

Londono Skautų Židinio surinktos aukos 
lt u n n u

A.Urbonas, Chicago, Ill., USA.
A. Urbonas, " " "
St. Pangonis, Omaha, Nebr., USA.
A. Neliubavičius, Omaha, Nebr., USA 
Stasys Banilis , 
Jonas Urbanavičius, "
A. Perkumas, " " "
Hamilt., Ont., "Banginio" valtis. 
"Neringos" viet., Worcester, Mass. 
"Geležinio Vilko" tuntas, Montreal, Que. 

n it n u n

"Dariaus-Girėno"vyčių būr., Omaha.
II II II II

S. Kęsgailą, Montreal, Que., Canada 
Londono, Ont., Skautų Rem. Būrelis
H. Stepaitis, Toronto, Ont., Canada 
"Živilės” Draugovė, Cleveland, Ohio
L. Antanelienė, Omaha, Nebr., USA
Ona Kuzminskienė, " " USA
Omahos skaučių "Neries" tuntas.

II II II II

R. Bulota, Detroit, Mich., USA.
"Šatrijos Raganos" vyr.sk.būr., Omaha
M. Dunduraitė, Cleveland, Ohio, USA

K. Vabolis iš Quebec miesto, Canada, aukojo vieną dolerį.

"Sk. Aidas" Siunčiamas į Italiją:

Saleziečių Lietuvių Gimnazija Zigmas Jankus, Cleveland, Ohio, USA

"Sk. Aido" Administratorius nuoširdžiausiai dėkoja visiems, čia išvardintiems, už
sakytojams. Labai yra malonu, kad šis "Sk.Aido" užprenumeravimas gražia tradicija 
pavirtęs, sudaro daug džiaugsmo mūsų sesėms ir broliams, gyvenantiems Europoje . 
Jų ir savo vardu dar kartą - didelis broliškas ačiū !

"Skautų Aido" Administratorius

KONKURSAS

šeimos ir jaunimo problemų temomis 
paskelbtas žurnalo

"LAIŠKAI LIETUVIAMS"

Konkursui straipsnius siųsti iki š. m. gruodžio 1 d. Rašiniai turi būti parašy
ti šeimos ar jaunimo klausimais, kad tiktų to žurnalo skyriaus "Prie šeimos 
židinio" arba "Jaunimo paslaptys". Rašyti galima ir beletristine forma. Raši
nio ilgis - ne didesnis kaip penki "Laiškų Lietuviams" psl., apie 2500 žodžių. 
Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymima 
autoriaus pavardė ir adresas. Už geriausiai parašytą rašinį autorius gaus 
premiją - pasirinkti lietuviškų knygų už $100.00. Premijos mecenatas kun. 
dr. J. Prunskis.
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SKAUTAI BRANGINA LAIKĄ, JĮ NAUDOJA TAUPIAI IR TIKSLINGAI.

SKAUTYBĖJE RASITE GYVENIMĄ PO ATVIRU VIEŠPATIES DANGUMI.

ĮŽODIS, ĮSTATAI IR GERIEJI DARBELIAI — GRAŽIAUSIA CIVILIZACIJOS TRADICIJA.

Jaunimo Rašiniu
Konkursas

Ryšium su “Tėviškės žiburių“ savaitraščio dešimtmečiu skel
biamas jaunimo rašinių konkursas, kurio mecenatas yra kun. dr. 
Juozas Prunskis, paskyręs $100.

I— Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio lietuvių jaunimas 
iki 25 metų amžiaus.

II— Konkurse dalyvaujantieji pasirenka vieną šių temų:
1. Kokią reikšmę teikiu religijai savo ir tautos gyvenime?
2. Kokios mano pareigos Lietuvai ir gyvenamajam kraštui?
3. Ką man duoda lietuviška spauda?
4. Kaip vertinu gyvenamojo krašto jaunimą?
5. Ką galvoju apie jaunosios ir vyresniosios lietuvių išeivijos 

kartų santykius?
III— Rašinio apimtis: apie 500-700 žodžių. Rašyti galima tik 

lietuviškai: mašinėle arba ranka.
IV— Po rašiniu pasirašyti slapyvarde ir pažymėti amžių ir iš

silavinimą (gimnazija, kolegija, universitetas ar kitokia mokykla). 
Tikrąją pavardę su adresu įdėti atskiran užlipintan vokan ir iš
siųsti kartu su rašiniu.

V— Rašinį išsiųsti nevėliau 1959 m. spalio 15 d. šiuo adresu: 
Konkurso Komisijai, 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont., Canada.

VI— Už geriausius rašinius skiriamos premijos: I—$50, II—$30 
ir III—$20. Premijos gali būti išmokėtos gavėjų pasirinktomis kny
gomis arba pinigais.

VII— Premijuoti rašiniai bus išspausdinti “T. Žiburiuose". “T. 
Žiburiai“ taipgi pasilieka teisę spausdinti ir nepremijuotus ra
šinius.

VIII— Premijos įteikiamos Toronte 1959 m. lapkričio 14 d. per 
“TZ" dešimtmečio minėjimą.

IX— Vertintojų komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau.

“Tėviškės Žiburiai”.
1959 m. gegužės mėn. 15 d.
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