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PRANEŠIMAS
Maloniesiems "Sk. Aido" prenu

meratoriams, platintojams bei bend
radarbiams, sesėms ir broliams, vi
siems vienetų vadovams pranešama, 
kad nuo š. m. liepos 1 d. pa
sikeitė "Sk.Aido" Administ
racijos adresas.

Visais "Sk. Aido” Administra
ciją liečiančiais reikalais prašoma 
rašyti šiuo nauju adresu:

"SKAUTU AIDAS”, c/o L. EI
MANTAS, 91 KING EDWARD AVE . , 
LONDON, ONT., CANADA.

Jūsų
"Sk. A". Administratorius

**************************************
* *
5 Sesę DANUTĘ PAJAUJYTĘ ir

5 ALGI BASIULį, į
* i
* sukūrusius skautišką šeimos židinį, *
* sveikina ir laimingo gyvenimo linki *

Worcesterio Nevėžio Tunto ir į
J Neringos Vietininkijos *

Skautai ir Skautės
* *
^******#=tv# ****####*****#*#***#*#**#v£

p. Marcinkevičienei, p. p.S. Prapuo
lenių, S. Marcinkevičių, A. Marcin
kevičių ir Pridotkų šeimoms,
jų mylimam TĖVELIUI mirus, 

liūdesio valandoje širdingai užjau
čia --

Worcesterio Nevėžio Tunto 
ir Neringos Vietininkijos 

Skautai ir Skautės

A. -A. Kapitonui JUOZUI NAVIKĖNUI 
mirus, mielą skautų bičiulę Genę 
Kudžmienę, jos mamytę bei broliu
ką skautą Rimą Navikėną, gilaus 
skausmo valandoje širdihgai užjau
čia ir kartu liūdi

s.S. Naginionis 
Kanados Rajono Brolijos 

Vadeiva

į TALKĄ "SKAUTU AIDUI"

Čikagos lietuvių skautiškajai šeimai 
išaugus iki penkių tuntų, Korp! Gintaro ir 
didelio ASS skyriaus, iškilo reikalas su
burti didesnį skautiškos spaudos darbuo
tojų būrelį, įjungiant visus vienetus, kuris 
informacija, rašiniais ir kitais būdais 
tinkamai paremtų mūsų sąjungos oficiozą 
"Skautų Aidą".

Šiuo tikslu š. m. birželio mėn. pabai
goje Čikagoje buvo įkurtas "Skautų Aido" 
bendradarbių būrelis, kurio narių tikslas 
yra: 1. Patiems rašyti į "Skautų Aidą”, 
2. Surasti ir paruošti "S.A", bendradar
bius iš jaunesniųjų tarpo, 3. Propaguoti 
"Skautų Aido" skaitymą skautų/čių tarpe, 
4. Parūpinti "S. A", tinkamų skautiškos 
veiklos nuotraukų ir 5. Studijuoti skai
tytojų nuotaikas, reikalavimus ir rūpin
tis "Skautų Aido" tobulėjimo galimybėmis.

"Skautų Aido" bendradarbių būrelį 
sudaro šie tuntų ir studentų skautų ats
tovai: ps.NIJOLE JANKUTĖ-UŽUBALIE- 
NĖ iš Kernavės skaučių tunto; JŪRATĖ 
VARIAKOJIENĖ iš Aušros Vartų skaučių 
tunto; VIDA JANULEVIČIŪTĖ iš Juod
krantės jūrų skaučių tunto; ps. JONAS PA - 
RONIS iš Lituanikos skautų tunto, VIKTO
RAS MOTUŠIS iš Baltijos Jūros jūrų skau
tų tunto ir ps. fil. VYTAUTAS ČERNIUS 
iš ASS Čikagos skyriaus. Korp ! Gintaras 
savo atstovą paskirs artimoje ateityje.

Būreliui vadovauja j. ps. BRONIUS 
JUODELIS, "Skautų Aido" redakcijos at
stovas Čikagoje.

Pasibaigus vasaros stovyklavimo 
laikui, "S.A", bendradarbių būrelis ža
da stipriau įsijungti į darbą, o rudens 
metu Čikagoje suruošti skautiškos spau
dos balių Jaunimo Centre.
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MIELI BR. VADOVAI, SKAUTAI, SKAUTŲ TĖVAI - RĖMĖJAI!

Iš VS pareigų pasitraukiu su gražiau
siais džiugių išgyvenimų prisiminimais 
ir su mintimi, kad stengiausi atiduoti 
mūsų Brolijai bent dalį to, ką geriausio 
pats iš Brolijos per savo ilgus skauta- 
vimo metus buvau gavęs. Šiandien Bro
lijai prieš akis stovi nepaprasti užda
viniai, kuriuos reikia vykdyti sunkiose 
sąlygose. Šiuos savo uždavinius įvykdy
sime, jei visi tikėsime skautiško idealo 
kilnumu ir kaip brolis broliui gyveni
mo naštą nešti padėsime.

Šiandien Brolijos priekyje turime 
naują Vyriausiąjį Skautininką v.s. Alek
so Matonio asmenyje. Visi jį gerai pažįs
tame, kaip didelio patyrimo, darbšti! 
vadovą, kilnią asmenybę, principinį 
skautą. Jo ir jo sudarytos Vadijos su
manymams bei darbams prašau visų 
brolių vadovų, skautų ir tėvų-rėmėjų 
paramos ir pagalbos.

Tegu auga ir klesti mūsų Brolija, ves
dama jaunuosius lietuvius kilniu Pa
saulio Kūrėjo, Tėvynės Lietuvos ir arti
mo meilės tarnybos keliu!

Budėkime!

v.s. Stepas Kairys
Jūsų buvęs Vyriausiasis Skautininkas.

Dėl susidėjusių asmeniškų priežasčių, 
LSS Pirmijai sutinkant, pasitraukiau iš 
LSB Vyriausiojo Skautininko pareigų 
ir jas nuo birželio mėn. 21 dienos perda
viau savo pavaduotojui v.s. Aleksui Ma- 
toniui.

Dėkoju Jums, mieli vadovai, už pasi
tikėjimą ir paramą, kurią man teikėte 
LSB vadovavimo darbe per visus septy- 
neris, kartais visai nelengvus, metus. 
Per šį laikotarpį buvo daug padaryta lie
tuviškojo jaunimo gerovei mūsų visų 
sutelktomis jėgomis, Jums, mielieji, vi
suomet su užsidegimu prisidedant prie 
visų bendrinių LSB darbų vykdymo. Te
ko matyti didelių pasiaukojimo pavyz
džių, kurie gaivino ir stiprino mane as
meniškai ir visus LSB Vadijos narius 
per visą šitą laikotarpį.

Mano ypatinga padėka Pirmijos Pir
mininkui v.s. prof. dr. Vytautui Čepui, 
kuris man buvo visuomet nuoširdus pa
tarėjas ir geriausias draugas; Seserijos 
Vyriausiajai Skautininkei v.s. Lidijai 
Čepienei, mūsų Sąjungos idealiai sesei, 
su kuria seseriškai - broliškai bendrais 
rūpesčiais dalinomės; v.s. Aleksui Ma- 
toniui, ant kurio pečių krito didžiausia 
našta LSB administracinių reikalų pas
kutinėje kadencijoje; visiems LSB Va
dijos nariams, kurie sėkmingai tvarkė 
atskirus mūsų plačiai paplitusios Broli
jos reikalus; broliams skautininkams 
Toronte, kurie, per 7 metus vienokiose 
ar kitokiose pareigose, sudarydami LSB 
Vadijos branduolį, daug prisidėjo prie 
LSB sėkmingo darbo.

Dėkoju visiems br. skautams, nuo vil
kiuko iki studento skauto, kur tik jie 
nestovėtų mūsų šeimos rikiuotėje, už 
tikėjimą skautišku idealu ir jame savo 
asmeniško gyvenimo prasmės suradimą.

Dėkoju mieliesiems sk. tėvams ir rė
mėjams, kurių moralinė ir materialinė 
parama tiek daug reiškė mūsų vienetų 
darbui. ,__ _

Į I eiuvos
(nacionaline 
\ M.Mažvydo 
\bibliotcKa>
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“KERNAVĖS” STOVYKLOJE

(Rašinys atsiųstas, stovyklai dar nepasi
baigus. Autorė pažadėjo atsiųsti papildomų 
įspūdžių ir nuotraukų. Red.).

Kažkur Wisconsine yra mažas ežeriu
kas, o prie jo slėnis, priaugęs ąžuolų. Čia 
po jų plačiomis šakomis įsikūrė Čikagos 
kernavietės ir, linksmomis dainomis bei 
skardžiais juokais išgąsdinę čia gyvenu
sių “Chipmunkų” būrius, atidarė savo 
vasaros stovyklą (liepos mėn. 4-18 d.d.).

Per baugiai siūbuojantį, virš gilaus 
griovio kabantį, tiltą persiritus, atsikve
pi prieš stovyklos vartus, kur senoviš
kas skydas iškilmingai neša vardą — 
“Pajautos Slėnis“. Ir slėnis tikras: iš vi
sų pusių kyla ąžuolais apaugę skardžiai, 
o jaukioj aikštelėj spiečiasi palapinių 
būrys. Kernaviečių nesnausta! Kad ir 
Sunki, bet darbinga buvo pirmoji savai
tė — stovykla tvarkinga, išpuošta ir, ne
apsiriktum pasakęs, kad blizga, kaip 
stiklinė. Palapinių papuošimai dailūs ir 
įvairūs: čia spokso iš kelmo padarytas 
senis, atkišęs ilgą šakalinę nosį, ten 
“Kregždės” ir “Pempės” sulipdžiusios 
lizdelius; pas “Pelėdas” ant šakos pūpso 
pilka pelėda, išvertusi akis, o “Vorai”, 
apnėrę visus palapinės kampus tinklais, 
gaudo uodus. Ant stiebo linksmai ple
vėsuoja trispalvė, o po didžiuliu ąžuo
lu įrengtas jaukus “aitvaro kampelis”. 
Čia smagu pasėdėti ir svečiams, ir sto
vyklautojoms pavėsyje po barzdota ait
varo kauke. Šlama ąžuolas, spragsi ug
nelė akmenų aukure ir supasi išdrikusi 
aitvaro barzda, primindama senas tė
vynės pasakas.

Tvarkingoj virtuvėj sukasi visad 
linksmos ir nepavargstančios ūkio šei
mininkės — s. Siliūnienė ir s. Plauši- 

naitienė — energingai rikiuodamos puo
dus ir savo darbščias padėjėjas. Šias 
skautininkes stovyklautojos myli ypa
tingai, nes jų virti pietūs visada skanūs 
ir porcijos didžiulės.

Stovyklos vadovės, pasivadinusios 
“laumėmis” pasipuošė savo palapinę įs
pūdinga “viršininkės” lazda — gumbais 
gumbuota, dailiai išrašyta ir drožinė- 
liais apkabinėta. Ši lazda — stovyklos 
valdžios simbolis.

“Pajautos Slėny” verda linksmas gy
venimas. Skamba dainos, šokinėja svie
diniai, taškosi ežero vanduo... Smar
kiausios stovyklautojos — raudonšlipsės 
paukštytės. Jos darbščios ir pilnos entu
ziazmo konkuruoja tvarka ir drausme su 
vyresnėmis sesėmis ir dažnai laimi dau
giausia taškų, nes kasgi gali prilygti 
pirmosios stovyklos įspūdžiams ir malo
numams?

Antrąjį stovyklavimo sekmadienį “Pa
jautos Slėnis” šventė Kernavės dieną. 
Iškilmės prasidėjo jau šeštadienio va
kare atidarymo laužu, į kurį suvažiavo 
mieli svečiai — skaučių tėveliai. Žvaigž
dėta naktis suskambėjo dainomis ir gau
siais svečių plojimais už linksmus pasi
rodymus. Daugiausia katučių laimėjo 
mažosios paukštytės, suvaidinusios kiš
kelius ir lapę tetulytę. Laužas buvo 
baigtas įspūdingu vaizdeliu iš Kerna
vės senovės. Atėjusi į svečius “Tolimos 
Praeities Duktė” papasakojo visiems 
apie senosios Lietuvos sostinę Kernavę, 
prakalbino užmigusias piliakalnių dva
sias, o vaidilutės su ąžuolų vainikais ir 
liepsnojančiais deglais susirinko dainuo
damos aplink laužą ir davė progos vi
siems susimąstyti valandėlei.

Skaistų sekmadienio rytą kernavietės 
ir svečiai pasitiko, išklausydami šv. Mi
šias po plačiašakiais ąžuolais. Vėliavos
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ŠTAI ŠITAIP STOVYKLAVOM “PAJAUTOS SLĖNY” 
(Kernavės tunto paukštytės; Čikaga)

Mažosios Kregždės — geriausios sto
vyklautojos. Laimėdamas daugiausia 
taškų, jos nugalėjo didžiąsias.

O čia — Pempės. Nors mažiausios, 
bet drausmingiausios!

Dalis mažųjų stovyklautojų su savo 
draugininke.

"Matote mūsų pergalės šypsenos?" 
Kregždės, laimėjusios garbės gairelę. ,

Pemputės irgi nesnaudė: rytojaus die
nų ėmė ir paveržė gairelę iš Kregž- 
džių.pakėlimo metu buvo atliktos spalvingos stovyklos ceremonijos: valdžios perdavimas naujai viršininkei, garbės gairelės įteikimas daugiausia taškų surinkusiai skilčiai, na ir — tragiškojo dalis — šluotos perdavimas netvarkingiausiai skilčiai. Su didele pompa ir triukšminga daina praėjusios dienos netvarkingosios neša apsileidimo simbolį — kojinėmis ir skudurais apkabinėtą šluotą — kurią naujos apsileidėlės priima klūpščiomis.Taip ir bėga dienos šuoliais “Pajautos 

Slėnyje”. Smagūs užsiėmimai, dar smagesnis maudymasis ežere, skanūs pietūs, dar skanesni pavakariai — ir jau saulutė slepia raudoną skruostą už miško, ir laikas kurti laužą — stovyklinės dienos malonumų apvainikavimą. Nors ir netrukus praeis stovyklos laikas, bet “Pajautos Slėnis” liks ilgai nepamirštamas ir mažosioms ir didžiosioms sesėms.Kernavietė — klauso - girdi - mato - vykdo ir š-y-p-s-o-s-i!
Kernavietė.
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’’KERNAVĖS” TUNTO VASAROS 
STOVYKLOS ATIDARYMUI — 

VAIZDELIS SENOVĖS LIETUVAI 
PRIMINTI

p s. N. Užubalienė

Laužavietė slėnyje. Svečiams ir skau
tėms susirinkus, po atidarymo kalbų, 
etc., į priekį iš minios išeina tautiniais 
(arba kaip kitaip, pagal rengėjų nutari
mą) pasirėdžiusį mergaitė, Tolimos Pra
eities Duktė. Beeidama ji (arba grupė 
skaučių) niūniuoja “Ten kur Nemunas 
banguoja”.

Tolimos Praeities Duktė:. Labą vakarą 
visi čia susirinkę! Esu Tolimos Praei
ties Duktė, ir mano žodžiai skamba pra
eitim. Šį vakarą noriu jus pakviest į to
limą Pajautos slėnį, kur skardūs Neries 
krantai kalnais stūkso ir kur vingri Ker- 
navėlė savo vandenį plukdo. Ten prieš 
daugelį žilų šimtmečių gyveno narsi lie
tuvių giminė, ir iš ten karalius Mindau
gas valdė visą Lietuvos šalį. Ta upėmis 
ir piliakalniais apsupta vietovė — graži, 
kaip pasakų kraštas ir paslaptinga, kaip 
užburtas lobis — vadinasi Kernavė. 
Grįžkime į ją valandėlei iš triukšmingos 
dabarties. Grįžkime į kvapius paneriu 
pušynus, į praeities ramybę ir prakal- 
binkim nutilusius piliakalnius. O jie 
daug žino ir daug slepia. Ne vien tik 
aukso ir sidabro lobius, labiau tuos, ku
rie žmogaus minčiai sparnus augina, ir 
jo širdžiai ramybę teikia.

Štai niūkso ten Lizdeikos kalnas (mos
tu parodo). Ką pasakysi mums, seneli?

(Iš kitos laužo pusės viena skautė pra
deda deklamuoti, kitos niūniuoja “Kur 
bėga Šešupė).

Lizdeikos Kalno Dvasia (deklamuoja): 
Aš mažos žemės kauburėlis 
Platybėj nokstančių laukų. 
Prabėga debesio šešėlis. 
Keleivis praslenka taku. 
Ir vėliai vienišas lieku 
Platybėj nokstančių laukų.

O tolumoj, prie krašto girios 
Sodybų rūksta kaminai. 
Iš ten kregždutė atsiskyrus 
| mane atskrenda dažnai. 
Atnešdama žmonių mintis, 
Šventas, kaip mano paslaptis.

O aš tik žemės kauburėlis, 
Toksai buvau, toksai lieku. 
Bet plazda milžino Šešėlis 

Ir ant manęs ir anr laukų. 
Klausai — lyg šnekintų tėvai — 
Tai mano urnų pelenai.

(K. Bradūnas). 
(deklamacijai baigiantis, “Lizdeikos” 
kalno pusėje suliepsnoja deglas).

TPD: O tu, Pilies kalne? Tamsus tavo 
veidas. Pilnas paslapčių. Ant tavo šir
dies guli užkeiktas Vytauto lobis, tu ma
tai Mindaugą ir Traidenį. Nuo tavo sta
čių šlaitų nustūmė lietuviai piktus ka
lavijuočius. O, kiek daug tu matei! Pa
sakyk mums...

Pilies Kalno Dvasia (deklamuoja. De
klamacijos metu gali būti niūniuojama 
“Lietuvi Brangi”).

Senovės pasakų karaliai
Po Lietuvę keliauja, 
Patikrina pilių sargybas. 
Senais vardais vadina.

Šarvais ir ginklais žvanga rūsys.
Dievų paminklai švinta, 
Kariai valdovus atpažįsta, 
Nauji keliai vingiuoja.

Senovės pasakų karaliai
Savom sargybom tarė:
"Trimitais šaukite j dangų —
Pavojus visai žemei’. (F. Kirša). 

(deklamacijai baigiantis, “Pilies kalno” 
pusėje suliepsnoja kitas deglas).

TPD: Aukuro kalne, tenai! Ant tavo 
plačios kaktos augo šventi ąžuolai, ir po 
jų šakomis liepsnojo negęstanti Gabija. 
Ir vaidilutės dainavo... Pasakyk, ką 
mąstai?

Aukuro Kalno Dvasia (deklamuoja. 
Niūniuoti galima “Giedu dainelę”).

Ant kalnelio gatvę pasidėjus, 
Ilsis balto milžino dvasia, 
Klauso — ošia požeminiai vėjai 
Smilkstančių pušynų šaknyse.

O po skruostu, jaučia, ima kaisti 
Aukuro nevėstantis akmuo.
Ir kaip vakaro liepsnojanti pašvaistė 
Sužėruoja ųžuolo liemuo.

Išgirstu ir aš pro gūdžių tylų, 
Kaip suploja kunigas delnais — 
Ir gulėjęs milžinas pakyla 
Ir krivulę nuneša kalnais.

(K. Bradūnas).
(deklamacijai baigiantis, “Aukuro kal
no” pusėje suliepsnoja trečias deglas).

TPD: (pamato žiburius). Kas ten? Ar 
ne šauklio ugnys pilių kuoruose dega, 
kviesdamos mus visus susiburt i vieną 
didelį glaudų ratą — savųjų būrį? Į vie
ną didelę brolių ir seserų šeimą? Susi
burt tvirtai prieš laiko audras ir pavo
jus, taip kaip senosios Kernavės lietu-
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viai susibūrė ir atlaikė visų amžių slėgimą ir visų vėjų šiaurų pūtimą.
(TPD sukryžiuoja rankas, ir visi susitveria ratu aplink laužavietę. Tuo metu nuo “kalnų” jau skamba daina “Ant kalno Ramojaus”, ir deglais nešinos ateina vaidilutės. Po 3 nuo kiekvieno “kalno”. Jos susitinka prie laužavietės. Daina nutyla. Tuo metu iš toli pasigirsta trimitas).
I- ma Vaidilutė:

Už jūrų marių, už mėlynųjų
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų. 
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją. 

Kurs balto sniego pusnynus sėja — 
Kaip šviesų, šiltą gegužio rytą, 
Melsvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju. 
Tave svajoju, tave dainuoju. 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

(Putinas),(baigusi, savo deglu padega laužą).
II- a Vaidilutė:

Žėruoja rubinu žvaigždynas 
Anta milžinkapių naujų, 
Šaknis piliakalnio maitinas 
šiltu kovotojų krauju.

Ir atžalas iš kelmo leidžia 
Šventi sausieji ęžuoiai. 
Ir klūpo prieš audrinę žvaigždę 
Maldos ekstazėje šilai. (K. Bradūnas). (baigusi, įmeta savo deglą į laužą).

III- čia Vaidilutė:
Žemynėle - motinėle rūpestinga. 
Sušukuok javų lygiuosius laukelius. 
Motinėle - Žemynėlė rinko rinko 
Saulės klėty aukso grūdelius.

Rinko, sėjo, laistė ir augino. 
Žėlė želmens rugio kaip rūta. 
Žemynėlė - motinėlė žino. 
Kokia mūsų duona, kaip šventa.

(K. Bradūnas).(įmeta deglą į laužą).
IV- ta Vaidilutė :

Laukas, kelias, pieva, kryžius.

Šilo juosta mėlyna, 
Debesėlių tankus ižas 
Ir graudi, graudi daina.

Bėga kelias ir berželiai
Linksta vėjo pučiami;
Samanotas stogas žalias 
Ir šuns balsas prietemy.

O toliau — paskendęs kaimas —■
Tik žirgeliai tarp klevų;
Šlama liepos tokia laime.
Tokiu liūdesiu savu . . . (Aistis),(įmeta deglą į laužą).

V-ta Vaidilutė:
Ant kalno užėjus regiu —
Tamsūs debesys danguj kybo. 
Banguojančioj jūroj rugių, 
Kaip laiveliai, sodybos.

Greit užgriaus ten audros sūkuriai, 
O matau jas taip tvirtas, ramias — 
Kiekvienos išmesti inkarai 
| pat žemės gelmes.

(K. Bradūnas). (visos vaidilutės sudeda savo deglus į laužą).
Visos Vaidilutės:

Nenumirus po piktojo gruodo ledais, 
Nesukniubus po sielvarto upės krantais. 
Ruoškis, puoškis pavasario jauno žiedais, 
Mano protėvių žeme! (Putinas),(susitveria rankomis ir sudaro mažesnį ratą aplink laužą).

Visos Vaidilutės:
Liepsnok, negesk!
Visus mus vesk
Namo tyra širdim.
Rankas padavę 
Viens kitam — 
Tikėkim ateitim!(Vaidinimą baigus, pradedama dainuoti “Lietuva Brangi” ar kita tokiom momentui tinkama daina. Tuo metu vaidilutės nusiima ąžuolą lapų vainikus ir sudeda į liepsnojantį laužą).

(Pabaiga).
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MONTREALIO 3-JI ŽALIAKALNIO 
STOVYKLANors vieną dieną pavėluotai ir saulutei liūdnai žiūrint pro greitai dangum bėgančius debesis, pamažu, bet aukštai iškilo 3-ios Žaliakalnio stovyklos trispalvė. Tai “Geležinio Vilko” ir “Neringos” tuntai atidaro savo stovyklas. Ilgos skauty-čių gretos (virš 60) atiduoda pagarbą tam mūsų tautiškam simboliui su viltimi po juo sustiprinti savo jaunatviškas jėgas: pagalbą artimui, tarnavimą Tėvynėj ir meilę Sutvėrėjui. Skambūs Tautos Himno garsai nuaidi Rawdon kalnynų slėniuose ir dingsta melsvame Pontbriand ežero plote.Po trumpos sk. stovyklos kom. ps. V. Piečaičio kalbos vienetų vadovai perima komandas ir prasideda užbaigiamieji stovyklos darbai. Kadangi patys didieji įrengimai jau buvo vyčių iš anksčiau padaryti, tai vienetai pradėjo tvarkyti savo rajoną. Netrukus aukštai j besiblai- vintį dangų iškilo jūros skautų vimpi- las su plevėsuojančiomis įvairiaspalvėmis vėliavėlėmis, prie trejeto vilkiukų palapinių baltame skautiškos lelijos ženkle atsistoja išdidi vilko galva. Vėliavos aikštę meniškos sesių rankos papuošė lelijos ir rūtos ornamentais, o prie virtuvės vyčio kryžiaus formos stalą — vytimi.Bet netikėtai visus darbus nutraukia skardus stov. adj. Alg. Gražio švilpukas. Maudytis! — nuskamba jo balsas. Kas kur buvo pradėta, liko neužbaigta, nes dangus jau buvo skaidrus kaip kristalas,, ir saulutė smagiai kepino nuo darbo išprakaitavusias nugaras. Vėsios ežero

Vilkiukai iškylauja Darwino kriokliuose.
Nuotr. J. Piečaičiobangos buvo geriausia priemonė atgaivinti fiziškas jėgas ir sukelti gerą apetitą. Ir tuo nebuvo apsirikta. Skaniai pagaminti mūsų prityrusios šeimininkės p. Zubienės pietūs buvo ištuštinti beveik iki pačio puodo dugno. Skanu, gardu, noriu pakartoti, — skambėjo pasitenkinimo šūkiai nustelbdami šalimais čiurlenančio šaltinio garsus.Po poilsio vėl buvo grįžta prie neužbaigtų darbų. Dar pusvalandis kitas, ir stovykla atrodė, tarytum skautai čia jau seniai stovyklauja. Pamažu visi pradeda ruoštis laužui, kas rinkimu malkų, kas pasirodymais. Bet netikėtai iš Mcnt- realio ateina žinia, kad staiga ligoninėje mirė skauto R. Navikėno tėvelis. Tiek Rimučio draugų tarpe, tiek vadovų vei-

Montrealio vilkiukai su 
savo vadovu iškylų die
nų stovykloje.

Nuotr. J. Piečaičio
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PALANGOS STOVYKLA
Šiais metais Toronto Šatrijos ir Ram- 

byno tuntai suruošė savo stovyklą p. E. 
ir A. Augustinavičių ūkyje. Į stovyklą 
suskrido apie šimtas stovyklautojų iš 
Hamiltono, Londono, Niagara Falls, 
Delhi, Toronto. Buvo 2 atstovai iš Mont- 
realio. Tai ps. kun. St. Kulbis, S.J., ir 
vilkiukas E. Juodis. Turėjom vieną vy
tį iš Rochesterio brolį V. Draugelį, ku
ris buvo skautų dr-vės adjutantas.

Visą stovyklos įrengimą atliko Toron
to skautų L. K. Mindaugo dr-vės pio
nierių skiltis, vadovaujama brolio J. 
Karasiejaus. Atvykę visą savaitę anks
čiau, ne tik įrengė stovyklą, bet ir patys 
gaminosi maistą. Po savaitės, atvykę ki
ti stovyklautojai, rado įrengtą stovyk
lą ir šešis pionierius, apžėlusius barzdo
mis ir alkanus...

Šeštadienį iš pat ryto pradėjo rinktis 
stovyklautojai iš visų vietovių. Prie var
tų visus sutiko brolis Juozas su pionie
riais ir tuoj šypsodamasis prašė sumo
kėti pinigus. Kur jam nemokėsi, kad jis 
panašus į Fidel Castro su barzda, sto-

Žvilgsnis pro vartus į "Polongq".
Nuotr. St. Dabkaus

duose dingsta šypsniai ir per juos per
bėga nuliūdimo bei užuojautos šešėliai. 
O Viešpatie, ne mums suprasti Tavo 
planus, ne mums pasirinkti gyvenimo 
kelius! Likusi dienos dalis prabėga be 
pakilesnės nuotaikos.

Išaušta sekančios dienos rytas. Nors 
dar anksti, bet saulutė, pakilusi virš pu
šaičių viršūnių, jau baigė džiovinti pas
kutiniuosius rasos lašus. Mankšta, prau
simasis išblaškė užsilikusius nakties 
sapnus ir tuo pradėjome tikrą stovykla
vimo dieną.

Kas į stovyklą atvažiuoja tik atosto
gauti, padykinėti, tai labai apsirinka. 
Kaip visos, taip ir ši yra skautiško dar
bo stovykla. Gamtos pažinimas, susigy
venimas, savęs užgrūdinimas, lituanisti
ka, bei daugelis kitokių skautiškų da
lykėlių užpildė kiekvienos dienos kiek
vieną valandėlę. Vieni iš darbščiųjų bu
vo matyti v.sl. J. Ramanausko vadovau
jami jūros skautai pasistatydami ežere 
plaustą, pavyzdingai atlikinėdami jiems 
užduotus uždavinius bei geriausius lau
žų pasirodymus. Jie taipgi laimėjo ir 
stovykloje pravestą konkursą. Neperto- 
li buvo atsilikę ir ps. J. Piečaičio vado
vaujama vilkiukų d-vė, išeidama įvairių 
specialybių bei pt. Ip. programas. Buvo 
išlaikyta 20 specialybių egzaminų, 2 —
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1-mo, 2 — 2-ro ir 2 — 3-čio pt. Ip. E. 
Alionis ir Vyt. Pakalniškis davė vil
kiuko įžodį. Skautų d-vė savo veiklą te- 
pagyvino tik paskutinėmis stovyklavimo 
dienomis, išlaikydami kelias specialy
bes bei B. Bulotai ir E. Petruliui buvo 
leista duoti skauto įžodį. Stovykloje tik 
vieni vyčiai neparodė jokios didesnės 
veiklos. Gaila, bet nei saulė, nei mėnulis 
jiems jokio įkvėpimo nedavė ...

Sesės, vadovaujamos Ilonos Gražytės, 
nuo brolių nė kiek neatsiliko, išlaikė 
įvairių specialybių bei kelios paukštytės 
pasipuošė raudonais, o skautės geltonais 
kaklaraiščiais, o trys vyr. skautės kand. 
K. Gerhardatiė, E. Rupšytė ir M. Tau- 
teraitė gavo mėlynus.

Ne vienas skautas-ė pajuto pasitenkini
mo jausmą ir pradėjo gyventi tikrą sto
vyklos gyvenimą. Bet, ta savaitė prabė
go taip greitai. Ir štai, jau paskutinės 
stovyklos kapeliono tėv. Kulbio, S.J., pa
maldos, paskutinis vėliavos nuleidimas 
ir stovyklų vadovybių sudiev. Sudiev iki 
sekančio karto, sekančių metų. Tegu mū
sų įgytas patyrimas nenueina vėjais, bet 
būna tinkamai panaudotas gyvenime, 
tegu mūsų išmoktos dainos linksmai nu
skamba tarp niūrių miesto mūrų!

Iki sekančios vasaros!
Stovyklautojas. .
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Tėvas St. Kulbis, S J., šventino Šatrijos tunto vė
liavą. Nuotr. St.* Dabkaus

vykią tvora aptvėręs, savo sargybinius 
sudaręs. Baisu pasipriešinti. Tik Ha
miltono skautės jų tvoras sulaužė. Savo 
stovyklavietę pasirinko vėliavų aikštėje, 
mat, lygiausia vieta, palapines pastatė 
tėveliai, griovelius apkasė mamytės, o 
j vidų susikraustė paukštytės...

Sekmadienį ps. kun. St. Kulbis laikė 
šv. Mišias, kurių metų Toronto Šatrijos 
tuntas šventino savo vėliavą. Po Mi
šių visi rinkosi į vėliavų aikštę, kur vy

ko stovyklos atidarymas. Kilo vėliavos, 
skaitomi įsakymai. Stovyklai duodamas 
Palangos vardas. Čia pat Šatrijos tuntui 
vėliavos krikštatėviai p. E. Augustina- 
vičienė ir p. S. Dabkus įteikė pašven
tintą vėliavą tun-kei. Vakare visi susi
rinko prie laužo. Sekė dainos, pasirody
mai, šūkiai. Vyresni dainavo, tėveliai 
klausėsi, o mažieji laukė, kada viskas 
baigsis, nes jau norėjo miego.

Pirmadienį prasidėjo tikras stovyklos 
gyvenimas. Pagal numatytą programą 
prasidėjo palapinių tvarkymo bei papuo
šimo varžybos, gero skauto diena, Ro
binzono diena, gero lietuvio diena ir t.t. 
Kiekvieną dieną buvo skiriami taškai ir 
kasdien per įsakymus paskelbiami lai
mėję skautai. Vakarais į laužus atsilan
kydavo nemažas skaičius svečių bei tė
velių. Ketvirtadienį stovyklą aplankė 
Prisikėlimo parapijos klebonas T. Placi
das, kuris stovyklos viršininkui įteikė 
25 dol. auką, o visiems stovyklautojams 
paliko šimtą plytelių šokolado. Drauge 
su T. Placidu stovyklą aplankė ir v.s. V. 
Skrinskas. Ketvirtadienio naktį po lau
žo, visiems sugulus ir sumigus, vadovai 
nutarė padaryti naktinį žaidimą. Prasi
dėjo visų vertimas iš lovų. Skautus dar 
pavyko išprašyti, bet su bebriukais bu
vo jau bėdos. Kadangi ketvirtadienis 
jiems buvo nelaimingiausia diena. Jie 
buvo atsivežę laivą ir bandė per maudy
mosi laiką paplaukioti. Kai tik įleido į 
vandenį, tai prilipo tiek skautų, kad net 
iškrito dugnas, o motoras pradėjo “arti” 
žemę... Skautai juokėsi iš ju laivo, va-

Šotrijos tunto tuntininkė 
ps. D. Keršienė pošven- 
tintą vėliavą įteikia sto
vyklos vėliavininkėms.

Nuotr. St. Dabkaus
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Sesės ruošiasi paradui...
Nuotr. F. Mockaus

"Viešpatie, palaimink 
mus ir tas dovanos" . . .
"Palangos" stovykla.

Nuotr. F. Mockaus
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dovas pradėjo duoti “pipirų”, o patys 
bebriukai žiūrėjo į savo laivą be dugno 
ir 'negalėjo suprasti, kas čia pasidarė... 
Taip nuvarginti visą dieną norėjo gerai 
išsimiegoti, o čia juos vėl kelia iš lovų, 
kelis teko išimti iš miegmaišių.

Po naktinio žaidimo įvyko laužas ir 
naktipiečiai. Buvo gera nuotaika. Gal 
jau per gera? Štai, pasirodė visų many
mu nereikalingiausias žmogus stovyklo
je sargybos viršininkas brolis R. Ba
naitis ir be jokių atsikalbinėjimų visus 
nuvarė miegoti.

Penktadienio vakarę pradėjo rinktis 
akademikai, kurie čia turėjo savo suva
žiavimą. Susirinko nemažas būrys. Ir 
taip nepajutom, kai prabėgo ta smagi 
pilna nuotykių savaitė.

Sekmadienį vyko stovyklos uždary
mas, į kurį suplaukė daug svečių, tėve
lių, bičiulių, įvyko skautiškos varžybos.

Po pietų visi svečiai rinkosi į vėliavų 
aikštę, kur buvo stovyklos uždarymas. 
Skautai-skautės su vėliavomis, vedami 
savo vadovų pro vartus ir svečius su 
daina žygiavo į savo vietas. Vyresnieji 
žengė drąsiai, jaunesniems kažkodėl 
maišėsi kojos, o vilkiukai džiaugėsi, kad 
juo’ mato mamytės. Skaitomi įsakymai, 
pareigingi vadovai keliami į vyresniš
kumo laipsnius. Sekė įžodis. Geriausi 
stovyklautojai apdovanojami. Pionie
riams už jų atliktą darbą įteikiama do
vana “Sk. Berniukams”, o jų vadovui 
paskiriama p. S. Dabkaus stovyklos nuo
traukų albumas. Taip pat p. S. Dabkaus 
nuotraukų albumas bus prisiųstas ir sto
vyklavietės šeimininkams p. Ė. ir A. Au- 
gustinavičiams. Sekė sveikinimai, nu
leidžiamos vėliavos, ir stovykla uždary
ta. Ir, minutėlei pasitraukęs į pašalį, ma
tai prieš akis brolių stovyklos štabą. Ma
tai kaip stovyklos viršininkas ps. V. Ru- 
šas griebė brolius už tvarkos nesilai
kymą ir landžiojimą po sesių rajoną. 
Štai stovyklos adjutantas s.v.sl. S. Švil
pa mokosi skaityti įsakymus ir vis me
ta akį ar nemato sesės, brolių komen
dantas s.v.sl. A. Eimantas liepia skau
tams bėgti apie stovyklą už anglišką 
kalbėjimą. Štai, skautų dr-vės dr-kas 
vair. R. Banaitis moko skautus rikiuo
tės, o ad-tas s.v.sl. V. Draugelis iš Ro- 
chesterio traukia dainą “Juliška”. Arba 
vėl vilkiukų dr-vės dr-kas s.v.sl. J. Ka- 
rasiejus atidavęs dr-vę savo adjutantui 
si. G. Breichmanui, redaguoja “Liepsne
lę” — stovyklos laikraštėlį ir, prirašęs

"Palangos" stovyklos vilkiukų dr-vės drauginin
kas s.v.v.sl. J. Karasiejus užrišo kaklaraiščius da
vusiems įžodį. Nuotr. St. Dabkaus

negirdėtų dalykų apie seses, patenkintas 
kraipo ūsą. Rodos čia pat bėgioja po 
stovyklą sesių mėgiamiausias žmogus, 
ūkio viršininkas brolis Untė. Matai dar 
kaip šeimininkės si. V. Dunderienė ir p. 
Monsvilienė daro sumuštinius, o skau
tai jau nekantraudami daužo puodukais 
ir kelia tokį triukšmą, kad net varlės 
upely išsgąsta ir nutyla. Ir naktį atsi
gulęs girdi, kaip pro šalį lekia trauki
nys, keldamas tokį triukšmą, kad net 
dantys barška, o rytą atsikėlęs nerandi 
savo uniformos ar kaklaraiščio, nes se
sės bus patikrinusios sargybų atidumą. 
Ir kai pagalvoji, kad tie visi malonumai 
jau pasibaigė, su nekantrumu lauki ki
tų metų stovyklos.

Vakare po laužo pradeda skirstytis na
mo tylūs ir susimąstę. Ir pajunti lyg kaž
ko gaila, graudu, kad taip greit viskas 
praėjo. Ir čia norisi prisiminti v.s. kun. 
J. Vaišnio IV-toj Tautinėj Stovykloj 
mokytą atsisveikinimo dainą: “Nors ir 
dabar sudiev sakau, bet širdys plaks iš
vien, nors sakome dabar sudiev, bet su
sitiksim vėl”. Juozas K.
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Žodžiai C. Senkevičiaus 
Piešiniai V. Girniaus

TAI MIEGOTA, TAI SAPNUOTA 
SODE PAUKŠČIAI KELIA PUOTĄ;

ALGIS ŠOKA IŠ LOVYTES - 
NĖRA KO ČIA DAUG KRAPŠTYT 
JAU RYTOJ MIEGOS MIŠKE TĄSA

PAGALIAU TĖVAI
A LG TUKUI

I VYRUS JIS 
TE PABŪNA SU DRAUGAIS.

IR JIE NUVEŽĖ ALGIUKĄ, 
"PEPSI" BONKŲ JAM ĮBRUKO.. . 
KAIP BE JŲ TU STOVYKLAUSI, 
O MIŠKE IŠ KUR GI GAUSI? !.. 
SALDAINIUKU IR SAUSAINIŲ, 
CUKRUM NUBERTŲ RIESTAINIŲ 
MAIŠĄ DIDELI, DROBINI 
TĖVAS VELKA PALAPINĖN...

'mėnuo NUŠVTE’BS’KA
PALAPINĘ, KUR ALGIUKAS tS 
MIŠKE MIEGA PIRMĄ KARTĄ - 'S 
NESAPNUOJA, NESIVARTO...
TIK STAIGA - SKARDUS ŠVILPUKAS, 

- BROLIAI KELKITĖS! VILKIUKAI!..
ALGIS ŽIURI - JAU ŠVIESU I
PALAPINĖJ TARP DRAUGU... jb.d.
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“EŽERfcNAI”
DEVINTOJI AKADEMINE 

STOVYKLA
Jau devinti metai, kaip Aka

deminis Skautų Sąjūdis kasmet 
rengia vasaros stovyklą. Kaip 
ir visuomet, stovykla įvyko lie
pos ketvirtos savaitgalį. Ją ren
gė, tvarkė, ir jai vadovavo Cle- 
velando skyrius.

šiemet stovykla įvyko Hud
son Springs parke, netoli Cle- 
velando. Kadangi stovyklavom 
tarp dviejų ežerų, kuriuos sky
rė tik beržais apsodintas takas, 
tai stovykla buvo pavadinta 
“Ežerėnais”. Tik gaila, kad šį 
lietuvišką peisažą kiek gadino 
kitoj pusėj ežero besimaudą 
gretimo miestelio gyventojai ir 
iki vėlumos per garsiakalbį plin 
tanti stipri muzika.

Stovykla prasidėjo birželio 27 
d., bet visą savaitę tepajėgė 
stovyklauti tik 20 dalyvių — 
16 sesių ir 4 broliai Daugumas 
stovyklautojų suvažiavo tik sa
vaitgaliui, kada įvyko pati svar
biausia stovyklos dalis. Iš viso 
užsiregistravo 133 stovyklauto-

Sesės okademikes išsiri
kiavusios vėliavos nulei
dimui "Ežerenuose".

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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jai, iš jų 77 iš Chicago, įeiti 
iš Clevelando, New Yorko, De
troito, Toronto ir Bostono. Be 
akademikų, šiemet stovyklavo 
ir skyrių rekomenduoti svečiai, 
kurių buvo apie dvidešimt. Tai
gi, ši stovykla savo dalyvių 
skaičium buvo pati didžiausia.

Nėra lengva per tris dienas 
ir naktis aptarti visų metų rei
kalus, išklausyti visas paskai
tas ir dar turėti laiko paspor
tuoti, padainuoti ir paatosto
gauti. Ir vis dėlto programa bu
vo taip puikiai sutvarkyta, kad 
atlikom visus reikalus ir vistiek 
nesijautėme apkrauti darbais.

Buvo proga išgirsti dvi pas
kaitas: fil. Tomo Remeikio ir 
fil. Rimvydo šilbajorio. Įdomus 
paskaitų turinys ir klausytojų 
joms skirtas dėmesys parodė, 
kad mes turime savo tarpe jau
nų, įdomių kalbėtojų ir kad ne
reikia jų kažin kur ieškoti.

Turėjome progą susipažinti 
su naujai projektuojamu statu
tu ir torontiškių kitiems me
tams paruošta sąjūdžio progra
ma. Taip pat išklausėme fil. A. 
Avižienio pranešimą apie “Mū
sų Vytį”. Fil. Avižienis ragino 
visus jaunuosius rašyti straips
nius ir reportažą, nes neįmano
ma visą žurnalą užpildyti vie
nomis fotografijomis. Tuo pa
čiu priminė, kad laikraščiui bū
tų lengviau, jeigu skaitytojai 
atsiskaitytų ir atsiųstų prenu
meratą. Aptariant spaudos rei
kalus, buvo paminėtas ir “Li- 
tuanus”, prie kurio vajaus dau
giausia prisidėjo akademikai, 
rinkdami pinigus ir taip pat 
paaukodami nemažą sumą.

SK

*
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Dar vienai sesei užrišamas skautininkės kaklaraiš
tis . . . Nuotr. VI. Bacevičiaus

“ATŽALYNAS” LONDONE
Londono, Ont., mišriosios Vietininki- 

jos vasaros stovykla buvo skirta “Sima- 
no Daukanto” d-vės paukštytėms ir vil
kiukams. Stovyklavo ten ir sesės skau
tės bei dalis židiniečių, bet stovyklos 
pagrindinė užduotis buvo—tarnauti vil
kiukams ir paukštytėms. Stovyklavo net 
dar vilkiukų amžiaus nepasiekę maži 
broliukai. Gal dėl to ir buvo stovyklai 
parinktas “Atžalyno” vardas. Stovyklai 
pravesti buvo parinkti jauni vadovai, 
tikslu jiems duoti daugiau patyrimo ir 
skiepyti atsakomybės jausmą, pareigin
gumą.

Stovyklavietę gavome labai nuošir
džių, ilgamečių lietuvių skautų bičiulių 
p.p. J. Gegių dėka — jų ūkio bare, visai 
arti Londono. Ponams Čegiams ir pri
klauso didžiausia Londono skautų pa
dėka, nes jie stengėsi visokeriopai ma
žiesiems stovyklautojams ir jų vado
vams padėti. Stovyklavo 22.

Londono skautų-čių Židinio broliai ir 
sesės jau iš anksto pradėjo mažųjų sto
vyklai rengtis. Buvo į stovyklavietę nu
vykę keli pionieriai, o liepos 10 dieną 
pradėta stovyklauti. Vilkiukų ir paukš
tyčių didžiajam nusivylimui pirmąjį sto
vyklos vakarą laužo nebuvo — stovyklą 
užtiko smarkus lietus — teko nuo jo ap
saugos ieškoti palapinėse. Po to, jau ga
na vėlai, vieni židin iečiai užkūrė sau 
mažą lauželį. Bet rytas, nors kiek lyno- 
jantis, atrado visus stovyklautojus gero-
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Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

URANIJAUS BEIEŠKANT

) VADAS.

Šio rašinio autorius yra oro skautų atkūrėjas 
tremtyje. 1945 m. Flensburge (Vokietijoje) jis 
įsteigė pirmąjį oro skautų vienetą, kuriam pats 
vadovavo. Išemigravęs į Australiją, atlieka 2 me
tų darbo prievolę valstybei. Tuo metu sutaupo 
pinigų ir užbaigia dar Lietuvoje pradėtą moky
mąsi skraidyti. Išlaiko transporto piloto egzami
nus ir gauna lakūno darbą. Šiuo metu yra Rob
by 's Aircraft bendrovės pilotas ir jau spėjęs gerai 
susipažinti su Australijos padangėmis. (Red.).

Aš skraidau vienoje iš aviacijos bend
rovių Australijoje (Robby’s Aircraft 
Co.), kurios pagrindinis uždavinys yra 
ūkininkų laukų dulkinimas trąšomis bei 
purškimas chemikalais prieš augalų ken
kėjus. Iš bendrovės turimų lėktuvų vie
nas jų, dviejų variklių AVRO ANSON 
nuolatos naudojamas žemėlapių darymo 
fotografavimui, o kiti mūsų lengvi lėk
tuvai samdomi keleivių ar krovinių per

gabenimui, užnuodytos mėsos mėtymui 
laukiniams šunims (dingo) naikinti arba 
kuriam kitam specialiam darbui pagal 
atskiras sutartis kaip žemės turtų ieško
jimui ar pačių ieškotojų aprūpinimui. 
Mano darbas paprastai būdavo trąšų 
barstymas.

Taip vieną šeštadienio vakarą (1955 
m. rugsėjo mėn. 17 d.) baigęs dulkinti 
kažkurio avių ūkio laukus, kaip papras
tai, grįžau į savo bazę Parafield, kuris 
yra vienas Pietų Australijos valstybės 
sostinės Adelaidės aerodromų. Mieste 
praleidęs savaitgalį, pirmadienio rytą 
atvykstu j aerodromą gauti sekantį pa
skyrimą darbui. Tačiau atvykęs darbų 
vedėjas man pasako:

— Vyruti, tu turi šiandien išskristi 
porai mėnesių į šiaurės Teritorijos Dar- 
wino sritį uranijaus ieškoti!

Su bendrovės darbų vedėju šokam į 
automobilį ir važiuojam į miestą, kur aš 
nusiperku įvairių tropikuose reikalingų 
daiktų ir pasiimu savo kelionės maišą. 
Grįždami į aerodromą, kartu parsiveža
me ir Peterį Mayman iš Geosurveys Co. 
Jis yra jaunas vyrukas, geofizikos stu
dentas, kurs skraidys su manim ir ap
tarnaus lėktuve įmontuotą scintelomet- 
rą. Tarp kitko, tai yra pats geriausias tos 
rūšies aparatas Australijoj. Jis susideda 
iš trijų dalių: spinduliavimą gaudanti 
dalis įtaisyta krovinių skyriuje, antroji 
— pagrindinė dalis užima visą vieno ke
leivio sėdynę, o registruotojas su plunks
nele, rašančia kreivę ant judančios juos
tos yra pritvirtintas prie grindų šalia

je, pakeltoje nuotaikoje. O kiek vėliau, 
jau saulutei pasirodžius, oficialiai sto
vyklą atidarius, stovyklinis gyvenimas 
pradėjo riedėti nustatyta tvarka. Dar 
židiniečiai skubėjo baigti stovyklos pas
kutiniuosius įrengimus ar triūsėsi aplink 
virtuvę, o vilkiukai ir paukštytės žy
giavo į užsiėmimus.

Stovykla buvo tikrai gerai įrengta. 
Tvarkingos palapinės, kryžius, vartai, 
stalas, aukštai iškelta trispalvė, patogi 
virtuvė... Štai, kiek išalkę, grįžta vil
kiukai ir paukštytės. Jau matyti Bičiulių 
ir Rėmėjų būrelio pirm, ponas V. Gu
delis su kastuvu rankoje. Pasirodo anks
tyvi svečiai. Saulutė kaitina visus — 
stovyklautojus ir svečius, o jų jau susi
rinko labai daug — kaip per atlaidus. 
Bet staiga stovyklą užpuolė audra, ir 
svečių skaičius labai sumažėjo. Iš darbo 

dar laiku atskubėjęs londoniškių lauža- 
vedys s. L. Eimantas pravedė labai nuo
taikingai pirmąjį šios stovyklos laužą.

Bet štai, liepos 12 d. vakaras, vėl lau
žas, o jam pasibaigus mažieji stovyk
lautojai jau vyko namp. Vyko ne tam, 
kad tik ateinančiais metais susitiktų, o 
tam, kad dar šiais metais susirinktų iš
kylose — pasilavintų gamtoje, pažaistų, 
padainuotų prie laužo. Taip galvoja sto
vyklai vadovavęs s.v.sl. A. Eimantas, se
sių skyriaus vadovė vyr. sesė psl. B. 
Ratkevičiūtė ir stovyklos įrengimui va
dovavęs s.v.sl. S. Švilpa. Taip mano ir 
Londono broliai bei sesės. O. G.

• “Atžalyno” stovyklos metu skautų 
vyčių Įžodį davė Londono skautų-čių Ži
dinio narys s.v. kand. psl. Ad. Kalnėnas.
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Šio- rašinio autorius oro sk.v.sl. Z. Koronkevičius 
prie lėktuvo Auster J/56.

piloto sėdynės tarp Peterio kelių.
Kol mes valgome priešpiečius, mūsų 

lėktuvėlis baigiamas ruošti kelionei. Tai 
visiškai naujas, pirktas Anglijoje Auster 
J-56. Jis yra lengvas keturių vietų aukš- 
tasparnis su 155 a.j. varikliu.

Atsisveikinę paliekančius, sumetame 
savo maišus j užpakalinę sėdynę ir suli
pę vidun prisiveržiame diržais prie sė
dynių. Aš patikrinu stabdžius, įjungiu 
kairįjį benzino tanką, paspaudžiu ran
kinį siurbliuką keturis kartus įpurkšda- 
mas benziną užvedimui, pastūmiu šiek 
tiek į priekį gazo rankenėlę, įjungiu šal
tą orą karburatoriui, abu magnetus bei 
pagrindinį elektros skirstiklį ir spau
džiu starterio mygtuką. Propeleris tin
giai pasisuka ir staiga užsivesdamas va
riklis suvirpina lėktuvą. Aš sumažinu 
apsisukimus, atleidžiu stabdžius, pamoju 
stovintiems prie angaro ir pradedu rie
dėti link aerodromo pakraštyje atžymė
to balto keturkampio. Ten sustoju ir 
laukiu.

Iš kontrolinio bokšto sumirksi žalia 
šviesa, ir dabar mes riedame į startą. At
suku lėktuvą šoniniu vėju ir tol stu
miu gazo rankenėlę, kol apsisukimų ro
dyklė parodo 1000. Prie šių apsisukimų 
variklis šyla be pavojaus žvakių elektro
dams apsitraukti alyva.

Pradedu įprastą patikrinimą prieš ki
limą. Šis lėktuvėlis yra labai paprastas, 
tai ir patikrinimas trumpas. Pirmiausia 
tikrinu trimą ir nustatau jį startavimui. 
Kairysis benzino tankas įjungtas ir abu 
tankai pilni. Užsparniai laisvi ir nu
leisti kilimui. Patikrinu visus vairus pil
nai eigai ir perbėgu akimis per rodykles. 
Tada padidinu apsisukimus iki 1500 ir 
išjungiu vieną magnetą. Įjungiu jį atgal 
ir taip pat patikrinu antrąjį magnetą. 

Dabar stumiu gazo rankenėlę iki pat ga
lo ir seku variklio darbą prie pilno ga
lingumo. Viskas pilnoj tvarkoj.

Nuimu gazą, atleidžiu stabdžius, pa
suku lėktuvą prieš vėją ir laukiu ženklo 
startui. Iš bokšto suspindi pastovi žalia 
šviesa. Stumiu gazo rankenėlę, ir lėk
tuvas pradeda riedėti pirmyn. Uodega 
pakyla nuo žemės. Lengvai trukteliu 
vairolazdę, ir mes pakimbame ore.

Sumažinu apsisukimus iki 1200, pake
liu užsparnius, lipu į 1500 pėdų aukštį, 
kur pereinu į horizontalų skridimą. Čia 
įjungiu šiltą orą karburatoriui, atregu- 
liuoju trimą bei variklį ir pagaliau pa
togiai atsilošiu sėdynėj trijų valandų 
skridimui į Leigh Creek.

Šiandien oras nėra perdaug geras — 
debesuota, vėjuota, drėgna ir šalta. Ga
vau įsakymą neskristi tiesiai per kalnus. 
Pakraščiais skrendant yra šiek tiek to
liau, bet žymiai saugiau.

Po valandos skridimo kairėje prabėga 
antras savo didumu Pietų Australijos 
miestas Port Pirie. Nuo čia kraštas jau 
retai apgyventas. Dar pusvalandis — ki
tas miestukas Port Augusta, ir vėl vi
siška tuštuma. Aš čia dar niekad nesu 
buvęs. Likusią kelionės dalį skrendame 
virš dykumos.

Priekyje pasirodo dulkių ir dūmų de
besys. Tai Leigh Creek atviros anglių 
kasyklos. Jas iš trijų pusių supa pliki, 
aštrių uolų kalnai. Žolės čia labai ma
žai, o medžių visai nėra.

Apsukęs apie miestelį, kasyklas ir ae
rodromą, tupdau lėktuvą ant vieno iš as
faltuotų takų ir riedenu prie benzino 
siurblio. Malonu ištiesti kojas po 3 vai. 
10 min. skridimo.

Saulė jau gana žemai, o Australijoje 
lengviems lėktuvams neleidžia skraidy
ti sutemus. Matau, kad sekančio tikslo 
Oodnadatta šiandien nepasieksime, bet 
čia pasilikti negalime, nes Leigh Creek 
neturi viešbučio.

Skubiai pripildom tankus benzino ir 
skrendame 60 mylių šiaurėn į Marree. 
Šis 100 gyventojų miestelis turi naują 
aerodromą už 4 mylių — senasis, gi, iš
sitiesęs prie pat kraštutinių pastatų, bet 
labai apleistas.

Po 40 min. skridimo atsargiai tupdau 
lėktuvą ant šio senojo aerodromo trum
po, šiurkštaus tako, kurio gale jau stovi 
kitas lengvas, dviejų variklių D. H. Dra
gon lėktuvas. Šalia jo pririšame savąjį 
ir skubame į viešbutį vakarienės. Ten 
randame ir Dragon įgulą. Išsikalbėjus

16

18



MISS FREEDOM — SKAUTĖ

Š.m. gegužės 12 d. New York Metro
politan Operos Rūmuose, dalyvaujant 
pavergtųjų tautų gražuolėms, buvo iš
rinkta Miss Freedom. Rinkimai vyko 
konfidencialiai nustatyta tvarka, nemi
nint pavardžių, atsiribojant nuo betko- 
kių įtakų. Komisijai paprašius pagaliau 
pasisakyti, kas yra išrinktoji, paaiškėjo: 
REGINA KULYTĖ, 15 metų, vilnietė, 
gyv. 383 So. 3rd St., Brooklyn 11, N.Y. 
Pažymėtina, kad Miss Freedom yra uoli 
New Yorko tunto skautė.

Tą pačią dieną vysk. C. M. O’Gara, 
tremtinys, kankintas komunistinės Ki
nijos kalėjimuose pora metų, Miss Free
dom vainikavo, dalyvaujant Chairmanui 
žymiam muzikui ir dirigentui Charles 
Albert McLain, asistuojant Irenai Butri- 
maitei, vengrei Aranka Kapin, ukrai
nietei Anne Yalovega Hatfeld; visi ce
remonijų dalyviai laikė degančias žalias 
žvakes, primenančias laisvės viltis.

Miss Freedom rinkimais rūpinosi The 
American Society for Preservation of 
Sacred, Patriotic and Operetic Music, 
kurios pirmininkas yra Ch. A. McLain 
ir taipgi Testimonial to Martyrs of Com
munis Tyrany, vykusio New Yorke Car
negie Hall š.m. birželio 14 d.; minėji
mas buvo originaliausias iš visų iki šiol 

buvusių ir koncertas buvo aukšto meni
nio lygio.

Miss Freedom yra simbolis paverg
tųjų tautų, kurios dėl soveitų tyronijos 
neteko laisvės, o daugumas jų dorų gy
ventojų buvo priversti palikti gimtuo
sius namus ir ieškoti prieglaudos laisvę 
mylinčiose demokratinėse valstybėse, 
ypač Amerikoje.

Gegužės 26 d. Miss Freedom, dalyvau
jant Chairmanui C. A. McLain, jos cere
monijų minėtoms asistentėms, žurnalis
tams ir fotografams, įteikė žalią žvakę, 
degančią, kaip laisvės viltį neužgesusią 
— New Yorko burmistrui R. Wagneriui, 
kuris birželio keturioliktąją dieną pa
skelbė Laisvės diena, pažymėdamas, kad 
tai buvo diena, kada nakčia buvo pradė
tos deportacijos iš Pabaltijo kraštų.

Birželio 14 d. Carnegie Hall Miss 
Freedom dalyvavo koncerto programoje 
ir, be to, vedė pavergtųjų tautų eiseną, 
laikydama žalią žvakę: tai buvo paverg
tųjų tautų maršas — gedulingas, grau
dus ir su vainikais žuvusiems nuo ko
munistinio rėžimo.

Nuo gegužės iki šiol vis buvo ir tebėra 
dedamos fotografijos apie Miss Freedom 
pasirodymus amerikoniškuose dienraš
čiuose, taipgi neatsiliko nuo tų įvykių,

jie papasakoja, kad dabar skraido mė
tydami užnuodytą mėsą laukiniams šu
nims.

Laukinis šuo dingo yra labai gražus. 
Jis yra šviesiai geltonos spalvos su bal
tom letenom, krūtine ir uodegos galiu
ku. Aš niekad neglosčiau švelnesnio 
plauko šuns. Tačiau jis yra neprijauki
namas ir tikras žudikas. Dingo išpiauna 
apie 20 avių, kol jis pradeda ėsti, mal
šindamas savo alkį. Dėl to jis padaro di
delių nuostolių avių augintojams. Vals
tybė moka už kiekvieną dingo skalpą 1 
sv. premiją, nors ūkininkai dažnai nuo 
savęs sumoka ir po 50 sv. už skalpą. Ta
čiau dingo yra labai gudrus ir atsargus 
šuo. Jį sunku nušauti, sugauti ar nunuo
dyti. Pasakojama, kad jei dingo užuo
džia ką nors įtartino, tai atsitraukia at
bulas, statydamas kojas į savų pėdas. Už
nuodytos mėsos mėtymas iš lėktuvų pa
sirodė esanti labai sėkminga kovos prie
monė prieš šiuos šunis.

Anksti rytą pamojuojame išskrendan

čiai Dragon įgulai ir po kelių minučių 
patys startuojame. Apsukame dar kartą 
apie šį, tikrai laukinių vakarų, miestelį 
ir pasukame į Oodnadatta.

Apačioj bėga pilka, sausa žemė, vieto
mis padengta tokios pat spalvos išdžiū
vusia žole. Čia ūkiai labai dideli, bet dėl 
pašaro trūkumo negali išlaikyti didesnio 
skaičiaus galvijų.

Po 20 minučių skridimo atsiduriame 
virš didžiausio Australijos ežero Ayre. 
Beveik visas jo paviršius yra padengtas 
druskos pluta. Susidaro įspūdis lyg 
skirstum virš snieguotų laukų. Net ir 
akis spigina kaip nuo sniego.

Praskridus ežerą, vėl atsiduriame virš 
dykumos. Iš už kalnų pasirodo geležin
kelis ir jo paskutinių 30 mylių sutampa 
su mūsų kursu. Žemėjant į Oodnadatta 
aerodromą neramus oras pradeda svai
dyti lėktuvą .Tenka pasitempti tūpi
mui. (b. d.).

oro sk. v. sL Z. Koronkevičius.
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TIKRAS ĮVYKIS

Ir iš kasdieninės aplinkos spaudą pasiekia 
viena kito žinia, kuri nušviečia drąsą, pa
siaukojimą, greitą galvojimą, pasiruošimą 
padėti, gelbėti. Štai vienas pavyzdys, kur 
jaunuolė mergaitė, nepaprastai kritiškų įvy
kių eigoje, budėjo, aukojosi ir suprato padėtį.

KRIKŠTAS PAJŪRYJE
San Francisco apylinkė kvėpavo sau

lėtą popiečio orą. Shirley O’Neill ir Al
bertas Kogleris — du 18 metų San Fran
cisco State College studentai, maudėsi 
netoli garsiojo. Auksinių vartų tilto. Vie
nu metu jie plaukė apie 50 jardų atstu 
nuo kranto.

Shirley, kaip ji vėliau pasakojo, iš
girdo Alberto šauksmą, riktelėjimą. Ap
sisukus pamatė didoką, kylančią iš van
dens, pilką būtybę. Ji suprato, kad ten 
būta kokios nors žuvies. Vanduo toj 
vietoj kunkuliavo. Po akimirkos ji jau 
išgirdo Alberto žodžius: “Ryklys! Ryk
lys! Greit plauk tolyn nuo čia!”.

Vienas JAV armijos puskarininkis, 
tuo metu nuo kariuomenės buveinės žiū
rėjęs į vandenyną, matė, kas vyko. Jau 
paraudusiam, kunkuliuojančiam vande
ny jis matė jaunuolį, šaukiantį, bei mo- 
sikuojatnį ranka, lyg tai rodytų, kad 
kas kitas nuo jo kuo greičiau toltų. Jis 
matė ir mergaitę, neklausančią, nebojan- 
čią tų nurodymų ir plaukiančią prie už
pultojo artyn. “Tai buvo kilniausias drą
sos ir pasiaukojimo vaizdas, bet kada 
matytas!”.

Shirley priplaukė, pasiekė Albertą ir 
suėmė jo ranką. Bandė jį traukti. Deja: 
kai tik truktelėjo, tuoj pajuto, kad jo 
ranka jau beveik nukąsta, vos laikosi.

dėjo fotografijas, ir lietuviškoji spauda; 
buvo, greta kitų tautybių, pirmoje vie
toje garsinamas Lietuvos vardas ir mūsų 
tėvynės žiaurus likimas priespaudoje.

Kiek leidžia sąlygos, Miss Freedom, 
gavusi pakvietimus, dalyvauja ir lietu
vių parengimuose bei minėjimuose. Miss 
Freedom motto: visiems kiekvienu at
veju priminti pavergtųjų tautų nelaimes 
ir akcentuoti, kad ir šiais atominiais 
laikais kovos laimimos ne tiek ginklais, 
kiek stipria morale, didžia viltimi, drą
sa ir begalinėmis dvasios pastangomis.

L. Ž.
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Tada ji viena ranka jį apkabino ir pra
dėjo plaukti į krantą. Pagaliau žvejai 
jiems atmetė virvę.

. Ir štai, Albertas, sunkiai sužalotas, 
jau gulėjo ant smėlio. Shirley, būdama 
katalikė, rieškučiomis pasisėmė trupu
tį jūros vandens, jį užpylė ant savo drau
go galvos. (Albertas buvo nekrikštytas ir 
neišpažino jokios religijos). “Aš tave 
krikštiju Dievo Tėvo, Sūnaus ir Švento
sios Dvasios vardu”, ištarė Shirley ir 
Albertą peržegnojo. “Ar sutinki?”, ji 
jo paklausė. “Taip”, tyliai nuskambėjo 
atsakymas. Tada, jau silpnėjančiu bal
su, Albertas pakartojo Shirley kalbamą 
gailesčio maldą.

“Aš myliu Dievą, myliu savo motiną, 
savo tėvą. Viešpatie, padėk man!”. Tuoj 
po šių žodžių Albertas Kogleris neteko 
sąmonės. Po dviejų valandų, Presides 
Letterman General Hospital jis mirė.

Laisvai versta iš TIME, 
1959. V. 18 d. laidos.

ŠUO IR MĖNULIS

. Šiondien mūsų Rudis sargas 
jaučiasi labai pavargęs — 
visą naktį neprigulęs, 
kalbino jisai mėnulį.

Kas jam leido per naktis 
Rudžiui rodyti dantis?
Ir iš viso, ko jisai 
vėpso danguje aukštai?

Ko jis žiūri vis j Rudį — 
Rudis ir be jo naktimis budi; 
Au-au-au, sakau išties, — 
nieks be Rudžio nebudės.

Rudis sargas labai pyko, 
bet mėnuliui tai patiko.
Šuo lojo, nenustojo 
o mėnulis sau kabojo . . .

Pypkę rūkė, okį merkė, 
kai mus Rudis kiemą tvarkė, 
ir sulaukęs ankstaus ryto 
dingo Rudžio nematytos.

Gaila kartais, kad dėl nieko 
tuščią darbą kas atlieka, — 
pagalvojo Rudis dieną 
prisiminęs mėnesieną.

L. K.
Punskas, 1959 sausio 1 d.
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Virvinės kopėčios
Virvinės kopėčios kartais gali geriau 

praversti, kaip paprasta virvė arba čiry- 
la. Pastaroji kad ir gerai tinka kalinių 
kilpos pagalba nusileisti, bet, esant reika
lui dažniau leistis ir kopti aukštyn, vir
vinės kopėčios tinka daug geriau.

Prieš išaiškindami, kaip sumegzti tas 
kopėčias, išmokysime jus vieno mazgo, 
būtinai reikalingo tam dalykui, taip va
dinamo vidurinio mazgo. Tą vardą gavo 
jis dėl savo panaudojimo lipant į kalnus: 
pirmasis ir paskutinysis virve prie savęs 
pririša paprastu pagalbos mazgu, o visi 
tarp jų esantieji rišasi viduriniu mazgu. 
Išmokti jį visai nesunku.

A

1 br. 2 br.

Pirmiausiai padarykite dvi kilpas C ir 
D, kad kirstųsi taškuose E ir B, kaip pa
rodyta 1 brėž.

Tada virvę paimkite taške A ir trauki
te per apačią E, viršum B (2 br.), ir su- 
veržę gausite kilpą K (3 br.), kurios didu
mas priklausys nuo pirmųjų kilpų C ir D.

3 br. 4 br.

Įgudę rišti tą mazgą, galite pradėti ir 
kopėčias.

Paimkite dvi virves vienodo ilgumo ir 
galus U ir Z duokite laikyti kitam skau
tui arba pritvirtinkite kur nors. Taške V 
(UV ir ZT ilgumo turi užtekti kopėčioms 

pririšti prie medžio) reikia, virvę VO lai
kant kaire ranka, dešiniąja padaryti dvi 
kilpas viduriniam mazgui surišti tokiu 
būdu:

1. Mazgas turi būti surištas iš virvės 
dalies VO, ne iš VU.

2. Kilpos ilgumas, sutraukus mazgus, 
turi būti toks, kokio platumo norima pa
daryti kopėčias.

Toliau dar vienas pagelbininkas turi 
laikyti mazgą V, o rišėjas, atmatavęs vir
vėje ZP galą ZT, kuris turi būti lygus 
UV, per viduriniojo mazgo kilpos viršūnę 
suriša paprastą audėjų mazgą.

Tuom pirmoji pakopa baigta. Sekančią 
rišti tuo pačiu būdu, tik pakeisti mazgus; 
pvz., kairėje pusėje, iš viršaus žemyn eis: 
vidurinis mazgas, audėjų mazgas, viduri
nis, audėjų..., o dešniėje atvirkščiai: au
dėjų, vidurinis, audėjų ir 1.1.

Neužmirškite kiekvieną pakopą rišdami 
tuojau gerai suveržti. Kreipkite dėmesį, 
kad atitinkami atstumai visoms pakopoms 
būtų lygūs. Jei ne, gausite įvairiausių geo
metrinių figūrų kombinaciją, tik ne ko
pėčias.

6 br.
Lieka kopėčias viršuje pririšti inkaro 

mazgu arba mirties kilpa (5 br.) prie ša
kos, apačioje gi pritvirtinti dviem kuole
liais prie žemės, kaip rodo (6 br.).

Tokios kopėčios gali išlaikyti ir nemažą 
krovinį, jei tik, bus padarytos iš ne visai 
plonų virvių. vKeB.

Skirtybės įkūrėjo lordo R. BADEN - POWELUO kny(» 

Skautybė Berniukams 
yra svarbiausias veikalas kiekvienam jaunuoliui, norinčiam su

kurti eraių ir laimingą savo gyvenimą.
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BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
* (sks) V.s.Stp.Kairys birželio 21d. nu
stojo eiti Brolijos Vyriausiojo Skautininko 
pareigas. Nuo to laiko iki kadencijos pa
baigos jas perėmė buvęs VS Pavaduotojas 
v.s. Aleksas Matonis, 10 EDWARD ST., 
WATERBURY 8, CONN.

Dėl šių pasikeitimų sudaroma nauja 
Brolijos Vadija. Skyrių vedėjais tampa: 
Vilkiukų sk. - ps. J.Stašaitis, Brockton, 
Mass., Skautų sk. - s. v.v. si.A.Saulaitis, 
jr., Oakville, Conn., Skautų Vyčių sk. - 
s.V. Mantautas, Brockton, Mass., Skau
tininkų sk. - s. A. Venclauskas, Worcester, 
Mass., Vadovų Lavinimo sk. - s.A.Trei- 
nys, Boston, Mass., Socialinių Reikalų sk. 
- s. V.Morkūnas, Toronto, Ont. Kitose pa
reigose liko buvę Brolijos Vadijos nariai.

* (sks) Brolijos Vadijos nariai pradeda 
ruoštis ateinančių skautiškų darbo metų 
sezonui. Jis prasidės vasaros stovykloms 
pasibaigus. Ruošiamos bendros Brolijos 
darbo gairės 1959/60 m., atskirų šakų 
vienetams pavyzdiniai darbo planai ir kt. 
vadovų darbui palengvinti medžiaga.

* (sks) Brolijos Vadijoje skiltininkų lavi
nimo reikalai išimami iš LSB Vadovų La
vinimo skyriaus kompetencijos ir perke
liami į Skautų Skyrių. Vadovų Lavinimo 
sk. rūpinsis aukštesnių vadovų lavinimu bei 
Brolijos Vadovų Mokyklos reikalais.

ARGENTINA

* (sks) šiemet Argentinoje potvyniai nu
siaubė didelę krašto dalį. Nukentėjusių 
tarpe yra ir lietuvių, kurie neteko ne tik 
savo turto, bet ir artimųjų. Skautai vy
čiai gelbėdami savo tautiečius, už iš 
parengimo gautą pelną pasiuntė labiausiai 
reikalingoms šeimoms maisto. Kartu sk. 
vyčiai pradėjo pagelbos akciją visoj lie
tuvių kolonijoje.

* (sks) Egzilų skautų susiartinimui plės
ti Buenos Aires, Argentinoje, buvo su
rengtas bendras laužas. Laužas atidarytas 
tautinių vėliavų pagerbimu. Trumpą žodį 
tarė lenkų skautų atstovas, o visi tautų 
atstovai kartu užkūrė laužą. Pasirodymuo-
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se dalyvavo visi egzilinių skautų vienetai 
Argentinoje. Laužan buvo pakviesti ir Ar
gentinos skautų atstovai.

Egziliniai skautai, kurių Argentinoje 
esama apie 1500, savo teisėms atstovauti 
buriasi į Egzilinių Skautų Asociacijų Ta
rybą. Tuo tarpu tame krašte svetimtaučių 
skautų veikla yra gerokai varžoma ir slo
pinamas jos tautinis atspalvis. Egziliniai 
skautai sudaro trečdalį visų Argentinos 
skautų skaičiaus. Šiai Tarybai priklauso 
armėnų, azerbeidžaniečių, estų, lietuvių, 
latvių, slovakų, lenkų, rusų ir ukrainie
čių skautai. Lietuvius atstovauja ps. S. 
Babronis su skautais vyčiais.

* (sks) Po gražių ir sėkmingų Argentinos 
skautų tautinių šokių grupės pasirodymų 
jos vadovas s. v. si. Z. Jaunius atsisveiki
no su argentiniškiais lietuviais, išvykda
mas į JAV. Jo pasiges ne tik skautai, bet 
ir visa lietuvių kolonija, kurios kultūri
niame gyvenime jis taip našiai reiškėsi. 
Skautai vyčiai savo broliui Zigmui išleisti 
buvo sušaukę sueigą su tradiciniu laužu, 
kurį paskutinį kartą išvykstantis ir pravedė.

* (sks) Argentinos lietuvių skautų tautinių 
šokių grupei pagerbti už pasiektus laimė
jimus konkursiniamejšokių festivalyje pra
monininkas Jonas Čikštas surengė pri
ėmimą ir vaišes savo naujoje vasarvietė
je. Pobūvyje dalyvavo lietuviškosios vi
suomenės ir spaudos atstovai. Jaunųjų 
šokėjų laimėjimai atžymėti keliose kalbo
se. Iškilmės filmavo Gilvydis.

Kitą panašų priėmimą buvo surengęs 
metalo pramonininkas Vladas Urbietis, 
gyvenąs 100 km. nuo Buenos Aires. Ir 
čia visi buvo sužavėti lietuvių sk. taut, 
šokių grupės pasirodymais.

* (sks) Pernai didžiuliame įv. tautų šokių 
festivalyje Argentinos lietuvių skautų 
tautinių šokių grupė laimėjo antrąją vietą. 
Mus pasiekė dar viena maloni žinia, kad 
to festivalio organizatorių - Unione e Be- 
nevolenza pareigūnų lietuviams skirta dar 
viena dovana už taut, šokių grupės draus
mingumą, susiklausymą, išvaizdą ir puoš
nius rūbus.

Šis atžymėjimas buvo lietuvių atšvęs
tas. Unione e Benevolenza pareigūnai at
vyko lietuvių parap. salėn, kur juos pa-
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sitiko ps.S.Babronis su klebonu kun. J. 
Duoba, s. gen. T.Daukantu, LB pirm. I. 
Padvalskiu, ALAST pirm. J. Čikštu ir 
Lietuvai Išlaisv. Centro pirm. Z. Jukne
vičium. Svečiams parodytas turiningas 
lietuvių muziejus. Jie pasirašė į muzie
jaus ir skautų garbės knygą ir ps.S.Bab- 
ronio buvo apdovanoti knyga "Lietuva 
Kryžminėje Ugnyje" (ispanų kalba). Sve
čiams taip pat aprodyta lietuvių spaustuvė, 
mokykla, bažnyčia bei vienuolynas.

Iškilmių salėje gausūs svečiai ir lie
tuviai vos tilpo. Festivalio reng. k-to 
pirm. Sr. Mario Del Panta su atitinkama 
kalba įteikė apdovanojimo medalius LB 
pirm. Ig. Padvalskiui ir ps. S. Babroniui. 
Taip pat visiems taut, šokių grupės na
riams įteikti festivalio medaliai. Grupė 
ir vėl pašoko kelis tautinius šokius, o taip 
įtraukė svečius italus į suktinį ir klum
pakojį. Svečiai iš viešnagės pas lietuvius 
išsinešė malonių įspūdžių.

ATLANTO RAJONAS - JAV

Worcester, Mass.

* IV-ji Atlanto rajono skautų sporto šven
tė, kaip ir praėjusiais metais, įvyko 
Worcester, Mass., Maironio parke bir
želio mėn. 20-21 d.

Šventės šeimininkai - Worcesterio 
skautų Nevėžio tuntas, vadovaujant ps.P. 
Moliui, gražiai suorganizavo šią sporto 
šventą, o skautų tėvų komitetas su pir
mininku J. Pipiru nuoširdžiai rūpinosi 
svečių priėmimu.

Sporto šventę iškilmingai atidarė ra
jono vadeiva s. A. Banevičius, į sporti
ninkus žodį tarė Worcesterio skautų tėvų 
komiteto pirmininkas J. Pipiras, o ren
gėjų vardu pasveikino ps.P.Molis. Rung
tynės tąsėsi visą šeštadienį ir sekmadie
nį. šventė buvo iškilmingai uždaryta ir 
dovanos įteiktos sekmadienį po pietų.

Šventėj atsilankė LSS Pirmijos pirm, 
dr. V. Čepas, Seserijos vyr.skaut. L. Če
pienė, Brolijos vyr. skautininkas A.Ma
tonis, Atlanto rajono vadeiva A. Banevi
čius, Toronto tunt.ps. D. Keršienė, Bos
tono tunt. s. A. Treinys, s. A. Venclauskas, 
ps. kun. J. Steponaitis, ps. kun. J. Klimas, 
ps. J.Raškys, ps.Stašaitis, s. V.Mantau- 
tas.

Šios šventės laimėtojais tapo New 
Yorko tuntas, kuriam Worcesterio Ne
vėžio tuntas perdavė pereitais metais lai
mėtą pereinamąją taurę.

Atskirų šakų laimėtojai: krepšinis - 
1 v. Worcesterio, 2 v. New Yorkas; tink
linis - 1 v. Bostonas, 2 v. Hartfordas. 
Šuolyje į tolį- Iv. A.Garsys, 2 v. K . 
Budreckas, 3 v. Stadalninkas; šuolyje į 
aukštį - 1 v. A.Garsys, 2 v. D. Grabaus
kas ir Jankauskas; rutulio stūmime - 1 v. 
V.Sirusas, 2 v. Bučanskas, D. Grabaus

kas; 100 m. bėgime - 1 v. K. Budreckas,
2 v. R. Kleveckas, 3 v. Stadalninkas ; 
200 m. bėgime - 1 v. K. Budreckas, 2 v. 
A.Garsys, 3 v.A.Glodas;estafetėje - 1 v. 
New Yorko komanda, 2 v. Worcesterio 
komanda, 3 v. New Yorko komanda.

Jaunių lengvosios atletikos varžybo - 
se laimėtojais tapo: 100 m. bėgime - 1 v. 
S.Garsys, 2 v. A. Jakubauskas, 3 v. R. 
Dėdinas; šuolyje į tolį - 1 v. S. Garsys, 
2. v. R.Dėdinas, 3 v. Stanelis.

Vilkiukų lengvosios atletikos varžybų 
laimėtojai; 60 m. bėgime - 1 v. A. Ged- 
mintas, 2 v. P. Norkevičius, 3 v.J.Gedika, 
4 v. J. Pipiras; šuolyje į tolį - 1 v. P. Nor
kevičius, 2 v. A.Gedmintas, 3 v. R.Kil- 
dišas, 4 v. J. Pipiras. Šuolyje į aukštį - 
Iv. P.Norkevičius, 2 v. A.Gedmintas,
3 v. J. Gedvilą, 4 v. J. Pipiras.

Visiems laimėtojams šventės uždary
mo metu buvo įteiktos dovanos. Rajono 
pereinamąją taurę New Yorko Tauro tuntui 
įteikė rajono vadeiva s. A.Banevičius. Vi
sas kitas dovanas įteikė Worcesterio Ne
vėžio tunto tuntininkas ps.P.Molis. Wor
cesterio lietuvių Piliečių klubo paskirta 
taurė už gražų žaidimą teko Hartfordo ko
mandai; Brocktono Šaulių klubo paskirta 
taurė už aktyviausią dalyvavimą sporto 
šventėje, teko Worcesterio komandai.

Šeštadienio vakare Worcesterio skau
tai ir skautės surengė Joninių laužą. Šia
me lauže pasirodė skautų ir skaučių vie
netai. Už gražiausius pasirodymus buvo 
įteiktos dovanos. Po laužo buvo šokiai.

Ši skautų sporto šventė sutraukė visą 
skautišką jaunimą iš Atlanto rajono ir liks 
visiems kaip gražus prisiminimas iki se
kančios vasaros.

* Iš Nevėžio tunto šeši vadovai vasaros 
atostogų metu 8 savaitėms yra išvykę į 
amerikiečių skautų stovyklą apmokamais 
vadovais vadovauti amerikiečių skautams: 
s.v. si. R. Židžiūnas, s.v.si.K. Matonis, 
s. v. si. D.Glodas, s. v. si.V.Gedmintas , 
s. v. kand. psi. V. Gailiūnas ir sk. A.Garsys.

Norime pastebėti, kad šios stovyklos 
vadovybę yra sudaryta beveik išimtinai iš 
Worcesterio lietuvių skautų.

P. M.

VIDURIO RAJONAS - JAV

Chicago, Ill.

* Aušros Vartų skaučių tunto ir skautę 
Lituanikos tunto tėvų komitetų pastango
mis buvo suruoštas Joninių laužas birže
lio 27 d. Spaičio darže. Gražiame ąžuo
lyne buvo susirinkęs didelis būrys skautų, 
artimųjų ir bičiulių, kuriuos vaišino ma
mų komitetas ir visus linksmino B. Braz
džionis lietuviška muzika per galingus 
garsiakalbius. Laužą pradėjo Vidurio ra
jono vado pav. ps. VI. Vijeikis ir toliau
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sėkmingai vedė ps. E.Namikienė ir s. v. 
v.si. K. Truškūnas. Laužo programą at
liko dauguma jaunesnieji skautai ir skau
tės, ir sesės savo gabumais pralenkė 
brolius. Po laužo sekė šokiai ir loterija, 
o tėveliai aptarė stovyklavimo problemas.

* Baltijos Jūros jūrų skautų tunto Kap. 
Kukučio ir Nidos laivų vadovybės ir skau
tai birželio mėn. pabaigoje suruošė pri
ėmimą - arbatėlę amerikiečių jūrų skau
tų "Sea Wolfb" ir "Flying Dutchman" laivų 
įguloms. Priėmimo metu amerikiečių va
dovai įteikė Kap. Kukučio laivo vadovybei 
pernai distrikte laimėtos I vietos perei
namą irklavimo lenktynių trofėją. Ame
rikiečius sveikino jūrų budys K. Butkus, o 
lietuvius amerikiečių laivų vadai. Kadangi 
į arbatėlę buvo paklėstos ir sesės jūrų 
skautės, tai jaunimas po skaniai sesių pa
ruoštų užkandžių, linksmai pašoko.

* Akademikų Skautų Ramovės iškyla į 
Warrers Dunes, Mich., liepos 26 d.gra
žiai pavyko ir į smėlėtą Michigano pa
krantę sutraukė nemažai narių. Sueigos 
metu buvo aptarta eilė organizacijai svar
bių reikalų ir valdybos iždininko parei
goms išrinktas fil. A.Stepaitis.

* Korp! Gintaras Čikagoje, liepos mėn. 
10 d. senj. E. Šimaičio ūkyje turėjo su
rengusi labai nuotaikingą laužą su jaučio 
kepimu, alaus statine ir daugelio dainų 
išdainavimu. Be korporantų dalyvavo ne
mažai jūrų skautijos vadovų-vių bei ASS 
narių. Laužą pravedė j. ps. Br. Juodelis, 
o visam laužo rengimui ir jaučio puotai 
vadovavo Korp ! pirm. senj. Liudas Slėnys . 

das. Uždaromajame vadovų posėdyje5-jo 
distrikto vadovybė pareiškė padėką lietu
viams skautams už jų vieneto duotą tvar
kingumo ir drausmės pavyzdį. Lietuviai, 
kaip susiklausęs vienetas, esą jau tris 
kartus laimėjo camporee varžybas. Juos 
pasekdami pasitempė ir amerikiečių 
skautų vienetai.

* (sks) Clevelandiškė akad. skautė Giedrė 
Natkevičiūtė Kento Valst. Universitete pa
vasario semestre pateko į garbės studentų 
sąrašus. Apie šį atžymėjimą atitinkamu 
raštu ir sveikinimu pranešė dekanas Eric 
N. Rackham. G. Natkevičiūtė studijuoja 
biochemiją.

* (sks) Birželio 22 naktį Clevelando Ne
ringos tunto vyresniosios skautės viename 
iš Clevelando Metropolitan parkų turėjo 
naktinę iškylą. Iškylos metu vyr. skautės 
kandidatės Genė Maciulevičiūtė, Gailutė 
Mariūnaitė ir Giedrė Natkevičiūtė davė 
vyresniosios skautės įžodį.

* (sks) Birželio 27 d. Clevelando Šv. Jur
gio bažnyčioje buvo sutuoktos dvi skau
tiškos poros. Kun. P. Dzegoraitis davė 
šliubą Vytautui Mulioliui ir Eglei Civins- 
kaitei, o iš Čikagos atvykęs tėvas J.Vaiš- 
nys, S.J., davė šliubą Juozui Grinai ir 
Aldonai Malcanaitei.

Abiejų nuotakų nuotraukos su prane
šimais buvo atspausdintos Clevelando 
Plain Dealer sekmadienio laidoje. Jaunie
ji Mulioliai povestuvinėn kelionėn buvo iš
vykę Floridon, o Grinos į Cape Cod. Abi 
šeimos įsikuria Clevelande.

Cleveland, Ohio.

* (sks) Clevelando Pilėnų sk. tunto vytau- 
tėnai, grįžę iš savo Miško Brolių stovyk
los prie Hambdeno, Ohio, birželio 19-21 d. 
dalyvavo Clevelando Skautų Tarybos 5-jo 
distrikto camporee netoli South Chagrin 
rezervato. Stovyklinių įrangų ir stovyk
lavimo varžybose dalyvavo 15 sk. drau
govių. Varžybos buvo tarp dr-vių ir skit 
čių. Abiejose klasėse vytautėnai laimėjo 
pirmąsias vietas. DLK Vytauto dr-vė, 
laimėdama trečią kartą pamečiui tokias 
varžybas, gavo nuosavybėn pereinamąją 
5-jo distrikto dovaną. Dovanoje - iš me
džio kamieno išplautame skyde jau trečią 
kartą išdeginamas DLK Vytauto dr-vės 
Nr.311. Skilčių varžybose pirmąją vietą 
laimėjusi Apuokų skiltis gavo mėlyną kas
piną. Sėkmingam vytautėnų žygiui vado - 
vavo jų draugininkas v. si. ALGIS GAR- 
LAUSKAS. Jų stovyklavietė patraukė visų 
dėmesį savo įrangomis bei papuošimais. 
Buvo įrengti vartai ir parodomasis pio- 
nierinis lieptas.

Varžybų komisijoje, kaip teisėjas, 
dalyvavo Pilėnų tunto vienetų prie 5-jo 
distrikto ryšio skautininkas ps.R.Vizgir-
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Filipinų akcija baigta. Šias eilutes 
skaitant, jau lygiagrečiai ką nors skai - 
tysime ir apie pasaulinę Džiamborg Fili
pinuose. Du mūsų atstovai, parinkti iš 
Australijos rajono, toje Džiamborėje da
lyvavo ir jų dalyvavimą užtikrino visų Fi
lipinų akcijai aukojusių gera valia, širdis 
ir meilė Lietuvai. Lietuva ten, skautiškų 
palapinių mieste, pirmą kartą įkėlė koją. 
Tiesa, gal pirmą kartą DF turėjo tiek ne
rimo, rinkdamas aukas, kaip šį kartą. 
Nors ir anksti pradėjome, nors be mūsų, 

lygiagrečiai aliarmo stovį buvo su
kėlęs Brolijos VS-kas bei skautų vyčių va
das, tačiau daugelis mūsų vietovių ir šių 
varpo dūžių nebuvo "pabudintos". Daugely 
vietų esame kieti, kaip granitas... kieti 
savo krašto vardo kėlimui svetimtaučių 
tarpe. DF vardu, baigiant šią akciją noriu 
padėkoti tiems, kurie mūsų, šaukiančių,
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balsą išgirdo ir atėjo, kad ir maža auka 
nešini. Tos garbės nenorime prisiimti 
sau, bet atiduodame ją tiems, kurie per 
mūsų skautiškas uniformas parodė pa
sauliui, kad Lietuva gyva. Ji bus tol gy
va, kol visuomenės tarpe turėsime tokių 
nuoširdžių bičiulių, nes šį kartą Lietuvos 
vardą išnešėm ne mes skautai savo au
komis, bet visuomenė. Tą garbę ir ati
duodame lietuviškai tremties visuomenei 
bei organizacijoms, atsiuntusiems nema
žą paramą.

Aukotojų sąraše (pagal atsiuntimo 
datą) randame;

Nepriklausomybės Talka - 150 dol., ps.V. 
Rušas (Torontas) - 32.25, p.X.Y. (prašė 
pavardės neskelbti) - Čikaga - 5 dol., Či
kagos S-ga Ramovė per p. P. Liekų - 15 
dol., VS A.Matonis - 15 dol., Čikagos Li- 
tuanicos tuntas per V. Petrauską - 38 dol., 
Philadelphijos skautų tėvų komitetas -
- 25 dol., Londonas per V. Gudelį-30dol., 
Detroito skautai- ir vilkiukai - 12.28 dol.., 
Clevelando jūrų budžiai per v. s. V.Petu- 
kauską - 5 dol., Clevelando skautininkų 
ramovė per s.G.Juškėną - 20 dol., Cle
velando skautų Vytauto d-vė - 8. 50 dol. , 
Hamiltono (Kanada) skautų vyčių būrelio 
auka - 25 dol., Hamilton skautams remti 
draugija - 10 dol., ps.Pr. Turūta - 5 dol., 
p.Čėsna (Čikaga) vietoj gėlių puokštės 
ant bičiulio provizoriaus A.Kartano kapo
- 5 dol., Clevelando sk.vyt. R.Zorskas - 
2 dol., p. Irena Talandienė, Čikaga - 5 
dol.. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
per p.Viniką - 100 dol., Detroito Z.Tar- 
vainio vardo sk. vyčių būrelis - 21 dol. , 
D F įgaliotinis Detroite sk.vyt. Č.Anužis 
surinko aukų - 94.50, Kanados Žalgirio 
vietininkija per B. Simonaitį - 37. 50 dol., 
Lietuvos Diplomatijos Šefas p. S. Lozo
raitis, paskutinis iš Romos atsiuntęs auką
- 20 dol.

Įdomumo dėliai sudėkime patys šiuos 
skaičius ir įsitikinkime, kaip grūdas ri
kiuotas prie grūdo, brangus centas prie 
cento davė apskritą sumą, kurios dėka 
Lietuva į Filipinus išvyko. Ta pačia proga 
DF parėmė 150 dol. suma Lietuvos atsto
vą į Tarptautinę Konferenciją Indijoje v. s. 
Vyt. Čepą. Vokietijos lietuviams skautams 
nuvykti į tarptautinę džiamboretę Pran
cūzijoje, nebespėjome. Aukos DF pasie
kė per vėlai, nors pinigus ir išsiuntėme , 
bet jau pervėlai. Tai bus pamoka ateičiai. 
Juk ir VS Matonis ir sk. vyčių vadas s. 
I.Serapinas, kreipdamiesi į vienetų va
dovus prašė nesuvėluoti, deja, daugely 
atvejų smarkiai, vai smarkiai, buvo su
vėluota. Kai kurie tuntai (ne draugovės, 
bet tuntai ir vietininkijos !) iš viso neat
siliepė. Labai mažai mus parėmė Čikaga, 
kurion visos viltys sudėtos buvo. Jūrų 
skautų vos būrelį Clevelando budžių as
menyje tematėme. O, žinoma, atsirado ir 
tokių, kurie DF atėjo pamokyti, kaip rei
kia rinkti aukas-nė vieno dolerio neduoda

mi ir nesurinkdami - teisindamiesi, kad 
aukas jiems reikia rinkti sportininkams 
bei kitokiems reikalams. ..tik ne skautiš
kiems. Mes neneigiame, kad sportininkai 
ar kiti, kurie Lietuvą reprezentuoja, yra 
tiek pat svarbus, kaip ir mes, bet kiek
vienas pirmoje eilėje turi atiduoti duoklę 
savai organizacijai, o, jei lieka laiko ir 
energijos - padėti kitiems.

Mūsų gerb. aukotojų tarpe randame 
ne v ieną, kuris savai organizacijai dirba 
įsirėžęs, o mums, skautams, šalutinei 
org. padeda tiek, kiek jėgos ir ištekliai 
leidžia. Štai, LNT, SLA, Tautinė S-ga, 
Diplomatijos Šefas, ir kiti. Be šimtų, o 
gal ir tūkstančių tokių aukų prašytojų.kaip 
mes, jie suranda kiekvienam dalelę pa
guodos. Tikrai, kartais pritrūksta žodžių 
tokiems dideliems geradariams pasakyti 
ačiū. Pagaliau, žodžiais kartais žmogus 
negali išreikšti tokiam geradariui, ko jo 
veiksmas yra vertas.

Šiuo ir baigiame Filipinų akciją. Se
kantį kartą skelbsime bendrą DF apyskai
tą baigiant 1959 metus. Tegul viskas, kur 
savo gerus norus jungėme gėriui atsiekti, 
lieka mūsų brangaus Krašto Garbei 1

s. Pr. Pakalniškis 
DF Sekretorius

DŽIAMBORES FONDUI LONDONE
IR APYLINKĖJE AUKOJO :

Po$20 Dr. Nakas, USA, Dr. A. Kavec- 
kas, London, Ont.

Po$10 Dr.Malkus, Seaforth, Ont.
Po$ 5 O.Gešventas, V.Gudelis, E. Pet

rauskas, P. A. Dragūnevičius, 
J. Bersėnas, K. Valaitis, v. si.
A. E. Pocius, D. Ratkevičiūtė, psl.
B. Ratkevičiūtė, si.A. Audelis.

Po $4 B.Misius.
Po $3.50 J. Kanopeskas.
Po $3 si. K. Majauskas, A. Petrašiūnas, 

Sakys.
Po $2 E.Daniliūnas, Jonynas, J. Braz- 

lauskas, Repšys, J. Petrauskas, 
s. L. Eimantas, P. Kuosa, Vilbi- 
kaitis, E.Cicėnas, V. J. Babins- 
kas, K.Kudukis, V. Bičkauskas, 
J.Čegys, S.Stanevičius, D. Chai- 
nauskas, Narakienė, Aušrotas, 
A. Mačys, Andriušaitis, Zulpa, 
J. Tonkūnas.

Po $ L10 J. Katkus.
Po$l P. Kulvinskienė, B. Keršienė, S. 

Šeputis, Jurgutis, E. Iškauskas, 
J.Danielius, Jakšas, si. St. Švil
pa, A.Bartkus, V.Ordas, V.Pet
rauskas, St. Navickas, V. Navic
kas, psl. A. Kalnėnas, M. Statkie
nė, P. Genčius, J. Beliekas, V. 
Kuzma, kun. Danielius, V. Pet
rauskas, B.Sefeldas, U. Mačytė, 
V. Leniauskas, J. Misius, P. Ru
činskas, J. Perminąs, Styga.
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Mažiau kaip $1 aukojo:
L.Dūda, Genčius, v. si. J.Švilpa , 
V.Pakulis, V. Bendoraitis, E. 
Uždravytė, J. Kiklikas, v. si. B . 
Uždravis.

Visiems Londono ir jo apylinkės lie
tuviams, aukojusiems Džiamborės Fon
dui, tariu nuoširdžiausią ačiū. Londono 
skautų-čių Židiniui dėkoju už talką, pra
vedant DF vajų.

V. Gudelis 
DF įgaliotinis 
London, Ont.

GERA NAUJIENA ČIKAGIŠKIAMS !
Visiems gerai pažįstamas darbš

tusis ps. Br. Juodelis sutiko būti vy
riausiu "Sk.Aido" platinimo vadovu 
Čikagoje.-Jis jau sudarė savo arti- 

: miausių bendradarbių ir platintojų 
kadrus ir sunkų - atsakingą lietuviš
kos spaudos ugdymo ir išlaikymo 
darbą pradėjo. Vienetų vadovus, mie- 

■ ląsias seses ir brolius labai prašo
ma teikti jam visokeriopą pagalbą. 
Mūsų Sąjungos organas - mielasis 
"Sk. Aidas" turi lankyti kiekvieną 

i skautę - skautą ir mūsų bičiulius - 
rėmėjus. "Sk.Aido" užsisakymo bei 
prenumeratos pratęsimo darbas vi
siems žymiai palengvės, kai čia vie
toje - Čikagoje veiks gerai suorga
nizuotas platinimo centras. Kviečia
me visus talkon. "Sk.Aidą" užsisa
kyti niekad nevėlu.

Jūsų
"Sk. A ". Administratorius

PADĖKA

"Sk.Aidui" paremti su pren. pratęsi
mu aukojo:

1) Dr. V. Kudirkos dr-vė,
St. Catharines, Ont. $ 2.00

2) J. P. Tuinila.So.Boston, 3.63
3) Dr. M. Budrienė.Chicago 0. 83
4) A.Kurapkaitė, Elizabeth 1.15
5) J. Narūne, Miami,Florida 0.95
6) Los Angeles Jūrų Skautės 4.75

Nuoširdus ačiū!

"S. A". Administratorius

Skyrių veda: s. v. si. A. Eimantas, 
91 King Edward Ave., 

London, Ontario

* Madagaskare skautai įsikūrė 1929 m. 
Iki 1957 metų jie priklausė tiesioginiai 
Prancūzų Skautų Sąjungai, bet dabar dir
ba nepriklausomai. Madagaskaras turi 
7,000 skautų. Ypatingas šios sąjungos 
tikslas - mokyti rašto bei higienos savo 
krašto žmones. Skautai yra pasižymėję 
greitosios pagalbos suteikime per nese
nai įvykusi potvynį, padariusį daug žalos 
visai salai.

* Brazilijos skautai pasitarnavo savo 
kraštui, talkininkaudami rinkimams nau
jai vyriausybei. Už tai juos Prezidentas 
Kubitchek pagyrė.

* Havajų salose skautai įgavo naudingo 
patyrimo iš Amerikos kareivių. Kariai 
juos buvo įsivedę į džiungles ir pamokė, 
kaip nežūti paklydus džiunglėse.

* Trečiasis Kanados "Rovermootas" 
įvyks š.m. rugpiūčio 27 - rugsėjo 1 die
nomis, Hillsdale, Alberta. Stovyklavimo 
mokestis - $5.00. Stovyklai vadovaus 
Albertos Prov. Vyr.Skautininkas, Francis 
Fry.

* Skautiškas laikraštukas akliesiems yra 
leidžiamas London, Anglijoje, Jis išeina 
kas mėnesį ir yra spausdinamas su Royal 
National Institute for the Blind pagalba.

* Kanados Indėnų kilmės skautai rado 
gan įdomų būdą sudaryti lėšų savo vasa
ros stovyklos išlaidoms padengti. Jie pra
dėjo spausdinti laikraštėlį, kuris turi 500 
tiražą. Laikraštėly dominuoja skautiško 
pobūdžio straipsniai, bet kartu jame yra 
ir visuomeniškų žinių. Visas tiražas par
duodamas.

* "Atviras kvietimas kiekvienam skau
tui!" Taip reklamuojasi stovykla Scoutis- 
me Francais. Ši stovykla vyksta šiuo me- 
tu.Besidomintiems šia stovykla vis a infor
macija galima gauti iš: The Administra
tion Department, The Boy Scout Associa
tion, 306 Metcalfe Street, Ottawa 4, Ont., 
Canada.

* 10-tos Džiamborės proga Filipinų sa
los išleido penkių pašto ženklų seriją. 
Šiuos ženklus galima gauti per Mr.Jesus 
Zulueta, P. O. Box 41, Manila, Phillipines .

* Iš Kanados į 10-tąją Džiamborę vyko 
90 skautų. Tai palyginus narnažas skai
čius. Amerika davė apie 400 savo skautų.
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* Londone, Anglijoje, bus statoma Lor
do Baden - Powell statula. Ji bus 9 pėdų 
aukščio ir iškalta iš 6 tonų granito. Sta
tula stovės prieš T.Skautų Biuro pastatą.

* Popiežius Jonas XXIII savo laiške Ita
lijos Skautų Sąjungai, išgyrė skautybę. 
Vėliau jis priėmė Italijos Skautų Vadovybę 
atskiroje audiencijoje.

* Kanados aklajam skautininkui Gilbert 
Williams už nuopelnus įteiktas atsižymė- 
jimo lapas. Šalia skautų jis pasižymi ir 
kita visuomeniška veikla.

* Irano šachas per Irano skautų jubilie
jinių metų iškilmes, užsivilkęs skautišką 
uniformą, priėmė skautų paradą bei sve
čiavosi su jais visą dieną.

* Švedijos Princas Carl Gustaf yra labai 
aktyvus skautas. Neseniai jo tėvai lankėsi 
princo būrelio būkle ir labai domėjosi 
mažojo princo progresu.

* Čilėje skautai vyčiai turi alpinistų sky
rių. Dėl krašto kainuotume visi iškylau
tojai bei stovyklautojai turi gerai nusi
manyti apie kalnų laipiojimą, savisaugą ir 
pirmąją pagalbą.

* Danijos Skautams šie metai yra - "pri
mityvumo" metai. Daroma daug iškylų bei 
dažnai stovyklaujama. Visą laiką skautai 
gyvena gamtoje ir maitinasi tuo, ką pati 
natūra teikia.

* Vienoje Anglijos šeimoje visi 23 jos 
nariai yra skautai. Skautavimas šeimoje 
prasidėjo 1913 m.Dabar visų šeimos narių 
skautavimo metus sudėjus, susidaro virš 
240 metų aktyvaus skautiško darbo.

* Liechtensteinas yra visai maža Alpių 
valstybėlė - monarchija. Šiaurėje ir ry
tuose ji susisiekia su Austrija, pietuose 
ir vakaruose - su Šveicarija. Jos plotas - 
157 km^, kur gyvena 15 tūkstančių ger
manų kilmės žmonių.

Su skautybę Liechtensteinas susipa
žino 1927 m., kai kraštą buvo ištikusi ne
laimė. Didžiulio Reino upės potvynio me
tu, atvykę Šveicarijos skautai vyčiai la
bai sumaniai teikė pirmąją pagalbą bei 
valė ir tvarkė nuteriotą kraštą. Princas 
Franz I liko labai dėkingas už atliktą dar
bą ir išreiškė norą, kad skautai įsisteigtų 
ir Liechtensteine. 1931 m. Alexander 
Frick suorganizavo pirmąją skautų skiltį. 
Šiuo metu Liechtensteine yra 304 skautai - 
tes.

1933 metais Liechtensteino skautai 
jau dalyvavo Pasaulinėje Džiamborėj, 
Vengrijoje, ir nuo to laiko kiekviena Pa
saulinė Džiamborė buvo jų atstovaujama . 
Liechtensteino skautų vadovai dalyvavo ir 
kiekvienoje skautų konferencijoje,ol953m. 
konferencija vyko krašto sostinėje Vaduz .

Kai 1938 m. naciai užėmė Austriją 
ir Liechtensteinui grėsė pavojus, buvo 
suorganizuoti skautai vyčiai. Pirmą sykį 
jiems apsivilkus uniformas jų skaičius 
ėmė labai augti, nes susiklausymas ir 
tėvynės meilė švietė juose.

Paskutiniojo karo metu skautai buvo 
suorganizavę pagalbą ūkininkams. Jie 
puikiai dirbo laukų darbus ir padėjo nu
imti derlių. Karui pasibaigus, 1945 m . 
daug pabėgėlių atvyko į Liechtensteiną. 
Liechtensteino skautai labai . glaudžiai 
bendradarbiavo su Tarp. Raudonuoju Kry
žiumi ir šelpė, slaugė ir guodė ištrem
tuosius - pabėgėlius.

Princas Emanuelis yra Liechtenstei
no skautų šefas ir didelis mūsų draugas. 
Tarp. Skautų Biure jis ne kartą stipriai 
užtarė mus ir reikalavo pripažinimo mums 
lygių teisių. Už šiuos bei kitus nuopelnus 
Lietuvos skautybei jis apdovanotas Gele
žinio Vilko Ordinu.

Liechtensteino skautų uniforma - pil
ka su mėlynai raudonu kaklaraiščiu. Tai 
yra jų tautinės spalvos.

* Vokiečių BDP (Bund Deutscher Pfad- 
finder) Skautų Sąjunga įsteigė Egzilų 
Skautų Skyrių (Bundesbeauftragter Exil- 
pfadfinder). Skyriaus vedėjas yra s. 
Erich von Pfeil, Karlsruhe, Leopold- 
strasse 49.

* Vokiečių Skautų Federacija (Ring 
Deutscher Pfadfinderbllnde) įvykusioje 
New Delhi, Indijoje, Tarptautinėje Kon
ferencijoje atstovavo s.Dr.KHnig.

IV-TOJI TAUTINĖ STOVYKLA "Lieps
nelės" Nr. 1-14, Australijos rajono IV TS 
laikraštėlių rinkinys. "Liepsnelės" leido 
Spaudos Skyrius, redagavo Br.Žalys, me
ninė priežiūra ps.A. Pluko. "Liepsnelėse" 
puikiai atsispindi gražiosios IV TS die
nos Australijos rajone.

PĖDSEKIS, Nr. 5 (20), Australijos rajono 
skautų-čių laikraštis. Visada gražus pa
vartyti, įdomus paskaityti. 22 psl. ir 
spalvoti viršeliai.

ŽAIBAS, Nr. 6, Worcesterio Nevėžio 
tunto laikraštis, 6 psl. Numeris skirtas 
jų ketvirtajai sporto šventei paminėti.

MAGYAR CSERKESZ, vengrų skautų-čių 
laike.,birželis 1959, 12 psl. ir viršeliai.

27



DŽIAMBORĖS FONDO APYSKAITA

Data Iš ko gauta Suma

$ ę
22.2.59 Gauta iš S. R. būrelio 10 -
22.2.59 Minint Vasario 16 auka 5 61
3.5. 59 Surinkta, aukų lapas 132 6 25
II II II " " '■ 130 20 -
n n n Minint Šv. Jurgio ger.darb. 9 40

18.5.59 Surinkta, aukų lapas 125 18 -
II II II " " " 128 20 50
II II II " " " 129 5 -
II II II " " " 131 15 10
II II II " " " 133 9 25
II II II " " " 135 67 -
II II II Skirtumas valiutos - 26

19.5.59 Skirtumas valiutos 2 17
23.6.59 Surinkta, aukų lapas 136 17 —

............ Surinkta, " ' 137 12 -
n iĮi n Skirtumas valiutos 1 -

Balans as 218 54 218 54

Data Kam išmokėta Suma

3.3.59 Pasiųsta D. F. sekret.
$ C

15 60
29.4.59 11 II It II 8 66
15.5.59 " " "A.l. 132 6 25
II II II " " " " 130 20 -
II It II " " " " 125 18 -n n n " " " " 128 20 50
II Ii n " " " " 129 5 -
n 11 1! " " " " 131 15 10
11 11 II " " " " 133 9 25
II 11 11 " " " " 135 67 -II II " Likutis gero darb. 1 01

19.5. 59 Skirtumas valiutos 2 17
26.6.59 Pasiųsta D. F.A. 1. 136

" " " " 137
17 -

n ii n 12 -
n n " Skirtumas valiutos 1 -

V, Gudelis 
Džiamborės Fondo įgaliotinis 

Londonas, Ont.

MŪSŲ VYTIS, Nr. 4 (1959), rašo V. Čer
nius, J. Vėlaikis, V. Barmienė, A. Sau- 
laitis ir kt. Daug ASSgyvenimo nuotraukų.

BUDŽIU, Nr. 4, LSB leidinėlis skautų 
vadovams, MV priedas, 20 psl. vertin
gos vadovams medžiagos.

BUDŽIU, Nr. 9, informacinis lapelis jaun. 
sk. vadovams. Tai paskutinis tokios apim
ties leidinys. Jaunesnieji vadovai ir to
liau bus instruktuojami per to paties 
vardp MV priedą.

SEMPER VIGILANS, Nr. 9, specialus 
X-tosios Džiamborės paminėjimui nume
ris, 8 psl. Skaitytojai supažindinami su 
vengrų, rusų, ukrainiečių, latvių, estų ir 
lietuvių skautų gyvenimu trumpais apra
šymais ir parinktomis nuotraukomis.

THE CRUSHING OF HUNGARIAN SCOU
TING, 1945-1948, Zoltan Sztaray, trum
pa vengrų skautų istorinė apžvalga, 12 psl. 
ir viršeliai, išleido Hungarian Scout Asso
ciation in Exile.

BUDĖKIME, Nr. 28, LSS Anglijos rajono 
leidinys, 30 psl. ir viršeliai. Yra įdomių 
apsakymėlių šalia rajono žinių, praktiško 
skautavimo straipsnelių, dainų, eilėraš
čių ir juokų.

ŽAIBAS, Nr. 7, Worcesterio Skautų Ne
vėžio tunto laikraštis, 6 psl.

Šio nr. viršelis -
nuotr. K. L. Musteikio

Skaitykime ir platinkime 
“Skautų Aidą”!
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