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TALKA DŽIAMBORĖS FONDUI

DETROITE

Neseniai praėjusio DF vajaus metu 
DF įgaliotiniui Detroite s.v. v.si. Česlo
vui Anužiui talkininkavo jo vadovaujamas 
"Zenono Tarvainio" skautų vyčių būrelis. 
Sumanūs "Zenono Tarvainio" sk, vyčių 
būrelio broliai pasigamino medžio išdir
binių ir pardavė juos Kaziuko Mugėje,pel
ną ($28.00) paskyrė DF.

Be "Zenono Tarvainio" vardo skautų 
vyčių būrelio DF įgaliotiniui s.v.v.sl. Č. 
Anužiui DF vajaus metu padėjo skautų vy
čių globojama vilkiukų draugovė.

Reikia pastebėti, kad "Zenono Tar
vainio" skautų vyčių būrelis Detroite gy
vuoja dar tik antrus metus, bet pasižymi 
aktyvumu ir neapsiriboja vien savo būre
lio vidujiniais reikalais, bet ateina į pa
ge Ibą platesniems LSB užsimojimams.

DF įgaliotinis s.v.v.sl.Č.Anužis pa
laiko Detroite gražius ryšius su kitais 
egzilų skautų vienetais, tuo prasmingai 
talkininkaudamas Brolijos Užsienio Skyriui

O. G.

Viršelis
V. Girniaus

Skautybės įkūrėjo lordo R. BADEN - POWTXU0 knyga

Skautybė Berniukams
yra svarbiausias veikalas kiekvienam jaunuoliui, norinčiam su

kurti gražų ir laimintą savo gyvenimą.

JIE MŪSŲ PADĖTI, SUPRANTA

Londono lietuvių skautams remti bū
relis. per pirmininką Viktorą GUDELI 
"Sk. Aidui" paaukojo 10 dolerių. "Sk. Aido" 
Administracijai nepaprastai yra malonu 
pažymėti, kad šis būrelis "SA" paremia 
jau nebe pirmą kartą ir yra pirmaujantis 
visoje Kanadoje.

Didelis - skautiškas - AČIŪ priklauso 
jiems !

"SA" Administratorius

m ims
Skyrių veda: s. v. si. A. Eimantas, 

91 King Edward Ave., 
London, Ontario

* 28 Kanados skautininkai, dauguma iš 
Ontario provincijos, buvo susirinkę į spe
cialią III dalį kursų prie Lakefield, netoli 
Peterborough, Ont. Kursai tęsės nuo 
š.m. VII. 18 iki 26 dienos. Pagrindinis 
lavinimosi tikslas buvo skirtas jūrų skau
tų veiklai.

♦ Mūsų Brolijos Užsienio Skyrius yra 
užsakęs įvairių kitų tautų skautų s-gų va
dovybėms "Skautų Aidą". Tai specialieji 
prenumeratoriai. "Sk.Aido" Administra
cija yra gavusi iš jų labai šiltus atsilie
pimus apie mūsų S-gos organą bei lietuvių 
skautų veiklą.

* Arkivyskupas Sebastiano Baggio, Švento 
Sosto Delegatas Kanadai, specialioje au
diencijoje priėmė Fred J. Finlay, Kanados 
Skautų Chief Executive Commissioner. 
Commissioner'is įteikė specialią su skau
tiškomis emblemomis dovaną, o arkiv. 
Baggio, kuris pats ilgą laiką buvo labai 
aktyvus skautas, perdavė Kanados Skau
tams Popiežiaus Jono XXIII ir Italijos 
Skautų S-gos Vadovybės geriausius svei
kinimus ir linkėjimus.

* Kanados Skautų S-gos Saskatchewan 
Rajonas 1960 metais liepos 2 iki 9 dienos 
rengia IV Rajoninę Jamboree. Dalyvauti 
kviečiami visi Kanados ir JAV-bių skautai.

* 50 metų Jubiliejaus proga Rusų Tauti
nės Skautų S-gos Prancūzijos rajonas tu
rėjo pažymėtiną stovykla: ji tęsės net du 
mėnesius. Dalyvių buvo virš 150.
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RUGSĖJO 8-TOJ1
Rugsėjo 8 d. Nepriklausomoje Lietu

voje švęsdavome Tautos šventę. Po Va
sario 16-tosios tai buvo viena didžiausių 
švenčių. Miestuose jau iš vakaro būdavo 
iliuminuojami paminklai, didieji namai, 
vainikais papuošiamos mokyklos, lan
guose išstatomi Lietuvos kunigaikščių ir 
tautos didvyrių paveikslai. Išvakarėse 
eidavo organizacijos ir pavieniai žmonės 
į kapines pagerbti žuvusių dėl Lietuvos 
laisvės. Ilgos vėliavų ir vainikų eisenos 
traukdavo išpuoštomis gatvėmis. Šventė 
būdavo pradedama iškilmingomis pa
maldomis visose bažnyčiose. Prie kiek
vieno namo plevėsuodavo lietuviška tri
spalvė. Būdavo kariuomenės, mokyklų 
ir organizacijų paradai. Skautai ir skau
tės su savo vėliavomis taip pat dalyvau
davo visose eisenose ir vienetai tą dieną 
rinkdavosi į iškilmingas sueigas.

Netekus laisvės ir savojo krašto, ta 
šventė nebe taip iškilmingai švenčiama. 
Tautos nelaimės sukėlė visą eilę kitų 
minėtinų datų. Bet reikėtų ir Rugsėjo 
8-tosios nepamiršti. Tai juk garbingosios 
tautos praeities ir kilniųjų didvyrių 
šventė. “Iš praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia”, — giedame Tautos himno 
žodžius. Mūsų tautos praeitis iš tikrųjų 
yra amžinoji versmė tautiškojo darbo 
ir ryžto stiprinimui. Mūsų kunigaikščiai 
— Vytautas Didysis, Kęstutis, Gedimi
nas, Algirdas — mūsų didžioji valstybė 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų iš tolimos 
senovės mums kalbėte kalba: “Tu esi 
ainis seniausios tautos Europoje, garbė 
tau būti tokiu, dėkok Dievui, kad tu gi
mei lietuvių šeimoje, didžiuokis prieš 
kitas tautas, brangink gražiausią pasau
lyje lietuvių kalbą, gyvenk tautos sukur
tais papročiais, būk narsus ir savo kas
dieniniuose darbuose, drąsus ginant tau- 
viename gyvenimo vingyje”...
tos reikalus, taurus ir pavyzdingas kiek-

L'etuvos > 
, icionatine 
..i.Msžvydo 
Hbliotcka/

Vytautas Didysis — Lietuvos kunigaikštis

Tai kas, kad šiuo metu tauta pavergta . 
ir jos dalis po pasaulį išblaškyta. Šiai iš
blaškytai daliai ir tu, sese, broli, pri
klausai. Ateis diena, ir šauks tėvynė 
grįžti. Nemunas, Baltija, senos pilys, 
milžinkapiai, visa žemė, protėvių krau
ju ir prakaitu nušlakstyta, mūsų laukia. 
Kantriai budėkime dėl tos sugrįžimo va
landos. Vienišas Vanagas.

Savais rūpesčiais
Gal niekas taip šių dienų organizaci

jose nekelia vadovų tarpe susirūpinimo 
kaip savosios spaudos išlaikymas. Kad 
mažieji savo tarpe kalbėtų tėvų kalba, 
kad gyvasis lietuviškas žodis jų lūpose 
priprastų — matome, kad jau reikia ir 
pastangų, ir pabarimų, ir nuolatinių pa
stabėlių. Kad jie norėtų lietuviškai skai
tyti — to visko reikia dar daugiau. Bet 
reikia turėti ir ką skaityti. Akį traukian
čių margaspalvių žurnalų vaikams netu
rime ir, tur būt, neturėsime, nes tokiems 
leidiniams organizacijų ištekliai per 
menki. Reikia tenkintis tuo, ką turime
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ir stengtis tai išlaikyti. Mes turime 
“Skautų Aidą”, lankantį skaitytojus 
kiekvieną mėnesį. Deja, tai nėra ir nega
li būti vįen mūsų mažųjų laikraščiu. 
Tai yra laikraštis Sąjungos, kurioje turi
me narių įvairaus amžiaus, išsilavinimo, 
pomėgių. Dvidešimt keturiais puslapiais 
bent pusėtinai visus patenkinti yra labai 
sunku. Ne dažnai pasiekią redakciją 
skaitytojų pasisakymai turinio atžvilgiu 
labai įvairūs. Kad tie pasisakymai verti
nami, matome iš to, jog redakcija juos 
visus spausdina laikraščio skiltyse. Šių 
metų pabaigoje redakcija kartu su laik
raščiu išsiuntinės skaitytojams specia
lias anketas. Nenumeskime jų į šalį, bet 
užpildykime ir nusiųskime redakcijai, 
kuri mano, kad glaudesnis kontaktas su 
skaitytojais būtų didelis žingsnis laik
raščio tobulėjimui, geriau patenkinant 
pačius skaitytojus.

Artėja laikraščio platinimo laikas. Iš 
Jūsų vėl bus prašoma vieno kito dolerio 
prenumeratos atnaujinimui. Sunku pati
kėti, kad tai būtų perdidelis finansinis 
apsunkinimas — mokiniui, studentui, 
dirbančiajam. Taip tikrai nėra. Prisipa
žinkime — tai daugiau nerangumas, ati
dėliojimas. Ar Sąjungos nariui-rei pre
numeruoti savąjį laikraštį yra pareiga 
— patys giliau pagalvokime. Turėti sa
vąjį laikraštį tegali būti visų Sąjungos 
narių noras. Nei redakcija, nei administ
racija čia negali rodyti užsispyrimo sė
dėti po tiesioginio darbo naktimis, daž
nai nustumiant į šalį ne vieną privataus 
gyvenimo reikalą. Rodos, nesunku būtų 
visa tai suprasti ir įvertinti. Tačiau per
eitų metų “Sk. Aido” vajaus rezultatai 
parodė, kad susidomėjimas čia kalbamu 
reikalu ne visur ir ne visų buvo paten
kinamas. O kaip bus šiais metais?

Vaikų ir jaunimo perijodinė spauda — 
mūsų atveju “Sk. Aidas” — turėtų būti 
visų lietuvybės išlaikymu besirūpinan
čių remiama. Nes kas gi ateityje skaitys

Noujasis LS Brolijos Vyriousiosis Skoutininkos 
v.s. A. Matonis stovykloje. Nuotr. V. Kizlaičio

lietuviškus dienraščius, savaitraščius, jei 
priaugančioji karta, lietuviškų laikraščių 
skaitymui nebus paruošta? Ir ta prasme 
vadovai-vės — norim ar ne — neša at
sakomybę. Darykime viską, kad šieji rū
pesčiai kasmet ne didėtų, bet mažėtų.
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IŠ KONFERENCIJOS IR
X DŽIAMBORES(Iliustruotas reportažas)

V. Gegutis

Lietuviai delegatai Tarptautinėn Konferencijon (su fetromis) tarp Kuwait (šviesiose uniformose) ir Lich
tenšteino (profilis) delegatų Agra stotyje, kur išsirik iavę indų skautai ir skautės sutiko melodingomis 
dainomis. Jų dainos lyg atsispindėtų delegatų veiduose...
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Egzilų Tarybos Brolijų delegatai džiomborėje su jiems priskirtu "pusbroliu" lengvesnių ryšių reikalams. 
Iš kairės: Heiner Erendi — estų, Georgij Kishkowski — rusu, Augusto Tanghal — filipinų. Tomas Ro- 
nay — vengrų, Vyt. Čepas — lietuvių ir, pritūpęs, — Mykolas Switucha — ukrainiečių atstovai džiam- 
borinėse "saulės" kepurėse.

4

6



Amerikiečių skautų New Engiančio draugovė buvo atsivežusi milžinišką Boden-Powellio paveikslą, ku
ris nuolatos sutraukdavo lankytojų būrius jų stovyklavietėj, Džiamborėj.

Konferencijai baigiantis Indijos 
valstybės Prezidentas Rajendra 
Prasar surengė visiems delega
tams priėmimą prezidentūroje. 
Paveiksle — lietuvių delegatas 
Drįstatomos Prezidentui. Įdomu, 
kad šito kurtuazinio pokalbio 
metu Prezidentas pabrėžė, jog 
jis jau girdėjęs apie lietuvių eg- 
zilų dalyvavimą šioj Konferenci
joj. (v)
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Tarptautinės Konferencijos posėdis 
vyksta. Iš kairės: v.s. Ant. Krausas, 
indų skautininkas — Konferencijos 
tvarkdarys, G. Kishkowski — rusų, Če
pas ir H. Erendi — estų.

Tarpt. Biuro direktorius ats. gen. Dan Spry, asistuojamas Džiamborės Šefo Prudencio Langcauon, pava
duotojo Antonio Delgado, džiamborės direktoriaus Jose Panlilio ir visų septynių džiamborės pastovyklių 
viršininkų, iškelia Tarptautinio Komiteto vėliavg prie tribūnos. Aplinkui rate iškeltos visų dalyvaujan
čių tautybių skautų vėliavos, jų tarpe plevėsavo ir Lietuvos trispalvė, (v)
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VOKIETIJOS RAJONO SKAUČIŲ 
STOVYKLAPo ilgesnės pertraukos Vokietijos Rajono skautės šią vasarą vėl susitiko stovykloje — Immenhausene, netoli Kasse- lio. Stovyklavome ne vienos, bet su dar septynių tautybių skautėmis: amerikietėmis, kanadietėmis, anglėmis, prancūzėmis, vengrėmis, latvėmis ir estėmis. Visos buvome viešnios vokiečių skaučių — Bund Deutscher Pfadfinderinnen.Visos stovyklos dėmesio centre buvo naujai pastatytas namas, prie kurio pastatymo ir įrengimo prisidėjo kiekviena skautė kokiu nors būdu ir kurio šventinti skautės suvažiavo iš visų Vokietijos kampų. Norėdamos pasidalinti savo džiaugsmu jos pasikvietė ir visų Vokietijoje gyvenančių tautų skautes — kaip aftantes, taip ir pabėgėles. Per namo šventinimo iškilmes buvo paminėtas namo tikslas “statyti tiltą iš širdies j širdį, iš žmogaus į žmogų, iš krašto į kraštą”. Šį šūkį stengdamosios įgyvendinti jos pasikvietė svetimšales skautes į savo stovyklą ir parodė ypač daug prielankumo pabėgėlėms skautėms.Bendru stovyklos obalsiu buvo pasirinktas Lordo Baden-Powell’io paskatinimas skleisti džiaugsmą: “Kaip gražu padaryti kitiems džiaugsmo. Tai yra pats tikrasis gyvenimas”.Mūsų būrelis iš 16 skaučių stovyklavo atskiroje pastovyklėje, kurią įsirengėme ir išpuošėme lietuvišku būdu. Papuošimai, o ypač kryžius, sukėlė visų praei-

Sesės prie savo pastovyklės vortų . . .nančių ar apsilankančių skaučių ir svečių susidomėjimą. Kelias dienas buvome paruošusios lietuviškų rankdarbių parodėlę; čia visos gėrėjosi juostomis ir prašė pamokyti jas austi. Stovyklai baigiantis, ne viena vokietaitė skautė vežėsi namo pirmą savo austą juostelę .Be to, visoms labai patiko tautiniai šokiai — ypatingai kepurinė ir kubilas, kuriuos šokome laužo metu, skirto svetimtaučių pasirodymams. Tai buvo vienas tų laužų, kur susirinkdavo visos stovyklos dalyvės — virš 500 skaučių. Šalia šių didžiųjų mes turėdavome savo mažus lauželius. Prie vieno iš jų, paskutinį vakarą, Birutė Girdvainytė davė įžodį, kuris visoms pa-

Turėjome ir parodėlę . ..
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darė gilaus įspūdžio, nes duoti įžodį laužo metu gamtos prieglobstyje reta proga.Iš mūsų šeimininkių .vokiečių skaučių, turėjome galimybės pasimokyti stovyklavimo technikos, organizacijos, laužų parengimo ir kitų dalykų. Laužai gerokai skiriasi nuo mūsiškių, nes- jie būna rimti, dainuojamos ramesnės vakarinės dainos, paskaitoma kokia trumpa apysakėlė. Mums naujiena ir vadinamoji Robinzono diena. Iš ryto, gavę maisto visai dienai, išžygiavome pasidalinusios į dvi grupes atlikti duotų uždavinių. Iš jų, tur būt, sunkiausias buvo be puodo ar kokio kito indelio pasigaminti iš žalios mėsos, miltų, kiaušinių ir kitokių priedų įmanomus valgyti pietus! Atsiminėme Eglę, 

Žalčių karalienę, ir tikrai skanius pietus pasigaminome.Buvo progos susipažinti ir kitų tautybių skautėmis, jų uniforma, organizacija ir papročiais. Išmokome daug naujų dainų ir jas išmokėme lietuviškų; “Ant kalno mūrai” ir “Lauželis” buvo mėgiamiausios.Sunku ir išpasakoti visus įspūdžius ir nuotykius, kuriuos patyrėme per tą dešimtį dienų nuo liepos 26 iki rugpiūčio 5. Nors kartais tekdavo ir gerokai padirbėti, bet tas tik padėjo įgyti daugiau patyrimo, o važiuodamos namo mes tikrai įvykdėme stovyklos vadovės norą iš stovyklos parsivežti maišą džiaugsmo ir skautiškos dvasios. A. R.

8

Prie darbų, darbelių 
virtuvėje . . .
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PRIE PYMATUNING EŽERO

Kun. B. Sugintas atnašau
ja šv. Mišias. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus

(sks) Cleveland© Neringos ir Pilėnų 
tuntų skautės ir skautai rugp. 1-15 d. tu
rėjo nepaprastai puikią stovyklą prie di
dingo Pymatuning ežero, Pennsylvanijos 
valstybiniame parke. Stovyklavo visas 
pusšimtis Neringos skaučių, Stp. Da
riaus laivo jūrų skautai ir šią vasarą at
gaivintosios DLK Kęstučio dr-vės skau
tai ir vilkiukai. Parke erdvu — kiekvie
nas vienetas turėjo savo kiemą su bū
dingais papuošimais. Jau įsikūrimo sa

vaitgalį stovyklautojus atvežę tėvai 
džiaugėsi puikiai parinkta vieta stovyk
lai. Tas be abejo paskatino visus gau
siai atsilankyti sekmadienį, rugp. 9 d. 
Stovyklon taip pat atkeliavo Clevelande 
viešįs kun. B. Sugintas, kuris po atviru 
dangumi atnašavo šv. Mišias.

Sekmadienio oras Clevelande buvo 
kiek neaiškus, bet prie Pymatuning ar 
tik ne jaunųjų stovyklautojų džiaugs
minga nuotaika atsikvietė saulutę — die-

Nuleidžiame vėliavas . . .
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Tėvų komiteto pirm. p. E. 
Steponavičius dešrelių ke
pimo varžybose . . .

Nuotr. V. Kizlaičio

na buvo nepaprastai puiki miestiečių 
plaučiams pravėdinti ir pasigėrėti gam
ta. Ežere blaškėsi smagus vėjelis, kurio 
dėka daugelis stovyklos svečių su jūrų 
skautais maloniai paburiavo jolėmis.

Stovyklautojams buvo maloni svečių 
išlaikyta tradicija — sekmadienio davi

Skoutė kond. R. Juškėnaitė duoda įžodį.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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nys buvo pagerintas skaniomis lauktu
vėmis — vaisvandeniais, ledais ir pyra
gaičiais. Ačiū visiems iš pat jaunų šir
džių gilumos!

Po pavakarių buvo kuklios iškilmės 
prie stovyklos vėliavų. Tuntininkų ir sto
vyklinių vadovų įsakymais atžymėti pa
skyrimai ir pakeitimai vienetuose. Ten 
pat prie gimtosios trispalvės penkios 
skautės kandidatės davė skautės įžodį. 
Vadovės ir mamytės joms užrišo kakla
raiščių mazgelius, o jūrų skautų vardu 
“dėdė” Rimas pasveikino ir apdovanojo 
kiekvieną lauko gėlių puokšte. Leidžiant 
vėliavas, jausmingai ežeran nuskrido 
Tautos himnas ir Marijos giesmė. Po iš
kilmių šaunūs jūrų skautai neišlaikė 
rimties ir smagiai pamėtė oran savo nau
ją laivo vadą.

Visos stovyklos viršininkas buvo jūrų 
v.s. Vladas Petukauskas. Skautėms va
dovavo N. Garlaitė. Kęstutėnai buvo 
stropioje v.s. Vyt. Civinsko globoje.

Stovykla paliko neišdildomus įspū
džius pirmą kartą stovyklavusiems, bus 
maloniai prisimenama senų stovyklinių 
vilkų, o svarbiausia davė daug patirties 
ir progų pasireikšti jauniems vadovams 
ir vadovėms. Ateityje šie jauni vadovai 
ir vadovės sumaniau vadovaus savo vie
netams dėka šią vasarą gauto patyrimo. 
Tai buvo tikra GERO VĖJO stovykla!
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Dykaduonis
Alfa SušinskasRugsėjo mėnuo atidaro visų rūšių mokyklų duris, ir milionai jaunųjų suguža į jas šviestis ir ruoštis gyvenimui, kad būtų naudingesni sau ir kitiems. Mokykla yra sunkaus ir rimto darbo vietovė. Tam tikra prasme, ji yra šventa vieta, kurios paskirtis, Kūrėjo sutvarkymu, yra išugdyti šventą bei kilnią jaunojo žmogaus asmenybę, belavinant jo protą, betaurinant širdį ir bestiprinant jo valią. Savo esme mokykla yra priešinga dykinėjimui. Mokinys ar studentas ir dykaduonis yra dvi tarpusavyje prieštaraujančios ir nesuderinamos sąvokos. Mokykla ruošia žmogų gyvenimo darbui, o ne dykaduoniavimui.Kada jaunieji pluša no mokyklas, lyg skruzdėlės po skruzdėlyną, už mokyklos sienų gyvenime nemaža slankioja ir tokių, kurie darbą palieka kitiems, o patys tesinaudoja kitų darbo vaisiais, nors jie yra sveiki ir pajėgūs dirbti, ir lengvai galėtų prisidėti prie kitų laimės kūrimo. Šitokius vadiname dykaduoniais.Dykaduonis arba veltėdys mūsų kalboje yra labai tikslus žodis, taikliai charakterizuojąs žmogų tinginį, gyvenantį tik savo gerovei iš kitų žmonių darbo. Dykaduonis ne pats teisingu būdu užsidirba pragyvenimą, bet jį pasirūpina ar gauna be jokio naudingo darbo ir be garbingo vargo iš savo pusės. Ne dykaduonis, kas dėl kurių nors priežasčių negali dirbti ir dėl to gyvena ne iš savo triūso.

Dykaduoniavimas yra dvasinės žmogaus menkystės vaisius. Dykaduonis niekuomet negyvena kilniais idealais, nes jų jis neturi. Jo visos pastangos esti nukreiptos į medžiaginį pasinaudojimą bei patogumą ir į lengvą gyvenimą. Jis nieko naudingo neduoda kitiems žmonėms — niekuo neprisideda jų gerovei kelti. Jis yra žemas savanaudis.Tarp įvairių visuomenės sluogsnių būna mažesnių ir didesnių, net tikrai didelių dykaduonių, kurių gyvenimo būdo ir tikslo jokie samprotavimai negali pateisinti.Jis dar jaunas vyrukas ir ne iš kvailųjų. Jis taip pat ir pakankamai apsišvietęs. Netikę jaunystės draugai įdiegia jame dykaduoniavimo polinkį, ir juo toliau, juo vis labiau jis pradeda laužyti sau galvą, kaip čia pradėtų riebiai gyventi, nieko nedirbdamas ir nevergdamas.Jis nutaria susigauti turtingą našlę ir ją vesti.To ilgai laukti jam nereikia: turtingų našlių nėra taipjau reta, ir jis, apsukrus vyrukas, pasidairęs ir pavažinėjęs, kaip tik tokią ir užtinka.Ji yra labai turtinga, nors ir ne pagal jo skonį. Tiesą sakant, ji viskuo nuo jo skiriasi, ir niekas jų tarp savęs ne jungia. Tačiau tai jam yra visai nesvarbu...Vedęs ją, jis jaučiasi pasiekęs tikslą: nieko jam nebereikia dirbti, visur abu važinėjasi, visur panigėlius švaisto. Ir

Clevelando paukštytės po 
dienos iškylos iiūri sesių 
pasirodymo.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Skyrių veda jūr. s. B. Stundžia, 53 Yorkleigh Ave.,Weston,Ont.

GELBĖJIMO PRIEVOLĖ JAV 
vyr. valt. A. AndrašiūnasGelbėtojas yra asmuo, kuris savanoriškai suteikia pagelbą, prisidėdamas prie turto ar žmonių gyvybių išgelbėjimo, neturėdamas jokių ryšių su laivu, ištiktu nelaimės, o jo suteikta pagelba neturi nieke bendro turėti su jo darbu, už kurį gauna atlyginimą.Pagelba yra visiškai savanoriškai atlikta tarnyba, laivui ištiktam nelaimės ir reikalingam pagelbos, savanoriškai ar paprašytam. Ši tarnyba gali būti suteikta ir atlikta Įvairiais būdais, bet, kad už suteiktą pagelbą būtų galima išreikalauti užmokestį, pagelba turi būti vertinga ištiktam nelaimės ir suteikta jūreiviškai nuosavybei.

Asmuo, kuris pareikalauja atlyginimo, už savo prisidėjimą prie turto išgelbėjimo, turi būti savanoris, kurį joks įstatymas neverčia tai daryti.1919 ir 1925 metų laikotarpyje, kai dar nebuvo JAV jokių turto ir gyvybės išgelbėjimo įstatymų, mediniai cementiniai ir metaliniai laivai, daugiausia prekiniai garlaiviai, įvariausių nelaimių ištikti, turėjo šauktis pagelbos ar būti par- velkami į uostus. Dėl to tuo metu, tūkstančiai jūrininkų reikalavo atlyginimo už turto išgelbėjimą, prie kurio jie vienokiu ar kitokiu būdu buvo prisidėję. Tam tikslui buvo pravesti- “Išgelbėtų daiktų įstatymai” tokio turinio:“Žmogaus gyvybės išgelbėtojai, kurie nors ir neprisidėjo prie turto išgelbėjimo, turi gauti pakenčiamą to turto dalį, kaip atlyginimą”.taip belėbaujant ir bedykinėjant, prabėga nemaža metelių, o su jais prabėga ir visi didieji turteliai. Jo žmona miršta. Jis gi pabaigia iššvaistyti buvusiųjų turtų likučius ir susirgęs atsiduria prieglaudoje.Ši yra tipiška moterų dykaduonių atstovė. Jos gyvenimo tikslas — ištaigingai gyventi nedirbant ir nieko naudingo neveikiant. Iš kur pinigų? Jų pasirūpina ji vedybomis. Jau keletą kartų ji yra buvusi ištekėjusi ir tiek pat kartų persiskyrusi. Kurį metą pagyvenusi su pasigautu vyru, ji pradeda jį kaltinti kuriais nors baisiais nusikaltimais, o jei šitaip negali, tai nors dvasiniu žiaurumu. Viskas jos numatyta ir suplanuota iš anksto. Dėl jos sukto sugebėjimo kaltinti ir įrodinėti, per skyrybas teismas jai vis priskiria gerą vyro turtelio dalį, nes jos sužvejotieji vyreliai, kaip taisyklė, esti turtingi žmonės (juk tokių jai ir tereikia).O argi retas ir šitoks mergaitės ar moters gyvenimo tisklas:

— Ak kad tik gaučiau turtingą vyrą! Tada galėčiau nieko nedirbti ir gyvenčiau kaip inkstas taukuose — kaip kokia karalienė!...Taigi — visko turėti nieko nedirbant...Tačiau ne toks yra moters tikslas! Jos paskirtis yra ne dykinėti, bet mylėti ir aukotis, kad tuo ji pati pasiektų garbingą bei tikrą laimę ir kitam ar kitiems ją sutiektų. Jei vieninteliai moters idealai tėra turtai, ištaiga ir lengvas gyvenimas, tada ji neturi moteriškojo kilnumo.Įvairūs žmonių apgavikai, gyveną iš nenaudingo verslo visuomenei, visokie piniguočiai, paveldėjimais ar kitaip praturtėję ir po to nieko naudingo nebevei- kią vis yra dykaduoniai. Deja, jų esti įvairiausių rūšių ir visur pasitaiko.Kiekvienas žmogus yra Pasaulio Kūrėjo skirtas dirbti ir veikti pagal savo dvasinį bei fizinį sugebėjimą. Kas savo gerovę susikuria iš kitų darbo, yra dykaduonis. Būdamas toks, jis nusikalsta ne tik Viešpačiui Dievui, bet ir visuomenei.
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JAV laivyno kontr-admi- 
rolas kalbasi su lietuvių 
jūrų skautu.

Nuotr. L. Knopfmilerio“Kiekvienas asmuo, vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjęs prie turto išgelbėjimo ar padėdamas išgelbėti visą ar bent jau dalį to turto, turi gauti pakenčiamą turto dalį. Užmokestis neliečia skęstančio laivo savininko. Visas užmokestis turi būti išdalintas iš išgelbėto turto”.Joks laivo kapitonas negali būti priverstas suteikti pagelbą kitiems, tačiau, kitais atvejais, jis gali būti nubaustas už nesuteikimą pagelbos, kaip kad įstatymas sako:“Kapitonas, arba atsakingas už laivą asmuo, kaip galint vengdamas pavojaus savo laivui ir laive esantiems žmonėms, turi suteikti pagelbą kiekvienam žmogui atrastam atviroje jūroje, kuriam gresia pavojus nuskęsti ar nebegrįžti į uostą. Jeigu jis to nepadarys, jis bus teisiamas ir galimai baudžiamas ne daugiau kaip $1.000, arba kalėjimu ne daugiau kaip dviems metams, arba abu”.Tačiau pasitaiko ir taip, kad į pagelbą atskuba du laivai, iš kurių vienas išgelbs- ti keleivius ir įgulą, tuo tarpu antrasis — turtą. Aišku, turtą išgelbėjusio laivo kapitonas tuojau pareiškia, kad laivas, išgelbėjęs žmones ir įgulą, neturi teisės gauti bet kokios išgelbėto turto dalies, kadangi iš jo pusės nebuvo prisidėta prie turto išgelbėjimo. Tokį ginčą perima teismai ir dažnai pasitaiko, kad laivui, išgelbėjusiam įgulą ir žmones, nepriteisia jokio atlyginimo. Bet nesvarbu, kuriam laivui būtų išgelbėtas turtas priteistas, kapitonas išgelbėjęs keleivius ir
14

įgulą, visuomet turės geresnį vardą.Kai paskendusio laivo išgelbėtas turtas yra teismo žinioje, dveji metai yra duota sutvarkyti dokumentus to turto atgavimui ir kiti dvieji metai duodami bylos kėlimui dėl turto atlyginimo.
MUMS RAŠO

Mielas Skautininke!
Pewankee kalnuose, tarp ąžuolų senelių, būre

lis jūrų skaučių stovyklauja. Su skautiška dvasia 
džiūgaujant čia miške ir semiamės jėgų atlikti 
skautiškų darbų. Mes ruošiamės gyvenimui, tom 
atsakingom pareigom, kurias mūsų garbinga lietu
viška kilmė giliai j širdis jrašė.

O Jūs, mielas broli, padėjot praminti tą taką, 
kuriuo mes nedrąsiai keliaujam, ir nepaklysim 
mes, jei pasieks mus Jūsų darbų atgarsiai.

Mūsų pasiryžimas kurt laužą prie Baltijos tarp 
girių Lietuvos.

"Gilšės" stovyklos sesės.
8. 12. 1959.

7 avo teisybė, Anuprai, laivas yra paskendęs . ..
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Skyrių'veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood St..Los Angeles 26,Calif.

URANIJAUS BEIEŠKANT
(tąsa)

Pasipildę benzino, nuvykstame papie
tauti. Pats miestelis teturi vos 60 gyven
tojų, bet reikia atsiminti, kad artimiau
sias didesnis miestukas į šiaurę — Alice 
Springs už 300 mylių, gi į vakarus teks 
skaičiuoti tūkstančius mylių, o rytuose 
biauriausia Australijos dykuma — Simp
son Desert.

Šiaip ar taip tai yra didžiausias šios 
apylinkės Pietų Australijos valstijos gal
vijų centras su viešbučiu, parduotuve, 
pašto įstaiga, policijos nuovada ir ligo
nine, kuri, deja, neturi gydytojo... Svar
biausia, kad šis miestelis yra prie vie
nintelio geležinkelio, einančio į Austra
lijos centrą. Kadangi iš čia geležinkelis 
nutiestas į Alice Springs be didesnių 
vingių, tai pakilęs atsilošiu sėdynėje ir 
skrendu pagal jį be avigacinių rūpesčių.

Oras malonus ir ramus. Peteris snau
džia, o aš seku beveik nesikeičiančius 
vaizdus ir geležinkelį, kuris buvo baig
tas tiesti 1929 m. Iki to laiko čia buvo tik 
telegrafo linija, nutiesta 1872 m., vos 
10 metų praėjus po to, kai tyrinėtojas 
Stuart pirmą kartą peržengė šį konti
nentą iš pietų į šiaurę. Ši linija sujungė 
pietinę Australiją su Darvinu ir iš ten 
povandeniniu kabeliu su likusiu pa
sauliu.

Apačioje pamatau traukinį. Jis vadi
nasi “Ghan”. ir praeina tik kartą į savai
tę. Seniau čia visas susisiekimas vykda
vo afganistaniečių kupranugarių varo
mais karavanais. Jie buvo vadinami Af
ghan arba trumpiau — Ghan.

Neseniai šiam traukiniui parūpino di- 
zelinį garvežį, bet jis kaip ir senasis 
Ghan niekad neskuba. Jei vietiniai gy
ventojai sako, kad Ghan atvykęs laiku, 
tai reiškia, kad jis atvyko tvarkaraštyje 
numatytą dieną. Neretai jis suvėluoja 
dvi ar tris dienas.

Po 70 minučių perskrendame Pietų 
Australijos valstijos sieną ir atsiduria
me Šiaurinėje Teritorijoje. Ji užima apie 
šeštadalį viso Australijos žemyno, bet 
teturi vos 0.2% jos gyventojų t.y. 
523.630 kv. mylių plote gyvena tik 16.000 
(neskaitant juodukų) žmonių. Trijuose 
didžiausiuose miestuose yra apie 13.000 
gyventojų — kiti 3.000 gyvena kituose 
mie steliuose ir ūkiuose. Kraštas tikrai 
labai retai apgyventas.

Geležinkelis kerta gana daug upių. 
Vienos jų yra siauros, kitos tikrai pla
čios,-bet visos sausos. Vanduo jomis teka 
tik ilgo ir stipraus lietaus metu.

Pakeliui matome kelias traukinio sto
teles, bet pirmą miestelį pasiekiame per
skridę 150 mylių atstumą. Tai Finke, sto
vįs prie didelės sausos upės. Viešbutis, 
pašto įstaiga, parduotuvė, policijos nuo
vada (vienas policininkas)... Viso penki 
pastatai ir 20 gyventojų. Miestelis ne
vertas miestelio vardo, bet čia daugumas 
tokiu ir jie aptarnauja milžiniškus plo
tus.

Iki šiol buvęs gana lygus žemės pavir
šius pasidaro groblėtas ir vis daugyn iš
raižytas uolų virtinėmis. Oras pasidaro 
neramus ir pradeda svaidyti lėktuvą..To
lumoje iškyla kalnų grandinės, vadina
mos MacDonell Ranges. Netrukus jau 
galime išskirti garsųjį tarpeklį Heavitree 
Gap, pro kurį pamatome ir miestelį — 
Alice Springs.

Praskrendame paskutinio karo metu 
pastatytą trijų gerų tūpimo takų aerod
romą ir artėjame prie tarpeklio, kuriuo 
eina geležinkelis, telefono linija, kelias 
ir Todd upė. Ji, žinoma, sausa, bet vieti-

Kurių gi Sąjungoje dougiou?
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niai gyventojai jos sausa nevadina, nes pasikasus dugne galima visada užtikti vandens. Pačia upės vaga vanduo teka tik kelis kartus per metus, po labai gero lietaus. Prieš kurį laiką vandens srovė sugavo šios upės sausu dugnu bevažiuojantį džipą ir prigirdė visus juo važiavusius žmones.Pagaliau prieš akis išsitiesia puikus vaizdas — gražus 2.850 gyventojų miestelis su tiesiomis gatvėmis ir mažais namukais, įsispraudęs tarp labai įdomios formos rusvai rudų kalnų. Spalvų įvairumas, o ypatingai žalios pievutės, tikrai maloniai nuteikia po trijų valandų skridimo virš pilkšvai rudo, pliko žemės paviršiaus.Apsukame ratą aplink miestelį ir leidžiamės į senąjį Alice Springs aerodromą, kurs dabar priklauso Connellan Airways bendrovei. Jo du nelygūs ir trumpoki žvirgždu išpilti tūpimo takai išsitiesę tarp kalnų ir kapinių prie pat miestelio. Lėktuvą smarkiai blaško, ir aš pasirengiu sudėtingam tūpimui, bet prie žemės oras aprimsta ir aš nutupdau lėktuvą be jokio vargo.Prie angarų mus pasitinka vyr. inžinierius. Mes buvome pasiuntę iš Adelaidės jam telegramą, prašydami 50 valandinės apžiūros mūsų lėktuvui. Iš inžinieriaus sužinome, kad jis šiandien mums padėti negalėsiąs, bet pažada rytoj iki pietų lėktuvą sutvarkyti.Savo Austerį įstumiame į angarą ir išvykstame pasidairyti po miestelį. Pirmas įspūdis neblogas — visur švaru ir tvarkinga, bet svarbiausia, kad jis įsikūręs labai gražioje aplinkoje. Pagrindinė gatvė, kain ir upė, pavadinta Todd vardu. Tasai Todd buvo vyriausias Adelaidės pašto viršininkas, vadovavęs transkontinentinės telegrafo linijos tiesimui 1870- 1872 m. Pats miestelis buvo pavadintas jo žmonos vardu.Kai mes išvykome iš Adelaidės, ten oras buvo šaltas ir nemalonus, bet čia apie 1.000 mylių į šiaurę yra daugiau negu šilta, ir visi, kaip skautų stovykloje, vaikšto trumpom kelnėm. Taigi ir mudu sugrįžę į viešbutį susipakavom savo ilgas kelnes. Šiaip ar taip trumpos skautiškos kelnės yra be galo patogios.Vakare pirmą kartą sėdžiu kino teatre, kurs įrengtas po atviru dangumi. Pasirodo, kad visi šiaurės Australijos kinai neturi stogų. Tai žymiai pigiau negu su su stogu ir brangiu šaldymu, o žiūrovams labai malonu, kai nelyja.16

Lėktuvo pataisa užtruko šiek tiek ilgiau negu tikėtasi, ir mes palikome tik trečią valandą, tūpdami po 15 minučių pagrindiniame aerodrome papildyti benzino.Kadangi gautame meteorologijos lape buvo pažymėtas 12 mazgų šiaurės vėjas, tai pagal mano apskaičiavimą Tennant Creek pasiektume jau sutemus. Tačiau tikėjausi, kad skrendant greičiau ir galint vėjui į vakarą aptilti, mes turėtumėm tūpti su paskutiniais saulės spinduliais. Taigi negaištant laiko, pakylame 15.30 vai.Pereito karo metu su amerikiečių mašinomis ir pagalba iš Alice Springs į Darviną buvo nutiestas puikus asfaltuotas kelias —Stuart Highway. Man buvo patarta skristi pagal šį kelią ir gedimo atveju ant jo tūpti. Aš to nedariau, nes kelias daro didelį vingį į vakarus ir jį sekdamas sugaiščiau per daug laiko. Skrendu tiesia linija. Kelias pasisuka kairėn ir greit išnyksta iš akių. Skrendame virš tuščio krašto, vadinamo “Never-Never”.Išbuvę ore pusantros valandos ir nu- skridę 150 mylių, pradedame įžiūrėti iš kairės ateinantį kelią ir netrukus atsiduriame virš jo ties keletos pastatų miestuku — Barrow Creek. Čia buvo pastatyta telegrafo pakartojimo stotis. Praeinant didelius atstumus, garsai susilpnė- davo, todėl kas 200 mylių tekdavo juos pakartoti. Šios stotys būdavo laukinių užpuldinėjamos, ir čia 1879 m. laukiniai 2 tarnautojus užmušė ietimis. Mudu nesėkmingai stengiamės įžiūrėti jų kapus, kurie turi būti kažkur čia prie kelio.Toliau mūsų skridimo linija beveik visiškai sutampa su Stuar Highway, ir po 45 minučių praskrendame vienišą viešbutį Wauchope. Tik 70 mylių beliko iki tikslo, bet saulė jau visai žemai. Dar apie pusvalandį ji išsilaiko virš horizonto ir tada pradeda labai staigiai temti.Tolumoje pasirodo žiburėlis, bet tai tik viena iš kasyklų stovyklų. Tačiau iš toliau suspindi mirksinti aerodromo šviesa ir po kiek laiko mes sukame virš Tennant Creek miestelio.(bus daugiau)
oro sk. v.sl. Z. Koronkevičius.
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GIMTOSIOS ŽEMĖS ŠAUKSMAS 
(Ištrauka iš P. Enskaičio spausdinamos 

knygos)

Išdidžiai iškėlęs savo kauburį nakties 
šešėliuose dunkso Napoleono kalnas. Ty
liai ošia kalno šlaitą apglobę medžiai, 
pritariami čia pat čiurlenančių Nemuno 
bangų.

Kalno viršūnėje linksmai traška lau
žas, prie kurio susėdę keletas jaunuolių 
šnekučiuojasi.

— Petrai, — taria vienas jaunuolis, — 
tu nori įžengti į skauto vyčio kelią. Ži
nok, kad šis kelias yra sunkus, pilnas 
pareigų, — vien tarnavimas artimui be 
atlyginimo. Juo einant teks daug auko
tis, kartais rizikuoti ir gyvybę. Tavęs 
niekas neverčia šį kelią pasirinkti, tad 
apsigalvok, — mes paliekame tave vieną 
apsisvarstyti.

Tyliai be žodžių pasikelia jaunuoliai 
ir išnyksta medžių šešėliuose. Petras lie
ka vienas prie smilkstančio lauželio ir 
susimąsto. Pro jį praslenka keletas skau- 
tavimo metų Šakių gimnazijoje. Tai bu
vo linksmas laikas — sueigos, iškylos, 
stovyklos. Tai buvo tik pasiruošimas gy
venimui, dabar ateina tikrasis darbas. 
Ar jis pajėgs juo eiti?

— Aukotis artimui be atlyginimo, — 
skamba Petrui tik ką pasakyti jo būrelio 
vado žodžiai.

— Argi taip jau ir yra, — mąsto Pet
ras, — argi nėra jokio atlyginimo? O po 

atlikto darbo, po paramos artimui, ai 
nėra vidinio pasitenkinimo, ar nėra 
džiaugsmo? Ar tai ne atlyginimas?

Petras prisimena Vaižganto žodžius: 
“Laimės jieškojau kitiems, o pats lai
mingas tapau”.

Jo budėjimą pertraukia irklų puške- 
jimas Nemune. Petras įlipa į bokštelį, 
esantį kalno viršūnėje ir pro medžių 
šakas žiūri.

Mėnulio nušviesta sidabrine Nemuno 
juosta supasi laivelis. Jis skrodžia sker
sai upę, bet kažkaip nelygiai — laivelis 
mėtosi į šonus, svyruoja.

— Kažkas čia netvarkoje, — taria sau 
Petras ir dar labiau išplečia akis.

Laivelis jau viduryje Nemuno. Matyti 
du siluetai — irklininkas ir kitas, atrodo 
lyg moteris. Staiga laivelis stipriai su
sverdi ir apsiverčia. Pasigirsta pūkštelė
jimas vandenyje ir silpnas — “Gelbė
kit!”.

Petras šuoliu nurieda nuo kalno ir me
tasi į vandenį. Prityrusio plaukiko šuo
liais artėja prie nelaimės vietos. Kelti
ninkas įsikabinęs į apverstos valties 
kraštą stipriai laikosi. Moteris, srovės 
panešta toliau, dar laikosi virš vandens.

Petras griebia moterį ir pritraukia 
prie laivelio. Kartu su keltininku pajėgia 
atversti laivelį ir įtraukti moterį bei kel-

Toronto Šatrijos tuntas at
šventė savo dešimtmetį. 
Iškilmingos sueigos metu 
kolba viešnia iš Čikagos 
v.s. Z. Juškevičienė.

Nuotr. St. Dabkaus
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Vilkiukų vajus prasidėjo . . .

tininką vidų. Ir kada jau buvo išlietas 
iš valties vanduo ir paimti irklai į stip
rias Petro rankas, tik dabar Petras pa
žiūri j moterį ir sušunka:

— Mėta!
Taip, tai buvo Mėta Surgintaitė, jo 

kaimynė. Ji užtrukusi pas draugę Šan
čiuose ir, norėdama greičiau pasiekti na
mus, kėlėsi per Nemuną užuot ėjusi ap
linkui per.Žaliąjį tiltą. Bet keltininkas 
buvo girtas, ir įvyko nelaimė.

Tyliame vasaros alsavime Aukštosios 
Fredos liepynas paskendęs prieblandose. 
Tik plente, kuris kerta liepyną, žėri mė
nulio nušviesta sidabro juosta.

Šia juosta, po nelaimingo “išsimaudy
mo” Nemune, Mėta skuba į namus. Per
mirkę drabužiai slegia pečius, tačiau 
mergaitė to nejaučia — ji visa savo esy
be įsijautus į nakties didingumą: liepų 
skleidžiantis kvapas slopina ją, šimtabal- 
sis lakštingalų suokimas kelia jos sielą 
aukštyn.

— Kaip gerai, kad paklausiau gimto
sios žemės šauksmo ir pasukau čia, — 
mąsto mergaitė, — buvau jau pasiruošus 
jš palikti.

Ir Mėta prisimena tą lūžį, tą posūkį, 
kada ji pakluso šiam žemės balsui.

Tai buvo Mėtai baigus keturias Šakių 
gimnazijos klases. Toliau lankyti gimna
zijos buvo netikslu, nes vis vien baigti 
aukštojo mokslo tėveliai leisti negalės
— neturės lėšų, tad reikėjo pasirinkti ką 
toliau daryti — pasilikti ūkyje ar moky
tis ką nors praktiško. Ir Mėta nutarė 
tapti mokytoja. Jau paduotas ir priim
tas prašymas į Marijampolės Mokytojų 
Seminariją ir tik kelios dienos liko iki 
mokslo pradžios.

Tą dieną Mėta dirbo laukuose ir pri
vargusi atsigulė. Ilgai negalėjo užmigti
— visokios mintys sukosi galvoje. Net 
sausa ir trošku pasidarė burnoje.

— Būt gerai suvalgyti skanų obuolį, 
o tokie jau prinokę vasariniai, — pagal
vojo Mėta ir iššokus iš lovos nubėgo į 
sodą.

Sodas skendėjo mėnulio šviesoje, buvo 
matomas kiekvienas lapelis, bet jokio 
obuolio. Net mažiausio ne tik ant žemės 
nukritusio, bet ir medžiuose. Vietoje 
obuolių medžiuose kabojo didelės si
dabrinės ašaros.

— Ko jūs verkiate? — nustebusi ne
jučiomis ištarė Mėta.

— Liekame mes našlaičiai, tu išva
žiuoji, palieki mus. Kas mus prižiūrės?
— ir skaudžiai suaimanavo visas sodas.

Rytą Mėta atsikėlusi nežinojo, ar šios 
nakties įvykis buvo tikrovė ar tik sap
nas, bet po poros dienų vietoj Marijam
polės išvažiavo į Fredos Sodininkystės 
mokyklą.

— Tai vis Viešpaties vedimas, Jo jau
čiamoji ranka mūsų keliuose, — mąsto 
mergaitė, eidama liepyno taku. “Jis iš
renka kas mums geriausia” — atskamba 
šventraščio žodžiai, ir merginos vidų už
pildo gilus dėkingumas Jam, dar dides
nis atsidavimas Jo valiai, Jo vedimui.

Ir Mėtos keliai linksta, ji suklumpa po 
šimtamete liepa. Jos visa esybė jungiasi 
su Aukščiausiuoju maldoje. Jai pritaria 
skardžiuje lakštingalų balsai, tartum an
gelų giedojimas, girdėtas aną pirmąją 
Kalėdų naktį.

■DQUGIQU VILKIUKŲ BROLIJAI?
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Pažadas
Skiltininkas Rimas buvo puikus akor

deonistas. Skautų parengimuose bei lau
žuose be jo negalima buvo apsieiti. Bet 
pagroti jj dažnai kviesdavo ir vietos 
lietuviškas jaunimas.

Šių metų Jonines tautiečio Bivainio 
ūkyje suruošė skautai vyčiai. Už nuosta
biai puikiai atliktą lietuviškų dainų py
nę Joninių programoje Rimas susilaukė 
labai daug karštų katučių ir užtarnauto 
pagyrimo. Tačiau šokių, ypač pačių 
“moderniausių” Rimas nemėgo. Todėl po 
savo pasirodymo, apie 11 vai. vak. jis 
patraukė namų link. Nors Bivainio ūkis, 
kur vyko Joninės, buvo už trijų mylių 
nuo miesto, Rimas nutarė keliauti pės
čias. Ėjo trumpesniu keliu, takeliu pa
lei upę.

Naktis buvo graži. Vasaros kvapsniu, 
nuostabia tyla ir šv. Jono vabalėlių žais
mu. Rimas buvo tiesiog sužavėtas ir ėjo 
labai pamažu. Netrukus Rimą takelis 
įvedė į kitą paupio ūkį. Kai Rimas ėjo 
per sodybą šviesų nebuvo matyti, bet jo 
dėmesį atkreipė palengva kyląs langas, 
pro kurį išlindo du vyrai, maišais ne
šini. Rimas pritūpė, bet jo staigų jude
sį, matyt, tie vyrai pastebėjo, nes bema
tant atsirado prie jo. Pirmojo vyro Ri
mas niekad nebuvo matęs, bet antrąjį 
tuoj atpažino. Tai buvo netoliese nuo 
Rimo gyvenąs padauža, girtuoklis ir va
gišius Keith. Rimas tuoj suprato užti

kęs įsibrovėlius - vagis, pasinaudojusius 
proga, kai visi buvo išėję į Jonines.

— Kas tu ir ko čia slankioji? — pro 
dantis piktai iššvokštė nepažįstamisis ir 
veik įrėmė į Rimo krūtinę revolverį.

— Aš... aš einu namo, — išsigandęs 
bandė aiškintis Rimas. Tuo tarpu pri
ėjo Keith ir paėmęs Rimą už smakro 
taip pat piktai tarė:

— Gal seki mus, muzikante? Šį kar
tą... mes tau pagrosime, — atsisukęs į 
savo bendrą, pridūrė: — Tai Rimas, kaip 
ir mano kaimynas, neturtingos našlės 
vaikas. Matyt, grįžtąs iš gegužinės...

— Nesvarbu, kas jis bebūtų. Mums 
liudininkai nereikalingi...

— Būk protingas. Juk gegužinė visai 
netoli, — paaiškino Keith.

— Duokš virvę. Tegu šis, bet jau ne
bylys, liudininkas pakibs po šia obe
lim ...

Rimas, visa tai girdėdamas, drebėjo 
ir veik neteko žado, nes suprato savo be
viltišką padėtį. Tuo tarpu abu vagišiai 
kažką tarpusavy tarėsi ir, matyti, ne
rado tinkamesnio būdo, kaip atsikratyti 
bereikalingu liudininku. Pagaliau Keith 
vėl paėmė Rimui už smakre ir grasomai 
tarė:

— Rimai, pasigailėsim tavo jaunos 
galvos. Žinau, esi skautas. Duosi paža
dą... Taigi — tu niekad čia nebuvai, 
nieko nematei ir tylėsi, kaip žemė...
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Supratai?
— Aš... aš, — vėl pradėjo dre

bančiu balsu Rimas.
— Pasižadi arba ... pakibsi po obe

lim!
— Pa, — neįstengė užbaigti žo

džio Rimas.
— Žinok, jei netylėsi, kaip šunelį nu- 

dėsim. O dabar išnyk.iš čia per sekun
dę, — ir smarkiai pastūmė Rimą. Griu
vęs, bet greitai pašokęs, Rimas pasileido 
bėgti, kiek tik jėgos leido.

Kaip pasiekė savo gatvę, Rimas gerai 
atsiminė. Bet buvo taip susijaudinęs ir 
išsekęs, kad vos parėjo namo. Net švie
sos neuždegęs, tyliai bandė nusirengti ir 
atsigulti į lovą. Bet motulė išgirdo jo 
gilius atodūsius ir, uždegus šviesą, atsi
stojo prie jo lovos.

— Kas atsitiko, Rimai, kad taip sun
kiai dūsauji?

— Aš parėjau pėsčias ... Tik man tie
siog einant paupio takeliu... Bivainio 
kaimyno ūkyje užtikau pro langą išlen
dančius vagis. Žinai, tą Keith ir dar ki
tą... O, mamyt, kiek, aš pergyvenau. Jie 
norėjo mane užmušti... Tik, kai Keith 
prievarta išgavo mano pažadą tylėti, pa
leido ...

— Ir tylėk, vaikeli, o tai, žinai, ims 
keršyti.

— Grasino, jei netylėsiu, nužudys...
— O, Dievuliau!... Vėl nelaimė ant 

mūsų užgriūva...
— Bet, mamyt, kaip aš galiu eiti prieš 

savo sąžinę? Būčiau juk tada piktadarių 
bendrininkas. Jei netylėsiu, — turiu lau

Clevelando Skautininkų 
Ramovės sueiga, s. V. Ka- 
mantas rodė filmą iš IV 
TS.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

žyti savo pažadą... O kaip man sunku 
visa tai pakelti...

— Tylėk, tylėk, Rimuti. O dabar už
mik ir nusiramink.

Nors Rimas stengėsi nurimti, bet už
migo tik rytui išaušus. Atsibudo tik po 
1U vai. ir nenorėjo keltis iš lovos. Ne
trukus motulė pasakė, kad atėjo draugi
ninkas ir norjs pasikalbėti. Nueidama 
motulė pridėjo pirštą prie lūpų —■ davė 
suprasti, kad reikia tylėti.

Draugininkas tuoj pastebėjo pasikei
tusį Rimą. Kai tik liko dviese, jis pa
klausė, kas Rimą slegia. Rimas bandė 
aiškintis, kad nieko nesą. Tada draugi
ninkas, aptarus skautiškus reikalus, pa
pasakojo paskutinę naujieną: vagystę - 
apiplėšimą. Ypač nemalonu yra Joninių 
rengėjams, kad policija turinti įtarimą, 
jog apiplėšimą galėjęs padaryti tautietis 
Bivainis. Jis dabar esąs policijos tar
domas ...

Tai išgirdęs Rimas ėmė baisiai jau
dintis ir blaškytis.

—• Juk jis nekaltas. Kaip galėjo jį su
imti? Jis nekaltas... nekaltas... aš tai 
žinau, — Rimas šaukė ir draugininkas 
nežinojo, kaip jį nuraminti. Bet draugi
ninkui tuoj kilo mintis: jeigu Rimas 
taip karštai reaguoja į visa tai, tai, gal 
būt, jis yra kaip nors viso to paliestas.

— Sakai: “aš tai žinau”, — ramiai pa
klausė draugininkas. — Ką gi tu žinai? 
Jei Bivainis nekaltas, turime jam padė
ti iš šios padėties išsinarplioti. Tai bū
tų didelis patarnavimas tautiečiui ir ar
timui.
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Toronto skautės po pavy
kusio pasirodymo savo 
šventės metu.

Nuotr. St. Dabkaus

Rimas sukandęs dantis tylėjo ir buvo 
visas išbalęs. Draugininkas gi neatleido 
ir vis įtikinėjo:

— Jei galima, visada reikia ir net bū
tina padėti artimui.

Pagaliau Rimas neišlaikė.
— Aš nukentėsiu, bet Bivainį reikia 

gelbėti, — rimtai ir ryžtingai sušuko 
jis ir viską smulkiai papasakojo draugi
ninkui.

— Tavęs neriša ir neįpareigoja joks 
pažadas. Tai išgauta prievartos ir ap
gaulės būdu. Nebijok jokių grasinimų. 
Bet policijon aš nueisiu ir paprašysiu 
viską tvarkyti tyliai... Po kokios va
landos ateik pasikalbėti draugovės 
būklan.

Kai Rimas įžengė būklan, su draugi
ninku už stalo sėdėjo nepažįstamas žmo
gus. Tai buvo detektyvas. Jis apklausė 
Rimą ir pridūrė:

— Jūsų tautietį Bivainį tuoj paleido
me. Ačiū už pranešimą. Jums keršto nė
ra ko bijoti. Abu “paukšteliai” jau su
laikyti, o jūs šioje byloje kaip liudinin
kas visai nefigūruosit.

Kai detektyvas išėjo, Rimas tarė:
— Žinai, draugininke, sunkus akmuo, 

mane slėgęs, jau nusirito... L. E-tas.

Kaip gerai sudėti kuprinę
Suspausti pomidorai, šlapios kojinės 

plyšęs cukraus maišelis ir ištekėję skys
čiai iš butelio, susimalę kuprinės dugne — 
pats išsigąsi, norėdamas toje marmalynėj, 
atrasti duoną. Visgi gali taip ir nebūti 
Štai keletas patarimų:

1. Nevartoti popierinių maišelių, o mo
tutės paprašyti pasiūti drobinius.

2. Vaisius dėti į kietas dėžutes.
3. Jei nėra, iš vidaus prie nugaros pri 

siūti didelę pertvarą kojinėms ir balti
niams.

4. Smulkmenas: siūlus, elektros švy 
turelį, degtukus, ir kt. sudėti visus 
atskirą dėžutę ir, jei bus vietos, įkišti į di
džiąją kišenę iš lauko pusės.

5. Drabužius niekad neperkabinti pe
uždarą, kad neplevėsuotų vėjvje. Apsiaus
tą, apklotą ir pan. suvynioti (susukti) 
kaip kareivių. G.

* VISAS PASAULIS ATJAUČIA TVIRTOS VALIOS ŽMONES
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i imuša didžioji seniui
PIRMUOS PASTOGĖJE

* Kun. dr. Juozas Vaišnora MIC, nuolat 
gyvenąs Romoje, š.m. birželio mėn. at
sistatydino iš Sąjungos Dvasios Vadovo 
katalikų skautų reikalams pareigų.

Kaip žinia, kun. Vaišnora išbuvo šio
se pareigose ilgus metus ir jas pradėjo, 
dar visiems būnant Vokietijoje. Pirmija 
yra nuoširdžiai dėkinga kun. Vaišnorai 
už skautams-ėms atliktą darbą. Mums 
malonu matyti kun. Vaišnorą atsakingose 
Marijonų Ordino Prokuratoriaus pareigose 
Romoje, (v)

* Lietuvių R. K. Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba nuo š. m. rugpiūčio 27 dienos 
paskyrė -H“ patvirtino šiuos dvasios va
dovus katalikų skautų-čių reikalams mūsų 
Sąjungoje: kun. dr. Valdemarą CUKURĄ - 
Pirmijos Dvasios Vadovu, kun. prof.Stasį 
YLĄ - Seserijos Dvasios Vadovu ir kun. 
PAKALNIŠKĮ (New Yorke) - Brolijos Dva
sios Vadovu, (v)

* Tarybos Pirmininkas, grįždamas iš 
Tarptautinės Skautų Konferencijos, buvo 
šešioms valandoms sustojęs Romoje ir 
turėjo malonios progos aptarti su buv. 
Sąjungos Dvasios Vadovu kun. dr. Vaišnora 
sąjunginius ir ypatingai - dvasios vadovų 
aktualius reikalus. Dėka kun. Vaišnoros 
broliško vaišingumo buvo suspėta apžiū
rėti didžiąsias šio Amžinojo Miesto įžy- 
menybes. Ačiū, (v)

* Sąjungos Tarybos Pirmininkas buvo 
išvykęs dalyvauti X-toje Skautų Džiam- 
borėje ir XVII-oje Tarptautinėje Skautų 
Konferencijoje. Šios kelionės proga teko 
aplankyti Anglijos, Ramiojo Vandenyno 
ir Vokietijos rajonus, o taip pat išsamiai 
pasitarti ir su Australijos rajono vado
vais, dalyvavusiais Džiamborėj ir Kon
ferencijoj. (v)

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE
* Šiųmetėj pasaulinėj džiamborėj toli
muose Filipinuose dalyvavo trijų žmonių 
lietuvių kontingentas: v. s. Antanas Krau
sas, v.si.Algirdas Dūdaitis ir v.si.Nar
cizas Ramanauskas - visi trys iš ener

gingai sukrutusio ir DF paremto mūsų 
Sąjungos Australijos rajono. Bravo, (v)

* Tarptautinėj Skautų Vadovų Konferen
cijoje, kuri šįmet įvyko Indijoje, Lietuvos 
Skautų Broliją atstovavo v. s. Vyt. Čepas 
ir v. s. Ant. Krausas. Tai buvo pirmoji 
pokarinė Konferencija, kurioje LSB tu
rėjo net du oficialius atstovus, (v)

* (sks) Svarbesniems Brolijos reikalams 
svarstyti Vyriausiasis Skautininkas, rem
damasis Liet. Skautų S-gos statutu, nutarė 
šaukti korespondencinius Brolijos Va - 
dijos posėdžius. Su pirmojo posėdžio 
medžiaga išsiuntinėtos ir atitinkamos 
instrukcijos. Tokie posėdžiai nebus daž
nai šaukiami, tik esminiams reikalams 
svarstyti.
* Pranešame naujojo LSB Vilkiukų Sky
riaus vedėjo adresą: MR. J. STAŠAITIS, 
136 SAWTELL AVE., BROCKTON 39, 
MASS., USA.

* LSB Vilkiukų Skyriaus vedėjas rugpiū
čio mėn. išsiuntinėjo vilkiukų vienetų va
dovams savo pirmąjį aplinkraštį ir vilkiu
kų darbo ir organizacinio susitvarkymo 
nuostatus. Aplinkraštyje prašoma pasi
sakyti dėl nuostatų, pranešama, kad ruo
šiamas 1959/60 m. vilkiukų vieneto darbo 
planas ir skelbiamas VILKIUKŲ VAJUS 
rugsėjo ir spalių mėnesiais.

* Rugpiūčio mėn. pabaigoje Worcesterio 
Nevėžio tunto tuntininkas ps. P. Molis lan
kėsi Toronte ir spaudos reikalais kalbėjo
si su "S. A", vyr. redaktoriumi.

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.

* Rambyno tunto tuntininkui ps. Vyt. 
Abromaičiui prieš kurį laiką išvykus į 
JAV, tuntininko pareigas ėjo buvęs tun- 
tininko pavaduotojas ps. G.Šernas. Dabar 
naujuoju Rambyno tunto tuntininku tunto 
vadijos išrinktas ir Kanados Rajono va
deivos patvirtintas v. s. Vyt. Skrinskas.

* s. v. v. si. inž. A.Dvarionas, šiais me
tais baigęs Toronto universitetą, išvyko
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į Ottawą, kur dirbs RCAF tarnyboje. 
Brolis A.Dvarionas priklausė pulk. J. Sa- 
rausko skautų-vyčių būreliui.

VIDURIO RAJONAS - JAV

Cleveland, Ohio.

* (sks) Pilėnų t. stovykloje prie Pyma
tuning ež. rugp. 9 d. tuntininko įsakyme 
paskelbti vadovų pasikeitimai. Iš pareigų 
atleisti, jų pačių prašymu, - Stp.Dariaus 
laivo vadas j.ps. Pr. Petraitis, tunto iž
dininkas j. v. s. VI. Petukauskas ir tunto 
ūkio dalies ved. sk. vytis Vyt. Muliolis. 
Jiems pareikšta padėka už stropiai eitas 
pareigas.

Į vyresniojo valtininko laipsnį pakel
tas Džinaras Kižys ir nuo rugp. 10 d. pas
kirtas Stepono Dariaus laivo vadu.

DLK Kęstučio dr-vėje vilkiukų gru
pės vadovu paskirtas v. si. Kęstutis P. Žy- 
gas, o skautų grupės vadovu-psl. Šarūnas 
Lazdinis.

Pilėnų tunto vadijoje ūkio dalies ve
dėju paskirtas ps. VI. Bacevičius ir tunto 
iždininku - s. G. Juškėnas.

* (sks) Clevelando Neringos skaučių t. 
gretos nuolat stiprėja. Liepos mėn. tunto 
sueigoje skautės įžodį davė kandidatės - 
Asta Karaliūtė, Jūratė Karaliūtė ir Eglė 
Augustinavičiūtė ir paukštytės įžodį davė- 
Dalė Liokonytė. Stovykloje prie Pymatu
ning ežero skautės įžodį davė Dalė Čiur
lionytė, Ramunė Juškėnaitė, Regina Kon- 
čiutė, Aurelija Mačytė, Vilija Mockutė ir 
Janė Navickaitė.

* (sks) Paskutinę naktį Neringos skaučių 
t. stovykloje (rugp. 14) prie Pymatuning 
ežero vyresn. skautės įžodį davė - I. Bes- 
paraitytė, N.Garlaitė, N. Gelažytė ir M. 
Juškėnaitė. Apeigas pravedė tuntininkė 
s.Alb. Petukauskienė.
* (sks) Postovyklinė Clevelando Nerin
gos tunto vyr. skaučių židinio ir Pilėnų t. 
skautininkų ramovės bendra sueiga buvo 
ru^piūčio 28 d. pas s.Juškėnus. Ten en
tuziastingas kino kronikininkas s. V. Ka- 
mantas parodė savo ir kitų suktus filmus 
iš IV-sios Tautinės Stovyklos - Highland 
Recr. parke. Michigane. Ekrane slinko 
mieli spalvoti vaizdai iš atmintinos per
nykštės stovyklos. Vienerių metų perspek
tyvoje filmų vaizdai buvo nepaprastai įdo
mūs, o baigiant penktąjį lietuviškos skau- 
tybės dešimtmetį - bus nepaprastai bran
gus. Gal reiktų kiek patvarkyti filmus, nes 
dabar tai tėra pavieniai epizodai, kai kur 
net pasikartoja, ir būtinai išsaugoti atei
čiai.

Šių vasarą, rugpiūčio pradžioje, sėk
mingai stovyklavo prie Pymatuning ežero 
Pennsylvanijos valstybiniame parke, Cle
velando skautės, jūrų skautai ir skautai 

(DLK Kęstučio dr-vė). Tvarkytas! lyg i: 
trim atskirom pastovyklėm, bet po tu< 
pačiu atviro dangaus skliautu ošiančio eže
ro pakrantėje. Apie stovyklą sueigos da 
lyviams papasakojo s. A. Petukauskienė 
jūrų v. s. V. Petukauskas ir s. V.Civinskas 
Šios vasaros stovyklavietė patikusi tiel 
joje stovyklavusiems, tiek ir stovyklau
tojų tėvams bei vadovams. Lietuviai tei 
tvarkingai pasirodė, ir parko administra
cija kvietė ir kitąkart atvykti į ten stovyk
lauti.

Sueigos dalyviai pasiuntė Su parašais 
gimtadienio sveikinimą ir dovanas gen 
T. Daukantui į Buenos Aires, Argentinoje 
Rugsėjo 8 d. jam sukako 75 m. amžiaus.

* (sks) Šią vasarą Clevelando Neringos 
t. paukštytėms neteko stovyklauti, nes 
stovykla buvusi per toli nuo namų. Tačiau 
joms vadovės pažadėjo surengti Clevelan
do apylinkių parkuose iškylas. Tęsėdamos 
tą pažadą, rugsėjo 2 d. surengė paukšty
tėms iškylą Euclid Creek rezervate. Iš
kylos išvakarėse per Clevelandą praėję 
smarki perkūnija su lietum, bet skaučių 
trečiadienis nebuvo lietaus sugadintas ir 
po vidurdienio net pragiedrėjo. Euclido 
upokšnio parke buvo apstu erdvės žaisti, 
smagu buvo žygiuoti upokšnio krantu, o 
paskui teko kopti į "Plykio" kalvą. Be pui
kios ir žaismingos nuotaikos, netruko ir 
alkio, kurį paukštytės malšino prie lau
želio pašildytomis dešrelėmis, bandelėm, 
užgerdamos pienu ir limonadu. Iškyla baig
ta lauželiu, prie kurio paukštytės padai
navo ir pavaidino. Visos nepaprastai pa
tenkintos buvo parvežtos namo. Už pavė- 
žinimą jos yra dėkingos poniai R. Rama
nauskienei, ps. VI.Bacevičiui ir jūrų sk. 
A. Natkevičiui.

Iškylai vadovavo vyresn.skautės- v.sl. 
A. Gelažytė, v. si. M.Juškėnaitė ir v. si. N. 
Garlaitė. Dalyvavo 24 paukštytės išl-sios 
paukštyčių dr-vės ir Laimutės dr-vės.

* (sks) Rugsėjo 7 d. čikagiškė v.s.dr.M. 
Budrienė, dalyvaudama lietuvių gydytojų 
suvažiavime Clevelande, turėjo progą su
sitikti su clevelandiškiais akad. skautais- 
tėmis. Pietaudama pas v. s. A. ir V.Šen- 
bergus, ji aptarė su keliais VDU-te Kau
ne studijavusiais akad. skautais-tėmis ASS 
persitvarkymo aktualijas.

* (sks) 1960 metai yra jubiliejiniai metai 
Amerikos Skautams (Boy Scouts of Ame
rica). Liepos 22-28 d. prie Colorado 
Springs, Colo, bus BSA Auksinė Džiam- 
borė. Jau šį rudenį pradedama registra
cija šion džiamborėn. Clevelando skautų 
tarnyboje iki spalių 1 d. kiekvienam vie
netui yra rezervuota po vieną vietą. Po tos 
datos bus registruojama pirmumo eile. 
Registracijos mokestis įmokamas tuojau - 
$25 vienam stovyklautojui.

* (sks) Clevelando skautų tarybos biu-
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letenis Scouter Nr. 8 (rugs. mėn. )praneša, 
kad taryba nupirko dar vieną stovyklavietę 
Clevelando skautams. Plotas - 436 akrai, 
į pietvakarius nuo Clevelando, prie Bel
den miestelio. Ten esama miško, penki 
ežerai meškeriojimui ir plaukiojimui lai
veliais, o be to puikios sąlygos žiemos 
sportui.

Chicago, Ill.

* Jūrų skautų-čių Korp! "Gintaras" turė
jo š. m. rugpiūčio 15-16 d. nariais gausią 
iškylą į Pr. Basčio vasarvietę prie Pe
waukee, Wise., kur tuo metu stovyklavo 
Čikagos jūrų skautų "Baltijos Jūros" ir 
skaučių "Juodkrantės" tuntai. Nors pasi
taikęs lietingas oras gerokai trukdė iš
kylai, bęt gintariečiai-ės sugebėjo pasi
džiaugti gamta, pabendrauti lauže su sto
vyklaujančiais ir po to turėti jaukų pobūvį 
korporantams ir svečiams gražioje P. 
Basčio svetainėje, kur buvo išdainuotos 
visos dainos.

Malonu pastebėti, kad šiais metais 
abiejų jūrų skautijos tuntų, stovyklų va
dovybės buvo sudarytos iš Korp! "Ginta
ro" narių, kurie nelengvas vadovavimo 
pareigas labai pavyzdingai atliko.

* A.S. S. Čikagos skyrius rugsėjo 5-7 die
nomis turėjo 3-jų dienų išvyką4 prie Geneva 
ežero Wisconsin'e. Išvykoje dalyvavo 
apie 80 akademikų skautų-čių ir svečių. 
Be užsiėmimų gamtoje, buvo išklausyta 
muz. V.Jakubėno paskaita apie lietuvių 
liaudies muzikąir fil. A. Avižienio paskai
ta, analizuojanti šių dienų jaunuomenės 
kūrybingumą. Literatūrinėje dalyje buvo 
skaitytas N. Martinaitytės referatas apie 
V.Kudirkos, S.Neries ir A. Nyka-Niliūno 
kūrybą. Su referatu surištas poezijos iš
traukas bei prozą skaitė D. Verbickaitė, 
V. Vaivadaitė, D. Koklytė ir K. Zapkus. 
Išvykos metu buvo pravesti du laužai ir 
jų metu skambėjo lietuviškos dainos.

* Rudens lapų balių š. m. spalių mėn.24 d. 
Čikagos South Shore Country Club rengia 
Akademinio Skautų Sąjūdžio skyrius ir į 
jį atsilankyti kviečia visus brolius ir seses. 
Broliams programą atliks iš Clevelando 
pakviesta solistė Aldona Stempužienė.

* Čikagos jūrų budžių šeima vėl padau
gėjo naujais tikraisiais nariais ir kandi
datais. Jūrų skautų "Švyturio" stovyklos 
metu jūrų budžių įžodį davė j. ps.E.Šimai
tis, S.Butkevičius, A‘.Alekna, A. Tauras 
ir S.Tauras. B. J.

Rochester, N.Y.

* Nedidelei, judriai ir tyliai (spaudoje 
tik retai tebeišgirstame!) Rochesterio 
vietininkijai rugsėjo 11-12 dienos buvo 
nepaprastos. Rugsėjo 11 d. penki skau

tai-R. Sedlickas, E. Vidmantas, J. Vosy
lius, A. Musteikis ir J.Sakas - davė skau
to vyčio įžodį. Tą pačią naktį sesės 0. Vo
syliūtė, I. Vidmantaitė, I. Avižienytė ir 
Užiemytė pasipuošė vyr.skaučių mėlynais 
kaklaraiščiais. Rugsėjo 12 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje įvyko vietininkijos sueiga, 
kuri buvo sušaukta skautų-vyčių K. Vyte
nio būrelio vėliavos pašventinimo proga. 
Vėliava prieš sueigą buvo pašventinta 
bažnyčioje, šventino parapijos klebonas 
kun. Pr. Baliukas. Vėliavos krikšto tė
vais buvo p. T. Šakienė ir p. Pr.Saladžius. 
Sueigos metu, įteikus pašventintą vėliavą, 
būrelio vadui s. v. si. V.Draugeliui, buvo 
pasakyta eilė nuoširdžių sveikinimo žo
džių. Po sueigos vyko laužas ir arbatėlė. 
Gražus skautiško jaunimo būrys turėjo 
progos pasišokti.

Vietininkijai jau septintus metus va
dovauja ps.St.Ilgūnas. Vietininkijai šiuo 
metu priklauso 55 skautai-tės. Vietinin- 
kija didelės paramos susilaukia iš Šv. 
Jurgio parapijos kunigų. Ypač daug nu
sipelnęs buvęs tos parapijos klebonas 
kun. J. Bakšys, Amerikoje augęs ir moks
lus ėjęs didelis lietuvis patriotas, ryškus 
pavyzdys visiems, kurie kartais suabe
joja lietuvybės išlaikymo galimybėmis.

* Rochesterio vietininkijos skautų-vyčių 
ir vyr.skaučių šventėje rugsėjo 11-12 d. 
dalyvavo būrelis sesių ir brolių iš Toron
to: v. s. Č. Senkevičius, s. v. v. si. J.Kara- 
siejus, s.v. v.si. A.Dailydė, s.v.vsl.K. 
Dainora, vyr. skautės J. Karasiejūtė, J. 
Dailydaitė, Šatrijos tunto tuntininkė ps.D. 
Keršienė, ps. R. Kuprevičienė, s. v. v. si. 
J. Kuprevičius, v. si. R.Bleizgytė irvsl. 
A.Eižinaitė. Svečiai talkino visuose vie
tininkijos tų dienų žygiuose - sk. vyčių 
įžodį pravedė v. s. Č. Senkevičius, laužą 
vedė s. v. v. si. J. Karasiejus, prie laužo 
pasirodė sesės, sudainuodamos šeimi
ninkams negirdėtų dainelių.

* Vasaros stovykloje stovyklavo apie 
40 nuolatinių stovyklautojų. Tai labai di
delis narių skaičiaus procentas. Stovyklai 
vadovavo ps.St.Ilgūnas. V.V.

ATSIUS
paminate

PĖDSEKIS, Nr. 7(22), LSS Australijos 
rajono skautų-čių laikraštis, 22 psl. ir 
viršeliai.

LITUANUS, June 1959, Vol. 5, Nr. 2; šia
me numeryje rašo Dr. A. Maceina, T.Re- 
meikis, A.Staknys, V.K. Jonynas; dail. 
A. Varno reprodukcijos.

LIETUVIŲ DIENOS, rugsėjis 1959, 26 psl. 
ir viršeliai.
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DĖKOJA

LSB Džiamborės Fondas, baigus va
dinamąją Filipinų ir Indijos akciją, dėkoja 
gerb. lietuvių visuomenei USA ir Kanadoje 
už nuoširdžias aukas, įgalinusias DF pa
siųsti du lietuvių skautų atstovus išAustra- 
lijos rajono į Filipinuose įvykusią 10-tają 
pasaulinę skautų džiamborę. Iš tų pačių 
aukų 125 dol. buvo pasiųsti Vokietijoje 
esantiems lietuviams skautams dalyvauti 
tarptautinėje džiamboretėje Prancūzijoje 
ir 150 dol. padengti lietuvių skautų atstovo 
v. s. dr. Vyt. Čepo kelionės išlaidas į Tarp
tautinę Skautų Vadų Konferenciją Indijoje. 
Kaip šie tolimų vietų ir atstumų pavadi
nimai byloja, LSB Užsienio Skyriaus pa
siryžimas parodyti Lietuvą pirmą kartą 
tolimam Orientui buvo nepaprasto ryžto . 
Kadangi DF iždas tuo metu buvo apytuš
tis, visos viltys krito ant duosnių auko
tojų, kurie DF lietuvių visuomenės tarpe 
USA ir Kanadoje ne vieną sykį praeity 
jau parėmė. Neapvylė jie ir šį kartą. Tie
sa, suplaukusiomis aukomis- šis vajus 
gal buvo menkokas, bet taupiai dalinant, 
lėšų užteko visiems. Štai mūsų garbin
gieji aukų rinkėjai.

1. London, Ont., Canada. Aukų rinkimą 
organizavo p. V. Gudelis. Viso surinkta 
218.54 dol. (prisiminkime, kad Londonas 
savo lietuvių kolonija nėra jau taip gausus, 
bet šį kartą p. V. Guleliui rūpestingai 
tvarkant, Londonas atsistojo šios akcijos 
priešaky).
2. Lietuvos Nepriklausomybės Talka, per 
savo vadovybę paaukojo 150 dol.
3. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje - 
100 dol.

LNT ir SLA suteikiamas DF Garbės 
Rėmėjų vardas. Didelė garbė yra turėti 
tokių organizacijų iš senųjų ir naujųjų a- 
teivių tarpo, kurios lygiai ir vienodai 
supranta Lietuvos vardo kėlimą svetimų 
tautų tarpe.
4. A. L. Tautinė S-ga - kartu suBachūnu - 
paaukojo 70 dol.
5. Philadelphijos Skautų Tėvų Komitetas 
- 25 dol.
6. Hamiltono skautai vyčiai per A. Po vi - 
lauską - 25 dol. Hamiltono Skautams Rem
ti Draugiją - 10 dol.
7. v.s. VS A. Matonis - 19 dol.
8. Clevelando skautininkų Ramovė per s. 
G.Juškėną - 20 dol.
8. Čikagos LVS "Ramovė"per mjr.P. Lie
kų - 15 dol.
10. p. S. Lozoraitis, Lietuvos Diplomati
jos Šefas - 20 dol.

11. Los Angeles ASS per sk.vyt. inž. A. 
Dundzilą - 10 dol.
12. ps. Pr. Turūta, Grand Rapids, Mich.,
- 10 dol.
13. Toliau išvardiname visą eilę mūsų 
skautiškų vienetų ir pavienių asmenų 
atsiųstas Oriento akcijos metu aukas:

Omahos vietininkija, per T. Mickų- 
23 dol., ps.I.Daukus, Čikaga - 10 dol., 
Grand Rapids vietininkija per ps. Pr.Tu- 
rūtą - 9 dol., Worcester viet. per ps. P. 
Molį - 5. 56 dol., v. s. J.Kuprionis - 5'dol., 
Elizabeth, N.J. skautai per si.Algį Bitė
nų - 40.35 dol., ps. Br. Juodelis (Čikaga)
- 63 dol.., DF atstovas Montrealy v. si. A. 
Skopas - 15 dol., J. Ulevičius, Čikaga - 
2 dol., DF įgaliot. Toronte ps.Vl.Rušas- 
32.25 dol., p.X.Y.Čikaga (prašė pavar
dės neskelbti) - 5 dol., Čikagos Lituani- 
cos Tuntas per tunt.V.Petrauską - 38 dol, 
Detroito skautai ir vilkiukai - 12.28 dol., 
Cleveland© jūrų sk. Budžiai per jūr. v. s. 
V. Petukauską - 5 dol., p. J. Čėsna, Či
kagoje, vietoje gėlių ant savo bičiulioA.A. 
prov.Kartano kapo - 5 dol., sk.vytis R. 
Zorskas, Clev., - 2 dol., p.Irena Talan- 
dienė, Crete, Ill., - 5 dol., Detroito Z. 
Tarvainio sk. vyčių būrelis 21 dol., DF 
įgaliot. Detroite sk. vyt.Č. Anužis surinko 
aukų - 90.50 dol., Niagaros pusiasalio 
Žalgirio vietininkija perDF įgaliot. v.valt. 
B. Simonaitį - 32.50 dol., Clevelando 
skautų Vytauto dr-vė per jūr. v. s. V. Petu
kauską - 8. 50 dol. ir Hartfordo Tėviškės 
vietininkija per s.V.Pileiką - 30 dol.

Aukų lapuose rankame ne vieną pavar
dę, davusią net iki 10 ir daugiau dol. Ran
dame paskirų organizacijų aukas, kartais 
net ir negausias, bet labai reikšmingas. 
Juk gerai žinome, kad Lietuvos vardą 
svetimtaučių tarpe ne gausiu pinigu, bet 
gera valia ir pasiaukojimu, galime iškelti. 
O tai DF ypač padėjo ištisas kadras DF 
įgaliotinių ir šiaip rėmėjų. Negaliu pra
eiti nepaminėjęs LVS "Ramovės" Čika
gos Skyriaus pirmininko p. Povilo Dirkio, 
kuris spausdintu žodžiu beldėsi į mūsų 
visuomenę jau dviejų DF vajų metu. Tai 
geras pavyzdys jaunimui, kaip reikia dėl 
Lietuvos Garbės kovoti ir dirbti. Yra ir 
kuklių pavyzdžių: štai, X.Y. iš Čikagos 
atsiuntė aukąir paprašė pavardės neskelb
ti. p. J. Čėsna atsiuntė auką kaip atminimą 
vietoį gėlių ant bičiulio a. a.Kartano kapo. 
Visi šitie pasiaukojimo darbai stovės jau
niems lietuviams skautams, kaip nesu
griaunamų paminklų gyvi pavyzdžiai. Iš 
jų mes, skautai, mokysimės ateičiai, 
kaip reikia savam kraštui dirbti. Baig
damas ir uždarydamas šį Oriento Vajų, 
negaliu nepaminėti ir to aparato, kuris šią 
akciją suko pirmyn: BUS'o ved. s. Alg.Ba
nevičiaus, kurio pastangomis ir kūrybine 
dvasia pats DF yra įkurtas. Nuo pat pra
džios iki galo kiekvieno dolerio įeiga buvo 
jam lyg ir žmogiškos gyvybės pulsas. 
Kartu su buvusiu DF Sekretoriumi s. O. 
Gešventu, šiedu vadovai negalėjo kas va-
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karą ramiai užmigti, kol neišvyko mūsų 
Brolijos atstovai į Filipinus ir į Indiją. 
Vokietijon, deja, pavėluotai gavę aukas iš 
rinkėjų, nors ir skubėjome, jau nebespė- 
jome laiku nusiųsti, ir vienetas Prancū
zijos džiamboretėj nedalyvavo. Šie pini
gai Vokietijoje įšaldyti ateinančios vasa
ros reprezentacijai.

p. V. Gudelio organizacija, London, 
Ont. , Canada, lieka mums visiems pavyz
džiu, kaip centą klijuojant su centu, ga
lima sukalti dolerį,. Negalima praeiti pro 
šalį, nepaminint ir pirmo vieneto, orga
nizuotai rinkusio aukas ir pirmojo atsiun
tusio - Elizabeth, N. Jersey, per Algį Bi
tėnų. Čikagoje atžymėtinas savanoriškai 
DF rinkęs jūr. ps. Br. Juodelis, Toronte - 
ps. V. Bušas. Visų, DF rinkusių aukas, 
mes net neturime galimybės išvardinti, 
nes daugelio jų nežinome, tačiau padėka 
tegul šiais žodžiais pasiekia visus, kurie 
rinko aukas, ragino rinkti, patys aukojo, 
na, ir tiems, kurie nieko nedarė, bet 
pastabų nepagailėjo. Kaip šis vajus buvo 
svarbus Lietuvių Skautų Brolijai tegul už
baigai paryškina šis faktas, kad DF isto
rijoje pirmą kartą aukas rinkti "su terbe- 
le" išėjo pats Brolijos Vyriausias Skau
tininkas v. s. A. Matonis. Tai liudija, kad 
darbas buvo svarbus. Šiandien, kai ką tik 
grįžę iš tolimojo ir paslaptingo Oriento 
musų atstovai po kelionės pavargę tebesi- 
ilsi, jų, visų lietuvių vardu atlikti Lietu
vos propagavimo darbai, tegul būna pas
katinimas ateičiai, kad tai nebuvo pasku
tinis žygis. Kol žemėje bus nors vienas 
gyvas lietuvis, tol pasaulis girdės ir ma
tys, kad ir ne laisvą, bet amžiais švie
čiantį Lietuvos vardą. Mūsų, skautų, žy
giai su šia oriento akcija nesibaigė, o tik 
prasidėjo. Prašome, tat, ir netolimoje 
ateity mūsų neužmiršti, nes Lietuvos 
propagavimo progos jau rodosi čia pat, 
tik gal kituose horizontuose, o apie juos 
vėliau. Budžiu 1

Jūsų s. Pr. Pakalniškis
DF Sekretorius

TRYS NAUJOS KNYGOS
Stasius Būdavus RŪSTI SIENA. Knyga vaizduoja 

desperatiškai atkaklią kovą pačiame Prūsų pasienyje. 
Anų laikų knygnešiai su fanatišku veržlumu, drąsa ir 
gudrumu meta i caro okupuotąją Lietuvą šviesos ir 
laisvės sprogmenis — uždraustą lotynų raidėmis spau
dą. Lietuviai ir žandarai čia imasi žūt-būt įniršimo 
dvasioje, prieidami vieni ir kiti net prie drastiškų prie
monių. Apysaka įspūdingai užsklendžiama mūsų pat
riotinės liaudies laimėjimu ir eksplioziją; savotišku 
būdu ir užsidegimu sun tikinama pasienio pravosla
vuos tvirtovė, ką tiktai įkurta ištremto lietuvio sody
boje. Autorius į knygnešių problemą pažiūrėjo iš nau
jo istorinio ir psichologinio taško, kuris skaitytoją iš 
karto užintrignoja ir pririša.

Pranas Enskaitis AUDRA EINA. Knygos tunny's 
apima 1939-1949 dešimtmetį. Paraštėje sakoma: "At
siminimų pynė iš praslinkusių skaudžių, audros sū
kuriuose praleistų, dienų”. Gražioje literatūrinėje for
moje paliečiama rusų ir vokiečių okupacijos, repat
rijavimas ir gyvenimas repatrijantų Vokietijoje, sto
vyklinis gyvenimas ir emigravimas. Daug vaizdų ir 
pergyvenimų, daug veikėjų ir diarakterių, bet viskas 
bazuojama vienoje lietuviškoje, evangeliškoje šeimo
je. Tai ne vien tik gražus pasiskaitymas, bet lyg ir is
torinis dokumentas, nes šiais klausimais taip, maža li
teratūros lietuvių kalboje.

Prūnys Alšėnas “MAŽI ŽODŽIAI” — benamio min
čių mozaika. Su Prof. Dr. A. Ramūno pratartimi.

Tai, atrodytų, tarytum naujo stiliaus knyga. Vienok
— ji tokia nėra. Tos knygos žanras — kartu ir naujas, 
kartu ir senas, tačiau visad šviežias, nesenstantis. Jos 
autorius, našus lietuviškos minties ir žodžio kūrėjas, 
yra sudėjęs į knygą visą eilę rašinių įvairiausiomis te
momis. Vieni tų rašinių persunkti sutryptos tremtinio 
širdies aimana, priešui atėmus iš jo branginusį turtą
— Tėvynę, kiti — kupini vilties, pasiryžimo ir šauksmo 
į pasaulį ir laisvąjį žmogų, trečiuose rašiniuose rašo
ma apie Dievą, Tėvynę, Laisvę, Seimą, Tautines tra
dicijas, Lietuvių kalbą, Tautos šventoves ir t.t. Tai 
tikrai — Maži žodžiai apie didelius dalykus.

šias knygas leidžia "Rūtos" leidykla. 
Kiekviena knyga turės 200 psi., bus pa
puošta dail. T. Valiaus viršeliais ir kai
nuos leidykloje užsisakius tik po $1.- Te
reikia pranešti tik savo adresą, ir knyga 
bus prisiųsta, o atsiskaityšite ją gavę.

SKAUTAMS SPECIALI NUOLAIDA. 
Užsisakius nemažiau 10 egz. vienu adre
su, ir iš anksto prisiuntus pinigus, duo
dama nuolaida 25%.

Knygoms išėjus, jos bus pardavinė
jamos po $1.40.

RŪTA PRINTING CO.
89 Napier St.

HAMILTON, Ont.
Canada

28


	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0001
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0002
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0003
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0004
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0005
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0006
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0007
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0008
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0009
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0010
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0011
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0012
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0013
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0014
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0015
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0016
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0017
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0018
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0019
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0020
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0021
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0022
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0023
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0024
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0025
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0026
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0027
	1959-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0028

