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Mylimam vyrui ir tėveliui

v.s. BORISUI DAINUČIUI

staiga Australijoje mirus, skausme pasilikusią 
sesę E.Šteinertaitę-Dainutienę ir šeimą, drauge 
liūdėdami, užuojautą siunčia

S.m. balandžio 10 d. Argentinoje staiga mirus 

jūr.s.ats.gen.TEODORUI DAUKANTUI, 

nuliūdime pasilikusius velionies gimines, drau
gus, brolius skautus giliai užjaučia

Buvusio Vokietijoje 
Švyturio tunto sesės ir broliai

LSB Vyriausiasis Skautininkas 
ir Vadija
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Lankantis L S Brolijos VS Čikagoje, Dr. J. Basanavičiaus j. skautai gauna kaklaraiščius. Is' dešinės į kairę Rajono Vadeiva 
s. Vl.Vijeikis, v.s. kun. J. Vaišnys, S.J., VS v. s. A.Matonis ir draugininkas s.v. v.sl. V.Kučiauskas.

Nuotr. J.Stulgelio

T. Daukanto netekus

Ir vėl vienas iš žymiųjų LSS veikėjų pasitraukė iš 
mūsų eilių.S. m. balandžio 10 d. Argentinoje mirė 
jūrų skautininkas T. Daukantas. Ypač tai atjaučia 
lietuviai jūrininkai, jūrų skautai ir buriuotojai, nes 
beveik neklystant, T. Daukantą galima pavadinti 
Lietuvos jūrininkystės tėvu.

Mirė pakartojęs žodžius “Libertad libertad liber- 
tad” (laisvė), dėl kurios jis paskutiniaisiais savo gy
venimo metais kovojo. Tai buvo įdomi asmenybė, 
esmėje tikras jūrininkas, mėgo drąsius ryžtingus ir 
drausmingus žmones.

Nemėgo pasipūtėlių ir pagyrūnų. Nevengdavo 
rimto eilinio jūrininko draugystės, o slėpdavosi nuo 
išdidaus jūrų kapitono.

Gimė 1884 metais, baigęs vidurinį mokslą įstojo 
į jūrininkystės mokyklą, kurią su pasižymėjimu pali
ko 1906 metais. Atlikęs tolimo plaukiojimo prakti
ką, 1911 -1914 metais mokėsi rusų laivyno akademi
joje, kurią baigė sidabro medaliu.

Iki grįžimo į Lietuvą 1922 m. tarnavo rusų Balti
jos jūros laivyne, buvo britų konsulo sekretoriumi, 
dirbo britų ir olandų prekybos įstaigose, ėjo šturma
no ir kapitono pareigas olandų laivuose Juodojoje 
jūroje.

Lietuvoje dėstė aukštoje DLK Vytauto karininkri 
mokykloje, Kauno universitete, buvo du kartu kraš
to apsaugos ministru, kariuomenės štabo viršininku, 
buvo kurį laiką Užsienio Reikalų Ministerijos tar
nyboje kaip Lietuvos atstovas Pietų Amerikai ir 
1936 - 8 metais jūrininkystės inspektoriumi. Dirbo 
skautų ir šaulių, atsargos karininkų ir jūrininkų są
jungose. 1925 - 28 m. ėjo šefo pavaduotojo pareigas 
ir Skautams Remti Draugijos pirmininkas. Karo me
tu dirbo pogrindyje, bendradarbiavo daugelyje laik
raščių, buvo studentų korp. Jūra narys.

T. Daukantas buvo laukiamas visų jūrinių orga
nizacijų susirinkimuose. Jo pastangomis buvo pa
siųsta keliasdešimt jūrininkų į svetimų šalių karo ir 
prekybos laivyno mokyklas.Visur ir visada skleidė 
jūrines idėjas, net ir būdamas rusų įkalintas. Jis mo
kė ir egzaminavo jūrininkus buriuotojus ir jūrų skau
tus. Pats nevengdavo sėsti į jachtą ir patikrinti jach
tos vado sugebėjimus, neatsisakydavo ir eilnį jūrų 
skautą išegzaminuoti. Dėl mokėjimo bendrauti su 
jaunimu, buvo pastarųjų mėgiamas. To negalima pa
sakyti apie asmenis aukštose sferose, kurių tarpe ne-

A.A. jūr.s. gen. Teodoras Daukantas
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buvo perdaug populiarus. Ar tie nemėgo jo sklei
džiamų jūrinių idėjų, ar nemėgo T. Daukanto pap
rastumo.

Jūrų skautų 25 metų sukakties proga T. Daukan
tas sveikindamas paliko kaip ir testamentą:

“Jums anie laikai gal ir nebesuprantami bus. Apie 
juos jums berašąs “žmogysta” negalįs jums palikti 
jokio materialinio turto, gėrybių, nes jų neturįs. Ta
čiau vyresnieji jums galėtų pasakyti, jog šis senis bu
vo be atvangos už jūrų reikalų supratimą kovotoju, 
o jis pats šia proga pridurtų: buvo kovotoju, yra ir 
bus. Jūrininkas ir kova neišskiriami. Jūrininkas - vy
ras, jo gyvenime kova - jo žmona, palydovė. Visos 
žemės krantai, visos jūros, vandenynai, visas pasau
lis yra jūrininkų - kovotojų pažintas jų kovų keliu.

Tad drįstų kartoti: neturėdamas jokių materiali
nių gėrybių norėčiau jums perleisti savo nepalau
žiamą, ypač sunkiose dienose, kovos dvasią, ne dėl 
savo asmens gerovės ar samprotavimų, bet dėl visų 
bendro reikalo, nes esu dėl jūsų ateities susirūpinęs. 
Kovok net, kai matai, kad nėra vilties laimėti, ko
vok iki pergalės ir nesustink išgąsty: sustigime — 
mirtis, veikime - išsigelbėjimas”.

B. STUNDŽIA

v s. Borisas Dainutis
(1918.VIII.lld. - 1960.III.29d.)

Š. m. kovo mėn. 29 dieną, 3 vai. popiet, po sun
kios inkstų ligos mirė Prince Henry ligoninėje, Mel
burne v. s. Borisas Dainutis. Jis buvo pašarvotas 
svainio Junoko ir uošvio Šteinerto namuose. Čia ap
raudotas ir aplankytas daugelio artimųjų bičiulių. 
Prie karsto skautai stovėjo sargybą. Balandžio 1 d. 
pašarvotas ortodoksų bažnyčioje ir atlaikytos už 
velionį pamaldos. Laidotuvėse dalyvavo Džiugo 
tuntas organizuotai ir nemažas būrys tautiečių. Jo
se dalyvavo taip pat rusų, ukrainiečių ir estų vado
vai. Palaidotas Fawknerio kapinėse.

Velionis gimė Vilniuje 1918 m. rugpiūčio mėn. 
11 d. Vaikystę praleido ir vidurinį mokslą baigė Pa
nevėžy, kur su tėveliais gyveno. Panevėžio gimna
zijoje, mokiniu būdamas, pradėjo skautauti. 1939 m. 
baigė aspirantų Karo Mokyklą. 1940 m. pradėjo sta
tybos studijas Vytauto Didžiojo Universitete, Tech
nikos Fakultete, Kaune. Dėl karo audros, studijų 
nebaigęs, atsiduria Vokietijoje. Vos tik karui pasi
baigus, atvyksta Detmoldan, kur v. s. dr. V. Čepas 
suorganizuoja atsikūrusių lietuvių skautų Vadiją. 
Velionis Borisas Dainutis pakviečiamas jon reikalų 
vedėju. Tose pareigose jam teko dirbti vieną pusme
tį. Jis nemaža jėgų paskyrė ir pasiaukojimo, organi
zuojant ir atsikuriant lietuviams skautams tremtyje, 
Vokietijoje. Teko man su velioniu Vadijoje dirbti ir 
arčiau susipažinti. Pavestas pareigas atlikdavo sąži
ningai, į jas daug širdies ir pasiaukojimo įdėdamas. 
Pasitaikius kliūtims, stengdavosi jas nugalėti ir už
davinį atlikti. 1945 m. mudviem teko kartu vykti į 
lenkų skautų suvažiavimą, į Wunsdorfo DP stovyklą, 
atstovauti lietuvius skautus. Tuo metu susisiekimas 
buvo labai netvarkingas. Velionis, labai energingai 
veikdamas, vis suorganizuodavo susisiekimo prie
mones, ir laiku atvykome į suvažiavimą. Tik neilgai 
teko mums pabuvoti tame lenkų skautų suvažiavi
me, kuriame reiškėsi labai karinga nuotaika. Lenkų 
skautininkui Kazimierz Sabbat’ui karštai pakalbė
jus ir mūsų sostinę Vilnių prie atkursimos Lenkijos 
priskyrus, mudu su velioniu Borisu padėkoję len
kams už kvietimą dalyvauti suvažiavime, jį paliko
me ....

Už nuoširdų darbą lietuviškai skautijai Borisas 
Dainutis 1945 m. buvo pakeltas į paskautininko 
laipsnį. Dėl studijų iš Vadijos reikalų vedėjo atsi
sakė, studijavo Hanoveryje statybą 1946 -1947 m., 
bet studijų nebaigęs išemigravo Australijon pirmuo
ju transportu. Lietuvių Skautų S-ga jį paskyrė įga
liotiniu Australijai, tad jis jau laive suorganizavo 
lietuvių skautų vienetą ir nuoširdžiai ėjo įgaliotinio 
pareigas, organizuodamas lietuvių skautus. Jis suor-

(nukelta į 18 psl.)

Čikagos skautininkių dešimtmečio sueigos 
dalyvės: 3-čia iš dešinės sėdi v. s. J.Vai- 
čiūnienė, dr-vės steigėja, jos dešinėje ps. 
I. Laisvėnaitė, neseniai atvykusi is' Austra
lijos, salia jos 5 metus draugovei vadovau
janti seniūnė s. Gr. Meiluvienė ir visa eilė 
kitų žinomų skaučių vadovių.
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RŪPINTOJĖLIŲ MOTINA
Alfa Sušinskas

Gyvenę ar tik buvoję laisvoje Lietuvoje gerai ži
no, kad Įvairių Įvairiausi ir gražiij gražiausi kryžiai, 
Rūpintojėliais vadinami, daug kur puošdavo Lie
tuvos kelius, laukus, sodus, sesučių darželius ir gy
venamuosius namus. Tie kryžiai išreikšdavo gilų 
lietuvių tikėjimą, kuris buvo ir tebėra tauriųjų ir tik
rųjų lietuvių paguoda bei viltis.

Dėl to nuo senųjų laikų Lietuva buvo vadinama 
kryžių šalimi.

Šioje kryžių šalyje daugumas gyvenančiųjų lietu
vių yra drąsus, darbštūs, pamaldūs, mylĮ laisvę, nes 
jie turi kilnias, taurias ir pamaldžias kryžių šalies 
motinas...

Lietuvos motina visada yra centre, kai mes kal
bame apie gerąsias lietuvių tautos savybes, apie jos 
dorybes, apie geruosius jos charakterio bruožus.

Lietuvos motina visada buvo ir tebėra nepamai
nomoji tautos auklėtoja, tautinio charakterio for
muotoja ir didžioji laisvojo bei garbingojo tautos 
gyvenimo Įkvėpėja. Priespaudos ir vergijos laikais 
ji esti ypatingas žemiškasis angelas savo vaikams 
ir visai tautai.

Lietuvos motina yra gyvoji kantrybė. Ji pasirodo 
kantri ir tada, kada kiti praranda kantrybę, susier
zina ir pasidaro savo artimiesiems aštrūs ir dygūs. 
Jai tenka nešti didžioji vargo našta. Ji yra pirmoji 
savo vaikučių mokytoja, auklėtoja ir pirmasis jų ku
nigas, i jaunas jų širdeles berianti pirmąjį dieviš
kosios t.iesos grūdelį. Visa namų ruoša ir visas šei
minis vargas dažniausiai gula ant jos pečių. Betkoks 
skausmas joje gyviausiai atsiliepia, pirmiausia jos 
motinišką širdį perverdamas. Kietas ir vargingas 
gyvenimas išugdė joje nepalūžtamą kantrybę, kurią 
mes vadiname Lietuvos motinos kantrybe. Šia sa
vo kantrybe ji nugali viską, kas kitiems yra sunku 
Įveikti arba net ir nepasiekiama.

Lietuvė motina gyvena savo šeimai. Ji visa yra 
atsidavusi savo šeimos laimei kurti. Ji gyvena nuo
latiniame rūpestyje dėl savo šeimos gerovės; sau 
ji nieko netrokšta ir nieko nesiekia: ji yra laiminga 
savo šeimos laime. Jos didžiausias skausmas ir di
džiausia nelaimė yra netekti savo šeimos. Dabar
tinėje Lietuvos kančioje motina ypatingai kenčia, 
ir ją tikrai galima vadinti kančių motina.

Lietuvos motina yra darbštumo pavyzdys. Ji plu
ša visą laiką ir per visą gyvenimą, nors jos darbas 
žmonių dažnai ir nepastebimas. Jos viso darbo tiks
las tėra vienas: šeimos laimė. Niekas jai nemoka nei 
už valandas, nei už savaites: save darbu aukodama, 
ji tesiekia šeimos gerovės.

Lietuvos motinos pasiaukojimas savo šeimai yra 
žavus ir ne kartą herojiškas.

Tikra lietuvė motina yra giliai religinga. Ji yra 
suaugusi su religiniu gyvenimu. Religija yra jos jė
gų šaltinis. Jos kantrybė, pasiaukojimas ir nuosta
bus darbštumas kyla iš jos gilaus religingumo. Ji 
yra religinga ne dėl reikalo, ne dėl žmonių akių, 
bet iš širdies, iš visos savo būtybės gelmių: religi
ja jai yra gyvenimas, visas, pilnas gyvenimas, o ne 
proginis pasirodymas.

Ji yra Rūpintojėlių "šalies motina.
Gegužės mėnuo yra skirtas motinos garbei... Ir 

kokį džiaugsmą turi šį mėnesį pavergtos Lietuvos 
motina ?..

Betgi ne vien tik gegužės mėnesį mūsų meilė tu
ri trykšti mūsų motinai: kas išreiškia savo meilę mo
tinai tik gegužės mėnesį, o ne per visus metus, tas 
iš viso neturi jokios meilės savo motinai...

s. J. Daudžvardienė Aušros Vartų tunto Čikagoje vyr. 
skautėms prisega garbės žymenius. Nuotr. L. Knopfmilerio
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rie tai padaro kuo puikiausiai. Bet kas tai gali padaryti. 
Reikia tik, kad jis turėtų sumanumo ir energijos ir būtų 
pasiryžęs, žūt būt, eiti prie tikslo.

Toliau einantieji skyriai turi tikslą duoti patarimų 
ir praktiškų metodų, reikalingų norint vesti draugovę 
skilčių sistemos pagrindais.

KAIP VESTI SKILTĮ?

0oh ewtsn

TIKRAS SKAUTAS

(tąsa)

Abejoju, ar reikia pasakyti, kad draugovės vedi
mas skilčių sistema visai nepasalina dr-vės sueigų, 
kuriose dalyvauja visos skiltys. Jos yra reikalingos. 
Aišku, kad nesugebąs ir nedarbstus skiltininkas pra
žudys greit savo skiltį, einant skilčių sistema, nes nie
kas kitas nesirūpins jo skautais, jei jis nepadaro to pats. 
Iš kitos pusės, si sistema sumaniam berniukui duoda 
puikių galimumų. Jis turi laisvas rankas; jis gali dirbti 
su savo skiltimi iki tol, kol kiekvienas jo berniukų taps 
idealiu skautu; jis gali išgalvoti specialių darbų savo 
skilčiai, rengti skilties stovyklų bei švenčių. Draugovė, 
sudaryta iš šios rūšies skilčių, yra tikrai Baden-Powell’io 
sielos draugovė; ji daro gerą darbą.

Panaši draugovė daug reikalauja iš savo skiltinin- 
kų. Aišku, kad daugelis skiltininkų, turinčių šį ženklą, 
nėra visiškai gabūs. Būdas tam pašalinti: rūpestingai 
per ilgą laiką, prieš pradedant draugovės darbą ir darbą 
pradėjus, ruošti gerus skiltininkus. Nepriiminėkit ,į 
draugovę daugiau skautų, nekaip gali vesti jūsų skilti- 
ninkai. Jei jūs turite tik 2 skiltininkus ir 2 paskiltinin- 
kius, jums neleistina dirbti daugiau kaip su 12 naujokų.

Kitas būdas laikyti skiltininkams tinkamoje aukštu
moje, tai daugiau rengti tuntuose skiltininkams paš
nekesių ir stovyklų ir kas metai duoti jiems porą savai
čių specialių kursų, skautininkui vedant.

Atskiroji skiltis yra priversta vadovautis visai sa
varankiškai. Ir tai, kad egzistuoja taip daug puikių 
atskirų skilčių, kurios niekad neturėjo skautininko, ro
do skilčių sistemos vertę. Yra ypač svarbu, kad atskirų 
skilčių skiltininkai pramoktų kuo daugiausia metodų 
ir kiek galima įvairiausių skautiškų dalykų, kadangi 
nieko nėra, kas jiems galėtų duoti nuolatinių patarimų 
bei taisyti jų klaidas.

Yra visai galimas dalykas, sumaniam skautui pa
čiam vienam vesti skiltį, ją surinkti, organizuoti ir 
toliau jai vadovauti. Yra skautų, kurie tai daro ir ku

II Skyrius

KAIP ORGANIZUOTI SKILTĮ

... Ir kaip ją reorganizuoti. Nes, dažnai vienin
telis būdas dalykams pataisyti yra pertvarkyti skiltį ar 
draugovę, pasakyti berniukams, kokiomis sąlygomis 
reikia dirbti, jiems pasakyti tiesiai, kad jums reikalin
gas rimtas darbas, ir kad apsileidėliai ir tie, su kuriais 
reikia nuolat pradėti nuo pradžios, nėra reikalingi.

SKAIČIAUS KLAUSIMAS

Vienas didžiausių pavojų skilčiai, tai turėti per 
daug narių. Jeigu yra didelė grupė gimnastikos prati
muose, tai dar pusė bėdos, tačiau jei tas yra skautų 
skiltyje, tai didelė bėda. 7 berniukai visai pakankamas 
skaičius. Nieko blogo nėra, jei jų yra mažiau.

Kas geriau: turėti lOskautų, kurių jūs nesugebė
site tinkamai paruošti, nes jų per daug, arba turėti 4

Lituanicos tunto dešimtmečio šventėje jaun. skautų 
įžodis.

Nuotr. L. Knopfmilerio

4

6



berniukus, su kuriais galite tikrai dirbti? Nebijokit lai
kyti draugovę ir skiltis aukščiausiame laipsnyje. Ge
riausias dalykas pagąsdinti kandidatus: pasakykite gar
siai, kad jums nereikia tinginių, kad pas jus smarkiai 
dirbama. Neįkyrėkite berniukams, prašydami juos 
įstoti, palaukite, kol jie pradės jums įkyrėti, prašydami 
juos priimti. Turėkite laukiančių leidimo įstoti sąrašą 
ir, jei po mėnesio nuo įsiras’ymo į šį sąrašų kandidatas 
dar nori įstoti į jūsų skiltį, paveskit jį vienam savo 
skautų ir pasakykit naujokui, kad nesirodytų jums, kol 
nepramoks viso to, kas reikalinga III pat. laipsnio eg
zaminams.

Kada jis vėl ateis, jūs smulkiai jį išegzaminuo- 
site ir jei jam pasiseks - priimsite jį į skiltį su visomis 
įžodžio davimo ceremonijomis.

Dar vienas žodis kita kryptim. Jei berniukas nori 
įstoti ir stropiai laikosi to noro, priimkit jį, nors jis 
jums ir atrodytų blogas ir storžieviškas. Nepamirškite, 
kad skiltis nėra sudaryta iš gatavų skautų, tik iš paprastų 
berniukų, kartais gan menka medžiaga padaro gerus 
skautus. Tebūnie žaidžiama skiltyje taip linksmai ir 
įdomiai, tebūna skiltis tokia gera, kad kiekvienas ber
niukų norėtų į ją įstoti, nors ir žinotų, kad jūs irgi 
daug dirbate. Pagaliau nepriimkite niekad abejotino 
kandidato, jei kiti skilties skautai nėra tinkamoje 
aukštumoje.

Taip pat, kada jūs pradedate,neimkite iškart dvie
jų naujokų; pradėkite geriau tik dviese, jūsų draugas 
ir jūs, ir didinkite savo skiltį labai pamažu. 5 geri 
skautai gali, vesti naujoką ir jį gerinti, tačiau, jei jūs 
visi nesat pakankamoje aukštumoje, naujokas kenks 
skilčiai ir skiltis nedarys jam geros Įtakos.

SKAUTO "BREVIJORIUS"
Pirmiausia su naujokais, arba kada jūs reorganizuo

jate skiltį, tačiau irgi ir tada, kada jūs dirbate pilnu 
tempu, kartokite tai, ką aš vadinu skauto "brevijorium".

Jo tikslas yra nuolat priminti kiekvienam ber
niukui, kas yra skautas. Tai, kas sudaro šio "brevijo
riaus" turinį, jūs rasite 12 pirmuose puslapiuose Baden- 
PowelTio knygos "Skautybė Berniukams". Surinkite sa
vo skiltį ir paklauskite jų, kas yra skautiškumas. Nebai
su, jei jie jums duos iš pradžios gan fantastiškų atsaky
mų, padėkite jiems, paklauskite, kokių ypatybių pri
valo turėti laukinių, dar neištirtų kraštų keliautojas, 
jūrininkas, pionierius. Jei jūsų paklaustieji turi gan kie
tas galvas, palengvinkite jiems atsakymo suradimą, 
duodami kokio nors atsitikimo pavyzdį: tolimų neištirtų 
kraštų keliautojas, paklydęs miškuose, ką gali pada
ryti? Kareivis, sužeistas mūšyje ir gulįs lauke vienui 
vienas, ką jis turėtų žinoti? Tokiu būdu parodykite ber
niukams, kad žmogui dažnai reikia būti pasiruo
šusiam visam kam. Reikia turėti skautiškų žinių, 
būti drąsiam, sveikam, užsigrūdinusiam, ištikimam ir 
linksmam. Priminkite berniukams, kad kaip tik šių 
dalykų mokosi skautai ir negalima sustoti lavintis, kol 
nepasidarys tikri pionieriai fiziškai stiprūs, sumanūs, 
pilni linksmumo, tikri savimi, paruošti patarnauti ki
tiems ir galį kiekvienu atsitikimu nugalėti gyvenime 
pasitaikančius sunkumus.

Atkartokite dažnai šį "brevijorių", kad skiltis gerai 
suprastų ir įsidėtų tai į galvas, kad ruošiamasi į skau
tiškus patyrimo laipsnius ir laikoma egzaminus aiškiam 
tikslui, kad viskas, kas įeina į skautiškų laipsnių prog
ramą, yra naudinga ir reikalinga. (bus daugiau)

Paminkliniai medžiai
Senų laikų metraščiai pasakoja, kad lietuviai la

bai gerbė kai kuriuos medžius, nes tikėjo, kad Į 
medžius pereinančios gyventti mirusiųjų vėlės. Esą 
buvę net ištisi miškeliai. Ne bet kas galėjo juose iš
kylauti. Mindaugas, sako, buvęs j tokį šventą miš
ką Įleistas, bet nedrįsęs nė šakelės nuskinti.

Iki paskutinių laikų Lietuvoje dar galėjai rasti 
tokių medžių. Nors jau niekas nebetikėjo apie juose 
gyvenančias, dejuojančias vėles, bet pagarba aiš
kiai dar buvo išlikusi. Pirmiausia buvo labai gerbia
mi ant kapų ar šventoriuje prie bažnyčios augan- 
tieji medžiai. Kiekvienam aišku — šventa vieta, 
šventi medžiai. Kai kur jie užaugo milžiniško didu
mo. Pro juos net bažnyčių nebūdavo matyti. Kai jau 
persenę lūždavo ar šiaip jau reikėdavo juos nukirsti, 
jų malkomis galėjai kepti tik duoną, nes ir duona 
lietuvių yra šventa. Panašiai visi vengė kirsti me
džius, augančius ant senų užmirštų kapelių, ant 
maro kapų ir ant milžinkapių. Jei kas miško kryž
kelėj prie medžio prikaldavo koplytėlę, tai ir toks 
koplytinis medis, mišką kertant, likdavo nebeliečia- 

mas. Labai gražiai pagarbą medžiams išreiškė dail. 
M. K. Čiurlionis. Jis miško pušis nupiešė su kara
lių vainikais ant galvų.

Kirvio išvengdavo ir kitokie medžiai: nuostabiai 
po du suaugę liemenimis arba viens į kitą įaugę 
šakomis, dvejomis viršūnėmis arba šiapjau nematy
tai susikreivinę. Didelio amžiaus pasiekdavo ir kai
mų sodybose prie namų augantieji medžiai. Kar
tais tokie medžiai buvo pasidarę paminkliniai. 
Kaipgi nukirsi ąžuolą, jei jį pasodino senelis, vik
riai išsigelbėjęs iš kokios nors nelaimės! Pavyzdžiui, 
Anykščiuose, vysk. Ant. Baranausko brolių sodybo
je, augo 10 beržų, kuriuos tie broliai pasodino grį
žę iš Sibiro po 1863 m. sukilimo. Šaravų miške rasi 
ąžuolą, po kuriuo 1863 m. sukilėlių kunigai anksti 
rytą laikė mišias, bet netikėtai buvo rusų užpulti 
ir išžudyti. To ąžuolo niekas nelietė, ir jis iki šios 
dienos auga, kaip anų laikų paminklas. Tokių au- 
gančų paminklų Lietuvoje yra ir daugiau. Apie ki
tus žmonės net nebežino, kas juos sodino. Bet jie 
visiems įdomūs, kaip labai seni medžiai. Tokių
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Čikagos skautininkių dr-vės sekstetas. Is~ kairės į de
šinę F. Kurgonienė, J. Bobinienė, R. Kučiauskienė, 
M. Jonikienė, T. Žukienė, S. Stasiškienė ir prie pia
nino seksteto vadovė Br. Variakojienė. Sekstetas 
pirmą kartą gražiai pasirodė 10 mt.minėjimo suei
goje balandžio 24 d. Jaunimo Centre.

' Nuotr. L. Knopfmilerio

ąžuolų gali rasti Žemaitijoj prie Ventos upės ir Rie
tavo miškuose. Jų vidus jau išpuvęs, drevėtas, bet 
jie vis dar žaliuoja. Bajoras poetas Dionizas Poška 
iš tokių ąžuolų savo dvare net namelius buvo pada
ręs ir juos baubliais pavadinęs. Vepriuose auga 300 
metų senumo kaštanas, Punios šile — eglė, Duse
tose — liepa, o Stelmužėje visų senų medžių sene
lis — ąžuolas. Jo amžius — 2000 metų! Viekšnių 
ir Kušiliškių ąžuolai taip pat gana seni. Tai vis gy
vieji paminklai.

Lietuvai vėl atkovojus laisvę, gamtos mėgėjai su
galvojo miestuose ar prie kelių sodinti medelius. 
Juos sodindavo daugiausia mokyklų mokiniai, o 
ypač skautai. Tai buvo labai graži tradicija. Ne
trukus kažkas pasiūlė miestų aikštėse sodinti Lais
vės Medi. Tokio paminklinio medžio sodinimas bū
davo tikra šventė. Ąžuolaitį sodindavo iškilmingai, 
su prakalbomis, ji apsodindavo gėlėmis, aptverdavo 
dailia tvorele ir dar užrašą prie tvorelės pridėdavo. 
Netrukus beveik visi miestai ir miesteliai turėjo 
pasisodinę Laisvės Medi arba Vilniaus Medi, Vy
tauto Didžojo Medį, Dr. J. Basanavičiaus ar Da
raus - Girėno Medį ir 1.1. Spėju, kad ligi šios die
nos tie paminkliniai medžiai jau išaugo į tikrus ąžuo
lus. Nemanau, kad kas juos iškirto, nebent tvoreles 
ir užrašus sunaikino. Ir Amerikos lietuviai turi to
kių paminklnių medžių pasisodinę. Čia pirmoj ei
lėj minėtini Clevelando lietuviai.

Būtų gražu, kad skautai apsidairytų savo gyve
namose vietose, ir, kur įmanoma, suorganizuotų 
iškilmingą paminklinio medžio pasodinimą prie 
lietuvių parapijos bažnyčios, miesto parke ar priva- 
čoje lietuvių sodyboje, į kur dažniausia daromi iš
važiavimai ar gegužinės. Tokiems medžiams augti 
labai tinkamos vietos: jaunimo stovyklavietės ir lie
tuvių vienuolynų sodybos. Jų valdytojams pamink
linio medžo sodinimo sumanymas turėtų patikti. 
Medžiui vardą tektų sugalvoti pagal šių dienų nuo
taikas.

Kantrimas Cibas6

SKAUTAI
VYČIAI

Skyrių tvarko s. O. Gesventas

SKAUTAI VYČIAI - KALINIAI
Iš “World Scouting” sulietuvino

s. v. v. si. Alg. Eimantas

1934 mt. lordas Baden - Pawell lankėsi Ceylone 
ir turėjo progos aplankyti tenykščius kalėjimus. Apie 
kalėjimus B. P. yra štai ką pasakęs.

“Aš esu įsitikinęs, kad jūsų kalėjimuose vykdo
ma rehabilitacijai programa yra ne tik naudinga bei 
girtina, bet taip pat ją galima pritaikyti ir kitose val
stybėse. Ši programa yra pritaikoma visiems tiems, 
kurie pilnai nori grįžti į tobulesnį gyvenimą. Svei
kinu jus . ..”

Šie B. P. žodžiai buvo taikomi skautų - vyčių bū
reliams, suorganizuotiems kalinių tarpe.
1922 metais Ceylono Skautų Sąjunga, valdžiai su
tikus, įsteigė pirmąjį skautų - vyčių būrelį kalinių 
tarpe. Prieš šį svarbų žingsnį kalinių gyvenimas bu
vo niūrus, sunkus, vienišas, pilnas baimės ir baus
mių. Nauji horizontai atsidarė šiems nelaimingie
siems, kai jie buvo mokomi atsakomybės, amato, 
savimi pasitikėjimo bei kitų naudingų būdo savy
bių.

Šiame eksperimente dalyvavo skautininkas, kaip 
kalėjimo personalo narys. Jo įtaka kaliniams buvo 
neapsakoma. Kadangi būrelio nariai buvo skautų 
- vyčiij amžiaus ir savanoriai, tai įvestas “garbės
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stovis”. Buvo ruošiamos stovyklos ir iškylos už ka
lėjimo ribų be sargų apsaugos. Daviniai buvo pui
kūs, nes nė vienas iš būrelio narių nebandė pa
bėgti.

Tokia gera pradžia susilaukė pagyrimo iš vy
riausybės atstovų. Nutarta, kad reikia šią veiklą 
praplėsti. Vyriausybė pradėjo aktyviai veikti su 
Skautų Sąjunga, ruošdama kalėjimo tarnautojus 
skautų - vyčių programai: šie tarnautojai perduo
da kaliniams visas žinias ir patyrimą. Į tą pačią 
programą buvo įtrauktos ir abi Ceylono reforma- 
torijos.

Paimkime, pavyzdžiui, Kundasale kalėjimą. Sis 
kalėjimas neturi nei aukštų mūrinių sienų, nei spyg
liuotos vielos užtvarų. Tai būtų lyg koks miestelis. 
Kundasale kalėjimo Įnamiai išlaiko patys save, au
gindami daržoves, kurių pelno dalį jie gauna savie
siems reikalams. Jie dirba šalia kelio ir upės, iš kur 
galima būtų lengvai pabėgti, bet jie tuo nesidomi. 
Praeivis, kuris nežino, kad Kundasale yra kalėji
mas, kalinius palaiko darbščiais eiliniais piliečiais.

Kundasale taip pat yra svarbus tuo, kad ten vyk
domi “Miško Ženklo” ir kiti kursai laisviesiems 
skautams. Skautai - vyčiai kaliniai daug pagelbsti 
savo organizuotumu, o ypatingai maisto gaminimu: 
jie yra nuolatiniai virėjai. Valdžia ten leido pasta
tyti nuolatini būklą, grynai skautiškiems reikalams.

Skautai - vyčiai nesiskiria su skautavimu ir per
auklėjimu su bausmės pabaiga. Kai tie būrelių na
riai išeina į laisvę, jiems padeda dvi organizacijos, 
kurių narių daugumą sudaro Ceylono Skautų Są
jungos skautės. Jiems yra surandami darbai, ir kar
tas nuo karto jie yra lankomi skautininko, kuris pri
žiūri, kad jie negrįžtų atgal į nusikaltėlio gyveni
mą. Šis skautininkas išklauso jų rūpeščių bei pata
ria ką daryti, kaip išeitį rasti.

Būdinga, kad šie skautai - vyčiai kaliniai yra la
bai atsidėję skautiškai idėjai. Jie savanoriškai dir
ba ilgas valandas Tautos Skautų Sąjungos gerovei. 
Tokiomis progomis jie dėvi pilną skautų - vyčių 
uniformą, kuo jie didžiuojasi. Jie atlieka beveik vi
sus pionieriškus darbus skautų stovyklose, tuo su
taupydami daug darbo, pinigo bei rūpeščio Skau
tų Sąjungai. Už tai vyriausybė jiems leidžia lanky
ti krašto įžymybes, muzėjus, susirinkimus, paro
das, o Skautų Sąjunga — stovyklauti su kitais skau
tais kaip pilnateisiais nariais. Visi skautai - vyčiai 
nerodo jiems jokios diskriminacijos.

Šios sėkmingos programos nebūtų galima įvyk
dyti be pilno vyriausybės pritarimo bei paramos. 
Padėka tenka krašto vyriausybei už reiškiamas 
simpatijas Skautų Sąjūdžiui bei duosnų rėmimą 
skautiskosios idėjos. 95 % visų kalėjimo tarnauto
jų yra skautai, baigę “Miško Ženklo” kursus.

Australijos rajono skautai-vyčiai 
žygiuoja.

Nuotr. V. Vasario
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MOTINOS AŠARA
LEGENDA

Dangaus soduose buvo didžiausias sujudimas. 
Šviesiarūbiai angelai ir Dangaus palaimintieji vaikš
čiojo po visus sodų takus ir kažko ieškojo. Angelų 
kunigaikštis Mykolas stovėjo prie nuliūdusios Dan
gaus Karalienės sosto ir iš jos susirūpinusio veido 
buvo matyti,, kad danguje atsitiko kažkas nepap
rasto. Kažkas buvo dingę labai brangaus, dėl ko 
visad maloniai besišypsantis Dangaus Karalienės 
veidas buvo pridengtas rūpesčio šešėliu. Nuostabu 
buvo ir tai, kad Karalienės karūna, spindinti ir švie
čianti gražiausiais deimantais, buvo padėta šalia 
sosto ir jau nebešvietė ir nebežibėjo kaip visada.

Kai Dangaus Karalienė pakėlė liūdnas akis ir 
klausiamu žvilgsniu pažiūrėjo į Mykolą. Archange
lą, angelų kunigaikštis pakėlė trimitą ir papūtė į vi
sas keturias šalis. Iš visų Dangaus kraštų suėjo An
gelai ir Šventieji. Lyg balčiausių balandžių būrys, 
visi apsupo Karalienės sostą, nusilenkė Valdovei ir 
laukė, kas bus jiems pasakyta.

— Šviesieji Dangaus gyventojai, — prabilo ant sos
to papėdės atsistojęs angelų kunigaikštis, — didis 
nuliūdimas slegia mūsų Karalienę. Iš jos karūnos 
yra iškritęs gražiausias ir didžiausias deimantas. Jų- 
sų pareiga surasti pamestąjį deimantą ir grąžinti 
Karalienei džiaugsmą.

— Kunigaigaikšti, — prabilo angelų chorai, — 
— apie tai mes jau girdėjome iš šventojo Petro. Nuo 
ankstaus ryto visus sodų takus išvaikščiojome, ta
čiau deimanto niekur nesuradome.

Dėkingai nusišypsojusi Dangaus Karalienė paki
lo nuo sosto.

— Gerieji Dangaus tarnai, deimanto čia neraste. 
Jis iškrito iš mano karūnos, kai, stovėdama prie 
Dangaus krašto, aš žiūrėjau į neteisybės ir gobšu
mo suardytą žemės veidą.

— Skaisčioji Karaliene, — atsiliepė angelų kuni
gaikštis, — mes leisime pasiuntinį į žemę, kad jis 
surastų nukritusį deimantą ir parneštų j Dangų.

Pasitikėjimo pilnomis akimis Dangaus Karalienė 
pažvelgė į šviesiarūbių angelų pulką ir galvos link
terėjimu pareiškė tam sutikimą.

— Sakykit angelai, — kreipėsi į visus kunigaikštis, 
— kas iš jūsų gerai pažįstate žemę, kad, ten nuskri- 
dę, surastumėt deimantą?

Niekas iš angelų neatsiliepė. Vieni iš jų visai ne
pažino žemės, kiti ten buvo taip seniai, kai žemės 
veidas dar kitaip atrodė, treti daug blogo buvo gir
dėję apie žemę ir taip iš viso angelų pulko neatsi
rado, kas būtų panorėjęs skristi į žemę.

— Kunigaikšti, — prabilo vienas iš angelų, — dar 
negrįžo iš žemės Angelas Sargas.
Jis gerausiai pažįsta žemę. Siųsk jį kunigaikšti. Jis 
tikrai suras nukritusį deimantą.

Tuo pat metu prie Karalienės sosto nusileido iš 
žemės atvykęs Angelas Sargas. Nors ir toli nuo Dan
gaus būdamas, jis girdėjo trimito garsą ir tik toli
mas kelias sutrukdė jam atvykti laiku. Nusilenkęs 
karalienei, jis pasitraukė į angelų būrį.

—Dangaus pasiuntiny, — kreipėsi į jį kunigaikštis 
Mykolas, — gražiausias deimantas iš Karalienės ka
rūnos nukrito į žemę. Tu geriausiai pažįsti visus 
žemės kampus. Lėk tenai, surask pamestąjį brang-

Omahos sesės Motinos Die
nos minėjime.

Nuotr. K. L. Musteikio
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akmenį ir atnešk jį mūsų Karalienei, kad liūdesys 
pranyktų nuo Jos veido.

Palietęs lūpomis Dangaus Karalienės rūbo kraštą, 
Angelas Sargas pakėlė sparnus ir nulėkė į žemę.

--------o---------
Ilgai ieškojo angelas žemėje dangiškojo deiman

to. Aplėkė visus žemės kraštus: visus miškus, kal
nus ir dykumas išieškojo. Aplankė ne tik didelius 
miestus, bet ir kiekvieną atsiskyrėlę pamiškės sody
bą, tačiau deimanto niekur nerado. Grįžo atgal į 
Dangų deimanto nesuradęs Angelas Sargas ir nus
kubėjo pas kunigaikštį, prie Karalienės sosto belau
kiantį parnešant deimantą.

Maloniai jį sutiko ir Dangaus Karalienė, tik Jos 
akys dar labiau prisipildė liūdnumu, kai sužinojo, 
kad iš jos karūnos iškritusio deimanto nepavyko su
rasti.

Vėl angelų kunigaikštis pūtė trimitą į keturias 
šalis, vėl šaukė visus Dangaus gyventojus.

— Šviesieji Dangaus Karalienės tarnai, — kreipė
si Mykolas į angelus ir šventuosius, — Angelui Sar
gui nepavyko surasti žemėje nukritusio deimanto, 
kuris tikriausiai bus įkritęs į jūrų gelmes. Sakykit 
dabar, kur gauti tokį pat deimantą, kuris būtų pa
našus į aną pamestąjį?

Tačiau niekas iš susirinkusiųjų nepasiūlė naujo 
plano, ir visi Dangaus tarnai tylėjo. Tada šventas 
Jurgis priėjo prie Dangaus Karalienės ir tarė:

— Skaisčioji Karalienė, gyvendamas žemėje paži
nau turtingus šalių valdovus ir karalius, ir mačiau 
jų vainikuose įvairiaspalvius brangakmenius. Visi 
jie seniai jau paliko žemės sostus. Jų didingi vaini
kai jiems jau nebereikalingi ir be prasmės guli senų 
muzėjų spintose. Gal būt, jų deimantai galėtų puoš
ti Tavo amžinąją karūną. Aš esu pasiruošęs vykti 
į žemę ir Tau surasti deimantą.

— Dėkinga esu tau, riteri, — tarė Karalienė šven
tajam Jurgiui, tačiau tavo pareigos naikinti piktą 
pasaulyje yra svarbesnės, negu deimanto ieškoji
mas. Tegu dar kartą skrenda Angelas Sargas.

-------- o---------
Kai Angelas Sargas vėl pasiekė žemę ir ant debe

sėlio krašto atsisėdo pailsėti, jau buvo visai sutemę, 
ir tik Dangaus žiburiai iš tolumos švietė į žemę. 
Dangaus pasiuntinys pasuko į buvusias didingas pi
lis,apsuptas didelių miestų, aplankė valdovų rūmus, 
apžiūrėjo jų brangias karūnas, vienas prie sostų 
griuvėsių paliktas, kitas muzėjuose begulinčias. Kiek 
daug įvairiausių brangakmenių žibėjo jose. Kiek 
daug deimantų ir rubinu, paslėptų geležinėse spin
tose šimtmečiais nematė dienos šviesos. Tačiau juo 
toliau skrido angelas, juo labiau niaukėsi jo šviesus 
veidas.

Taip puikiai žibą brangakmeniai, angelo paimti 
į rankas ir apšviesti dangaus žiburių šviesa be galo 
šiurpiai atrodė. Vieni iš jų buvo sutepti nekaltų 
žmonių krauju, kurį liejo karo vadai, siekdami val
dovo karūnos. Kiti buvo aplaistyti kruvinu vergų 
prakaitu, kurį išspaudė pasigailėjimo nežinančių 
valdovų valia. Treti buvo pilni apgaulės ir niekšiš
kumo dėmių. Gi nuo kitų lašėjo našlaičių ir motinų 
ašaros, ir nė vienas brangakmenis neturėjo nė da
lelės tos šviesos, kuria žibėjo net pats mažiausias 
Dangaus Karūnos deimantas.

Labai nusiminė Angelas Sargas ir, palikęs visus

1 ILTĮ! VOS
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valdovų brangakmenius, palengva skrido virš mie
gančios žemės. Naktis kvepėjo naujai išsprogusiais 
medžiais.

Žemė buvo pasipuošusi pavasario žiedų kilimu. 
Kai kurie jos plotai buvo sukaustyti gilaus šalčio ir 
ledo danga. Aukštų kalnų viršūnėse baltavo snie
gas ir amžina žiema, o tūkstančiais mylių besitę
siančiose stepėse pilkavo nykūs miškai ir kasyklų 
angos. Nesimatė čia miestų, nei pasklidusių gyven
tojų sodybų, tik kur, ne kur dunksojo angelui neži
nomi, spygliuotomis vielomis apsupti barakų mies
teliai.

— Ir vėl nauji tremtiniai, — stebėjosi angelas, skris
damas virš vienos stovyklos juoduojančių sargybų 
bokštų. Visa stovykla buvo paskendusi tamsoje, tik 
sargybų prožektorių šviesa karts nuo karto perplėšė 
nakties juodumą. Palikęs toliau beplaukiančius snai
gių debesis, angelas nusileido žemyn, pamatyti nau
jų gyventojų. Pro medinio barako apšalusį lan
gą veržėsi blanki šviesa.

— Toks vėlyvas laikas, — galvojo Dangaus pasiun
tinys, pažvelgdamas į bebrėkštančią žarą, — o čia 
dar yra nemiegančių žmonių.

Mažame barako kambarėlyje smilko suskilusi 
krosnis, per šonus leisdama dūmus; stovėjo subrai
žyta spintelė, atstojanti stalą ir kampe riogsojo iš 
rąstų suremta lova. Mažytės lempos šviesoje prie 
lovos klūpėjo sena moteris ir rankoje laikydama ro
žančių, meldėsi į Dievo Motiną. Raukšlių išvagota
me moters veide buvo įaugę sunkių išgyvenirmj žy
mės, kurios bylojo apie tremtinio kelio kietumą. Tai 
buvo motina, visai vieniša svetimame krašte, atplėš
ta nuo Tėvynės ir nuo artimųjų. Išvargusiose akyse 
nebesimatė skausmo, tik pasitikėjimas kažkuo aukš
tesniu, švietė iš po suvytusių blakstienų. Ji never
kė, nes jau buvo pritrūkę ašarų. Jas išverkė dar ta
da, kai rymojo aikštėje prie nukankintų savo dvie
jų sūnų. Kartu su jais ji palaidojo pusę savo sveika
tos, ir galva pasidarė panaši į žydinčią vyšnią. Liko 
jai dar trečias sūnus, tačiau jis buvo kažkur toli, ne
pasiekiamai toli, likimo viesulo nuneštas į laimės 
šalį, paskendusią patogumuose ir prabangoje.

Neprašė benamė motina Dangaus palengvinti jos 
gyvenimo kelio, nesibijojo ji svetimos žemės sunku
mo amžinajame poilsyje, tik karštai meldė Dievo 
Motiną duoti jauniausiam sūnui ištvermės laimės 
šalyje išlikti žmogumi ir nepamiršti gimtosios že
mės. Ji meldėsi ir už tuos sūnaus draugus, kurie ne
beturėjo motinų, besimeldžiančių už juos.

Nepajuto besimeldžianti motina, kai su maldos 
žodžiais iš akių išriedėjo stambi ašara, kuri tačiau 
žemės nepasiekė. Veido raukšlės sulaikė ją ir ant 
suvytusio skruosto ji sužybėjo šimtais varsų.

— O Dangau, — sušuko iš nustebimo Angelas, 
matydamas nepaprastai žėrinčią motinos ašarą, — 
ji žiba gražiau negu pamestasis Dangaus Karalie
nės deimantas!

Ir angelas atsargiai nukėlė motinos ašarą sau ant 
delno.

— Nejaugi ir Dangaus skliautuose ji taip puikiai 
žėrės? — virš debesų pakilęs angelas stebėjosi dei
mantine ašara. Dangaus šviesos paliesta motinos 
ašara dar gražiau sužibėjo, negu žemėje. Džiugiai 
tada pamojo sparnais Angelas Sargas ir nuskubėjo 
prie Dangaus Karalienės.
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PO LEDU, AŠIGALIO LINK

Šiaurės Ledinuotas vandenynas yra didžiulis van
dens plotas, maždaug keturis kartus didesnis už 
Viduržemio jūrą. Ledas, dengiąs vandenyną, nėra 
ištisas sluogšnis, kaip daugelis Įsivaizduoja, bet su
sideda iš didžiulių ledo lyčių ir ižo, slenkančio su 
srove. Šen ten matyti dideli plyšiai, o vietomis ir 
atviri vandens lopai arba vadinamos “polynijos”. 
Ledo gabalai, lytis ir ižas visą laika juda žiemą ir 
vasarą ir prie didžiausių šalčių. Nors tai yra nesve
tingas vandenynas, bet visą laiką vyliojo daugeli 
tyrinėtoju.

Ne vienas laivas bandė pasiekti ašigalį, bet re
tam tas pasisekė. Norvegai su FRAM laivu pasiekė 
85°57’, o rusų tyrinėtojas Sedov priplaukė iki 86°39’ 
lygiagretės.

Kiti bandė pasiekti pėsčiomis, lėktuvais, o H. 
Wilkins net su nardlaiviu išsiruošė, bet irgi grįžo 
atgal. Seno tipo nardlaiviai negalėdavo ilgai panėrę 
išsilaikyti, kadangi jų varomoji jėga buvo baterijos, 
kurias pakrauti reikėjo iškilti į paviršių.

Bet laikai keitėsi, pradėta bandyti pritaikyti lai
vininkystei atominę energiją.

1946 metais kapitonas H. G. Rickover, kuris ka
ro metu dirbo prie elektros įrengimų karo laivuose 
tobulinimo, pareiškė norą studijuoti Oak Ridge 
įmonėse reaktorių fiziką. Atominės Energijos Ko
misijai sutikus, keturi laivyno karininkai pradėjo 
darbą. Viskas atrodė nesudėtinga. Reaktorius susi
dėjo iš eilės uranijaus lazdų, rūpestingai viena nuo 
kitos atskirtų. Jas tam tikru atstumu sustūmus, 
vyksta apvaldoma reakcija, kuri iššaukia nepaprastą 
karštį. Kad karštį galima būtų reguliuoti, inžinieriai 
per reaktorių leisdavo vandenį. Šaltas vanduo išeida
vo verdantis ir radioaktyvus. H. Rickover tvirtino, 
kad suradus būdą kaip esančią energiją šilimos pa

vidale perkelti į kitą sistemą, kuri nepasidarytų ra
dioaktyvi, tai tada ta šilima galėtų būti įjungta į ga
ro variklius. Tokia sistema būtų nepakeičiama nard- 
laiviams, kadangi nebereikėtų naudoti baterijų, 
nereikėtu baterijoms oro ir vietoje dešimčių tūkstan
čių galionų Dyzelinio kuro užtektų svaro uranijaus.

Bet tai buvo nemaža užduotis, kaip sumažinti 
reaktorių, kuris Oak Ridge įmonėse buvo poros 
miesto blokų dydžio, toliau išrasti sistema, kuri per
keltų reaktoriaus patiekiama energiją, į garo turbi
nas. Be to, reaktorių reikėjo apjuosti gera sunkia 
izoliacija, kad įgula nenukentėtų nuo reakcijos.

Tris metus Rickover ieškojo pritarimo savo su
manymams, kol susidūrė su admirolu C. Nimitz.

Jūr.pš. kun. J. Raibužis, S. J. įteikia buriavimo kursų 
baigimo pažymėjimą sesei Kviklytei.

Nuotr. L. Knopfmilerio

Laukiančiu žvilgsniu pasitiko angelą Karalienė 
ir visi Dangaus gyventojai, jau susirūpinę dėl jo il
go užtrukimo žemėje, beieškant deimanto.

— Skaisčioji Dangaus Karaliene, — nusilenkė prie 
sosto angelas su motinos ašara delne, — apžiūrė
jau visas žemės valdovų karūnas, visus didikų tur
tus mačiau, tačiau nė vieno brangesnio neradau, 
kurį būčiau galėjęs Tau atnešti. Tačiau aš atnešiau 
Tau tremtinės motinos ašarą, kuri spindi gražiau 
už visus matytus deimantus.

Ir angelas atidavė motinos ašarą Dangaus Karalie
nei. Nušvito Karalienės veidas, kad net visuose 
Dangaus skliautuose šviesiau pasidarė. Ji pakėlė 
prie sosto priklaupusį tarną, švelniai paglostė ir ta
rė:

— Gerasis Dangaus pasiuntiny, šiandien aš esu 
labai laiminga. Tu man padarei didelį džiaugsmą, 
atnešdamas gražiausi žemės deimantą, kuris amži
nai puoš mano Karūną.

BR. JUODELIS
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Jūr.ps. E. Šimaitis, buvęs Žilvino laivo vadas,prisega 
pirmąjį jaunių ženkliuką naujam laivo vadui v. valt. 
A. Aglinskui.

Netrukus jis buvo paskirtas vadovauti naujai įstai
gai, sutrumpintai NPR (Nuhclear Power Division) 
Branduolinės Jėgos Skyrius, priklausančiai Karo 
laivų planavimo daliai.

Iš pat pradžios teko susidurti su Atominės Ener
gijos Komisijos potvarkiais. Nepasisekus viską su
tvarkyti komandos keliu, Rickover įrodė komisijai 
reikalingumą sudaryti prie AEC įstaigą laivyno re
aktorių tyrimams, kuriai jis vadovautų. Sumanymas 
jam ir pasisekė įvykdyti. Tuo jis išvengė daugybės 
raštų, ilgo delsimo ir painių kelių, nes viskas, ko 
Rickover pageidaudavo, gaudavo iš Rickover...

Naujam užsimojimui įgyvendinti Rickover surin
ko reikalingus asmenis, gavo pinigus ir po kelių 
metų darbo branduolinis variklis buvo pastatytas 
krante, nardlaivio dydžio rėmuose. Netrukus ir pir
mas nardlaivis Nautilus, varomas atomine jėga, bu
vo nuleistas į vandenį. Tai įvyko 1955 m. sausio m. 
17 d. Groton uoste. Nardlaivio savybės buvo geres
nės, negu statytojai tikėjosi.

O O V
Taip pat po Antrojo Pasaulinio karo laivyno fizi

kas dr. W. Lyon, kuris vadovavo laivyno Nardlai- 
vių ir Arktikos Tyrimų Skyriui ir laivyno navigaci
jos mokyklos mokytojas komandorius D. McWethy 
taip laužė ledus šiaurės tyrimuose.

1950 -1952 metais dr. Lyon ir kom. McWethy 
jungtinėmis jėgomis vykdė šiaurėje eilę tyrimų. Jų 
pastangomis nardlaivis Redfish išbuvo po ledo dan
ga apie astuonias valandas ir padarė apie 20 mylių.

Tuo tarpu vienas senatorius parašė laivyno vado
vybei laišką, teiraudamasis apie atominės jėgos va
romo nardlaivio galimybes veikti po ledo ižu. Te
oretiškai toks nardlaivis tam tikslui puikiausiai tiko, 
nes galėjo giliai panerti ir išbūti ilgą laiką , galėjo 
plaukti greitai ir palengva.

Laivyno Operacijų Viršininkas admirolas Burke, 
prieš atsakydamas laišką, įsakė tą reikalą išsamiai 
pagvildenti. 1957 metais Nautilus nardlaivį perėmė 
Komandoras W. R. Anderson ir kelionė į šiaurės po
lių buvo beveik tikras reikalas.

Nautilus buvo nemažas nardlaivis, 320 pėdų il
gio, 28 pėdų skersmens. Kadangi laivas neturėjo 

didžiulių baterijų ir Dyzelinio kuro, kas užimdavo 
pusė nardlaivio tūrio, tai įgula laive laisvai jautėsi. 
Be to, ir laivo įgulą sudarė rinktiniai vyrai.

Gavus įsakymą pasiruošti numatomai kelionei iš 
Ramiojo vandenyno per šiaurės polių į Atlantą, lai
vas turėjo būti tam paruoštas, bet tai turėjo būti 
padaryta slaptai. Dr. Lyon turėjo išradęs naują prie
taisą “Sonav”, kuris po ledu panėrus turėjo duoti 
atstumą tarp ledo apačios ir nardlaivio. Be to, rei
kėjo turėti ir atatinkamą Žyro kompasą, kuris tiktų 
navigacijai palei ašigalį. Paskutiniai pasiruošimai 
truko beveik metus. Prie uždavinio vykdymo buvo 
priskirti Dr. W. Lyon ir kom. McWethy.

Kol laive dirbo mechanikai, elektrikai, instrumen
tu įrengėjai, kom. Anderson, dr. Lyon, kom.McWe- 
thy, kom. L. Kelly - nardlaivio vadas, kuris turėjo 
lydėti Nautilus ir kiti pakilę lėktuvu, gerai išžvalgė 
numatytą kryptį į šiaurę. Vėliau buvo padaryta po
ra ilgesnių kelionių po ledu.

Buvo išbandyta instrumentai, atlikti gylio mata
vimai, nes Šiaurės vandenyno jūrlapių beveik nėra. 
Pasirodė, kad dr. Lyon Sonar’o aparatas nebuvo 
pritaikytas dideliam Nautilus greičiui. Ledas bu
vo rastas storesnis, negu tikėtasi, vietomis lyčių ky
liai buvo virš 50 pėdų storumo. Vienoje kelionėje 
buvo apgadinti periskopai ir sugedo Zyro kompai- 
sas. Laivui truko tik 180 mylių iki ašigalio.

Grįžus iš bandomųjų kelionių, Nautilus dalyvavo 
laivyno pratimuose, kur puikiai pasirodė.

Baltuose Rūmuose įvykusiame pasitarime buvo 
nuspręsta, kad Nautilus perėjęs Beringo sąsiaurį, 
laikydamasis atokiau nuo Busijos vandenų, patrauks 
per šiaurės ašigalį, pro Grenlandija ir Islandija, į 
Angliją.

Pirmasis bandymas birželio m. nepavyko, nes le
do sluogsnis buvo per storas, o Beringo ir Čiukčių 
jūroje siekė tarp 105 -170 pėdų. Vietomis laivas 
vos prasmukdavo tarp ledo ir dugno. Teko kelionę 
atidėti ir laukti sąlygų pagerėjimo, paliekant žval
gybos darbą lėktuvams.

Antrą kartą Nautilus paliko Havajų salas liepos 
pabaigoje ir pasuko kursu į šiaurę. Visi instrumentai 
veikė puikiai ir rekordiniu laiku buvo pasiektas Be
ringo sąsiauris. Ir šį kartą teko paieškoti įėjimo į 
gilųjį Šiaurės vandenyno baseiną. Geriausiu pra
ėjimu, buvo nuspręsta, turi būti Barrow jūros gel
mė, truputį į šiaurę nuo Franklin rago Aliaskoje. 
Tuo giliuoju slėniu Nautilus paėmė kursą į šiaurės 
polių, kuris jau buvo už 1094 mylių.

Kelias, plaukiant po ledu, buvo ilgas ir nežino
mas. Jūros dugne teko keltis į kalnus ir leistis į slė
nius. Ledas vietomis buvo rastas 100-125 pėdų 
storumo.

1958 m. rugpjūčio 3 d. laivas pasiekė geogra
finį šiaurės polių ir tuo įvykdė, taip nesenai atro
džiusiu neįmanomu, istorinį žygį. Tas žygis galės 
turėti neapsakomos strateginės svarbos ateityje. 
Pasiekus polių,kur jūros gylis siekė 13,410 pėdų, lai
vas plaukė kurį laiką nekeisdamas kurso, vėliau 
pasuko į Grenlandijos jūrą, kur išlindo iš po ledo 
dangos, maždaug šiaurės rytuose nuo didžiulės sa
los.

Per radiją atėjo prezidento Eisenhover sveikini
mas istorinį žygį atlikusiai įgulai.

Pirma sustojimo vieta buvo Islandijoje, iš kur
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URANIJAUS BEIEŠKANT

(tąsa)
Kai priskrendu jau anksčiau mūsų patikrintus 

krantus, pasuku Darvino link. Traukdamas aukštyn 
lėktuvą, staiga kairėje pusėje pąmatau didžiuli juo
dą audros debesį. Jis slenka gana greitai, grasinda
mas mus atkirsti nuo Darvino. Kad jį aplenkus, ten
ka pasukti apie 30 mylių į jūrą.

Tropikinės audros atrodo baisiai: žaibuoja smar
kiai tik griaustinio negirdėti dėl variklio triukšmo. 
Sekame kaip žaibas po žaibo kerta į didoką negyve
namą salą.

Laimingai aplenkęs šią audrą ir dar kitą, kiek ma
žesnę, prie pat Darvino, tupdau lėktuvą ir ridenu 
prie angarų. Čia mus pasitinka vienas orinio judėji
mo prižiūrėtojas.

— Vyruti, — sako jis pasisveikinęs, — jei tu bū
tum vakar šiuo metu grįžęs, tai nebūtum galėjęs 
nutūpti, nes čia siautė stipri audra.

Taigi, laimė dar mūsų pusėje, bet reikės būti at
sargesniam ir negrįžti iš perskridimų prieš pat su
temą. Kai tik pajudame važiuoti iš aerodromo, pir
mieji lašai suspindi ant priekinio automobilio lan
go, o po poros minučių pradeda siausti ir pati audra.

Geosurveys bendrovės personalas jau daugiau 
nė savaitė plaukioja aplink Menville ir Bathurst 
salas. Jie renka smėlio pavyzdžius iš visų mūsų su
rastų ir žemėlapyje sužymėtų vietų. Mes esam su
sitarę su jais susitikti Melville salos misijų stotyje 
ir perimti tuos pavyzdžius.

Į susitikimą išskrendame tik mudu su Peteriu, 
nes’ užpakalinėje sėdynėje reiks sukrauti smėlio 
maišelius. Virš salų kabo didžiulis sunkus lietaus de
besis. Skristi per lietų sunku ir nemalon, nes ma
tomumas blogas. Matome pasišiaušusią jūrą: stip
riai vėjuota, ir mūsų lėktuvas yra gerokai svaido
mas ore.

Nuskrendame iki misijų stoties, bet uoste laivo 
nematyti. Sukame pakraščiais ir mėginame ieškoti, 
bet nepavyksta surasti. Kaip vėliau sužinojome, tuo 
metu motorlaivis buvo už mažos salelės, ir jo įgula 
matė mus skrendant per lietų.

Apsuku apie stotį ir einu tūpimui. Takas ilgas, 
bet ant tiek daug vandens balų, kad aš suabejoju 
jo gerumu. Jei man Darvine nebūtų pasakę, kad šis 
takas geras, tai tikrai nebandyčiau ant jo tūpti. 
Tupdau lėktuvą labai atsargiai. Kai tik ratai įbėga 
į vandenį, atrodo, kad kas nematomas staiga už
traukia stabdžius nuo ko lėktuvas bando verstis.

Nautilus patraukė į Angliją. Jungtinės Amerikos 
Valstybės gali užtarnautai didžiuotis šituo naujai 
atidarytu šiaurės rytu jūros keliu.

B.

Aš laikau šiek tiek daugiau variklio apsisukimų ir 
tik tas man padeda išlaikyti lėktuvo uodegą ant že
mės. Riedant per balas, vanduo tyška virš sparnų, 
užlieja priekinį langą ir tarpais atrodo, kad esame 
po vandeniu.

Išlipus mus pasitinka nejaukus oras: šlapias, šal
tas ir vėjuotas. Nesinori tikėti, kad tai tropikinė 
vasara. Kai nuvykstam pas misijonierius, tai labai 
mielai priimam jų pakvietimą išgerti šiltos arbatos, 
kuri atgaivina mūsų sustyrusius sąnarius. Po kurio 
laiko atplaukia ir motorlaivis. Prisikrauname jo at
vežtus 35 smėlio maišelius, pasidaliname įspūdžiais 
ir išskrendame atgal į Darviną.

Tai buvo mūsų paskutinis torijaus ieškojimo skri
dimas. Sekančią dieną po pietų susirenkame savo 
daiktus ir apsukę Darviną išskrendame į pietus. 
Audrų pakeliui nesutinkame, bet matyti daug lie
taus debesų. Stengiuosi juos aplenkti, tik tai nevi- 
sada pavyksta ir dažnokai tenka skristi per lietų. 
Apie 10 mylių prieš Katherine sutinkame didžiulį, 
sunkų debesį, dengiantį .beveik visą akiratį. Bandau 
skristi prie pat žemės, bet lietus per tankus ir nieko 
kito nebelieka, kaip grįžti ir tūpti Pine Creek aero
drome. Iš čia skambinu kelis kartus į Katherine ir 
Darviną, bet iš visur tas pats atsakymas: debesys 
— 700 pėdų aukštyje, matomumas — 100 jardų, 
aerodromas uždarytas.

Mums labai nesinorėjo nakvoti tame baisiajame 
Pine Creek viešbutyje, bet tas debesis kaip prili
pęs kabo virš Katherine miestelio. Taigi išsikrau
name savo daiktus, kalam kuoliukus ir rišame lėk
tuvą. Aš paprastai pririšti uodegą, o Peteris sparnus, 
bet šiandien pirmą kartą jis bando rišti uodegą ir 
nežino kaip.

— Rišk piemenų mazgą, — sakau jam, bet jis tik 
patrauko pečiais ir papurto galvą.

Čia jam į pagalbą ateina Patricija, kuri, pasirodo, 
yra bvuusi skautė ir žino kaip tokį mazgą surišti.

Iš ryto dar paskrendame paieškoti uranijaus, bet 
pietums jau esame Katherine miestelyje, kur paval
gę išskrendame į Daily Watters. Kairėje pusėje 
matome daug lietaus debesų, kurie netrukus susi
lieja į vieną didžiulį debesį su tankiu lietumi. Ta
čiau mes skrendame gražiame ore lygiagrečiai su 
tuo lietumi, atrodančiu kaip vandens siena.

Praleidę dvi dienas Alice Springs tvarkydami 
lėktuvą, išskrendame Dodnadatta, o iš čia skrisi
me ieškoti žemės alyvos- Simpson dykumoje. Tai tu
rėtų būti mūsų paskutinis darbas, tačiau gaunam 
telegramą, kad, atlikus šiuos ieškojimus, turėsime 
dar dviem savaitėm skristi atgal į šiaurę.

Patricijus atostogos jau baigėsi ir kitą dieną mes 
ją palydim ir pamojuojam laimingos kelionės jai 
išskrendant lėktuvu, o patys startuojame alyvos 
ieškoti. Simpson dykuma yra pati brangiausia vi
soje Australijoje. Per ją buvo perkeliauta vos kele
tą kartų ir tai tik su kupranugariais.

Iš pradžių skrendame apie 100 mylių į rytus, o 
po to sukame šiaurėn ir skutame žemai, pagal vir
šūnes ilgų, vėjo supustytų, rausvo smėlio kopų. Pra- 
skridus apie 30 mylių sukame dešinėn, skrendame 
4 mylias į rytus ir tada atgal į pietus. Taip per sa
vaitę mes padengiam didelius plotus, bet, gaila, 
scintelometras neparodo nė mažiausio ženklo, kad 
čia galėtų būti alyvos.
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MOTINA IR SŪNUS

Mūsų trobos durys atdaros, taigi namai netušti, nors 
jokios gyvos dvasios neregėti. Motutė vienai viena, at
sirėmusi alkūne lango, stovi susimąsčiusi... Veidas ap - 
rėmęs: pragyventųjų vargų atminimas tamsiu šešėliu 
per galvą slenka. Norėtų kam atpasakoti, tik nė vieno 
namie nebėra. Visas sodžius tyli kaip kapai, net klaiku .

Tap-tap-tap-tap iš kažin kur žeme artėjo smulkūs 
žingsniai. Motutė krūptelia, nejučiomis glaudžias prie 
sienos. Bet ūmai jos veidas nušvinta; pažino sūnelio 
žingsnius per kluonieną ir kiemą. Saldi meilė pražydo 
ant jos lūpų, veido ir akyse ir padarė ją beveik gražią. 
Taip rudenį padangė čia tamsiu debesiu apsiniaukia, 
čia vėl saule nušvinta.

Pulte įpuola į trobą berniukas.
-Motut, duok duonos: valgyti nepakenčiu! ...- 

sušunka uždususiu balsu, vos šyptelėjęs į linksmą mamą.
Jis, nelaukdamas ką patiekiant, kimba į stalčių. 

Sekės: yra kažin kokie du kąsniai! Tuoj vieną šmakšt už 
ančio, antra kapt į dantis ir marš atgal pro duris. Bet 
motutė suturėjo.

- Palauk tu, skruzdėle! Ar įdiegtas? Nė valandėlės 
nepabūni namie... Na, kur tu visą dieną lakstai, nė 
valgyt nepareidamas?

- Buvau pas piovėjus ...
- O dėl ko plaukeliai šlapi ? - priduria motutė, ne

tikėdama ir sūnaus galvelę glostydama.
- Maudėmės upėje ...
- Kame gi piauna? Ar jau daug nuvarė?
- Užlauky. Lig kalno... Leisk, motut, neturiu 

laiko !..
- Nors pietų pavalgyk. Štai viralo, štai pieno, ko

kio tik nori: saldaus, rūgusio, su grietine, su varške. 
Gal mėsos kąsnelį? - ir jau buvo besiekianti krosny sto
vinčio indo.

Mėsa pakvipo; atminus šviežią varškę, seilės ber
niukui dryktelėjo, ir jis jau buvo besutinkąs pavalgyti. 
Tik staiga atsiminė, jog, kol motina paduos ir jis pa
valgys, išeis kokia valandėlė, o čia draugai, gale kai
mo belaukią, šmukštelės nekantruodami kur į šalį, nė 
žymės nepalinkdami. Iš jų to neilgai lauksi!

Pats skraidymas buvo gana varginantis, Jau 
Dodnadatta aerodrome pavėsyje temperatūra bu
vo 118°F, o dykumoje ji siekė virš 120°F. Mes skrai
dydavome atsidarę visus langus, bet tas mažai ką 
padėdavo: sėdėdavome prakaito permerkti. Karš
tas vėjas smarkiai džiovindavo lūpas, kurios greit 
suskildavo ir pradėdavo skaudėti. Auster lėktuve 
nėra variklio temperatūros rodyklių, ir aš bijodavau, 
kad tik jo neperkaitinčiau: būtų menkas malonu
mas priverstinai tūpti ant šio karšto smėlio.

Mes paprastai pasiimdavome su savim konser
vuoto maisto ir didelę plastikinę bonką vandens. 
Šią bonką kažkas mums “nušvilpė”, o kito indo van
deniui nepavyko gauti. Po pirmo skridimo nuspren
dėm pasiimti su savim porą limonado bonkų, bet 
aš labai abejoju, ar jos pajėgtų išlaikyti mus gyvus, 
kol priverstino tūpimo atveju būtumėm surasti.

Užbaigę nesėkmingą alyvos ieškojimą, išskren- 
dame vėl šiaurėn. Pemakvoje Tennant Creek, iš 
Katherine pasukame i rytus ir pavakare tūpiame 
Sleisbeck aerodrome. Iš čia jau sekančią dieną pra
dedame uranijaus ieškojimą Nave bendrovei, ku
riai priklauso vietinės kasyklos. Mums paskiria vie
ną geologą, kuris skraidys kartu. Jis paprastai, 
sėdi užpakalinėje sėdynėje apsikrovęs žemėlapiais 
ir oro nuotraukomis, o Peteris aptarnauja scintelo- 
metrą. Blogiausia, kai jiedu pradeda nurodynėti 
kur skristi-: vienas sako kairėn, o antras — dešinėn. 
Tokiu atveju aš nupjaunu tiesiog. Tada jiedu su- 
siginčyja. Aš laukiu, kol jie apsiramins ir susitars, o 
po to jau skrendu abiejų nutarton vieton.

(bus daugiau)

Oro sk. v. si. Z. KORONKEVICIUS
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VANAGAS IR ŽVIRBLIAI
A. GIEDRIAUS PASAKĖČIA

Ant stogo žvirbliai pasišokinėdami čežėjo, 
o lėkė vanagas ir pastebėjo.

Kaip strėlė, puolė žvirblelius jisai,
ir būtų buvę, jiems riestai, 
tik spėjo i šakas sulįsti.
Nutūpęs ant šakų krūvos, 

jiems sako vanagas: „Kaip be galvos, 
jus lekiat nuo manęs. Ar ne kvailystė? 
Juk aš dabar visai kitoks pasidariau!

Tikėkite manim, nuo šios 
dienos

gyvensiu padoriau:
jau nieko gyvo nedraskysiu, 
jau niekam pikto nedarysiu 

ir būsiu kaip karvelis.
Ar didelis, ar mažas jau paukštelis, 

ramiai galės lakioti, 
nereiks manęs bijoti.

Ir jūs be baimės būkit — lįskit iš šakų!"
Bet vienas senas žvirblis žvilgt pro šakų 

ir sako:
„Jieškok paikų!

O mums ne pirmas toks: ir žebenkštį ir katę 
jau esam matę.

Ir tuodvi mums gražiai kalbėjo.
O ko? ... Žvirblienes tik norėjo.
Ir tu gražius žodžius sakai,

o kų gi rodo tavo snapas ir nagai ?....''

Mintis, jog draugai be jo gali ką nuspręsti ir patys 
vieni kur nukeliautų net visą kūną sutirpdė. Nebeat
mindamas tad nei padorumo, nei smalingų, trumpai 
taręs:

- Nenoriu! - spruko pro duris stačiai per sodelį.
Nustebusi močiutė net rankomis suplojo.
- Grįžk tuojau valgyti! - sušuko Išsivijusi. Bet sū

nus jau buvo iš pažemio kokią dešimtį žalių žaliausių 
obuolių nusitraukęs ir ant aukštos statinės tvoros kaip 
katinas pasikoręs.

Štai ir už tvoros, prie pat draugų, ir pačiu laiku, 
nes jau buvo kaip kregždės pakilę lėkti į puikią girelę. 
Tačiau išvydę iš sodo iššokantį draugą, susiturėjo ir go
džiai apstojo.

Pasidalinęs su draugais žaliais skanumynais, jau 
drauge šovė į pamiškę, is' vienos rankos kasdamas duo
nos, iš antros - žalio obuolio. Ir galėjo kiekvieną įti
kinti, jog visam pasauly nėra gardesnio valgio už rupią 
ruginę duoną su žaliu obuoliu. Bent vėliau jam niekas 
nebepataisė tokio gražaus ir skanaus valgio nei sodžiuje, 
nei mieste.

- Parbėgi nenuorama nors vakarą, - sutiko motutė 
parbėgantį sūnų prieš pat saulės nusileidimą. - Visą die
ną nevalgęs! Kuo tu ir gyvas būsi per vasarą, - aima
navo motutė, jo plaukelius maloniai glostydama.- Kaip 
tu, sūneli, palieki mane vieną? Aš sena, dieglį ga

vau, lapus ir vandenį benešdama; o kad tu būtumei bu
vęs, ant lazdos būtume paslsvėrę ir lengvai parsinešę.

Ir taip jam gaila motutės, taip baisus tas dieglys 
pašonėje, kad negali rasti žodžių sau Išpeikti dėl tokio 
užmiršimo. Kone su ašaromis glaudžiasi prie jos šono, 
tylomis prašydamas atleisti, pamiršti.

Motutės širdis tai ir be žodžių supranta. Karštai 
spaudžia vaikelį prie išdžiuvusios savo krūtinės: bučiuoja 
į vieną akį, paskui - į antrą. O jam taip gera, taip 
ramu tame motinos glėby, rodos, niekad nebesitrauks 
nuo jos ...

Vaižgantas
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Rašome patys Motina
PAGALVOKIME!

Jurgis Gliaudys, /r. 
Paskiltininkis

Kokia bus ateitis lietuvių skautybės, kuri šiandien 
yra pati didžiausia lietuvių jaunimo organizacija? 
Lietuvių skautybės ateitis yra mūsų jaunimo ran
kose. Skautybės vadovai mums dabar rodo kelią i 
ateitį savo pasakojimu. Mes, jauni skautai, po ke- 
lerių metų turėsime užimti dabartines vadovų vie
tas ir perimti jų darbus. Ar mes sugebėsime tvarky
ti lietuvių skautų reikalus taip, kaip šiandieną juos 
tvarko mūsų vadovai. Šitas klausimas yra pats svar
biausias mums, skautams, dabar. Kaip mes galėsi
me išjudinti skautus, kad jie rūpntųsi ir stengtųsi 
įnešti savo mintis į skautybą, jeigu mes šiandieną 
esame nesusidomėję skautų veikla. Aišku, mes tu
rime pasiteisinimų: nėra laiko, perdaug išlaidų ir 
gyvename Amerikoje — tai nėra reikalo būti lietu
viu. Tokie mūsų dabartiniai apsileidimai stabdo 
daug skautų, kurie galėtų įnešti naujų minčių ir sa
vo veiklą, praturtinti skautybę. Argi iš tikrųjų yra 
tie pasiteisinimai taip labai svarbūs?

Laiko nėra susirinkti, perdaug kainuoja, ir kam 
išviso čia susirinkti, Amerikoje gyvenant. Pagalvo
kim, kiek mes laiko praleidžiam kine, ir televiziją 
žiūrėdami. Argi 3.00 doleriai Skautų Aidui ir apie 
2.00 doleriai skilties reikalams perdaug? Mes už
mirštame, kada šiems dalykams prašo pinigų, kiek 
dau mes išleidžiam savo pasilinksminimams. Mes 
gyvename Amerikoje ir visi mokam kalbėti angliš
kai, bet ar tas reiškia, kad nereikia mokėti kitos kal
bos? Mokyklose mes mokomės ispanų, lotynų ar 
prancūzų kalbos ir visi žinome, kaip sunku yra iš
mokti kitą kalbą. Ar verta užmiršti tada savo protė
vių kalbą? Ne, užmiršdami savą kalbą, mes ne 
tik sau kenkiam, bet ir Amerikai, kuri turi mažai 
svetimkalbių. Tai, į šias problemas pažiūrėję, mes 
galime suprasti, kad būti lietuviu skautu nereiškia 
tik vasarą pastovyklauti, bet pasistengti užimti vie
tas, kuriose mes galėtumėm padėti dabartiniams 
vadovams, ir vėliau jų vietas užimti. Tokios pastan
gos nėra sunkios ir jų išpildymas sustiprins ir palai
kys Lietuvių Skautybę!

Bėga dienos, valandėlės, 
greit pravydamos metus . . . 
Štai ant rankų motinėlės 
krykščia kūdikis gražus. 
Mažas kūdikis, menkutis 
glaudžias vis labiau prie jos: 
jam arti taip gera būti 
prie mamytės mylimos! 
Myli motina vaikelį, 
myli ją karštai ir jis; 
glaudžia prie širdies kiek gali, 
žiūri meiliai į akis.
— Mama! — tyliai pirmą kartą 
krinta žodis jam brangus ... 
O, kiek laimės šiame žody!
Koks tas žodis yr gražus! 
Glaudžia motina mažyti 
ir bučiuoja jį karštai. 
O jos džiaugsmui apsakyti 
žodžių maža čia visai!

P . Preikšas
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Elizabeth, N.Y. sesučių ir broliukų tautinių šokių

8ruPe> Nuotr. V. Lanytės
^4t- Mx/J&lCUZi ^’<JaX. ktyJJkcv z OcGllIqxx 
^C\OAaK^ ^vJLv^aaxaj ^cxZ. in <sJb .

bvW2> -t^

Elizabeth, N. Y.Saulučių būrelis iškyloje pavargo...

Nuotr. V. Lanytės

Tiesius brūkšnius brėžt jau moku, 
nors paišyti ir sunkoka.

Bet pavargsiu, padirbėsiu, 
o paisyt tikrai mokėsiu.
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Toronto mažieji klauso įsakymų .. .

Nuotr.St.Dabkaus

Žod.tautos
Muz, Alfredo Petrausko

AUSK, MOČIUTE, DROBELES

KJf y t V \ J ' 
-----JlAA^lhAb.) dnxy^J^) 0 JX4 j^mzrLlVlXU

i

lyWc ■^60v,-&Aa-£u) jį J _

f

-CySv , , XvOo į -^XOy>.

2. Dar palauki dukrele,
Dar palauki jaunoji (tra, lia, lia 
Dar palauki dukružėle, 
Dvejų, trejų metelių.

3. Aš nelauksiu močiute,
Aš nelauksiu širdele (tra, lia, lia) 
Aš nelauksiu motinėle, 
Dvejų, trejų metelių.
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BORISAS DAINUTIS .. .

ganizavo reprezentacinį vienetą ir šauniai dalyvavo 
1948 m. Pan - Pacific Džiamborėj Yarra Brae, Vik
torijoje.

1949 m. vasario 16 d. pakeltas į skautininko laips
ni ir paskirtas LSS Australijos Rajono vadu ir tose 
pareigose išbuvo iki 1953 metų kovo 8 d. Už dide
lius nuopelnus lietuviškai Skautijai Australijoj LSS 
Pirmija 1951 m. spalio 1 d. jį pakėlė į vyresniojo 
skautininko laipsnį. 1948 m. rugpjūčio mėn. 12 d. 
Pirmija jį apdovanojo Lelijos Ordenu.

Velionis prašomas niekuomet neatsisakydavo nuo 
skautiškų pareigų. Jis vadovavo reprezentaciniam 
vienetui Pan - Pacific Džiamborėje 1955 -1956 m. 
Clifford Park, Viktorijoje bei Tautinėj Stovykloje 
Morningtone 1958 -1959 m. Yra trumpesnį laiką bu
vęs Džiugo tuntininku ir vadovavęs šio tunto sto
vyklai. Jis iki gyvo kaulo buvo persiėmęs skautybe, 
visas jėgas ir energiją jai pašventęs, dažnai dėl jos 
primiršdavo save, savo šeimą ir skautiškais reikalais 
sielojosi iki pat mirties.

A. a. v. s. Borisas Dainutis dirbo braižytoju valsty
binėje elektros aprūpinimo įstaigoje (H. E. C.). Tam 
darbui pasiruošti kurį laiką studijavo Karališkame 
Melburno Koledže matininkystę ir braižybą. Jis bu
vo įsigijęs išsimokėtinai kuklius namukus Heidel
bergo priemiestyje. 1952 m. balandžio mėn. 13 d. 
vedė Eleną Šteinertaitę. 42-sius metus eidamas ir 
su šiuo pasauliu atsisveikindamas paliko žmoną Ele
ną, 15 mėnesių dukrą Vėjūną (1958. XII. 15d.) ir 
trijų mėnesių Algimantą-Joną-Borisą (1959. XII. 22.) 
bei Lietuvoje savo senutę motiną.

Jis buvo saulėto būdo ir retai šypsena tepranyk- 
davo nuo jo veido. Visada degė entuziazmu, buvo 
paslaugus. Prieš mirtį, man jį ligoninėje aplankius, 
jis skundėsi, kad gydytojai anksčiau nenustatė tik
ros ligos diagnozės. Dar darbo sutarties metu jis iš 
augštai, vaisius skindamas , nukrito ant strėnų ir la
bai susitrenkė. Jis manė, kad nuo tada prasidėjo 
inkstų gedimas, privedęs prie mirties. Dėl ligos su
sidarė labai augštas kraujo spaudimas, pasiekęs net 
270. Jis pakirto brolio Boriso gyvybės siūlą, ir jo 
neteko žmona Elena, vaikučiai neužauginti ir Mel
burno lietuvių skautiškoji šeima.

Prie duobės kapinėse atsisveikinimo žodį tarė tun
to Dvasios Vadovas kun. Pr. Vaseris, Rajono Vadas 

v. s. A. Krausas, Tėvų Komiteto pirmininkas J. An
tanaitis, v. si. A. Kazlauskas, s. A. Zubras ir giminių 
vardu svainis Junokas. Skautai ir skautės sudarė ratą 
apie duobę, sugiedojo tradicinę vakaro giesmę “Atei
na Naktis”, užbaigdami ją “Ilsėkis ramiai”. Kapas 
papuoštas daugeliu vainikų, tarp jų Rajono Vado 
ir Džiugo tunto. Brangus Borisai, Tavo kūno gy
vybė išgeso. Tu iškeliavai į Anapilį ii- išsivadavai 
nuo žemiškų vargų. Tegu Amžinoji Šviesa Tave ap
gaubia.

LSS-gos garbės nario dr. Vydūno malda pasimels- 
kime:

Viešpatie Dieve,
Amžinoji Gyvybe, 
Tu amžina Šviesa!
Iš Tavęs amžinai spindi 
Išmintis — Meilė — Galia.

Aš Tavyje esmi.
Tu mane laikai Savyje ir esi manyje.
Prieš Tave pranyksta
visi menkumai, visos niekybės, 
visi skausmai, vargsmai ir pati mirtis. 

Tavyje yra palaima ir išganymas. 
Tavyje yra visi apšviestieji 
ir gyvena išvaduotieji — palaimintieji.

Aš tai regiu — regiu. 
Tu laimini mane! —

A. KRAUSAS

Gražioji Lietuva - Platelių ežeras

Į stovyklą
Po mokyklos, 
tuoj stovyklos 
tebanguoja vėliava! 
Stovyklaukim 
ir draugaukim 
su miškų dvasia gyva.

Tegu pyška 
žalias miškas, 
tegu aidi dainomis. 
O kai plauksim, 
pasidžiaugsim, 
kad vis saulė su mumis.

M. GRIGONIS
18

20



fflUStl DIDŽIOJI SCHD.l
ANGLIJOS RAJONAS

Bradfordas
• S. m. balandžio 25 d. po savait

galio kelionės j Bradfordą, kur daly
vavo šv. Jurgio šventėje ir bendrame 
tunto ir rajono vadovybės posėdyje, 
staiga ištiktas širdies smūgio, mirė 
ilgametis rajono vadas v. s. K. Vait
kevičius. Palaidotas balandžio 30 d. 
Derby miesto kapinėse. J. B.

ATLANTO RAJONAS ■ JAV

Elizabeth, N. J.
• Š. m. kovo mėn. prie L. K. Šarū

no Dr-vės įsisiteigė antras vilkiukų 
“Mėlynųjų” būrelis. Būrelin įstojo 
vikiukais - kandidatais: Jarmas Alvy
das, Meilus Algirdas, Švenčiūnas Jur
gis, Vaitekūnas Kęstutis, Adomavi
čius Algis ir Petrauskas Gintaras. 
Būrelio galva paskirtas Arūnas Jar
mas.

® Įvykęs š. m. balandžio mėn. 9 d. 
visų skautų tėvelių ir mamyčių susi
rinkimas išrinko naują tėvų komite
tą, kuris pareigomis pasiskirstė taip: 
p. Bartienė — pirmininkė, p. Bagdo
nas — vice - pirmininkas, p. Kaspa- 
riūnas — reikalų vedėjas ir p. Jar
mas — iždininkas.

Susirinkimo pritarimu sudarytas 
dar tėvų pagalbinis sąstatas prie ko
miteto, būtent: patarėjas — dr. Pet
rauskas, transporto vadovas — p. 
Ozolas, skaučių ir paukštyčių reika
lams talk. —■ p. Vakarietienė ir skau
tų-vilkiukų talk. — p. Bitėnas.

Jei sąlygos bus palankios, numaty
ta kviesti dar specialių mokytojų ir 
instruktorių kaip — dainų, tautinių 
šokių, sporto, vaidybos - meno, lietu
vių kalbos ir pan. Vytas

AUSTRALIJOS RAJONAS
Sydney

• Sausio 24 d. įvyko skautų - vyčių 
Geležinio Vilko būrelio sueiga Banks- 
towno lietuvių namuose “Dainava”. 
Nutarta stovyklauti A. A. S. E. džiam- 
boretėje.

• Sausio 30 d. — vasario 1 d. — 
trijų dienų džiamboretė. Organizavo 
Australian Association of Scouts in 
Exile. Lietuvą atstovavo “Aušros” 
tunto 4 skautės, 3 sktutai ir 13 vyčių. 
Stovyklavo 6 pavergtų tautybių skau- 
tai-ės ukrainiečių skautų žemėj. Lie
tuvių kontingento vadas v. v. A. Al- 
čiauskas.

Mūsų sesės ir broliai pasirodė šau
niai. Lietuvių vardas išpopuliarėjo. 
Per diddjjį laužą pasirodėm įdomiau
siai ir kas kitiems labiausiai patiko 
— išmokom šūkius ir raketas viso
mis kalbomis. Ukrainiečiams net po
rą dainų jų kalba sudainavom. Po to, 
dar vieną diplomatinį laimėjimą at- 
siekėm. Pastatėm keturkampį pirami
dinį stalą ir jo “krykštynoms” pakvie
tėm po 2-3, iš kiekvienos tautybės, 
atstovus. Ps. A. Plukui paruošus pie
tus, visi atstovai pirmieji prie jo pa
valgė.

Pavykus stovyklai, ateityje nori
ma suruošti panašią, sujungus ne tik 
Sydnėjaus A. A. S. E. narius, bet ir 
visus Australijos egzilus skautus.

• Vasario 14 d. Nepr. Šventės mi
nėjimas atšvęstas St. Benedict’s baž
nyčios salėje Broadway. Aušros tun
tas dalyvavo pamaldose ir minėjime 
su uniformomis.

• Kovo 6 d. Sydnėjaus jaunimo or
ganizacijos suruošė “Kaziuko Mugę” 
“Dainavos salėse. Pelnas skirtas Pun
sko lietuviams ir sporto aikštės įren
gimui prie šių lietuvių namų. Daug 
prisidėjo skautai-vyčiai ir jūrų skau
tai.

• Kovo 11 d. Sydnėjaus universi
teto Dramatic Society (SUDS) pra
dėjo aštuonių pasirodymų sezoną. 
Vaidino Jean-Paul Sartre’s “Lucifer 
and the Lord”. D. L. K. Kęstučio 
d-vės d-kas si. R. Cibulskis minėta
me vaidinime atliko arkivyskupo ro
lę.

® Kovo 13 d. A. A. S. E. plaukimo 
karnavalas Bankstowno baseine. Lie
tuviai laimėjo visas laisvo stiliaus 
varžybas ir gerai pasirodė kitos rū
šies plaukime, tapdami karnavalo lai
mėtojais. Sesėms atiteko tik ketvirta 
vieta.

Į šį karnavalą apsilankė sesė Rūta 
Laisvenaitė, kuri dieną prieš atplau
kė iš Melboūrno.

® Kovo 15 d. laivu Himalaya iš
plaukė keletas lietuvių šeimų į J.A.V. 
Jų tarpe pirmasis N. S. W. - Qstd. tun- 
tininkas s. inž. A. Jakštas, Australi
jos Rajono Vadeivė s. Irma Laisve
naitė su seserim si. Rūta ir D. L. K. 
d-vės skautas Algis Žolynas.

e Balandžio 9 d. D. L. K. Kęstučio 
ir D. L. K. Žalgirio draugovės turėjo 
bendrą sueigą. Be žaidimų, ruošėsi 
Motinos Dienos minėjimui.

® Balandžio 15 -18 dienomis Auš
ros tunto skautai turėjo velykinę sto
vyklą. Vadovavo skautai - vyčiai kan
didatai. Viršininkas — si. V. Stasio- 
nis. ARAS

KANADOS RAJONAS
Niagara Falls, Ont.

• Žalgirio vietininkijos vietinin
kas ps. P. Balsas nuo š. m. gegužės 
5 d., jam pačiam prašant, atleistas iš 
vietininko pareigų. Ps. P. Balso su
manumo ir energijos dėka ši plati 
Niagara- Falls pusiasalio vietovė bu-

L.S.S. ANGLIJOS RAJONO VADUI

v.s. KAZIMIERUI VAITKEVIČIUI

mirus, velionies žmoną, gimines, artimuosius, 
liūdinčius seses ir brolius giliai užjaučia

LSB Vyriausias Skautininkas 
ir Vadija

L. S. S. ANGLUOS RAJONO VADUI

v.s. KAZIMIERUI VAITKEVIČIUI

mirus, jo žmoną Emiliją giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

Bradfordo Tėvynės Tuntas
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vo sujungta į darnią Žalgirio vieti- 
ninkiją. Naujuoju vietininkijos vieti
ninku paskirtas ps. Bronius Simo
naitis. S. N.

Montreal, Que.

• Balandžio mėn. 24 d. Neringos 
Skaučių ir Geležinio Vilko Skautų 
Tuntai turėjo iškilmingą Jurginių su
eigą. Sueiga buvo pradėta Šv.Mi- 
s'iomis, kurių metu Kanados Rajono 
Dvasios Vadas ps. S. Kulbis, S. J. 
pasakė pritaikytą tai dienai pamoks
lą. Sueiga įvyko pilnoje prisirinku
sių tėvų ir rėmėjų salėje, kurios 
metu 2 pauks'tytės, 6 skautės, 6 vil
kiukai, ir 3 skautai davė įžodžius. 
Daugelis įgijo įvairių specialybių 
ir patyrimo laipsnių. Už skautišką 
veiklą vyr. sk. M. Tautartaitė ir 
s. v. kand. R. Navikėnas pakelti 
į paskiltininkio laipsnius. Po sueigos 
sekė puikiai pravestas psl. E. Tuku- 
čio laužas.

* Varvų Vyr. Skaučių Draugovės 
ir Dr. Basanavičiaus Skautų Vyčių 
Būrelio buvo suruoštas gegužės mėn. 
6 d. ps. S. Kulbio, S. J. pagerbi
mas jo vardadienio proga. Įverti
nant Tėvą Kulbį už jo nenuilstamą 
skautišką veiklą tiek Montrealyje, 
tiek visoje Kanadoje, jam buvo 
įteikta bronzinė skauto statula. 
Sueigos metu buvo diskusijos apie 
skautiškas stovyklas ir džiambores. 
Tėv. Kulbis papasakojo apie visas, 
kuriose jis stovyklavo.

RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS

Balandžio 22-23 d. Los Angeles 
skautai ir skautės iškylavo Crystal 
Lake, Calif. - kalnuose, vos 40 my
lių nuo saulėto Los Angeles didmies
čio. Ekspedicija, kuri buvo is’siųsta 
savaitę pries iškylą tą apylinkę iš
tirti, rado šiltą, saulėtą, žydinčiais 
kaktusais ir panašiais šiltų vietovių 
augalais apgyvendintą gamtą. Tikrai, 
pavasario iškylai geresnę vietą butų 
sunku rasti.

Bet, deja, iškylos savaitgalį o- 
ras labai netikėtai ir staigiai pa
sikeitė. Penktadienio vakarą išva
žiavę pionieriai jau rado žemę 
sniegu šviežiai padengtą. Bet kad ir , 
kaip minėjau, buvo tikėtasi kitokių 
aplinkybių iškylavietei, to sniego 
nepabūgta, nes labai mažai jo bu
vo ir tas pats betirpstąs. Visvien, 
naktį džiaugėsi tie, kurie buvo šil
tesnes antklodes atsivežę.

Šeštadienio rytą, skautų ir sve
čių belaukiant, pasirodė saulutė ir 
pradėjo sniegą truputį tirpdyti. Bet, 
lyg tyčia, kai tik pirmieji automo
biliai atvažiavo - tos saulės kaip ir 
nebūta. O kai vėliau snaigės pasiro
dė - na, tai to ir betrūko - iškylos 
nuotaika visiškai iš pavasariškos į 
žiemišką pasikeitė. Vilkiukai pra
dėjo statyti sniego senius, kiti gai
lėjosi, kad rogių neatsivežė, net 
kažkas apie Kalėdų Senelį prisiminė.

Vistiek formali iškylos dalis 
ėjo pagal planą. Papietavus sueiga 
sušaukta ir įvykdyta tarp baltai 
sniegu apdengtų pušynų.

Sueigos metu apdovanoti sekan
tieji L. S. S. Žalgirio Vietininkijos 
nariai: "Už Nuopelnus" ženklu ps. 
R.Dabšys; "Tėvynės Sūnaus" ženklu 
v. si. J. Navickas; "Vėliavos" ženklu 
v. si. E. Radvenis; "Pažangumo" 
ženklu si. A. Karalius, psl. G. Sakys, 
psl. A. Šeškas.

Už pažangumą ir sumanų va
dovavimą pakelti į paskiltininkio 
laipsnį: K. Cibas, A. Razutis, J. 
Gliaudys.

Vietininkijos Tautiškumo Kon
kurso laimėtojai gavo dovanas: vil
kiukai - Čiurlionis, Domkus, Stan
čikas; skautai - Radvenis, Razutis, 
Tamulaitis.

Sekantieji vilkiukai, išlaikę 
egzaminus į III vilkiuko patyrimo 
laipsnį, davė vilkiuko įžodį: Blažius, 
Edvardas; Blažius, Donatas; Saka
lauskas, Vytautas; Sakalauskas, Gin
taras; Domkus, Pranas; Domkus Ka
zimieras; Stančikas, Saulius; Weck- 
stron, Andrius; Čiurlionis, Raimun
das; Ąžuolaitis,Vidas; Nefas, Rimas, 
Petrauskas, Jonas; Švežas, Arturas.

Sueigos metu snaigės švelniai 
krito. O sueigą užbaigus taip ėmė 
pustyti, kad pasidarė neįmanoma 
toliau iškylauti. Pamažu rinkosi 
visi į automobilius ir pradėjo leistis 
žemyn nuo kalno. Pionieriai vieni 
pasiliko palapinių nugriauti, su
plauti puodus ir kitus ūkio reikalus 
sutvarkyti. Štai, ir baigėsi netikėta 
"žiemos" iškyla.

Nors ir truputį sušalusi, išvažiuo
jančiųjų nuotaika buvo linksma. 
Visi gėrėjosi skaniai išvirtais pie
tumis. Skautai, kurie buvo apdo
vanoti, pakelti į laipsnius ar šiaip 
už pasižymėjimą pagerbti, turėjo 
kuo džiaugtis. Taip pat kartu su 
jais džiaugėsi ir juos sveikino visi 
broliai ir sesės. Ypatingai vilkiukų 
buvo neapsakytinas linksmumas - 
juk sniegas jaunesniem, ypač šioj 
Kalifornijos dalyje, kur žiemos nė
ra, tai nepaprastai džiugus dalykas.

D. Januta

Los, Angeles, Calif.
• Vanagų skiltis balandžio lOd.iš- 

važiavo į Los Angeles uostą. Skaidri 
saulėta -diena pasitiko iškylaujanto- 
jus, ir visi nudžiugo, pabėgę nuo Los 
Angeles tvaiko. Skiltis, linksmai nusi
teikus, Įveikė jūros molą ir, į jurą 
toli nuėję, žuvavo.

Buvo skautams daug naujų vaizdų 
pamatyti, keistos žuvys, kariški lai
vai ir krantas iš jūros. Sugrįžę į kran
tą, praėjo žuvų muziejų ir turėjo su
eigą krante. “Klaipėda, Lietuvos uos
tas” — buvo svarbiausia mintis su
eigoje. Saulėje nudegusi ir sūriu oru 
atsigaivinusi, Vanagų skiltis vakare 
patraukė namų link.

vanaGas

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

• Nuo š. m. balandžio 16 d. LSB 
Vadijos Užsienio Skyriaus Vedėjas 
ir Atlanto Rajono Vadeiva s. Alg. Ba
nevičius tų pareigų nebeina.

• Š. m. gegužės 8 d. Toronte buvo 
“Skautų Aido” redakcijos ir admi
nistracijos darbuotojų bendras posė
dis. Apžvelgti praėjusio vajaus re
zultatai, referuota laikraščio finan
sinė padėtis, pasvarstyti sumanymai 
ateičiai. Posėdžio dalyvius bei visą 
“Skautų Aido” darbuotojų kolekty
vą raštu sveikino L. S. B. Vyriausia
sis skautininkas v. s. A. Matonis.

PADĖKA

Hamiltono Vyr. Ateitininkų kuopai už auką - 

10 dolerių "Sk. Aidui” paremti nuoširdžiausiai 

dėkoju -
"Sk. A". Administratorius Gintarės

Vyr.Valt.VILIJAI KRIKŠTOLAITIENEI, 
jos mylimam tėveliui mirus, giliausią užuojautą 
reiškia
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VIDURIO RAJONAS-JAV

Chicago, Ill.
• Lituanicos tunto dešimtmečio mi

nėjimas įvyko kovo 27 d. Jaunimo 
Centro patalpose, šventė pradėta bu
vo šv. mišiomis tėvų jėzuitų koply
čioje, kurias atnašavo ir prasmingą 
pamokslą pasakė' tunto kapelionas v. 
s. kun. J. Vaišnys, SJ. Mišių metu 
skautas N. Paulionis grojo smuiku, o 
brolių - sesių kvartetas su sol. R. Mas- 
tiene giedojo J. Strolios “Parveski, 
Viešpatie”.

Iškilmingoji šventės dalis vyko di
džioje salėje, vadovaujant tunto ko
mendantui ps. J. Paroniui. Greta 
gražiai išrikiuotų Lituanicos tunto 
vienetų ilgų gretų, šventėje dalyvavo 
“Aušros Vartų”, “Kernavės” ir “Bal
tijos Jūros” reprezentaciniai vienetai 
su vėliavomis. Dalyvavo ir A. S. S. su 
savo vėliava.

Po raportų, vėliavų įnešimo, him
nų ir įsakymų, tunto tuntininkas s. P. 
Nedzinskas atraportavo Brolijos Vy
riausiam Skautininkui v. s. A. Mato- 
niui ir svečią pristatė visos šventės 
dalyviams. Brolijos VS, pasveikinęs 
Sąjungos vicepirmininkus v. s. dr. M. 
Budrienę ir v. s. dr. K. Aglinską bei 
buvusias Seserijos VS v. s. J. Vaičiū
nienę ir v. s. O. Zailskienę, tarė žodį 
svečiams ir skautams. Vyr. Skauti
ninkui buvo įteiktas ir gražus albu
mas tunto prisiminimui.

Šventės proga jaunesniojo skauto 
įžodį davė 12 vilkiukų, ir skauto įžo
dį davė 9 kandidatai. Visiems kakla
raiščius užrišo svečias Vyr. Skauti
ninkas. o gerojo darbelio ir Tėvynės 
mazgelius užrišo v. s. kun. J. Vaiš
nys, SJ ir rajono vadeiva ps. V. Vi
leikis. Grupė ilgamečių tunto vadovų 
buvo pagerbti specialių diplomų įtei
kimu.

Meninėje šventės dalyje buvo eilė 
skautų pasirodymų ir tautiniai šokiai. 
“Lituanicos” tuntą žodžiu sveikino 
“Aušros Vartų” tuntas su didele do
vana — nalanine. Sveikino ir “Ker
navės”, “Juodkrantės” ir Baltijos Jū
ros” tuntai, Įteikdami savo dovanas. 
Raštu sveikino Lietuvos Konsulas dr. 
P. Daužvardis, “ Skautų Aido” atsto
vas Čikagoje ps. Br. Juodelis ir s. N. 
Grigaliūnienė.

Šventę baigiant, buvo pranešta, 
kad draugovių pažangumo skautiškas 
varžybas laimėjo Cicero skautų “Min
daugo” dr-vė, vadovaujama ps. J. 
Prapuolenio.

® L. S. B. Vyriausias Skautininkas 
v. s. A. Matonis kovo mėn. 25 - 27 lan
kėsi Čikagoje, kur turėjo eilę posė
džiu su tuntų vadijomis ir kitomis 
Brolijos institucijomis. Svečiui pa
gerbti Baltijos Jūros tunto vadija bu
vo suruošusi iškilmingus pietus jūrų 
skautų būkle, kur visą ceremonialą 
įspūdingai pravedė jūr. v. s. A. Ag
linskas. Prisiminimui svečiui buvo 
įteikta tunto narių išgraviruota me
dinė lėkštė. Pagerbime dalyvavo ir 
jūrų skautų skyriaus vedėjas jūr. s. 
L. Knopfmileris. ir vidurio rajono 
vadeiva ps. V. Vijeikis. Tunto rapor
tą patiekė tuntininkas v. v. A. Butke
vičius.

L. S. B. Vyriausias Skautininkas, svečiavęsis Čikagoj6 kovo 25-27 d. reiškia pa
dėką visiems dirbantiems Brolijoje Lituanicos tunto des'imtmečio šventėje.

Nuotr. L. Knopfmilerio

Lituanicos tunto jaunesnieji broliai gieda Tautos Himną savo sukaktuvinėje
sueigoje. Nuotr. L. Knopfmilerio

Čikagos Juodkrantės ir Baltijos Jūros tuntų tėvų komiteto ir vadovų pobūvio- 
-posėdžio dalyvių dalis su L. S. Brolijos VS. Prie stalo matyti Brolijos VS v. s. 
A.Matonis, jūr. v.s. dr. K.Aglinskas, tėvų komiteto pirm. prof. M.Macke
vičius, tuntininkė s. A. Gasnerienė, tuntininkas v. v. A. Butkevičius ir tunto 
švietimo vadovas jūr.ps. Br.Juodelis.
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• V. s. Juzė Aglinskienė, viena iš 
tvirčiausių vadovių musų didžioje šei
moje, netikėtai buvo pasveikinta var
dinių dieną kovo 19 d. “Kernavės” 
skaučių tunto vadijos, giminių ir 
draugų. Greta įtempto profesinio 
darbo v. s. dr. J. Aglinskienė suranda 
laiko pravesti ne tik skaučių dienas 
ir atlieka kitus vadeivės darbus, bet 
vadovavo ir sunkiam bendros Kaziu
ko mugės surengimui.

o Kernavės skaučių tunto surengti 
tautinių juostų audimo kursai jau iš
leido pirmąją laidą, kurią baigė 8 se
sės. Baigiamuoju darbu teko austi 
kelias sudėtingas juostas ir paruošti 
25 raštų juostų albumą. Šie juostų 
audimo kursai tęsiami ir toliau.

® Aušros Vartų skaučių tuntas š. 
m. lapkričio 19 dieną Western Ball
room salėje rengia didelį vakarą - 
balių visuomenei ir suaugusiems 
skautams - ėms. Prie baliaus rengimo 
prisidės ir tunto tėvų komitetas. Nau
jam tėvų komitetui, daug prisidėju
siam prie valgyklų suruošimo Il-je 
Kaziuko mugėje, tunto vadija buvo 
suruošusi specialų pagerbimą.

• Skautiškojo pažangumo konkur
sas Kernavės skaučių tunte pradėtas 
balandžio 3 d. tesis iki rugsėjo 1 d. 
Konkurse bus labiausiai vertinama 
skautybės teorijos pažinimas ir prak
tinis stovyklavimas.

® Aušros Vartų tuntas šiais me
tais stovyklaus Rako ūkyje nuo bir
želio mėn. 27 d. iki liepos 17 d. Sto
vyklai vadovaus tuntininkė s. J. Bo- 
binienė, dalyvaujant ir gražiai grupei 
kitų tunto vadovių. Ten pat ir tuo 
pačiu metu vyks ir Lituanicos skau
tų tunto stovykla, vadovaujama s. v. 
v. s. V. Kučiausko.

e Jūrų ps. kun. J. Raibužis, SJ. pa
kviestas nauju Kernavės tunto kape
lionu vietoje kun. J. Zarembos, kuris 
išvyko iš Čikagos. B. J.

Rochester, N. Y.
• Čia persiorganizavo skautai - vy

čiai ir būreliui davė naują vardą. 
Skautai - vyčiai imasi baigti senokai 
pradėtą skautų būklo Įruošimą. Gra
žiai reiškiasi ir kultūrinėje veikloje.

A. M. 

truotas studentų veiklos nuotrauko
mis. Be aktualijų yra ir poezijos.
Budėkime, L. S. S. Anglijos Rajono 
leidinys, Nr. 31, balandis 1960 mt., 
32 puslp. ir viršeliai.
Svečias, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, 1959 mt., 
lietuvių evangelikų liuteronių laik- 
rastis
Jaunimo Žygiai, Nr. 1(18), Nr. 2-3 
(19-20) 1959 mt., visuomeninio auk
lėjimosi ir krikščioniškas - demokra
tiškas politikos jaunimo laikraštis.

SKAITYTOJŲ NUOMONĖS
S.v. v. si. J. Kirvelaitis: “Skautų Ai

das” yra malonus ir patrauklus išvir
šine išvaizda ... Su malonumu per
skaičiau skyrelį apie Vilkiuką Algiu
ką - Vyrą. Bet pasigendu ir kai kurios 
medžiagos. Nors laikraštis skiriamas 
visiems, bet vadovams yra mažiau
sia medžiagos. Mano manymu, tai di
džiausias trukumas . .. Kitas yra la
bai sunkus, bet reikalingas papildy
mas. Skyriuje Mūsų Didžioji Šeima 
yra rašoma tik apie kelias vietoves.

Reikia, kad, kur tik veikia skautų vie
netai šiame kontinente, bent porą 
kartų per metus būtų žinių apie <
juos.,. 6
S. V. Tamulaitis: ... reikėtų pasis- /
kaitymų ir praktiškų darbelių... 
piešinių jaunesniesiems skaitytojams, 
galvosūkių ... mažinti nuotraukas su 
išrikiuotais skautais, o daugiau nuo
traukų iš užsiėmimų ... daugiau “ko
mikų” iš skautų gyvenimo ir nuoty
kių aprašymų ...
Daiva Tamulaitytė, 11 mt.:... užda
vinių ir galvosūkių .. . geriausiai pa
tiko Vilkiukas Algiukas — vyras ... 
daugiau juokų ...
Gytis Tamulaitis, 12 mt.:... uždavi
nių ir galvosūkių ... geriausiai pati
ko Skilties palapinė, reikėtų daugiau 
piešinių ir juokų ...
A. Krausas: Manau, kad, norint laik
raštį pagyvinti ir pakelti į aukštesnį 
lygį, būtinai reikalingas redaktoriaus 
glaudus asmeniškas kontaktas bent 
su aktyvesniais bendradarbiais ... 
Kun. J. Pakalniškis: ... tai įdomus, 
gyvas ir gražiai iliustruotas, atitinkąs 
skautų dvasią žurnalas ...

ŽMOGAUS AMŽIAUS RYŠYS

SU PROFESIJA PAGAL ANGLŲ STATISTIKĄ

Kunigas Ūkhinkas Menininkas Malūnininkas Kalvis Batsiuvys Gydytojas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Svetimi Miškai, L S Seserijos Aušros 
Vartų tunto leidinys, Chicago 1959 
mt. Išleista veiklos dešimtmečiui pa
minėti. Pirmoje dalyje tunto dešimt
metis, antroje — praktiški nurody
mai kaip stovyklauti ir įruošti sto
vyklą. Leidinys gaunamas pas Auš
ros vartų tuntininkę adresu: J. Bobi- 
nienė,1530 So. 49 Ave. Cicero 50, Ill. 
Kaina platintojams $0.90.
Lietuvių Dienos, 1960 mt. kovo mėn. 
Šiame numeryje matome mūsų ben
dradarbio V. Bacevičiaus nuotraukų. 
Knygų Lentyna, lietuvių bibliografi
nės tarnybos biuletenis Nr. 2(116) 
XI -XIII met. (Vol.) kovas-balan
dis, 24 puslp. ir viršeliai.
Studentų Gairės, Nr. 1(2) 1960 mt. 
40 puslp. ir viršeliai. Numeris ilius- Gelažinkelletis Mėsininkas Dažytojas Transporto dari). Aludaris liudininkas Puodžius
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