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KIEKVIENAS GALI,

jei tik NORI ,

sava auka paremti Toronto skautų-čių stovykla
vietę "Romuvą".

Prašome grąžinti Jub. Stovykloje išdalytus 
aukų lapus. Skautas nenustoja vilties —

AUKŲ LAPAI

NEGRĮŠ TUŠTI . . .
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Lietuviška sodyba - Vanagų skilties, Elizabeth, N.J., rankų darbas.

TVIRTESNIU PAGRINDU

Šuoliuojant jau antrame išeiviško skautavimo de
šimtmetyje, artėjant j auksinį lietuviškos skautijos 
jubiliejų, tiek vadovai atskirose vietovėse, tiek tėvai 
tų vietovių skautų ir skaučių, tiek ir centrinių insti
tucijų vadovybės ima rūpintis vienetų medžiaginiu 
stiprėjimu bei ieškoti kelių įsigyti teisinį gyvenamo 
krašto statusą, dalinai nusiperkamo turto apsaugoji
mui, dalinai gal prestižo pakėlimui, kai per pirmąjį 
dešimtmetį Tarptautiniame Skautų Biure mūsų nau
dai nebuvo daug laimėta.

Reikšmingai medžiagiškai mūsų vienetai stiprėja, 
įsigydami savas stovyklas. Gražiausiu šių metų pa
vyzdžiu ta prasme reikėtų laikyti Toronto skautus 
ir skautes, jų gerbiamus tėvelius ir rėmėjus, įsigy- 
jusius. nuosavą 40 akrų stovyklavietę ramiame ir la
bai vaizdingame Muskokos rajone. Šitas turtas jau
čiamai dar stipriau surišo vietovės skautus, skautes, 
jų vadovus, tėvus ir rėmėjus. Visi pasijuto turį 
bendrą turtą, lietuviškos žemės kampelį didžiuliuo
se Kanados plotuose. Ne vien piniginėmis aukomis, 
bet ir fiziniu darbu visi iš čia paminėtų grupių parė
mė stovyklą, kuriai visokeriopų aukų sudėti pasi
ruošę vietovės žmonės ir ateityje. Likusios skolos 

daugiau patempia skautiškus vienetus, pagyvina 
veiklą, tartum suaktualina patį darbą.

Nesunku, rodos, būtų torontiškių keliu einant įsi
gyti savas stovyklavietes didesnėms skautiškoms ko
lonijoms. Tokiems žygiams pritarimo rodo ne tik 
arčiau stovį — tėvai ar oficialūs rėmėjai — bet ir 
lietuviškoji visuomenė, ypač toji dalis, kuriai rūpi 
lietuvybės išlaikymo reikalas. Juo daugiau turėsime 
savų stovyklaviečių, juo labiau medžiagiškai stiprė- 
sime ir jausimės turį lyg tvirtesnį pagrndą po kojo
mis. Šito, atrodo, pareikalaus antrasis išeiviškas de
šimtmetis. Būtų netikslu visu sąjunginiu mastu ir 
svoriu remtis į vieną stovyklavietę, kuri nei lokaci
jos, nei kitais požiūriais kitiems nebūtų patogi. O 
administravimo rūpesčiai ir vargeliai be perstojo 
slėgs artimiaausiąją vietovę.

Įsigyto turto apsaugojimui, žemės savininko nu
statymui, be abejo, reikalinga tam tikra teisinė pa
dėtis gyvenamo krašto įstaigose, įstatymais garan
tuojančiuose ir vardą, ir apsaugą. Tam tikrų ėjimų 
šia kryptimi jau padarė šiais metais LSS Tarybos 
Pirmija, legalizuodama Sąjungą Jungtinių Amerikos 
Valstybių Illinois valstijoje, kurios įstaigos Sąjungos
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Lapkričio 11 d. proga sveikiname visus seses ir brolius, laisvame pasaulyje ištvermingai nes'ančius 

Rūtos ir Lelijos vėliavas tautos ir žmonijos gerovei, Dievo garbei ir tauresnio žmogaus idealui .

! - "SKAUTŲ AIDAS"
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Tarybai išdavė čarterį, prieš tai atlikus įstatymais 
reikalaujančią procedūrą. Legalizacijos reikalai nie
kur nebuvo plačiau judinti, eilė klausimų atskirose 
vietovėse liko neatsakyta, legalizacijos galimybės 
kituose kraštuose taip pat niekeno nebuvo gvilden
tos. O šito reikėtų. Pirmiausia diskutuotinu klausi
mu būtų laikytina, ar įsigytos atskirų vienetų atski
rose vietovėse stovyklavietės būtų Sąjungos turtas, 
ar tik išimtinai tų vienetų, kurie tą turtą įsigijo ir jį 
administruoja? Šiuo klausimu jokių reikšmingesnių 
pasiūlymų negalima būtij teikti, kol dalykas nėra 
pakankamai apsvarstytas. Greitu veikimu be pla
tesnių pasiaiškinimų čia galima būtų kartais pralai
mėti. Kol kas tik atrodo, kad kraštutinės nuomonės 
čia reikalo nepataisytų. Ieškant stipresnės medžia
ginės atramos, be abejo, kartu eina ir teisinis klau
simas. Pastarasis turėtų du sprendžiamuosius klau
simus, būtent — juridinis susitvarkymas su gyvena
mo krašto įstaigomis ir tarpusavis statutas tikrojo 
turto savininko ir Sąjungos vadovybės santykyje.

Aušros dr-vės sesės iškylauja. Putnam, Conn.
Nuotr. Sės. M. Cordijos

Jubiliejinės Stovyklos uždarymo parade saunus Vytauto Didž. dr-vės (Cleveland, Ohio) skautai. Nuotr. V-Kilaičio ‘
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'Skyrių tvarko s. v. si. V Gliaudys jr.
1314 Maltman Avė. Los Angeles 26. Calif.

SKAUTŲ VYČIŲ 
KELIONĖ Į KALNUS

Skautas vytis
Algimantas Pašakarnis

Kalifornijoje yra daug gražių, 
kelių mylių aukščio kalnų, kurių 
viršūnės padengtos amžinuoju 
sniegu. Vienas iš gražiausių yra 
Sekvojos Valstybiniame Parke 
vardu “Alta Peak”, (12.265 pėdų 
aukščio), i kurio viršūnę nema
žas Angelų miesto skautų vyčių 
bei skautų vyčių kandidatų būrys 
buvo nutaręs įkopti.

Penktadienio popietę, birželio 
28 d., susirinkome visi gamtos 
mylėtojai prie Lietuvių Namų ir 
trimis mašinomis patraukėme 
Sekvojos Parko link. Nuvažiuoti 
į kalnus truko apie šešias valan
das. Kelionės metu šnekėjomės, 
juokavome ir traukėme lietuviš
kas dainas. Tik pravažiavę pro 
parko vartus, pasijutome lyg ki

tame pasaulyje. Nors ne labai ką 
galėjome matyti, nes buvo jau 
tamsu, supo mus kažkokia neap
čiuopiama, žodžiais neišreiškia
ma mistika. Medžiai stovėjo tokie 
tiesūs ir aukšti, atrodė, lyg jie 
dangų remtų. Visa gamta buvo 
tyli, lyg sustingusi ir tik tolumo
je girdėjosi duslus vandens kriti
mas kalnų uolomis.

Palikę mašinas, pradėjome kop
ti aukštyn, ieškodami vietos nak
vynei. Visos stovyklavietės buvo 
užimtos ir mes prisiglaudėme 
mažoje aikštelėje po pušų me
džiais. Patamsyje ruošėmės poil
siui. Užsidėjome kepures, apsimo
vėme pirštines, nes oras buvo šal
tas ir bandė graibyti mums nosis 
ir ausis. Sulindome į miegmaišius 
ir giliai atsikvėpėme. O oro tyru
mas! Tiesiog juste jutom, kaip 
plaučiai valosi nuo miesto dulkių 
ir “smogo”. Pro medžių viršūnes 
buvo matyti dangus, nusėtas mi
lijonų žvaigždžių. Bet tos žvaigž
dės kabojo kaip negyvos, nei 
mirkt! Tik kartais atrodė, lyg kas 
būtų degtuką per dangų pabrė
žęs — švyst tolumoje krito meteo
ras.

Atsikėlėm anksti rytą, papusry
čiavome ir pradėjome kopti, pa
sidalinę į dvi grupes. Tikslas — 
“Alta Peak” viršūnė. Iš pradžių 
ėjome patogiu takeliu, kuris kaip 
gyvatė rangėsi tarp miškų ir pie
vų. Lipdami spėliojome, kas bus

Alta Peak kalno papėdėje.
Nuotr. S. Karužos

kalno viršūnėje, ar smarkiai pūs 
vėjas, koks oras, kas auga? Pasie
kėme aukštą, tankų pušų mišką 
ir staiga pakvipo drėgna žeme ir 
skujomis. Ak, įtraukti daugiau į 
krūtinę to skanaus, švaraus, be
veik lietuviško oro! Rodos plau
čiai plyš...

Juo aukščiau, juo lipimas darė
si sunkesnis. Vis dažniau reikėjo 
praskalauti išdžiuvusias gerkles 
skaniu (o gal mums tik taip atro
dė) šaltinio vandeniu. Medžiai 
retėjo, sniegas tirštėjo ir toli toli

Alta Peak viršūnę pasiekus. Sk. vyčiai M. Prišmantas, R. Venckus, 
Š.Karuža, R. Aneliauskas, A. Pašakarnis. Nuotr. A.Avižienio

Po'sunkaus kopimo poilsis tyrame ore ir saulėje.
Nuotr. A. Avižienio
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apačioje vos vos tegalėjome Įžiū
rėti miestą. Iš visų pusių supo 
mus milžiniški kalnai ir mes tarp 
jų tokie mažyčiai vabalėliai...

Lipome, lipome, lipome ... Jau 
matome viršūnę, jau rodos čia 
pat, beveik ranka gali pasiekti ir 
sužavėti nepaprasto grožio pamė
tėme kelią. Paskutinį etapą lipo
me per sniegą kaip žvėriukai vi
somis keturiomis, kad tik grei
čiau. Norėjome būti pirmi. Bet 
kita grupė, kuri pradėjo kopimą 
truputį anksčiau, jau mojo mums 
nuo kalno ir juokėsi iš mūsų žiop
lumo ir neįprasto kopimo būdo. 
Pagaliau atsiradome visi pačioje 
viršūnėje. Ištiesėm sukuprintas 
nugaras, užvertėm galvas į dan
gų ir pasijutom kaip paukščiai 
erdvėje. Koks grožis! Koks nuo
stabus, žodžiais neišreiškiamas 

LSB Vadijos skautų vyčių skyriaus vedėjas 
dr. ps. A. Avižienis vejasi greituosius Dau
manto sk.-vyčiu, būrelio narius.

Nuotr. Š. Karužos

grožis! Pasidžiaugę neaprašomais 
vaizdais, pailsėję po ilgo kopimo 
į viršų, pasirašėme turistų knygo
je, kurioje yra vardų iš visų pa
saulio kraštų, ir pasileidome at
gal.

Savo stovyklavietės vietą pasie
kėme pavakary. Užkurę didelį 
laužą, skaniai pasistiprinę, išgėrę 
karštos arbatos, smagiai traukė
me lietuviškas dainas ir nagrinė
jome įvairius klausimus.

Išmiegoję paskutinę naktį tyra
me kalnų ore, žvalūs patraukėme 
žemyn prie paliktų mašinų. Į An
gelų miestą važiavome linksmi ii 
patenkinti, kad turėjome progos 
pasidžaugti nuostabia gamta ir 
kartu liūdni, kad savaitgalis tarp 
draugų prabėgo taip greit ir vėl 
reikia grįžti prie gyvenimo kas
dienybių.
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SKYRIŲ TVARKO PS. IL PAKALNIS, 20 OAK LEAF DR., WATERBURY 8, CONN.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

20. Perspausdinimai

Perspausdinimų ant pašto ženklų esti įvairiausių 
ir padarytų daugybe progų. Dažniausiai pašto ženk
lai esti perspausdinami, kada būna pakeisti pašto ta
rifai ir kai kurios vertės nebereikalingos. Labai daž
nai paprasti pašto ženklai perspausdinami oro paš
tui, arba paprasti ženklai, primokami ženklai, oro 
pašto ženklai ar kitokį perspausdinami vartojimui 
kaip tarnybiniai, kaip porto, kaip express pašto 
ženklai ir pan. Kada kurioje nors šalyje esti įveda
mas naujas piniginis vienetas, pašto ženklai irgi bū
na perspausdinami nauja valiuta (pvz., 1922 m. Lie
tuvoje visi esą apyvartoje pašto ženklai buvo per
spausdinami lito valiuta).

Pašto ženklas,perspausdintas 10mt. 
Estijos nepriklausomybės sukakties 
proga (Estija, 1928 mt.).

Labai gausi ir įvairi perspausdinimų sritis būna, 
kai viena valstybė užima kitą arba svetimas terito
rijas. Pirmo ir Antro Pasaulinio karų metais tokiais 
perspausdinimais ypatingai pasižymėjo Vokietija, 
Italija, Austrija, Vengrija ir kitos valstybės. Buvo 
perspausdinami savais užrašais užimtose šalyse ras
ti pašto ženklai arba savo krašto pašto ženklai per
spausdinami naujais užrašais vartojimui užimtuose 
šalyse. Pvz., Lenkija, užėmusi Vilniaus kraštą 1920 
metais, rastus lietuviškus pašto ženklus perspausdi
no lenkiškais užrašais; Vokietija, 1939 metais už
ėmusi Klaipėdos kraštą, lietuviškus pašto ženklus 
perspausdino vokiškais užrašais.

Valstybės, turėjusios kolonijų arba pašto įstaigų 
kituose kontinentuose, savo krašto pašto ženklus 
dažnais atvejais perspausdindavo vartojimui tose 
kolonijose naujais pavadinimais.

Labai dažnai pašto ženklai esti perspausdinami 
įvairių sukakačių, jubiliejų, švenčių, parodų, kokių 
nors kitų svarbių valstybinio masto įvykių progo
mis, su primokėjimu Raudonajam Kryžiui ar kitų 
gamtos nelaimių ištiktiems žmonėms.

Ant. Bernotas

PAŠTO ĮSTAIGA ŽEMĖJE 
IŠKASTOJE DUOBĖJE

Šiandieną turįs 62 metus 
amžiaus, paskutinis likęs iš 
Mefekingo skautų Mr. Henry 
D. Hammond tuo laiku būda
mas vos 13 metų, tiesiogi
niai priklausė sergeant - ma
jor Warner Goodyear grupei. 
Grupė susidėjo iš 30-40 ber
niukų, kurių amžius buvo 
tarp 11 ir 14 metų. Pats gru
pės vadas Goodyear buvo 12 

. metų. Tie berniukai buvo su
organizuoti pulkininko-leite- 
nanto Baden-Powell ir tarna
vo kaip pasiuntiniai, pakeis
dami vyrus, kurie apkasuose 
atlaikė sunkų apsupimą ir iš
kovojo pergalę Mefekingo 
vietovei.

Mr. Henry D. Hammond 
savo atsiminimuose taip ap
rašo Mafekingo kovos laiko
tarpio darbą:

“Aš pats, John Rentzke ir Ge
rald Gates buvome trys paštinin
kai ir pasiuntiniai pergalės kovų 
metu. Kai prasidėjo pirmos die
nos šaudymas, mes buvome pa
siųsti. į moterų stovyklą. Visos 
susisiekimo linijos, o taip pat ir 
geležinkelis buvo nutrauktos. Po

kelių dienų mus pašaukė J. V. 
Howat, kuris tuo metu tvarkė 
pašto reikalus. Prisistatėme į ge
nerolo Baden-Powell štabą. Mus 
paskyrė pašto tarnybai, kuri pra
sidėjo iškasant žemėje didoką 
duobę, kurioje įsikūrė mūsų nau
joji pašto įstaiga. Nuo tos dienos, 
be pašto tvarkymo, prasidėjo dar 

Prie Mefekingo pašto "rūmų" . . .

vienas naujas darbas — mes pa
sidarėme kadetai. Mūsų trejukė 
nebuvo išskirta vien dėl mūsų su
gebėjimo, tvarkant koresponden
ciją. Mes reguliariai turėjome 
prižiūrėti laiškų bei pranešimų 
pristatymą iš štabo, be to, mums 
buvo patikėtas kasdieninis slap
tažodžio išnešiojimas į atskirus
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postus. Mes taip pat prižiūrėda
vome, kad reikalingi ženklai bū
tų užklijuoti, kad patys laiškai 
būtų atdari, nes jie eidavo per 
cenzūrą, kuri buvo patikėta pa
čiam Mr. Howat. Katras iš mūsų 
būdavome tarnyboje, tas uždūda
vome specialų antspaudą ant 
cenzūruotų laiškų. Pašto dėžių 
buvo kelios: pora buvo moterų 
ir vaikų stovykloje, pora fortuo
se. Mieste gyvenantieji laišką at
sinešdavo įstaigon, kur nusipir
kus reikiamus ženklus, jie būda
vo čia pat nuvertinami — ant
spauduojami. Ženklus pardavinė
jo ir pinigus tvarkė pats viršinin
kas, ir mes neturėjome jokio rei
kalo su pinigais. Laiški! surinki
mui iš dėžių buvo vartojami spe
cialūs tam rekalui maišai. Laiš
kų į namus mes neišnešiodavom. 
Žmonės patys atsiimdavo iš ištai
gos”.

AŠ esu didžiausias pasaulyje 
keliautojas. Aš keliavau ant kup
ranugario, važiavau šunų traukia
mose rogutėse, jojau arkliu, va
žiavau dviračiu, traukiniu, garlai
viu, automobiliu, lėktuvu, cepeli
nu ir raketa. Ant mano veido 
matysi portretus karalių, prezi
dentų, karalienių, princų ir prin
cesių, šachų, sultonų, atskirų gen
čių vadų, nuotykių ieškotojų, ty
rinėtojų, patrijotų, išradėjų, pir
mūnų, artistų, dailininkų, sporti
ninkų, kardinolų, šventųjų ir 
nuodėmingųjų.

AŠ atvaizduoju pasaulio žemė
lapius ir atskiras pasaulio šalis, 
parodau vaizdus nuostabių ku
rortų, upių, ežerų, krioklių, gei
zerių, kalnų, paminklų, pilių, 
šventyklų bei jų griuvėsius, til
tus, uostus, uostų dirbttuves, gar
vežius, balionus, raketas, cepeli
nus, būrinius laivus, transatlanti
nius laivus, indėniškus- canoe ir 
moderniškus didžiulius hydropla- 
nus.

AŠ atžymiu įvairiausias sporto 
šakas, fabrikus, tautinius rank
darbius, šalių papročius, šventas 
apeigas, iškilmes bei paradus. Be 

viso to, aš parodau beveik kiek
vieną paukščių rūšį, gyvulius, žu
vis, gėles, vaisius ir daržoves. Aš 
atnaujinu pražuvusias formas 
proistorijos centaurų, dragonų ir 
t.t. ir t.t. Įvairių padavimų hero
jai, vyrai ir moterys, pozuoja ma
no rėmeliuose. Aš talpinu savo 
rėmeliuose karų baisybes, taikos 
laiminimus, kovas už žmonių tei
ses, emigracijas, grožį Vyro ir 
moters. Aš iliustruoju nuotykius 
Don Kichoto, pasaulio žymiau
sias pasakas, kūdikystę, įvairias 
legendas bei padavimus, simbo
lius meno, prekybos, taikos, žem
dirbystės, industrijos, bei valsty
bių herbus ir jų vėliavas.

AŠ atžymiu karus, ekspedici
jas, išradimus, keliones, atradi
mus, išradimus bei statybas, ku
rios padaro žmogaus gyvenimą 
saugų ir laimingą. Aš esu pasau
lyje didžiausias vaizdų albumas. 
Milijonai žmonių mane renka. 
Tūkstančiai rado užsiėmimą ir 
nusiraminimą melancholijos va
landose mano įvairenybėse. Šim
tai buvo išgelbėti nuo visiško nu
puolimo dėl mano įdomumo, o 
aš esu tik mažas PAŠTO ŽENK
LAS ...

6
Japonijos skaučių pas'to ženklas ir suvenyrinis vokas.
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PASKUTINIOJI "PAM I RO" KELIONĖ
(Pagal Hanso Wirtes atpasakojimą)

1957 m. rugsėjo mėn. 21 dieną, 600 mylių j piet
vakarius nuo Azorų salų žuvo Vakarų Vokietijos 
burlaivis “Pamiras”. Ant jo denio minėtą dieną plau
kė 86 žmonės, Išsigelbėjo tik šeši. Tame skaičiuje 
likusiųjų tarpe buvo jaunas jūreivis Hansas Wirte. 
Žemiau talpiname jo pasakojimą apie laivo žuvimą 
ir jūrininkų pastangas galbėtis.

“Pasistengsiu atsiminti Įvykius, kurių liudininku 
ir dalyviu aš tapau ir papasakosiu, kaip tai viskas 
atsitiko.

Tą atmintiną niūrų rytą, gaivaus vėjo varoma, 
mūsų keturstiebė barka “Pamiras” 3.100 tonų tal
pos, judėjo prie tėviškės krantų. Mes plaukėme iš 
Buenos Aires su grūdų kroviniu. Be laivo įgulos iš 
35 žmonių ant denio buvo jūrų mokyklos kursantų 
grupė, kuri “Pamiro” laive atlikinėjo savo pirmąją 
jūrinę praktką. Apie aštuntą valandą ryto, vėjas 
staiga pakeitė kryptį ir nežymiai sustiprėjo.

Mūsų kapitonas Johannes Dibich - prityręs jūri
ninkas, pašventęs jūrai savo 46 gyvenimo metus įsa
kė pašalinti visas bures. Atrodė, kad nieko katastro- 
fingo nebuvo galima įžiūrėti; mūsų “Pamiras” bu
vo “stipriu indu”, ne kartą išeidavo garbingai, dar
gi iš sunkesnių bandymų.

Aš skubiai iššokau ant denio. Tuo tarpu vėjas pa
siekė nepaprastos jėgos ir pavertė bures į gigantiš
kus pusrutulius. Bangos, įniršusiai puldamos laivą, 
stipriai kreipė jį ant kairįjį šoną. Burės ėmė plyšti. 
“Kirsk įrangą”! suriko kapitonas nuo tiltelio, maty
damas, kad reikalas ima rimtėti. Su dideliu vargu 
mes išlaisvinome stiebus nuo burių, bet ir po to 
škvalas toliau guldė mus ant borto, kurio vantai jau 
pasislėpė po vandeniu.

Dabar didžiulės bangos laisvai ritosi per laivo 
denį, pakrypimas pasiekė 35 - 40 laipsnio, ir aš su 
baime.pajutau, kad “Pamirui” vargu pavyks išsigel
bėti. Padėtis pasidarė grėsminga, ir kapitonas įsakė 
duoti nelaimės signalą “SOS” ir išdalinti visiems 
gelbėjimo liemenes. Panikos ženklų kol kas nebuvo: 
mes pasiskirstėme tarp savęs cigaretes ir maisto 
produktus. Po to su dideliu vargu pradėjome slinkti 
prie gelbėjimo valčių. Bet trys valtys kairėje pusėje 
plūduriavo po vandeniu, o valtys kitoje pusėje taip 
aukštai lingavo ant pakelto denio, kad nebuvo jo

kios galimybės jų nuleisti. Tada žmonės puolė prie 
guminių plaustų. Du plaustai pasirodė paskandin
tais, ir tik ant trečiojo plausto keliems laimingie
siems pavyko atsistumti nuo žūstančio “Pamiro”. 
Tuo laiku laivas beveik gulėjo ant šono.

— Visiems palikti laivą! — sušuko kapitonas.
— Laikytis drauge!
Žmonės pradėjo nuo pakrypusio denio šokinėti į 

vandenį. Aš taip pat šokau į pūtuojančias gelmes. 
Aplink mane plaukiojo gal penkiolika žmonių, lai
kydamiesi už įvairių nuolaužų. Bangos, kaip kren- 
tantieji kalnai, užgriūdavo mane. Šone buvo dar 
matyti “Pamiro” parverstas korpusas, apie 80 žmonių 
kabinosi už jo, tikėdamiesi, kad jis nepaskęs. Neto
liese nuo manęs plūduriavo pusiau paskandinta gel
bėjimo valtis. Prie jos pradėjo plaukti keletas žmo
nių, tame skaičiuje ir aš. Tai buvo ne lengvas dar
bas. Kiekvieną kartą, kai bangos užpildavo mane, 
man rodėsi stebuklu, kad aš ir vėl plaukiu pavir
šiuje. Godžiai rydamas orą, aš atkakliai stumiausi 
prie tikslo. Laimei bangų dūžiai valtį pavarė prie 
manęs, ir aš užsikabinau. Atsikvėpęs pamačiau, kad 
tik dešimčiai pavyko pasiekti valtį — mūsų vienin
telė viltis ir išsigelbėjimas. Valtyje nebuvo irklų, 
bet po vienu suolu, mes atradome nedidelį maišą 
su konservuotu maistu ir mažą statinaitę geriamo

Buriuojant San Pedro įlankoje ...
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Kartą mūsų jurų- skautai aplankė amerikiečių karo laivą SS 
Constitution.

vandens. Plaukdami mes numėtėme nuo savęs dali 
rūbų, ir dabar sėdėjome valty pusnuogiai, kalenda
mi nuo šalčio dantimis. Valtį pasiutusiai mėtė aukš
tyn ir žemyn. Nuo vienos didžiulės bangos viršūnės 
aš pastebėjau tolumoje “Pamiro” siluetų ir žmonių, 
vis dar įsikibusių prie jo. Bet po kelių minučių lai
vas visam laikui pradingo po vandeniu. Aplink ne
buvo nieko: tik vieną kartą tolumoje pasirodė gel
bėjimo valtis, kurioje buvo matyti apie 20 - 25 žmo
nės, bet jie, tur būt ,mūsų nepastebėjo. Greitai po 
to valtis dingo, ir mes pasilikome visiškai vieni. Au
dringa jūra vis nerimo. Viena banga kirto į mūsų 
valties šoną ir parvertė ją, ir mes vėl atsidūrėme 
vandeny. Iš visų jėgų puškendamiesi mes pagaliau 
su dideliu vargu atstatėme padėtį. Be to, susidras
kėme rankas ir kojas į aštrius valties šonus. Greitai 
sūrus vanduo ėmė graužti žaizdas.

Tvarkos palaikymui mes išsirinkome iš savo tar
po vyresnįjį — Karlą Dummerį: jis plaukiojo jau 
apie 6 metus, ir mums atrodė tikruoju “jūros vilku”. 
Matydamas, kad mūsų jėgos pradėjo išsisemti, Dum-

Irklinėmis priemonėmis . . .
8

meris nutarė pavesti mūsų žinion jo paslėptą kiše
nėje brangenybę — džino butelį. Iš karto visi pasi
juto kiek budresniais. Paskutinį gurkšnį Dummeris 
norėjo palikti pats sau, bet užlėkusi banga išmušė 
iš jo rankos butelį ir palaidojo jūroje. Netrukus po 
užėjusios tamsos, valtis ir vėl apsivertė, ir šį kartą 
mes praradome vandens statinaitę.

Dummeris įspėdavo mus nuo pagundos gerti jū
ros vandenį, kuris pasak jo, žmoguje iššaukia klie
dėjimą. Užėjo naktis, pirmoji baisiausioji naktis po 
laivo žuvimo. Be vandens ir beveik be maisto, pus
nuogi, sušalę, išsimušę iš jėgų, mes stengėmės nu
malšinti savyje augantį nusivylimo jausmą ir išsau
goti viltį išsigelbėti. Vėjas aprimo, jūra pasidarė ra
mesnė. Pradėjo imti miegas. Staiga pusmylio atstu
me sužibo šviesos. Visi pašoko, sujudo, sustaugė 
kaip pamišėliai. Du iš jų net bandė šokti į vandenį, 
ir plaukti pasitikti laivą, bet Dummeris sulaikė juos. 
Išsigelbėjimas atrodė tokiu artimu! Deja, mes už 
miršome, kad bangos visiškai slėpė mus, ir tik ret
karčiais mūsų galvos pasirodydavo virš jų keterų. 
Pastebėti valtį tokioje padėtyje buvo beveik neįma
noma. Prožektoriaus spinduliai sklydo kažkur aukš
tai virš mūsų galvų ir greitai pranyko nakties tam
soje ... Ir vėl vieni! ..

Praėjo dar keletas nusivylimo valandų. Visi snau
dė. Man pasirodė, kad galva vieno iš mūsų draugų, 
Shingel’io, kaž kaip keistai pasvyro ant krūtinės, ir 
visa jo povyza atrodė netikra. Taip, tai nebuvo sap
nas! Šaltis ir atkakli kova su bangomis palaužė, jį, 
ir visos mūsų pastangos grąžinti Schingelį į gyve
nimą pasirodė bergždžios.

Mūsų liko devyni.
Ėmė lyti. Mes sėdėjome prasižioję ir iškištais lie

žuviais, kad pagautume keletą “dangaus lašų”. Bet 
greitai po to dangus pragiedrėjo, ir lietus nustojo 
lyti. Prieš aušrą dar vienas neišlaikė kančių. Tai 
buvo Holstis. Jis labai nusilpo, galva jo bejėgiai lin
gavo į visas puses, ir jis be pašalinės pagalbos nega
lėjo jau atsikelti. Dummeris stengėsi visaip jį nu
teikti: “Na, išsilaikyk dar kiek, vyruti. Aušra jau ar
ti, ir dieną mus tikriausiai pastebės”. Bet niekas dau
giau jam negalėjo pagelbėti.

Mūsų pasiliko aštuoni.
Aušra neatnešė palengvėjimo. Jūra aplinkui buvo 

kaip ir prieš tai tuščia. Šalta saulė, kartais išlįsdavo 
ši debesų. Negalėjo sušildyti mūsų. Andersui atėjo 
mintis susišildyti, plaukiant aplink valtį. Jis išlipo 
iš valties į vandenį ir padarė keletą energingų mo- 
sikavimų rankomis. Staiga kaž kas sušuko: “Žiūrė
kite ryklys! Andersai atgal. Greitai atgal!” Mes grei
tai įtraukėm jį ir pakėlėme triukšmą, stengdamiesi 
šūkiais ir bildėjimu atbaidyti artėjančią pabaisą. 
Vienok rykliui šitai nepadarė jokio įspūdžio: jis su
kinėjosi aplink valtį, žiūrėdamas į mus mažomis 
piktomis akimis ir kartkartėmis bakstelėdavo savo 
nosimi į valties bortą. Vėliau jis pranyko. Apie vie
nuoliktą valandą ūkanotame horizonte pasirodė 
tankerio apybraižos. Mes nutraukėme nuo savęs rū
bų likučius ir ėmėm mosikuoti jais, visaip stengda
miesi atkreipti ano dėmesį. Mes mosikavome iki 
sustingimo rankose, bet tankeris pasuko į pietus ir 
dingo mums iš akių.
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Dar viena apgauta viltis!
Visi nusiminę tylėjome. Pavargimas buvo toks di

delis, kad net nebuvo jėgų išreikšti beviltiškumo. 
Kad atitraukus mus nuo baisių minčių, Dummeris 
įsakė pradėti valgyti konservus. Mes puolėme prie 
maisto, bet troškulys buvo baisus ir nugalėjo alkį — 
juk mes jau visą parą nevalgę . . . Tokiais išimtinais 
gyvenimo momentais žmogaus smegenys pradeda 
dirbti kažkaip nepaprastai. Aš prisimenu, kad ano
mis sunkiomis valandomis, kada mirtis tykojo mus 
kas minutę, visų daugiausia mane kovoti už gyvy
bę vertė noras ištęsėti žodį, duotą savo 8 metų se
sutei Mikki.

Mikki jau seniai lįsdavo prie manęs su prašymu 
paimti ją į cirką. Apie tai ji net parašė savo laiške, 
kurį gavau Buenos Aires, ir aš atsakiau, kad būtinai 
išpildysiu jos norą, kai tik sugrįšiu iš plaukiojimo. 
Dabar tas pažadėjimas rodėsi man pats svarbiausiu 
gyvenime. “Aš negaliu apvilti Mikki, aš privalau iš
tęsėti savo žodį”, — kartojau pats sau, ir tai kažkaip 
palaikydavo mane. Artėjo antroji naktis, tokia pat 
šalta, skausminga ir beviltiška. Mes taip nusilpome, 
kad vos laikėmės ant kojų. Mano dantys be pertrau
kos kaleno. Oda, druskos išėsta, pabalo, ir vietose, 
kur buvo sumušimai b žaizdos, kabojo kaip skudu
rai. Kai valtis vidurnaktį ir vėl apsivertė, Maine — 
mažas blondinas, iš pažiūros beveik berniukas, tur 
būt, gerokai įtraukęs jūros vandens, kai mes ir vėl 
įsėdome į valtį, staiga pradėjo kalbėti ir suri
ko: “Aš einu pas kapitoną”! Šoko į vandenį, ir iš 
tamsos pasigirdo jo beprotiškas juokas ... Paskui 
viskas nurimo.

Septynetas!
“Visi žūsime” — pravaitojo kažkas iš vyrų. Tik 

vienas Dummeris dar laikėsi ir nepametė galvos. Jis 
lėtai judėjo valtyje, stengdamas mus visus nuteikti. 
“Vyrai, reikia laikytis, dar ne viskas prarasta. Grei
tai ims švysti, ir mus tikriausiai suras, juk mūsų ieš
ko!” Aš užmerkiau akis, stengdamas užmiršti ir išei
ti nuo baisios tikrovės. Staiga aštrus riksmas priver
tė mane baimingai krūptelėti. “Aš šąlu, aš daugiau 
negaliu. Aš turiu nueiti pasiimti megztuką”, — kaž 
kieno šešėlis pašoko prie borto ir pranyko tamsoje. 
Tai buvo Petras Fridriksas. Jis puškeno vandenyje 
prie ’pat valties, laukiniškai cypdamas. Aš paban
džiau sučiupti jį už plaukų, bet prašoviau pro šalį. 
Petras dingo bangose. Dabar tik 6! Tuo laiku mes 
nustojome realiai protauti, atsirado haliucinacijos. 
Visur ėmė rodytis viliojantieji paveikslai - reginiai. 
“Žiūrėkite, — šūkavo kaž kas — mes artinamės prie 
žemės!” Ir po to, prieš kiekvieno akis atsirasdavo 
žemė. Aš aiškiai mačiau kalnuotą krantą ir žmones, 
mosikuojančius mums nosinaitėmis. Po minutės aš 
pastebėjau didžiulį kalną, kuris vėliau savo vietą 
užleido spindinčiam miestui. Kad sugrąžintų mus 
į tikrovę ir išsaugotų, reikėjo nedelsiant atitraukti 
mus nuo regėjimų. Tai padarė Dummeris. Jis su
komandavo: “Vyrai mums būtinai reikia pastatyti 
burę. Tada mus geriau matys, ir mes galėsime 
plaukti kur norėsime. Visi prie darbo!” Mes su di
deliu vargu pakilome ant kojų ir vėl pasijutome sa
vo kolektyvu. Po dviejų skausmingų darbo valandų 
mes visgi iš nuplėštos lentos sulypdėme stiebą, o iš 

dviejų perplėštų lietpalčių — pakėlėme burę. Vie
nok vėjas nutilo, ir burė bejėgiai pakybo ant stiebo. 
Diena slinko vakarop. Aš sėdėjau užuomaršty ir 
staiga pastebėjau Klausą Dribeltą puškenantį van
denyje palei valtį. Tur būt, užmigęs jis išvirto už 
borto, ir dabar srovė nešė jį tolyn. Mes apatiškai 
stebėjome žūstantį, bet buvome patys bejėgiai su
teikti jam pagalbą. Greitai jis dingo bangose, ir li
kusieji sėdėjo bijodami pažiūrėti vienas kitam į akis.

Pasilikome penki žmonės!
Padangėje tirštėjo debesys, rūkas nusileido ant 

vandens. Penki žmonės iškankinti ir beviltiški gulė
jo siūbuojančioje valtyje, praradę bet kokią viltį iš
sigelbėti! Ir staiga, kaip regėjimas iš rūko, išaugo 
laivas. Žmogus stovėjo ant denio, mosikuodamas 
ranka. Mes žiūrėjome į laivą ir netikėjome savo aki
mis. Tai tikriausiai eilinė haliucinacija. Bet ne. Nuo 
laivo leidžia valtį, ji artėja prie mūsų. Tai ne sap
nas, ne įsivaizdavimas — tai gelbėjimas!

Ir štai, po 54 valandų nuo “Pamiro” žuvimo mes 
ir vėl jaučiame po savo kojomis kietą laivo denį, be
veik netikėdami savo laime. Mums davė išgerti 
karštos sriubos ir paguldė į lovą. Aš pramiegojau 
beveik visą parą. Iš Casablankos mus lėktuvu iš
siuntė į Frankfurtą prie Maino, o iš ten aš pasiekiau 
namus ir atsidūriau savo giminių glėby. Ištisomis 
dienomis mūsų namie tūpčiojo bičiuliai ir pažįstami. 
Visų pirmą aš turėjau ištęsėti pažadėjimą, duotą 
Mikki, o paskui — vėl į jūrą. Jūs paklausite kodėl? 
Aš manau todėl, kad mano gyslose teka jūrininko 
kraujas.

Kaip vėliau teko patirti, iš 86 žmonių, plaukusių 
“Pamire” be mūsų penketo, išsigelbėjo dar vienas 
jūreivis, kurį surado amerikiečių anglininkas.

jūr. s. Ignas Petniūnas

Šilta? Salta? Baisu? Ne - tai malonumas.
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MERGAITĖ SU DEGTUKAIS

Ore smarkiai šalo; sniegas snigo ir 
temo. Buvo paskutinis metų vakaras.

Tą vakarą ėjo gatve varginga mergaitė , 
maža, vienplaukė, basa.

Iš namų ji buvo išėjusi su klumpėmis; 
bet naudos iš jų maža teturėjo. Tos klum
pės buvo motinos, ir mergaitei smuko. 
Nukrito jai nuo kojų, beskubant per agtvę ; 
bijojo, kad nesuvažinėtų jos ratai. Vienos 
klumpės nebegalėjo rasti, antrąją, pagrie
bęs, nusinešė koks vaikpalaikis. Toliau 
mergaitė gavo eiti basa. Jos kojos nuraudo, 
pamėlynavo nuo šalčio. Raudonoje prikyštė
je ji nešėsi degtukų, vieną dėžutę turėjo 
rankoje. Per visą dieną nei už skatiką ne
buvo pardavusi.

Visa drebėdama šalčiu ir badu, slinko 
ji toliau. Gaila buvo žiūrėti į ją . . .

Ant ilgų šviesių jos plaukų, gražiai nu
leistų ant pečių, sniego kąsniai krito. Bet 
ji ėjo sau, ir tiek. Pro langus visur matyti 
buvo žiburiai, iš visur kvepėjo kepta žąsie
ną, kiekvienas Naujųjų Metų laukė. Tą vi
sų laukiamą šventę ir ji galvoje turėjo . ..

Kertėje, tarp dviejų namų, katrų vieni 
labiau į gatvę buvo išsikišę, varguolė atsi
sėdo pasilsėti. Ji susitraukė. Savo nušalu
sias kojeles drabužėliu prisidengė. Atsi
sėdus rados dar šalčiau, bet namo grįžti 
nedrįso; ji nebuvo pardavusi nei vieno deg
tuko. Tėvas ją tikrai primuš, antra - ir 
namie buvo nešilta. Troboje juos stogas 
tedengė, bet ir tas buvo skylėtas: pro jį, - 
nors pačios didžiausios skylės buvo šiaip 
taip užkaišiotos šiaudais ir kitais galais, - 
vėjai visur pūtė.

Jos rankytės buvo beveik pastirusios 
nuo šalčio. Vienas degtukas tegalėjo . jai 
padėti, kad būtų drįsusi išsiimti iš dėžutės, 
brykštelti į sieną ir pasišildyti pirštus.

Pagaliau išdrįso. Išsitraukė degtuką. 
Pšš! žybtelėjo, įsidegė. Ranka mergaitė 
laikė tiek pat degtukų, o jo liepsna buvo 
tokia skaisti ir didelė, kaip žvakės! Ir tik
rai gražus buvo tas žiburėlis. Mergaitei 
rodėsi, kad ji sėdinti prieš didelę geležinę 
krosnį, žibančiomis vario kojomis ir vario 
gaubtuvu. Kaip smagiai liepsnojo ugnis, 
kaip maloniai ji šildė! Mergaitė jau buvo 
betiesianti ir kojeles prie krosnies pasi
šildyti, bet - ugnelė staiga užgęso, krosnis 
išnyko, ir jos rankose nudegusio degtuko 
galas beliko.
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Mergaitė kitą braukė. Degtukas žyb
telėjo, ir toje vietoje, kur krito šviesa, 
siena rados giedri, kaip dujų apdangalas , 
ir mergaitė galėjo matyti, kas yra kam
baryje. Stalas balta staltiese buvo apdeng
tas, jo viduryje gražiausia parcelio lėkštė 
švytėjo, toje kepta žąsis, obuolių ir slyvų 
prikimšta, kėksojo ir gardžiai kvepėjo. Ir 
kas įstabiausia: ta žąsis paskui staiga nu
šoko nuo lėkštės ir, krapinėdama su peiliu 
ir šakutėmis krūtinėje, ėmė tiesiai į mer
gaitę eiti . . .

Bet čia degtukas vėl užgęso, ir mažu
tėlė storą, drėgną, šaltą sieną prieš save 
tematė.

Ji įbraukė dar vieną degtuką ir šiuo 
kartu prie puikios eglutės atsidūrė. Eglutė 
buvo dar didesnė ir gražesnė, negu ta, ku
rią buvo mačiusi pro stiklo duris lobingojo 
pirklio troboje. Tūkstančiai žvakių degė 
žaliose šakelėse, ir margi paveikslėliai, 
kokių matydavo magazinų languose, iš aukš
to į ją veizėjo. Jų pasiekti mergaitė ištiesė 
rankeles, bet tuo tarpu degtukas ir vėl už
gęso. Eglutės žvakelės ėmė kilti vis aukš- 
tun ir aukštyn ir pagaliau pavirto dangaus 
žvaigždėmis ir aukštybėse žibėjo. Viena 
žvaigždelė nukrito ir krisdama paliko paskui 
save ugnies ruožą.

- Tur būt, kas miršta! - pagalvojo 
mergaitė, nes močiutė, kuri ją viena temy
lėjo ir kuri dabar jau mirus buvo, pasakojo 
jai, kad, einant kam nors iš šio pasaulio 
pas Dievą, krintanti dangaus žvaigždė.

Mergaitė dar kartą brykštelėjo degtuką. 
Vėl viskas nušvito, ir tuo nušvitimu stovėjo 
prieš ją senoji močiutė, tokia pat šviesi, 
spindinti, tokia pat romi ir mylinti, kaip ir 
kitados.

- Močiute! - suriko mažytė. - Atsiimk 
mane pas save! Aš žinau, tu nueisi, kai 
užgęs degtukas; tu pranyksi, kaip šiltoji 
krosnis, kaip gardžioj i kepta žąsis, kaip 
gražioji, didžioji eglutė !

Ir ji brykštelėjo visą dėžutę degtukų: 
norėjo, kad senelė ilgiau pabūtų su ja.

. Ir degtukai įsidegė taip skaisčiai, jog 
aplinkui pasidarė šviesiau, negu vidurdie
ny. Niekados dar močiutė nebuvo tokia di
delė ir graži; ji pasiėmė mergaitę ant rankų, 
ir abi, šviesios ir linksmos, pakilo aukštai, 
be galo aukštai nuo žemės; jos lėkė ir lėkė 
vis į aukštybes; ir ten, kur jos nulėkė, ne
buvo nei šalčio, nei bado, nei vargo - jos 
buvo pas Dievą.

Išaušo šaltas rytas. Kertėje, prisi
glaudusi prie sienos, sėdėjo vargšė mergai
tė. Jos skruostai buvo raudoni, lūpos šyp
sojo - vargšė sušalo paskutinę senųjų metų 
naktį.

Naujųjų Metų saulė patekėjo ties mažu 
lavonėliu. Sustingusi sėdėjo mažytė su savo 
degtukais, kurių viena dėžutė buvo sude
gusi.

- Jos norėta pasišildyti, - kalbėjosi 
žmonės.

Bet niekam nei į galvą neatėjo, kiek 
daug jos gražybių matyta, kokioje šviesybė
je jos nulėkta su močiute į Naujųjų Metų 
linksmybes.

Vilkiukas R. Dapšys ieško savęs nuotraukoje, darytoje Jubiliejinėje 
skautų stovykloje. Nuotraukos buvo išstatytos parodėlėje, iškil
mingame Jubiliejinių Metų uždaryme, Los Angeles, Calif.

Nuotr. L.Kanėausko
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VĖJO KELIONĖS

V. Giedra

Sutikau greituolį vėją 
Prie vartelių vienąsyk.
- Kur tu, vėjau,
Bėginėj ai,
Ką regėjai? - pasakyk. 
Atsisėdo greitas vėjas 
Su manim po berželiu ... 
- Na, klausykis, - 
Tarė vėjas, - 
Ką papasakot galiu ...

Nusiprausęs, nuriedėjau 
Švilpiniuodamas lauku.
Su žilvičiais
Pakalbėjau,
Pasisupęs ant šakų.
Nukračiau
Aš ryto rasą,
Žiedelius nubučiavau.
Sutaršytą
Beržo kasą

i

Visąnakt su juoda varna 
Aš miegojau kamine. 
Suodžiai ištepė
Jai sparną, 
Varna ištepė mane. 
Ankstų rytą atsikėliau, 
Kai dangus pradėjo raust. 
Nuskubėjau, 
Nustriksėjau
Į upelį nusipraust.

Šoka vilnys po nendryną, 
Supa kvakančias varles. 
Pelekiukais
Aukšlės trina
Užmiegotas akeles .. .
Šlama, supasi
Upely
Ajerų stiebai aukšti:
- Ačiū, ačiū
Tau, vėjeli,
Kad pažadinai anksti . ..
- Ačiū, ačiū
Tau, greitasis,
Kad išgainiojai rūkus, - 
Taria dvi bitelės - sesės, 
Nusišluostę
Sparnelius .. .

1

šukavau.Rūpestingai 
O paskui - 
Kai įdienojo, 
Saulė kepino laukus, 
Dainavau žaliajam gojuj, 
Susikvietęs paukščiukus. 
Jau šešėliai pailgėjo, 
Saulė leidžias už kalnų. 
Aš paukšteliams
Palinkėjau
Daug saldžių saldžių sapnų.
Vėl sušvilpęs,
Aš skrajoju,
Vėl aš linksmas ir smagus.
O pievelėje
Margojoj
Mane šukteli žmogus :
- Eikš čionai, gaivus vėjeli, 
Atplasnojęs iš toli.
Šiandien piovėme
Šienelį, 
Išdžiovinki, jei gali ...

Ligi prietemos
Sušilęs,
Vėčiau pradalgius žalius. -
O ryte,

p l

Anksti pakilęs, 
Bėgsiu pas debesėlius. 
Tegu jie į tolį plaukia,
Tegu lyja už kalnų.
Ne lietaus
Plovėjai laukia, 
O šiltų šiltų dienų ...

Baigė pasakoti vėjas
Savo nuotykius linksmus
Ir dainuodamas
Nuskriejo
Per miškus, per kirtimus:

- Greitas vėjas esu,
Kur tik noriu -
Skrendu.
Virš miškų, debesų,
Sau kelius
Atrandu.
Giria žmonės mane,
Kad javus džiovinu,
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Kad saulėtom dienom 
Juos visus gaivinu.

- Greitas vėjas esu, 
Numylėtas visų 
Aš lekiu, 
Aš skubu, 
Aš turiu 
Daug darbų.

SKAUTŲ VYČIŲ LAUŽAS.

Atėjom Į Marquette parką. Nieko dar 
nebuvo. Atrodė, kad to laužo nebus. Apėjom 
pusę parko, o ateinančių žmonių vistiek ne
simatė. Pagaliau atsiradom bėgimo aikš
tėj . Ten buvom maždaug penkiolika minu
čių. Kada sugrįžom prie numatytos vietos, 
jau vieną vytį radom. Tai buvo geras ženk
las. Po to net pulkais ėmė rinktis žiūrovai. 
Po pusvalandžio net nustebau. Tiek daug 
žmonių buvo prisirinkę. Susiradau savo 
draugus. Mes atsisėdom arti laužo ir se- 
kėm programą. Po kiek laiko nuo ugnies 

pasidarė mums karšta, todėl išėjom pa
žaisti. Atsidyrėm prie futbolo vartų. Su
galvojom užlipti ant vartų ir iš čia stebėti 
laužą. Kai pradėjom lipti, stulpai, kurie, 
tur būt, buvo įcementuoti, ėmė linguoti . 
Pagaliau mano draugas įlipo. Atėję svetimi 
vaikai traukė jį už kojų žemyn. Kai jis nu
šoko nuo stulpo, ėjom pasiskųsti jo broliui. 
Brolio neradom. Vėliau apie tą įvykį užmir
šom. Sugrįžę prie laužo, radom pasikei
tusią programą. Rodė skautiškas madas. 
Matėm maudymosi kostiumą, panašų į tokį, 
kurį prieš 70 metų dėvėjo. Nemanau, kad 
dabar kas tokį kostiumą pirktų. Bet bent 
gerai prisijuokėm.

Kai laužas baigėsi, aš galvojau, kad 
žmonės, kurie dabar dalyvauja prie laužo, 
gal buvo susipykę, bet dabar gieda kartu 
"Ateina naktis" ir vėl pasidaro tikrais 
draugais.

Saulius Vaičekonis
"K. Donelaičio" lituanistikos mok. 

Chicago.

L S Seserijos VS v s O Zailskienė užriša kaklaraiščius Clevelande davusiems įžodį L.Garlaitei, K. Brazaitytei, Z.Gruzdytei ir 
D. Ramanauskaitei.
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Į PADANGES

Žodžiai L. M. Muzika P. Narbuto

Mieli bro-liai pa-ktt-kim pą-dan-gėn, ten taip mie-la 

žy-dry-ne mel-sva! Tik pą~ dan ~ gių aukš-ty- bė -

ai-d i Q-ro skau- tą griaus-min - ga dai - na Į

Į PADANGES!

Mieli broliai, pakilkim padangėn — 
Ten taip miela, žydrinė melsva!
Tik padangių aukštybėse aidi
Oro skautų griausminga daina!

Mums padangėj taip miela, taip gera — 
Ten mūs’ laukia linksmi vyturiai, 
Tik drąsiai į padangę pakilkim 
Tvirtasparniai jauni sakalai!

Mieli broliai pakilkim į dangų — 
Ten širdis bus drąsos kupina!
Tik žydrinėn pakilus vėl aidi 
Oro skautų griausminga daina!

padėka
Reiškiame nuoširdžią padėką 
muz. A. NARBUTUI 

už jo parašytą muziką oro skautų dainai 
“Į padanges!”

Oro Skautų Skyrius
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SKIRTINGOS LĖKTUVŲ FORMOS

Aviacijai besivystant ir skridimo priemonėms to
bulėjant, kartu keitėsi ir lėktuvo forma. Pirmieji lėk
tuvai buvo tik mediniai rėmai su drobe dengtais 
sparnais ir uodega (pieš. 1). Vėliau imta dengti lie

menį, įtaisyti patogesnį sėdėjimą lakūnui. Siekiant 
sumažinti oro pasipriešinimą, keitėsi liemens for
ma — ji buvo stengiamasi daryti panašią į lašą. Taip 
pat mažėjo sątampų ir spyrių skaičius, kol šie išori
niai sutvirtinimai visai pranyko (pieš. 5). Palyginę

matome tikrai didelį skirtumą tarp senųjų ir nau
jųjų lėktuvų.

Prie skirtingos lėktuvų formos daug prisideda jų 
paskirtis t.y. kokiam tikslui jie statomi: susisieki
mui, sportui, karo reikalams ir t.t. Taip keleiviniai 
lėktuvai yra statomi dideli, kad galėtų paimti di
desnį keleivių skaičių. Jie turi 2-4 variklių, nes rei
kia didesnio galingumo norint pakelti didesnį svorį 
ir greitai skristi.

Sportiniai lėktuvai statomi nedideli, kiek galima 
paprastesni ir tuo pačiu pigesni, kad būtų prieina
ma didesniam aviacijos mėgėjų skaičiui juos nusi
pirkti. Jie turi vieną variklį ir pritaikyti pakilti ir 
tūpti mažuose aerodromuose.

Karo lėktuvai savo forma yra tobuliausiai išvys
tyti, siekiant kuo mažesnio pasipriešinimo. Jie turi 
galingus, paprastai dabar sprausminius, variklius, 
kad galėtų greit skristi ir pakelti savo apginklavimą.

Dažniausiai pastebimas skirtumas tarp lėktuvų 
yra pagal jų sparnų skaičių. Viensparnis yra toks 
lėktuvas, kuris turi vieną sparną. Jei šis išeina iš lie
mens be jokių išviršinių pritvirtinimų, vadiname 

laisvai nešančiu sparnu (pieš. 2, 5). Dvisparnis lėk
tuvas turi du sparnus (pieš. 3), o trispamis — tris

(pieš. 4.). Šių lėktuvų sparnai būna tarp savęs su
tvirtinti, o dažnai ir prie liemens pritvirtinti medi
niais ar metaliniais spyriais (pieš. 4) arba vielos są- 
tampomis ir spyriais (pieš. 3). Reikia pastebėti, kad 
seniau buvo bandymų pastatyti net su keliolika

sparnų lėktuvus. Tuomet buvo manoma, kad kiek 
bus sparnų, tiek kartų daugiau svorio toks lėktuvas 
pakels už viensparnį. Išbandžius pasirodė, kad taip 
nėra ir toliau niekas jų jau nebestatė. Gi trisparniai 
lėktuvai buvo panaudoti per Pirmą pasaulinį karą 
abiejų kariaujančių pusių. Jie pasižymėjo savo vik
rumu, bet buvo negreiti. Dėl savo lėtumo jie buvo 
pakeisti greitesniais dvisparniais.

Viensparnis lėktuvas pagal sparno pritvirtinimą 
prie liemens gali būti žemasparnis, kai sparnas lie
mens apačioje (pieš. 5), vidursparnis — sparnas per

liemens vidurį (pieš. 6), pusiau aukštasparnis — 
sparnas ant liemens viršaus (pieš. 7) ir aukštaspar
nis — sparnas virš liemens (pieš. 8).

Lėktuvai skiriasi ir pagal liemenų skaičių. Pa
prastai visi lėktuvai yra vienliemeniai, bet buvo pa
statyta ir dviliemenių (pieš. 9).

Toliau vienas iš didesnių matomų skirtumų tarp 
lėktuvų yra važiuoklė. Ji gali būti dviratė (pieš. 7) 
arba triratė (pieš. 10). Trečiasis ratas, pritvirtintas
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Be aukščiau išvardintų pagrindinių skirtumų tarp 
lėktuvų yra dar visa eilė mažesnių. Pažiūrėję iš vir
šaus ar apačios j įvairių lėktuvų sparnus, pamatysi
me daugybę skirtingų formų: vieni sparnai bus 
trumpi ir platūs, kiti ilgi ir siauri, dar kiti stačia
kampiai, elipsiniai, siaurėjantieji į galus, strėlės for
mos ir t.t. Panašiai yra su stabilizatorium, o kylis ir
gi pasižymi formų įvairumu. Kartais vietoje vieno 
kylio panaudojami du, uždėti stabilizatoriaus galuo
se (pieš. 10) arba stabilizatorius uždėtas ant kylio 
(pieš. 12).

Taigi matome, kad skirtingos formos lėktuvų ga
li būti daugybė, bet jie po truputį vienodėja ir eina
ma prie vieno tipo — dengta kabina, žemasparnio, 
laisvai nešančiu sparnu su įtraukta važiuokle (pieš. 
13).

.$■. V. Tamulaitis

liemens priekyje, padeda tūpiant, kad lėktuvas ne- 
apsiverstų ant nosies. Be paprastos, neįtraukiamos 
važiuoklės (pieš. 2), lėktuvai yra statomi su įtraukia
ma važiuokle. Skridimo metu tokia važiuoklė įtrau
kiama į liemenį (pieš. 6) arba į sparnus (pieš. 5), kad 
sumažinus oro pasipriešinimą. Ant neįtraukiamos 
važiuoklės ratų, taip pat oro pasipriešinimui suma
žinti, būna uždedami lašo formos pračiuožikliai 
(pieš. 2).

Atsižvelgiant į skridimui reikalingą traukos ga
lingumą ir skridimo saugumą (kelių variklių lėktu
vas vienam jų sugedus dar gali skristi), lėktuvai 
statomi su vienu (pieš. 10), dviem (pieš. 9), trim 
(pieš. 11) ir daugiau (pieš. 12) variklių.
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AVIACIJA PADEDA GAMTOS MOKSLAMS

Praėjusią vasarą aviacija padėjo gamtos moks
lams prisidėdama prie dviejų didesnių tyrinėjimo 
darbų - ekspedicijų į neištirtas vietas Andų kalnuo
se ir turėjo lenktynes su mėnuliu.

New Yorko Zoologinė Draugija su Tautine Geo
grafine Draugija šiemet vėl surengė ekspediciją iš
tirti Vilcabamba plokštikalnį, kuris yra 14.000 pėdų 
aukštyje, netoli tos vietos, iš kur išteka didžioji Ama
zonės upė. Jau anksčiau į ten vyko kelios ekspedici
jos, bet susidūrus su neperžengiamomis žemės pa
viršiaus kliūtimis, tekdavo sugrįžti nepasiekus tikslo. 
Tad šiuo kartu buvo nutarta bandyti pasiekti šią 
plokštikalnę oro keliu, kas ir pagaliau pavyko.

Rengiantis šiai ekspedicijai pirmiausiai teko ne
mažai pagalvoti pasirenkant lėktuvą, kuris turėjo iš 
pagrindinės stovyklos nugabenti mokslininkus į šią 
dar neištirtą vietą. Pagaliau buvo pasirinktas Helio 
Courier lėktuvas, kurio pakilimui ir nusileidimui ne
reikia ilgo prabėgimo tako. Kad šį lėktuvą dar ge
riau pritaikius tai pavojingai ekspedicijai, teko pa
daryti dar 3 papildomus įtaisymus.
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(Tqso iš p r. nr.)

Regina atsistojo prie lango. Čia pat šniokštė tan
kumyno šakos, kurias galėjai ranka siekti. Straksėjo 
pilni medžiai linksmų giesmininkų, toliau genelis 
prisiglaudęs prie kamieno. Gražu ir miela Ma- 
lūntiltyje. Ji čia ilgai gyventų, ji čia viena būtų ir 
svajotų apie tėviškės rytojų, kuriame laimės visiems 
visiems užtenka. Ar beateis ruduo, kai vėl reikės 
skirtis su tėviške ir važiuoti i Varšuvą? Rudens gal 
jau visai niekada nebebus, gal amžini pavasariai 
Malūntiltyje žydės?

Staiga ji atsiminė, ko atvažiavusi Pasisuko nuo 
lango, pasilenkė ir atidarė kailiu uždengtą dėžę. Po 
šovinių dėžutėmis, po nužudytojo žandaro unifor
ma, po senais laikraščiais, pačiame dugne gulėjo 
lietuviškai spausdintų atsišaukimų pundelis. Šito 
jai dabar reikėjo. Buvo nutarta siųsti j Panevėžį vie
ną iš sukilėlių, kuris atsišaukimus mieste paplatintų. 
Juose buvo rašoma apie Lietuvos laikinosios vyriau
sybės sudarymą, apie sunkumus, skiriant atskiroms 
apylinkėms karinius vadus, kai trukdymu susilau
kiama iš “baltųjų” grupės, siekiančios visą tvarky
mą pavesti lenkų vadams. Atsišaukime prašoma lie
tuvius nepasiduoti suklaidinamiems ir būti vieny
bėje. Pasirašė Vienintelė Teisėta Lietuvos Valdžia.

Šitie atsišaukimai buvo atvežti į Malūntiltį dar 
prieš miestelio puolimą ir apie juos težinojo Bogu- 

šas ir Regina. Atsišaukimų platinimas apylinkėje 
buvo atidėtas, kad nesuardžius vienybės su kitaip 
galvojančiais bajorais. Ir dabar tos vienybės klausi
mas buvo labai opiai diskutuojamas, ir dauguma ba
jorų su mažomis išimtimis pasisakė ne už vienybę 
su valstiečiais, bet už vienybę su Lenkija. Toks rei
kalo nesupratimas ar užsispyrimas Bogušo nuomo
ne, galėjo kenkti kovai, ir todėl nutarta tuos atsišau
kimus paskleisti mieste, kuriame gyventojai kūrė 
savarankiškesnes, laisvesnes pažiūras.

Regina atsišaukimų pundelį suvyniojo į audeklo 
gabalėlį, surišo ir įsidėjo į krepšelį, pintą iš dažytų 
šiaudų su medinėm rankenėlėm, kuriame ji laikė ke
letą savo smulkmenų.

Patenkinta išėjo į aikštę. Vyrai rėkavo, gainiojo 
arklius, dirbo be perstojo. Žigerskis kiūtino pirmyn 
ir atgal, lazdele daužydamas smilgas ir vaikydamas 
muses.

Regina su krepšeliu rankoje nuėjo prie artimiau
sių vyrų.

— Padėk, Dieve! — tarė ji vyrams.
— Ačiū, ačiū, — padėkojo vyrai, trumpai žvilgte

rėjo į mergaitę ir dirbo sau toliau, tartum čia nieko 
nebūtų buvę.

— Gal kas iš jūsų norėtų pavažiuoti į miestelį? — 
paklausė Regina.

Vyrai sustojo dirbę ir nustebę žiūrėjo į mergaitę.

Vienas iš jų buvo specialus - stabdis, kuris turėjo 
sustabdyti tupintį lėktuvą, jam pririedėjus ne dau
giau 100 pėdų. Parengti nusileidimui vietą iš anksto 
buvo nuleisti 3 žmonės. Kadangi nebuvo žinoma 
koks ten yra žemės paviršius, teko skaitytis su gali
mybe, kad jie negalės parengti ilgesnio nutūpimo 
tako.

Teko taip pat pasirūpinti, kad tas lėktuvas galėtų 
ir pakilti kiek galint mažiau pariedėdamas žeme. 
Tam tikslui prie jo šonų buvo įtaisyti pritvirtini
mai mažom, pagelbinio pakilimo raketoms (ŠATO), 
kurių pagalba lėktuvas gali pakilti į orą mažai pra
riedėjęs ir gali gan stačiu kampu kilti.

Numatant, kad lakūnui bus sunku ten nusileisti 
ir pakilti, buvo pasirengta kiek galima tai sumažinti. 
Tam tikslui lėktuve buvo įtaisytas nuleidžiamas 
kablys, kuriuo buvo galima paimti nuo žemės ry
šulius nenusileidžiant. Tas buvo reikalinga norint 
pagreitinti pergabenimą į pagrindinę stovyklą plokš- 
tikalnėje surinkus uolų, augmenijos ir gyvių pavyz
džius bei padarytas foto nuotraukas.

Kitas “mokslinis lėktuvas” buvo jau sprausminis 
keleivinis lėktuvas, kuriame buvo įrengta observato

rija. Juo buvo sekamas š. m. liepos mėn. 20 d. įvy
kęs saulės užtemimas, slinkęs per Šiaurės Amerikos 
žemyną. Šis specialiai įrengtas DC - 8 lėktuvas pa
dėjo mokslininkams išvengti debesų ar rūko saulės 
užtemimo metu, kurie galėjo sutrukdyti jiems ste
bėjimus. Be to, jie galėjo iškilti į tokį aukštį, kad 
apačioje liko 85% žemės atmosferos ir 99% vandens 
garų, kure trukdo kai kuriuos matavimus.

Skrendant saulės užtemimo stebėjimo laikas bu
vo prailgintas: vietoj 100 sekundžių stebint iš pa
stovaus taško žemėje atsidūrusio mėnulio šešėlyje į 
144 sekundes stebint iš lėktuvo.

DC - 8 skrisdamas 520 mylių greičiu per valandą, 
42.000 pėdų aukštyje, virš šiaurės Kanados gaudė 
mėnulio šešėlį, beslenkantį 1.700 mylių greičiu per 
valandą.

Prieš tai įvykę parengiamieji bandymai pareika
lavo padaryti lėktuve kai kurių pakeitimų. Svarbiau
sias iš jų buvo specialūs įtaisymai jautriems astro
nominiams instrumentams, kad į juos nebūtų per
duodami skrendančio lėktuvo virpėjimai.

Skrajūnąs

17

19



— Tai kad mes čia darbo turime... — išdrįso 
vienas pasakyti, — mums įsakyta čia dirbti...

— Gerai, vyrai, bet yra reikalas man ten nuva
žiuoti ...

— Jei panele įsakysite ...
— Kuris norite? Tuojau važiuojame.
Vyrai pasidairė. Stovėjo kokie šeši, šiaudais ir 

skiedromis apsidraikę, juodomis nuo darbo ranko
mis ir basi.

— Važiuok tu, — kažkas pasiūlė Miškaičių Augė- 
nui.

— Galiu važiuoti, — atsakė šis, nudainuodamas 
paskutinį žodį ir rankomis valydamasis dulkėtus 
marškinius ir kelnes... Jis paėjo į šalį ir pasakė:

— Einu apsiauti ir arklį kinkyti... Aš tuojau ...
Dideliais žingsniais vyras nuėjo. Jis buvo viduti

nio amžiaus su ūsais ir didele karpa tarpuakyje. 
Sausi susukti raumenys ir iššokusios gyslos ant ran
kų liudijo jį visą gyvenimą sunkiai dirbus. Regina 
stebėjo jį, ir jai rodėsi, kad šitų rankų nesuprasti 
reiškia nedovanotina pralaimėjimą.

— Panele Regina! — šūktelėjo staiga kažkas nuo 
namelio.

Mergaitė krūptelėjo ir pamatė Klemensą, mojuo
jantį jai. Šalia trobelės stovėjo juodas gražus arklys. 
Klemensas nušoko nuo juodžio ir pasileido prie 
mergaitės.

— Panele Regina ... na, kaip jūs čia ? .. — nuste
bo ponaitis, pribėgęs ir mandagiai nusilenkė.

Kurį laiką stovėję, kaimiečiai vėl puolėsi prie dar
bo.

— Aš buvau Sarvicuose, ieškojau tamstos... ir 
tik vežikas pasakė, kad tamsta čia... Atskubėjau, 
nes turėjau tamstą pamatyti dar kartą, prieš išvyks
tant ...

— Kur tamsta iškeliauji? — paklausė Regina su
sidomėjusi.

— Šiandien mes kovotojai ir vykdome įsakymus, 
man duotas uždavinys užpulti rusų dalinį, kuris 
šią naktį bus vežamas traukiniu iš Rygos į Vilnių... 
Susprogdinsime tiltą, ir traukinys nuriedės į upę... 
Taip, panele Regina, jus pamatyti dar kartą man 
buvo būtina... — Klemensas žiūrėjo į mergaitę ne
judėdamas.

— Laimingai atlikti uždavinį... — palinkėjo Re
gina.

— Ar jus lauksite mūsų ? ..
— Kiekvieno sukilėlio gyvybė šiandien mums la

bai brangi... Atlikite savo uždavinį ko geriausiai.

☆

Miestelyje virš pašto stogo plevėsavo raudona vė
liava, kurios vidury buvo užsiūta didelė balta Vy
tis. Tą vėliavą pats Sauginas iškėlė ir, nulipęs nuo 
stogo, peržegnojo. Kai kurie miestelio gyventojai 
ne visai suprato, ką šioji nauja vėliava reiškia. Ne
buvo nei baltos spalvos, nei erelio. Ir kai abejojan
tiems buvo paaiškinta, kad vėliava gauta iš Sarvicų, 
neaiškumai nyko, bet susidomėjimas didėjo.

Regina su Augėnu paprastais ratais įdardėjo į 
miestelį, kai saulė jau slinko vakarop. Pamačiusi iš 
tolo vėliavą, mergaitė šypsojosi. Kiek darbo buvo, 

kol ji tą vėliavą pasiuvo. Ir dirbo slapta, kad ma
maitė nematytų, dirbo greitai, nes jau tada ruošėsi 
važiuoti į Malūntiltį. Gaila jai mamaitės, kuri neno
rinti suprasti savų lieuviškų reikalų. O juk ir ji lie
tuvaitė, tik suklaidinta draugų. Gal ir ji, Regina, 
būtų buvusi tokia, bet kelios pažintys su studen
tais Varšuvoje išsklaidė jai miglas visam laikui, o 
sveika tėveliuko nuovoka patvirtina jos įsitikinimus.

Ratai sustojo prie pašto. Sargybinis pažinojo abu 
ir pasveikino, pakeldamas ranką.

— Ar Sauginas čia ?.. — paklausė Regina sargy
binį.

— Taip, panele ...
Regina iššoko iš ratų ir įėjo į vidų. Ji tuoj pasuko 

po dešine, kur buvo valsčiaus raštinė ir pasibeldė į 
duris.

— O ! .. Panele !.. — sušuko Sauginas, pravėręs 
duris ir nudžiugęs... Kaip gerai, kad jūs atvažia
vote, kaip gerai... — ir ją įsivedė į kambarį, kuria
me nieko nebuvo.

— Vargstu, brangioji panele, vienas, — skundėsi 
Sauginas, — kad nors tie mano vaikai būtų daugiau 
pamokyti... Eina žmonės, prašo ir šio, ir to, o čia 
nors persiplėšk, net ir surasti ne viską galiu... — 
senis kimšo pypkę susirūpinęs ir atviras.

— Nenusimink, padėsiu, — atsakė Regina ramiai, 
— dabar tik pradžia, paskui atsiras talkininkų... O 
dabar man reikėtų vieno vyro, kuris važiuotų į Pa
nevėžį ir platintų atsišaukimus. Geriau būtų jaunes
nis. Sakau, gal Jurgis norėtų?

— O kodėl gi ne? Tegu važiuoja. Ne ką čia veikia 
vaikas...

— Tik gal kiek negerai leisti vieną vaiką ? ..
— Gali važiuoti du. Vyrų užtenka.
— Tai sutarta?
— Žinoma.
Tuo tarpu prasivėrė durys, ir pasirodė Petras. Jis 

atšoko sumišęs ir paraudo.
— Labas, Petrai, — pasveikino draugiškai mer

gaitė.
— Ir ko dabar išsigandai? — lyg subarė vyrą Sau

ginas.
Petras nedrąsiai įėjo ir uždarė duris. Stovėjo kaip 

sugautas. Ko ji čia dabar atvažiavo? Vyrai vėl juok
sis ir ramybės nebebus ...

— Labas, panele, — atsakė Petras ir tuoj kreipėsi 
į Sauginą:

— Atėjau pasakyti, kad ne visi drabužiai vyrams 
tinka. Ir batai per maži ir kelnės per siauros... At
vežė, kaip ant juoko... Ignas sako, kad tie drabu
žiai tik lenkų ponaičiams nešioti. . . Tai ką dabar 
darysime ? ..

Regina juokėsi. Petras suraukė kaktą. Jai juokas, 
o mūsų vyrai neturi kuo apsirengti.

— Keliems gi vyrams drabužiai per maži? — pa
klausė Sauginas.

— Mano grupėje aštuoni, Igno — dešimt...
— Tai reikia važiuoti ir pakeisti, — nurodė Sau

ginas.
— Taigi norėjau pasiklausti, ką daryti...

(Bus daugiau)
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1 *wiisii didžioji seiffli
ATLANTO RAJONAS-JAV

* Nuo š. m. lapkričio 1 d. Bostono 
Žalgirio tunto vadovavimą perėmė 
energingasis ps. Česlovas Kiliulis.
’ Baltijos tunto vyr. skautės dalyva
vo senosios Amerikos lietuvės Iza
belės Vasiliauskienės 75-rių metų 
sukaktuvių paminėjime Norwood, 
Mass. Jos padainavo keletą dainelių 
ir įteikė mažą dovanėlę. I. N.

Aušros draugovė 
Putname, Conn.

Nek. Pr. M. seserų vienuolyno 
Putname, Conn., studenčių ir 
moksleiviu bendrabutyje, salia ke
lių kitų organizacijų, veikia ir skau
čių Aušros draugovė, apjungianti 
visas bendrabutietes skautes.

Pr. mokslo metais dr-vė ypač 
veikiai pasireiškė.

Pernai ją globojo sesuo Gražina 
Marijos'iūtė, buv. smarki skaučių 
vadovė iš New Britąino, Conn.

Šiemet Aušros dr-vės vadovybė 
tokia: dvasios vadovas - kun. S.Yla, 
globėja - sesuo M. Jurgita, draugi
ninke - Laima Rastenytė, adjutante 
- Raminta Kalėdaitė, būrelių va
dovės - Irena Kizlauskaitė ir Joana 
Gataveckaitė, sekretorė - Aldona 
Bernotaitė.

Draugovė šaukia sueigas, skau
tės organižuotai išeina iškylauti ir 
visaip reiškiasi bendruomeniniame 
Putnamo kolonijos gyvenime. Sk.

ANGLIJOS RAJONAS

* Spalių 26 d. Manchesterio Lietu
vių Klubo Anglijos Rajono vadovy
bė, skautai ir skautės susirinko į 
Skautybės Jubiliejinių Metų užbai
gimo iškilmingą sueigą. Šalia di
delio skaičiaus skautų ir vadovybės 
buvo matyti daug svečių-rėmėjų iš 
visų Anglijos lietuviškų kolonijų.

Prie paruošto laužo išsirikiuo
jame, atnešamos vėliavos. Trispalvę 
neša Jamboree's dalyviai - psl. D. 
Steponėnas, sk. P. Gugas ir sk. Z. 
Ziebelis, atnešama Rajono vėliava, 

"Živilės’' ir "Maironio" draugovių 
vėliavos. Atidarymo žodį taria Ra
jono vadas s. J. Alkis, nušviesdamas 
Jubiliejinių metų prasmę Skautybei. 
Po įsakymų seka prisiųstieji VS - v. s. 
O. Zailskienės ir J. E. ministerio B. 
K. Balučio sveikinimai. Susirinku
sius sueigos dalyvius sveikina tėvų ir 
kitų organizacijų atstovai - skautų 
tėvų komiteto pirm.p.S.Karniauskas, 
Klubo pirm. p. Jaloveckas, Wolver- 
hamptono skautų tėvų komiteto pirm, 
p. D. Narbutas, Nottinghamo skautų 
tėvų komiteto pirm. p.Domoševi- 
čius, Nottinghamo skyr. pirm. p.K. 
Bivainis ir kiti.

Toliau seka perdavimo aktas. 
Pranešama, kad ilgametis Rajono 
skautu vadovas, LSB Anglijos vieti- 
ninkijos vietininkas s.B. Zinkus ir jo 
pavaduotojas ps. J. Rentelis, po ke
turių metų vadovavimo vietininkijai 
baigiantis kadencijai iš esamųparei- 
gų pasitraukia, perduodami vadova
vimo aktą ps. J. Maslauskui ir s. v. 
v.si. A. Gerdžiūnui.

Tolimesnį LSB Anglijos vieti- 
ninkijos skautų vadovavimo darbą 
perima ps. J. Maslauskas, kaip LSB 
vietininkas

Už nuopelnus skautybei ps. B. 
Zinkus, LSS Pirmijos Jubiliejinių 

Jubiliejinių Metų baigimo iškilminga sueiga Anglijos rajone. Žodį taria s.J.Alkis.
Nuotr. P. Kontrimo

Metų užbaigimo proga pakeliamas 
į skautininko laipsnį, kuris ir toliau 
pasilieka L. S. Brolijos vadijos narys.

Rajono vadeivė s. G. Zinkienė 
kviečia prie trispalvės Nottinghamo 
"Šiluvos" dr-vės draugininkę vyr.sk. 
v. si. E. Zaveckienę ir "Živilės" dr- 
vės dr-kę vyr.sk. v. si. I. Šnelytę. 
Už atliktąjį darbą Rajone ir draugovė
se įteikiami joms garbės ženklai.

Laužą praveda s. J. Alkis ir s. 
B. Zinkus. Sis laužas praeina links
moje nuotaikoje. Po laužo vadovai 
susirenka posėdžiui. Buvęs Rajono 
Vadas s. J. Alkis, baigęs savo trijų 
metų kadenciją, vienbalsiai per- 
renkamas Rajono vadu.

Sis malonus vakaras baigiamas 
vaišėmis ir šokiais, kuriems groja 
Manchesterio jaunimas ir skautai.

Didelė skautiška padėka tenka 
vietiniam skautų tėvų komitetui,vad. 
p. S. Karniauskui ir Manchesterio 
visuomenei bei Klubo valdybai už 
talką, visokeriopą paramą bei gra
žiai paruoštas vaišes. J. M.
* Bradforde spalių 19 d. įvykusioje 
trijų kaimyninių tautų - latvių, es
tų ir lietuvių šventėje jaunimas ir 
skautai atliko programą.
* Lapkričio 9 d. Drum Hill, Derby, 
įvyko anglų skautų stovyklos laužas,

19

21



kuriame dalyvavo s. B. Zinkus, s. G. 
Zinkienė, ps. J. Rėmelis, ps. J.Mas- 
lauskas, si. D. Steponėnas ir sk. Z. 
Ziebelis.
* Stoke-on-Trent "Kregždžių" skil
ties sesės, vadovaujamos v. si. B. 
Rentelytės, kas savaitę ruošia suei
gas, norėdamos nors vienu patyri
mo laipsniu pakilti.
* Wolverhamptono "Saulučių" skil
ties sesės, vadovaujamos v.s. psl. 
B. Kaminskaitės renkasi savaitgaliais 
į sueigas. J. M.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Lap kr. 3 d. Šatrijos ir Rambyno 
tuntai iškilmingai baigė Jubilieji
nius metus. Iškilmės pradėtos pa
maldomis Šv. Jono Krikšt. bažny
čioje, kur sol. L. Šukytė giedojo, 
akomponuojant D . Skrinskaitei , 
smuikavo Stp. Kairys, akomp. St. 
Gailevičiui.

Popiet Prisikėlimo parapijos 
salėje vyko iškilminga abiejų tuntų 
sueiga ir skautorama. Čia dalyvavo 
ir apie 40 Hamiltono skautų-čių bei 
jų vadovų-vių. Lapkričio 1 d. pro
ga pakelti į vyresniškumo laipsn. - 
į ps.laipsnį - A. Eižinaitė, D.Skrins- 
kaitė, R. Bleizgytė - Žilinskienė, 
L. Virbickaitė, S. Zubrickaitė, B. 
Vaškelis ir G.Stanionis; į skautinin- 
kės laipsnį - ps. M. Vasiliauskienė ir 
ps. A. Šakienė. Tuntų įsakymais pas
kirti nauji draugininkai - paukšty - 
čių ps. Jonė Sapočkinienė, skautų 
dr-vės draugininku ps. E. Kazakevi
čius, pav. s.v. v.si. A. Valiūnas . 
Skautininkų įžodį pravedė v.s. S. 
Kairys, tardamas ir keletą žodelių, 
ypač sveikindamas antros kartos 
skautininkų D. Skrinskaitę. Sueiga 
baigta Tautos Himnu.

Linksmąją dalį vedė s. v. v. sL 
L. Karasiejus. Pasirodymų centre 
buvo ps. B. Mažeikienės paruoštas 
scenos vaizdelis, įtraukęs abi ma
žųjų draugovės, kurios čia buvo pa
verstos arabais ir negrais. Beruo
šiant šį pastatymą daug darbo įdėjo 
s. L. Kalinauskas, s. K. Batūra, ps. 
P.Būtėnas, ps. J.Sapočkinienė. Ma
žuosius šokių mokė p.V.Tamulaitytė. 
Vaidintojų rūbai, pačių mamyčių 
pasiūti, buvo labai gražūs. Kai ara
bės pripildė visą didžiulę sceną, 
pamatėme, kad seniai tokio gran
dioziško skautiško pastatymo čia 
neturėjome. Buvo tik truputį gaila, 
kad nepanaudotas mikrofonas dia

loginei vaizdelio daliai ir kad pats 
vaizdelis, lyginant su pasiruošimu 
drabužiais ir kita butaforija - per 
trumpas.
* Lapkr. 9 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje skautų-čių Tėvų-rėmėjų ko
mitetas suruošėšaunų bazarą-vakarą, 
kurio pelnas paskirtas Romuvos sto
vyklavietės skoloms mokėti. Romu
vos stovyklavietės pirm, yra ps.G. 
Stanionis.
* Lapkr. 3d. s. L. Eimantas iš Londo
no, dalyvaudamas čia vykusiose 
Mokytojų Dienose, surado laiko pa
sitarti su Sk.A. redaktoriumi atei
nančio vajaus ir kitais laikraščio 
reikalais.
* Ateinančią vasarą Romuvoje nu
matoma stovyklauti tris savaites - 
liepos 11 - rugpiūčio 2 dienomis. S.

VIDURIO RAJONAS-JAV

Lituanicos tuntas Čikagoje

Sveiki, broliai, čia kalba Litua
nikos tuntas! Tikriausiai pamanėte, 
kad rudenio viesulai bus nušlavę 
mus nuo Čikagos paviršiaus, jog 
nieko nesigirdi Aido puslapiuose. 
Lituanica gyva, bet tame vasaros 
dūkime mes užmiršome visas spau
das. O dabar, kai rudenėlis suvarė 
mus į pastoges ir vakarai ištįso, 
geriausias laikas suvesti vasariškas 
Lituanicos Sąskaitas.

Praėjusi vasara buvo nepaprasta! 
Atstovyklavo tuntas net dvejetą sto
vyklų: 41 geltonšlipsis iškeliavo per 
Amerikos ir Kanados lygumas Jubi- 
liejinėn, o vilkai, talkinami būrio 
tėvelių, atidūko dvi savaites Custe- 
rio ąžuolyne, Mičigane.

Pamėgo mūsų vilkai laukų pla
tybes, kad ir po stovyklos neįprašai 
jų sueigoti pastogėje. Iškylauja drau
govės po Čikagos apylinkes, zoolo
gijos sodus, ar bent gražiame Mar
quette parke.

Po stovyklos ateina pas vilkiu
kus naujų berniukų, ir dabar tokia 
piūtis, kad draugininkai vos gali 
apsidirbti.

Broliai tikriausiai nė nežinote, 
jog Lituanica tai didžiausias lietuvių 
skautų tuntas. Tunto devynios drau
govės nusitęsia per Čikagą net ligi 
tolimojo Rockfordo. Tuntininkas 
ps. K. Cijūnėlis su savo 22 brolių 
štabu ir darbingu Tėvų Komitetu vos 
spėja apsidirbti.

Po vasaros stovyklų patirties už
virė skautiškos programos darbas ir 
broliai kopia į naujas specialybes 
bei patyrimo laipsnius. Pamatytu
mėt, kaip išdidžiai mūsų vilkiukai 
nešioja naujuosius specialybių ženk
lus, kuriuos pagamino Vilkiukų Sky
rius! Prakaitavo vyrai prieš neatlai- 
džius egzaminatorius, bet jeigu da
bar jų paklaustumėte, nė menirkte- 
lėję atsakytų kaip parinkti laužavie
tę, kaip draugo sumuštą nosį sutvar
kyti, kaip pagaminti tris patiekalus.

Tai mūsų Lituanicos broliai!
Tunto koresp .

Tunto kronika
* Nuo š.m. liepos mėn. yra atkurta 
Dariaus - Girėno oro skautų drau
govė. Draugininku paskirtas s. v. 
v.valt. M.Jakaitis, o instruktoriumi 
pakviestas p. J. Gierštikas.
* Vieton išvykstančio Montrealin 
v.s. Tėvo J. Vaišnio, S.J., nauju 
tunto dvasios vadovu pakviestas Tėv. 
A.Kezys, S.J.
* Š.m.spalių mėn.tunto tėvų komi
tetas, suruošė tradicinį vakarą. Šių 
pobūvių pelnas skiriamas tunto veik
lai pagyvinti.
* Lituanicos tunto vadija jau aptarė 
sekančios Kaziuko mugės gaires ir 
pradėjo telkti medžiagą darbelių 
gamybai.

Čikagos Ereliu, skiltis Jub.Stovykloje.
Nuotr. K.Paulausko
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VOKIETIJOS RAJONAS
Skaučių įžodis Vasario 16 

gimnazijoj
Atmintinas sekmadienis š. m. 

spalių mėnesio 20-ją dieną Hūtten- 
felde, Vasario 16 gimnazijoje. Ne 
tik gražiai išpuoštą salę, bet ir auk
siniu rudens grožiu pasipuošęs pi
lies parkas liudijo iškilmingą nuo
taiką. Prieš gausiai susirinkusius sve
čius išsirikiavo 30 lietuvaičių, Vasa
rio 16 gimnazijos skaučių, iš kurių 
20 pasiryžusių duoti skautės įžodį. 
Iškilmes atidarė sesė tuntininkė H. 
Motgabienė. Pasveikinusi svečius ir 
seses skautes, ji iškilmių vedimą 
perdavė adjutantei B. Girdvainytei 
ir draugininkei V. Endriukaitei. Sesė 
adjutante pakvietė brolį skautininką 
T. Gailių tarti žodį būsimoms skau
tėms. Brolis skautininkas pasveiki
no visas skautes, rimtai ir įtikinan
čiai pamokė koks atsakingas ir gar
bingas skaučių uždavinys gyvenime 
ir kokios rimtos pareigos laukia jų 
ateityje. Gimnazijos vadovybės var
du skautės sveikino inspektorius 
A.Krivickas. Po to sekė rimčiausias 
iškilmių momentas, iškilmingas į- 
žodžio davimas. Nepaprasta rimtis 
dvelkė kiekvienos mergaitės veide, 
ar ji buvo mažutė, ar jau paaugusi, 
nes juk buvo pasižadama šventai 
tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui. 
Su šiuo pasiryžimu klaupė visos 
prieš savo Lietuvos vėliavą. Jaudi
nančios minutės tęsėsi toliau, gau
nant kaklaraiščius. Geltonuosius už
dėjo s. T. Gailius, tėvynės mazgelius 
rišo kapelionas kun. J. Riaubūnas. 
Raudonuosius - ps. V. Lenertas, o 
joms mazgelius rišo mok. E. Tarno - 
šaitienė. Po šių iškilmingų minu
čių į naująsias skautes šiltai kalbėjo 
gimnazijos kapelionas, priminda
mas Dievo ir artimo meilės svarbą. 
Dvasios vadovas kun. Dėdinas svei
kino skautes, ragindamas nevengti 
gero darbelio. Su nepaprastu nuo
širdumu ir meile prabilo į savo auk
lėtines bendrabučio mama - vedėja 
E. Tamošaitienė.

Po iškilmingosios dalies sve
čiai vaišinami kava ir skaniais sesės 
Motgabienės ir skaučių šeimininkių 
keptais širdiniais blynais.

Šventėje dalyvavo viešnios ame
rikietės iš Kaiserslauterno. Svečių 
tarpe taip pat matėsi Vasario 16 
gimnazijos broliai skautai.

Vasario 16 gimnazijoje šiuo 
metu yra 30 skaučių. Jas globoja 
s. H. Motgabienė. Dvasios vadas yra 
kun. Dėdinas. Skautės pareigūnės

Stirnų skiltis pries’ duodant įžodį. Is' kairės: Elzė Morozovaitė ,
Milda Krivickaitė, Asta Glemžaitė, Regina Tamošaitytė, Da^ 
Jurkšaitė, Lina Bajerytė. ’ ’ J

Mokyt. E. Tamošaitienė riša maz
gelius.

yra sekančios: adjutante - Birutė 
Girdvainytė, draugininke - Vanda 
Endriukaitė, inventoriaus saugotoja- 
Milda Krivickaitė, korespondentė - 
Regina Tamošaitytė.

Sesė Regina

Bostono Baltijos ir Žalgirio tuntai sveikina

v. si. Laimą Katauskaitę ir
ps. Česlovą Kiliulį,

sukūrusius gražią skautišką šeimą.
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1963-64 METŲ "SKAUTŲ AIDO" VAJUS - KONKURSAS $

S Pagaliau įsitikinome, kad be "Skautų Aido" apsieiti nebegalima. Todėl į naują 1963-64 metų "SA" į 
į platinimo vajų-konkursą įsijunkime visi: sesės ir broliai, skiltys, būreliai, valtys ir kiti vienetai. Būtinai t
S reikia, kad "SA" lankytų ne tik mus visus, bet ir mūsų rėmėjus, bičiulius ir ypač lietuvišką besimokantį ;
i jaunimą. ;
s "SA" prenumerata nepakeliama ir 1964 metams: paprasta pren. - 3 doleriai, garbės pren. - 10 do- t
į lerių. Asmenims ar vienetams, įmokėjusiems 25 ar daugiau dolerių, suteikiamas garbės leidėjo vardas. s 
į Šis "SA" platinimo vajus-konkursas pradedamas 1963 metų lapkričio mėn.16 d. ir baigiamas 1964 me- <
i; tų kovo mėn. 1 d. į

t Konkurso sąlygos : i

i 1. Prenumeratorių sarašai su aiškiai ir tiksliai rašytais adresais ir surinktais pinigais siunčiami "SA" Admi- S 
į nistracijai reguliariais tarpais - kas dvi savaites ar dažniau. į

S 2. "SA" platinimo darbas vertinamas taškais. 
į a) viena apmokėta metinė prenumerata - 3 taškai, <
5 b) viena apm. garbės prenumerata - 10 taškų, . S
i c) viena garbės leidėjo pren. - 25 taškai. ;
s 3. Vieneto taškus sudaro visų jo narių surinkti taškai. į
į 4. Kaip ir pernai, "SA" platinimo vajus - varžybos vykdomos Seserijos ir Brolijos rajonuose. Rajono varžy- 5
; bų taškus sudaro visų rajono vienetų surinkti taškai. 5
į 5. Pirmai vietai laimėti vienetams reikia surinkti nemažiau 360 taškų, antrai vietai - 300 taškų, trečiai ;
i; vietai - 240 taškų, ketvirtai vietai 180 taškų ir penktai vietai - 120 taškų. į
i; 6. Pavieniams platintojams pirmai vietai laimėti reikia surinkti nemažiau 300 taškų, antrai vietai - 240 į
s taškų, trečiai vietai - 180 taškų, ketvirtai vietai - 150 taškų ir penktai vietai - 120 taškų. ;

Vienetams ir atskiriems platintojams už atsiųstas ir apmokėtas prenumeratas iki 1964 metų sausio mėn.
5 1 d. pridedama 10% taškų nuo surinkto iki minėto laiko taškų skaičiaus. j

Premijos : i

1962-63 metų rajonines "SA" platinimo varžybas laimėjo Seserijos Vidurio Rajonas JAV-bėse. Jam į 
į atiteko ir 40 metų "Sk.Aido" jubiliejinė gairelė. Rajonui, kuris varžybas laimės tris kartus iš eilės, gairelė į 
i pereis pilnon nuosavybėn. . Į
i Vienetams ir platintojams, laimėjusiems kurią nors konkurso vietą, išmokama 10% premijos nuo su- 5 
5 rinktos ir laiku įmokėtos sumos. • $

Atskiros premijos lietuviškomis knygomis bus paskirtos vienetams, kurių visi nariai užsisakys "SA". Į:

: Nurodymai: į
< Vienetų vadovų viena iš pagrindinių pareigų yra - pravesti vienetuose "SA” platinimo vajų ir nuolat į
į rūpintis, kad nariai prenumeruotų ir skaitytų "S.Aidą". Todėl tuojau prašoma surasti vienetą ar atskirą i
į platintoją,kurie aktyviai stotų į "SA" platinimo vajų - varžybas. Reikia būtinai pranešti iki 1963
: m. lapkričio mėn. 16 d. administracijai, kas vienetuose vykdys vajų. Į;
s Prašoma tuojau parūpinti prenumeratoms rinkti kvitų knygeles ir jas laiku įteikti platintojams. Pra- į
< soma platintojams efektyviai padėti, juos remti ir visą laiką sekti vajaus eigą. Žiūrėti, kad vajaus darbas i
; būtų pradėtas nuo pirmos dienos. Venkite pavėlavimų, nes tai apverčia darbais Administraciją, vėluoja i;

"SA" išekspedijavimą. Pasistenkite, kad šį kartą "SA" prenumeratų skaičius padidėtų! i
Į Vienetų vadovams ir visiems vajaus talkininkams geriausios sėkmės! i
į Konkurso Komisija ;
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