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3*Kanados Rajono Londono Vietininki- 
jos dvasios vadovą

kun. JUOZĄ DANIELIŲ, 
šiemet švenčiantį 50 metų kunigys
tės jubiliejų, labai nuoširdžiai svei
kina ir daug daug sėkmės linki
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Londono Vietininkija

ATSIUSTAI
paminai*

ŽAIBAS, Nr.8, Worcesterio Nevėžio tun
to laikraštis, 6 psl.

BUDĖKIME, Nr.29, LSS Anglijos rajono 
leidinys, 32 psl. ir viršeliai.

PĖDSEKIS, (X-tosios Džiamborės), Aust
ralijos rajono laikraštis, Nr, 8, specia
lus numeris, skirtas X-tajai Džiamborei 
paminėti, 24 psl. ir viršeliai.

PĖDSEKIS, Nr. 9, Aušros tunto dešimties 
metų sukakčiai paminėti leidinys. Turiny 
smulki veiklos apžvalga, gausu nuotraukų 
ir grafiškų iliustracijų.

Įsį Sveikiname s*
senj. Povilą. Kęstutį DIRKI, || 

sukūrus lietuvišką šeimą su
B kol. Zita BETKAUSKAITE , §
Į? į*

ir linkime saulėto bei laimingo gy- <
St venimo - St
įg -Įgt
gt LSB Užsienio Skyrius

g Montrealio skaučių ir skautų tunti- 
ninku s

v.sl. JINĄ ŠIPELYTĘ ir
S ps. ALGIRDĄ KLIČIŲ, $

St sukūrus skautišką-lietuvišką šeimos įt 
S? židinį, sveikina sį

** Montrealio skautės ir skautai -s*
§ s

LIETUVIŲ DIENOS,^ spalis 1959 m., 26 
psl. ir viršeliai. Šiame numeryje Alg. 
Gustaitis rašo apie gabų jaunuolį daili
ninką Vyt. Stanaitį, einantį Walt Disney 
keliais. L.Kančiausko straipsniu ir nuot
raukomis paminima jūr. s. gen. T. Dau
kanto 75 mt. sukaktis.

MAGYAR CSERKESZ, rugsėjis 1959 mt., 
vengrų skautų laikraštis, 12 psl. ir vir
šeliai.

"LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA"

Mūsų Sąjungos įkūrėjo v. s. Petro 
Jurgėlos knyga "Lietuviškoji Skautija" jau 
paruošta spaudai. Veikalas turės apie 
800 psl. ir bus gausiai iliustruotas. Gerb. 
autoriaus pageidavimas - kad knyga išeitų 
kaip "Skautų Aido" leidinys ir visas pelnas 
būtų paskirtas "Skautų Aidui".

Šio numerio viršelis

V.Girniaus

LITUANUS, September 1959, Vol. 5,Nr.3, 
rašo dr. K. Pakštas, J.K. Karys, dr.A. 
Klimas, V. Trumpa, F.Scadron, dr.Ivar 
Ivask. Dail. A.Elskaus reprodukcijos.

2



Penktuoju dešimtmečiu pažengus
Pernai iškilmingai apvaikščiojome Są

jungos 40 mt. sukaktį. Suskambėjo IV TS 
daina, kviesdama tolimesniam žygiui 
"kurt laužų prie Baltijos"...

Štai, vėl vieneri metai prisidėjo. Laiko 
atžvilgiu pirmyn esame visi pažengę. Čia 
nė vienas, kad ir nepaslankiausias broliu
kas ar sesutė, negalėjo pasilikti. Toms var
žyboms jokių raginimų nereikia. Laikas 
tempia visus vienodai - ir darbščiuosius, 
ir apsileidėlius, ir senus ir mažus, moky
tus, turtingus, vargšus... Bet pirmyn tu
rėjome būti pažengę ne vien laiko atžvil
giu. Ruoštis žygiui "kurt laužų prie Bal
tijos" reikia neprarasti entuziazmo idea
lams, reikia tikėti tėvynės prisikėlimu, 
reikia būti naujaisiais aušrininkais, reikia 
pranašauti ir kasdien sau kartoti, kad čia 
mes laikini svečiai, kad mūsų ar mūsų tė
vų žemė yra Dievo duotas pasaulyje kam
pelis mums - lietuviams, žemė, dėl ku
rios laisvės kovėsi kunigaikščiai, dėl ku
rios meilės mūsų prosenelius čaižė caro 
žandarų "nagaikos", dėl kurios krito tūks

tančiai savanorių, dėl kurios ir dabar ko
voja partizanai. Ruoštisžygiui reikia perei
ti į puolimą. Tik iš apkasų pakilę kariai 
laimi kovą.

Kaip išlikti lietuviais? Kaip išlaikyti 
lietuvybę? Tai problemos, vis iš gilių ap
kasų kylančios. Gal reikėtų vieną kartą iš 
jų pakilti ir nešti lietuviškumą tiems, kurie 
mus puola. Didžiuotis savo kilme, kal
bėti savąja kalba, skleisti lietuvišką kul
tūrą, tradicijas, papročius vietinių gyven
tojų tarpe, siekti mokslo ir per jį aukštes
nių, atsakomingesnių pareigų gyvenama
jame krašte. Puolimui pakilusių, tenka pa
sidžiaugti, jau ne vienas, ne viena at
sirado. Čia pirmyn pasistumėjusios akade
minės skautų-člų pajėgos. Čia smarkiais 
šuoliais žengia kai kurių vienetų vadovai, 
kviečiami instruktoriais vietinėse asociaci
jose. Čia pirmyn retesniame fronte žengė 
mūsų X-tosios Džiamborės reprezentantai.

Reikia manyti, kad ateities žygiams ri
kiuosis kas-kart vis daugiau ir daugiau jėgų.

S
Stiprėjančio ryžto, tikrosios vienybės ir nepalaužiamo tikėjimo šviesesne 

tautos ir žmonijos ateitimi LSS-gos 41 m t. proga linkime visiems na- Bg riams-rėms, tėvams ir rėmėjams.
S **

LSS Tarybos Pirmija «»
g LSS/LSB Vadijos $
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Mirtis - amžinojo gyvenimo pradžia

Alfa Sušinskas

Visame pasaulyje katalikų bažnyčiose 
lapkričio mėnesio antrąją dieną iškyla juo
da spalva, ir tikinčiųjų veidai apsidengia 
šventu gedulu bei antgamtine rimtimi. Nuo 
seniausių laikų Katalikų Bažnyčia šią dieną 
skiria mirusiesiems prisiminti ir už juos 
kiek ypatingiau melstis.

Vėlinės! Jos mirusiųjų diena. Mirusiųjų, 
kurie Dievą tikintiems gyviesiems tebėra 
gyvi ir nemirę...

Mirtis! Ji kiekvienai gyvybei yra pabai
sa ir siaubas. Dėl to visa, kas yra gyva, 
bėga nuo mirties, nes ji atneša sunaikinimą 
ir išnykimą. Čia nėra jokia išimtis nė 
žmogus: nuo pat savo atsiradimo žemėje jis 
žiūri į mirtį kaip į baisųjį, niekuo neper
galimąjį priešą...

Tačiau mirtis tėra neįveikiamoji baisybė 
tik tokiam žmogui, kuris savo gyvenimą 
vien šia žeme tematuoja.

Gi iš tikrųjų mirties galybė bei baisybė, 
visa neįveikiamoji jos stichija yra bejėgė

SLA Pirmininkui p.P.Dargini BUS vedėjas 
prisega ordiną "Už Nuopelnus".

prieš tokį žmogų, kuris tiki amžinuoju,po
mirtiniu buvimu, Dar daugiau: Išganytojas 
Jėzus Kristus savo dieviškuoju mokslu ir 
Prisikėlimu iš numirusiųjų sunaikino mir
ties galybę bei šiurpulingąjį jos baisumą ir 
ją pačią iškėlė į palaimintąjį akimirksnį, 
kuris krikščionį perkelia į amžinosios lai
mės gyvenimą.

- Kas tiki manimi, tas gyvena per am
žius, nors būtų ir miręs, - skelbia Išga
nytojas.

Šitos dieviškosios tiesos akivaizdoje mir
tis nebetenka savo galybės - ji yra sutriuš
kinta: juk po mirties žmogui prasideda tik
rasis gyvenimas, kuris žemėje išskirtuosius 
sujungia amžinojo bendravimo džiaugsmu.

Pomirtinio gyvenimo tiesa degradavo 
mirtį iki menkystės laipsnio. Iš antros pu
sės, ta pati amžinojo gyvenimo tiesa iškėlė 
ją iki šventumo poaukščio: Kristaus švieso
je ji pasidarė šventaisiais vartais, už kurių 
žemės keleivį, pro juos praėjusį, pasitinka 
Dieviškoji Meilė.

Dėl to pirmieji apaštalai nepabūgo mir
ties ir drąsiai skelbė Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Evangeliją, krauju ir gyvybe pa
liudydami savo tikėjimą pomirtiniu gyveni
mu. Dėl to milijonai krikščionių nuo pat 
pradžios iki dabar lieka ištikimi Kristui, 
nors jų kūnus drasko žvėrys,kapoja budeliai, 
visaip kankina, naikina ir žudo komunistai...

Vėlinės - ypatinga gyvųjų ir mirusiųjų 
bendravimo diena. Akyse iš naujo atgyja 
mūsų artimieji, brangieji ir mylimieji as
menys, iškeliavę anapus. O kaip labai mes 
norime būti kartu su jais: būti visada ir 
niekuomet nesiskirti!.. Tačiau šiame gyve
nime mums nėra skirta ši laimė: ji skirta 
tik amžinojoje šviesoje už mirties ribų.

Savo mirusiesiems prisiminti ir jiems
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Lapkričio 23-čiosios, mūsų Kariuomenės šventės proga, Lietuvos Kūrėjus- *e
■S ««
5 Savanorius, buvusius Lietuvos karius, dirbusius ir tebedirbančius lietuviškosios«Sf Jį

Sg skautybės labui išeivijoje sveikina jg
■&K- «£-

*»
" Skautų Aidas"

savo meilę parodyti turime įvairių būdų 
bei priemonių. Betgi didžiausia ir realiausia 
meilė jiems parodoma besimeldžiant už 
juos. Pagal mūsų tikėjimą, žmonės už 
savo nepakankamai atgailautus bloguosius 
darbus šiame gyvenime, nors pries’ mirtį 
ir apgailėtus, turi mums nežinomą laiką 
atgailauti - atkentėti po mirties skaistyk
loje, kurioje jie patys sau nieko negali pa
dėti. Tik gyvųjų maldos ir geri darbai, už 
juos skiriami ir Viešpaties gailestingumui 
sutinkant, tegali sutrumpinti jų kančias 
skaistykloje, iš kurios jie tada, jau gryni ir 
skaistūs, išeina į amžinąją laimę.

Artimojo mirtis perveria mūsų širdį ir 
is’ akių išspaudžia gailias ašaras.Tačiau mū
sų tikėjimas pomirtiniu gyvenimu sukelia 
mumyse jėgą, kuri mums padeda apvaldyti 
didįjį skausmą ir mus įkvepia viltingai ke
liauti toliau iki paskutinės mūsų žemiškojo 
kelio stoties ...

"Amžinąjį atilsį duok įnirusiems, Vieš
patie, ir amžinoji šviesa tegul jiems švie
čia, tegul jie ilsisi ramybėje per amžius. 
Amen."

Vokietijos rajono vadeiva ps.T. Gailius įteikė ordiną "Už Nuopelnus” vokiečių skautininkui 
dr. W. Niedermeier’iui. Nuotr. H. Motgabienės
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ANGLIJOS RAJONO STOVYKLA

Ramioji Lietuvių Sodyba, netoli Lon
dono, jau net nuo pat ankstyvo rugpiūčio 
1-sios ryto sudūzgėjo gyvybe. Iš visų pusių 
privažiavo skautų, skaučių ir šiaip lietu
viško jaunimo. Kilo Į viršų ugnelės dūmai, 
dygo palapinės, iškilo aukšti, medžių vir
šūnes siekią, stiebai - suplevėsavo vėlia
vos. Skambėjo šūkavimai ir sveikinimasis 
su senais pažįstamais ir visai nepažįstamais, 
mezgėsi naujos draugystės ir bičiulystės. 
Na, o tų draugų ir draugių buvo apie sesios 
dešimtys. Jų buvo iš visur: Londono, Brad- 
fordo, Manchesterio, Rochdales, Oldhamo, 
Derby, Leicesterio ir Nottingliamo.

=> * «

Stovykla buvo suskirstyta į tris pasto- 
vykles: "Geležinio Vilko" - skautų, "Du
bysos Slėnio" - skaučių pastovyklė ir tre
čia - jaunimo. Rajono Vadeiva, ps. J. Al
kis nešė stovyklos viršininko naštą. Mer
gaites globojo ps. R. Bružinskienė su pa
galbininke vyr.sk. J. Traškiene, o berniukus: 
jaunimo pastovyklėje - psl. R. Valteris, 
"Geležinio Vilko" pastovyklėje - ps. J. Bru
žinskas. Ūkio reikalus sumaniai tvarkė s. v. 
si. A.Gerdžiūnas su nuolatine padėjėja - 
L. Murauskaite.

Stovyklaujant skilčių sistema, buvo 
stengiamasi kiek įmanoma daugiau atlikti 
praktiškos skautybės uždavinių. Daug ap
sukrumo ir ištvermingumo teko įdėti, ga

minantis pusryčius ir vakarienę be mamytės 
pagalbos ir nuolatinio virėjo triūso. Daug iš
radingumo ir nagingumo teko įdėti tiesiant 
tiltus, konstruktuojant keltus ir kiek drąsos, 
keliantis jais per upelį ar kopiant į medį. 
Kiek juoko, taip pat ir užuojautos, buvo, 
kai vienam ar antram iš tokių drąsuolių 
tekdavo visai netikėtai išsimaudyti. Kiek 
įtempimo, stebint paukščius ir žvėrelius - 
nuolatinius stovyklavietės gyventojus. Kiek 
pastabumo ir įdomumo, sekant pėdsakus 
ir liejant jų formas. Kiek sumanumo ir 
meilės buvo įdėta į tautinius raštus ir or
namentus, išdėstytus ant iškastų stalų, aplink 
palapines, juosiančius Rūpintojėlį ir vė
liavų stiebus. Čia samanos, skujelės ir 
balti akmenėliai rado sau vietą.

Plačiašakiai medžiai *priglausdavo savo 
paunksmėje stovyklautojų būrelį pašnekesių 
metu, kurie būdavo pravedami popietėmis, 
saulutei negailestingai kaitinant. Čia bū
davo nagrinėjama įstatai kaip mūsų ideo
logijos pagrindas, būdavo kalbamasi apie 
drausmės ir paklusnumo reikalingumą skau
tiškame gyvenime ir nuoširdžiai aiškina
masi įvairios "bėdos" ir vargai, sutinkami 
gyvenant svetimo krašto įtakoje. Per tuos 
kasdieninius pašnekesius buvo daug atsiekta 
tiek geresniam tėvynės meilės ir skautybės 
supratimui, tiek praktiniam jos įgyvendi
nimui. Tai įrodė tvarkingas, darnus ir 
drausmingas skilčių tvarkymasis bei drau
giškas ir linksmas stovyklos gyvenimas.

Dienos darbus vainikuodavo laužai. Ak, 
kaip jie būdavo laukiami ir su kokiu stro-
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pumu jiems ruošdavomės! Kad darniau 
skambėtų bendra daina, dar pries pietus 
turėdavome dainavimo valandėlę, per ku
rią pramokdavome naujų ir pakartodavome 
senąsias. Taip dienomis per tas valandėles 
ir vakarais prie laužo, pripratome dainuoti, 
kad būdavo niūniuojama ar pusbalsiu kar
tojama įvairių dainų posmai per kitus dienos 
užsiėmimus ir darbus: ar puodą maišant, 
ar vandenį nesant, ar sakas renkant vis daina 
lūpose. Ir prisimena man, kiek daug šitoj 
stovykloj buvo pridainuota, pradedant 
reikšmingomis skautiškomis dainomis ry
tais, baigiant ilgesingomis patriotinėmis 
vakariniam laužui beblėstant.

# # *

Dainuojant, dirbant, juokiantis, šo
kant, žaidžiant su karščiausiu užsidegimu 
lauko žaidimus, bėgo diena po dienos ir 
štai, stovykla, peržengusi pirmąją savo 
nustatyto laiko pusę, sulaukia labai bran
gių svečių: Pirmijos Pirmininko - v. s. dr. 
V. Čepo ir Rajono Vado - v. s. K. Vaitke
vičiaus. Kaip linksma ir smagu buvo ma-

Daina prie laužo ... Nuotr. J.Traškienės

tyti savo tarpe mums taip gerai pažįstamą 
Rajono Vadą ir kaip malonu buvo susipa
žinti su v. s. dr.Čepu, išgirsti jo įspūdžius 
iš tolimų kelionių ir pasidalyti nuoširdžiu 
skautišku žodžiu, būti padrąsintiems ir 
pamokytiems. Deja, laikas visa ko kara
lius, jis visa keičia ir tvarko savaip, ne
atsižvelgdamas į niekeno norus ar troškimus 
ir taip po keletos trumpų valandų, mes 
turėjome ištiesti atsisveikinimui ranką ir 
išlydėti mūsų mielus svečius. Dar ilgai 
"pelytės" - mažiausių stovyklautojų skiltis 
šokinėjo ir plojo rankutėmis... "ak, mus 
filmavo... su mumis pasisveikino... man 
ranką paspaudė... "

Išlydėję vienus svečius, skubėjome 
ruoštis sutikti kitus tėvelius ir bičiulius, nes 
štai, stovykla jau baigėsi, ir visu rimtumu 
subruzdome stovyklos uždarymo iškilmėms.

* * *

Šiltas ir saulėtas rytas. Saulės nušvies
toje Sodybos salėje vyksta šv. Mišių auka. 
"Prieš Tavo altorių..." - giedame suklau
pę visi: skautai, jaunimas, svečiai ir vieš
nios, kurių šiandien tiek daug. Jie suva
žiavo čia iš įvairių Anglijos vietovių da
lyvauti mūsų stovyklos uždarymo iškilmėse , 
kurias pradėję salėje, tęsime toliau vėliavų 
aikštėje ir prie tradicinio skautų laužo. 
Taip, šiandien jau paskutinė diena stovyk
loje, paskutinės maldos kalbamos drauge, 
paskutinės giesmės... Nejučiomis žvilgs
nis bėga visais greta klūpančiais broliais ir 
sesėms, mažytėmis paukštytėmis ir vilkiu
kais, užklysta priešais per langą matomą 
Rūpintojėlį ir šnibžda lūpos: "Jau greitai 
mūsų čia nebus, pasklisime vėl po įvai
rius svetimo krašto miestus, būk su mumis 
ir laimink mus visus! Čia prie Tavęs, Rū
pintojėli, buvo taip lengva dirbti, moky
tis, džiaugtis ir mylėti visa kas savo; pa
dėk mums ir sugrįžus į savo namus niekada 
nepamiršti dirbti Tau, Tėvynei ir žmonijai!"

Paskutinis kunigo palaiminimas ir mes 
jau lauke, besimaudančioje saulės spin
duliuose, gamtoje. Antai, vėliavos ple-
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vėsuoja, lyg kviesdamos pas save. Skuba
me mes į vėliavų aikštę. Išsirikiuojam ir 
laukiam svečių. Štai, ir jie. Tad iškilmės 
tęsiamos toliau. Išgirstam viršininkų įsa
kymus, nuoširdžias padėkas, pakėlimus, 
pagyrimus, ps. J. Bružinskui įteikiamas 
ordinas Už Nuopelnus. Plojame, džiaugia
mės. Keletas berniukų ir mergaičių duoda 
vilkiuko ir paukštytės įžodžius. Sekame 
akimis juos ir džiūgaujame, kad mūsų šei
ma didėja, vis didėja. Seka sveikinimai: 
žodžiu mus sveikina gajono dvasios Vadas 
ir įvairių organizacijų atstovai, raštu iš 
Italijos mūsų kapelionas kun.Dauknys; Bal
tijos bangų ošimą siunčia mūsų keturios 
sesės iš Danijos, jos tenai atstovauja lie
tuvaites tarptautinėje skaučių stovykloje. 
Sulaukiame šiltų ir gražių žodžių iš Vadei- 
vės.

Po malonių sveikinimų su giedria nuo
taika kviečiame svečius artintis prie pasku
tinio mūsų laužo. Čia mes parodome visa, 
ką sugebam ir visa, ką išmokome per tą 
keletą saulėtų dienų stovykloje. O tai bu
vo skambios dainos, deklamacijos, šūkiai, 
įvairūs pokštai. Mokėme svečius mahome- 
toniškos maldos, esperantų kalbos, vėži
nome juos savo gamybos traukiniu, kuris 
susidėjo iš "rūgščių barščių" ir "kopūstų", 
vedėmės juos į Afriką tigrų medžioti, ro
dėme kine ir bare įvykstančius nuotykius, 
vaišinom „šampanu". Juokėsi svečiai , 
džiūgavo skautai, klegėjo miškas... rodos, 
ir pušys pritariamai lingavo viršūnėmis.

# « ❖

Ir dabar, kai sunkvežimis su pakrauta 
mūsų manta jau suka stovyklos keleliu, 
pro kryžių ir Rūpintojėlį, sakau sudiev 
darbo ir džiaugsmo dienoms, saulutės ir 
juoko apšvietoms, sudiev stovykla. Sudiev 
ir Tau Rūpintojėli, lauk mūsų grįžtant kitais 
metais ! Sk.

ŠVYTURIO STOVYKLA

Vaizdai is* Čikagos Baltijos Jūros jūrų 
skautų tunto stovyklos, įvykusios pas p. 
Praną Bastį, Pewaukee, Wisconsin, nuo 
1959 m.rugpiūčio 8 d. iki rugpiūčio 29 d.

Jūrinis stiebas. Lietuvos, Amerikos ir 
jūrų skautų vėliavos. Laivo pavidalo vėlia
vos aikštelė, joje stilizuotas kryžius. Pala
pinės: krokodilų, delfinų, ryklių, ruonių, 
piratų, budžių, vadijos ir virtuvės. Pasi
puošimai prie palapinių, ant jų krenta še
šėliai nuo plačiašakių ąžuolų, švelnaus 
vėjelio rusenimas lapuose. Vėjelio ginami 
debesėliai. Saulės spindėjimas. Gražus 
oras. Gražios gamtos šviežumas ir įkvėpi
mas. Tai stovykla.

Tai Švyturio stovykla. Darbas, prakai
tas ir džiaugsmas virs* penkiasdešimties 
skautų. Tai atsakomybė stovyklos viršininko 
j.ps. Antano Levano; švelni priežiūra ka
peliono, j.ps.Jono Raibužio, S.J.; rūpestis 
gydytojo, j. v. s. Dr. K. Aglinsko; pastabi 
akis komendanto, j. ps. Eug. Šimaičio ; 
apskaičiavimai iždininko, j.ps. Liudo Slė
nio; vargas ūkio vadovo, budžio Stasio 
Butkevičiaus. Tai sudėtos viltys skautų tėvų 
ir vadų. Tai užsiėmimai ir skautiški iš
gyvenimai valtininkų, jūrų skautų ir kan
didatų. Jų siekimai ir atsiekimai .Drausmė , 
tvarka ir švara. Tai konkurso laimėjimas: 
piratai - I, rykliai - H, ruoniai - UI, 
budžiai - IV, delfinai - V.

Dvidešimt trys bebriukai, jūrų skautai 
ir budžiai išlaikė patyrimo laipsnius. Tai 
sutelktos jų pastangos ir pastangos progra
mos ir švietimo vadovo j.ps. B r. Juodelio, 
o vėliau v. v. Arvydo Tauro. Dvidešimt du 
skautai davė įžodį. Tai išsipildė viltys ir 
svajonės.

Persikeliame su vėjeliu į paežerę. Čia 
saulė žaidžia vandenyse. Mūsų burlaiviai 
plausto ežerą skersai ir išilgai. Mažutės 
bangelės glamonėja laivus.. Patyrę buriuo-

6

8



a! r "z /

tojai tempia bures kiečiau, Sotai skrieja per 
blokus. Dainuoja kyliai. Didelių, baltų 
burių šešėlyje ir vėjo globstyje jaučiamas 
gamtos patrauklumas ir ramumas. Skautai 
ir skautės nuplaukia ir priplaukia. Buria
vimo instruktoriai perduoda savo žinias ir 
patyrimą savo jaunesniems broliams, kartu 
su drausme, saugumu ir atsargumu. Čia ir 
v. v. Tomo Markvaldo karalystė, nes jis 
yra "vandens ir jūrų dievaitis" - uosto ko
mendantas ir buriavimo vadovas. Jis pri
žiūri, kad nė vienas nebūtų nuskriaustas 
vandens užsiėmimuose, kad saugumo dėsnių 
būtų griežtai laikomasi, kad prie vandens 
sargybiniai nuolatiniai budėtų.

Ant kranto, ant lieptelio, ant vandens, 
vandenyje ir po vandeniu skautai guli, nar
do, plaukioja ir maudosi. Tai stovyklos di
džiausias pasitenkinimas. Jie tesugrįžta pa
vakariams.

Stovykla susikaupia vėliavos nuleidimui, 
išklauso įsakymu, pagyrimų ir papeikimų. 
Vėliavos nuleidžiamos pagal jūrines, skau
tiškas tradicijas. Girdisi maldos žodžiai: 
"Palaimink, Viešpatie, šią vėliavą, kuri 
plevėsavo Tavo garbei ir tėvynės naudai ...

Vakarui pasaulį apvilkus tamsa, įvyk
davo laužai - skautiški laužai - savo šviesa 
ardydami nakties karalystę. Būdavo ir bend
ri su sesėmis jūrų skautėmis iš Gilšės sto - 
vykios, būdavo ir atskiri. Štai, plinta lie
tuviškų dainų aidai po apylinkę, štai,skam
ba šūkiai, štai, jaunosios jėgos pasirodo, 
atvaizduoja daugeriopus stovyklos nuoty
kius, štai, praveda dainą. Laužavedžiai, 
A. Levanas, L. Šlenys, Br. Juodelis, AŠlap- 
kauskas, veda, ragina, moko. Kiekvieną 
vakarą taip sunku laužą, stovyklinės die
nos vainikuojantį įvykį, palikti. "Ateina 
naktis. Saulė jau nuslinko..." ir trimito 
aidai skelbia tylą stovyklai.

Taip, tai stovykla. Ar kas gali užmiršti 
naktinį žaidimą, kai skautės ir skautai ta
po "medžiotojais",o abiejų stovyklų va- 
dijos - "zuikiais"? Kai skautai gaudė va
dovus , o vadovai uždusę mėgino pabėgti?

Ar kas užmirs" jaukius šokius p. B. Basčio 
svetainėje, kai išsidabinusios sesės ir šau
nūs broliai siautė poromis po salę?

Buvo net ir regata. Pingvinuose lenk
tyniavo jūrų skautės, jūrų skautai ir jūrų 
budžiai.

Taip. Mes stovyklavome. Tris savaites 
kėlėm ir gulėm su trimitu. Laikėm paty
rimo laipsnius. Šimtais valandų išburiavome 
Pewaukee ežere. Gilinom savo skautiškas 
žinias. Mėginom gyventi pagal skautiškus 
principus.

Mes liekame dėkingi p. Basčiui už lei
dimą stovyklauti pas jį. Liekame dėkingi 
už gražią gamtą ir gražų orą. Liekame dė
kingi už gražius išgyvenimus.

Ir Aš Ten Buvau .

ŽINIOS IŠ ŠVYTURIO STOVYKLOS.

1. Stovykloje šie skautai išlaikė III jūrų 
skautų patyrimo laipsnių programą ir davė 
įžodį: V. Aleksiūnas, V. Bražinskas, K.Ei- 
dukonis, R. Girnius, R.Kazlauskas, I. Ket
virtis, R.Mačiulis, R.Marčiulionis,V. Mik
lius, L. Milavickas, R. Peteris, A. Rimas, 
M. Šimkus ir V. Žemaitis.
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Jaunių įžodį davė G.Karaitis, J. Silimai- 
tis ir R.Tumasonis.

Jūrų budžių įžodį davė Alfredas Alekna , 
Stasys Butkevičius, Eugenijus Šimaitis, 
Arvydas Tauras ir Šarūnas Tauras.

2. Už gerai atliktas pareigas ir pa
žangumą šie broliai buvo pakelti į vyres
niškumo laipsnius: į vyr. valtininko - valt . 
V. Šimaitis ir valt. A.Tauras: į vairininko - 
A.Kunstmanas ir J.Tamošiūnas; į mariūno- 
ežerėnas A. Mačiulis ir į upeivio - jaunius 
J. Miliauskas.

3. Stovykloje buvo pravestos regatos 
Pingvino klasės burlaiviuose. Jūrų skautų 
grupėje I-ją vietą laimėjo valt. G. Rėklai
tis, II vieta - valt. A. Aglinskas ir III vieta- 
valt. G. Naucas. Jūrų budžių grupėje I vietą 
laimėjo v. v. A.Šlapkauskas, II vieta - v. v. 
V. Šimaitis ir IH vieta v. v. A. Tauras. Jūrų 
skaučių grupėje I-ja vietą laimėjoM. Gum- 
binaitė, II vietą - J.Kregždaitė ir UI vietą 
- D. Urbonaitė. Visų trijų pirmas vietas 
laimėjusių regatoje I-ją vietą išsikovojo 
valt. G. Rėklaitis.

ČIKAGOS JŪRŲ SKAUČIŲ 
GILŠĖS STOVYKLA

Ankstų rugpiūčio 15-tos rytą būrelis 
jūrų skaučių, apsikrovusių įvairia manta, 
išvažiavo stovyklon. Nekantrumas išvystyti 
tą įprastą, ąžuolais apaugusį kalnelį gra
žioje Wisconsin gamtoje ir tą spindintį, 
viliojantį Pewaukee ežerą vyravo visų šir
dyse. Pagaliau pabaltavo p. Basčio Lakeside 
vasarvietė, ir akimirkai praėjus, visas at
vykusias sveikino tos drąsios ir jau labai iš
vargusios pionierės.

Sutvarkius ir papuošus rajoną, stovykla 
įgavo puikią dvasią. Netrukus visos, dar 
kol kas švariose uniformose .pakėlė vėliavas 
pirmą kartą. Stovykla tapo oficialiai atida
ryta. Stov. vadovybė įgavo savo galią. 
Stovyklos globėjos pareigas ėjo tuntininkė 
s. A. Gasnerienė. Viršininkė buvo v. v. Daiva 
Rutkaitė, o Diemantei Karvelytei liko 

stovyklos komendantes švilpukas. Buriavimo 
ir užsiėmimų vadovavimą vykdė v. v. Jonė 
Kregždaitė ir v. v. Danguolė Urbonaitė, o 
meno vadovės pareigas ėjo Danutė Gudai
tytė.

Viskas sekėsi puikiai. Per dieną sesės 
ėjo patyrimo laipsnių programas, dirbo 
brolių stovykloje įrengtoj virtuvėj, bet,bū
damos jūros dukros, daugiausia laiko pra
leisdavo beburiuodamos ir benardydamos po 
vandenį. Saulei nusileidus, girdėjosi links
mi šūkiai ir dainos prie aiškiai degančio 
lauželio.

Dienos neapsakomai greit bėgo. Nevie
na nepajuto, kad savaitgalis jau čia, kurio 
metu atvažiavo tėveliai ir daugelis svečių. 
Esant savaitgalio gražiam orui ir sulaukus 
daug lankytojų, teko pakeisti kai kuriuos 
programų užsiėmimus praktišku vandens 
sportu ir todėl plaukymo ir buriavimo va
landos tęsėsi ištisą dieną. Tėveliai ir sve
čiai buvo pavežiojami jūrų skautų buriniais 
laivais, kad ir jie patirtų bent dalį ma
lonumų, kuriuos išgyvena jūrų skautija.

Antroji savaitė atnešė dar daugiau įdo
mumų. Kandidatėms, išlaikius trečiąjį pa
tyrimą, buvo suruoštas slaptas įžodis nak
ties metu.Tur būt, ta naktis buvo pati įspū
dingiausia. Tie atminimai pasiliks visam 
gyvenimui. Susikaupimo dieną buvo pra
dėta Šv. Mišiomis. Kun. J. Raibužis S.J. 
skaitė' tai dienai pritaikytus pašnekesius. 
Rimtas laužas galutinai įprasmino tos die
nos reikšmę. Sekė savivaldos diena. Eili
nės stovyklautojos perėmė valdžią. Vietoj 
laužo tą vakarą buvo šokiai. Visos prisi- 
linksmino.kiek tik norėjo. Įvairumas visuo
met teikia šiokio tokio įdomumo. Visoms 
silpnų kojų sesėms giliausiai įstrigo ta pen
kių mylių iškyla. Bet nors ir kažin kaip 
buvo išvargusios po tokio kelio, jos daina
vo, juokėsi ir džiaugėsi, kad tokia puiki 
mankšta buvo suruošta.

Ne visi užsiėmimai buvo vykdomi sau
lei šviečiant. Priešpaskutinį vakarą abiem 
stovykloms buvopaskelbta "Vogimo Naktis". 
Žinoma, reikėjo prisilaikyti įvairių tai-
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Skyrių veda jūr. s. B.Stundžia, 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

ŠIŲ METŲ SEZONO BAIGIMO PROGA

Kai krinta nuo medžių tapai ir vėjas juos 
nesą per laukus, tai reiškia, kad atėjo bu
riavimo sezono pabaiga.

Šių metų stovyklos suteikė jauniems jū
rų skautams galimybės visas įgytas žiemos 
metu teoretines žinias papildyti praktika. 
Ir tikrai, tapo paruošti nauji įgulų nariai, 
kurie žino manevrų komandas, pažįsta 
kiekvieną virvę laive, žino jų paskirtį ir 
išmoko atitinkamam vėjui esant kelti burę. 
Priaugo naujų buriuotojų - vadovų.

To pasiekė vienetai, kurie turi burlai
vius, bet ne visi mūsų vienetai tai turi. 
Tačiau jų tikslas ir siekimas yra galimai 

greičiau tai įsigyti. Kaip greitai jų sieki
mas išsipildys, sunku pasakyti, bet, kol 
minėti vienetai burlaivius įsigys, norėčiau 
padaryti vieną, antrą pasiūlymą! Pasiūly
mas nėra naujas, jis yra senas, kaip senas 
ir mūsų šakos veikimas. Ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje ne visi vienetai turėjo burlaivius, 
bet visi vienetai turėjo plaukiojimo prie
monę - ar tai buvo irklinės valtys, ar bai
darės. Ir baidarės! Baidarė buvo kiekvieno 
jūrų skautuko tas 10,000 tonų "šarvuotlai
vis", kuriuo jis didžiavosi, o ypatingai 
pries' seses jūrų skautes, ir buvo laimingas , 
kad tokį turi.

Paimkim dabar amerikiečius jūrų skau
tus. Todėl imu pavyzdį, nes su jais tenka

syklių. Kadangi budėtojų skaičius buvo tri
gubas ir tų taisyklių gyvos begalės, daug 
"vagių"pakliuvo į sugautųjų grupę. Nema - 
žai buvo ir išvogta. Nukentėjusieji ir su
gautieji buvo nuteisti išsipirkti save prie 
paskutinio laužo. Ten tai buvo tikras cirkas. 
Iki tada, tur būt, niekam nė į galvą nebuvo 
atėję tokie įdomūs išsipirkimo būdai. Visi 
ir visos prisiklausė įvairių solistų, ir matė 
daug balerinų, juokdarių ir akrobatų. Tik 
viskas per greit praėjo. Staiga pasijuto vi
sos skautiškam rate, liūdnai giedančios 
paskutinius žodžius "Ateina Naktis".

šeštadienio rytą sesės liūdnomis akimis 
žvilgtelėjo atgal į buvusį stovyklos rajoną 
ir sėdo į mašinas, kurios nešė atgal į Či
kagą. Beliko tik mieli prisiminimai ir 
gražūs nuotykiai, kurie Čikagoj bus žodžiu 
kartojami dar bent dešimt sykių. Sesė B. D.

Vadovų regata. Nuotr. L. Knopfmilerio
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Nidos laivo Įgula, lai
mėjusi Čikagos jūnj 
skautų irklavimo re
gatų.

Nuotr. L. Knopfmilerio

veikime susidurti. Ar daug jie turi burlai
viu? Sunku pasakyti, bet jie, kaip ir mūsų 
Nepriklausomos Lietuvos jūrų skautukai, 
turi baidarių ir dar daugiau kanu.

Man teko dalyvauti vieno sezono užda
rymo proga jūrų skaučių-tų regatose ir tik 
tie, kurie turėjo baidares ar kanu, supras, 
koks didelis buvo entuziazmas jaunimo 
tarpe, kai vyko regatos. Aš rašau jaunimo 
regatos, bet mažiau nuo 18 metų amžiaus 
ir iki žilo plauko dalyvius ir čia jaunimas 
turėjo progos paraginti savo vadovus spar
čiau irkluoti.

Gal skaitytojas norėtų žinoti, kokias re
gatas jie turėjo? - Mergaitėms pavienioms , 
dviem mergaitėms, vėliau komandinis 
irklavimas, kitaip sakant dvi mergaitės iš 
kiekvieno vieneto, bet kiekviena mergai
tė sėdi atvirame kanu. Po šūvio viena mer
gaitė stengiasi kaip galima greičiau pa
siekti vidurkį nuotolio, čia apsiverčia ir 
laukia, kol antras kanu priplauks. Antra da
lyvė padeda kanu apversti, ištraukti ant 
kito kanu, pririšti prie durkio (užpakalio) ir 
tada, dalyvė, kuri yra vandenyje, turi įlip
ti į savo kanu ir tuomet abidvi pradeda 
irkluoti prie baigmės linijos. Vėliau re
gata vyksta be irklų: dalyvis turi atsistoti 
gale ir tik kūno judesiais varyti kanu pir
myn. Gal kas pasakytų, kad neįmanoma - 
mačiusiam minėtą regatą buvo įrodymas, 

kad galima. Vėliau buvo mišrios koman
dos - jūrų skautės ir jūrų skautai. Tai yra 
tik keletą pavyzdžių, kaip galima būtų 
pravesti minėtas regatas. Žinoma, pasiekti 
gerų rezultatų, reikia treniruotis, treniruo
tis ir dar kartą treniruotis, nes nė vienas 
laimėjimas miegančiam nenukrinta.

Taigi, nebūtinai reikia turėti burlaivius, 
kad būtum jūrų skautu. Vadovai, pagal
vokim prieš perkant burlaivius - vieną 
burlaivį ar keletą kanu? Palikime burlai
vius gal vėlesniam laikui, kai vienetas 
tikrai sustiprės ir turės užtektinai lėšų iš
laikyti naujai įsigytą laivą. Daugelis mūsų

Taip be irklų varoma baidarė.

Nuotr. L. Knopfmilerio
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jūrų skautų vienetų turi burlaivius, bet jie 
visi turi didelį galvosūkį su tų laivų išlai
kymu ir jų taisymu. Ne tik laivai reikalau
ja daug pinigo, bet ir reikalauja daug dar
bo valandų, kurias reikia visiems paaukoti, 
kad laivas būtų tvarkoje ir gražiai atrodytų.

O kaip su kanu? Perkant metalinę kanu, 
nereikia nei dažų nei lako, gal truputį 
muilo ir seno rankšluosčio. Transportas 
paprastas, nė priekabų nereikia, be to, su
taupomi už priekabos numerį pinigai. O 
uostu gali būti kiekvienas upeliūkštis, 
kiekvienas ežeras, koks jis bebūtų tinka
mas kanu užsiėmimams. Taigi, mieli jūrų 
skautų vadovai, dar kartą pagalvokime, 
perkant naujus burlaivius.

j.s.L.K.

Patyrimas moko, kad kiekvienas jūrų 
skautas pirma turi išmokti irkluoti irkli
niuose pastatuose ir tik vėliau pereiti prie 
buriavimo, kaip pagrindinio jūrų skautų 
auklėjimo būdo. Pasitaiko "gudragalvių" 
vadų,kurie pirma nusiperka motorvaltę !

Red.

GINTARIECIŲ KELIONĖ Į GAMTĄ

Vienos Korp! Gintaras sueigos metu ki
lo idėja, kad reikėtų pastovyklauti kitaip, 
nepaprastai. Nors dauguma kolegų jau buvo 
pasiruošę vykti į Baltijos Jūros Tunto sto
vyklą, visi pritarė ir planavo prie šio sa
varankiško žygio prisidėti. Iš dulkėto did
miesčio visus traukė gamta, neramus van
duo ir kova su vėju. Švelnus vėjelis kartais 
nebepajėgia pilnai ištempti burių ir stumti 
laivo. Ir taip mūsų kolegas suvilioja ežerai, 
laivai ir .. žuvys. Nesibaido nei tolimo ke
lio į šiaurinę Minnesotą. Kelionės vadovai 
senj. B.Urbonas, senj. L. Šlenys ir dar du 
kolegos išvyksta anksčiau, o mes šeši liku
sieji - keliom dienom vėliau. Po šešioli
kos valandų kelionės atvykstame į Grand 
Marrais, Minn. netoli Kanados sienos. Iš 
čia keliais, primenančiais Lietuvos plen
tus, pasiekiame Channel ežerą, kur pasi
kraunant visą stovyklini inventorių. Dar 
keliasdešimt mylių, ir privažiuojam Gun- 
flint ežerą, kur mūsų jau laukia kitokia 
susisiekimo priemonė - indėnų valtys - 
Kanu (indėniškos baidarės, irkluojamos 
trumpais irklais, paprastai dviejų įgulos, 
vienas viename, kitas kitame gale). Čia 
pakraunant savo "turtą" į laivus ir prade
dam šešių dienų iškylą į Kanados pusę.

Pasiruošę išplaukti ...
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Reginys is’ bazės - 
stovyklos ...

Po sustojimo paskutinėje civilizuotoje 
gyvenvietėje - Kanados muitinėje - džiau
giamės natūraliu gamtos grožiu ir skaidriu 
oru, kurį mielai traukiam į save. Dabar 
tik suprantam, kad neveltui buvo mūsų 
pastangos atvykti į šį neapgyventą, kal
nuotą, reto grožio ežerų kraštą. Net irk
luoti nepavargstam, gėrėdamiesi stačiais, 
uoliniais ir miškais apaugusiais ežerų kran
tais ir mažomis pasakiškomis vientiso ak
mens salelėmis. Visi ežerai gilūs, siekią 
net kelių šimtų pėdų. Ir dugnas daugiausia 
uolinis. Vidury ežeras juodas arba tamsiai 
mėlynas, o netoli kranto - giliai perma
tomas. Vanduo visuose ežeruose geriamas - 
semk kiek nori, kaip iš šaltinio.

Taip mitins besiž avint puikiais vaizdais 
ir maloniu oru, dievaitis Bangputis, susi
taręs su dievaičiu Perkūnu, nutarė duoti 
gerą krikštą. Ir paleido nesuskaitomus ki
birus vandens ant mūsų galvų, valčių ir 
viso inventoriaus. ,

- Štai tau ir atostogos!.. O jei taip visą 
savaitę? - girdėjosi kolegų garsus nepa
sitenkinimas. Bet išlipus į krantą ir pasida
linus dienos sausu daviniu , visų nuotaika 
vėl pakilo. Net tiek pakilo, kad nežiūrėda
mi lietaus, patraukėme toliau, nes po eg
le stovint kiaurai šlapiam darėsi šalta, o 
irkluodami galėjome kiek apšilti. Tik ke

lių mylių atstume nuo mūsų "bazės" turė
jome nugalėti paskutinę kliūtį - perkelti 
valtis į kitą ežerą. Šiuo kartu teko naudo
tis dar kita susisiekimo priemone - gele
žinkeliu !

Pakraunam ant platformos po dvi valtis 
su visa manta ir kimbam į virvę, kaip 
Volgos "burliokai". Artėjant vakarui, 
praplaukiam pro mažą salelę, už kurios 
pasirodo mūsų kelionės tikslas - "bazė" . 
Tai yra keturi rastiniai nameliai, kuriuose 
kažkada gyventa, o dabar jie buvo mūsų 
išsigelbėjimas. Užkūrę krosnis, džiovinam 
savo drabužius ir, pasitiesę žemėlapius, 
studijuojam ežerus, įlankas, upes, žuva- 
vimo ir tyrinėjimo "ekspedicijoms" vietas.

"Prisiekusieji" žuvautojai sekantį rytą, 
dar saulei tekant, išplaukia laimės ban
dyti. Mažiau entuziastingi ir "pradedan - 
tieji" pasilikę ruošia meškeres, kabliukus 
ir kitokius "ginklus" ir mokosi iš daugiau 
patyrusių, kaip čia pagauti tą žuvelę. Ki
ti jau šūkauja miške, suradę tiltus grybų, 
kurių čia auga pulkais - kokių tik nori. 
Kadangi pasirinkimas didelis, tai imam tik 
baravykus. Tik br. Stasys, pamatęs mus 
grybus bevalant,pakelia triukšmą: "Aš jums 
geriau farširuotą "žuvį" ant stalo padėsiu, 
tik nevirkit tų "musmirių"!... Bet, štai, 
jau grįžta iš "jūros" žvejai su "grobiu" :
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Stovykloje ...

devynios lydekos, kaip banginiai, tapo 
pagautos per porą valandų! Visi subėgant 
prie krantinės ir padedam ištraukti valtis. 
O koks susijaudinimas, kai visi iš karto 
pradeda pasakoti savo nuotykius.

- Nutraukė lyną.. įlindo į medžius.. , 
... ir apsuko mūsų valtį aplink! - Tai žu
vis !

&olis Benius ne juokais buvo nusigandęs, 
kai jo priristą prie valties lydekaitę kė
sinosi praryti "tikras banginis". O br. Liudas 
gaudo net po dvi žuvis ant vieno kabliuko, 
Bet laimingiausias buvo br. Vytenis, pradė
jęs meškerioti net pagal užsakymą. Kaž
kas pasiguodė, kad norėtų pagauti ešeriu
ką. O jis ir sako: Palauk, as tau atnešiu, 
broli. Tuoj atsistojęs nueina prie krantinės, 
įmeta meškerę ir ištraukia... ešeriuką! Iš 
tikrųjų, nematęs netikėtum.

Vadovaujant vyriausiam žuvų paruoši
mo specialistui br. Stasiui, žuvelės tuoj 
pat išdarinėjamos, sūdomos, kepamos ar 
verdamos taukuose. & kas galėtų patikėti, 
neparagavęs, kokie skanūs pietūs - kepta 
lydeka su paspirgintais grybais! Valgius ga- 
mindavom lauke, kad nebūtų taip karšta 
viduj. Du pasilikdavo "bazėje", o kiti iš
plaukdavo į ežerus, arba turėdavo kitokius 
"užsiėmimus". Visą savaitę, išskyrus vieną 

dieną, oras buvo puikus. Kas neišeidavo 
žuvauti, - maudėsi nors ir šaltokame eže
re ir gulėjo ant akmeninės uolos saulės ir 
vėjo džiovinamas.

Vieną dieną br. Vytas ir Jonas prie vieno 
kanu prisitaikė stiebą ir sėkmingai buriavo 
su savo "pastatu". Viena iš gražiausių "eks
pedicijų" buvo visos dienos iškyla upeliu, 
įtekančiu į mūsų ežerą, vingiuotu, apau
gusiu nendrėmis ir tekančiu per mišką. 
Upelio vagą užvertusius medžius turėjome 
pašalinti, kad galėtumėm irtis toliau. 
Plaukdami prieš srovę, užtikome nedidelį, 
bet gražų krioklį, kurį turėjome aplenkti, 
nešdami savo kanu ant pečių. Norėdami 
patekti į kitą mažą ežeriuką, turėjome 
persiirti per sraunų akmenuotą "slenkstį". 
Visos mūsų pastangos tikrai nebuvo veltui, 
nes plaukėm atgal prisisotinę gražiais vaiz
dais ir su geru "grobiu". Dar kitos išvykos 
metu apžiūrėjome bebrų užtvanką, miško 
vidury prie nedidelio ežeriuko.

Pradžioje ne labai noriai kibusios, vieną 
dieną žuvelės tiesiog pradeda šokinėti is' 
vandens. Kibo viena po kitos čia pat prie 
kranto. "Įmestum šakutę į vandenį, ir tą 
prarytų',' anot brolio Algio. Tą vakarą 
visų jau nepajėgėme "sudoroti", tai nu
tarėm, kad reikia mažesnes išrūkyti. Nu-
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plaukę, atgal į Channel ežerą, dar prisi- 
gaudėme šviežios žuvies ir į namus trau
kėme tikrai ne tušti: turėjome ir sūdytos, 
ir rūkytos žuvies, ir grybų. Juk kiekvienas 
norėjo parvežti lauktuvių namiškiams.

Sunku, kai teko atsisveikinti su mūsų 
"baze", gražiu vaizdu į Gunflint ežerą 
saulei tekant, rodos dar vakar tik atvykus. 
Ir palikti tą mielą lauželį, kur po vakarie
nės pasilikdavom dainuodami ir dalinda
miesi dienos įspūdžiais. Bet išplaukėme 
pakilia nuotaika, pilni gražiausių prisimi
nimu ir pasiruošę kitais metais panašiai iš
keliauti į gamtą. V.M.

PEWAUKEE EKSPEDICIJA

Visą žiemą ištvermingai lankę buria
vimo kursus, dvylika jūrų skaučių ir skautų 
turėjome progą panaudoti savo žinias. Pas
kutinę stovyklos dieną gavome guminį 
plaustą ir įsakymą ištirti Pewaukee ežerą.

Tuojau po pietų įtemptai pradėjome dar
bą. Juodi debesys gaubė dangų. Bet tai mū
sų neatbaidė ir, pilni entuziazmo, pradė
jome irkluoti. Matavome gylį pačių pasi
gamintu lotu. Stebėjome vėją ir bangas. 
Pačių sudarytame žemėlapyje žymėjome 
vietas, tinkamas buriavimui, prieplaukas 
ir ypatingas krantų žymes. Ant vandens iš
buvome penkias valandas. Sekdami bojas, 
salas ir pusiasalius, pamažu artėjome 
Pewaukee miestelio link. Dviem valandom 
prabėgus, ištraukėme plaustą ant Pewaukee 
paplūdymio. Greit prisistatė policija, nes 
įvairių stebėtojų buvo perspėta, kad dvy
lika "vaikų" plūduriuoja ežere. Gal plaus
tą pavogė? Gal irklus pametė? O gal iš na
mų pabėgo? Išsiaiškinę padėtį ir prisipirkę 
maisto, išplaukėme kitu pakraščiu, vyk
dydami likusius uždavinius.

Geriausioji "ekspedicijos” dalis buvo 
laužas mūsų surastoje saloje. Po irklavimo 
gerokai išalkus, penktadienio žuvis buvo 
tikras gardumynas. Pasivalgę ir pailsėję , 
irėmės atgal. Saulutė jau buvo seniai nu

sileidus ir darėsi nejauku plaukti be šviesų. 
Ežero krantai nebesiskyrė nuo vandens, kai 
įspeiginę akis į tamsą ieškojome savo prie
plaukos. B. ir B.

GELEŽINIO VILKO ORDINAS 
T. DAUKANTUI

Jūrų skautai su pasididžiavimu sveikina 
mūsų jūrininkystės veteraną j. skautininką 
T. Daukantą, gavusį aukščiausią Sąjungos 
Ordiną "Geležinį Vilką".

T. Daukantas gimė Petrapilyje 1884 m. 
rugsėjo mėn. Gyvenęs ir augęs prie jūros, 
pamilo ją, bangų ūžimą, vėją ir svajojo 
tapti jūrininku. 1903 metais jaunuolio sva
jonės išsipildo, jis stoja į jūrų karo akade
miją, ją baigia sidabro medaliu. Nuo tada 
visą savo gyvenimą jis skyrė jūrininkystei 
ir niekas gal taip gerai nepažįsta jūrininkų 
tradicijų, papročių bei teisės kaip T.Dau
kantas.

Nuo 1925 m. iki 1928 m. j.s. T.Dau
kantas buvo L.S.S. Šefo pavaduotojas. 
1927 metais T. Daukantas lankėsi Klaipėdo
je ir čia ta proga buvo sušaukta iškilminga 
sueiga. Visi vadovai buvo jauni, neturėjo 
skautiško patyrimo, juo labiau, kad Klai
pėdoje tik 1925 m. įsisteigė skautai, o čia 
atvyko toks aukštas pareigūnas. Bet kaip bu
vo visi nustebinti,pamatę ir išgirdę T.Dau
kanto nuoširdžią brolišką kalbą, dar daugiau 
buvo skautai nustebinti, kai svečias gene
rolo uniformoje pravedė keletą skautiškų 
žaidimų,suko ratelius su skautėmis ir skau
tais ir šoko tautinius šokius su sesėmis. Toks 
buvo L. S. S. Šefo pavaduotojas. Skautai 
didžiavosi ir džiaugėsi - Jis yra mūsų, ir 
ne vienam širdyje degė noras išaugus būti 
tokiu pat pavyzdingu skautų vadovu, kokiu 
buvo svečias.

Vėliau, kai buvo sprendžiamas klausi
mas, ką pasiųsti į užsienio jūrininkystės 
mokyklą, tai dėka T.Daukanto jūrų skautų 
ten buvo dauguma.

Kai Klaipėdoje jūrų skautai ruošėsi į 
pirmąją regatą užsienin, T. Daukantas pa-
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kvietė jachtų vadovus ir įgulas pas save. 
Visi jachtų vadovai buvo pasiruošę rimtiems 
egzaminams, bet T.Daukantas, tėvišku, 
draugišku pasikalbėjimu suteikė svarbių in
formacijų, liečiančių senus jūrininkų pa
pročius, tradicijas ir, kas svarbiausia, na
vigaciją, nes juk visi buvo jauni ir neturėjo 
patyrimo. Buvome be galo dėkingi mūsų 
jūrų skautų vadovui. Ir taip su jo palaima ir 
gero vėju išvykome į pirmąją tarptautinę 
buriuotojų regatą.

Daug jaunuolių, išvykstant Į užsienį jū
rininkystės studijom, būdavo nuoširdžiai 
priimami Klaipėdoje jūrininkystės Inspek
cijoje ir ten kiekvienam išvykstančiam jau
nuoliui Jūrininkystės Inspektorius T. Daukan
tas suteikdavo nuoširdžius, tėviškus pata
rimus. Jis visuomet sakydavo - "tik drą
suoliams priklauso jūra".

T. Daukantas buvo ilgalaikiu Jūrininkys
tės Inspektoriumi. Jo nuopelnai jūrininkys
tės istatimdavystės srityje visiems asmenims, 
surištiems su jūrininkystės profesija, yra 
žinomi, ir tuo buvo atverstas naujas lapas 
Lietuvos jūrininkystės istorijoje.

Turiu pažymėti, kad dabartiniam jūrų 
skautų vienetui Argentinoje vadovauja j.s. 
T. Daukantas.

Geležinio Vilko Ordino kavalieriui jūrų 
skautija linki sujaukti tos dienos, kada vėl 
lietuvis bus šeimininku savo pajūryje ir ant 
lietuviškų laivų plevėsuos sava trispalvė.

j. s. L. Knopfmileris

Skyrių veda ps. V. Tamulaitis, 1626 
Rockwood_St.. Los Angeles 26. Calif j

URANIJAUS BEIEŠKANT

(tąsa)

Aerodromas mums uždega visas savo 
šviesas. Dar nėra visai sutemę, todėl 
apsižvalgęs po aplinkinius kalnus planuoju 
tūpimą. Tačiau oras ramus ir tupdau lėktu
vą be vargo.

Tuojau vykstame į viešbutį.Tennat Creek 
pagrindinė 60 pėdų platumo gatvė šiam 
miesteliui duoda laukinių vakarų vaizdą, 
tačiau čia ne taip, kaip Alice Springs. 
Kaubojų nematyti. Daugumas gyventojų yra 
kasyklų darbininkai, o iš jų apie pusę su
daro pokario imigrantai.

Čia yra vienos iš turtingiausių Australi
jos kasyklų, per 20 metų išaugusios į 1000 
gyventojų miestelį ir vis tebeaugantį. Šiose 
kasyklose kasamas auksas, sidabras, varis 
ir tikimasi rasti dar ir kitokių žemės turtų.

Rytą startuojame tuoj po pusryčių ir po 
2 vai. 40 min. skridimo atvykstame į Daly 
Waters. Čia tupimo takas labai geras ir

ffiZZZ2222ZZZ2ZZZZZZ22ZŽ222Z2ZJ22ffiZZZZZ2Z2Z22Z2EZ222ZZffiZZZZZZZZEZ2ZZ2ZZZSZ2ZZZ2ZZffi2ZZZZZSZZZ2Z2ZZZZZZZZ2Z2ZZZZ2Zj

š Artinantis šv.Kalėdų šventėms, prisiminkime IR VĖL seses, brolius Vokietijoje.
5 Nors po keletą centų paaukokime jiems ne tiek sotesniam švenčių stalui, kiek ;
5 džiaugsmui, kad jų nepamirštame. 5
* Aukas siųskime Vokietijos rajono vadeivos adresu: Mr.T.Gailius, (16) Huetten- S 
s feld b. Lampertheim, Litauisches Gymnasium, Schloss Rennhof, Germany, arba ? 
t; LSB Socialinio Skyriaus vedėjo adresu: Mr. V. Morkūnas, 277 Evelyn Ave., Toron- i 
S to 9, Ont., Canada. §
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ilgas. Jis buvo nutiestas amerikiečių ka
riuomenės pereito karo metu, o dabar nau
dojamas kaip atsarginis aerodromas, jei oro 
sąlygos neleidžia tūpti Darvine. Beveik 
visi šio miestelio gyventojai yra aerodromo 
tarnautojai.

Prisipildę benzino ir papietavę, išskren- 
dame į Katherine. Kadangi iš čia kelias 
yra gana vingiuotas, tad skrendu pagal 
kompasą, bet po kiek laiko įskrendame į 
aukštai iškilusius kaž kur degančio miško 
dūmus ir esame priversti leistis, iki pat 
medžių viršūnių. Taip skrendant, mato
mumas tiek pablogėja, kad turime sukti 
dešinėn nuo savo kurso ir sekti kelią bei 
geležinkelį. Isskridę iš dūmų, po trumpo 
laiko pamatome didoką miestuką - tai 
Katherine prie to paties vardo upės. Taip, 
tai tikra tekanti upė, kuri jau niekad ne- 
džiūva!

Kadangi vakaras netoli, skubiai pri- 
pildome tankus benzino ir skrendame į Rey
nolds upės aukštupį, kur ieškosime urani- 
jaus. Peteris yra čia anksčiau buvęs. Aš 
skrendu pagal kompasą, kol jis pradeda at
pažinti vietą. Tada imame ieškoti mūsų 
geologų stovyklos. Skrisdami pagal upę, 
pamatome džipo vėžes, o netrukus ir ant 
žemės ištiesta balta mars'ka, pora palapinių, 
kelis džipus ir mums mojuojančius žmones.

Praplauname žemai pro stovyklą ir tada 
einame laiško metimui. Aš sumažinu gazą 
bei greitį, nuleisdamas užsparnius ant pir
mo taško ir skrendu pagal pat medžių vir
šūnes, o Peteris laiko paruošęs laišką, kuris 
kartu su akmeniu įvyniotas į medžiagos 
juostą, paliekant dviejų pėdų ilgio uodegą.

- Rightl - sušunka Peteris.
Aš pastumtu gazo rankenėlę pirmyn, 

traukiu lėktuvą aukštyn, pakeliu užsparnius 
ir suku aplink stovyklą. Laiškas nukrito prie 
pat palapinių. Keli vyrukai supuolę jį go
džiai skaito ir tada duoda mums sutartus 
ženklus, kad jiems dar nieko nereikia. Jie 
atrodo labai patenkinti sužinoję, kad mes 
rytoj pradedame ieškojimus. Dar kartą pra
plaunu pro stovyklą, pamojuoju sparnais 
ir pasuku Batchelor link.

Pereito karo metu Darvino apylinkėse 
amerikiečiai turėjo daug bazių ir dabar li
ko daugybė pirmos rūšies tupimo takų. 
Prie vieno tokių takų yra pastatytas Batche
lor miestelis, kuris tikrumoje yra stovykla 
dirbantiesiems Rum Jungle uranijaus ka
syklose.

Prieš tūpdami, dar apsukame apie šį 
gražiausią šiaurinės teritorijos miestuką su 
moderniais, tvarkingai išdėstytais pastatais, 
plaukimo baseinu, sporto aikštėmis, pie
vutėmis ir darželiais.

Sekančią dieną, tuoj po pusryčių, at- 
rišame lėktuvėlį ir išskrendame į savo rajo
ną ieškoti uranijaus. Pirmiausia žemai per- 
skrendame virš kelių žemėlapyje pažymėtų 
vietų, bet scintelometras nieko įdomaus 
neparodo. Mes numetame laišką žemėje 
esančiam personalui pranešdami,.kad tose 
vietose nieko neužtikome. Po to skrendame 
į vieną rajono dalį ir pradedame nuoseklų 
ieškojimą.

Skrendame 200 pėdų aukštyje virš žemės 
paviršiaus, taigi praktiškai - medžių vir
šūnėmis. Kadangi scintelometras nėra pa
kankamai jautrus prie didesnio greičio, tai 
tenka skristi tik 70 m/val.

Žemės paviršius šiose apylinkėse išrai
žytas kalnais ir upeliais. Tas mūsų skridimą 
daro įvairesniu, nes reikia šokinėti aukštyn 
ir žemyn, norint išlaikyti pastovų aukštį, 
greitį ir dar kryptį. Kadangi tenka skristi 
keletą mylių tiesia linija, tai krypties iš
laikymas yra pats sunkiausias dalykas.Mag- 
netinis kompasas nėra pakankamai jautrus 
ir tenka skristi pagal žiroskopinę krypties 
rodyklę. Ji yra užtenkamai jautri, bet jos 
paklaida ir vėjo nunešimas sudaro kitą už
davinį.

Priskridę iki numatyto taško, padarome 
180° posūkį ir skrendame atgal apie 250 
jardų į šalį, lygiagrečiai aukščiau pra-. 
skristai linijai ir tada vėl atgal. Taip per 
trumpą laiką padengdavom didžiulius ir 
dažnai sunkiai prieinamus plotus.

Tad taip mes pradėjome savo kasdieninį 
darbą: aš skrendu ir seku žemės paviršių, 
spėliodamas apie virš jo esančias oro sro-
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ves, o Peteris, apsikrovęs žemėlapiais ir 
oro nuotraukomis, seka registruotojo ada
tėlės rašomą kreivę ir bando įspėti, kas 
galėtų būti po žemės paviršiumi.

Kai mes perskrendame virš" taip vadina
mos "karštos vietos" adatėlė staiga šoka į 
dešinę. Tada aš tuoj suku atgal ir skraidau 
kelis kartus skersai ir išilgai, kol pavyksta 
tiksliai nustatyti "karštos vietos" padėtį, 
kurią Peteris pažymi žemėlapyje. Karts 
nuo karto numetame laišką geologams, 
pranešdami apie mūsų radinius, o šie vyksta 
jų patikrinti. Gaila tik, kad daugumas šių 
"karštų vietų" turi labai 'mažai uranijaus 
arba jo net visai neturi.

Žemės personalas mūsų nurodytas vietas 
suranda su Geigerio aparato pagalba, bet 
mes,norėdami palengvinti jiems darbą, su
galvojome numesti miltų maišelius, tikė
damiesi, kad išsibarstę miltai paliks pa
kankamą žymę. Tačiau teko apsirikti, nes 
maišeliai sprogdavo atsimušdami į medžių 
šakas, o ne į žemę, gi miltai išbirdavo, 
nepalikdami jokio ženklo. Kiek geresni re
zultatai buvo su tualetiniu popierium, nors 
ir jis dažniausiai palikdavo kaboti medžių 
viršūnėse.

Vieną dieną Peteris pakvietė paskraidyti 
vieną pašto įstaigos tarnautoją, su kuria iš- 
skridome pop ietų. Pradžioj e p ad arėme ke
letą skridimų artimame rajono krašte, o 
po to nuskridome prie Daly upės patikrinti 
naujų plotų, kur vėliau teks ieškoti ura
nijaus.

Iš ryto, jau matėme kelis miškų ir žolės 
gaisrus, bet dabar jie smarkiai išsiplėtė ir 
dar plečiasi. Įkaitęs nuo liepsnų oras pa
sidarė labai neramus ir mūsų keleivė pra
deda sirgti. Mes to tikėjomės ir turime 
paruošę maišelius.

Patikrinę naują rajoną, skrendame pa
žiūrėti vieno nebenaudojamo tupimo tako, 
esančio prie žvejų kaimelio; jei jis dar ge
ras, tai mes čia paskirsime pasimatymą su 
geologais. As' praskutu pro pat jo paviršių. 
Takas apaugęs krūmais, bet ant jo nutūpti 
galima. Dabar pasuku lėktuvą atgal į Bat
chelor, bet man ko ne akys iš kaktos iššoka, 

kai pamatau visą horizontą, padengtą juo
dais dūmais, skiriančiais mus nuo namų.

Dantis sukandęs, skrendu pirmyn pagal 
kompasą, bet dūmai tirštėja ir verčia skris
ti prie pat žemės. Tačiau ir visai žemai 
skrendant reikalai tiek pablogėja, kad esu 
priverstas sukinėtis dešinėn ir kairėn ieš
kodamas šviesesnių vietų.

Oras čia ramus. Pasižiūriu atgal - mer
gina užpakalinėje sėdynėje šypsosi visiškai 
atsigavusi ir gėrisi skridimu visai nieko blo
go nenujausdama. Padėtis, gi, tikrai ne
pavydėtina: mes išsivingiavome iš savo ži
nomo rajono, matomumas labai menkas, 
nes matome tik sklypelį žemės po lėktuvu . 
Nežinodami savo tikros padėties, kiekvienu 
momentu galime atsimušti į kalną ir pa
galiau nežinome,kur dūmai baigsis. Netoli 
jau ir vakaras,© temsta čia labai staigiai.

Laimei dūmai pamažu retėja, ir aš suku 
į rytus. Dar kiek paskridę, pamatome Rum 
Jungle kasyklų šviesas. Dabar suku į dešinę , 
ir po kelių minučių priekyje suspindi Bat
chelor žiburiai. Nutūpti pavyko laimingai 
su paskutine dienos šviesa.

Sekančią dieną skraidėme tik valandą, 
nes dūmai dar tebedengė beveik visą mūsų 
rajoną, (b. d.)

oro sk. v. si. Z.Kororikevičius

Broli 1
Gruool* to 1 cl. 

pracleclatriad 
S kauliu Aido 

' ' 1vajus!

gjs
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VYČIAI KELIAUJA ŠIAURĖS EŽERAIS

Čikagos Lituanicos tunto s. Juozo Mil
vydo skautų vyčių kandidatų būrelis nuo 
s', m. rugpiūčio mėn. 30-tos iki rugsėjo 
6-tos dienos įvykdė kelionę baidarėmis 
(canoes) per Minnesotos valstybės Superior 
National Forest ir Ontario Kanados Quentico 
Provincial Park. Dalyvavo astuoni sk. vy
čiai kandidatai: Jonas Vazbys, Edmundas 
Zeikus, Alfredas Tričys, Arvydas Čepulio- 
nis, Petras Samuolis, Algis Bręnišas, Romas 
Burneikis ir Albinas Genėius.

Juozo Milvydo sk.-vyčių būrelio nariai 
keliauja siaurės Minesotos ežerais.

Nuotr. J. Vazbio

Sesias paras praleidome gamtoje be jo
kio ryšio su civilizuotu pasauliu. Dienos 
metu keliavome per ežerų virtinę trimis 
septyniolikos pėdų ilgio indėniškomis bai
darėmis, o naktimis nakvojome iškyšuliuo
se ir salelėse. Mitome vežamu maistu ir 
žuvim bei grybais:baravykais, rudmėsėmis , 
lepšiais ir pienėmis. Oras pasitaikė gan 
lietingas ir paskutinę šios 48 mylių kelionės 
dieną teko irtis prieš stiprų vėją, kuris iš 
visų pareikalavo stipraus pasidarbavimo ir 
atsargumo. Pagaliau sėkmingai pasiekėme 
Moose ežero krantinę, nuo kurios pajudė

jome šešių šimtų mylių kelionei atgal į to
limus namus.

Didelį įspūdį paliko žmogaus rankos dar 
nepaliesta gamta. Dar vis tebeslenka prieš 
akis nesibaigiantieji ežerai,sraunūs upeliai, 
žvaigždėtas dangus su šiaurės šviesomis ir 
begaliniai eglynai, vietomis užleidžia va
dovavimą beržams, alksniams ir pušims. 
Taip pat neišdilsta iš atminties gausiai pa
sirodę gyvulėliai ir paukščiai: stirnos, beb
rai, putpelės, voverės, ereliai, antys, žu
vėdros ir įvairūs kiti gyvūnai. Puikiai pasi
naudojome stovyklose ir iškylose išmokta 
pionerija, įgijome naujos vidinės jėgos to
limesniam skautiškam darbui ir nutarėme 
sekančią vasarą vėl kur nors patraukti lau
kiniais takais. -jv-

Kelionės dalyviai. Nuotr. J. Vazbio
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Diana pirmoji užtiko skelbimą laikraš
tyje apie dvarą, išnuomojamą vasaros se
zonui. Tai buvo senas dvaras siaurinėj Ai
rijoj, statytas pries” porą šimtų metų. Su 
brolio Juliaus pagalba Diana greitai pajėgė 
priprašyti savo tėvelius, kad jie sutiktų pra
leisti vasarą tenai, o ne prie jūros, kaip 
pereitais metais.

Po poros dienų visa Loringų s”eima at
vyko į Ingos dvarą ir pradėjo savo vasaro
jimą. Ingos dvaras buvo gan apskurdęs, 
nes jau kelinti metai kai niekas jame ne
gyveno. Tačiau virėja ir dvi tarnaitės buvo 
aptvarkiusios gyvenamuosius kambarius ir 
viskas atrodė gana patogiai.

Visi buvo patenkinti grynu laukų oru ir 
nedrumsčiama ramybe. Ponas Loringas ir 

Julius daugiausia meškeriodavo, nors ir ne 
visuomet su dideliu pasisekimu. Pagaliau 
vieną pavakarę Julius sugavo mažą lydeką 
ir didžiuodamasis gyrėsi Dianai apie savo 
laimėjimą. Jiems besikalbant, jų tėvas 
atėjo į kambarį is” sodo ir paklausė, ar 
vienas is” jų ką tik buvęs vakariniam dvaro 
gale, nes jis ten matęs uždegtą šviesą.

- Bet, tėveli, ten niekas negyvena da - 
bar. Tarnaitės turi kambarius virs’ mūsų, 
ar ne?

- Taigi, - atsakė tėvas, aš" to ir nesu
prantu, nes visi gyvenami kambariai yra 
šitoj dvaro pusėj.

Tuo metu atėjo tarnaitė.
- Milda, mes ką tik matėm šviesą va

kariniam gale.

Iš 35 mt. ASS minėjimo Clevelande. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Minėjimo garbės pre
zidiumas.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Tarnaitė staiga sumišo ir skubėtai pa
aiškino, kad ji tenai ieškojusi virtuvės 
reikmenų.

Kai ji išskubėjo iš kambario, Julius tarė:
- Man atrodo, kad Milda nesakė teisy

bės, nes grįždamas po žvejojimo aš ją ma
čiau prie vartų kalbantis su daržininku. Ji 
jokiu būdu neturėjo laiko suspėti užlipti 
į kitą rūmų pusę.

Tuo ir baigėsi šis įvykis, nes visi nuėjo 
vakarieniauti.

Kitą rytą dvaro bibliotekoj ant rašomo 
stalo buvo rasta sena apdulkėjusi knyga. 
Tėvas tuojau užsipuolė ant vaikų.

- Vaikai, kas paliko šitą knygą ant ma
no stalo? Kuris paėmė ją, tas tegu ir pa
deda į vietą.

Diana ir Julius išsigynė, kad jie tos kny
gos net nėra matę, o apie skaitymą tai 
nei kalbos negali būti. Tėvas, susidomėjęs, 
perskaitė užvardinimą:

- Airijos Bajorų Kilmės ir pilys. Gal 
pažiūrėkim, kas parašyta apie Ligos dvarą. 
Štai, pilis buvo pastatyta 1750 metais, 
toj vietoj,kur senovėj yra buvusios kapinės. 
Kasant pamatus, buvo rasta senoviški gink
lai, ir keletas žmonių griaučių.

Mama vos neapalpo.
- Nejaugi nėra jokių romantiškų pada

vimų apie šitą dvarą? - ji paklausė, atgau
dama kvapą.

- Klausyk, mama, - Diana perėmė kny
gą, - čia rašo, kad septintas Ingos valdo
vas, žinomas kaip "Piktasis Bajoras" per 
vieną naktį pralošė visą savo turtą ir iš 
nusivylimo nusišovė...

- Ką, ar šitam name? - klyktelėjo mo
tina.

- Čia aiškiai parašyta - "Šis liūdnas 
įvykis atsitiko dvaro bibliotekoj". Bet tai 
dar ne viskas. "Yra sakoma, kad didelė 
balta pelėda su ugnies akimis pasirodo dva
ro gyventojams, pranešdama apie kieno 
nors artėjančią mirtį ar nelaimę. Yra daug 
įrodymų, kad Ši legenda yra realybė ir..."

- Gana, gana, vaikai, negąsdinkit ma
mos perdaug, - nutraukė skaitymą tėvas.

Dienos metu nebuvo taip baisu juokauti 
apie "Piktąjį Bajorą" ir baltą pelėdą. Buvo 
net įdomu manyti, kad dvare vaidenasi. 
Tačiau naktį nebuvo labai malonu, ypa
tingai, kai Diana staiga kažin kodėl pa
budo ir aiškiai girdėjo žingsnius, lyg kas 
nors pamažu vilktų kojas. Diana gulėjo 
pastyrusi iš baimės, nedrįsdama keltis iš 
lovos. Žingsniai buvo jau visiškai prie jos 
durų.

(Iš anglų kalbos verčia D. A.)

(bus daugiau)
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LSB JAV ATLANTO RAJONO 
VADOVŲ STOVYKLA

Atlanto Rajone daug dėmesio buvo ski
riama vadovų lavinimui, kas jau eilė metų 
buvo atliekama per eilinius draugininkų 
kursus, pravedamus rajoniniu ar vietoviniu 
mąstu. Pačių rajono vadovų buvo išreikštas 
pageidavimas, kad reiktų suorganizuoti to
kius lavinimo kursus, kurie būtų pastoves
nio pobūdžio, išsamesni ir reikalaują dides
nio darbo. Tuntininkams pritarus, ir buvo 
1959 balandžio mėn. 4-5 d.d. šis darbas 
savaitgalinėje stovykloje pradėtas.

Pasinaudojant LSB Vadovų Lavinimo 
Skyriaus rekomendacijomis, buvo apsispręs
ta kursantams perduoti tokią medžiagą, ku
ri įgalintų vadovą pilniau pažinti skauty- 
bės paskirtį bei pasiruošti naudojantis Baden 
Powellio nusakytais metodais, ją perduoti 
vienetams - skautams. Šis visas kursas buvo 
padalytas į tris dalis: teoretinę, praktinę 
ir stažo.

Balandžio mėn. 4-5 d. d .Atlanto ra j ono 
būrelių vadai, draugininkai ir kt. pareigū
nai dviem dienom užsidarė Bostono ameri
kiečių skaučių stovykloje (kabinos kalnuo
se), kur 26 kursantai buvo paskirstyti į 4 
skiltis (lapinai, vilkai, vanagai ir geniai) 
ir nuo to momento dirbo, žaidė, dainavo 
bei valgė, vadovaudamiesi skilčių sistema. 
Neilgai teko laukti, kai pasipylė skilčių 
individualiniai šūkiai, dainos, pasipuošė 
pačių pagamintomis gairelėmis bei kitais 
ženklais. Visi tapo lygiais broliais toms 
dienoms: vyresniškumo ir kt. laipsniai tam 
laikui buvo nuimti. Per šią darbo sesiją 
buvo paliesti teoretiniai, ideologiniai, or
ganizaciniai bei administraciniai skautybės 
klausimai. Pradėta nuo skautybės kūrimosi 
dienos, jos paskirties, metodo ir baigta, 
susipažįstant su įvairių raštų rašymu bei 
tvarkymo procedūra. Kiekvienas kursantas 
vedė užrašų knygelę, kuri mokyklos va
dovybės buvo ištisai patikrinta, įrašant ati
tinkamas pastabas bei patarimus. Tie už
rašai kursantus lydėjo ir per ateities užsiė

mimų sesijas.
Birželio mėn. pradžioje kursantai su 

skautiška manta, palapinėmis ir kt.stovyk
lavimo priemonėmis susibūrė į savaitga
linę stovykla. Čia buvo praktinio - lauko 
skautavimo darbo mokykla. Kilo skiltimis 
palapinės, įrengimai, rūko skilčių katilai, 
skambėjo prie čiurlenančio upeliūkščio lie
tuviška daina bei blaškėsi jaunatviškas en
tuziazmas. Bematant išdygo bokštai, tiltai, 
surištiniai stalai. Nepamirštas kompasas, 
ženklų sekimas, topografija, pirmoji pa
galba, kliūčių nugalėjimas ir daugelis kitų 
skautiškų uždavinių, kurie reikalavo, kad 
kursantai gyvai suktųsi. Buvo rimtų ir juo
kingų bei malonių momentų. Ne vienas pa
tyrė, jog verdantis skiltimis daug greičiau 
pasigaminama, geriau ir net skaniau! Vy
ravo nuoširdus broliškumas bei draugiškumas, 
kuris užbūrė visus dalyvius, juos sujungda
mas didesniems lietuviškos skautijos dar
bams.

Atlanto Rajono Rambynas H stovyklos 
metu, nuo penktadienio pietų iki šešta
dienio ryto, kalbamos mokyklos dalyviai 
atliko 10 mylių žygį, vadovaujantis že
mėlapiu ir kompasu. Šis jų žygis buvo pa
lydėtas pasigaminimu maisto, įsikūrimu 
nakvynei ir kt. uždaviniais.

Tai taip ir buvo baigtas praktinis mo
kyklos darbas. Dabar plaukia temos. Čia, 
atrodo, jaunimas, nežiūrint, kad ir univer
sitetus beigė, turi vargų su lietuvių kalbos 
rašyba. Norime tikėti, kad nugalėję šias 
kliūtis, atlikę stažą, lapkričio mėn. At
lanto Rajono Vadovų Sueigoje pilnai baigs 
šį garbingą uždavinį ir pasipuoš Atlanto 
Rajono at net Lietuvos Skautų Brolijos at- 
žymėjimais.

Lietuviškai skautijai šiandien gan ne
palankios sąlygos ir patikėtas nepaprastas 
uždavinys: auklėti jaunimą susipratusiais 
lietuvių tautos nariais per skautiškąjį me
todą.

Šiai mokyklai vadovavo Atlanto Rajono 
vadeiva, gilvelistas s. Alg. Banevičius, tal
kininkaujant ps. J. Raškiui, v. si. A. Saulai - 
čiui, jr. ,s. Ig. Petniūnui, s. A.Tbeiniui. -ab-
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Na, kuris greičiau? Keliauk pieštuku į stovyklą...

22 Kiek s’iame piešinyje klaidų?
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muša didžioji seimai
KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.

* Širvintos skaučių tunto vadija, pradėda
ma rudens darbų, rugsėjo 29 d. aptarė 
visus savo einamuosius reikalus. Šiuo me
tu Širvintos tuntui vadovauja ps. R. Bagdo
nienė ir tunto adjutantės pareigoms paskir
ta psl. A. Meškauskaitė. Jaun.sk. Jūratės 
draugovei ir toliau vadovauja sl.S.Grabo- 
saitė ir adjutante sk. E. Bartkutė. Skaučių 
Birutės draugovės draugininke yra si. L. 
Verbickaitė ir adjutante A. Esmontaitė. 
Pavasari įsikūrusiai jūrų sk. Žuvėdros 
valčiai vadovauja jūr.sk. J. Pilypaitienė. 
Vyr. sk. Gražinos būrelis pakvietė į savo 
šeimų visas buv. vyr. sk. Spalio 4 d.,susi
rinkusios pas sesę J. Pilypaitienę, nutarė 
ir toliau palaikyti tamprius ryšius. Sekanti 
sueiga numatyta šaukti lapkričio mėn.

R.B.

Toronto, Ont.

* Šatrijos tunto tuntininkės ps. D. Ker
šienės iniciatyva buvo sušauktas pabal- 
tiečių skaučių vadovių posėdis. Posėdžio 
tikslas - didesnių santykių palaikymas. 
Ta pačia proga buvo nutarta ateinančiais 
metais suruošti minėjimų 50 metų nuo 
skaučių įsikūrimo. Tuoj pat buvo sudary

tas šventei ruošti komitetas iš visų trijų 
tautų atstovių.

* ASS Toronto skyriaus šių metų valdyba 
yra sekančios sudėties: Korp 1 Vytis pirm. 
- senj. A.Dailydė, ASD pirm. - t.n. N. 
Bersėnaitė, t.n. D. Galiauskaitė - sekre
torė, senj. K.Dainora - iždininkas, t., n. 
S.Skirgailaitė ir fil. A. Banelis - nariai.

* Per ilgų savaitgalį bebriukai turėjo ru
dens iškylų, kurios metu buvo praktikuo- 
tasi patyrimo laipsnių programų rėmuose.

* Rambyno tunto vadijos narį ps.A.Ba- 
ziliauskų ir ponių aplankė garnys ir paliko 
vilkiukų.

* Pulk. J. Sarausko sk. vyčių būrelis gavo
leidimų iš LSB sk. vyčių skyriaus vedėjo 
s.V.Mantauto organizuoti Kanados ir visų 
Amerikos rajonų sk. vyčių sųskrydį. Tuo 
reikalu buvo sušaukta būrelio sueiga, kur 
smulkiai buvo aptarti visi suvažiavimo 
reikalai bei paruoštas organizavimo pla
nas. Taip pat būrelis po mėnesio nutarė 
ruošti bendrų arbatėlę su vyr. skautėm, į 
kurių kviesim ir svečių iš Hamiltono bei 
Rochesterio. Sueiga vyko pas brolį Arūnų. 
Arūno mamytei ir sesutei už kavutę ir 
sausainius, kuriuos visus suvalgė, būre
lis dėkoja. Brolis Juozas.

I
ATSISKAITYKIME UŽ "WHITE BADGE"

Ačiū visiems "White Badge" platintojams, kurie jau už išplatintus "W.B". 
atsiskaitė. Deja, daugelis "White Badge" platintojų dar nespėjo su DF Sekreto
rium atsiskaityti. Šiuo labai prašau neatidėliojant už išplatintus "White Badge" 
atsiskaityti, pinigus su lydraščiu siunčiant D F sekretoriui s. PRANUI PAKAL
NIŠKIUI, 615 12th STREET, SANTA MONICA, CALIF., USA. Jei kam nebepa
vyko gautų "White Badge" išplatinti, tai prašome juos grųžinti "White Badge" 

» ekspeditoriui s. v. si. KAZIUI MAJAUSKUI, 122 RECTORY ST. , LONDON, ONT., 
| CANADA.

g s. v. si. K. Majauskas
| "White Badge" Ekspeditorius

//J/ZXZ>WZ^ZXZXZJfZXZ<WZ^
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VIDURIO RAJONAS - JAV

Chicago, Ill.

* Jūrų Skautijos vasaros sezono užbaigi
mas, suruoštas Baltijos Jūros irjuodkran- 
tės tuntų tėvų komitetų Jaunimo Centro sa
lėje š.m.spalių mėn. 3 d. praėjo labai nuo
taikingai ir linksmai. Pobūvio tikslas buvo 
sukviesti jūrų skautus-es, tėvus ir bičiu
lius pasidžiaugti per metų laiką nuveiktais 
tuntų darbais.

Rengėjų vardu žodį tarė tėvų komiteto 
pirm. prof. M. Mackevičius. Oficialią prog
ramos dalį pravedė jūrų v. s. Alg. Aglins
kas, kurios metu buvo išklausyta stovyklų 
pareigūnų pranešimai, įteikti trofėjai sto
vyklos regatų laimėtojams, išklausyti tun- 
tininkų pareiškimai apie tuntų veiklą ir ofi
cialiai buvo užbaigti buriavimo-vadovavimo 
kursai, įteikiant diplomus 22 kursus bai
gusiems broliams ir sesėms. Linksmojoje 
dalyje jaunimas padainavo ir pasišoko , o 
tėvai aptarė juos liečiančias problemas.

*• Ps. Vyt. Černius ir ps.Vita Pavilčiūtė, 
abu energingi Čikagos skautijos vadovai, 
š.m. rugsėjo 12 d. sukūrė skautišką šeimą. 
Jaunųjų jungtuves palaimino j.ps.kun.J. 
Raibužis S. J., o labai linksmas, gausingas 
ir įspūdingas vestuvių pobūvis įvyko gra
žios gamtos apsuptoje Coronado Lodge 
salėje.

Svečių tarpe dominuojant skautiškam 
jaunimui, dainas lydėjo akordeono garsai, 
ir visa salė skambėjo skautiško laužome- 
lodij omis.

Abiems jauniesiems, esant aktyviems 
skautiškosios spaudos darbuotojamsJ'Skau- 
tų Aido" bendradarbių būrelis Čikagoje 
brolį Vytautą ir sesę Vidą sveikina ir linki 
ilgiausių, kūrybingų ir skautiškai aktyvių 
metų !

* Baltijos Jūros jūrų skautų ir Juodkran
tės jūrų skaučių tėvai išrinko naują tėvų 
komitetą sekančiai 3-jų metų kadencijai. 
Naujas komitetas yra sekančios sudėties: 
pirm. - prof. M. Mackevičius, sekret. - 
B. Šileikienė, ižd. - V. Mažeikienė, finan
sų ir propagandos - P. Šileikis, ūkio rei
kalams - A.Šlėnienė ir j. s. A. Urbonas, 
nariais - E.Rūkienė ir I. Vainorienė.

* Vidurio Rajono vado pavad. ps. VI. Vi- 
jeikis ir visų penkių Čikagos skautų-čių 
tuntų tuntininkai spalių 4 d. turėjo po
sėdį veiklos subendrinimo ir ateities dar
bų planavimo reikalais. Buvo apsvars
tytas metinis veiklos planas ir nutarta 
bendrai visiems tuntams suruošti Kalėdų 
eglutę ir Kaziuko mugę.

* Baltijos Jūros tunto adjutantas jūrų bu
dys kand.M.Maksvytis tunto vasaros sto

vykloje išlaikė buriuotojo - III klasės 
jachtos vado egzaminų praktinio buriavi
mo dalį.

* Korp! Gintaras visuotinė narių sueiga 
įvyko š.m. spalių 11 d., kurios metu bu
vo nagrinėta praeities veikla, planuota 
ateities darbai ir sudaryta naujos kaden
cijos valdyba, kuriai pareigos perduotos 
metinių šventės metu š.m. spalių 31 d. 
Į naują valdybą išrinkta pirm. - Eug.Ši
maitis, vice-pirm. - V. Umbrosaitė, tė
vūnas - S.Lukauskas, laivūnas - B.Ur
bonas, sekr. - D.Rutkaitė ir ižd. L.Šlė - 
nys. Artimiausias gintariečiu, rūpestis 
yra tinkamai paminėti dviejų metų orga
nizacijos gimtadienį, kuriame dalyvaus 
ir kitų stud, organizacijų atstovai. Taip 
pat išdirbti planai ir žiemos stovyklai, 
kuri prasidės gruodžio 26 d.

J. A. V. IR KANADOS RAJONŲ 
SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS

Toronto pulk. J. Šarausko skautų- 
vyčių būrelis ėmėsi iniciatyvos sušaukti 
J. A. V. ir Kanados skautų-vyčių sąskrydį. 
Šiam sąskrydžiui organizuoti gautas LSB 
Vadijos Skautų-Vyčių Skyriaus Vedėjo 
leidimas.

Sąskrydžio iniciatoriai šiuo kreipiasi 
į J. A. V. ir Kanados skautus-vyčius, pra
šydami artimiausiu laiku PASISAKYTI 
DĖL LAIKO. Yra gauta jau siūlymų są
skrydį ruošti balandžio mėn.

Iniciatoriai norėtų daugiau tuo rei
kalu surinkti nuomonių, kad būtų galima 
prisitaikyti daugumos pageidavimams. 
Surinkus nuomones, bus pradėti techniški 
organizaciniai paruošimai.

Broliai skautai-vyčiai, ilgai nelauk
dami siųskite savo nuomones sąskrydžio 
reikalu. Rašykite adresu: Nr. J.KARA- 
SIEJUS, 37 GLENLAKE AVĖ., TORONTO 
9, ONT., CANADA.

Pulk. J. Šarausko būrelis 
Toronto, Canada

MIELIESIEMS SKAUČIŲ-SKAUTŲ 
VADOVAMS

(Labai prašoma šį raštą atsidėjus perskaityti).

1. Mūsų Sąjungos organo - "Sk. Aido" 1959 
-60 metų vajus-konkursas jau paskelbtas. 
Vyriausieji Skautininkai per "S. A". Ad
ministracija štai ką sako: prenumeruoki
me, skaitykime ir platinkime, savo mielą 
"Sk. Aidą". Tai mūsų šventa pareiga: nė 
viena, nė vienas iš mūsų negali likti be 
"Sk. Aido"
2. VisųRajonų Vadeivųlabai prašoma ati
džiai visą vajaus eigą sekti, kontroliuoti.
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Skyrių veda: s. v. si. A. Eimantas, 

91 King Edward Ave., 
London. Ontario

* "International Geophysical Year" eks
pedicijoje į Antarktiką dalyvavo ir skautų 
atstovas. Richard Lee Chapell buvo iš
rinktas iš keliasdešimties kandidatų ir 
paruoštas ekspedicijai specialiuose kur
suose. Tai jau nebe pirmas skautas, lan
kęs pietų ašigalį kartu su mokslininkais. 
J.W.S. Marr buvo ten nuvykęs suShackle- 
ton 1921 metais, o vėliau Paul A.Siple 
dalyvavo Admirolo Byrd ekspedicijoje 
1928 metais.

* Sir Charlęs Maclean yra išrinktas nau
juoju British Commonwealth šefu. Lordas 
Rowallan iš tų pareigų pasitraukė, nes jis 
yra paskirtas naujuoju gubernatoriumi į 
Tasmaniją.

* Centrinės Afrikos Džiamborė įvyko 
šiais metais pietų Rhodezijoje gegužės 
4-11 dienomis. Dalyvavo virš 1,000 
skautų. Džiamborę atidarė Lord Rowallan.. 
Svečių buvo net iš Pakistano, J. A. V., 
Anglijos ir Šveicarijos.

* Graikijos Princas Konstantinas š.m. 
birželio mėn. tapo Graikijos skautų šefu.. 
Princas įstojo į skautų eiles 1948metais, 
būdamas aštuonerių metų amžiaus. Nuo
lat dirbdamas, jis kopė aukštyn ir dabar 
tapo 45.000 skautų vadu. Įvedimo cere
monijos buvo pravestos Atticos vyskupo ir 
vyr. skautininko D. Alexatos.

* Danijoje, Jutlandijos pusiasalyje, įvyko 
Danų Jubiliejinė Džiamborė, kurioje da
lyvavo virš 9,000 skautų. Dalyvių tarpe, 
iš Libijos, J.A.V.,_ Kanados, Graikijos 
Hondūro, Airijos, Švedijos, Venezuelos 
ir Grenlandijos; šioje stovykloje daly
vavo ir 11 eskimų skautų.

* Olandijoje skautai įsikūrė 1910 metais. 
Skautavimas iki 1927 metų buvo silpnas, 
kadangi įvyko skilimas. Vieni norėjo 
skautavimą ugdyti Lordo B. P. pėdsakais, 
kiti norėjo šią naująją organizaciją pa
versti tautine ir įvesti naujus pagrin
dus. 1927 metai buvo lemtingi, nes Lordo 
P.B. sekėjai laimingai įgyvendino jo sie
kius. Skautybė Olandijoje pradėjo plisti, 
ir 1932 metais pirmoji tautinė stovykla 
buvo suorganizuota prie Hagos. Ši sto
vykla padėjo pagrindus būsimai pasaulinei 
Džiamborei, kuri įvyko Vogelenzang, 
1937 įdėtais. Šioje Dziamborėje dalyvių 
skaičius viršijo 200, 000 skautų.

Per II-ji Pasaulinį karą, skautų Są
junga buvo uždaryta, bet 1945 metais vėl 
atgijo. Tuojau po karo skautų gretos pra
dėjo augti milžiniškai. Skautų vadovų trū
kumas atsiliepė į tai neigiamai, ir gretos 
pradėjo retėti 1949 metais.

1957 metai Olandijoje buvo jubilie
jiniai metai. Skautų šventėje dalyvavo ir 
karalienė Juliana.

Kadangi Olandija yra maža valstybė , 
(gyventojų 11,000,000 ir žemės plotas 
34.830 km^), skautavimui susidaro sun
kumų, ypatingai stovyklavimui; gan sunku 
surasti tinkamą vietą stovyklai tirštai ap
gyventame krašte, kur kiekvienas žemės 
kampelis yra kruopščiai apdirbamas.

Nežiūrint į tai, skautai Olandijoje 
kruopščiai ruošiasi auksiniam jubiliejui 
1960 metais. Kartu tais pačiais metais 
Olandijoje įvyks ir INDABA.

Olandijoje veikia dvi skautų Sąjun
gos: De Nederlandse Padvinders ir De 
Verkenners van de Katholieke Juegdbe- 
weging. Šios dvi sąjungos turi bendrą šta
bą De Nationale Padvindersraad. Šiais 
metais Olandijoje yra 78,979 skautų.

instruktuoti. Tuntininkai ir vietininkai 
taip pat prašomi visų savo vienetų vado
vus tuoj supažindinti su vajaus taisyklėmis 
ir medžiaga ir pavesti, kad kiekvieno vie
neto skautė-skautas "Sk.Aidą" užsisaky
tų! Tuoj suraskite vienetą-skiltį, būrelį, 
valtį ar pavienius platintojus, kurie nuo
širdžiai stotų platinimo darban. Vienetus 
ar platintojus būtinai registruokite "SA" 
administracijoje, kaip kad numato vajaus 
taisyklės. Platintojai prenumeratas turi 
rinkti ir pas mūsų rėmėjus, bičiulius, 
lietuvišką jaunimą ir pas visus tautiečius. 
1960 metais būtinai turime pakelti pre
numeratų skaičių. Visus surinktus pinigus 
jau iki spalių vidurio išleidome. Iki metų 
galo turėsim verstis iš senesnių metų 
likučių, kai dar turėdavom daugiau pre
numeratų. Jei prenumeratų skaičius ne
pakils, likučiai greit pasibaigs. Tad, 
matydami rimtą padėtį, sukruskime ir 
išlaikykime mūsų "Sk. Aidą". (Vajaus 
taisyklės paskelbtos 1959 m. spalių mėn. 
"Sk.Aido" numeryje).
3. Vajaus darbą pradėkime tuojau ir bai
kime dar prieš terminą. Surinktas pre
numeratas siųskime Administracijai ne
delsiant. 1960 metais "Sk.Aidą" tebus ga
lima siųsti tik tiems skaitytojams, kurie 
iki 1960 m. sausio mėn. vidurio prenu
meratas apmokės ar paprašys jas pra
tęsti. Seniau, kaip kvieslį, "Sk. Aido" 
sausio - vasario numerius siųsdavom ir 
tiems skaitytojams, kurie prenumeratų 
dar būdavo nepratęsę. Dabar dėl lėšų 
stokos negalėsime tai padaryti. Todėl 
labai prašoma su užsakymais pasisku
binti, ir mielas svečias "Sk. Aidas" visus 
lankys reguliariai.
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4. Kaip ir seniau, užsakykime "Sk. Aidą" 
savo sesėms ir broliams, esantiems Vo
kietijoje ar kitur. Nebūkštaukite, kad ne
turite jų adresų. "S. A". Administracija 
adresų turi ir vėliau paskelbs, kam Jūsų 
užsakytas "S. A", siunčiamas. Mūsų sesės 
ir broliai bus labai dėkingi už puikią Ka
lėdinę dovaną "Sk.Aidą".
5. Atkreipkite dėmesį į naują "S.A".Admi
nistracijos adresą. Rašykite tuoj. Duoki
te sugestijų pasiūlymų-pageidavimų.

Dar kartą labai prašoma - vykdyki
me "SA" vajų visu atsidėjimu. Tada ir 
rezultatai bus daug geresni. Dirbkime ir 
budėkime !

Visiems labai nuoširdžiai dėkoja ir 
daug sėkmės linki -

s. L.Eimantas 
"SA" Administratorius

SKAUTIŠKĄJĮ GYVENIMĄ
PAŽINSI SKAITYDAMAS

SKAUTŲ
AIDĄ.

* LSB Vilkiukų Skyrius išleido savo ap
linkraštį Nr.2. Su šiuo aplinkraščiu vil
kiukų vienetų vadovams išsiuntinėti ir 
nurodymai metiniam vienetų veiklos pla
nui sudaryti. Aplinkraštyje, kalbant apie 
vasaros stovyklas, tuntininkai bei vieti
ninkai prašomi 1960 mt. stovyklų plana
vime nepamiršti ir vilkiukų stovyk
lų, kurios Atlanto rajone jau sėkmingai 
pravedamos.

* LSB Skautų Skyrius išleido Aplinkraštį 
Nr. 1. Tobulesnis skautas, geresnis vie
netas - 1959/60 mt. Brolijos siekimas, 
šio tikslo siekiant, Aplinkraštyje patei
kiamas išsamus darbo plano pavyzdys 
kalendorine tvarka.

* Į redakcijos kvietimą pasisakyti "Skau
tų Aido" turinio klausimais ligi šiolei at
siliepė 11 skaitytojų, prisiųsdami už
pildytas anketas. Skaitytojų pasisakymai 
bus pradėti spausdinti specialiame laik
raščio skyrelyje ateinančių metų pirmuo
siuose numeriuose.

Geriau vėliau, negu niekada
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