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VYSKUPAS IR VELNIAS, Igno Šeiniaus 
apysakos, 1959, išleido "Lietuvių Dienų" 
leidykla. Tiražas 1200 egz., viršelio ap
lanką piešė dail. A. Korsakaitė,kaina$3.00, 
230 psl. Kas tik lietuviškai skaito, Igną 
Šeinių pažįsta. Jo raštų ištraukų yra mo
kyklų skaitymuose, chrestomatijose, ne
mažai jų išleista ir atskiromis knygomis 
lietuvių ir švedų kalbomis. "Vyskupas ir 
velnias" yra jo paskutinysis veikalas. 
Lengvas stilius, taikli satyra, trum - 
pais palyginimais kuriami platūs vaizdai, 
simboliais gilios mintys. Jaunimui, kaip 
ir visi Šeiniaus raštai, skaityti lengva. 
Knyga rekomenduotina visiems.

LIETUVIU DIENOS, lapkritis 1959; šiame 
numeryje gausu mūsų bendradarbio VI.Ba
cevičiaus nuotraukų. Pristatomas prof 
v. s. J.Kuprionis su dukra. V.Pakalnis ra
šo apie Lietuvos partizanus. Žurnalo pre
numerata $6.00 metams bet kuriame kraš
te.

MŪSŲ VYTIS, Nr. 5, rugsėjis spalis,1959. 
Šiame nr. rašo A. Saulaitis, jr., fil. J. 
Damauskas, D. Meilutė, R.Kuzavinis ir kt 
Numeris iliustruotas ASS gyvenimo nuot
raukomis .

BUDŽIU, LSB leidinėlis skautų vadovams, 
MV priedas Nr. 5. Mokomoji medžiaga 
įdomi, žinotina, pailiustruota.

ŠIŲ METŲ "SKAUTŲ AIDO" 
NUOLATINIAI BENDRADARBIAI

Alfa Sušinskas, Alvydas Tautkus, Ole
gas Gešventas, Dalia Adomkaitytė, Ge - 
rardas Juškėnas, Vida Mikuckaitė, Leo
nas Knopfmileris, Aleksas Matonis, Vy
tautas Anilionis, Kunigunda Kodatienė, 
Vytautas Čepas, A. Gysas, Vladas Bace
vičius, Stasys Dabkus, Antanas Krausas, 
Algis Banevičius, Lidija Čepienė, Stepas 
Kairys, Bronius Juodelis, Tautvydas Gai
lius, Nijolė Jankutė, Algis Eimantas, 
Gražina Bagdonienė, Juozas Karasiejus 
Z. Koronkevičius, Petras Molis, Pranas 
Pakalniškis, Leonardas Eimantas ir kiti.

Nuoširdus ačiū visiems bendradarbiams. 
Redakcija tiki, kad ir ateinančiais metais 
mielieji bendradarbiai nepagailės "Skau
tų Aidui" valandėlių... minčių... eilu
čių ...

ŽAIBAS, Worcesterio Nevėžio tunto laik
raštis, Nr.9, 10 psl. Minima Kariuomenės 
šventė, X-toji Džiamborė, daug vietinių 
žinių , jumoro.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
Centro Valdybos biuletenis Nr. 19, 9 psl.

MAGYAR CSERKESZ, vengrų skautų 
laikraštis, spalis 1959. Iliustruotas X-to- 
sios Džiamborės nuotraukomis.

* Amerikos skautų žurnalas Boys Life 
š. m. lapkričio mėn. numeryje viršeliu ir 
atskiru straipsniu paminėjo skautiškus 
pašto ženklus. Viršelyje matome ir Lie
tuvos Skautų Brolijos Vadijos Detmolde iš
leistąjį pašto ženklą, o straipsnyje lietu
viški skautiški pašto ženklai paminėti 
trim atvejais, įskaitant ir U Tautinės Sto
vyklos metu perspausta skautišką pašto 
ženklą. Boys Life turi 1.900.000 skaity
tojų.

šio nr. viršelis 

nuotrauka K. L . Mus t e ikio
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1959 m. gruodžio men. Nr.12.

BETLIEJAUS ŠVIESOJE

Alfa Sušinskas

Kalėdos! Visi krikščionys jų laukia ir 
visaip ruošiasi jas sutikti. Deja, daugelis iš 
jų savo kalėdini lūkestį suveda į dovanas, 
1 blizgučius, į svečia vimąsi ir į puošnų 
pasismaginimą, visai nuošaliai palikdami 
tikrąją Kalėdų prasmę: Viešpaties Jėzaus 
Kristaus gimimo minėjimą ir žmogaus nu
silenkimą Jam bei susitaikymą su Juo.

įvairūs pirkliai ir pelno žvejotojai pui
kiomis reklamų spalvomis ir rėkiančia mu
zika skelbia kalėdinį metą, jieškodami sa
vo kišenės papilnėjimo, o ne Viešpaties 
garbės ir ne žmogaus sušventėjimo. Dau
gelis vadinamųjų krikščionių, praradę savo 
dvasinį krikščioniškumą, laukia Kalėdų 
kaip kokios metinės ar socialinės progos, 
kada jie, išpuošę savo namus ir patys iš- 
sipuošę, galės sėstis su svečiais prie skaniais 
valgiais apkrauto kalėdinio stalo, kada jie 
galės šnekučiuotis apie viską, tik ne apie 
Išganytojo gimimą, ne apie atpirktąjį žmo
gų, ne apie laimę būti krikščionimi...

Žiemoj grožis Ir džiaugsmas. Nuotr. St. Dabkaus

Tebūna ramios ir džiaugsmingos šventos Kalėdos, darbingi, troškimų 

išsipildymo 1960 metai visiems LSS-gos nariams-ėms, tėveliams, 

"Skautų Aido" bendradarbiams ir skaitytojams.

"SKAUTŲ AIDAS
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Šitokie žmonės s'venčia Kalėdas ant savo 
stalo, bet ne savo sielose: šitokie pamiršta, 
kad kalėdinis džiaugsmas glūdi ne išori
niame puošnume, bet tikinčiojo širdyje, 
pilnoje kalėdinės meilės Dievui ir artimui, 
pilnoje kalėdinio šventumo, kylančio iš 
žmogaus taikos su Dievu,

Kalėdos yra grynai religinė šventė, 
turinti labai gilią prasmę ir aiškų tikslą. 
Besiruošiant Kalėdoms ir jas bešvenčiant, 
pirmoje vietoje turi šviesti Viešpaties Jė
zaus gimimo.faktas. Visą kalėdinį žmogaus 
gyvenimą turi apimti religinė, krikščio
niška nuotaika.

Visai tinka, kad krikščionys stengiasi 
švęsti Kalėdas kuo iškilmingiausiai, ir išo
rine puse jas visaip minėdami. Tačiau tik
ras krikščionis nepaskęsta vien išoriniame 
Kalėdų minėjime, jų religinę prasmę nu
stumdamas _ į užkampį, ją pamiršdamas 
arba net jr visai jos neturėdamas. Kalėdos 
neturi būti paverstos vien prekybos, dovanų 
pasikeitimo ir pasaulinių pramogų proga. 
Krikščionybės pradžioje Kalėdos buvo vien 
religiškai švenčiamos, nieko pasauliško į 
jas neįterpiant: visas pirmųjų krikščionių 
gyvenimas Kalėdose tesisuko vien apie 
Kristaus gimimo minėjimą, ir jis buvo pil
nas religinio džiaugsmo bei maldų, kurio
mis krikščionys dėkojo Viešpačiui už At
pirkėjo atsiuntimą į žemę žmonėms at
pirkti ir išganyti. Suprantama, gyvenimui 
įvairėjant ir besikomplikuojant, į Kalėdų 
šventimą pateko daug ir pasaulinių papročių 
bei iškilmių. Visa tai nėra bloga tol, kol 
grynai religinė Kalėdų prasmė yra kalėdi
niu centru, kol Kalėdų minėjime vyrauja 
krikščioniška dvasia, kol Kalėdose Kūdikė
liui Jėzui duodama tinkama vieta.

Tikroji kalėdinė dvasia reiškiasi krikš
čionių meile Viešpačiui, jų tarpusavio mei
le ir širdies parengimu Kūdikėliui Jėzui su
tikti. Tinkamam Kalėdų šventimui krikš
čioniškoji meilė ir širdies grynumas yra 
būtinos kalėdinės krikščionies .žymės. Be 
krikščioniškosios meilės ir be širdies gry
numo Kalėdos netenka savo prasmės, ir 
jos telieka iškilmingos ceremonijos, ne-

BRANGIEJI LIETUVIŠKOSIOS SKAUU-
JOS ŠEIMOS NARIAI
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Kūčių-Kalėdų proga, kai lietuviš
kos šeimos susirenka meilės puotai 
prie namų židinio, kai atšyla žmo
gaus širdis ir atsiskleidžia jo dvasia, 
mes, Jūsų dvasios Vadovai,
me su Jumis pasidalinti šių švenčių 
džiaugsmu ir palinkėti Jums gausios 
dangaus palaimos. Tegu Dievas, kurį 
mes nuoširdžiai išpažįstame savo 
šūkiu, lydi mus visus j Naujuosius 
Metus naujiems darbams Jo garbei. 
Tėvynės labui ir artimo palaimai.

ps. Kun. Dr. V. Cukuras 
Pirmijos Dv.Vadovas

ps. Kun. J. Pakalniškis
• Brolijos Dv.Vadovas

vs. Kun. St. Yla
Seserijos Dv.Vadovas

pasiekiančios žmogaus širdies, nes ta širdis 
yra mirusi kalėdinei prasmei. Kur esti 
tikroji kalėdinė Viešpaties ir žmogaus mei
lė, ten būna ir atleidimas, susitaikymas, 
nusižeminimas, pamaldumas, ten yra 
gyvas, veiksmingas noras pašalinti iš savo 
privatinio gyvenimo viską, kas nesiderina 
su Išganytojo Evangelija, kas yra priešinga 
Jo dvasiai ...

Kalėdas tinkamai švenčia tas krikščionis, 
kuris savo kalėdinį išgyvenimą išreiškia 
krikščioniška meile ir širdies grynumu, su
jungtu su išoriniu galimu ir deramu iš
kilmingumu.

Negęstanti kalėdinė Betliejaus šviesa 
yra išganymas tiems, kurie keliauja žemės 
kelionę, jos spindulių vedami.
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Temple Bailey

Vertė Nijolė Jankutė

- Svogūnai pavirs sidabru, o morkos auk
su, - pasakojo Mergytės Mama.

- O bulvės - dramblio kaulu, - pridėjo 
Mergytė, ir jos abi juokėsi.

Mama laikė baltą dubenį ant kelių ir 
piaustė į jį daržoves. Sunkiausiai davėsi 
svogūnai: jie spaudė ašaras.

- Bet ašaros pavirs perlais, - kalbėjo 
Mergytės Mama ir taip smagiai nusišypsojo, 
kad ašaros nudžiūvo beriedėdamos.

Tuo metu pro duris įėjo Kaimynė.
- Tai ką judvi veikiat?
- Mudvi ruošiamės kept daržovinį pyra

gą Kalėdoms, - atsakė Mama.
- Ir mūsų svogūnai - sidabriniai, mor

kos - auksinės, o bulvės - dramblio kau
lo ... - sučiauško Mergytė.

- Nieko nesuprantu! - burbtelėjo Kai

mynė; - mes Kalėdoms turėsim kalakutą, 
austres ir spanguolių tyrę.

Tačiau Mergytė visai nekreipė dėmesio 
į viešnios kalbą. Ji plojo katutes.

- O mes... o mes kepsim daržovių py
ragą! Ir svogūnai pavirs sidabru, o morkos 
auksu!

- Sakei jau, sakei,-niurnėjo Kaimynė , 
- turėtum suprasti pagaliau, kad jokie svo
gūnai nepavirsta sidabru ...

- Ot ir pavirsta! - nenusileido Mergytė, 
ir jos veideliai žydėjo kaip raudonos rožės.

- Bėk, mažyte, paieškoti Murkt. Jis 
išėjo į kiemą ir sušals, - skubiai prabilo 
Mama.

- Užsivilk raudonąjį megztuką ir užsi
dėk raudonąją kepuraitę.

Kai Mergytė išstraksėjo kieman kaip

Is kairės l dešinę: s. A. 
TYeinys, Žalgirio tunti - 
ninkas, p. P. Dar gi s, S LA 
Prezidentas, dr. M. J. Vi- 
nikas, S LA gen. sekre
torius ir Sąjungos Tary
bos pirm. dr. v. s, V. Čepas 
ordino "Už Nuopelnus" į- 
teikimo dr. M. J. Vinikui 
proga Bostone.
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linksmas raudongurklis, Kaimynė priekaiš
tingai tarė:

- Ji jau užtektinai didelė žinoti, kad 
svogūnai nesidabriniai.

- Bet jie sidabriniai! - atsiliepė Mama ,
- ir morkos auksinės, o bulvės ...

- Kokia kvailystė! Kokia kvailystė! - 
pertraukė ją Kaimynė, paraudusi iš pykčio.

* Visai nekvailystė, - tvirtino Mama. 
Jos mėlynos akys blizgėjo lyg safirai.

- Neturtingi žmonės džiaugiasi ir pa
čiais mažiausiais dalykais. Mes turėsim 
šventėms tik daržovių pyragą, bet svogūnai 
bus sidabriniai...

Plonos Kaimynės lūpos piktai išsišiepė.
- Jei būtum nors kiek protingesnė, šį 

kartą nereikalaučiau sumokėti nuomos.
Mergytės Mama tylėjo valandėlę.
- Argi taip kvaila palengvint sunkumus 

gražia svajone? - pasakė ji švelniai.
- Hmmm, - murmtelėjo Kaimynė, sės

dama j kėdę.
- Daržoviųpyragasyradaržovių pyragas. 

Aš niekada nemokyčiau vaiko vadinti daik
tus klaidingais vardais.

- Aš ir nemokau. Tik noriu, kad mano 
mažytė jaustų, jog tas Kalėdų pyragas bus 
kažkas skanaus ir nepaprasto.. .Užtai sakau, 
kad svogūnai - sidabriniai ...

- Nustok svaičiojus! - nutraukė ją Kai
mynė, - ir verčiau kuo greičiausiai sumo
kėk nuomą.

Tai pasakiusi, ji išdidžiai atsistojo ir 
išėjo. Mergytės Mama paliko viena. Jos 
akys buvo kaip audringa jūra.

Netrukus iš kiemo sugrįžo Mergytė. Ji 
{straksėjo vidun lyg zylė, o ją sekė didelis, 
juodas katinas, kuris pastatė kubrį ir pasa
kė - murkt.

- M antyte .kodėl mes nekepam kalakuto?
- staiga paklausė Mergytė.

-Todėl, kad mes esam patenkinti, — 
linksmai atsakė Mama.

- O kas yra "patenkinti" ?
- Patenkinti yra tokie žmonės, kurie 

džiaugiasi viskuo, ką jiems Dievas duoda. 
O mums Dievas davė daržovių pyragą! -pa

aiškino Mama ir pabučiavo savo dukrelę.
Pavakare, Mergytė išgėrė puodelį pieno 

ir atsisėdo Mamai ant kelių.
- Pasek pasaką!
- Ne. Geriau kalbėkim apie Kalėdų do

vanas, - pasiūlė Motina.
- Gerai. Kalbėkim! - sutiko mažoji, ir 

Mama paklausė:
- Kokią dovaną tu labiausiai norėtum 

gauti? Labų - labiausiai?
- Lėlę! Lėlę! - sušuko Mergytė, - su 

rausva suknute, su mirksinčiomis akimis ir 
su batukais... ir su kojinaitėm... ir kad 
jos plaukai būtų garbanoti... ir ...

Mažoji nutilo uždususi, bet, kai atgavo 
kvapą, paklausė.

- Otų, mamyte? Ką tu labų - labiausiai 
norėtum gauti?

- Aš norėčiau šokoladinės pelės, - trum
pai pagalvojus atsakė Mama.

-Šokoladinės pelės?! Fui! - susiraukė 
Mergytė, - argi tu tikrai norėtum gaut šo
koladinę pelę ?

- O kodėl ne?
- O todėl, kad šokoladinė pelė yra ... 

yra visai niekas ...
- Ne, mažyte. Šokoladinė pelė gali būt 

daug kas, - aiškino mama.
- Ji gali būti "Pelytė, kuri gyveno laik

rodyje" ir "Pelytė Mice” ir "Tttys aklos 
Pelės", na ir ...

Mergytės akutės žiburiavo.
- O! Pasakok, pasakok!
Ir Mama pasakojo, kaip tokią pelę būtų 

galima padėt ant laikrodžio, kaip ją būtų 
galima paslėpt nuo katino Murkt po kėde, 
kaip su dideliu peiliu jai būtų galima nu
plauti skanią uodegą ir pagaliau - ją visą 
suvalgyt. Mergytė klausėsi ir rijo seilę.

- Ir ta pelė būtų netikra pelė?
- Ne. Tik šokoladinė. Su kremu viduje...
- Mamyt, ar tu manai, kad aš gausiu ją 

dovanų Kalėdoms ?
- Nežinau.
- Ar pelė būtų geriau už lėlę ?
Motina susimąstė.
- Pupa, - tyliai pasakė ji, - mama su-
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taupė pinigų lėlei, bet Kaimynai nori nuo
mos ...

- Argi tėtė neturi daugiau pinigų ?
- Vargšas tėtė ilgai sirgo...
- Bet jis pasveiko I
- Taip. Tačiau jis skolingas daktarui ir 

vaistinei. Jis turi užmokėti už tavo raudo
nąjį megztuką ir už Murkt pienuką, ir už 
daržovių pyragą.

- Kaimynės Berniukas sako, kad mes 
neturtingi, mama ...

- O, mes turtingi, pupa! Mes turim 
meilę, vienas kitą, ir katiną Murkt.

- Kaimynė neleidžia Berniukai laikyti 
katino, - čiauškėjo toliau Mergytė, - bet 
jam nupirks radiją.

- Ar tu geriau norėtum turėt radiją ar 
Murkt?

Mergytė net pasipurtė.
- Nereikia radijo! Ne, ne, ne! Aš noriu 

turėti Murkt. Murkt - labų labiausiai !
Tai išgirdęs, Murkt nušoko nuo šiltos 

prieždos ir, užsikoręs ant Mergytės kelių, 
ėmė murkti. Jis tai pūravo, tai ūkė, lyg 
tolimos girnos, ir Mergytė ėmė snausti. 
Saldžiai suglebusią nunešė ją Mama į lovą , 
o pati, užsimetus skarą, išėjo. Lauke ją 
pasitiko šaltas vakaras ir sunkūs debesys. 
Tik toli už juodų medžių dar blizgėjo auk
sinis ruožas, kur sudegė saulė.

Mergytės Mama skubėjo į Kaimynės 
namus. O tenai darbas virte virė. Karštoj , 
prikvipusioj virtuvėj sukinėjosi Kaimynė, 
dvi tarnaitės ir Kaimynės Marti, atvažiavu
si svečiuosna Kalėdų šventėms. Ant didžiu
lės plytos valgiai šuto, valgiai garavo, 
valgiai kepė ir kvepėjo ...

- Skubame apsiruošt šiandien, - kalbėjo 
Kaimynė, - nes ryt ateis dvylika svečių 
Kalėdų pietums.

- Nesuprantu, kodėl tu taip vargsti, tu
rėdama dvi tarnaites, - aštriu balsu atsi
liepė jos Marti.

- Aš nevargstu, o dirbu. Aš mėgstu dirb
ti, ir pas mane nėra vietos tinginėms.

- Aš netinginė ! Atsiprašau! Pašoko už
sigavus! Marti, - bet jei man į svečius at

važiavus, reikės pačiai virtis pietus, aš 
geriau jų nevalgysiu !

Ir išeidama Marti trenkė durimis, o jos 
akyse blizgėjo pykčio ašaros.

- Gerai, kad išsivilko! - sušvokštė Kai
mynė, - kitaip - būčiau išvariusi!

Jos akyse šokinėjo piktos kibirkštėlės, 
bet ašarų nebuvo.

- Tai ką? Atnešei nuomą? - pagaliau 
atsisuko Kaimynė į Mergytės Mamą.

Mama padavė jai pinigus, ir Kaimynė 
išėjo parašyti kvitą. Niekas nepaprašė Ma
mą sėstis. Ji stovėjo vidury virtuvės ir uodė 
skanėstų kvapus, žiūrėdama į kalną maisto , 
kurio jos šeimai būtų užtekę visam mė
nesiui.

TUo metu į virtuvę įbėgo Kaimynės 
Berniukas.

- Ar tu esi Mergytės Mama? Paklausė 
jis.

- Taip.
- Ar jūs turėsit eglutę?
- Taip.
- Ar tu norėtum pamatyt manąją?
- O, žinoma!
Ir Berniukas nusivedė Mergytės Mamą į 

didžiuli salioną. Ten stovėjo eglė iki lubų, 
apkabinėta tūkstančiais žaisliukų. Ant jos 
kvepiančių šakų suposi raudoni ir žali obuo
liai, auksiniai ir sidabriniai sviediniai, 
skambėjo auksiniai ir sidabriniai varpe
liai, o po ja buvo priversta žaislų mažiems 
berniukams ir mergaitėms. Tarp jų, gra
žiausia už visus, gulėjo didelė lėlė su 
rausva suknele!

Kai Mergytės Mama pamatė lėlę, jai 
taip suspaudė širdį, kad ji vos susilaikė ne
pagriebusi to gražaus žaislo ir neišbėgusi 
lyg vagis.

- Tai puikiausia eglutė visoj apylinkėj !- 
gyrėsi Berniukas, - bet nei mama, nei tėtė 
nežino, kad jau aš ją mačiau.

- Nežino? - Nusistebėjo Mergytės Mama.
- Ne! - Nusijuokė Berniukas, - man pa

tinka juos apgauti.
- Argi? O man atrodo, kad įdomiausias 

dalykas pasauly būtų šios eglutės nepama-
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tyti.
- Kodėl ? - išpūtė akis Berniukas.
- O todėl, - kalbėjo Mergytės Mama 

toliau, - kad įdomiausia būtu., jei kas nors 
tau užrištų akis, kietai, kietai, ir vedžiotų 
iš kambario į kambarį, kol tau apsisuktų 
galva. Pagaliau, kai tu nebežinotum, kur 
esi, staiga kas nors nuimtų raištį, ir prieš 
tave stovėtų eglutė - žiburiuota ir nuostabi !

Mergytės Mama nutilo, bet jos švelnaus 
balso aidas skambėjo kambary lyg varpelis.

- Ar tau iš tikrųjų kas nors kada nors 
užrišo akis? ~ stebėjosi net mirksėdamas 
Berniukas.

- O taip !
- Ir vedžiojo is kambario į kambarį ?
- Taip.
- Ooo! Bet šitaip neatsitinka mūsų na

muos ... Jie čia sakytų - kokia kvailystė 1
Mergytės Mama juokėsi.
- Ar tu irgi manai, kad tai kvailystė?
- O ne! Ne!
Berniukas virpėjo iš įdomumo, irMer- 

gytės Mama ištiesė jam ranką.
- Ateik pas mus pažiūrėti eglutės.
- Šiąnakt?
- Ne. Ryt rytą. Anksti.
- Prieš pusryčius?
Moteris linktelėjo.
- Ateisiu.
Ii taip jie susitarė, k pasispaudę rankas. 

Mergytės Mama sugrįžo į virtuvę, pasiėmė 
nuomos kvitą ir išėjo. Lauke jau buvo visai 
tamsu. Vakaruose nebešvietė auksinis ruo
žas; tik vėjas dūsavo nuogose medžių sa
kose.

Namie moteris paruošė vakarienę ir pa
rimo lange. Kai po valandėlės juodoj to
lumoje išniro švieselė ir artėjo lyg didelė 
žvaigždė, ji pribėgo prie durų ir plačiai 
jas atvėrė. Netrukus slenkstį peržengė 
Mergytės Tėvas, laikydamas blūsčiojančią 
lempą rankoje.

- Kaip gera tave matyt, brangioji, po 
ilgos dienos! - kalbėjo jis, ir moters širdis 
džiugiai plakė, nes tie žodžiai buvo tikri.

Valgant vakarienę, Mergytės Mama pa

sakojo dienos įvykius, o kai priėjo prie 
Kaimynės ir nuomos, ji tarė:

- Šitą nuotykį pasakosiu tik todėl, kad 
jo pabaiga yra laiminga.

Mergytės Tėvas švelniai suėmė Mamos 
rankas.

- Ten, kur tu esi, viskas visada baigiasi 
laimingai ...

- Klausyk! Štai, toji laiminga pabaiga , 
- kalbėjo Mama, ir jos akyse blykčiojo 
safyrai.

- Kai ėjau užmokėti nuomos, jaučiausi 
prislėgta vargo ir neturto. Ibo momentu 
norėjau turėti lėlę mūsų Mergytei ir kny
gas tau, ir užburtą kilimą, kuris nuneštų 
mus visus toli toli nuo rūpesčių ... Tačiau , 
kai įžengiau į Kaimynės virtuvę ir pama
čiau skanėstus ir kepsnius, o salione pa
sakišką eglutę, pagalvojau apie mūsų ma
žą namelį ir nudžiugau, kad gyvenu jame.

- Kodėl nudžiugai, miela?
- Todėl, kad mūsų namely yra meilė; 

ten - neapykanta ir apgavystė. Jie visi ba
rėsi, o jų pietus bus lyg sudiržusi mėsa. 
Tačiau pas mus gyvena kūdikio pasitikėji
mas Dievo gerumu ir drąsa vyro, kuris ko
vojo už savo tėvynę...

- k niekad nenusimenanti moteris - 
namų palaima, - pridėjo Mergytės Tėvas, 
glausdamas Mamą prie savęs .

Tuo metu atrodė, kad vėjas nurimo, ir 
medžiai nebedejavo, ir aukštai aukštai 
giedojo angelai.

Tą naktį Mergytės tėvai ilgai vakaravo. 
Jie spragino kukurūzus ir spaudė juos į bal
tas gniūžtes. Jie virė sirupą su riešutais ir 
darė saldainius. Jie iškarpinėjo juokingus 
Kalėdų nykštukus iš popierio ir dažė jų 
švarkelius raudonai. O kai viskas buvo pa
baigta, Mergytės tėvai sudėjo kukurūzų 
gniūžtes, ir saldainius, ir nykštukus ir ilgą 
žvakę į didelį krepšį. Tada Mergytės Mama 
išėmė iš stalčiaus šokoladinę pelę.

- Padėkim pelytę ant laikrodžio, - 
kalbėjo ji, - nes mūsų mažoji žvelgs tenai 
vos tik pabudusi. Taip šokoladinė pelė at
sirado ant laikrodžio ir atrodė lyg gyva.
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Pulk. J. Žukai kalba skau
tams iškilmingos sueigos 
metu Cleveland©.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Tokia gyva, kad, žiūrėdamas aukštyn, 
Murkt laižė savo juodą snukutį.

- Stebėtumeis, kaip lengvai mūsų Mer
gytė pamiršo lėlę, - sakė Tėvui Mama.

- As manau, jai patiks eglutė.
- Žinoma! Bet mes turėsim anksti kel

tis.
- Taigi. Ir tu, mielas, turėsi išeit pirma 

ir uždegt žvakę.
« • *

Kalėdų rytą Kaimynės Berniukas atsi
kėlė labai anksti. Dar visi miegojo, o jis 
jau stovėjo ant mažojo namelio laiptų, 
pūsdamas nušalusias rankas visai taip, 
kaip neturtingi vaikai Kalėdų pasakoj, 
kurie neturėjo pirštinių. Tačiau jis buvo 
turtingas ir turėjo tiek daug pirštinių, kad 
nebežinojo, kur dėti. & dėl to, išbėgdamas 
is’ namų, visai pamirs’o jas užsimauti.

Buvo dar tamsu, tačiau rytuose dangus 
pamažėl! blyško, ir taip paslaptingai švy
tėjo, kad Berniuko s’irdis daužėsi is' susi
jaudinimo. Jis dar niekada nebuvo anksti 
rytą lauke. Jis keldavo vėlai, laukdamas, 
kada pas'auks pusryčių. Pusryčius valgant, 
tėvas visada bardavosi, o mama raukyda
vosi. Tačiau ši diena prasidėjo tartum ne
išpasakytas nuotykis, ir po sidabriniu dan
gum vaikas jautė jos burtus.

Staiga pasigirdo žingsniai, ir iš už namo 

kampo išlindo plona aukšta žmogysta su 
tuščiu krepšiu rankoje.

- Labą rytą! Linksmų Kalėdų! - pasakė 
ji, ir Berniukas lengvai atsiduso, nes tai 
buvo Mergytės Tėvas, o ne koks vaiduoklis. 
Jie abu įžengė vidun, o ten stovėjo papuoš
tas stalas, padengtas keturiems.

- Greit sėsim valgyt, - tarė Mergytės 
Tėvas, - reikia pasistiprint prieš išvyks
tant.

- Mes eisim kur nors? - nustebęs klausi
nėjo vaikas, - juk aš atėjau pažiūrėt jūsų 
eglutės.

- Taip, taip. Bet mūsų eglutė yra toli ...
Berniukas nebespėjo nieko daugiau pa

klausti, nes iš kito kambario išėjo Mergytės 
Mama ir, pridėjusi pirštą prie lūpų, tyliai 
pradėjo:

- Tuk-tuk, laikroduk!
- Kas ten? Ar lėlytė?
- O ne ...
- Tai pelytė! - pasigirdo is’ miegamojo 

Mergytės balselis.
- Pelytė tupi ant laikrodžio, mama!
Ji išbėgo į virtuvę naktiniuose marški

niuose, sukdamos! ant vienos kojos ir plo
dama rankutėmis. O kas dėjosi toliau, 
buvo taip įdomu ir nepaprasta, kad Ber
niukui atrodė lyg sapnas. Šokoladinė pelė 
keliavo nuo laikrodžio po kėde ir iš po
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Sesė M. Juikėnaftė svei
kina tuntininkę pi. A. Pe
ni katukienę. Clevelandas.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

kėdės ji kis'o uodegą po peiliu, bet ma
žytė gailėjo uodegėlę piauti. Mergytės 
tėvai žaidė kartu, juokdamiesi ir išraudę 
ir dainuodami.

- Tuk - tuk, laikroduk !
- Kas ten? Ar lėlytė?
- O ne - tai pelytė !
- Tuk - tuk nenugriūk !
- Uodegos nenulūžk !

Berniukas stovėjo kampe, užėmęs kva
pą. Jis bijojo pajudėti, kad šis žavingas 
sapnas nenutrūktų, ir nereikėtų pabust 
vienam savo mezginiuotoj lovoj ar prie 
pusryčių stalo su įpykusiais tėvais.

Pažaidus! Mergytė atsisakė suvalgyt šo
koladinę pelę.

- Ne, ne, Mamyte! Ji yra mano bran
giausia Kalėdų pelytė !

- Gerai, jau gerai. Nevalgyk. Padėkim 
ją vėl ant laikrodžio, kad Murkt nepagautų, 
kol mes sugrįšim.

- Ar mes išeisim Hšpūt ė akis Mergytė.
- Taip, pupa.
- Kur ?
- Paieškot Kalėdų.
& tai buvo viskas, ką Mergytės Mama 

teikėsi paaiškint.
Kai jie susėdo pusryčiauti, Mergytės Tė

vas palenkė galvą ir tarė:
- Brangus Kūdiki Kristau, šį Kalėdų rytą 

palaimink vaikus, o mums padėk išlaikyti 
jaunas širdis, pilnas meilės Tau.

Berniukas klausėsi, klausėsi, ir pasidarė 
jam taip šilta, taip jauku, net norėjosi 
verkti.

Po pusryčių jie visi iškeliavo į mišką. 
Jie brido sniegu tolyn ir tolyn, o Mergytės 
Tėvas pūtė mažą dūdelę. Plonas lengvutis 
jos balselis vingiavo tarp medžių, ir Mer
gytė niūniavo, ir jos Mama niūniavo, ir 
visi garsai pynėsi į vieną saldų dūzgimą, 
lyg bičių spiečiuj.

Staiga dūdelė nutilo. Pasidarė visiškai 
tylu ir taip ramu, kad netikėtai pro krū
mus sužibus liepsnelė, degė nemirkčio - 
dama. O liepsnelė buvo raudona žvakė, 
deganti ant mažos tikros eglutės viršūnės. 
Visa eglutė net linko nuo baltu kukurūzo 
gniūžčių ir juokingų nyks’tukų .kurių svar - 
keliuose blizgėjo sidabrinės sagos...

- Pupa, štai mūsų eglutė! Tyliai pasakė 
Mergytės Mama, ir Berniukui atrodė, kad 
plyš jo Širdelė. O, kaip jis norėjo, kad kas 
nors šitaip jam prakalbėtų! Mergytė sėdėjo 
ant Tėvo pečių, o Tėvas laikė Mamos 
ranką. Jie atrodė tartum grandis - auksinė 
meilės grandis. Vaikas prislinko arčiau ir 
palietė Mamos ranką. Moteris apkabino jį.
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tvirtai priglausdama prie savęs. Dabar 
Berniukas pasijuto vėl saugus. Jis žiūrėjo 
į žvakutės liepsną tamsoje ir troško, kad ji 
niekada neužgestų.

Berniukas sugrįžo namo tik vidurdienį, 
bet niekas ten jo nepasigedo. Visi irzo, 
visi pykosi, visi barėsi. Marti pasakė ne
būsianti po tuo stogu nė minutės ilgiau, 
prikalbėjo savo vyrą ir dukrelę, kuriai buvo 
skirta lėlė , ir išvažiavo.

- Laimingos kelionės! Kad kur surūg
tum! - bambėjo Kaimynė ir nė karto nie
kam nepasakė "Linksmų Kalėdų”. Tačiau 
Berniuko širdy kažkas degė ir šildė lyg žva
kutė girioje. Jis priėjo prie motinos:

- Atiduok man rausvąją lėlę.
- Tau lėlę? Nuo kada berniukai žaidžia 

lėlėmis ?
- Aš norėjau ją dovanoti mažajai Mer

gytei.
- Ką? Tj manai, kad tą lėlę pirkau 

vargšams Šelpti? Kokia kvailystė !
- Bet.. bet... Mergytės Tėvai man 

davė Kalėdų dovaną.
- Jie? Oką?
Berniukas atgniaužė ranką ir parodė dū

delę, perrištą raudonu kaspinu.
- Tai tau ir dovana! - išsišiepė nepa

tenkinta motina, - medžio gabalėlis!
Tačiau vaikas žinojo, kad dūdelė buvo 

daugiau negu medis. Tai buvo užburtas 
skudutis, kuris šokdino kojas ir šildė laime 
širdį.

- Aš taip norėčiau jai dovanoti lėlę... - 
vėl sakė jis, glostydamas motinos ranką. 
& Kaimynės žvilgsnis sušvelnėjo. Tur būt, 
ji nebenorėjo prarast antrojo sūnaus Kalėdą 
dieną.

- A, imk sau tą lėlę... - sumurmėjo 
ir išėjo į virtuvę.

Kai lėle nešinas Berniukas atidarė ma
žojo namelio duris, Mergytė ir jos tėvai 
kaip tik sėdo pietauti. Vidury stalo garavo 
daržovių pyragas - karštas, nurudavęs ir 
kvapnus - o Mergytė čiauškėjo;

- & svogūnai pavirto sidabru, o morkos 
auksu ...

Viiada mui lankydavo Mrial «vet Imta učių. H tarpt, 
įtovyklot Vokietijoje. Nuotr. Br. Čepulevtčlem

Berniukas nedrąsiai priėjo prie jos.
- Aš atnešiau tau dovaną...
Jis išvyniojo popietį, ir ten gulėjo - lėlė. 

Su rausva suknele, mirksinčiomis akimis, 
su batukais ir su kojinaitėm ir su garba
notais plaukais.

- Ar ji... ar ji... tikrai mano? - kar
tojo Mergytė, apstulbusi iš laimės.

- Taip, tikrai, - nedrąsiai tvirtino Ber
niukas ir visas baisiausiai nuraudo, nes 
Mergytės Mama jį pabučiavo.

- Ar aš galiu dažniau čia ateiti ir pa
būti tavo vaiku ? - sušnabždėjo jis.

- Žinoma! - linksmai atsakė moteris, 
ir Berniukui atrodė, kad niekas nieko gra
žesnio negalėjo pasakyti.

Kai jis pagaliau išsiruošė namo, Mer
gytės Mama palydėjo pro duris ir ilgai žiū
rėjo į tą mažą, taip mažai mylimą, vai
kutį. t ji verkė, nes turėjo tiek daug mei
lės.. . Tačiau, įėjusi vidun, nusišypsojo.

- O bulvės pavirto dramblio kaulu, - 
kalbėjo ji, kas gali norėti kalakuto, tu
rėdamas tokį pyragą ant Kalėdų stalo !
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Rašo A. Krausas

I. PAKELIUI Į TOLIMUOSIUS RYTOS.
Štai, atėjo valanda išvykti į tolimą ke

lionę atstovauti Lietuvą ir Lietuvių Skautų 
Sąjungą 10-ojoje Tarptautinėje Džiambo- 
rėje. Į lagaminus sudėjęs reikalingiausius 
daiktus ir parodėlei tik pačius būdingiausius 
ir vertingiausius eksponatus, atvykau į 
Essendono aerodromą. Atlydėjusieji mano 
šeimos nariai ir artimieji palinkėjo geros 
kelionės ir sveikam sugrįžti namo. Atsiplė
šus lėktuvui nuo žemės pasileidau į 6000 km 
kelionę Azijon.

Iki Sydnėjaus gavau lėktuve sėdimą 
vietą prie lango ir gerai galėjau stebėti 
tolstantį iš akių Melburną ir grožėtis gra
žia padaira, saulute, besiritinėjančia de
besų pataluose. Pasidžiaugęs skaisčia dan
gaus mėlyne ir jos platybėmis, užmezgiau 
pokalbį su savo kaimynėmis, pagyvenusio
mis australėmis, kurios skrido namo į Syd- 
nėjų. Pagrindinė pokalbio tema buvo šių 
dienų jaunimas ir neigiamos įtakos, vei
kiančios per spaudą, kiną, televiziją. Įsi
traukę gyvai į pokalbį nepajutome, kad 
štai jau ir Sydnėjus. Aerodrome mane su
tiko "Aušros" tunto tuntininkas A.Dudaitis 
ir mano sūnus Arvydas.

Sydnėjuje svečiavausi porą dienų. Čia 
aplankiau skautus ir dalyvavau tunto iškil
mingoje sueigoje, dalyvavau ALB Krašto 
Kultūros Tarybos posėdy, buvau svečiuos 
pas "Mūsų Pastogės" redaktorių J.Veteikį 
ir visą eilę savo artimųjų ir bičiulių.

Liepos mėn. 14 d. susirinkome pas tun- 
tininką A.Dudaitį galutinai kelionei pa-

Mūrų reprezentantai X-roje Džiamborėje iš kairės 
dešinėm N.Ramanauskas, A.Dudaitis, dr. V.Čepas 
ir A. Krausas.

Mūsų vartai su trispalve.
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Vartai paitovyklėa, kurioje buvo įsikūrę lietuviai.

Parodėlei eksponatai.

Filipinų broliukas su papūgėle.

siruošti. Atvyko iš Melbourne mūsų jau
niausias delegacijos narys s. v. v. si. N. Ra
manauskas. Ilgai dėliojome ir svarstėme 
parodos eksponatus ir spaudinius, kad ne
viršytų nustatyto svorio, nemokamai veža
mo. Mat, vieno kilogramo bagažo virš 
normos pervežimas Sydnėjus-Manila kai
nuoja 1/16/2. Vienas keleivis, vykdamas 
turistine klase, tegali paimti 44 svarus ne
mokamai, skrendant į užjūrius. Uio būdu 
teko nemaža krovinio ir palikti namie,

Liepos mėn. 15 d. nustatytu laiku susi
rinkome Mascot aerodrome. Lietuvių dele
gaciją sudarėme trys: du džiamborėn ir 
vienas delegatas į Tarptautinę Vadovų kon
ferenciją. Jau buvo atvykę aerodroman ir 
kitų tautybių skautai. Tuo lėktuvu skrido 
rusų s. G. Kischkowski, keletas australų, 
vienas vengras, vienas iš Naujosios Zelan
dijos, pora australių skaučių, paukštyčių 
vadovių. Žymus nuošimtis keleivių buvo 
skautai. Atlikę paskutinius formalumus, 
išskridome į Filipinus.

Lėktuve vieni su kitais susipažinome ir 
užmezgėme naujas bičiulystes. Mano ke
lionės kaimynas buvo jaunas australų skau
tininkas mokytojas, su kuriuo teko nuošir
džiai pasikalbėti mokyklų ir skautiškais 
klausimais. Sėstelėjęs šalia kito brolio, 
susipažinau su skautavimu Naujoje Zelan
dijoje. Pasikalbėjimas buvo gana įdomus 
ir daug naujo sužinojau apie brolių vei
kimą Australijos kaimynystėje. Atsigai
vinti ir atsikvėpti nuo kelionės buvome su
stoję Brisbanėje ir Darwine. Čia į mūsų 
lėktuvą lipo vis nauji būreliai skautų, 
vykstančių taip pat į džiamborę. Darwine 
pamiršau Victorijos vėsų orą ir staiga at
sidūrėme šilimoje. Juo tolyn skridome ir 
artėjom į Filipinus, juo oras darėsi vis 
karštesnis ir karštesnis, vėsių dienų visą 
kelionę nebeturėjome. Perskridus ekva
torių, mūsų lėktuvas "Southern Spray" kiek 
arčiau pradėjo laikytis žemės. Tuo būdu 
galėjome geriau stebėti po kojom ban
guojantį vandenyną ir pro debesų plyšius 
salas. Netrukus pamatėme visą salyną ,
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šimtais salų, salelių. Tai Filipinų šalis, 
susidedanti is’ 7107 salų.

2. BAMBUKINIS MIESTAS.
Nusileidus Manilos aerodrome, mus pa

sitiko neįprastas kars'tis, foto reporteriai ir 
broliai filipiniečiai su koka kolos buteliais 
atsigaivinti. Is aerodromo mus nuvežė ma
šinomis į vyriausią Filipinų Skautų Sąjungos 
būstinę. Tai gražūs moderniški rūmai prieš 
porą metų užbaigti. Jais galėtų didžiuotis 
ir pačių didžiausių valstybių sąjungos. Pa
pietavę ir kiek atsipeikėję nuo kelionės 
nuovargio, išvykome autobusais į stovyklą. 
Kiekviename is’ autobusų važiavo drauge 
ir po vieną ginkluotą kariškį. Kariuomenė 
talkino savo susisiekimo priemonėmis tūks
tančius skautų pergabenti stovyklom Kelias 
į ją pilnas įvairių susisiekimo priemonių: 
motociklų, automobilių ir sunkvežimių. 
įvairiausių tautų dainos ir skautų pasisvei
kinimai prasiverždavo pro motorų ūžesį. 
Pro autobuso langą labai buvo įdomu ste
bėti egzotiškas padairas, filipiniečių tro
beles ant aukštokų "kojų" pasistiepusias, 
ryžių laukelius, jaučiais važiuojančius ir 
jojančius ūkininkus. 46 mylias pavažiavę, 
pasiekėme Makiling parką Lagūnos ežero 
pakrantėje, kur 300 hektarų plote išaugęs

Džiamborės uždarymo iv. Miiios. Vartai i Džiamborę.

skautų miestas. Nepaprastas gamtovaizdis. 
Pro palmių, akacijų, bananų šakas tviska 
blizgąs saulėje Lagūnos ežero vandens veid
rodis. Lapinės ir palapinės išsidėsčiusios 
lyg ruduoklės tiltais. Vienos keturkampės , 
kitos apvalios, lyg baravykų kepurėmis 
apsi vežusios.

Visi stovyklos pastatai pastatyti iš bam
buko medžio. Štai, stovyklos vadijos būs
tinė - apie 100 jardų ilgumo pastatas. 

Sienos gražiai išpintos bambukinėmis plai- 
šomis, grindys, lubos, langai, durys, 
laiptai padaryti taip pat iš bambuko. Vie
nur pavartoti apvalūs, kitur perskelti, o 
smulkesniems darbams panaudojamos ska
los. Būdinga, kad statyba atlikta be vinių 
ir virvių. Surišimui ir sutvirtinimui varto
jama iš to paties bambuko pagaminti 
raiščiai ir vinys. Filipinuose bambuko me
dis yra labai plačiai vartojamas. Viduje 

namų baldai ir apyvokos daiktai bambu
kiniai: kėdės, stalai, lovos, matracai, 
patiesalai ant grindų, šaukštai, vaisiams 
indai, vandens indai ir 1.1. Išskyrus rūbus, 
avalynę ir virimui puodus, beveik 100 nuo
šimčių gaminama viskas iš bambuko. Skau
tų lapinės ir palapinės įvairiausių formų 
pagamintos iš bambuko, jų stogas užklotas 
iš sausų bambuko lapų yra atsparus van
deniui ir jo nepraleidžia. Tuo tarpu mūsų 
atsivežtinės medžiaginės palapinės tro- 
pikinio lietaus nevisiškai atlaiko ir pralei
džia vandenį. Filipiniečiai dažniausiai gy
vena po keturius lapinėse. Jų lapinės ir 
palapinės yra pritaikytos klimatinėms są
lygoms: apsaugo nuo lietaus ir karštos 
saulės.

Šį bambukinį miestą apgyvendinol2560 
skautų. Iš jų buvo atvykę iš tolimų kitų 
valstybių 2448 delegatai, 8112 filipinie
čių skautų bei 2000 stovyklos administra
cijos pareigūnų. Šion 10-ton Džiamborėn 
is’ 69 skautų tautinių organizacijų pasau
ly, tedalyvavo tik 53. Kai kurios sąjungos 
teatsiuntė tik po vieną atstovą. Iš visos 
Pietų Amerikos tebuvo tik vienas atstovas. 
Egzilų skautai buvo oficialiai pakviesti 
Tarptautinio Biuro dalyvauti Džiamborėje. 
Dalyvavo 5 ukrainiečiai, 5 vengrai, 4 lie-
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Beveik viskas statoma ii
bambuko.

Filipiniečių lapinės, ne
praleidžiančios vandens, 
ii smarkiam lietui lyjant .
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Skyrių veda jūr. s. B. Stundžia, 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

KUR JUS, PASAKORIAI!

Dažnas, tur būt, girdėjote šnekant, kad 
jūrininkai yra dideli melagiai. Nepasaky
čiau, kad tai jau tikra, kaip du kart du yra 
lygu keturiems. Jūrininkai ne dažnai me
luoja, gal greičiau visiškos teisybės nepa
sako, bet už tai taip moka dailiai, kad ir 
menką atsitikimą, nusakyti, kad nejučio
mis žmogus priimi viską už gryną pinigą.

Tarp Australijos ir Naujosios Zelandijos 
jūrininkų buvo pagarsėjusi barka NATAL 
QUEEN ir jos kapitonas Jack Shimmins. Ir 
apie laivą ir apie kapitoną buvo susidarę 
įvairūs, kartais net nuostabūs, pasakojimai. 
Gal daug kas ir nebuvo perdėta, nes jūroje 
kasdien visokių nuotykių pasitaiko, o kar
tais net ir išdaigų.

Pagal žinančiųjų paduotus davinius 
NATAL QUEEN buvo pastatyta Grangemouth 

tuviai, 2 estai, 1 rusas. Kiek vėliau už 
Egzilų Skautų Tarybą gavo pakvietimą ir 
lenkai. Jų dalyvavo trys. Čekai visai kvie
timo negavo. Vienas is’ jų privačiai buvo 
pasirodęs stovykloje.

Egzilams skautams pastovyklės buvo 
paskirtos neblogoje vietoje, prie didžiosios 
arenos. Lietuvių pastovyklėje buvo pasta
tyta vėliavos stiebas, kuriame dienos metu 
mūsų tautinė trispalvė plevėsavo, bambu
kinis kryžius papuoštas palmių lapais, prie 
kurio Rūpintojėlis parimęs, tvorele aplink 
ir vartai su užrašu "Lithuania", dvi pala
pinės, viena parodėlei, kita miegojimui. 

bene Tasmanijoje 1866 metais, o registruo
ta Hobart uoste 1873 m. Tai buvo tvirtas 
231 tonų laivas. Neišvengė ir jis daugelio 
laivų likimo, nes pradžioje šio šimtmečio 
buvo sutriuškintas Adventure įlankoje.

•
Kartą, plaukiant į Naująją Zelandiją, 

kapitonas Shimmins buvo kietai įmigęs a- 
pačioje, kad atskubėjusiam pavaduotojui 
su dideliu vargu pavyko jį pažadinti. Dar 
pusiau mieguistam kapitonui jis pranešė, 
kad į dešinę nuo laivo rago (priekio) pa
sirodė nenumatyta šviesa.

- Nesąmonė,-suburbėjo kapitonasShim
mins, - per mylių mylias čia nieko aplink 
nėra; lipk viršun, ir žiūrėk savo darbo to
liau.

Padėjėjas, atsiradęs ant blikties, ėmė 
burnoti kapitoną, nes šviesa aiškiai buvo 
matoma ir pamažu ryškėjo. Patūpčiojęs 
kurį laiką vietoje, perėjęs kelis kart išil-

Salia įsikūrė ukrainiečiai, is' antros pusės 
- didžioji arena,pastovyklės štabas ir pag
rindinė džiamborės gatvė. Nuo mūsų sker
sai kelią ir laužavietę - vengrai. Estai 
stovyklavo drauge su švedais, su kuriais jie 
atvyko ir neturėjo savo stovyklavietės. 
Taip pat ir rusas. Latvių visai nebuvo. 
Egzilų skautų sugebėjimas dalyvauti esamų 
skaičių laikytinas visai neblogu. Ir mūsų 
keturių delegatų dalyvavimas įrodo, kad 
lietuvių visuomenė labai atstovavimu do
mėjosi ir entuziastingai, skubiai medžia
giniai parėmė.

(Bus daugiau)
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gai blikties, jis nusprendė, kad nieko kito 
nelieka daryti, tik vėl bandyti prižadinti 
kapitoną.

Ilgai nelaukdamas, jis nusliuogė laip
tais žemyn ir "seni" pažadino.

Kapitonas is' pykčio tik pažaliavo, tik 
paraudo jo sprandas ir nugriebė jūrlapį iš 
padėjėjo. Jo akys įsmigo į laivo buvimo 
vietą ir ten likosi kelioms sekundėms.

Netrukus kapitonas vėl tapo padėties 
viešpačiu.

- Prakeiktos žiurkės, - jis suriaumojo , - 
nuėdė švyturį nuo jūrlapio! Kietai dešinį 
bor-r-r-tą , į dešinį br-r-r-tą !

41
Kitas toks jau pagyvenęs pilietis turėjo 

ką papasakoti is” Šiaurės Pakrantės Laivi
ninkystės Bendrovės (Australijoje) gerųjų 
senų dienų.

Ta bendrovė turėjo eilę mažų laiviūkš- 
čių, plaukiojančių tarp Sidney, Newcastle 
ir New South Wales vadinamos "Upių" sri
ties. Tarp daugelio kapitonų, savotiškai iš
siskyrė Jackson, apiekurį buvopinami įvai
rūs pasakojimai.

Kartą tas kapitonas plaukė su senu teki
nimo garlaiviu CITY of GRAFTON is’vienos 
upės uosto į jūrą. Į tas upes laivai Įplauk
davo ir išplaukdavo su potvyniu.

Kapitonui tik palikus vienoje upėjeprie- 
plauką ir atsidūrus srovės viduryje, jūrinin
kas Ritlius ėmė šaukti, kiek tik jo balsas 
išnešė:

-Kapitone užmiršai!.> ir pažeminęs 
balsą pridėjo:

- Septynias dešimtis penkis maišus sy
rup o!

Išsiblaškęs kapitonas pasuko seną žiurkių 
skylę atgal į prieplauką. Atskubėjusiam, 
net uždususiam bendrovės įgaliotiniui kapi
tonas Jackson šūktelėjo:

- Tai ką pamiršau pasikrauti?!
įgaliotinis tik papurtė galvą, bejėgiš

kai mostelėjo rankomis ir tik sumurmėjo -
- Jūs nieko nepamiršote, viskas yra pa

krauta.
Kapitonas, supratęs, kad jis tapo juok

dario auka, paleido burną ir keikėsi kaip

- Prakeiktos žiurkės nuėdė švyturį nuo 
jūrlapio I..

išmanė. Vietinės policijos seržantas bandė 
jį nuraminti, bet uždūkęs kapitonas tol bur
nojo, kol jam keiksmų pritrūko.

Žinote, tie senieji jūrų vilkai buvo kie
ti vyrai. B.

IS ARTI IR TOLI

Toronto, Kanada. 1959 m. vasaros metu 
jūrų budžiai, skautai-ės viso išburiavo 625 
vai., padarydami 1081 jūrų mylią. Pada
rytos 3 kelionės - į Olcott (JAV), į Niagarą 
on the Lake ir į Hamilton. Suruoštos žie
mos, pavasario ir rudens iškylos nuo 1 iki 3 
dienų.
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KORP! “GINTARUI” DVEJI METAI

Discere et navigate 
Pro patriae bono.

Apsistojus po svetimu dangumi ilges
niam gyvenimo tarpui, savojo dangaus mė
lynė labai ryškiai sus'vinta nauju skaidrumu 
ir artimumu ne tik vyresnės kartos asme
nims, bet ir jaunajai lietuviško kamieno at
žalai. Stebėtinai ryškiai savojo dangaus ar
timumas prasiveržia pro dabarties gyve
nimo patogumus, pro oportunistinių "lop
šinių" melodijas tiems, kurie pajėgia min
tis atplėšti aukščiau nuo mindomos žemės. 
Ta neramioji mintis, statanti klausimą ko
dėl, dažnai atsiremia į savojo dangaus 
skliautą ir tada is' minčių išsivysto darbai .

ŽVILGSNIS I GINTARO PAKRANTĘ

Pries' ketvertą metų Čikagoje studentų 
jūrų skautų tarpe, prie savojo dangaus mė
lynės vaizdo, sustiprėjo Gintaro pakrantės 

reginys, Baltijos bangų ošimas ir uostų švy
turių blyksčiojimas, rodąs ateities laisvos 
Lietuvos platųjį kelią į pasaulį. Mintis apie 
ateities laisvą Lietuvą, sujungtą naviga
ciniais keliais su viso pasaulio kraštais, rei
kalavo darbų, paruos'iamųjų žingsnių atei
ties žygiams, reikalavo pačios minties gi
lesnio svarstymo ir problemos pažinimo. 
Akademikų skautų būrelis dar 1955 metų 
pradžioje bandė formuoti studentų jūrų 
skautų židinį, kuris rodė tendenciją pasto
vios organizacijos išsivystymui. Kiek vėliau 
tie patys jūrinės, skautiškosios minties puo
selėtojai studentai įsijungė į Čikagoje įsi
steigusį jūrų budžių vienetą. Idėjos gilesnio 
platesnio pažinimo tendenciją akademi
nėje formoje vystėsi ir toliau,ir tuo pagrin
du 1956 metų pabaigoje jūrų budžių vienete 
jau veikė studentų jūrų skautų valtis. Kilo 
naujos problemos dėl abiejų lyčių akade
minio jaunimo apjungimo tolimesniame 
organizacijos formavime. Ypatingai ta 
problema reikalavo greitesnio sprendimo, 
augant jūrų skautų ir skaučių tuntams ir jų
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Korporantei junjoret Įteikiamo# Korp! "Gintaro" 
spalvos. Nuotr. L.Knopfmilerio

nariams is" vidurinių mokyklų pereinant 
studijuoti į aukštąsias mokyklas.

Stiprus vyresniųjų jūros skautų vadovų 
susibūrimas Čikagoje sudarė neblogą užuo
vėją jauniesiems šio vieneto organizato
riams, tačiau pirmuosius ledus organizavi
me, formavime ir pozicijų gavime skautiš
koje ir akademinėje plotmėje, teko pra
laužti pirmiesiems kandidatams, dauguma 
studijas beprad ėdanti ems broliams ir se
sėms.

STEIGIMO AKTAS

"Mes JAV, Čikagos mieste studijuojan
tis lietuviškasis jaunimas, aktyvūs jūrų 
skautai ir skautės 1957 m. spalių mėn. 
16 dieną susirinkę ir aptarė akademinės 
veiklos galimybes, giliai sielodamiesi mū
sų tautos gyvybiniais reikalais ryžtamės:

Susiburti Dievo, Tėvynės ir Artimo tar
nybai,

išlikti tauriais lietuviais,
kovoti dėl Lietuvos, kaip jūrinės vals

tybės atstatymo.
laikytis skautiškų principų gyvenime, 
būti pavyzdžiu savo jaunesniesiems bro

liams ir sesėms.
skleisti jūrinę mintį akademinio jauni

mo tarpe,
aktyviai remti jūrų skautų ir skaučių vie

netus,
siekti mokslinio pažangumo ir pilnuti

nės asmenybės ugdymo.
Šiems kilniems tikslams siekti, šiuo ak

tu steigiame savarankišką, savitą ir jūri
nėmis tradicijomis pagrįstą jūrų skautų ir 
skaučių Korporaciją - "Gintaras".

Sį steigiamąjį aktą pasirašė 30 studentų- 
čių ir steigiamajame susirinkime dalyvavę 
svečiai - šeši jūrų skautininkai. Šiuo žygiu 
buvo apvainikuotas pirmųjų iniciatorių 
Kęstučio Butkaus, Eugenijaus Šimaičio, 
Jonės Kregždaitės, Daivos Rutkaitės, Liudo 
Slėnio, Antano Levano bei kitų pastangos 
suburti studentus jūrų skautus į pastovią 
akademinę organizaciją.

DVEJŲ METŲ KELIAS

Išaugusi iki 52 narių Korp! "Gintaras” 
š. m. spalio 31 d. Jaunimo Centre atšventė 
dvejų metų gyvavimo sukaktį. Dveji me
tai akademinių organizacijų gyvenime yra 
trumpas laikas pastovios veiklos vystyme, 
o ypač trumpas naujai organizacijai, besi
kristalizuojančiai, besikuriančiai formas ir 
tradicijas, mažai pažįstamai kitų tarpe, 
siekiančiai atsistoti greta kitų akademinių 
organizacijų, veiklą dešimtmečiais be
skabančių. Deja, stebint iš šalies, galima 
ramiai tvirtinti, kad Korp! "Gintaras" pir
muosius egzaminus išlaikė ir dabartiniai 
daviniai kalba už vieneto pastovų augimą, 
stiprėjimą ir veiklos tobulėjimą.

Pažvelgus atgal į dvejų metų nueitą ke
lią, švysteli labai gražus reiškinys, lydė
jęs gintariečių žingsnius, ne toks dažnas 
pas kitus akademikus. Vadovavimas tuntų 
vienetams, darbas su jaunesniaisiais, va
dovavimas visiems Čikagos jūrų skautų-čių 
gyvenimo įvykiams, buvo ir tebėra nešamas
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gintariečių. Gintariečiai vedė ir instrukta
vo visus buvusius tuntų buriavimo ir va
dovavimo kursus, vadovavo "BaltijosJūros" 
ir "Juodkrantės" tuntų pereitos ir šios va
saros stovykloms. įimto visų laivų vadai 
yra gintariečiai, daug prisidėję prie įvairių 
švenčių ir garsiųjų jūrų skautų vakarų ren
gimo. Savo vieneto stiprinimo - švietimo 
darbą vysto gintariečiai paskaitų, iškylų, 
laužų ir pobūvių formoje. Pirmos valdybos 
kadencijos metu, vadovaujant senj. K. But
kui, ir antros - vadovaujant senj. J.Slėniui , 
buvo turėta kursai, dvi žiemos stovyklos, 
kursai IV-je TS ir šios vasaros pabaigoje at
likta savaitinė baidarių kelionė Minnesotos 
ir Kanados ežerais.

Studentų Sąjungos rėmuose gintariečiai 
irgi spėjo įsigyti studentijos pasitikėjimą 
ir įsijungti į centro ir Čikagos bei Urbanos 
skyrių valdybas. Su meno parodų organi
zavimu stengiasi gintariečiai atiduoti savo 
dalį visuomenės labui.

Gintariečių ateities darbo planai yra di
deli ir platūs, kurie pareikalaus dar di
desnio narių pareigingumo ir darbštumo. 
Organizacijos tvirtinimas ir plėtimas, žie
mos stovykla, meno paroda, buriavimo ir 
vadovavimo kursų pravedimas tuntams, 
vadovavimo vienetams ir stovykloms yra 
darbo gairės trečios kadencijos valdybai, 
kuriai vadovaus senj. Eug.Šimaitis.

NAUJI SENJORAI IR FILISTERIAI

Dvejų metų šventė buvo iškilmingai at
švęsta Jaunimo Centro išpuoštoje didžiojoje 
salėje, susirinkus virš šimto dalyvių.

Iškilmingoji dalis buvo pradėta pirm, 
senj. L.Slėnio kalba ir kitų valdybos narių 
veiklos pranešimais. Po to sekė senjoru 
įžodis ir korporacijos spalvos tapo suteiktos 
šiems kandidatams-tėms: Jūratei Bukaus
kienei, Violetai Ubrasaitei, Vytautui Alek
nai, Aleksandrui Gečiui, Alvydui Koncei 
ir Mindaugui Vygantui. Būdama dar jauna , 
Korp! "Gintaras" nespėjo užsiauginti filis
terių, tačiau šios sukakties proga pagerbė 
savo globėjus ir garbės filisterių spalvos 

buvo suteiktos dr. Kęstučiui Aglinskui, 
teisininkui Algirdui Aglinskui ir dr. Vy
tautui Taurui. Priėmę spalvas, garbės fi
listeriai tarė širdingus žodžius, priminda
mi jaunimui V. Kudirkos "Laboros" žodžius, 
primindami jų pareigas, "kad tėviškė prie 
jūros, kaip jūra būt laisva".

Daug gražių sveikinimų buvo pareikšta 
žodžiu ir raštu. Skautų rėmėjų vardu sva
rų žodį tarė dr. St. Biežis, pabrėždamas, 
kad "mes visi esame skolingi mūsų tėvų 
žemei. Lai jūsų mieli nauji senjorai, pa
žadai neišblunka ir nesilpnėja". Gintarių 
vardu sveikino R.Kvyklytė ir įteikė gim
tadienio dovaną - albumą. Sveikinimo 
žodį tarė v.s. O.Zailskienė, j.s. L.Knopf- 
mileris, s.A.Kliorienė- Aušros tunto vardu, 
v.s. A. Butkevičius - "Baltijos Jūros" tunto 
vardu, j.ps. B.Juodelis - "Skautų Aido" 
redakcijos vardu, Korp! "Grandis" atstovas. 
Neo Lithuania atstovas, Santaros atstovas, 
Korp! "Varpas" atstovas ir Liet. Bendruo
menės vardu pirm. J. Jasaitis. Naujųjų 
senjorų vardu kalbėjo M. Vygantas.

Linksmoji šventės dalis praėjo labai 
linksmai, besivaišinant, bedainuojant ir 
bešokant kartu su kandidatais, kurių da
lyvavo gražus būrelis. Bendra šventės nuo
taika buvo labai pakili ir visiems sve
čiams ir rengėjams paliko gražius prisi
minimus.

Raštu Korp! "Gintaras" sveikino Pir- 
mijos pirm. v.s. dr. Vyt.Čepas, v.s. dr . 
J. Aglinskienė, Stud. Sąjungos centro val
dybos pirmininkas ir Čikagos skyrius, 
A.S.S. Čikagos skyr. pirmininkas, s. F. 
Kurgonienė ir kiti.

Tvirtai beaugančiai Korp! "Gintaras" 
linkėtina nerti giliai į pasirinktas idėjas 
ir visada prieš akis turėti gintaro krantą.

Br. T.
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SLAPTOJI ŽVALGYBA

Iš aukščiau geriau matyti. 
Tik laikykis ten, brolyti. 
Bus blogai ar bus gerai, 
Bet sakyk, ką ten matai!

-Vyčiai šaunūs, pasipuošę, 
Kas savaitę šokius ruošia, 
Ar čia jau tokia mada, 
Ar čia jų tokia veikla ? ..

-O gi ten kokia baidyklė?
Jūrų skautas veja ryklį... 
Nusigando, ką darys, 
Laivo didelio ryklys ...

- Oro skautai galvas suka, 
Kaip nupirkti lėktuviuką ?.. 
Vajų skelbti - negražu, 
Nes ir taip perdaug čia jų.

-O ten kas? Sunku matyti, 
Rodos, skaito "Mūsų Vytį", 
Aukštą tvorą apsitvėrę, 
Geria saldų mokslo gėrį ...

-Židinių taip pat netrūksta, 
Šildo kojas, pypkės rūksta, 
Seka pasakas susėdę 
Apie šiltą, minkštą kėdę ...

-Dar toliau ramovės veikia, 
Posėdžiauja: nėra laiko, 
Kol visi, mat, pakalbės, 
Tai ir saulė patekės ...

- O vilkiukai ir bebriukai
Nori būti lietuviukais. 
Tik vis ta tėvų kalba 
Nesiduoda, ir gana ... A.
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PĖDSĖKA
GYVULIŲ PĖDSAKAI

Gyvulių pėdų rūšiavimasTikima, kad visi gyvuliai kadaise tu- lėjo penkis pirštus ir vartojo juos kaip gorila. Ilgainiui, tačiau, kiekviena gyvulių rūšis, gyvendama skirtingose sąlygose, įgijo savo būdingus bruožus. Savaime aišku, kad kojos išvaizda,' taikydamasi prie naujųjų sąlygų, taip pat pasikeitė, kol išsivystė trys pagrindinės grupės.Pirmajai grupei priklauso meškos, ežiai, beždžionės ir gorilos, ūdros, zuikiai, triušiai ir pan. žodžiu, visi vaikščio- ją visa pėda gyvuliai. Jūs, tur būt, pastebėjote, kad žmogus taip pat vaikšto visa pėda.Antrajai grupei priklauso gyvuliai, vaikščioją kojų pirštais, t.y., pirštų pilveliais, paprastai, keturių pirštų pilveliais, pvz., šunes ir katės, leopardai ir šakalai, tigrai ir hienos — trumpai sakant, visi gyvuliai, šunų ir kačių giminės.Gyvuliai, vaikščioją pirštų galais, kaip baletininkai, priklauso trečiajai grupei. Per ilgus šimtmečius visi arba keturi jų kojų pirštai suaugo į tą ką mes vadiname kanopa, pvz., arklio, zebro, mulo (jų 

kanopos neskeltos) ir karvės, stirnos, avies ir ožkos (jų kanopos skeltos).Suskirstymas į skeltų ir neskeltų kanopų rūšis įdomus ir tuo, kad gyvuliai, skeltomis kanopomis, išskyrus kiaulę, atrajoja. Žinant šį vieną dalyką, galima daryti daug išvadų apie šių gyvulių praeities gyvenimą.Bet nepakanka skirti gyvulius pagal jų kojų išvaizdą, nes galima skaudžiai apsirikti, ir beieškant stirnos pagal skeltna- gį pėdsaką, galima užtikti paprastą kiaulę!
Gyvuliu rūšiavimas pagal jų sudėtįAntras dalykas, į kurį turime įsigilinti, yra gyvulių kūnų sudėtis ir jų eisena, pareinanti nuo šios sudėties.Šiuo atžvilgiu gyvuliai paprastai skirstomi į 4 grupes.Pirmajai grupei prikauso gyvuliai, kurių ilgis proporcingas ūgiui, kojos taip pat proporcingos ir beveik vienodai ilgos, pvz., arkliai, galvijai, stirnos, šunes, katės ir pan.Antrajai grupei priklauso zuikiai, triušiai, voverys, kengūros — tokie gyvuliai, kurių užpakailnės kojos daug ilgesnės už priešakines.

Hamiltono Birutės dr-vės 
skautės Iškylauja su va
dovėmis.
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Trečiosios grupės gyvuliai turi trumpas kojas, palyginti, su kūnu, pvz., ūdros, šeškai, kiaunės ir pan.Bebrai, ežiai, spygliuotos kiaulės, opšrūs ir panašūs gyvuliai priklauso ketvirtajai grupei, nes jų kojos labai trumpos, palyginti su jų riebiais kūnais.Nelengva priskirti gyvulį tiktai vienai iš šių grupių pagal jo eiseną: esama gyvulių, kurių eisena turi dviejų grupių charakteringų bruožų. Kartais, pavyzdžiui, labai sunku pasakyti, ar voverys priklauso antrajai, ar trečiajai grupei. Mačiau voverių .kurios šoka pasispirdamos užpakalinėmis kojomis, ir tokių, šokančių visom keturiom. Vadinasi, turi būti papildomų grupių, kurioms priskirtume pagal vietą ir gyvenimo būdą pradedančius skirtis gyvulius.Paprasta eisena yra pagrindas, kuriuo lyginame pėdsakus, bet, kalbėdami apie pirmąją grupę, turime taip pat išnagrinėti proporcingų gyvulių bėgimą zova- dair risčia. Paimkime vieną gyvulį ir įsigilinkime į jo eiseną. Arklys yra paprastas ir, gal būt, geriausias pavyzdys. Jei pasitaiko proga pamatyti bet kokio gyvulio sulėtintą judesį kine, turėtumėt būtnai nueiti, nes tiktai tokiu būdu gali aiškiai pamatyti kiekvieną judesio elementą. Eidamas arklys deda kojas įstry- žai; pirma eina priešakinė dešinioji koja, paskui užpakalinė kairioji, paskui priešakinė kairioji koja, o pagaliau užpakalinė dešinioji. Vadinasi, kojos keliamos viena po kitos, ir mes galime išgirsti keturius bildesius, o ne vieną koją paskui antrą viename šone. Visi šios rūšies gyvuliai, išskyrus kupranugarį, eina šiuo būdu. Paprastas kupranugaris, ne toks, kurį specialiai mokė jodinėjimo tikslais, kelia dešiniąją priešakinę, dešiniąją užpakalinę, kairiąją priešakinę ir kairiąją užpakalinę koją. Visas gyvulys svyruoja nuo vieno šono ant antro; toks judesys ne tik nepatogus, bet ne kartą pragaištingas jojikui. Galėtume beveik priskirti žirafą prie išimčių, bet ji priklauso vienai iš šalutinių grupių!Arklio pėdsakai nevienodi. Sunkus, krovinius vežąs arklys eina kitaip, kaip 
lengvas bėgikas. Užpakalinių kanopų pėdsakai būna už, virš arba net prieš priešakinių kanopų pėdsakus. Bėgimas risčia arba zovada mažai kuo skiriasi nuo ėjimo. Kojos dedamos ta pačia tvarka, bet girdime tiktai du bildesiu, nes dvi kojos siekia žemę beveik vienu laiku. Pėdsakai tiesesni, beveik vienoje lini-

Vokietijos Austos tunto stovyklos laužas kaitriai 
liepsnoja ...joje, nes gyvulys geriau išlaiko pusiausvyrą ir stengiasi dėti kojas po savimi, kad mažiau svyruotų. Užpakalinės kojos pėdsakas bus beveik prieš priešakinės pėdsaką, ir tarpai tarp žingsnių bus daug didesni.Treniruojamas lenktynėms arklys kelia abi dešiniąsias ir abi kairiąsias kojas beveik vienu metu, bet jis tai išmoksta po to, kai tos kojos surišamos dirželiu. Indijoje ir Afrikoje yra arkliukų, kurie iš prigimties moka šitaip bėgti. Aišku, kad tai jojikui labai patogu.Bėgimas zovada yra, tiesą pasakius, visa eilė šuolių. Užpakalinės kojos spiria gyvuli pirmyn' priešakinės išlaiko kūno pusiausvyrą. Todėl užpakalinės kojos dedamos beveik greta viena antros, o priešakinės atskirai viena paskui antrą. Pėdsakai atrodo kaip padidinti triušio pėdsakai.Antrosios grupės gyvuliai turi tiktai vieną eiseną, nors greitumas, žinoma, ją kiek pakeičia. Turį ilgesnes užpakalines kojas gyvuliai šokinėja, kaip varlės; jų pėdsakai panašūs į bėgančio zovada arklio pėdsakus: užpakalinės kojos keliamos arba metamos prieš priešakines. Kitų trijų grupių gyvuliai turi trumpesnes užpakalines kojas.Šuoliai daromi trečios grupės gyvulių (ilgi kūnai, trumpos kojos), yra labai savotiški, panašūs į gyvatės judesius: priešakinės kojos pasikelia nuo žemės ir vėl nusileidžia, gyvulio kūnas susiriečia kaip lankas ir užpakalinės kojos pašoksta ir
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nusileidžia tuoj už priešakinių kojų. Že
mėje matome vieną porą pėdsakų po ki
tos, su vienodais tarpais. Atsitiktinai šios 
grupės gyvuliai pašoka visomis keturio
mis kojomis.

Ketvirtosios grupės gyvuliai labai rie
būs ir retai skuba. Jie paprastai lėtai ju
da arba krypuoja, jų eisena plati, užpa
kalinės kojos įsuktos į vidų. Išgąsdinti, 
jie šoka, bet tarpai tarp atskirų pėdsa
kų trumpi.

Šie du suskirstymai grupėmis nėra la
bai moksliški, bet visur priimti. Jie pa
lengvina ir suprastina pažinti bet kokį 
pastebėtą žemėje pėdsaką ir padeda nu
statyti gyvulio būdą ir papročius.

Kaip visur, taip ir čia, reikia nema
ža praktikos, žinių ir meilės.

Charakteringi bruožai
Gyvuliai, kaip ir žmonės, turi savo in

dividualų būdą eiti: vienos rūšies eise
na skiriasi nuo kitos ir vieno tos pačios 
rūšies gyvulio eisena skiriasi nuo kito.

Bušmenai iš prigimties moka ir yra 
dar specialiai mokomi savo amato. No
rėdami parsigabenti arklį iš ganyklos, jie 
turi atspėti, kur yra jiems reikalingas 
arklys. Jie žino, kad arkliai dienos me
tu ganosi mėgiamoje vietoje, o rytą eina 
atsigerti.

Trylikos metų berniukas buvo kartą 
nusiųstas pargabenti arklį. Jis išėjo rytą 
ir grįžo apie vidudienį pranešdamas, kad 
arklio nėra. Nebuvo jo tarp įvairių ark
lių grupių, nebuvo jo pėdsakų ant že
mės. Berniukas buvo apžiūrėjęs visą pen
kių kilometrų ganyklą ir patikrinęs 170 
arklių! Paskui paaiškėjo, kad berniukas 
neapsiriko: arklys buvo rastas kitoje ga
nykloje.

Matome, kad net arklio pėdsakai ski
riasi. Jeigu arklys kaustytas, jo pėdsaką 
atskirti dar lengviau, nes pasaga pa
prastai taikoma prie arklio kanopos di
dumo ir formos.

Vokietijoj Auiroj tunto stovykloj bokite ...

Visų gyvulių žingsniai ir būdas, kaip 
jie stato savo kojas, yra charakteringi. 
Skeltanagių gyvulių nagų didumas ir at
stumas vienos pėdos dalies nuo kitos yra 
įvairūs.

“Skautybėje Berniukams” yra pasako
jama apie vogtų kupranugarių sekimą. 
Vienu atveju pėdsakai buvo po kiek lai
ko rasti, o kitu atveju pėdsekys pėdas 
atsiminė visus metus ir tik tada rado pa
vogtą kupranugarį.

(Bus daugiau)

,V: šalta ? fotaiėiiĮ
Platink,ūkautų JUdą!
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PIRMUOS PASTOGĖJE
* Lietuvių Skautų Sąjungos metinės šven
tės proga Pirmija pakėlė nuo š.m. lap
kričio mėn. 1 dienos šiuos mūsų Sąjun
gos narius j vy r e s nio j o skautininko 
laipsnį: s.Kazį Vaitkevičių Anglijos ra
jono vadą, skautininkės-io laipsnį: 
ps. Tautvydą Gailių - Vokietijos rajono 
vadą, ps.Anelę Juškėnienę - Cleveland ir 
ps. Juozą Raškį - Waterbury, pa ska u- 
tininkio-ės laipsnį: v.si. Viliją Čepai
tę - Boston, v. si. Siga Dobkevičiūtę - Los 
Angeles, v. si. Antaną Dundzilą- Los Ange
les, v. si. Iloną Gražytę - Montreal, 
v. si. Aldoną Noakaitę - New York, v. si. 
Vytautą Petrauską - Chicago, v. si. Birutę 
Petrulytę - Toronto, v. si. Jurgį Prapuo
lenį - Chicago, v. si. Antaną Saulaitį - 
Waterbury, v. si. Bronįų Simonaitį - Port 
Colborne, v. si. Adolfą Setiką - St. Cathe
rines, v. si.Iną Šipelytę - Montreal, v. si 
Juozą Ulevičių - Chicago ir v. vi. Mariją 
Vasiliauskienę - Kanados rajono vadeivę.

Linkime gražaus skautavimo ir patva- 
r aus vadovavimo.

* Jūr.s., ats. gen. Teodoras Daukantas, 
savo veiklaus amžiaus 75 metų sukaktu
vių apvaikščiojimo Buenos Aires proga 
Pirmijos apdovanotas Geležinio Vilko or
dinu.

* Dr. M. J. Vinikas, ilgametis SLA orga
nizacijos generalinis sekretorius ir nuo
latinis skautų rėmėjas, jo amžiaus 75 metų 
sukakties proga Pirmijos apdovanotas or
dinu už Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu.

* Lapkričio 1 dienos metinės šventės pro
ga Pirmija apdovanojo p. Vladą Gedmintą- 
Worcester. p. Viktorą Gudelį - London . 
Ont., ir p. Ona Mikuckienė - Los Angeles, 
kaip pasižymėjusius skautų rėmėjus or
dinu už Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu.

* Paskutinio KSSuvažiavimo apyskaita, 
to suvažiavimo pirmininko s. Vaclovo Ne- - 
norto pristatyta, patvirtinta. Ji rodo 
388.36 dol. pajamų, 22.93 dol. turėtų iš
laidų. 163.43 likutis perduotas Tarybos 
iždininkui s. Petrui Moliui.

* Paskutiniame Pirmijos posėdy Pirmija 
nutarė paremti Tarybos pirmininko kelio
nę į 1959 metų Tarptautinę Konferenciją 
200 dol. suma.

ATLANTO RAJONAS - JAV

Worcester, Mass.

* Š.m. spalių 24-25 d.d. Hartforde įvy
ko Atlanto rajono skautų vyčių ir vyr . 
skaučių sąskrydis, kuris buvo gana dar - 
bingas ir jame gausiai dalyvavo broliai ir 
sesės.

Iš Worcesterio sąskrydyje dalyvavo: 
ps. R. Molienė, v. si. A. Vedeckaitė, si. 
D. Marcinkevičiūtė, psl. L Kausevičiūtė , 
ps.P.Molis, s.v.v.si.A.Glodas, s.v. si. 
R.Marcinkevičius, s.v.si.D.Glodas, s.v. 
si. K. Matonis, s. v. si. R. Jakubauskas ir 
s. v. si. A. Prenckevičius.

* Vyr. skautė D. Pipiraitė Anna Maria 
College studentė pasižymėjusi moksle ir 
buvo išrinkta į anglų literatūros garbės 
draugiją.

* Vyr. skautė E.Štaraitė, Becker College 
studentė ir s. v. v. si. R. Židžiūnas, Wor
cester Polytec.Inst.studentas yra įtraukti 
į geriausią studentą garbės sąrašą.

* Worcesteryje į spaudos platinimo vajų 
be tunto spaudos vedėjo s. v. si. R. Mar
cinkevičiaus aktyviai įsijungė skautų vy
čių "Dr. V. Kudirkos" būrelis ir visas 
Nevėžio tuntas kaip vienetas. Vajus pra
sidėjo gerai pasisekusiu vakaru. Worces- 
teriškiai ir šiemet yra pasiryžę 100% už
sisakyti "Sk.Aidą".

* Skaučių Neringos vietininkijos vieti
ninkei ps. I. Šimulynaitei pasitraukus iš pa
reigų, nauja vietininke nuo š.m. spalių 
mėn. 30 d. paskirta ps. E. Gorodeckienė.

* DLK Gedimino d-vės draugininkui s. v. 
v.si. R.Židžiūnui pasitraukus iš draugi-
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ninko pareigų, nauju draugovės draugi
ninku paskirtas s. v.si. D.Glodas.

* DLK Gedimino d-vės adjutantui s. v. si. 
K. Matoniui pasitraukus iš pareigų, nauju 
d-vės adjutantu paskirtas s. v. si. V.Ged- 
mintas.

* Skautų vyčių dr-vės draugininkui s. v. 
v. si. A. Glodui pasitraukus iš draugininko 
pareigų, nauju vyčių draugovės draugi
ninku išrinktas s. v. si. R. Jakubauskas.

P.M.

KANADOS RAJONAS

London, Ont.

* Londono, Ont. Simano Daukanto mišri 
d-vė susidūrė su nenumatytais sunkumais. 
Šv. Petro parapijos mokyklos patalpos, ku
riose paprastai draugovės vilkiukų ir 
paukštyčių sueigos šeštadieniais vyksta, 
jau kuri laiką remontuojamos. Bet greitu 
laiku remonto darbai bus galutinai baigti, 
ir Simano Daukanto d-vė vėl turės regu
liariai savo šeštadienines sueigas.

* Pradėjo veikti skaučių skiltis. Skilčiai 
vadovauja vietininko pavaduotoja v. sk. 
v. sl.D.Chainauskienė.

* Ir šiais metais Londone ir apylinkėje 
"Skautų Aido" vajui vadovauja s.v. psl. 
A.Kalnėnas. Jam talkininkauja kiti.

Toronto, Ont.

* Šatrijos skaučių tuntas turėjo iškil
mingą sueigą, kurios metu buvo paminėta 
41 m. nuo LSS įsikūrimo. Sueiga buvo 
pradėta vėliavos įnešimu. Per įsakymus 
visa eilė skaučių buvo išskirstyta įvai
rioms pareigoms. Apdovanotos sesės 
anksčiau dabar gavo ir pačius ordinus.

Po iškilmingos dalies v.s. S.Kairys 
skaitė pašnekesį apie Lietuvišką skautybę. 
Po to tunt. trumpai apibūdino šių metų 
veiklos planą. Pirmiausia visas seses ra
gino platinti "Sk.Aidą" ir pačioms užsi
sakyti. Šiais metais skaučių ruošiama 
eglutė įvyks sausio 3 d. Kaziuko mugė bus 
drauge sujungta su pirmąja Toronto Skau- 
torama, kuri įvyks kovo mėn. 5 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Laužą sutiko 
pravesti LSB vyr. laužavedys v. s. V. Bra
žėnas. Visas seses dabar jau ragino tam 
visam ruoštis. Kitais metais yra numa
toma bendra pabaltiečių skaučių stovykla 
estų stovyklavietėje. Taip pat estų skau
tės sutiko kitais metais suruošti visų tri
jų tuntų susimąstymo vakarą drauge su 
broliais. Kaip atrodo, kitiems metams 
Šatrijos tuntas turi numatęs daug gražių 
planų. Pagaliau įvyko trumpas lauželis, 
kurį pravedė brolis Juozas.

L. K. Mindaugo dr-vė naujai persitvarkė. 
Dr-ko pareigas perėmė ps. K. Batūra; jam 
talkininkauti sutiko pulk. J.šarausko sk. 
vyčių būrelis.

* Rambyno tunto iždininkas s. v. v. si. L . 
Baziliauskas ir valt. Irena susilaukė šei
mos prieauglio - dukrelės.Tuntas sveikina 
abudu tėvus, o vilkiukų dr-kas dar tikisi.

* Toronto skautų židinys sausio 2 d. Pri - 
sikėlimo parapijos salėj ruošia didžiu
lius šokius.

* s. v. v. si. V. Turūta įėjo į Rambyno tun
to štabą kaip tautinių šokių vadovas. Bro
lis V. Turūta šiuo metu vadovauja Toronto 
tautinių šokių grupei Gintaras, kurioje 
beveik visi šokėjai yra skautai-tės.

* Pulk. J.šarausko vyčių būrelis drauge 
su vyr. skautėm turėjo prieš adventinį 
pasilinksminimą - arbatėlę, į kurią buvo 
pakviesti ir vyresnio amžiaus skautai - 
skautės. Pirmiausia buvo parodyta kul
tūrinis filmas apie augalus. Po to sesės 
visus pavaišino, o visiems pavalgius įvy - 
ko lauželis bei naujų dainų mokymasis. 
Pabaigoj buvo dar smagiai pasišokta. 
Vyčiai dėkoja sesėms už padėjimą šį va
karą suruošti, o mūsų dvasios vadovui 
Šv. Jono parapijos klebonui už leidimą 
veltui pasinaudoti patalpomis. Ačiū.

Juozas

VIDURIO RAJONAS - JAV
Chicago, Ill.

* Kernavės skaučių tuntas Čikagoje ren
gia juostų audimo kursus.Kursai jau pra
sidėjo nuo lapkričio mėn. 1 d. ir tęsis 
porą mėnesių. Kursams vadovauja s. K. 
Kuraitytė ir ps. Joana Krutulienė.

* Skautininkų-kių ramovė Čikagoje š. m. 
lapkričio 8 d. turėjo sueigą, kurioje da
lyvavo apie 25 nariai-ės. Sueigos metu 
buvusi ramovės valdyba, baigusi savo ka
denciją, pasitraukė ir buvo išrinkta nauja 
valdyba, kurią sudaro v. s. kun. J. Vaišnys 
S. J., s.S.Stasiškienė ir s. A. Augustinas . 
Sueigos metu buvo išklausyti tuntų vasaros 
stovyklų pranešimai ir buvo diskutuota 
ramovės ateities veiklos kryptis. Dauguma 
sueigos dalyvių pasisakė už pozityvią veik
lą, pastangų ir autoriteto panaudojimą 
Sąjungos ribose ir buvo visai atmestas 
vienas pasiūlymas pasyviai stebėti skau- 
tijos reikalus, daryti socialinio pobūdžio 
sueigas ir pačiam vienetui turėti klubo 
veiklos formą.

Sueigos metu s. L.Knopfmilerio iš
keltas pasiūlymas finansiškai paremti s. 
gen. T.Daukantą jo amžiaus sukakties pro
ga buvo visų širdingai paremtas ir tam 
tikslui surinkta $21. 00. Pinigai pasiųsti 
gerbiamam jubiliatui.
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* Vyr. skautė Jūratė Izokaitytė, neseniai 
atvykusi iš Brazilijos ir su tėveliais ap
sigyvenusi Čikagoje, aktyviai įsijungė į 
skautišką veiklą, paimdama Kernavės 
tunto "Pajautos" vardo skaučių būrelį 
Roselando liet.kolonijoje. To paties tunto 
Jūratės skaučių draugovę perėmė Danguo
lė Balcerytė.

* "Skautų Aido" platinimo vajus 1960 me
tams Čikagoje vykdomas š.m. lapkričio 
ir gruodžio mėnesiais. Vadovaujant”S.A". 
administracijos atstovui ps.Br. Juodeliui, 
sudarytas platinimo vadovų komitetas, ku
rį sudaro šie tuntų atstovai: Aušros Var
tų - ps. Regina Kučiauskienė, Kernavės - 
ps.Marytė Cerniutė, Juodkrantės-vl. Die- 
mantė Karvelytė. Lituanicos - ps.Jonas 
Paronis, Baltijos Jūros - vi. Mikas Maks
vytis ir Korp! Gintaras senj. Arvydas 
Tauras.

* Jūrų Skautininkų Grandis, suorganizuo
ta prie Jūr. Skautų Skyriaus tikslu stip
rinti ir koordinuoti jūrų skautijos veiklą 
pasaulyje, remti vienetus ir rūpintis jūrų 
skautų vadovų prieaugliu ir jų švietimu, 
padėti Jūrų Skautų skyriui atlikti įvairius 
darbus ir palaikyti ryšį ir darbo nuotaikas 
pačių grandies narių tarpe, - jau įsitvir
tino Čikagoje. Pirmoji čikagiečių grandies 
narių sueiga įvyko dr. K. Aglinsko namuo
se, kurios metu buvo aptarta grandies 
paskirtis, veikimo metodai ir išrinktas 
grandies vadas jūrų s. E. Vengianskas.

Cleveland, Ohio.

* Lapkr. 14 d. Čiurlionio namuose Cle- 
velando Pilėnų t. Vytauto Didžiojo skautų 
dr-vė gražiai ir prasmingai atšventė savo 
veiklos dešimtmetį. Iškilmių garbės pre
zidiumą sudarė buvę vytautėnų draugi
ninkai ir tuntininkas. Apie draugovės veik
lą papasakojo v.s. Pr.Karalius ir v. s. 
V.Kizlaitis. Buv. vytautėnų dr-kas s. Z. 
Dučmanas sveikino savo ir LB I Clevelan- 
do apyl. vardu. Draugovės įkūrėjas v. s. 
Vincas Kizlaitis paskyrė premiją - $20, 
kuri teksianti pavyzdingiausiam šių metų 
skautui dr-vėje. Vytautėnai savo dr-vės 
įkūrėjui sukakties proga prisiminimui 
įteikė albumą.

Sueigos metu gausūs svečiai gavo pa
sigėrėti VD dr-vės gyvenimo vaizdų pa
roda, o taip ir vytautėnų laimėtomis įvai
riose varžybose dovanomis. Varžomasi 
Brolijoje, o taip pat ir vietos skautų 5-ja- 
me distrikte. Jubiliejinių metų Brolijos 
varžybose vytautėnai JAV Vidurio rajone 
laimėjo H-ją vietą, taip laimėjo antrąją 
vietą IV Tautinėje Stovykloje, Michigane. 
Tris metus iš eilės pirmavo Clevelando 
5-jo distrikto pavasarinėse iškylose (cam- 
poree), kur šiemet laimėjo nuosavybėn 
pereinamąją dovaną. Kasmet vasariomėn. 
Amerikos skautų savaitės proga vytautė

nai rengia parodėles prekylangiuose.Ties 
jomis sustoja dažnas praeivis, lietuvių 
skautų darbeliai patraukia vietinių akį ir 
kartu garsina Tėvynės reikalą.

Dr-vė lavinasi Miško Brolių stovyk
lose. Jos praeina gal ir nepastebėtos iš 
šalies, tačiau ten įgytą patirtį vėliau vy
tautėnai pritaiko skautavime.

Šiuo metu vytautėnų dr-ko pareigas 
eina iš jų pačių tarpo išaugęs si. Kęst. 
Gaižutis. Dr-vė irgi išspietė kelis vado
vus DLK Kęstučio dr-vei atgaivinti.

Prie vytautėnų šventės daug prisidė - 
jo ir jų mielosios mamytės, skaniai pa- 
vaišindamos visus šventės dalyvius. Ačiū 
joms už tą mielą triūsą ir meilę.

Į šventės dalyvius prabilęs senas 
vietos veikėjas ir lietuvybės puoselėtojas 
Aleksas Banys, pasidžiaugė mūsų skautiš
kojo jaunimo sukaktimi ir veikla.

Tarp kitko vytautėnai buvo paruošę 
nuotaikingą programą. Šventė baigta sma
giu jaunimo pasišokimu. (BIS)

* Spalių 10 d. Clevelande ps. Mirga Dab- 
rikaitė ir v. vi. Džinaras Kižys Šv. Jurgio 
bažnyčioje sukeitė aukso žiedus. Skau
tišką šeimą sukūrusius sveikino abiejų 
tuntų skautiškas jaunimas. Jaunieji buvo 
išvykę povestuvinėn kelionėn į Floridą. 
Linkime jauniesiems daug giedrių dieną.

(BIS)

Detroit, Mich.

* Rugsėjo mėn. 20 d. Detroito jūrų skau
tų tėvų komitetas p. Atraškevičienės va
sarvietėje turėjo iškylą. Dalyvavo virš 
100 sk. tėvų, rėmėjų ir svečių. Gauta

fražaus pelno, kuris perduotas Jūratės ir 
arūno laivų vadovybėms. Už tai jiems 

skautiškas ačiū.

* Šiemet jūrų skautai stovyklavo Kanado
je prie Erie ežero. Jūrų skautams vado
vavo vyr. valt. Algis Pesys ir vair. Jonas 
Kavaliauskas.

* Šarūno laivo adjutantas vi. A. Pesys pa
keltas vyr. valtininku ir Jonas Kavaliaus
kas į vairininkus.

* Vair.R.Janukaitis ir vair. J.Kavaliaus
kas išvyko karinės prievolės atlikti.

* Jūratės ir Šarūno laivų iškilmingoje 
sueigoje, dalyvaujant Tėvų Komitetui 
vardinių proga buvo pagerbta laivo vadė 
Irena Laurinavičienė. Sveikinimo žodį ir 
dovanėles įteikė laivo adj.vl. V. Kukučio- 
nytė ir Tėvų K-to pirm. Dr. K. Karvelis, 
šarūniečių vardu sveikino j. ps. J. Baublys. 
Skautai buvo pavaišinti ir padainavo ke
letą dainų. Vėliau j. ps. A. Naruševičiaus 
bute buvo kukli arbatėlė.

* Šarūno laivo sudėtis žymiai pasikeitė. 
Iš buvusių 18 j. skautų 5 išėjo karinės
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prievolės atlikti, 8 studijuoja ir perėjo i 
kitas studentiškas organizacijas. Jūrų 
skautų eiles papildė 12 naujų, dauguma 
buv. jaun. j.skautai (pingvinai).

* 1959/60 m. kaip ir prieš tai, sueigos 
numatomos daryti kas 2 savaites (penkta
dieniais 7 vai. p. p. p. J. Petrulionio (krau
tuvės rūsyje). Jau turėta 3 sueigos.

* p. J. Petrulionis (dviejų jūrų skautų, 
dabar kariuomenėje, tėvas) ir toliau lei
džia savo krautuvės rūsyje turėti buklų, 
kuriuo naudojasi jūrų skautai, jūrų skau
tės, budžiai ir vilkiukai, p. J. Petrulio- 
niui už tai širdingas skautiškas ačiū!

* Skautų tunto vilkiukai ir skaučių tunto 
paukštytės sueigas šaukia kas savaitę po 
lituanistinės mokyklos pamokų.

* Spalių mėn. buvo Skautininkų Ramovės 
sueiga.

* Lapkr.mėn. 8 d. buvo vyčių bendras 
posėdis - sueiga. J. B.

AKADEMINIAM SKAUTŲ SĄJŪDŽIUI 
35 METAI

Lapkr. 7 dienų, Jaunimo Centre su
sirinko Čikagos akademikai skautai at
švęsti ASS 35 metų sukaktį ir Čikagos sky
riaus dešimtmetį. Jaunimo Centro didžio
joje salėje įvyko iškilminga uždara suei
ga, kurių pravedė fil. Vytautas Černius. 
Sueigos metu buvo pakelti į senjorus jun- 
jorai V. Užgiris ir J. Kirvelaitis, o į tik
rąsias nares kandidates J. Priąlgauskaitė , 
D.Marcinkutė, V. Pavilčiutė-Cernienė ir 
D. Antanaitytė. Filisteriais buvo užskai
tyti J. Rumšą, J. Grina ir V. Germanas.

Sueigai pasibaigus, kun.Kubilius S. J. 
įdomiai kalbėjo tema ''Ar religija gali 
būti modernaus gyvenimo funkcija". Vė
liau, vakarienės metu, įvairių organiza
cijų atstovai sveikino ASS, sulaukusį 35 
metų.. Minėjimas baigtas gyvu ir nuotai
kingu pasilinksminimu.

Lapkr. 8 d. kun. Kubilius S. J. Jėzuitų 
bažnyčioje atlaikė iškilmingas pamaldas 
už žuvusius ASS narius ir pasakė pritaiky
tų pamokslų. Pamaldose dalyvavo ASS vė
liavos ir daug narių. N.S.

Filipinų-Indijos uždarymo vajus buvo 
dramatiškas ta prasme, kad prieš pat už
darant, Čikaga iškopė pačion viršūnėm 
tai brolių j. ps.Br. Juodelio ir sk.v. v.sl. 
VI. Stropaus atsiųstos aukos 188 dol. su
moje. Anksčiau jiedu buvo atsiuntę aukų 
63 dol. Abu šie broliai yra artimi DF 
bendradarbiai ir jų atsidavimas Brolijos 
darbams jau ne kartų yra pastebėtas. Aps
kritai, vietovėmis, ČIKAGA stovi pirmoje 
vietoje ir mums tai labai smagu visiems 
pažymėti, nes daugelio mūsų darbų - Či
kaga yra vis toji viltis, į kurių mes krei
piamės, kai reikia griebtis skęstančiam 
šiaudo. . . Iki šiol DF dar atsiuntė aukas: 
Waterburio vietininkija per p. Veličkų - 
85,50 dol., J. ir M. Pipirai iš Worceste- 
rio - 5 dol., DF Įgaliotinis Toronte ps. 
Vl.Rušas - 33 dol., Bostono tunt. per s. 
A.Treinį - 29 dol. ir 7 mūsų skautai iš 
Bostono, dalyvavę 1957 m. Valey Forge 
BSA Nat. Džiamborėje, likutį pinigų, grį
žusių iš BSA 155 dol. sumoje, paaukojo 
Džiamborės Fondui. Džiamborės Fondo 
vardu visiems mūsų aukotojams už gerų 
širdį ir bendradarbiams už skautiškų pa
siaukojimų, priklauso gili skautiška pa
dėka.

Šiuo metu po visų vasaros įsitempimų 
vedame kalėdinį balansų ir pranešame, 
kad iDžiamborės Fondas grynais kasoje 

turi dvigubai, kiek jis turėjo pačioje ka
dencijos pradžioje. Ši žinia yra džiugi 
ta prasme, kad nežiūrint, kų gausime 
ateity, - jau dabar galime tvirtai sakyti, 
jog sekančios vasaros užsienių žygiuose 
Lietuva Brolijos asmeny tikrai bus at
stovaujama, kad ir nedidelėje apiintyje. 
Ta proga norėčiau pabrėžti, kad šių metų 
vajuose pagrindų sudarė visuomenės au
kos. Mūsų skautiškų vienetų vadovams tik
tų įspėjimas, kad ateinančiuose vajuose 
jie neliktų pasyvūs, kaip iki šiol.dauguma, 
nes tikrai negražu, kai mes, skautai,savo 
žygių pradedame neberemti, o viliamės 
visuomene.Visuomenė mus remia, bet mes 
turime visuose savo darbuose būti pirmie
ji-

s. Pr. Pakalniškis 
DF Sekretorius
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