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* Tik ką .gautomis žiniomis, 
Tarptautinis Skautų Biuras nu
balsavo, kad Graikijos Sąjun
gos pakvietimas pravesti 1963 
mt, XI Pasaulinę Džiamborę 
Graikijoje priimtas. Taigi, XI 
Pasaulinė Džiamborė įvyks 
1963 mt. Graikijoje.

DŽIAMBORĖS FONDĄ 
PARĖMĖ AUKOMIS:

1. P. ir D. Judiekai $4 London, Ont.
2. Kun. J. Danielius $2 "
3. s. L. Eimantas $3 " "
4. A .ir O.Ratkevičiai $5 " "
5. Lukša $1

Visiems aukotojams Džiam- 
borės Fondo vardu tariu nuoširdžiau
sią ačiū. Jūsų aukos stiprins jaunųjų 
žygius ir patarnaus kovai dėl Lietu
vos laisvės.

V. Gudelis
DF Įgaliotinis 

Kanadai 
eį»

Religijos pripažinimas ir nuoseklus jos pritaiky
mas gyvenimui bei veikimui negali nestriprinti gar
bės jausmo ir prievolės sąmonės, ir, atvirkščiai, 
religijos neigimas negali neardyti ir šito jausmo, ir 
šitos sąmonės. St. Šalkauskis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ VYTIS, Nr. 1 (1961). Rašo: 
J. Gailiušytė - Lietuvių Kultūros Iš
likimas Tremtyje, D.Kolbaitė - Ei
lėraščiai, R.Kezys - Apie Skautybės 
Dinamiką, D. Koklytė - Lituanis
tikos Instituto klausimu, fil. A.Ste- 
paitis - FSS Kelių Beieškant ir kt. 
Gausu nuotraukų. R.Cinkos viršelis, 
32 psl.
BUDŽIU, Nr.l (1961) LSB leidinėlis 
skautų vadovams, 16 psl. Turinyje 
1961 mt, LSB veiklos planas ir var
žybos, mokomoji medžiaga atskirų 
šakų vadovams. Vieneto Lavinimas, 
Kaip įsigyti specialybę ir kt.
SVEČIAS, Nr.5, Nr. 6 (1960), lie
tuvių evangelikų liuteronų laikraš
tis, 24 psl. ir viršeliai.
LIETUVIŲ DIENOS, 1961 mt. vasa
rio mėn. 24 psl. ir viršeliai, telpa 
nuotrauka ir iš paskutiniojo Atlanto 
Rajono vadovų sąskrydžio.
KNYGŲ LENTYNA, Nr. 5 (119) Rug
sėjis-spalis, 1960 mt., 24 psl. ir 
viršeliai.

LIETUVIŲ DIENOS, Sausis, 1961 mt. 
24 psl. ir viršeliai.
MAGYAR CSERKESZ, vengrų skautų 
laikraštis, 16 psl. ir viršeliai.

* "Nemuno" leidykla Čikagoje bai
gia spaudai ruošti Amerikos Lietuvių 
Kultūrinės Veiklos Albumą. Vei
kalas bus plačios apimties, didelio 
formato, 400 psl. išleistas brangiu 
apipavidalinimu. Albumas nebus 
knygų kioskuose platinamas, o jį 
gaus iš anksto užsiprenumeravę.

Šiuo veikalu besidomintieji ra
šykite: Nemunas, 6051 So. Ashland 
Ave., Chicago 36, Ill. Prenume
ratos kaina $10.00.
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* KSS Biuletenis Nr. 4 pra
neša, kad naujuoju. Tary
bos Pirmininku išrinktas 
ps. A. DUNDZILA, antra
me balsavime gavęs 19 
balsų.

Naujojo Tarybos Pir- 
mijos Pirmininko adresas: 
Mr.A.DUNDZILA, 2609 W. 
69 St., CHICAGO 29, ILL.

NAUJOJO LSS TARYBOS PIRMININKO 
ŽODIS

Tau, Sese ir Broli, tiesiu kairę ranką, sveikinu Ta
ve, kviečiu skautauti. Sveikindamas žvelgiu į akis tuo 
žvilgsniu, kuris Tave lydėjo, kai davei įžodį, dalyvavai 
varžybose, kėlei vėliavą ar dainavai prie laužo; kuriuo 
stebėjau savuosius skautybės auklėtojus bei vadovus, iš 
jų mokiausi ir mokausi, juos sau pavyzdžiu stačiau. 
Giliausio įsitikinimo vedamas - jog Dievo, Tėvynės ir 
Artimo prasmėje savo laimę rasi - Tave skautauti ska
tinu. Kreipiuosi į lietuviškosios skautijos vadovus, į 
visą-lietuvių visuomenę. Pirmuosius kviečiu tęsti skau
tiškojo darbo vagą, toliau rūpintis mūsų Sąjungos ge
rove, lietuviškųjų aspiracijų ateitimi. Antruosius - pa
laikyti skautiškojo ugdymo dvasią, remti Sąjungos pas
tangas bei darbą.

Visu rimtumu žvelgiu į lietuvių tautos laisvės rei
kalavimus bei viltis, į lietuvio vietą pasauliniame skau
tų judėjime. Su pagarba lenkiu galvą mūsų tautos di
džiūnams, knygnešiams, kovotojams, mokslintojams 
ir kankiniams; čia pat prisimenu mūsų skautijos Pirmūną, 
visą eilę ilgamečių darbuotojų. Už atliktus darbus dė
koju, iš dabartinių, iš rytojaus planų drįstu tikėtis kuo 
gražiausių vaisių.

Šia proga naudojuosi skautybės įkūrėjo Baden- 
Powell'io linkėjimo mintimis: ”... Mano gyvenimas 
buvo labai laimingas,ir aš norėčiau, kad kiekvieno Jūsų 
gyvenimas būtų taip pat laimingas ... Pats tikrasis 
kelias į laimę "yra nešti laimę kitiems žmonėms. Ban
dykite juo eiti ir palikite šį pasaulį truputį geresnį,

ps. A.V.DUNDZILA 
LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas

negu jį radote ..." Šiais žodžiais tikiu: kaip kad tikiu 
Dievo, Tėvynės ir Artimo prasme, lygiai taip - kaip 
kad tikiu ir skautybės žaidimu.

Vis budžiu!

ps. A. V. Dundzila
LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas

ps. A. V. DUNDZILA

Gimęs 1932 m. Kaune, skau
tauti pradėjo 1946 m. Stuttgarte . 
Vokietijoj ėjo oro skautų skiltininko 
bei draugovės adjutanto pareigas. 
1948 m. Tautinėj Stovykloj apdova
notas Pažangumo Ženklu. 1949 m. 
Schw. Gmuend gimnazijoj baigė 6 
klases. Čikagoje, -pirmosios įsikū
rusios lietuvių skautų skilties vienas 
iš Lapinų. 1952 m. gavo Korp! VY
TIS spalvas. Illinois Universitete, 
Urbanoje, Korp! skyriaus pirminin
kas (1953-54); Studentų Sąjungos 
Užsienio Skyriaus vedėjas ir pirmo

jo LITUANUS kolektyvo redaktorius 
(1954- 1955), Studentų Sąj. Centro 
Valdybos sekretorius (1955-56). Ga
vęs mechaninės inžinerijos baka
laurą, apsigyveno Los Angeles. Čia 
Korp! VYTIŠ skyriaus valdybos na
rys (1955-57, 1958-59), Korp! Kont
rolės Komisijos narys - 1960 m., 
skautų draugovės draugininkas (1956- 
1957). Skauto vyčio įžodį davė 
1956, 1959 pakeltas į paskautinin- 
kio laipsnį. MŪSŲ, VYČIO redakci
nio kolektyvo narys. "Akademinio 
gyvenimo" redaktorius (1956-1957), 

skautiškosios spaudos bendradarbis. 
Skautų vyčių būrelio vadas (1959- 
1960), Jubiliejinių Metų vietinio 
laikraštėlio redakcijos narys, kursų 
bei programų medžiagos redakto
rius, Ramiojo Vandenyno Vado pa
vaduotojas (1959 - 1960). 1958 m. 
California Institute of Technology 
mechaninėj inžinerijoj gavo ma
gistro laipsnį. Dirba tyrinėjimų sri
tyje.
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ŠVIESOS IR MEILĖS KELIU

Stovėjusiam pastaruosius 15 metų be pertrau
kos mūsų Brolijos ir Sąjungos priekyje v.s. dr. 
VYTAUTUI ČEPUI, š.m. balandžio 3d. suei
na 50 METŲ amžiaus. Šios sukakties proga 
spausdiname v.s.A.Krauso prisiminimų pluoš
telį, kuris kiek supažindins mūsų skaitytojus 
su Sukaktuvininku. (Red.)

Šią valandą sėdžiu savo laikinuose nameliuose to
limiausiame pasaulio krašte - Australijoje - ir praeitų 
dienų prisiminimai slenka kaip filme. Panemunė, Pa
langa, Timmendorfer Strand, Alpės, Ingaro, Vogeien- 
zang, Moisson, Clifford Park... Pro akis praslenka 
šimtai tūkstančių veidų, ausyse dar skamba įvairiau
sios melodijos, laužų liepsnų ir deglų srovė mirguliuoja 
akyse ir susilieja į vieną didelę ugnies jūrą, apjuosiančią 
visą žemės rutulį, atšviečiančią mano gimtosios žemės 
brolių ir sesių saulėtus veidus. Mano žvilgsnis sustoja 
ties vienu ryškiu v. s. dr. V. Čepo veidu. Čia noriu ban
dyti nušviesti jo asmenį ir darbus, atgaivinant Lietuvos 
Skautų Sąjungą tremtyje ir emigracijoje.

Mūsų vyresnysis brolis Vytautas Kostas yra gimęs 
1911 mt. balandžio mėn. 3 d. Rygiškių kaime, Griška
būdžio valsčiuje, Šakių apskrityje. Nuo pat vaikystės 
dienų veržėsi mokslan ir 1935 m. baigė Kaune Vy
tauto Didžiojo universitetą, teisių fakultetą. Tuo nesi
tenkino ir gilino studijas: Zuricho, Prahos, Vienos, 
Paryžiaus ir Berno universitetuose ir pasiruošė profe
sūrai. 1938 mt. vasario mėn. 2 d. apgynęs dizerta- 
ciją "Globojami ir globotini pilnamečiai", gavo teisių 
daktaro laipsnį Vytauto Didžiojo Universitete.

1935 m. mokslinį darbą pradėjo jaun. asistentu 
V.D.U., 1938 m. V.D.U. dirba kaip vyr. asistentas, 
1939 m. persikelia į Vilnių ir čia eina privat. docento 
pareigas. 1941 m. universiteto vadovybės pakeliamas 
į docentus ir paskiriamas teisių fakulteto vicedekanu 
bei universiteto senato sekretorium.

Tremty nuo 1946 m. dr. V. K. Čepas buvo Pabal
tijo U-to teisių ir ekonomikos fakulteto dekanu ir e. o. 
profesoriumi.

Vėliau, gavęs pasiūlymą iš UNRRos vadovybės va
dovauti Amatų Mokyklai Buxtehude Werner stovykloje, 
buvo ilgesnį laiką jos direktoriumi.

Lietuvoje be universitetinių pareigų 1938-1940 m . 
dar buvo Valstybės Tarybos referentu civilinės teisės 
kodifikacijos reikalams ir L.Aido savaitinio priedo 
Teisės Kultūros redaktorius.

Brolis Vytautas skautauti pradėjo nuo 1924 m., 13 
metų berniukas būdamas. Skautišką mokyklą išėjo pa
vyzdingai. 1932 m. s. V.K.Čepas baigė Latvijos miško 
ženklo Gilwellio kursus. Smulkesnių žinių apie jo skau- 
tavimą Lietuvoje neturiu. Iš prisiminimų iškyla man 
vaizdas, kai prie Nežinomojo Kareivio paminklo Vy
tauto Didžiojo Muziejaus sodely, mūsų tautos švento
vėje, Šefo pavaduotojas v.,s. dr. J.Alekna iškilmingai, 
tūkstantinei miniai dalyvaujant, uždeda broliui Vytau
tui juostą su aukštu žymeniu, kaip vienam iš pavyz
dingiausių skautininkų.

Vos tik Antrojo Pasaulinio Karo audrai praūžus, 
brolis Vytautas imasi atkurti LSS-gą. 1945 m. liepos

v.s. dr. Vyt. Čepas IV TS uždeda Geležinio Vilko ordiną
Pirmūnui v.s. P.Jurgėlai. Nuotr.VI.Bacevičiaus

mėn. 26 d. išleidžia pirmąjį aplinkraštį vienetų stei
gimo klausimu ir sudaro laikiną LSS-gos vadiją šios su
dėties: VS v. s. V. Čepas, Vadeiva s. R. Giedraitis, Skau
čių sk. ved. s. L. Čepienė, Užsienio sk. ved. ps. A.Krau
sas, Sk. Vyčių sk. ved. s. v. v.si. H.Kazokaitis, Rėmėjų 
ir Ūkio sk. ved. s. v. v. si. K.Stepšys, Skautų ir Reikalų 
sk. ved. s. v. v. si. B. Dainutis, Vadijos talkininkė - si. 
D. Giedraitytė. ~

I v.s. V.Čepo kvietimą steigti vienetus, sponta
niškai atsiliepia sesės ir broliai iš įvairių Vokietijos 
vietovių. 1945 m. spalių mėn. 26-28 dienomis Dėt - 
molde, anglų zonoje, įvyksta pirmasis skautų vadovų 
atkuriamasis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 99 įga
lioti vienetų atstovai nuo Flensburgo iki Tubingeno. 
Jame dalyvavo 22 skautininkai. Žymiausia suvažia
vusių dalį sudarė skautai vyčiai - vyresnieji skiltinin- 
kai. Tai buvo pirmasis suvažiavimas lietuviškosios bend
ruomenės gyvenime. Ir skautai buvo pirmoji organi
zacija, sudariusi demokratiškai savo vadovybę trfemtyje.

Antrasis suvažiavimas, įvykęs Augsburgo 1946 m. 
balandžio mėn. 28-29 d. išrenka v.s'. V.Čepą Brolijos 
Vyriausiuoju Skautininku. Trečiame LSS-gos suvažia
vime, įvykusiame Kassely - Mattenberge 1947 mt. lie
pos mėn. 6-7 dienomis v.s. Čepas perrenkamas Bro
lijos VS. Nuo 1953 m. v.s. V.Čepas išrenkamas Pirmi- 
jos Pirmininku ir vėl perrenkamas aukščiausiu LSS va
dovu emigracijoje. Jis stovyklavo 1928 m. Tautinėje 
stovykloje Lietuvoje ir 1948 m. Timmendorfer Strand

2

4



prie Baltijos. Už didelius nuopelnus, atkuriant Lietuvių 
Skautų Sąjungą tremtyje v.s. V. Čepas Jubiliejinių metų 
proga (1948 m.) buvo Pirmijos apdovanotas aukščiausiu 
Sąjungos Geležinio Vilko žymeniu.

Vokietijoje vadovavo I-jai skautų vadovų mokyklai 
1946 mt. spalių mėn. 1 - 12 d., vadovavo lietuvių 
skautų reprezentaciniam vienetui 1947 m. Moissone, 
Prancūzijoje, tarptautinėje džiamborėje ir anksčiau 
tautinėse stovyklose kituose kraštuose. Tuntininkų su
važiavimai ir didesnio mąsto skautiški susibūrimai ne
apsiėjo be v. s. V. Čepo. Jis sumanė ir atgaivino “Skau
tų Aidą" tremtyje sunkiausiose pokario dienose. Jis ne
pabūgo tolimiausių kelionių prisigrūdusiuose trauki
niuose ir nakvynių troškiuose bunkeriuose, važinėda
mas atkuriant LSS-gą. Lietuvoje redagavo skautų va
dovų žurnalą. Daug širdies ir jėgų įdėjo Egzilų Skautų 
Asociacijai, jai vadovaudamas ir dirbdamas teisėms 
atgauti tarptautinėje plotmėje.

Baigiant nusakyti mūsų šio labai nusipelnusio va
dovo darbus, leisiu sau dar keliais žodžiais paryškinti 
jo asmenybę.

V.s. V. Čepas yra tvirtos, šviesios asmenybės va
dovas. Ilgesnį laiką teko bendrai skautauti ir dirbti Vo
kietijoje. Niekuomet neturėjau nesusipratimų. Jis vi
suomet labai mandagus ir riteriškas su šypsniu, bet 
tvirtai sutikdavo kliūtis ir sunkumus. Ir su kiekvienu 
broliu ir sese elgėsi'pagarbiai ir maloniai, niekuomet 
nepasipūtęs ir paprastas, nuoširdus. Skautiška dvasia 
dvelkia iš jo veido ir reiškiasi iš visų jo darbų.

Visuomet prieš akis turėdamas aukštuosius skauti- 
jos idealus, žengė tvirtai šviesos ir meilės, pasiaukoji
mo ir viltingumo keliu, nors kartais kliūtys ir tamsos 
šešėliai bandė pastoti taką.

Mes pagarbiai sveikiname v. s. V. Čepą ir visus 
garbinguosius vadovus, kurie savo jėgas, širdį ir protą 
aukoja kilniajai skautijai, žadina rftylėti Dievą, kovoti 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės Ir aukotis artimui. 
Nepamirškim niekuomet, kad tikrasis ir vienintelis mūsų 
vadas yra Aukščiausiasis, kurio esame vaikai. Tik vyk
dydami Jo valią pasieksime nuostabią laimę, meilės 
pilnumą, amžiną palaimą. Juo galingiau suliepsnos 
broliška meilė, juo tvirtesni ir geresni būsime vadovai 
jaunesniesiems. Brolis Vytautas aukštai iškėlė skautijos 
deglą tremties tamsiose dienelėsel ir žadino mus augti 
aukštyn kaip ąžuolams į viršų ir nesilanksčioti kaip 
verkšlenantiems gluosniams.

SKAUTININKUI POETUI 
FAUSTUI KIRŠAI 70 METŲ

Poetas Faustas Kirša Nuotr. R. Bričkaus

1961 M. "SKAUTŲ AIDO" 
GARBĖS PRENUMERATORIAI

31. Neringos skaučių tuntas Clevelande,
32. A. Vileniškis, Boston, Mass.
33. V.Skirmuntas, Los Angeles, Calif.
34. K.Adomavičius, Worcester, Mass.
35. V.Mantautas, Worcester, Mass.
36. P.Molis, Hopkinton, Mass.
37. K.Šakėnas, Dorchester, Mass.
38. Lietuvių Namai, Hamilton, Ont.
39. VI. Vijeikis, Chicago, Ill.

Š.m. vasario 13 d. Skautininkui poetui Faustui 
Kiršai sukako 70 metų amžiaus. Faustas Kirša - vienas 
iš mūsų tautos žymiųjų asmenybių. Jis gimė Senadva- 
rio vienkiemy, Antalieptės valse. 1891 mt. vasario 
13 d. Eilėraščius kurti pradėjo dar prieš I Pas. Karą. 
Bendradarbiavo ano meto lietuvių laikraščiuose. Pir
moji jo poezijos knyga "Verpetai" pasirodė 1918 mt. 
Be didžių nuopelnų lietuvių literatūrai ir visuomenei, 
kurios kultūrinėse organizacijose reiškėsi, daug nusi
pelnė ir mūsų lietuviškajai skautijai tiek Nepr. Lietu
voje, tiek ir išeivijoje. Ilgametis Sąjungos Tarybos 
narys.

Vasario 11 d. kultūrinių ir visuomeninių organi
zacijų Bostone suruoštame Sukaktuvininko pagerbime 
dėkingų lietuvių skautų-čių vardu jam buvo įteikti 
garbės ženklai.
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v. s. K. Jonaitis sega poetui s. Faustui Kiršai garbės žymenį.
Nuotr. R. Bričkaus

Vabalėlis piemenėlis 
Praneša visiems, visiems, 
Kad kentėt ir dirbt atėjo, 
Kad jis užvada bus jiems.

Jam žolytės švelnios lenkias, 
Kalnas kelio nepastos.
Piemenėlis pūstels ragą, — 
Vėjo negirdi raudos!

Ir taip žingsnis užu žingsnio 
Eina atkovoti jis 
Turtų, laimės ir nelaimės, 
Ką seni tėvai paliks.

Jį viltis galinga remia — 
Vyro jėgos ir drąsa, 
Kaip tėvai vartys jis žemę, 
Džiūgaus džiaugsmas ir tiesa.

ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS SKAUTŲ
FAUSTAS K I R Š A PATRONAS, GARBĖS SIMBOLIS

PIEMENĖLIS 
Piemenėlis pučia ragą, 
Veržias kraujas iš žandų. 
Ankstų rytą gyvulėlių 
Dievą sveikina vardu.

Nuaidėjo pilkai žemei 
Garsas gyvas ir skardus. 
Auga duona, gyvulėliai, — 
Piemenėlis išdidus.

Dienos vargo išnešiotos 
Spindi džiaugsmo akyse. 
Piemenėlis, pūsdams ragą, 
Kalbas su laukų dvasia.

O aplinkui žalia žalia... 
Miško juostų apmatai. 
Kryžiavi keliai boluoja, 
Mėlynas dangus aukštai.

Už kalnų žiloj gvįtelėj 
Girdi motina sena:
Jos sūnaus į dangų beldžias 
Tvirtas garsas ir daina.

Skautų organizacijos auklėjimo pagrinde padėta 
praktika, pavyzdys, veiksmas. Neužtenka'norėti ir mo
kėti, bet reikia vykdyti, praktikuoti. Kas iš skauto, 
jei jis žino įstatus, bet nenori jų vykdyti gyvenime; 
nieko nėra is to skauto, kuris žino įstatus, nori juos 
vykdyti, tačiau nepajėgia, neturi valios save prisiversti 
juos vykdyti. Tik visi minėtieji veiksniai - mokėji
mas, noras ir vykdymas - drauge paimti, ber
niuką padaro tikru skautu.

Skautybės auklėjimo praktikai nepaprastos reikš
mės turi geras pavyzdys. Tuo geruoju, kilniuoju pa
vyzdžiu pasirinktas ir Šventasis Kazi
mieras. Šventasis Kazimieras .pasirinktas Lietuvių 
Skautų Patronu dėl dorybių, kurios sukūrė nemirštančios 
atminties Jo Garbę.

Kas yra toji garbė, kuri išskiria žmogų iš 
kitų žmonių tarpo ir padaro jį nemirtingą.

Nedaug yra klausimų, kur būtų toks didelis pažiū
rų įvairumas, kaip garbės supratimo klausimas. Tačiau 
viena galima pastebėti, kad kiekvienas normalus žmo
gus turi savo garbės supratimą ir tą savo garbę saugo ir 
gina. Yra net tokių, kurie kovodami už garbę, nesigaili 
ir savo gyvybės. Nors garbė yra visuotinis reiškinys, bet 
atsakyti į klausimą, kas yra garbė, nėra'lengva. Turime 
daug pavyzdžių, kai vienodose sąlygose ir aplinkybėse 
žmonės gina savo garbę nevienodai: vienas jaučiasi, kad 
jo garbė jau pažeista, o kitas - niekur nieko. Šis reiš
kinys daugeliui yra davęs pagrindo manyti, kad garbė 
yra asmeninės savijautos vaisius, ir todėl vieno objek- 
tingo ir visiems priimtino garbės apibūdinimo negalima 
esą duoti.

Yra skiriama dvejopa garbė: išorinė ir vidinė. Išo
rinė garbė yra faktinė pagajba, kurią vi
suomenė žmogui parodo. Ši garbė paprastai
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Trys linksmos Kernavės tunto sesės su s. O. Siliūniene prie tunto paviljono III Kaziuko mugėje Čikagoje.
Nuotr. V. Noreikos

sutampa su atitinkamo asmens vardu, užsiėmimu, pa
žiūromis, pasidarbavimu, pagarsėjimu. Kiekvieno 
žmogaus vertė pareina nuo jo nuopelnų, pasidarbavimo, 
laimėjimų. Pagal tai jį pagerbia visuomenė. Juo di
desni nuopelnai, juo didesnė galimybė susilaukti vi
suomenės pagarbos. Ir juo kieno didesni nuopelnai tuo
se darbuose, kurie ugdo kultūrines vertybes ir visuome
nine gerove, juo labiau toksai asmuo visuomenės yra 
gerbiamas. Taigi, nusipelniusio asmens pagerbimas ir 
yra išorinės garbės pareiškimas.

Tuo tarpu vidinė garbė yra asmeniškas 
savo vertybės supratimas, nepriklausomai 
nuo kitų pažiūrų. Vidinė garbė yra tokia vertybė, 
kuri pačiam žmogui priklauso ir kuri glūdi pačiame 
žmoguje. Nėra abejonės, kad ši yra vienintelė tikroji 
garbė, nes ji nepareina nuo to, ką kiti asmenyje vertina, 
ką apie jį kalba, rašo, sprendžia. Argi dažnai nebūna 
taip, kad kuris ne kuris, kitų negerbiamas yra garbės 
vertas, o kitų gerbiamas - nėra garbės vertas? Juk isto
rijoje randame ne vieną pavyzdį, kad žmogus savo 
gyvenimo metu nebuvo įvertintas ir atitinkamai pagerb
tas, o vėliau išaukštintas ir gerbiamas. Šie pavyzdžiai 
įtikina, kad žmogaus garbė yra pati savaime vertybė, 
ir todėl ji nepareina nuo kitų nuomonės ir sprendimų. 
Kiekvieno žmogaus garbė pažymi jo faktinę vertybę. Ir 
juo kilnesnis yra asmens savo vertybės supratimas,juo tik
resnė yra asmens garbė.

Jeigu jau žmogaus garbė reiškia jo tikrąją vertę , 
taitik pats garbės turėtojas gali savo gar
bę kelti ir didinti. Niekas kitas, kaip tik jis pats 
yra savo garbės kėlėjas ir ugdytojas, arba jos žemin- 

tojas ir niekintojas. Kiekvienas yra savo garbės sargas. 
Klaidinga pažiūra, kad kiekvieno žmogaus garbė pa
reina nuo kitų. Jeigu jau pats žmogus savęs negerbia, 
jam reikia rimtai apsimąstyti, ar nėra kaltės pačiame 
savyje.

Antro žmogaus elgesys ir vertinimas yra tiktai išori
nės garbės parodymas, kuris tikrosios - vidinės - garbės 
negali panaikinti, jei tokia yra, ir negali sudaryti ar 
padidinti, jei jos nėra. Taip, sakysim, kito žmogaus 
kreipimasis "gerbiamas pone" dar nereiškia to žmogaus, 
į kurį kreipiamasi, vidinės garbės. Išorinės formos daž
nai yra neišvengiamos, nes to reikalauja savitarpio 
žmonių santykiavimo mandagumas,bet jos nei padidina, 
nei sumažina žmogaus vidinės garbės. Ir jei kuris yra 
gerbiamas, būdamas negarbingas, jis vidiniai iš tos pa
garbos tiek pat mažai telaimi, kiek nieko nepraleimi 
vidinę garbę turis žmogus, kuris lieka nepagerbtas.

Tačiau garbė, kaip žmogaus savo vertybės supra
timas, nereiškia šios vertybės užsidarymas savybėje, 
bet pasireiškia žmogaus santykiuose su visuomene. 
Jeigu garbėje pasireiškia žmogaus vertybė, kitaip sa
kant, garbė yra žmogaus vertybės pavidalas, ta i kiek 
žmogus savo garbę saugo ir kelia , tiek 
jis yra visuomenės vertinamas. Visuomenė 
turi savo moralę, principus, kuriais ji žmogaus garbin
gumą, vertybę atsveria, įvertina.

Garbė savo esmėje yra pagrįsta aktingumu: garbė 
skatina žmogų veržtis į priekį, kilti aukštyn, tobulėti , 
Garbė pasireiškia nuolatiniame veiklume, energingume, 
pastovume, bet ne pasyvume, suglebime ir blaškymesi. 
Garbė yra tikrumas ir pasitikėjimas savo einamu keliu.
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ĮŽODŽIO DIENA.
Stasys Jakštas

Švinta įžodžio diena
Kandidatės viltyse:
- Jau as būsiu amžina 
Budėk! - šūkio skiltyse.

- Aš įstosiu į gretas, 
Lyg rožančiaus dalele, 
Ir kalbėsiu į tautas 
Savo žemės širdele.

- Bėgsiu meilės takeliu 
Tarp Smūtkelių pakelės 
Ir geruoju darbeliu 
Pinsiu gėlę prie gėlės.
- Kelsim laivo mes bures
Su seselėm, su brangiom, 
Nemunėliu į marias
Siųsim vargą su bangom.
Šviečia įžodžio diena ...
Iš namelių, iš žalių 
Susibėga, kaip viena, 
Skautės miško takeliu.

Ir prie vėliavos šventos 
Aidi pažadas širdžių
- Visagalio ir Tautos 
Kelią grįsime. - Budžiu!

60.VI.12
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vykdomais uždaviniais, turimomis pareigomis ir sie
kiamais tikslais. Garbė nėra įsivaizdavimas ir išdidumas, 
bet kilnaširdiškumas ir švelnumas. Garbė nėra nusiže - 
minimas, bet paprastumas; nėra pasiimto uždavinio ne
pildymas, bet pasiimto - pildymas. Žmogaus garbėje 
pasireiškia geriausio, kilniausio ir aukščiausio, kas tik 
jame yra. Todėl jis privalo ją saugoti ir branginti.

Garbė be nuolaidų skatina žmogų viską nugalėti. 
Pasidavimas silpnybėms ir garbės praradimas dažnai 
būna daug blogiau už mirtį. Garbės reikalavimai yra 
absoliutūs, ir todėl ji neleidžia apsimesti ir laužyti 
principus. Garbė nėra pasitenkinimas smulkmenomis ir 
gyvenimas iš kitų malonės, bet siekimas viso įstengia
mo pasiekti ir laisvas apsisprendimas. K o va dėl gar
bės yra kova dėl laisvės - ir juo gyvesnis gar
bės supratimas, juo palankesnės sąlygos laisvei.

Garbė reikalauja būti teisiam ir teisingam.
Tuo būdu garbė padeda vystytis asmenybei ir už

tikrina žmogui garbingą vietą visuomenėje. Taigi, gar
bė tampa visos visuomenės kertinis akmuo ir žmogaus 
gyvenimo pagrindinis dėsnis.Dar daugiau: garbė gim
do žmogaus amžinybės ir nemirtingumo 
spindulį, nes visą savo gyvenimą būdamas ištikimas 
garbės dėsniams, žmogaus ir jo darbai tampa žinomi 
visuomenei ir kartu kartoms, ne tik jam gyvam esant, 
bet ir po jo mirties.

Tikrosios, kilniosios ir amžinosios garbės kelią 
mums rodo ir skatina juo eiti mūsų skautų Patrono Šven
tojo Kazimiero šviesusis pavyzdys. A. Z.

Skyrių tvarko s. O. GES VENTA S, 
1803 So. 51st Avė. , Cicero 50, III.

KO TIKIESI IŠ VYČIAVIMO ?
Iš "The Rover-Rambler" vertė
s. v. v. si. Vidmantas Raišys

Ar tu esi vienas iš daugelio skautų-vyčių, kurie 
ateina į sueigas, tikėdamiesi rasti jau nustatytą ir jų 
laukiančią programą? Kodėl? Ar nereikėtų kartais ir 
tau prisidėti prie sueigos plano savo idėjomis?

Kad būrelio programa būtų įdomi, kiekvienas bū
relio narys turi prisidėti prie jos savo idėjomis ir darbais. 
Jei tu dabar esi nusivylęs dabartiniu būrelio gyvenimu, 
ar galvoji, kad tau nieko gero ar įdomaus šis skautų- 
vyčių būrelis neduoda, tai paklausk, savęs: "Kiek aš 
prisidėjau prie skautų-vyčių būrelio programos sudary
mo?” Ar esi pasiūlęs ką nors naujo būrelio veikloj? Gal 
tau atrodo, kad tavo idėjos būtų nevertingos ir niekas

O dabar ... nuo kalno žemyn ... Montrealio sk. vyčių žie
mos iškyla.
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Montrealio sk. vyčiai iškylauja.

jomis nesidomi. Klysti, mielas broli. Yra ir daugiau 
būrelio narių, kurie panašiai galvoja ir turi tuos pačius 
interesus kaip ir tu. Tik visi išreikšdami savo nuomones, 
galėsite sudaryti programą, kuri kiekvienam patiks ir 
bus įdomi. Žvilgterėk į pereitus metus ir pamatysi, kad 
galėjai daugiau prisidėti savo pasiūlymais. Nusistatyk, 
kad ateityje padėsi savo darbais ir idėjomis įgyvendinti 
naują programą.

DŽIAMBORĖS FONDAS IR TU

Be abejo, kiekvienas lietuvis skautas-vytis žino 
LSB Džiamborės Fondo paskirtį. Apie Džiamborės Fondą 
buvo pakankamai rašyta mūsų skautiškoje ir visuome
niškoje spaudoje. Tau, mielas Broli, apie Lietuviškąjį 
Džiamborės Fondą pasakojo Tavo būrelio vadas ar brolis 
draugininkas. Reikia tikėtis, kad jūsų būrelyje buvo 
aptartas klausimas, kaip geriau, tiksliau padėti talki
ninkauti Džiamborės Fondui. Greičiausiai Tupats auko
jai ar rinkai aukas DF. Bent to iš Tavęs buvo tikimasi 
ir Tave daugiau negu ką kitą tai atlikti įpareigojo gra
žus ir kilnus skautų-vyčių obalsis "Tarnauti". Tu ir pats 
žinai, kad iš Tavęs daug daugiau laukiama, negu iš 
"geltonšlipsio" skauto, tad tu ir privalai tai pildyti.

Pasakyti, kad Tu nieko ar mažai apie Džiamborės 
Fondą girdėjai, Tu, be abejo, negali, nes nesinori pa
galiau tikėti, kad Tu nebeprenumeruoji ar nebeskaitai 
mūsų "Skautų Aido". Neįsivaizduotina, kad Tavo skau
tų-vyčių būrelis niekad dar nebuvo įsijungęs į Džiam
borės Fondo vajų ar kad,kai klausimas būrelyje buvo iš
keltas, buvo numota ranka ir šį darbą atlikti buvo pa
likta kitiems mūsų skautų-vyčių būreliams. Tai neįsi
vaizduotina todėl, kad apsisprendęs duoti skautų-vyčių 
įžodį, Tu pasižadėjai tarnauti. Violetinis kaklaraištis 
įpareigoja. Jis įpareigoja vykdyti pažadus. Tu jau ne
besi vaikas ir geriau negu vilkiukas ar skautas žinojai, 
ką reiškia įžodis. Vyčiavimas yra skirtas vyrams ir 
jaunuoliams, žengiantiems į vyrų eiles. Todėl ir yra 
savaime aišku, kad Tu net neberaginamas turi atlikti 
savo pareigą Lietuviškajam Džiamborės Fondui. Ne
palik tai kitiems, o veik taip, lyg nuo Tavęs vieno pri
klausytų Džiamborės Fondo vajus.

Džiamborės Fondas telkia lėšas tam, kad būtų įma
noma paremti mūsų LSB reprezentacinių vienetų žy - 
gius į tarptautines stovyklas,Džiamborės, Rover-Moot'us. 
Pinigai renkami ir tam, kad galima būtų leisti spaus
dintus, apšviečiančius kitataučius skautus ir jų bičiulius 
apie mūsų Brolijos padėtį, kankinės Lietuvos likimą.

Šie metai lietuvius skautus-vyčius ypatingai įpa
reigoja. Vokiečių Skautų Sąjungos (Bund Deutscher 
Pfadfinder) skautų vyčių skyrius š.m. liepos mėn. 30 d. 
rengia sąjunginę skautų-vyčių stovyklą, kuri tęsis iki 
rugpiūčio mėn. 14 dienos. Pagrindinė šios stovyklos 
tema bus "Europa ir atsilikusieji kraštai. " Bus stengiama
si turėti daug atstovų iš ekonominiai ir kultūriniai atsi- 
likusiųjų kraštų. Mūsų pareiga šioje stovykloje daly
vauti ir pateikti antrą temą: "Skautai ir komunizmo 
pavergti kraštai. *'

Kaip jau buvo anksčiau skelbta, Australijoje š.m. 
gruodžio mėn. paskutinėmis dienomis ir 1962 metų pir
momis dienomis įvyks 7. Pasaulinis Rover-Mootas. Ar 
mes atsisakysime jame dalyvauti dėl lėšų stokos? Pa
dėdami, talkininkaudami Lietuviškajam Džiamborės 
Fondui, mes įgalinsime mūsų brolius Australijoje da
lyvauti už mus visus. 7 Rover-Moote - mes kartu su jais 
iškelsime ten savo trispalvę!

s. O. Gešventas

Fotografuoti pasiruošęs... Montrealio sk. vyčių žiemos iškyla.
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ŽODIS BESIMOKANČIAM JAUNIMUI 
VASARIO 16-TOSIOS PROGA

(Pašnekesys skaitytas Clevelando sesių ir brolių sueigoje)

Vasario 16-toji. Ir kas iš mūsų nežino, kas yra Va
sario 16-toji? Viena diena metuose, diena šventės, 
džiaugsmo, diena vilties ateičiai ir brangi diena pra
eities. Tai diena visos tautos, diena kupina patriotizmo 
ir meilės savam kraštui kiekvieno lietuvio širdy, min
tyse, susikaupime ir gražiuose susibūrimuose drauge at
naujinti ir pagyvinti tiek savitarpio, tiek savo ir tautos 
ryšius.

Vasario 16-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo šventė. Jos reikšmė nuo pat 1918-ųjų metų su 
ankstyvomis vaikystės dienomis kiekvienam lietuviui pa
sakota, aiškinta, kasmet priminta pačios šventės bei 
paminėta bendruomenės, mokyklos, organizacijų ir - 
šeimos. Taip, šeimos. Diena dažniausiai patenkanti 
eilinė savaitėje, pilna tų pačių darbų, pareigų, užsi
ėmimų. Tačiau širdy - šventė. Taip, kaip vardadienis 
ar gimtoji diena. Nesvarbu kada išpuola: pirmadienį ar 
penktadienį, tačiau ta diena šeimoje yra šventė. Yra 
randama valandėlė laiko visų šeimos narių ta sukaktim 
pasidžiaugti, tų šeimos nario dieną vienu ar kitu būdu 
šventiškiau atžymėti, - palydėti į nubėgančius metus. 
-- Tuo labiau Vasario 16-toji visų mūsų, visų šeimų 
šventė tepuošia mūsų nuotaiką, tejungia mus tas mūsų 
krašto gimtadienis prisiminimais laisvos Lietuvos, mūsų 
visų kalba, darbais, mintimis ir sąmoningumu šian
dien, bei telydi mus tie gražūs minėjimai viltimi iš
tikimam rytojun. Tos dienos reikšmė teįprasmina šią 
dieną, teįprasmina šiuos metus ir testiprina mūsų nusi
teikimus lietuviškai kalbai, lietuviškai dainai, lie
tuviškai maldai, lietuviškiems papročiams šeimoje iš
laikyti ir puoselėti.

Gyvenam vaišingame pramogomis krašte. Krašte, 
kupinam linksmos nuotaikos, muzikos, pasilinksminimų. 
Krašte, kurio mokyklos taip įdomios, taip patogios 
įrengimais, taip gražios ir puošnios savo mokinių šven
tėmis. Mes mokomės jose šio krašto kalba - ne mūsų 

kalba; mes bręstame žmonėmis ne savo krašto aplinkoje 
ir skubame gyvenimai! ne savo šalies takeliais ir keliais. 
Gi mūsų mokslo draugai daugumoje yra šio krašto gy
ventojai, bet ne mūsų sielos, ne mūsų troškimų, ne 
mūsų svajonių bendrakeleiviai; - tik kolegos laisvojo 
krašto, nesurišti su rūpesčiais, su ilgesiu, su jausmu 
brangesniu už duoną šitame krašte, kuriuo gyvena mūsų 
tėvai, kuriais alsuoja mūsų namai, kurių spalvose 
paskęsta metų laikai, prabėgę kantriam laukime ir su 
kiekviena tautos švente atnaujina nesibaigiantį kantrybės 
šaltinį ir vėl įprasmina ateinančių metų dienas.

Ne: laisvėje gyvendami, bet laisvėje kovodami su
bręsta sąmoningu jaunimu savai tautai, savam kraštui, 
išaugsim naudingais žmonėmis mūsų tėvų, mūsų pa
čių ir mūsų vaikų Tėvynei. Vasario 16-osios prasmė 
šiandien tegilina mumyse meilę tautos praeičiai, te- 
ugdo tautinį pasididžiavimą mūsų krašto sena didinga 
praeitis, teįgalina mus būti vertais mūsų garbingo
mis bočių dukromis ir sūnumis.

Ir kaip, ir kur šiandien, daugelis čia gimę ir jau 
paaugę be lietuviškosios šeimos mes pažintumėm savo 
kraštą, savo tėvų žemę? Kur be kuklios lietuviškosios 
mokyklos įgytumėm daugiau žinių apie savąją kalbą, 
tautos praeitį, dainas, papročius, pasakas ir padavimus? 
Kur, pagaliau, be skautybės metodų pagalbos drauge 
visi padainuotumėm laužui degant, pažaistumėm suei
gose, pavaidintumėm savo pačių improvizuotuose pasi
rodymuose ir po svetimu dangum stovyklaudami bendrau- 
tumėm savoje dvasioje, savoje nuotaikoje, su savais ir 
tarp savųjų.

Neperdidelės mūsų gretos šiandien, tačiau tebūna 
jos glaudžios tarpusavyje, tespindi jos draugyste ir te- 
bujoja drąsia jaunatve. Tai kas, kad svetimam krašte 
gyvenam -'jei darbais gyvensim savam kraštui! Tai kas, 
kad svetima kalba mokytis turim, - jei mokiniais bū
sim geriausiais! Tai kas, kad lietuviškųjų pamokų taip

Iš š.m. Vasario 16-tosios minėjimo Clevelande. Nuotr. VI. Bacevičiaus

P. L. B. Kanados Krašto Valdyba 
parėmė Džiamborės Fondą$50 auka. 
Krašto Valdybai už tokią gražią au - 
ką Džiamborės Fondo vardu tariu 
nuoširdžiausią ačiū. Jūsų auka stip
rins jaunųjų žygius ir patarnaus 
kovai dėl Lietuvos laisvės. .Tikiuosi, 
kad Krašto Valdybos pavyzdį paseks 
ir kitos mūsų organizacijos bei pa
vieniai asmenys. Savo aukomis pa- 
remsite mūsų skautišką jaunimą ir 
padėsite jiems atstovauti mūsų pa
vergtą Tėvynę Lietuvą tarptautiniuo
se skautų sąskrydžiuose- džiamborėse.

V. Gudelis
D. F. Įgaliotinis

Kanadai
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negausu, - jeigu kiekviena jų praturtina mus ne tik ži
niomis, bet ir įdiegia širdin meilės ir ilgesio savąjį 
kraštą išvysti, savąją kalbą Laisvės Alėjoje išgirsti, 
gimtais žodžiais Aušros Vartuose maldai suklupti. —

Štai, mielos sesės, - ir Broliai, - mano manymu, 
čia ir glūdi mūsų, dienų tikslas, jūsų jauno amžiaus nu
siteikimas, pozityvumas darbuose - jūsų mokslas, jūsų 
kalba, jūsų ateitis - bus visos Lietuvos ateitis!—Ne
svarbu,kiek Vasario 16-ųjų dar švęsime čia. Bet svarbu, 
kad nuo vienos ligi kitos Vasario 16-osios kiekviena iš
gyventa diena būtų žingsnis pirmyn kiekvieno jūsų paski
rai, būtu žingsnis aukštyn visų mūsų bendrai ir kurių pa
žanga puoselėtų viltį tiek mumyse, tiek tuose, su ku
riais mes gyvenam, su kuriais mes bendraujam, kurie 
mums atiduoda jėgas ir laiką mūsų dvasiniam brendi
mui ir mūsų tautiniam sąmoningumui išlaikyti. O šian
dien, čia, ir dabar - telydi mus džiaugsmingas susikau
pimas ir giedri nuotaika mūsų visų vieningu keliu plau
kiančiais prisiminimais Ten Tolyn

(su Putino žodžiais)

Už jūrių marių, už mėlynųjų
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų,
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
Kurs balto sniego pusnynus sėja, - 
Kaip šviesų šiltą gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju, 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie. —

Regina Braziulevičiūtė-Nasvytienė.
1961.11.19

Cleveland, Ohio

Š. m. Vasario 16-tosios minėjimas Clevelande.
Nuotr. Vi. Bacevičiaus

Š.m. Vasario 16-tosios minėjimas Toronte.
Nuotr. St.Dabkaus

Š.m. Vasario 16-tosios proga To
ronto sesės ir broliai Prisikėlimo 
parapijos iškilmingų pamaldų metu.

Nuotr. St.Dabkaus
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ŠV. KAZIMIERO GANDRAS DYKADUONIS SŪNELIS

1604 metais popiežius Klemensas VIII įrašė kara
laitį Kazimierą į šventųjų skaičių ir atsiuntė bulę ir šv. 
Kazimiero garbei pašvęstą vėliavą. Kanonizacijos iš
kilmės įvyko Vilniuje 1604 m. gegužės mėnesio 10 die
ną. Bulė ir vėliava paliko šv. Stepono bažnyčioje už 
Rūdninkų vartų, ir iš tenai iškilminga procesija pernešė 
į katedros bažnyčią.

Miestas pasipuošė šventadieniškai. Didesniųjų gat
vių namai buvo papuošti žalumynais ir gėlėmis, lan
guose kabojo persų ir turkų kilimai. Gatvėse, kuriomis 
ėjo iškilminga procesija, buvo pastatyti ketveri garbės 
vartai, papuošti herbais, tikybinio ir alegoriško turinio 
paveikslais ir užrašais. Patrankų šūviai paskelbė procesi
jos pradžią. Dalyvavo procesijoje kariuomenė, brolijos, 
labdarių ir visuomenės draugijos, miesto valdyba,ma
gistratas, amatininkų sąjungos, vienuoliai ir pasauli
niai kunigai ir nesuskaitomos minios žmonių. Visą laiką 
grojo muzika, dundėjo patrankos ir tarškėjo šautuvai, 
ir visų bažnyčių bokštuose varpai gaudė. Procesija tru
ko 8 valandas, ir visą tą laiką didysis Lietuvos Kancle
ris Levas Sapiega, dviejų diakonų padedamas, nešė di
džiulę švento Kazimiero garbei pašvęstą vėliavą.

Kai procesija išėjo iš šv. Stepono bažnyčios ir slin
ko Rūdninkų gatve, giedrioj dangaus mėlynėj pasirodė 
vos pastebimas mažytis taškelis, į kurį visi nukreipė akis. 
Taškelis vis artėjo ir didėjo ir greit visi pastebėjo gand
rą atskrendant. Gandras bematant atsidūrė ties proce
sijos dalyvių galvomis ir, nepaisydamas patrankų ir šau
tuvų šūvių, nei didžiulės minios žmonių, priskridę prie 
šv. Kazimiero vėliavos ir valandėlei ant jos stiebo at
sitūpė, o vėliau, pakilęs, vos stogų kreigų nesiekdamas, 
skrido pirma procesijos, tartum kelią rodydamas.

Keistą tą įvykį tuomet taip aiškino: Kadangi gand
ras naikina gyvates ir kitas kirmėles, tai jo pasirodymas 
toje iškilmingoje valandoje reiškia, kad netrukus bus 
išnaikintos Vilniuje visos erezijos, ir atskalūnai grįš 
įtiktąjį tikėjimą. (Iš P. Vingio “Vilniaus Padavimai")

Augo tėvui dykaduonis sūnelis, kurio niekaip prie 
darbo privaryti negalėjo. Visaip žudės su juo tėvas: ir 
varyte varė, ir barte barė, ir jaukime jaukino, bet sū
nelis, kaip buvo ulžis, taip ir pasiliko. Nieko iš jo gero 
išversti tėvas negalėjo. Vis jam galvoj sukos: atrasiąs 
kažin kokius pinigus, iš to prasikursiąs ir be prakaito 
galėsiąs valgyti duoną. Tėvas tais niekais nesidžiaugė: 
žinojo, jog neuždirbta duona verkia valgoma, todėl 
vertęs ir varęs savo sūnų prie darbo nenustojo.

Vieną kartą, kad pagrįžęs iš lauko, atrado sūnų be- 
stripinėjantį ir begaištantį, apsimetė matęs degančius 
pinigus. "Eime, sako, sūneli, skubėkime, gale lauko, 
miške, atrasime didžius pinigus. Dievas apreiškė man 
dabar, kur yra pinigų ir turtų. Būsime viso ko pertekę. 
Imk tiktai kirvį ir mentę!” Sūnus iš džiaugsmo dvi
linkas pašoko ir apsisuko taip veikiai, jog po valandėlės 
gale lauko stovėjo išplėtęs akis. Ten pristatė jį tėvas 
kirsti epušių: "Čia, sako, mačiau degant pinigus, po 
tais medžiais turi būti jie". Patsai tuo tarpu ėmė kasti 
kelmus. Sūnus taip pat šoko dirbti,nesigailėdamas jėgų. 
Tuoj bematant pardrožė vieną statinį pusraštį ir, tėvo 
padedamas, išrovė kelmą; bet pinigų vis nebuvo. Čia, 
sako, reikia mudviem ieškoti, čia pasirodė! Reik tiktai 
visą tą kalvą mudviem nuskinti ir visi kelmai pervei
zėti. Pinigai turi būti! ... Juk jie neišbėgo ...” Sūnus 
atsiduksėjo, pasiimstė iš naujo ir vėl ėmė darbuotis. 
Nors prakaitas pylė iš kaktos,ir visa jo nugara buvo šla
pia, bet pinigų palikti nesinorėjo. Taip darbavos nuo 
pusryčio ligi pat pietų ir visą epušrotą grynu lauku pada
rė. Nuvargę atsisėdo abudu ir šnekasi, ką veiks toliau. 
Tėvas įkalbėjo sūnui, kad po pietų sugrįžtų ir visą tą la
taką plūgu išartų ir akėčiomis išakėtų, ardant žemę ir 
trupinant velėnas, greičiausiai išsiartų arba išsiakėtų 
pinigai. Bet ir tai padarius, pinigai neiškilo.

Dabar nuliūdusį sūnų taip džiugino tėvas: "Mūsų 
darbas nebus be pelno, pinigai turės susivokti kada no
rint, jei ne dabar, tad rudenį. Kas yra Dievo žadėta,
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tas nepraeis!"
Tuo tarpu tėvas liepė plėšimą užsėti vasarojumi. 

Vasarojus apdygo taip gražiai, kaip pilte išpylė, ir pa
kilo kaip dūmas, - miela malonu buvo žiūrėti!

Rudenį iškūlė prižlakstė vežimus Dievo dovanos ir 
nuvažiavo abudu į turgų. Žydai jiems saujomis pinigus 
skaitė. "Ar matai, sūnaiti", tarė tėvas, "kaip tat gra
žus daiktas paplušėti truputėlį? Miela malonu! Pinigų 
kaip vandens! Aš sakiau: Kaziukai, eime, kaskime pi
nigus, ieškokime, būsime turtingi. Ir dar turtingesni 

būsime, jei kas metai taip plušėsime ir dirbsime." Ka
ziukas, nuleidęs akis, nyrindamas ir murmėdamas at
sakė: "A-a, vis tat per apgaudinėjimus! ... Kad aš 
būčiau žinojęs iš pradžios, kad taip bus, nebūtum ma
nęs taip veikiai įgavęs! ”

Taip Kaziukas tuo kartu atsakė, bet nebe taip to
liau elgėsi:’ nuo to laiko jis patapo geru darbininku ir 
jau niekados nebetingėjo.

Lietuvių pasaka

Į III,Kaziuko mugės atidarymą atvažiavusi meška su vežimu riestainių ir saldainių. Kalba mugės atidarymą pravedusio 
Aus'ros Vartų tunto tuntininkė s. J. Bobinienė. Salia Rajono Vadas s. VI. Vijeikis. Nuotr. V. Noreikos

KO SKAUTUKAS GALI IŠMOKTI VIRTUVĖJE

Skautukas: - Noriu valgyti.
Virtuvė: - Ar tu virtuvėn tik valgyti ateini?
Sk.: - O kas man daugiau čia veikti? Juk vir

tuvė tai ne mokykla.
Virt.: - Sakai ne mokykla? Bet ar pagalvojai taip 

sakydamas? Virtuvė yra mokykla ir dar kokia.
Sk.: - Jei būtų mokykla, tai būtų, suolai. O čia jų 

nėra. Tai kur atsisėsti?
Virt.: - Virtuvė yra darbo mokykla, todėl sėdėti 

čia nėra kada.

Sk.: - Bet kad čia nėra nei knygų, nei rašymui 
priemonių , nei mokytojos.

Virt.: - Yra viskas, yra. Tik tu nemoki jų pažinti. 
Todėl štai ko tu virtuvėn atėjęs pirmiausia turi išmokti: 
pažinti virtuvę.

Sk.: - Aš pradedu netekti kantrybės! Sakyk, kur 
tos knygos, kur mokslo priemonės?

Virt.: - Antras dalykas, kurio turi išmokti virtuvė
je, tai kantrybė. Virtuvė, sakiau, yra darbo mokykla, 
o darbas be kantrybės - ne darbas.
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Sk.: - Na jau gerai, gerai, tik greičiau sakyk, ko 
ir iš ko aš čia turėčiau mokytis?

Virt.: - Daržovės, pienas ir mėsa tai virtuvės kny
gos, o puodai, dubens, katilai - mokslo priemonės.

Sk.: - Ka-ka-ka! Tai kas tuomet mokytoja?
Virt: - Mokytoja tai virėja.
Sk.: - Tai man mokytoja, tai man mokslo prie

monės!
Virt.: - Nesistebėk ir nesijuok. Geriau pasakyk, ar 

moki išvirti daržovių sriubą?
Sk.: - Daržovių sriubą? . . Tai... tai. .. kad aš.. .
Virt.: - Ar žinai, ką pirmiau pradėti virti, dar

žoves ar mėsą? Ar žinai kurias daržoves pirmiau dėti ir 
kurias vėliau? Matai, nežinai. Tad kaip tu pagaminsi 
pietus, kai teks stovyklauti?

Sk.: - Aš ... aš .. .
Virt.: - Nesiteisink, nes to nemoki. Bet virtuvėje 

gali išmokti, O čia geriausiai pamokys virėja. Jei nėra 
virėjos, pasiklausk mamos, ir ji tave išmokys valgį ga
minti. O gaminti valgį turi mokėti kiekvienas skautas. 
Todėl atėjęs virtuvėn: 1) pažink virtuvę ir žinok, kad 
gardūs valgiai, kurie čia pagaminami, reikalauja mo
kėjimo, kantrybės ir darbo, 2) išmok kantrus būti ir
3) nebijok darbo.

Sk.: - Ar tai jau viskas?
Virt.: - Ne, ne viskas. Virtuvėje išmok ir indus 

valyti, nes ne visi indai vienodai valomi. O skautukas 
ir to turi mokėti. Bet ir tai dar bus ne viskas. Tačiau 
kai pažinsi virtuvę, tuomet pats gal suprasi, ko čia 
gali išmokti. Vilkiukas

Australų skautai, pasiruošę 
"paklydusį" brolį A. A. S. E.

aboridženų šokiui, sulaiko mūsų 
džiamborė.

Nuotr. R. Cibulskio
Linksmos sesės. Australijos rajono stovykla.

Nuotr. R. Cibulskio

LIETUVOS UPĖ IR MIESTAIGALVOKIME IR ŽAISKIME

į kvadratus įrašę trūkstamas raides, gausite:
1) Lietuvos kunigaikštį ,
2) Lietuvos upę,
3) Lietuvišką vardą,
4) Lietuvos vietovę,
5) Lietuvišką gėlę.

Įrašę atitinkamas raides pirmoj eilėj iš viršaus 
žemyn, gausite Lietuvos upės vardą.

Kai šitai padarysite, gal jau nebus sunku, rašant iš 
kairės į dešinę kiekvienoje eilėje išgauti septynis Lietu
vos miestus.
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Gamtos ir gyvuliu 
DRAUGAS

Skyrių tvarko: A. V. DU ND ŽILA ,

2609 W. 69 Str., Chicago, 29, Ill. USA.

ELEKTRINĖS ŽUVYS

Visi esame susipažinę su elektra: elektrinėm lem
putėm, elektros motorais, generatoriais, elektriniais 
traukiniais ir traukinėliais - pirmaisiais kada nors kur 
nors keliavome, gi antraisiais žaidėme ar matėme 
žaislų krautuvėse. Šiose eilutėse - keletas sakinių apie 
elektrines žuvis - ir tai gyvus, iš tikrųjų egzistuojan
čius padarus, ne kokius žaislus.

Visa fiziniai labiau išsivysčiusi gyvūnija (pav. žmo
gus, arklys, žuvis; skirk nuo augalų: beržas, žolė ir 
1.1.) savo nervų, raumenų ir glandų celėse gamina ir 
naudoja labai mažą elektros srovę. Taip mūsų nervai 
elektros impulsais perduoda reikalavimus iš smegenų į 
rankas, kojas, akis ir kitus organus. Savosios elektros 
pagalba esame ir apsaugomi. Pav., ant karšto daikto 
uždėjus ranką. į smegenis elektros forma eina prane
šimas apiė liečiamą daikto temperatūrą; iš smegenų 
grįžta įsakymas raumenims: "Atitraukti ranką!". Visa 
tai vyksta nepaprastai dideliu greičiu. Susitraukdamas 
raumuo vėl pagamina trupučiuką elektros. Yra nusta
tyta, kad plakdama žmogaus širdis pagamina nuo 
0.001 iki 0.002 voltų elektros įtampą; kad iš 1 biliono 
celių sudaryti žmogaus smegenys duoda iki 0.0001 volto 
įtampos. Medicina šiuos reiškinius naudoja tyrimų tiks
lams, .yra'ištobulinti širdies (-kardiogramos) ir smegenų 
(-encefelogramos) tyrimų metodai.

Bet yra žuvų, kurios elektrą gamina beveik kaip 
kokios mašinos, tą elektrą naudoja grobio medžiojimui- 
žudymui, savajai apsaugai ir net navigacijai. Šiaurės 
Atlante besilaikanti žaibiažuvė (moksle žinoma "Tor
pedo nobiliana" vardu) gali siūbtelėti 50 amperų sro
vę ir 60 voltų įtampa. Toki elektros kiekiai jau mirti
nai nutrenkia net ir didesnes žuvis, gi mechaniškai pa
naudoti, galėtų suvirinti ir metalą! Afrikoje gyvenanti 
plekšnė (Malapterurus) sukaupia iki 350 voltų, o Ama
zonėj gyvenąs elektrinis ungurys (Electrophorus) - apie 
500 voltų!

Elektrinės žuvys buvo žinomos ir žiloje senovėje. 
Minėtos plekšnės atvaizdas yra išraižytas ant vieno 
antkapio Egipte. Romėnai jau naudojo žaibiažuvą są
narių bei galvos skausmų ir proto ligų gydymui. (Pa
lygink su šiandienine, modernia elektros impulsų te
rapija "electroshock Theraphy"). Ir dar keista, kad šias 
žuvis atradus Amerikoje, joms buvo duodami "perkūno" 
arba dar dažnai "purtintojo" vardai - "ra'ad" arabiškai, 
"temblador" ispaniškai, "trembleur" prancūziškai, 
"Zitterfisch" vokiškai. Tuo metu dar niekas nespėliojo 
apie kokį nors perkūnijos - žaibų - elektros ryšį, tad 
gal greičiausia ir tie vardai atsirado pasižiūrėjus į jų 
konvulsinį sudrebėjimą elektros srovės paleidimo metu. 
Devynioliktame šimtmetyje prasidėjo sistemingos 
elektrofiziologinės (-fiziologija, tai mokslas apie gy
vūnijos organizmus) studijos, jos tęsiamos ir šiandien.

1791 metais dvi mokslo garsenybės, Galvani ir 
Volta, susiginčijo dėl šių žuvų elektros esmės. Ginčo 
pasėkoje, bandydamas įrodyti savąją teoriją, Volta (-jis 
vistik dalinai klydo!) atrado dar šiandien bevartojamos 
cheminės baterijos principus. Ką gi - mes tik liekame 
dėkingi elektrą gaminančioms žuvims ir dviejų genialių 
mokslininkų užsispyrusiems tiesos ieškojimo principams.

Iki 1950 m. silpną elektros srovę gaminančios žuvys 
buvo laikomos "pusiau elektrinėmis", gi jų elektra - be 
prasmės ir tiesioginės naudos. Tačiau pastebėta, kad 
jos savo elektrą naudoja navigacijai, panašiai, kaip kad 
ir moderniųjų laikų radaras. Daugelis žuvų taip junta 
į vandenį įmestus magnetus, geležinius daiktus ir bėga, 
bando tolti nuo jų. Kitos žuvys geležinius daiktus puola 
ir bando ryti: tai jau patvirtinta elektrinių ungurių 
skrodimais.

Žiūrėdamas į žmogaus rankų ir proto pastatytą pa
saulį - išradimus, mašinas, priemones, visada gali būti 
tikras, kad kokioj kitoj formoj tas viskas jau egzistuoja 
gamtoje, mūsų aplinkoj. Gi pamatęs savųjų pastangų 
tobulumo, sistemos, tikslumo, supratimo, tvarkos sto
ką, lenki galvą žemai, labai žemai - prieš tą tobulos , 
tikslios, didžios, galingos gamtos ir mažo, smulkučio 
žmogaus Kūrėją.

Liūdesio valandoje,

ps. Gediminui Vildžiui,
Hartfordo skautų įkūrėjui, jo mylimam TĖVELIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškia

Hartfordo Skautų "Tėviškės" ir 
Skaučių "Šatrijos" Vietininkijos
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Tai reiškia, kad mes tikim, jog Dievas kalba į mus 
per visa tai, kas yra gražiausio ir puikiausio gyvenime. 
Jis yra čia - ir tai Jis sutvėrė - sveikame džiaugsme, 
žavėtiname stovyklos gyvenime, raudos gaidose ir links
mose dainelėse, miškų ir kalvų puikume. Visada, kai 
mūsų širdis virpa ryšiais su vienu šių dalykų, tai pats 
Dievas liečia mūsų sielą. Jis yra visad su mumis. Jei 
mes esame jam ištikimi, mes turime jam atsidėkoti 
už visa tai per mūsų nuoširdžias maldas.

Kada mums tenka klausytis atpasakojimo, kuris 
mums rodo pavyzdį, kada mes jaučiam, kad tikrai 
norim būti puikūs skautai, kada mes girdim skautų įsta-

(tąsa)

XII SKYRIUS

KAIP LAIKYTIS SKAUTŲ ĮSTATŲ ?

Anksčiau spausdintuose puslapiuose mes nurodėme 
idealą, kurio reikia siekti. Nepasisekimo pavojus yra 
didelis. Sunkumai nugalėtini tam, kad sudarytumėm 
gerą draugovę - yra milžiniški. Tiek yra išdykusių vai
kų, nepaklusnių, egoistiškų, nemandagių, tokių - ku
riuos sunku suvaldyti. Po ištisų sunkaus darbo metų, kar
tais atrodo, kad labai nedaug padaryta, darant berniu
kus paklusnius skautų įstatams.

Tikras draugiškumo ir riteriškumo jausmas yra sun
kiausiai išugdomas ir jo kartais trūksta kitais atžvilgiais 
stipriose draugovėse.

Yra vienas tikras būdas visiems sunkumams nu
galėti ir gauti tikros skautiškos dvasios. Tai yra būdas, 
kurio kai kurie vartoti nedrįsta. Tas būdas tai tik - lai
kykis pirmojo skautų įžodžio punkto: "As pasižadu 
stengtis tarnauti D i e v u i". Jeigu skautas yra 
iš tikrųjų ištikimas Dievui - Dievas jam padės tapti geru 
skautu. Jeigu draugovė yra ištikima Dievui, Dievas pa
darys iš jos gerą draugovę. Štai pasisekimo paslaptis. 
Būti ištikimam Dievui - ką tai reiškia?

Skiltis bando pozuoti. Australijos rajono stovykla.
Nuotr. R. Cibulskio
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Pirmiausia paukštytėms ... - Australijos rajono stovykla.
Nuotr. R. Cibulskio

tus ir tikime, kad tai yra tikri įstatai, geri įstatai, tai 
Dievas kalba į mus ir mėgina mus įtikinti gyventi gra
žesniu, puikesniu gyvenimu.

Jeigu mes niekad neturime panašių jausmų, jei mes 
niekad neturime noro būti geresni, mes esame pana
šūs į.gyvulius.Dievas per ilgus amžius kalbėjo į žmogaus 
ausį, ir Jo balsas išugdė ištikimybę, riteriškumą, drąsą. 
Šiandien Jis kalba į mūsų ausį. Kiekvienas idealas, ku
ris sukelia pasigėrėjimą, kiekvienas mūsų sąžinės įsa
kymas - tai Jo Balsas, Dievo Balsas. Jei mes esame iš
tikimi Dievui taip, kaip mes pasižadėjom, mes klau
somojo įsakymų, mes siekiame šio idealo kaip didvy
riai, norėdami pasiekti Šventąjį Gralą, - mes išvykom 
į didįjį žygį ir niekinam visas galimas kliūtis, pavojus, 
nepasisekimus, vargą, ir "ką apie mus pasakys kiti", - 
mes sekam šviesą.

Kada skautas suprato, kad Dievas su juo elgiasi 
draugiškai ir kada jis ateina pas Jį atvira širdimi, kada 
jis yra ištikimas Dievui, kada jis maldauja Jį, kada jis 
garbina Jį ir Jam dėkoja už malones, kada jis stengias 
gyventi tuo puikiu gyvenimu, kuriam jį šaukia Dievas, 
jei jis yra paklusnus savo sąžinei, - tada Dievas bus jo 
draugas ir Jo atrama, nežiūrint kas beatsitiktų. Jei jis
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Aušros Vartų tunto sesės vyr. skautės su vadove ps.S. Kunstmaniene ir būsimu jūrų skautu Raimundu prie tunto paviljono
III Kaziuko mugėje Čikagoje. Nuotr. V. Noreikos

parklups' Dievas jo nepaliks ir vėl pastatys į gerą kelią. 
Jei jis drąsiai kovoja, Dievas jam duos jėgų ir sunkiuose 
momentuose padrąsins.

Tačiau, mes krikščionys, mes tikim, kad Dievas 
kalba į žmones ne tik per gamtos įstatymus, per sąžinės 
balsą ir per grožį. Mes tikime, kad Dievas gyvena 
žemėje Jėzaus Kristaus asmeny, kad jis buvo atėjęs 
mums padėti, mums parodyti, kaip gyventi, tai Jią 
Didysis Pavyzdys, didžiausias pasaulio Didvyris - ir dar 
daugiau - vienintelis, kuris galėjo gyventi idealų gy
venimą.

Ten, kur jis veda, mes eisime, nes Jis yra skautų 
KelrodysTr Viešpats. Mes pasižadėjome būti jam ištiki
mi, taip, kaip kadaise Jam prisiekdavo riteriai.

Jus žinote puikų skauto Ernesto Carlosy paveikslą 
"Kelrodys": skiltininkas ieško žemėlapyje savo iškylai 
kelio. Jis svyruoja, staiga Kristus padeda jam ant pe
ties ranką, Amžinas Kelrodys, rodos, nori jam pasakyti: 
"Kelias tai aš". Taigi, skautai, tai realybė ir kaip 
Carlos paveiksle, taip ir gyvenime Jėzus Kristus ateina 
į jus kaip Dievas ir Jis jus šaukia kasdien jūsų širdžių 
gilumoje būti tikrais, gerais skautais, tikrais skautais ir 
tai Jo šūkį išdėstė Lily Beurn šiose eilėse, užrašytose 
ant paveikslo:
"Pakelk akis, sūnau, 
bent kiek sustok !
Atsiremk į mane, 
kad matytum savo kelią. 
Duok ranką, sūnau, 
kad žinotum savo kelią.

Laikykis ramus, 
kol aš įsakysiu žengti. 
Nes tai aš, skautų Viešpats 
tai aš visad šalia tavęs, 
esu visad šalia tavęs, 
kas tau beatsitiktų.

(Pabaiga)

III-JE KAZIUKO MUGĖJE
( Reportažas iš Čikagos)

... Automobiliai vilkstinėmis suka ir suka į Či
kagos Jaunimo Namus. Vienuose sesės ir broliai su 
paskutiniais rankdarbiais Kaziuko mugei, kituose 
skautų-čių tėveliai su tortais, dešromis, kopūstais, ba
landėliais ir giros bačkomis, kad mugės valgyklose visi 
būtų pasotinti ir pagirdyti. Trečiuose automobiliuose 
dunda svečiai. Kaziuko mugės lankytojai, pažiūrėti, 
nupirkti tai, ką sesės ir broliai jau nuo pat rudens dirba 
būkluose, o vadovų-vių ir tuntininkų namus pavertė 
ištisais mugės suvenyrų fabrikais.

Jaunimo Centro koridoriumi, įsikinkius į ratus, 
dunda ir meška. Stambi, rudai gauruota meška. Ve
žimas pilnas prikrautas riestainių ir saldainių. Ir ji 
skuba į Kaziuko mugę., gal ir jai kas Kaziuko širdelę 
už riestainius ir saldainius duos.

Lyg bitės mažieji broliai ir sesės apstoja "mešką" 
ir ginčijasi, kas po jos kailiu - sesė ar brolis. Sunku 
šiais laikais romantikos mėgėjams.

... Minia prie Jaunimo Centro didžiosios salės 
durų nekantrauja ir "policininkų" pareigas einantieji 
broliai vos išlaiko uždarytas duris.

Jau ir atidarymas. Lietuvos Konsulas dr. P. Daudž- 
vardis su ponia, lydimi rajono vado, vadeivės, va
deivos, Seserijos VS, Brolijos VSP ir Pirmijos Pirmi
ninko perkerpa mugės atidarymo kaspiną. Visa oficia
lioji valdžia, kartu su narsia meška, įžengia į III-ją 
Kaziuko mugę Čikagoje.
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- Buvo boba Vilniuj, - traukia visa gerkle ploni se
sių balseliai.

- Gal buvo, gal ir ne, - suabejoja žemesnio balso 
"Aušros Vartų" sesės.

- Buvo buvo, kaip nebuvo, - pritaria broliai ir sve
čiai, ir visi pasipila į salę prie gėrybėmis apkrautų 
paviljonų, belaukiančių žiūrovų ir pirkėjų. Atidarymas 
baigtas ir jį pravedusi "Aušros Vartų" tunto tuntininkė. 
nubraukusi prakaitą, skuba prie savojo paviljono pri
imti svečius.

Tik įėjus, prieš akis Laimės Ratas. Kaip ir kasmet, 
čia vėl pilna laimės mėgintojų. Pardavėjai, kad ne- 
užkimtų nuo šaukimo, ramiai sau suka ratą, o už juos 
šaukia garsiakalbis iš magnetinės juostos aparato iš 
anksto įrekorduotais labai meiliais žodeliais. Mugė 
irgi taikosi prie technikos laikų.

Čia pat ir "Juodkrantė" su savo Kuršmarių stogais 
ir gėrybėmis apkrautu paviljonu. Ir ko čia nėra. Is’ 
faneros piaustyti inkarai, vairo ratai indams kabinti, 
meniškai išdažyti puodukai, bonkos, knygų atramos, 
stalo indai, margučiai ir gražiarūbės Vilniaus Verbos. 
Stovi meistriškos koplytėlės ir kryžiai iš spalvotų šiau
dų, pūpso gražios pagalvėlės, dėžutės, kraičių dėžės ir 
stalo lempos. Kaziuko širdis kabo ant paviljono pasto
gės ir laukia, kol pavasariškai nusiteikęs brolis nupirks 
ir atiduos sesei geltonkasei vietoje savosios ... Ir pigu, 
ir labai patogu.

Tavo auka DŽIAMBORĖS FONDUI, padės 
mūsų skautiškam jaunimui bendrauti su kitų 
tautų jaunimu. Tuo pačiu bus lengviau vesti 
kovą dėl Lietuvos laisvės.

Kanadoje aukas priima ps. V. RUSAS, 
Džiamborės Fondo įgaliotinis Toronte, 18 
Sutherland Ave., Toronto 13, Ont., ps. B. 
SIMONAITIS, Džiamborės Fondo Įgaliotinis 
Niagaros Pusiasaliui, 113 Charlotte St., Port 
Colborne, Ont. ir V.GUDELIS - LSB Džiam
borės Fondo Įgaliotinis Kanadai, 243 High
bury Ave., London, Ont. 

per tris seses. Tai sesių "Aušros Vartų" tunto skaučių 
dekoratyvinė dovana mugei.

Sesės "aušrokės”, čia pat prie scenos pasistatė pa
viljoną, visus gundo su labai meistriškai išdegintomis 
lėkštėmis, su prasmingais įrašais bei paveikslais. 
Daugybė gražių tautinių lėlių lankytojų išgraibstoma per 
pirmas dvi valandas. Visokį kepti grybai is cukraus, 
meškiukai ir pajacai skanumu bando konkuruoti Kaziu
ko širdims. Juostos, kaklaraiščiai, verbos, margučiai, 
vazos, krepšiai, koplytėlės, vėliavos, pajacai, dirb
tinės gėlės ir loterija, apgulta lankytojų be jokios per
traukos, kol palieka tušti stalai.

Skautų vyčių Milvydo būrelis, greta "Aušros Vartų" 
tunto bando loterija. Jam nepasiduoda Šarūno vyčių 
būrelis su gražiais medžio darbais, kaklaraiščių kilpo
mis, albumais, paveikslais ir lempomis. Abiejų glo
bėjas "Lituanicos" skautų tuntas čia pat su savo pavil
jonu, siūlančių Kaziuko širdis, pyragus, margučius, 
saldainius ir loterija.

Nuo seno gerais "amatininkais ir pirkliais" pasižy
mėjęs "Kernavės" skaučių.tuntas ir šiais metais atkrei
pia visų akį su puošniu paviljonu, daugybe rankdarbių 
ir labai gražiomis sesėmis, mokančiomis ne tik nu
sišypsoti lankytojams, bet ir padaryti meistriškus rank
darbius. Visokiausios džiovintos laukų gėlės, iš aguonų 
ir garsvyčių grūdų dėžutės, paveiksliukai, meistriški 
smūtkeliai, paveiksliukai, žvakidės ir stalo lempos 
verčia net suabejoti, ar tai ne prof I.Končiaus darbai... 
Margaspalvės Vilniaus verbos, lėlės, juostos, dėžutės ir 
visokiausi stalo suvenyrai išvilioja iš lankytojo prieš
paskutinį dolerį, nes paskutinis skirtas žemutinėje salėje 
garuojančioms dešroms.

Sunku nusakyti sesių, brolių, ypač mamų vai
šingumą keturiose valgyklose žemutinėje salėje ir vis 
skaniau ir įvairiau vaišinančiose tuntų kavinėse. Kiek
viena iš jų vis kitaip dekoruota, vis labiau viliojanti, 
su vis skanesne kava ir pyragais.

Tuntų, valgyklos siūlo patiekalus net dešimtimis, 
užsigeriant lietuviška gira ir kitais skanumynais. Sunku 
ir aprašyti viską, kas dėjosi III-je Kaziuko mugėje Či
kagoje, kuri sutraukė dar daugiau lankytojų negu anks
čiau ir sėkmingiau praėjo, negu pirmosios dvi.

Nara s

Kyla į viršų ir Korp! "Gintaras" paviljonas su vi
sokiais gintaro papuošalais, lėkštėmis ir paveikslais, 
padarytais iš visokių kriauklių ir jūros straigių namelių.

"Baltijos Jūros" tuntas apkrovęs gėrybėmis stalus, 
kad net lūžta! Visokiausi stalo indai iš medžio su vi
sokiausiais išdeginimais skautiškais ir jūriniais bei tau
tiniais motyvais. Stalo lempos, žvakidės, lėlės, smūt- 
keliai, švilpynės ir įvairiai išgražinti varnėnams inki
lai traukia žiūrovų akį ir piniginę. Gražiai, tvarkingai 
uniformuoti broliai stengiasi priimti kiekvieną svečią, 
kiekvieną lankytoją.

MŪSŲ VYTIS — skautiškos minties žurna

las, kartu su priedu skautų vadovams BUDŽIU. 

Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Susipaži

nimui du numeriai siunčiami nemokamai. Ra

šyti: A. Dundzila, 2609 W. 69 Str., Chicago, 29, 

Ill. USA.

... Tarp .širdžių scenoje atsistojusi "lietuvaitė" 
moja rankomis ir visus kviečia į mugę. Didumo kaip 
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Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia ................... ;...................................................................... 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

KARALIŠKOJO FREGATO PASLAPTIS 

(Iš 30-ties metų karo Baltijos erdvėje)

te
:- 

•

Tai vyko 1628 metais, rugpjūčio mėn. 10 dieną. 
Stockholmo uosto krantinėje stovinėjo daugybė žmonių. 
VAZA, naujas karališkojo laivyno fregatas, tikras gra
žuolis, turėjo išplaukti į jūrą savo pirmajai bandomajai 
kelionei.

Krantinėje, tarp kitų šnekučiavo du vyriškiai: lai
vų statytojas Jakobsonas ir danų pasiuntinys Erikas Grabbe.

- Sakyk, gerbiamasis, - kreipėsi pasiuntinys į savo 
bendrakalbį - jūs turite visišką pagrindą didžiuotis 
VAZA - iš tikrųjų puikus laivas. Turime vilties, kad jis 
garbingai išlaikys pirmąjį bandymą.

- Tikėkimės, - atsakė laivų statytojas, - juk lai
vas pastatytas iš geriausių medžiagų. Be to, ant borto 
yra 64 patrankos, taigi gana gerai ginkluotas.

Ant laivo keliant vėliavas, danų pasiuntinys ne
galėjo nė pagalvoti, kad jau po kelių minučių jis bus 
baisios nelaimės liudininku, ir kad po to jam prisieis 
išsėdėti visą naktį, ruošiant pranešimą savo karaliui, o 
po kelių šimtmečių istorikai aiškins šitą pranešimą, kaip 
parodymą apie įvykį 1628 metais rugpiūčio mėn. 10 d.

Kapitonas Zefringas Hansonas davė įsakymą pakel
ti inkarą. VAZA lengvai ėmė čiuožti vandens pavir
šium. Bet staiga stipresnio vėjo antpuolis laivą stipriai 
pavertė ant šono.

- Visi į savo vietas! Nuimti marsškotus! davė įsa
kymą išsigandęs kapitonas.

- Pervilkite patrankas į vėjo pusę! - davė kapitonas 
įsakymą Jonsonui, jūrų šaulių vadui.

Jonsonas nušoko ant apatinio denio, kur buvo įtvir
tintos patrankos, ber nieko jau nebegalėjo padaryti. 
Laivas stipriai siūbavo, o ant apatinio denio viskas ne
tvarkingai susimaišė.

Jonsonui iš baimės išsiplėtė akys: per atdaras pat
rankoms šaunamąsias angas (liukus) į triumą veržėsi 
vanduo.

- Surinkti visas bures! - įsakė kapitonas."
Bet jau buvo per vėlu. Laive kilo panika. 300 jūros 

šaulių, tuo metu buvusių apatiniuose laivo triumuose, 
veltui bandė gelbėtis nuo įsiveržusios į vidų vandens 
masės. Su dideliu vargu Jonsonas pasiekė laivo denį. 
Puikusis laivas stipriai pakrypo ir atsigulė ant šono. Po 
to, akyvaizdoje apimtų baime stovėjusių krantinėje 
stockholmiečių, jis pradėjo lėtai grimsti į vandenį. Jų 
ausyse skambėjo širdį verią šauksmai skęstančiųjų jūrų 
šaulių ir laivo įgulos narių.

-— Vertė j.ps. I. Petniunas (bus daugiau) -—

Ypatingas Teismas
Ypatingo teismo pirmininkas pakilo iš savo vietos.
- Gerbiamieji! Mes išklausėme visų asmenų paro

dymus, turėjusių betarpiškai ryšius su šios bylos nagri
nėjimu: - jų tarpe laivų statytojo Jakobsono, jūrų šaulių 
vado Eriko Jonsono ir laivo kapitono Zefringo Hansono, 
kurie buvo paskutinę minutę išgelbėti. Vienok mes ne
priėjome galutinės išvados apie nelaimės priežastį, ir 
negalėjome nustatyti kaltininkų. Aiškinimas bus tęsia
mas. Teismo posėdis nukeliamas į vėlesnį laiką, kuris 
bus vėliau paskelbtas, po paruošiamųjų pasikalbėjimų 
su Jo Karališkąja Didenybe.

Karaliaus paskirtai! teisman buvo pakviesta tik ma
žas skaičius išrinktųjų klausytojų, tarpe kurių buvo da
nų pasiuntinys Erikas Grabbe.

Kai posėdis pasibaigė, jis kreipėsi į savo kaimyną, 
Prancūzijos pasiuntinį:

- Nesistebėkite, jūsų prakilnybe, jei kito teismo 
posėdžio nebūtų!

- Jūs manote, kad kaltininko negalima bus surasti?
- Taip.Tuo tarpu nelaimės priežastis yra visai aiški!
- As” irgi taip pat manau. Laivas buvo pastatytas 

aiškiai neproporcingai. Jo apatinė dalis buvo per daug 
siaura santykyje su viršutine dalimi, be to, jis buvo 
per daug lengvas. Užteko smarkesnio vėjo, kad laivas 
apsiverstų. Visos kitos klaidos statyme rišasi su dviem 
pirmosiomis. Aišku, kad kaltininku turėjo būti tiktai 
laivo statytojas.

- Aš nustebintas jūsų toliaregiškumu, - pajuo
kiamai pareiškė Grabbe. - Jūs sakote-"turėjo būti", bet 
ne "yra".

- Be abejo, laivų statytojas būtų atsakingas už viską, 
jei pagrindiniai laivo išmatavimai nebūtų buvę nuro
dyti paties karaliaus. Jūs girdėjote, kokius parodymus 
davė Jakobsonas! Savo atsakomybe jis įsakė paplatinti 
laivo apačią viena pėda ir penkiais coliais! Karalių 
patraukti teismo atsakomybėn, savaime aišku, negali
ma. Todėl, gerbiamasis, ypatingas teismas niekuomet 
daugiau nęposėdžiaus!

Vaza keliasi į paviršių
Praėjo 331 metai ir 10 dienų nuo tos pačios dienos, 

kada VAZA pasinėrė Stockholmo uosto vandenyse. Aš 
pasitikrinu laiką, nes reikia skubėti į uostą, kur manęs 
laukia kapitonas Romare. Matomai, būsiu liudininku to, 
kaip bus sutrukdytas VAZOS sapnas, kai jį pradės kelti 
iš 32 metrų gilumos.
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Detroitas
* Vyr. skautininkės įsakymu, JŪRA
TĖS laivo steigėja ir dabartinė laivo 
globėja, v v. v. Irena Laurinavičienė 
Vasario Šešioliktosios proga pakelta 
į jūr. paskautininkės laipsnį. Pakė
limas įvyko GABIJOS ir BALTUOS 
Tuntų iškilmingoje 'sueigoje. Naują 
paskautininkę pasveikino v. s.K.Ko- 
datienė ir jūr.ps. J. Baublys.
* 1961' metams Detroito jūrų skau- 
tijos vadovybė_pareigomis pasiskirs
tė sekančiai: JŪRATĖS laivo globėja
- jūr. ps. I. Laurinavičienė. Laivo 
vadė - vair. N. Naruševičiūtė. Ad
jutante - jūr. sk. A. Hofmanaitė. 
L.K. ŠARŪNO laivo vadas - jūr. ps. 
J. Baublys. (Kartu yra BALTIJOS Tun
to kasininkas ir Tunto adjutantas jūrų 
skautų reikalams). Laivo adjutantas
- vair. A. Karvelis. Jaunųjų jūrų 
skautų Laivo vadas - v. v. A. Pesys. 
Adjutantas - vair. A. Satraitis. Laivų 
instruktorius - va lt. V. Laurus.
* 1961 m. vasario mėn. 10 d. p.p. 
Karvelių rezidencijoje įvyko L. K. 
ŠARŪNO ir JŪRATĖS laivų sueiga - 
pobūvis. Pobūviometu buvo paminė
ta Vasario Šešioliktoji (kalbėjo Tė
vų K-to Pirmininkas dr. K. Karvelis) 
ir Klaipėdos krašto atvadavimas 
(kalbėjo jūr. psk. J. Baublys). Po
būviui surengti talkininkąvop.p. Kar
veliai, p. Šadeikienė, p. Misiūnie
nė, p. Juška ir laivų vadovybė. Se
sės parūpino sumuštinių, o broliai - 
vaisvandenių. Pobūvio metu linksmai 
padainuota, pažaista ir pasišokta.. .
* Praėjusių metų gruodžio mėn. JŪ
RATĖS laivas pakvietė šarūniečius 
ir svečius iš sausumos skautų į iš
kylą, kuri vadinamą "hayride" (va
žiavimas šiene). Nors oras buvo tam 
nepalankus, nes lijo, o važiavome 
atvirame vežime,tačiau buvo links
ma ir skambėjo sutartinės. O kai 
reikėjo skirstytis į namus, tai suta
rėme, kad kai tik iškris pirmas 
sniegas, tai vėl susirinksime ir va
žiuosime ne vežimu, o rogėmis. 
L. K. ŠARŪNO laivas, atsirevan
šuodamas sesėms, pakvietė jas į 
žiemos iškylą. Kur vasaros metu bu
riuojame, dabar ėjo neišpasakytai 
linksmas čiuožimas. Kas ledo ru
tulį, kas lenktyniavo, o kai kas ir 
ant savo "nuosavų" rogių nuo kalno 
ežero link šliuožė. Linksmai pra
bėgo sekmadienio popietė. Važia
vome į namus, vis žvilgsnį mesda
mi "čiuožyklos" link,nes gaila buvo 
ją palikti, o taip pat ir ledo rutulio 
pergalė ne visai dar liko išaiškinta.

* Š.m. sukanka penkeri metai L. K. 
ŠARŪNO laivui ir bendrai Detroito 
jūrų skautijai. Ta proga paskelbtas 
jūrų skautijos rėmėjų vajus. Rėmėjai, 
paaukoję 5 dolerius ir daugiau, bus 
apdovanoti jūrų skautijos rėmėjų 
ženkliuku penkmečio minėjimo 
iškilmėse, kurios įvyks gegužės mėn. 
(Tiksli data dar nenustatyta).
* Organizuojamas jaunųjų jūrų skau
tų laivas. Tėvai turį berniukus, ku
rie nori įstoti į jūrų skautus, prašome 
kreiptis į laivo vadą v. v. Algirdą 
Pesį telef. VE. 6-3587, arba sek
madieniais jūr. skautų būkle. Pri
imami berniukai nuo 8 metų am
žiaus. Kor.
Čikaga
ŽILVINO LAIVO VADUOS ŽIEMOS 

IŠKYLA
Baigiasi Žilvino Laivo Kalėdinė 

sueiga. Bebriukai linksmai išsiskirs
to, nes prieš akis šventės su daugybe 
įvairumų ir linksmybių. Laivo va- 
dija pasilieka posėdžiui, kuriam be
sibaigiant Laivo Vadas taria: "Ar 
nenorėtų Laivo Vadija išvykti žiemos 
iškylai iš miesto, kuris visiems j-au 
įkyrėjo. Kalėdų atostogos, tai gera 
proga. " Brolis Audrius apžvelgia va- 
dijos narių pradžiugusius veidus. 
"Labai norim" pasigirsta vieningas 
atsakymas. Seka vietos ir laiko pa
rinkimas, pareigų pasiskirstymas, 
programos ir maistaraščio sudarymas 
ir kitos techniškos problemos. Vieta 
parenkama: ūkis prie Michigan'o 
ežero, 133 mylios nuo Čikagos. 
Laikas: Gruodžio mėn. 27-28 d.d. 
Vadovai noriai griebiasi darbo.

Išaušta šaltas ir žvarbus trečia
dienio rytas, iškylos diena. 7:15 vai. 
ryto sugirgžda sniegas prie jūrų skau
tų būklo, į orą pakyla garų kamuo
lys ir pasigirsta valtininkų žodžiai: 
"Kažin, ar ne per anksti atvykom? 
Gal dar Audrius miega ir durys už
rakintos". Bet durys lengvai atsida
ro, ir vadovai linksmai klegėdami 
vienas po kito renkasi su savo manta. 
Visi šiltai apsirengę, su vilnonėm 
kepurėm giliai ant ausų užsmauktom, 
vos begali pažinti, kad tai jūrų 
skautų būrys. Į 2 automobilius krau
nami miegami maišai, maisto dė
žės, sukrauti indai ir kitos reika
lingos priemonės. 8:15 abu automo
biliai pajuda Michigano link.

Po 3 vai. kelionės mus jau pa
sitiko malonūs šeimininkai. Nors 
saulės nematyti, bet oras gražus. 
Guviai išsikraunant daiktus, išge
riam karšto kakavo ir mes jau pa

keliui prie Michigano ežero. Vėjas 
žvarbus, bet stori rūbai mus saugo 
nuo šalčio. 8 jūrų skautų būrys, 
linksmai klegėdamas pasiekia Mi
chigano ežerą. Koks grožis žiūrint 
į suverstus ledo kalnus pakrantėje. 
Prasideda žygis į "Šiaurės Ašigalį", 
kuris užtrunka 2 valandas. Prisilaks
tę ir pasidžiaugę žavingų gamtos 
grožiu, pakrantėje dar prisirenkam 
"Karo grobio" - išplautus medžio 
gabalus ir kelmus ir grįžtam į bazę 
dar su šviesa.

Mūsų maistininkas brolis Kęstu
tis Eidukonis labai sumaniai sukasi 
apie puodus, ir po pusės valandos, 
karštos vakarienės kvapas maloniai 
kutena visų nosis. Apie stalą susėda 
8 Žilvino Laivo vadovai, ir puodai 
greitai ištuštėja. Nedaug tereikėjo ir 
plauti, pakako tik karštu vandeniu 
perpilti. Maloni šilima apima visus 
ir nutariama, kad dabar gera proga 
pasiklausyti apie vadovavimo meną. 
Iškylos globėjas atsidaro savo port
felį ir ant stalo paskleidžia keletą 
prirašytų lapų. Per 1 vai. ir 15 mirt, 
išgirstam visas vadovavimo gudry
bes ir įdomų aprašymą apie didžiau
sią vikingų mūšį Baltijos jūroje, 
kuris įvyko maždaug prieš 1000 metų.

Gulti dar per anksti, tad nu
tariam dar kartą vykti aplankyti 
Michigano ežerą. Viena grupė iš
vyko anksčiau, kita vėliau ir išsi
vystė labai įdomus naktinis žaidi
mas, kuris užtruko 2 vai. iki 10 vai. 
vak. Po žaidimo dar išgėrėm karšto 
kakavo ir visi sugulėm 1 kambaryje , 
kurį šeimininkai mums maloniai 
užleido. Miegmaišiai šilti, grindys 
ne tokios jau kietos, miegas saldus.

7 vai. ryto sukylam. Lauke 
lengvai skraido snaigės. Oras gražus. 
Po pusryčių, išvykstam į pamiškę 
pašaudyti 22 kalibro šautuvu į tai
kinius. Geriausiai šaudyti į konser
vų dėžutes, nes matyti, kaip jos kren
ta, žinoma, jei pataikai. Šaudymo 
pratybos užtruko iki priešpiečių, 
o po to dar buvo išmėgintos meške
rės, kurias atnešė Kalėdų Senelis 
keliems vadovams.

Skaniai papietaujant, susitvar
kom indus ir patalynę, susikraunant 
į automobilius ir atsisveikinam su 
maloniais šeimininkais. Automobi
liai pajuda Čikagos link ir jau mes 
vėl prie jūrų skautų būklo.

Iškyloje dalyvavo: A.Aglinskas, 
G/Reklaitis, G. Naucas, K. Eiduko
nis, M. Lėkštas, Miklius ir Lazauskas.

Sekančią iškylą numatėme pra
vesti anksti pavasarį su laivais. A.A.
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RAJONO STOVYKLA

1960- 61 m. Australijoj turėta pirmoji Rajoninė 
Stovykla. Pirmą kartą, po IV TS prie Melbourne, susi
būrė sesės ir broliai iš tolimų Australijos didmiesčių. 
Stovyklauta nuo gruodžio mėn. 29 iki sausio 9 d. "Auš-

Australijos rajoninėje stovykloje inspektuojami vienetai.
Nuotr. R. Cibulskio

ros" tunto nuosavoj žemėj Ingleburn (netoli Sydney). 
Stovyklavo nuolatos pusantro šimto jaunimo.

Stovyklos metu turėtas Australijos rajono vadovų 
suvažiavimas. Rajono vadas v.s. A.Krausas suvažiavimą 
pravedė, kurio metu savo pareigas perdavė naujai iš
rinktam RV v. s. V. Neverauskui per "Vilniaus tunto 
kontingento vadą s.v.v.sl. P.Alkevičių.

Taip pat stovyklavimo metu turėtos dvi vyčių su
eigos, kur buvo aptarti einamieji reikalai ir pirmą kar
tą išrinktas ryšininkas tarpininkauti tarp visų Australijos 
rajono vyčių ir Brolijos s. vyčių skyriaus, bei kitų ra
jonų vyčiais. Šias pareigas atliks aušrietis s. v. v. si. T. 
J. Rotcas.

Stovyklauta geroj nuotaikoj; susipažinta, bei at
naujintos pažintys su buvusiais Tautinėj Stovykloj; turėta 
lituanistikos programos paskaitų; mokytasi tautinių šo
kių; kas diena leistas stovyklinis laikraštukas "Žiežirbos" 
ir paruošta medžiaga-"Pėdsekio" pirmiems 1961 m. nu
meriams; eita iš skautiškos programos ir vykusiai pra
vesta "karo mokykla" - skiltininkų kursai; pasišokta per 
kelias gegužines; žiūrėta su įdomumu spalvuotų filmų 
ir judomų paveiksliukų per filmų vakarą; susilaukta ir 
lietingo ir saulėto oro; vykdyti puolimai ir apsisaugo
jimai su ukrainiečių stovyklautojais ir turėta daug 
svečių.

Tuo pačiu stovyklavimo laiku australai turėjo savo 
džiamborę, kurioje dalyvavo 15,000 skautų iš įvairiau
sių kraštų. Lietuviai pasiuntė savo kontingentą brolių, 
kurie Australijos džiamborėj Lansdowne kelias dienas 
pastovyklavo. Be to, viena diena buvo paskirta apsilan
kymui į šią džiamborę. Didelė dalis mūsų sesių-brolių, 
su specialiai samdytu autobusu, nuvyko į Lansdowne. 
Mainėsi ženklais, dalinosi įspūdžiais ir 1.1. Sekančias 
dvi (paskutiniąsias stovyklavimo) dienas susilaukėm 
skautų ir skautininkų iš australų džiamborės.

Dažnai girdėjosi specialiai Rajoninei Stovyklai pa
rašyta daina (ją sukūrė s. v. v. si.A. Garelis ir ps. B.Žalys), 
o RS ženkliuką, suprojektuotą ps. A. Pluko, į viską ga- 
lėjai^išmainyti, ypač Lansdowne.

Šiai RS vadovavo ps. P. Pilka su ps. B. Žaliu. Pasto- 
vyklių viršininkai buvo ps. V. Keraitienė (skautėms), s. v. 
v.sl. V.Adomavičius (skautams) ir s. v. v.sl. A.Garelis 
(jaun. skautams) Aras.

ANTROJI A. A. S. E. DŽIAMBORĘ

Australia Day ilguoju savaitgaliu (sausio 28-30 d.d., 
antri metai iš eilės, turėta visų Sydnėjaus egzilų skautų 
džiamborėtė. Šiais metais ji vyko vengrų skautų žemėj 
Douglas Park (per 30 mylių nuo Sydnėjaus). Stovyklavo 
šešios egzilų tautos, jų tarpe ir mažas lietuvių kontin
gentas.

Oras pasitaikė labai karštas. Temperatūra kasdieną 
viršijo 100°. Pirmas dvi dienas numatyta programa kiek 
buvo sutrukdyta, ir maudymasis užėmė beveik visą 
dienos laikotarpį. Trečią dieną, trupučiuką atvėsus, 
pravestos skilčių varžybos. Laimėjo ukrainiečiai ir ru - 
saitės. Lietuviai skilčių neišstatė, nes stovyklavo vy
čiai ir vyresnės skautės. Įvairiuose kursuose pirmas tris 
vietas vis nešė ukrainiečiai, rusai ar vengrai - pabal- 
tiečiai kitas tris. Lietuviai, nors per seni konkursuose 
dalyvauti, vis davė skautiskiausią pavyzdį ir niekur ne- 
apsileido. Sugyventi geriausiai sugyveno su ukrainie-

Sydnėjiškis sk. vytis G.Kišonas kalbasi su australais A. A. S. E. 
džiamborėje. Nuotr. R. Cibulskio

čiais ir vengrais, o aplink lietuvių pastovyklę ėjo du 
kėliai"; Lithuanian Highway" ir "Estonian Highway". 
Kas naudojosi "Lithuanian Highway" turėjo mokėti 
dviejų šilingų "toli" lietuvių benzino fondui. Keliems 
pavaikščiojus ir susimokėjus, stovyklautojai surado 
išeitį - naudoti kitą takelį. Tačiau "Estonian Highway" 
teko estams perkrikštyti "International Highway".

Į stovyklos vadovybę įėjo du lietuviai: s. v. v.sl. T. 
J. Rotcas (skautų pastovyklės v-kas) ir v. v. A. Alčiaus- 
kas (lietuvių kontingento vadas). Stovyklai vadovavo 
vengras skautininkas Rev. Bernhardt. R. C. J.

Australijos rajoninėj stovykloj pats smagiausias laikas ...
Nuotr. R. Cibulskio
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MUIStI DIDŽIOJI
AUSTRALIJOS RAJONAS

Melbourne, Vic.

* Buvęs sk. vyčių Dariaus ir Girėno 
būrelio vadas - dabartinis tuntininko 
pavaduotojas - v. si. V. Adomavi
čius. per Kalėdas susižiedavo su 
džiugiete sese v. sk. v. si. B. Anta
naityte. Brolis Adomavičius, nors 
dar jaunas, jau baigęs australų va
dovų kursus ir dabar ruošiasi į paskau- 
tininkio laipsnį.
* Vos grįžę iš RS, s. v. kandidatai 
R. Bakaitis ir psl. A.Šemetas atliko 
5 dienų žygį po Mornington Peninsu
la. Pradėjo sausio 14 ir baigė, at
vykdami tiesiai į skautų vyčių su
eigą.
* Sausio 18 d. turėta sk. vyčių Da
riaus ir Girėno būrelio metinė su
eiga. Buvęs būrelio vadas Arūnas Ži- 
žys savo pareigas perdavė naujai iš
rinktam vadui si. K. Kazlauskui.

* Džiugo tunto vilkiukus sąžiningai 
prižiūri ir jiems vadovauja s. v. v. si. 
V. Šalkūnas. Sueigos vyksta kas sa
vaitę.

* Skautai vyčiai, kandidatai ir skil- 
tininkai iškylavo tris dienas per il
gąjį Australia Day savaitgalį. Tik du 
kandidatai (V.Kemėšis ir A.Rama
nauskas) išlaikė vyčio egzaminus. 
Jie buvo prileisti prie įžodžio.

* Vasario 18 d. turėta Džiugo tunto 
sueiga. Abu "šviežiausieji" vyčiai 
vadovavo sueigai ir laužui.

* Tautos Šventės minėjimo metu, 
Džiugo tunto skautės-ai prisidėjo 
prie programos atlikimo su 30 min. 
veikaliuku. Minėjimas vyko St. 
John's parapijoj East Melbourne.

* Jaunas ir energingas Dariaus ir 
Girėno sk. vyčių būrelis susideda iš 
11 vyčių ir 5 kandidatų. Vyriausias 
vytis tik 21 metų amžiaus, o jau
niausias kandidatas septyniolikos. 
Šis Džiugo tunto vyčių būrelis labai 
veiklus: sueigas šaukia kas antrą sa
vaitę, vadovauja tuntui ir viene

tams ir paskutiniuoju laiku yra įkvė
pęs naują skautavimui užsidegimą 
ir lietuvišką patriotizmą Melbourne 
ir Geelong jaunimui.

Sydney, N.S.W.

* Rajoninės stovyklos metu, skautų 
bičiulis p. J. Kelertas, paaukojo 
230sv. galutinai išpirkti Aušros tunto 
stovyklavietę. Dabar Sydney skautų 
žemė yra nuosava, be peno skolos. 
Ponui Kelertui - didelis, skautiškas 
ačiū!

* Skautų vyčių Geležinio Vilko bū
relis turėjo sueigą sausio 21 Daina
voj. Aptarta buvusi RS ir ateinanti 
AASE Džiamborė. Aštuoni vyčiai su
tiko vykti į vengrų žemėj ruošiamą 
džiamboretę.

* Sk. R. Kazlauskas laimėjo DLK Kęs
tučio d-vės skautų konkursą ir per 
d-vės sueigą (sausio 22 d.) d-kas 
įteikė jam dovaną - RS stovyklavi
mo mokestį (7 sv.).

* Metinė sk. v.Geležinio Vilkobūre- 
lio sueiga įvyko vasario 18 d. Dai
navos salėj. Buvęs būrelio vadas s. v. 
v. sl.V. Gaidžionis savo vadovus at
leido ir pats iš pareigų atsistatydino. 
Slapto balsavimo sistema nauju bū
relio vadu tapo išrinktas s. v. v. si. 
A.Garolis. Savo pavaduotoju naujas 
pavad.pakvietė s. v. v.si. T.J. Rotcą. 
Sueigos metu išklausytas pranešimas, 
prašant Geležinio Vilko būrelį pri
sidėti prie visų jaunimo organiza
cijų ruošiamos Kaziuko Mugės. Bū
relį atstovauti per ruošiamus posė
džius paskirti jaunieji vyčiai si. R. 
Cibas, Jr. ir psl. M. Mauragis.

* Nepriklausomybės šventės minė
jimas įvyko vasario 19 d. St. Bene
dict's parapijoj Broadway. Pamal
dose su savo vėliavomis budėjo spor
tininkai, ateitininkai ir. uniformuo
ti Aušros tunto skautai. Šį kartą at
silankė didesnis skaičius tautiečių. 
Minėjimo programą atliko jaunimas.

Aras

KANADOS RAJONAS

Montreal, Que.
4 Kovo 5 d. "Neringos” tunto skau
tės ir "Geležinio Vilko" tunto skau
tai jau iš pat ankstyvo ryto pradėjo 
rinktis į Šv. Kazimiero parapijos 
salę - kas ruošti užkandžius, kas 
tvarkyti patalpų.

Pats minėjimas prasidėjo 10 vai. 
Kanados raj. sk. kapelionui ps. S. 
Kulbiui, S. J. atnašaujant -Šv. Mi
šias. Šiai dienai pritaikyta ir labai 
gražų pamokslą pasakė naujas Mont- 
realio jaunimo prietelius Kun. Dr. F. 
Jucevičius.

Po pamaldų ėjo visi žemyn į 
salę, kur visų laukė baltai staltiesė
mis papuošti stalai. Vos tik spėjus 
užimti vietas ir sukalbėti kapeliono 
pravestą maldą, tuoj sesės pasirodė 
visu savo vaišingumu, pradedant 
apelsinų sunka, karštomis dešre
lėmis, skaniai kvepiančia kavute 
ir baigiant skanėstais - pyragaičiais. 
Salė ūžė kaip bičių avilys, atrodė, 
kad visi šneka ir niekas nesiklauso, 
o greičiausiai prisisotinę vilkiukai 
kaip strėlės nardė is” vieno salės kam
po į kitą. Bet štai, skardus tunto 
adjutanto švilpukas staiga sušaldė 
besišypsančius veidus, neužbaigtus 
žodžius, lyg "stabo" ištikti atrodė 
vilkai. "Vienetai rikiuojasi sueigai " 
- pasigirdo jo aiškiai įsakantis bal
sas. Vaizdas bematant pasikeitė. 
Viskas nurimo, tegirdėti vienetų 
vadovų komandos ir eilėse lygiuo
jančių skautų-čių kojų čiužėjimas. 
Ir pagaliau, koks gražus vaizdas! 
Kiek daug ir gražaus skautiško jau
nimo! Skautų tuntas vos besutilpo 
per visą salės ilgį. Sesių irgi ne 
trumpesnė eilė.Sekė raportai, vėlia
vų įnešimas, įsakymai. Trys links
mais veidais paukštytės: Alma Stas
kevičiūtė, Regina Staskevičiūtė, Li
lija Bijūnaitė, ir keturi vilkiukai: 
Viktoras Alibauskas, Andrius Ba
rauskas, Vitas Baršauskas ir Leonas 
Markauskas pasipuošė raudonais 
kaklaraiščiais. Sk. Tunto adjutantas 
pakeliamas į vyresniškumo laipsnį. 
SI. E.Tekučiui už jo parodytą verž-
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lumą skautybėje ir stropų pareigų 
atlikimą prisegamas Pažangumo 
Žymenys. Sesių vienetus perėmė 
vadovauti naujos pilnos energijos 
vadovės: skaučiųd-vei Aušra Luko - 
ševičiūtė, paukštyčių Dalia Sibitytė. 
Septyni vilkiukai perkeliami į skautų 
d-vę ir tuo pačiu, vilkiukų gretos 
staiga praretėja, bet jas su kaupu 
užpildė, besibaigiant sueigai, astuo
ni nauji kandidatai.

Pagaliau, Tautos Himnu užbai
giama rimtoji dalis. Prasidėjo lau
žas. Vėl visa salė suūžė, sujudėjo. 
Tik šiuo kartu kiekvieno tikslas pa
siimti kėdę ir užimti atitinkamą 
vietą pusratyje. Čia sujudėjo ir tė
vai , kurių buvo ne ką mažiau 
kaip skautų, prisijungdami su savo 
kėdėmis, o vėliau ir dainomis.

E.Tekučio gražiai pravesta lau
žo programa visus gerai nuteikė. 
Skambėjo dainos, vyko pasirodymai, 
aidėjo šūkiai, o pravestos lenktynės 
su kėdėmis ne tik skautus, bet ir 
tėvus sukėlė ant kojų.

Deja, viskam būna galas. Nu
aidėjus paskutinės dainos garsams ir 
visiems sustojus prie bendro rato, 
viens kitam paspaudėm rankas. Iki 
pasimatymo Sv.Jurgio sueigoje ba
landžio 23 d.

Tuoj po tunto sueigos Dr. J. Ba
sanavičiaus vyčių būrelis susirinko 
savo metinei sueigai rinkti naujo va
do. Po pravestų rinkiminių kalbų 
bei kandidatų nominavimo, slaptu 
balsavimu išrenkamas s. v. si. Euge
nijus Dainius. Sekė tradicinis vado 
pasveikinimas, knygų perdavimas ir 
kiti einamieji reikalai.

Sueigai besibaigiant, vėl salė 
pamažu pradėjo pilnėti. Pradėjo 
rinktis būrelio globojamos tautinių 
šokių grupės šokėjai repeticijon. 
Vėl iš naujo triukšmas, prakaito 
liejimas. Bet visi dirba su atsidėjimu, 
nes grupės ruošiamas balandžio 29 d. 
gigantiškas tautinių šokių koncertas 
jau nepertoliausia. O jis apjungia 
apie 80 šokėjų, tad rengėjams darbo 
ir rūpesčio yra pakankamai. Bet 
jaunatvišku ryžtumu ir skautiška 
dvasia ir dideli darbai virsta pra
moga. J. P.

* Korespondencinis Sąjungos Suva
žiavimas (KSS) pasibaigė, užtrukęs 
pusę metų. KSS Prezidiumas pasku
tiniame savo Biuletenyje dėkoja vi
siems dalyviams už sklandų bendra
darbiavimą.

VIDURIO RAJONAS - JAV

Chicago, Ill.
* Skautininkų-kių ramovė liet, skautų 
globėją šv. Kazimierą paminėjo iš
kilmingomis pamaldomis Tėvų Jė
zuitų koplyčioje kovo 5 d. Dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė v. s. kun. 
J. Vaišnys, SJ. , iškeldamas dvasinių 
vertybių reikšmę žmonių ir tautų 
gyvenime, kviesdamas sekti šv.Ka
zimierą ir gyvenime stengtis pa
kilti aukščiau nuo žemės. Pamaldų 
metu gražiai grojo jaunas smuiki
ninkas skautas A.Paulionis.
* Jūrų skautijos vakaras - puota jū
ros dugne, surengta "Juodkrantės" , 
"Baltijos Jūros" ir Korp! "Gintaras" 
praėjo su dideliu pasisekimu sausio 
28 d. ir rengėjams davė gražaus 
pelno. Kaip ir kasmet, salė buvo 
labai gražiai dekoruota jūriniais 
motyvais. Tuntų Tėvų komitetas 
su talka puikiai tvarkė bufetą ir ba
rą, "ir visi vakaro dalyviai buvo tin
kamai priimti ir pavaišinti. Puotos 
rengimo komisijai energingai va
dovavo v. s. Algis Krikštolaitis.
* Akademinis Skautų Sąjūdis sau
sio 8 d. surengė literatūros ir dai
nos vakarą, kuriame buvo įteiktos 
premijos literatūros konkurso lai
mėtojams. Už geriausį poezijos kū
rinį premija atiteko Daliai Kolbai- 
tei, o už geriausį prozos kūrinį tapo 
premijuota Liuda Germanienė.
* Lituanicos skautų tuntas jau kuris 
laikas vykdo paskaitų ir diskusijų 
ciklą vienetų vadovams. Šį paskai
tų ciklą veda tunto švietimo vado
vas s. V.Stasiškis, dalyvaujant eilei 
kitų paskaitininkų.
* Juodkrantės jūrų skaučių tuntas sau
sio 15 d. minėjo 3 metų veiklos su
kaktį. Šventėje dalyvavo ir "Balti
jos Jūros" tuntas, minėdamas 6 me
tų sukaktį. Šventėje dalyvavo Sese
rijos VS, Brolijos VSP, "Aušros 
Vartų", "Kernavės" ir "Lituanicos” 
tuntų vienetai ir vadovai, bei gražus 
būrys tėvelių ir svečių. Šventės metu 
davė įžodį 4 į paskautininkes pa
keltos sesės ir 12 juros skautų. .Šven
tėje buvo paminėtas ir Klaipėdos 
atvadavimas ir ta proga gražų žodį 
tarė jūr. v.s. Alg.Aglinskas.
* Dr. J. Basanavičiaus skautų dr-vė 
labai gražiai dirba žiemos metu, 
ruošdamosi patyrimo laipsniams , 
gamindama rankdarbius ir iškylau
dama gamtoje. Sėkminga iškyla

jas fflsfliiuii sms
* Su gailesčiu teko patirti, kad nu
stojo būti leidžiamas "World Scout
ing" mėnraštis. "World Scouting" 
buvo Tarptautinio Skautų Biuro 
leidžiamas iki 1960 metų gruodžio 
mėnesio imtinai. Jo vietoje nuo 
1961 metų sausio mėnesio bus lei
džiamas biuletenis vardu "World 
Scouting Bulletin." Jis bus nemoka
mai siuntinėjamas buvusiems "World 
Scouting” prenumeratoriams dviejų 
metų laikotarpyje.
* Graikijos Skautų Sąjunga pasisiūlė 
Tarptautinei Skautų Konferencijai 
pravesti 1963 metais pasaulinę 
Džiamborę Graikijoje. Dabartiniu 
metu korespondenciniu keliu bal
suojama, ar 11 Pasaulinė Džiam- 
borg bus pavesta pravesti Graikijos 
Skautų Sąjungai. Balsavime davi
niai greitu laiku turėtų būti paskelbti.
* Tikimasi, kad 3-j e Kanados Tau
tinėje Džiamborėje, kuri bus prie 
Connaught Ranges, Ottawa, nuo š.m. 
liepos mėn.6 iki 15 dienų, dalyvaus 

buvo suruošta prie Wolf ežero, kur 
draugovės nariai suruošė sniego 
"puolimus", gaminosi valgį snie
guotoje aplinkoje ir mokėsi pėd
sekio. Draugovei sėkmingai vado
vauja ps. V.Kučiauskas.
* s. Pt. Nedzinskas šiuometinis skautų 
skyriaus redaktorius "Drauge" išrink
tas Čikagos skautininkų - kių ra
movės valdybos pirmininku ir jau 
pareigas pradėjo energingai eiti. Ki
tais valdybos nariais išrinkti ps. dr. 
St. Budrys ir s. T. Žuklenė.
* Aušros Vartų skaučių tunto ” Že
maitės” dr-vė vadovaujama ps. R. 
Kučiauskienės gražiai paminėjo 
Vasario 16-ją per Barčus radio va
landėlę. Skautės padainavo, pa
deklamavo B. Brazdžionio kūrybos, 
o draugininke atpasakojo Vasario 
16 prasmę, ir kaip ji buvo švenčia
ma nepriklausomoje Lietuvoje.
* s. J. Damauskas, ilgą laiką išgy
venęs Prancūzijoje, atvyko į JAV ir 
nuolatiniam apsigyvenimui apsisto
jo Čikagoje. Naujai atvykusio bro
lio asmenyje Čikaga sulaukė rimto 
darbininko skautijos baruose, ypač 
skautiškoje spaudoje. b. B.
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3.500 pirmo par. laipsnio Kanados 
skautų. Taip pat laukiama svečių 
iš JAV, Meksikos ir kitų netoli Ka
nados esančių kraštų.
* Ketvirtas Meksikos Tautinis Rover- 
Mootas bei pirmasis Vidurinės Ame
rikos Karibų Rover - Mootas buvo 
Yucatane 1960 metų gruodžio mėn. 
27-30 dienomis.
* Rieneck pilyje (Burg Rieneck), Vo
kietijoje, įvyko 1960 m. spalio 
mėn. 14-17 dienomis Europos skau
tų-vyčių vadovų suvažiavimas. Pa
sikeista nuomonėmis ir prieita išva
dos, kad nors ne visuose kraštuose 
vienodai, bet visgi reikia eiti prie 
tam tikrų, reformų. Įdomius refera
tus skaitė anglų, belgų, prancūzų 
ir vokiečių atstovai. Buvo giliau pa
liestas skautiškasis darbas atsiliku
siuose kraštuose.
* Taiwano Skautų Sąjungos Tautinė 
Stovykla bus šių metų mėnesio bė
gyje.
* Centrinės Amerikos Camporee 
ruošiama pravesti š. m. Gruodžio 
mėnesio laiku Hondūre.
* Dar kartą primename, kad 7-sis 
Pasaulinis Rover-Mootas įvyks Aus
tralijoje nuo 1961 metų gruodžio 
mėn. 27 dienos iki 196.2 metų sausio 
mėn. 7 dienos.
* Tuo tarpu Hong-Kongas ruošia sa
vo Tautinę Džiamboretę nuo š. m. 
gruodžio mėn. 27 dienos iki 1962 
metų sausio mėn. 2 dienos.
* Konge skautai padėjo Raudonajam 
Kryžiui dalinti pieną vaikams New 
Village, Leopoldvillėje. Pienas buvo 
dovanotas Šveicarijos Raudonojo 
Kryžiaus.
* Nigerijos Skautų Sąjunga tapo 70- 
tuoju Tarptautinės Skautų Konferen
cijos nariu; ji buvo priimta Tarptau
tinės Skautų Konferencijos nariu šių 
metų vasario mėn. 1.6 dieną. Nige
rijoje yra 12.000 skautų, jų VS yra 
Nnamdi Azikine. 1965 Nigerijos 
skautai švęs 50 metų jubiliejų.
* 5-j i Danų Skautų Džiamboretė bus 
nuo š. m. rugpiūčio mėn. 4 dienos 
iki 11 dienos prie Asslborgo. Norin
tieji šioje Džiamboretėje dalyvauti 
prašomi kreiptis antrašu: Mr. Jens 
Hvass, Mosskovgaard, Pr. Skorping, 
Denmark.
* Antroji Karibų Džiamborė bus 
Trinidade š.m. balandžio mėn. 4-14 
dienomis. Baigiami paruošiamieji 
darbai. Rengėjai tikisi, kad bus-su
silaukta daug dalyvių.

* Tarptautinio Skautų Biuro Lotynų 
Amerikos Rajono Įstaiga neseniai 
pakeitė savo adresą. Šios įstaigos 
vedėjas Salvador Fernandez Bertran 
ir jo šeima dabar gyvena Meksikoje. 
Jų adresas: Inter-American Office, 
Varsovia 23, Mexico City 6, D. F. 
Mexico.
* Paskutinio savo vizito metu Urag- 
vajuje, Tarptautinio Skautų Biuro 
direktorius Gen. D. C. Spry įteikė 
pirma Uragvajaus skautų istorijoje 
"Skauto Patrioto Ženklą". Tai yra 
aukščiausias Uragvajaus skautų ženk
las. Generolas Spry paskyrė specia
lias dovanas tiems trims skautams, 
kurie dabar atsieks to garbingo 
ženklo.
* Š.m.balandžio mėn. 23-29 įvyks 
Filipinų Skautų Sąjungos tautinė 
džiamborė.
* Kaip jaubuvo pakartotinai minėta, 
Kanados Skautų Džiamborė bus prie 
Ottawos š. m. liepos mėn. 6-15 d.
* Tuo tarpu Thailand Skautų Sąjun
gos Džiamborė įvyks kiek anksčiau. 
Ruošiamasi ją pravesti 1961 m. bir
želio 28 - liepos 4 dienomis. Tai 
bus Tautinė šios Sąjungos Džiamborė.
* Jordano karalius Husseinas tapo 
Pasaulio Skautų Garbės Globėju. Ta 
proga jam bus įteiktas tam skirtas 
pažymėjimas.
* Ganos Skautų Sąjunga irFiraisan'ny 
Skotismo eto Madagasika (Federation 
du Scoutisme Malgache) tapo nau
jaisiais Tarptautinės Skautu Konfe
rencijos nariais.
* Kaip jau tai buvo pranešta, 11-toji 
Pasaulinė Skautų Džiamborė įvyks 
1963 metais Graikijoje. Soma Hel- 
linon Proskopon (Graikijos Skautų 
Sąjunga) su dideliu entuziazmu ir 
pasiryžimu pradėjo su Pasauline 
Džiamborė surištus darbus.

Tikrąją skautybę pažinsite knygose

Skautybė Mergaitėms
ir

Skautybė Berniukams

* Skautu Alpinistų Klubas pranešė, 
kad alpinizmo kursai šiais metais 
bus Kanderstege (Šveicarijoje) pra
vesti sekančiomis datomis:
- liepos 9-19 dienomis - alpinizmo 

Kursas No. 40,
- rugpiūčio mėn. 20-30 dienomis - 

Kursas No. 41 .
Šiuo reikalu daugiau žinių galima 
gauti iš Mr. Max Schneider, Hon. 
Sec. Scouts Alpine Club, Kalohmatt, 
Zollbruck BE, Switzerland.
* Specialus dviejų - ann (3 centų) 
pašto ženklas buvo išleistas paminė
ti 3-jai Pakistano Skautų Džiambo- 
rę, kuri buvo pravesta Lahorėje 1960 
m. gruodžio mėn. 24-31 dienomis.
* Kuboje galvojama š. m. liepos 
mėn.bėgyjepravesti skilčių stovykla.
* Nuo š. m. liepos mėn. 30 dienos 
iki rugpiūčio mėn. 14 dienos Vokie
čių Skautų Sąjungos (Bund Deutscher 
Pfadfinder) Skautų Vyčių Skyrius 
ruošia sąjunginę skautų-vyčių sto
vyklą. jaukiama svečių skautų-vy- 
čių ir . iš kitų Europos kraštų. Taip 
pat daromos pastangos, kad sąjun
ginėje BDP skautų-vyčių stovykloje 
dalyvautų skautai vyčiai ir iš taip 
vadinamų atsilikusiųjų kraštų. Pag
rindine stovyklos tema parinkta "Eu
ropa ir atsilikusieji kraštai." Žiemai 
vokiečiams skautams - vyčiams bu
vo pasiūlyta pastudijuoti klausimą 
"Atsilikusieji kraštai". Reikia paste
bėti, kad BDP Skautų-Vyčių Sky
rius ragina vokiečius skautus - vyčius 
apmokėti kelionę skautams-vyčiams 
iš atsilikusiųjų kraštų.
* Rusų Tautinė Skautų Sąjunga (Na-
cionalnaja Organizacija Rossijskich 
Skautov) daro pastangas pakeisti sa
vo statutą ir pritaikyti jį dabartinei 
savo skautų veiklai. O. G.
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