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* Buvusį tuntininką *
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* ps. Romą Kezį ir *
* v.sk. psl. Daivą Alytaitę, *
* *•X- v -x-
* sukūrusius skautišką šeimos židinį, sveikina ir *

daug laimės linki -

New Yorko Skautų
Tauro Tuntas

5 PRANEŠIMAS E

į Senųjų Lapinų Skautų Vyčių Būreliui, į
į Bostone, JAV, paaukojusiam $50.70 "Sk.Ai-
į dui, "Sk.Aido" Kolektyvas suteikia 1961 m. į
§ GARBES LEIDĖJO VARDĄ. į
S Šįmet pirmoji tokia didelė parama "Sk. į
į Aidui". Tai sektinas pavyzdys mūsų viene- į
į tams, taip didžiai mylintiems savąją spaudą. t
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ATSIŲSTA PAMINĖTI:
MŪSŲ VYTIS, NR. 3, šiame nr.rašo 
J. Vėlaikis "Jūros skautų vado meto
dai ir jų sėkmingumas”, J.Damaus
kas - "Lietuvos Statutas", L. Maska - 
liūnas, Dr. J. Gimbutas - "Akade
minės skautijos kelias ir tradicijos" 
ir kt. FSS suvažiavimas vaizduose .
BUDŽIU, Nr.3, MVpriedas, rinktinė 
skautų vadovams medžiaga is’ sto- 
vykiavimo technikos, 24 psl.
PARODA, ASS Bostono Skyriaus ruoš
tos Lietuvių Dailės Rinkinių Bos
tone parodos programa, 29 dailinin
kų kuriniai.

LIETUVIŲ DIENOS, gegužės mėn. 
1961 mt., 24 psl. ir viršeliai.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
gegužė-birželis, 1961 mt., 12 psl.
KNYGŲ LENTYNA, Nr.l, Nr.2, lietu
vių bibliografinės tarnybos biuletenis, 
24 psl. ir viršeliai.
MAGYAR CSERKĖSZ , birželis, 1961 
mt. vengrų skautų laikraštis, 12 psl. 
ir viršeliai.

LIETUVIŲ DIENOS, birželio mėn. 
1961 mt. 24 psl. ir viršeliai.

PADĖKA !
Sk. Aidui paremti aukojo:
1. Bostono tuntas $5.96
2. K. Vėžys, Chicago $1.80
3. A.Jagutiene, Chicago $1.90

* ** *
J Sesę E.Večerskytę ir *

$ jurų budį R.Namiką, *
* *
* sukūrusius lietuvišką šeimos £
* židinį, sveikina ir laimingo *
* gyvenimo linki - *
* ** *
* Toronto Šatrijos *
Ž Tuntas *
Į *
* t

4. A. Eitmanas, Paterson $1.80
5. Ig.Daukus, Chicago $2.80
6. Elizabeth Skautų Rėmėjai $10.00

Administracija nuoširdžiai dėkoja.
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DARBO PRASMĖ

Protas ir jėga žmogui duota tam, kad jis galėtų 
dirbti, kitaip sakant, kad jis galėtų sau, savo seimai 
padėti ar net sudaryti pragyvenimo šaltinį, būti naudin
gas tautai ir valstybei.

KIEKVIENAS DARBAS, FIZINIS IR PROTINIS, JEI 
TIK SĄŽININGAI ATLIKTAS, YRA LYGIAI GERAS, REI
KALINGAS IR NAUDINGAS. Tačiau, jei gatvės šlavėjas 
šluoja taip svariai ir stropiai, lyg geriau šluoti nebega
lima, o inžinierius namus ar paminklus stato be atidumo, 
nesąžiningai, o tik tam, kad būtų pastatyta - pirmas 
darbas, nors ir paprastas, bet žymiai vertesnis už antrąjį. 
Kodėl? Blogai atliktas darbas - melagystė. Pinigus 
mokame tam, kad turėtume gerai atliktą darbą (gerai 
padarytą daiktą), pasirodžius jo menkavertiškumui - 
esame akiplėšiškai apvogti. Jei paklaustumėt kalėjimuo
se sėdinčiųjų, kodėl jie ten pakliuvo, pamatytumėt, kad 
pirmas puolimo žingsnis buvo tada, kai jie pradėjo ne
sąžiningai dirbti. Dievas žmogų sukūrė, kad jis būtų 
teisingas. Nepakanka to, kad nemeluotum žodžiais, ne
privalai meluoti ir savo atliktais darbais.

DARBAS ŽMOGUI NE TIK REIKALINGAS MATE
RIALIĄ PADĖTĮ GERINTI, BET BŪTINAS, KAIP PRIE
MONĖ SVEIKATAI PALAIKYTI. Fizinis darbas sutvirti
na raumenis ir kaulus, sustiprina širdį, gaivina kraują 
ir vispusiškai lavina visą organizmą. Protinis - tobuli
na smegenis, pagerina samprotavimą, sustiprina minti
jimą ir padaro žmogų išmintingesnių. Įsidėmėtina, kad 
dirbant pamirštama įvairūs nesmagumai, dvasios siel
vartai, išsisklaido nuobodumas.

Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Vaka
rų Europoje darbo reikšmė tiek vertinama, kad moder- 
niškiausiais metodais gydomose ligoninėse ir sanatorijose 
nervų ligas, sąnarių sustingimus po sumušimų, kaulų ir 
sąnarių džiovą ir kaikurias stuburo ligas, gydo ne vien 
medicinos pagalba, bet ir darbu. Ligonys dirbdami už
simiršta, ne tiek nuobodžiauja, o, be to, už savo darbą 
dažnai gauna, tiek, kad patys įstengia užsimokėti už 
laikymą, gydymą, nebūdami sunkia našta artimie
siems, visuomenei ar valdžios įstaigoms. Darbo pa- 
rūpinim.u, dirbinių pardavimu, rūpinasi įvairios ligonių 
globos draugijos ir tų ligoninių tvarkytojai. Ne viskas ir 
ne kiekvienam ligoniui leidžiama dirbti, o sergą aš
triomis ligomis - visai nedirba. Lengvai sergantiems 
ligoniams dažniausiai duodami tokie darbai: nėrimas, 
mezgimas ir siuvinėjimas; drožinėjimas, piaustymas, 
karpymas ir lipdymas įvairių žaislų vaikams; visokių 
•baldų pynimas js vytelių ir šiaudų; knygų taisymas ir 
įrišimas ir 1.1. Žinoma, visi darbai dirbami griežčiau
sioj gydytojų ir specialistų priežiūroje.

DARBAS IR PASIRYŽIMAS VISKĄ NUGALI IR VISKĄ 
PASIEKIA. Matematikas I s a o k a s Niutonas 18 metų 
dirbo, rašydamas vieną mokslo veikalą. Kai viskas buvo 
užbaigta, į jo darbo kambarį įsmuko šuo ir, užlipęs ant 
stalo, kur gulėjo rankraštis, apvertė degančią žvakę, 
užsidegė popieriai ir ilgų metų triūsas paskendo liepsnoje. 
Niutonas, pro langą pastebėjęs ugnį, įbėgo į kambarį, 
bet... visas rankraštis jau baigė degti. Kitas žmogus šunį 
vietoje būtų užrpušes, bet Niutonas tik palingavo 
galva tardamas: "Šunie, šunie, ką tu man padarei ..." 
ir vėl sėdo pradėti veikalą iš naujo; po kiek laiko lai
mingai jį baigė ir išgarsėjo, atsistodamas mokslininkų 
tarpe. Mūsų rašytoja JULIJA ŽEMAITĖ, būdama veik

I n.v : C 'NE
’ M MAŽ.'iDO 
i BIBLIOTEKA

Nuotrauka R. Brickaus 
s. M. Manomaitis gamtos draugystėje.
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Iš LSB vadovu sąskrydžio Čikagoje š.m. liepos 3 d. Brolijos VS 
s. E. Vilkas sveikina sąskrydžio dalyvius. Nuotr. VI. Bacevičiaus

30 metų amžiau^ išmoko rašto ir tik nepalaužiamo 
darbštumo dėka, šiandieną skaitoma viena iš žymiau
siųjų lietuvių realistinių rašytojų. Išradėjas Tomas 
Aiva Edisonas kasdieną dirbdavo ne mažiau 12-15 
valandų ir,‘nelankydamas jokios aukštesniosios mokyk
los tiek išsilavino technikos srityje, kad per 30 metų su
galvojo ir padarė per 2.000 išradimų ir įvairių pato
bulinimų. Pagaliau'pažvelkime į senus rūmus ir bažny
čias, tiek metų bestovinčias, bet tvirtas ir gražias ; 
pažvelkime į seniai tapytus paveikslus, senovės bal
dus , indus , papuošalus - tuojau kyla mintis, kad 
tai ilgo ir kruopštaus daębo vaisiai.

BUVIMAS BE DARBO ŽMOGUI KENKIA PANAŠIAI, 
KAIP BUVIMAS BE VALGIO AR MIEGO. Neveltui pa
tarlė sako, kad dykinėjus protas yra velnio įmonė, nes 
tada geriausiai gimsta negražūs sumanymai. Kokia tuš
čia, kokia prislėgta esti nuotaika po tų valandų, kurios 
praleistos niekais. Gyvenimas be darbo tai tik rėmai be 
paveikslo. "Šimtas penkiasdešimt svarų raumenų ir kau
lu, tai dar ne žmogus. Geras kaušas smegenų taip pat 
ne žmogus. Kaulai, raumenys ir smegenys turi žinoti, 
kaip nugalėti visas sunkenybes ir kliūtis, atliekant vie
ną ar kitą paties gyvenimo paruoštą uždavinį praskinti 
kelią į šviesesnį gyvenimą- tada būsime verti žmogaus 
vardo",moko mus O.S.Marčėnas.

Kažkas yra išmintingai pasakęs, jog DARBAS, TAI 
GYVENIMO DRUSKA, KURI SAUGO ŽMOGŲ NUO SU
GEDIMO IR DUODA SKONIO. Darbas sudaro gyvenimo 
esmę, kuria visas vertybes, pašalina kliūtis, atneša 
skaistų, saulėtą rytojų. Žmonės, mylį darbą, nematys 
skurdo, visada laimingai išsisuks iš sunkiausių aplinky
bių, jų, vaikai niekad neelgetaus ir neprašys išmaldos.

Kas tvirtina, kad šį tą galima atsiekti be darbo ir 
rūpesčio, tas yra paskutinis melagis. SKAUTE, JEI 
DIRBI FIZINĮ DARBĄ - DIRBK, KAD NET VISI RAUME
NYS TRAŠKĖTŲ; JEI DIRBI PROTINĮ DARBĄ - DIRBK, 
KAD SMEGENYS VIRPĖTŲ, TADA BŪSI SAVO GY
VENIMO BURTININKAS IR KAIP NORĖSI, TAIP VI
SADA BUS. A. Stankus

e Nepasakytas žodis niekada nepakenkia.
Kossuth.
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TARPTAUTINĖ E G ŽILŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
PADĖTIS

(LSB Tarptautinio Skyriaus Vedėjo pranešimas)

Jau kuris laikas egzilai skautai, susibūrę Council of 
Scout Associations in Exile (CSAE), dėjo pastangas iš
gauti iš Tarptautinio Skautų Komiteto ir Konferencijos 
kokį nors pripažinimą ir formaliai sutvarkyti tarptau
tinio skautų judėjimo vadovaujančiu organų ir egzilinių 
skautų sąjungų santykius. Šias pastangas lygiagrečiai 
su CSAE dėjo ir lenkų skautų vadovybe Londone, Pa
sėkoje egzilų skautų spaudimo ir fakto, jog egzilinės 
skautų sąjungos vra gyvos ir karts nuo karto dalyvauja 
tarptautiniuose skautų sąskrydžiuose, tarptautinė skautų 
vadovybė buvo priversta persvarstyti egzilų ir pabėgė
lių skautų klausimą ir padaryti nutarimą.

Iki 1960 m. egzilų skautų klausimu formaliai veikė 
rezoliucija, priimta Tarptautinės Skautų Konferencijos 
1947 mt. Pagal šią rezoliuciją visiDP skautai buvo Tarp
tautinio Skautų Biuro globoje, kol jie persikėlė nuo - 
latiniam apsigyvenimui kurion nors šalin. Užsibaigus, 
tranzito periodui rezoliucija pramatė sekantį egzilų skau
tų problemos sprendimą: "Visi egzilai ar pabėgėliai skau
tai, kurie eventualiai apsigyvena krašte,kuriame jau yra 
Konferencijos pripažinta narė - organizacija (Tarptau
tinės Skautų Konferencijos narė), turi pasirinkimą tapti 
tos Asociacijos ^nariais arba atsisakyti priklausomumo 
skautams ..." Šią rezoliuciją formuluojant buvo ma
nyta, kad DP skautai arba iš viso išnyks arba įsijungs į 
vietines skautų sąjungas. Tačiau priešingai rezoliucijos 
nusakymui, buvę DP skautai savo imigracinėse šalyse 
ne tik kad neasimiliavosi su vietiniais, bet net ir su
stiprėjo daugelyje atvejų. Faktiškai gyvenimas neatiti
ko rezoliucijai, ir ji dalinai dėl to nebuvo vykdoma 
bent nuo 1955 m. Jau 1957 m. Jubiliejinė Tarptautinė 
Konferencija priėmė nutarimą, kuris numatė "nuola
tinius santykius" su egzilinėm skautų sąjungom. Galima 
prisiminti, jog 1957 ir 1959 m. mūsų atstovai ir vie
netai formaliai dalyvavo pasaulio džiamborėse ir kon
ferencijose.

LSB Vadovų sąskrydžio dalyviai prie žuvusioms paminklo Jau
nimo Namuose Čikagoje. Nuotr. VI. Bacevičiaus

4



LS Seserijos vadovių sąskrydžio Čikagoje š.m. liepos 3 d. dalyvės posėdžiauja.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

Malda pradedant sąskrydį. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Egzilų spaudžiamas Tarptautinis Komitetas 1960 m. 
pabaigoje egzilų ir pabėgėlių skautų klausimą dar kartą 
galutinai sprendė. Šis sprendimas, kaip informuoja 
Tarptautinio Skautų Biuro Direktorius D.C.Spry laiške 
egzilinėms sąjungoms, yra pakartotinas 1947 m. rezo
liucijos patvirtinimas, pagal kurią visi egzilai ar pa - 
bėgėliai skautai, nuolatiniai apsigyvenę ir esą gyvena
mų kraštų piliečiai, yra skatinami arba įsijungti į vie
tines skautų sąjungas arba nustoti skautauti. Šiuo nu
tarimu yra skatinama imigrantų asimiliacija ir už
kertami keliai į platesnės tarptautinės reprezentacijos 
atsiekimus.

Toks nebroliškas Tarptautinio Komiteto ir Konfe
rencijos nutarimas, nesiskaitąs nei su skautų brolybės 
principais, nei su gyvenimo tikrove, išplaukė iš eilės 
aplinkybių, tarp kurių galima pažymėti mūsų sąjungų 
ekstrateritorialumą, tarptautinę skautų politiką, imi
gracinių, kraštų asimiliacinę politiką, santykius sąjun
gose, kurios susideda iš kelių skautų organizacijų, ir 
bendrai visa eilė tautinių politinių interesų.

Nežiūrint nepraktiško ir nepalankaus nutarimo, mes 
ir toliau saugiai galėsime skautauti pagal savo tradi
cijas. Minėtas nutarimas vargu ar bus vykdomas ar iš 
viso įvykdytinas lokalinėje plotmėje. Vienintelis rim
tesnis sunkumas, kylą s iš nutarimo, yra tarptautinės re
prezentacijos galimumo susiaurinimas. Vis vien, ta
čiau, nutarimas visiškai neužkerta kelių į tarptautinius 
skautų subuvimus. Yra visa eilė galimybių, kurios bus 
bandoma išnaudoti.

LSB Vadija yra optimistiškai nusiteikusi ir pasiry
žusi kovoti atkakliai ir toliau dėl mūsų teisėtos pozicijos 
Skautų Judėjime. Sekančių metų laikotarpyje mes tu
rime taip stipriai pasireikšti tarptautinėje plotmėje, 
kad tarptautinė skautų vadovybė pajustų padarius klaidą, 
grįždama prie neįgyvendinamos 1947 m. rezoliucijos. 
Siame darbe kiekvieno vadovo pareiga paremti LSB 
Vadijos pastangas visais įmanomais būdais, tarp kurių 
svarbiausias yra tikrų ir tvirtų mūsų skautų vienetų iš
laikymas.

LS Brolijos sąskrydžio prezidiumas. Nuotr. VI-Bacevičiaus

EGZILŲ SKAUTŲ SĄJUNGŲ (CSAE) 
KONFERENCIJA .

Ryšium su paskutinės tarptautinės skautų vado
vybės nutarimu egzilų ir pabėgėlių skautų klausimu, 
lietuvių, vengrų, rusų, ukrainiečių ir lenkų skautų 
sąjungų atstovai š.m. liepos 29-30 d.d. buvo susirinkę 
New Yorkan apsvarstyti egzilų tarptautinę padėtį. Kon
ferencija aptarė dvi svarbias problemas: 1) paskutinę 
Tarptautinės Konferencijos Rezoliuciją ir egzilų reak
ciją į ją; 2) CSAE perorganizavimas.

Pirmu klausimu buvo išklausytas CSAE tarptautinių 
reikalų vedėjo Thomas Ronay pranešimas apie minėtą 
rezoliuciją ir aptarta rezoliucijos reikšmė bei impli
kacijos. Buvo prieita nuomonės, kad rezoliucija tik pa
tvirtina formalią padėtį, kuri buvo įvesta 1947 mt. ir 
todėl po tiek laiko šiandieną nereali. Be to, rezoliucija 
neįgyvendinama, nes beveik neįmanoma nei legaliai, 
nei kitaip priversti egzilines skautų sąjungas paklusti 
rezoliucijai. Vienintelė rimtesnė pasėka yra tarptautinės 
reprezentacijos apsunkinimas. Buvo nutarta pareikšti 
protestą tarptautinei skautų vadovybei dėl jos neskau- 
tiškumo ir nerealumo, ir kreiptis į visus Konferencijos 
narius dėti pastangas minėtą rezoliuciją pakeisti. Be to,
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S kautybes Į kūrėjas
LORDAS BADEN-POWELLIS

(Tąsa)

Po paskutinio karo Pietų Afrikoje B.-P. atšaukia
mas į tėvynę ir 1903 m. paskirtas anglų kariuomenės 
kavalerijos inspektorium. Tuo metu jis aplankė Kanadą, 
JAV, Vokietiją, Rumuniją, Italiją, 1905 m. plačiai 
apkeliavo Afrikos kraštus.

Praslinkus penkeriems metams po Pietų Afrikos 
operacijų, B.-P. pakeliamas į generolus leitenantus.

Na gi, parodykit juodieji broleliai, kaip jūs tuos mazgus 
rišat ...

Dabar jau atrodė, kad su tuo baigsis kariška B. -P. 
karjera, nes jis buvo pasiekęs aukščiausio įvertinimo ir 
pagerbimo.

Atsižvelgiant į B. - P. sumanumą ir neišsenkamą 
entuziazmą jis buvo kviečiamas visur, kur reikėjo at
likti rūpestingą žygį ar padėti geros organizacijos 
pagrindus.

Lordui Haldane prikalbėjus, jis ėmėsi dar vadovauti 
naujosios žemyno armijos Northumbrian divizijai, kur 
jis atliko didelį auklėjimo ir organizacijos darbą.

3. SKAUTYBES MINTIS. Dirbdamas su kareiviais 
ir atlikdamas visą eilę svarbių žygių, B.-P. paste
bėjo, kA d patikėjimas jaunuoliams svarbių uždavinių 
visada davė gerus rezultatus ir užtikrindavo laimėjimus .

Baigiant karjerą kariuomenėje, pasiekus didžiausio 
pasisekimo ir pakilimo, B.-P. ir kilo skautų idėja.

Po Mafekingo atsiskleidė jam du keliai. Pirma, 
B.-P. iš buvusių Mafekingo jaunųjų didvyrių gaudavo 
daug laiškų, į kuriuos jis atsidėjęs atsakydavo. Apsu
pime jis pamatė, kaip naudingi gali būti berniukai, jei 
jiems patikėta atsakomybė. _

Antra, tai jo kariška "Žvalgybos vadovo" (Aids to 
scouting, 1899) knyga. Sugrįžęs Anglijon, jis buvo nu
stebintas, matydamas, kad jo knyga naudojama mo
kyklose, kaip metodas pastabumui ir atminčiai la
vinti. Be to, ir William Smith, berniukų brigados įkū
rėjas Mafekinge, taip pat atkreipė B.-P. dėmesį, kad 
žvalgybos ir pastabumo mokymas turi didelę įtaką 
berniukų auklėjime. Todėl šių paskatinimų įtakoje 
B.-P. visą savo ilgametį patyrimą ir medžiagą siste-

kiekviena egzilinė sąjunga paruoš ir išsiųs platesnį 
mūsų reikalavimų pateisinimą kiekvienai pasaulio 
skautų sąjungai. Gi ateinančioje Konferencijoje š.m. 
rugsėjo mėn. Lisabonoje bandyti šį klausimą dar kartą 
iškelti akivaizdiniai Konferencijos posėdyje.

Po daugelio metų intensyvios veiklos CSAE buvo 
formaliai likviduota. Nuo šios CSAE Konferencijos 
tarptautinę bylą ves kiekviena egzilų skautų sąjunga 
atskirai, žinoma, koordinuodama su kitų žygiais. 
Koordinacijos tikslams nutarta sudaryti laisvesnio po
būdžio egzilų skautų organizaciją, kurios statuto pro
jektas turi būti paruoštas iki šių metų pabaigos.

Pažymėtina, kad naujoji egzilų organizacija bus tik 
egzilų vidiniams reikalams svarstyti ir koordinuoti tarp
tautinius egzilų žygius. Iki šiol CSAE vedė savo narių 
tarptautinę politiką ir todėl buvo tapusi savotiškai or
ganizacijų organizacija. Tai iššaukė daugelio nepa
sitenkinimą, girdi, CSAE uzurpuoja narių- sąjungų tei
ses, pažeidžia tautinį sąjungų veidą. Dėl tos priežas
ties lenkai buvo atsisakę į CSAE įeiti. Šiuo metu, pa
dedant koordinaciją egzilinių skautų organizacijų san
tykių pagrindan ir lenkai sutiko į naują vienetą įeiti.

CSAE Konferencija išsiskirstė, atlikusi didelį darbą 
ir su viltimi, kad jos ateities pastangos kovoje už mūsų 
tarptautines teises bus sėkmingesnės kaip iki šiol.

(LSB Tarpt. Skyrius)
4

Bepiga šypsotis skaniai stovykloje pavalgius.
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Ps. V. Jokūbaitis su s. Howard skaičiuoja taškus.

matizavo ir, norėdamas dar kartą savo patyrimo sėk
mingumą patikrinti, jis 1907 m. surengė Brownsea sa
loje specialią stovyklą, parinkęs jon 20 įvairių profesijų 
ir išsilavinimo berniukų. Darbas toje bandomoje sto
vykloje patvirtino jo metodo tikrumą ir auklėjimo re
zultatų sėkmingumą. B.-P. stovyklos rezultatais buvo 
patenkintas.

Sekančiais metais jis skautybės idėją "Skautybės 
berniukams (Scouting for Boys) knygoje paskelbė 
Anglijoje, iš kurios ji žaibu apėmė visą pasaulį. "Skau- 
tybė berniukams’ susilaukė didelio pasisekimo, ir per 
visą B.-P. gyvenimą svetimųjų kalbų vertimais jos pa
sirodė daugiau kaip 1/2 milijono egzempliorių.

4. SKAUTYBĖS PASISEKIMAS IR IŠPLITIMAS. Nors 
B.-P. labai mėgo savo profesiją, bet skautybės labui 
jis išstojo iš kariuomenės ir pasišventė berniukų auklė
jimo darbui. Prieš šį sprendimą B.-P. buvo dar paveik
tas pastebėjusių naujo auklėjimo vertę karaliaus Eduardo 
VII ir karo sekretoriaus Kordo Jia Ida ne. Lordas Haldane 
šiaip įvertino skautybės reikšmę ir jos kilimą. "Aš

r- ■ v , i-,; Giedrius ir Petras ruošiasi namoEisim broleliai namo - broliai
Clevelandan.

jaučiu, kad jūsų skautų organizacija turi didelę reikšmę 
ateičiai ir tai, galimas dalykas, bus jūsų didžiausias 
pasitarnavimas mūsų kraštui, kuriam jūs save pašven
čiate. "

Kartą pažadinta skautybės mintis, kaip sakiau, kilo 
žaibu. Nespėjus 1908 metų pradžioje pasirodyti "Skau
tybės berniukams" knygai, tų pačių metų gale Anglijoje 
jau buvo skautybės idėjos kelyje išsirikiavusių 60.000 
skautų. Greit kylanti ir vis plačiau apimanti jaunimą 
skautybė jau savo pradžioje susidūrė su nemažomis 
kliūtimis. To laiko visuomenė, ir ypač mokykla, skautus 
dėl jų tada "keistos" uniformos, gero darbelio, kilmės, 
auklėjimo metodų sutiko labai nepalankiai ir net su 
pašaipa. Skautybei buvo prikišama, kad ji per maža 
praktikuojanti fizinį lavinimą, kad ji esanti utilita
rinė ir t. t. Tačiau naujasis sąjūdis, sukėlęs to meto 
pedagogų tarpe beveik revoliuciją, nesulaikomai kilo 
ir plėtėsi. Neabejodamas pasisekimu ir naujojo sąjū
džio sistemos tikrumu, jau pirmomis skautybės kilimo 
dienomis B. -P. beveik visą savo laiką pašventė šiai jo 
paties pažadintai skautybės idėjai sėkmingai įgyven
dinti ir ją apipavidalinti įstatų, programos, uniformos 
ir kitu atžvilgiu.

Civilinio karo "raiders" lanko kitus vienetus Cievelando a-jo 
distrikto campdree metu.

Dabar B.-P. nežinojo nė poilsio, neš tik miegas 
pakeisdavo jo darbą. Jo asmenybė lošė didelę rolę dar
bo pasisekime. Jis pats buvo suaugęs su tuo, ką jisskelbė 
ir ko mokė. Jis nekėlė jokių pretenzijų ir, nežiūrint 
to, kad jis dabar susilaukė daug gerbėjų, liko visada 
draugiškiausiu ir pašnekesiuose, ir darbe. Savo metodo 
idėja, savo pasišventimu B.-P. nejučia įsigijo visame 
pasaulyje draugų, pasišventusių eiti kilniųjų žmonijos 
idealų ir artimos bičiulystės keliu,

B.-P. netik anglų dominijos ir kolonijos, bet jau 
ir kiti kraštai kviečia pas. save, kad jis pasidžiaugtų 
gražiu skautybės kilimu. Taip jis pradėjo visą eilę 
kelionių: po pasaulį, kurios padėjo sujungti pasaulio 
skautus į vieną šeimą. Dabar buvo atvertos durys tarp
tautiniam jaunimo bendravimui, sąskrydžiams, sto
vykloms, konferencijoms. O tas turi begalinės reikšmės 
draugiškumui, kurio pamatų net nelaimės neįstengią 
sugriauti. Brolybės ir artimo meilės idealas nenutrūks
tama gerųjų darbų grandinė surišo meilės ryšiais visų 
pasaulio tautų ir rasių jaunimą.

Gal geriausia skautų organizacijos kilimo iliustra
cija bus ta, jei pažymėsime, kad dabar pasaulio skautų
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Pilėnų t. vytautėnai prie savo vartų Clevelando skautų 5-jo 
distrikto iškyloje VI. 17.

brolijoje yra daugiau kaip 3 milijonai berniukų ir apie 
pusantro milijono mergaičių.

Ta pačia proga pravers paminėti ir Lietuvos skautų 
kilimą.

Skautybė į tarptautinį bendradarbiavimą veda su 
visomis gimtojo krašto tradicijomis, dvasinėmis ver
tybėmis, kylančiomis iš tėvynės meilės. Nevienas yra 
skaitęs F. W. Foersterio "Jaunuomenės auklėjimą". Čia 
tik primintinos tam charakterizuoti jo šios mintys: "Nes 
aš niekaip neįsivaizduoju žmogaus, neprisirišusio visa 
širdimi prie gimtosios žemes ir gimtųjų žmonių, ne
mylinčio tautos, kurios būdą jis yra įsikvėpęs nuo pat 
mažens, kaip savo krašto orą, kurios kalba jam sakoma 
kiekvienas meilės ir paguodos žodelis, - tautos, kurios 
žmonės yra jam lyg broliai, sesers, nes jis turi su jais 
bendrų švenčių ir bendrų gedulingų dienų. Žmogus yra 
ne tik savo tėvų vaikas, bet taip pat ir savo krašto, 
savo tautos ir jos istorijos vaikas".

Tačiau su tuo pačiu Forsteriu reikia prisiminti, kad 
ir "iš tikro, mūsų gyslose plaukia visos žmonijos kraujas. 
Mes nesame vieni - mes negalime atsiskirti nuo žmo-

Įkurtuvės vytautėnų pastovyklėje - bokštas kyla aukštyn, bet 
ir virėjas skuba su pietumis.

Skautija Pasaulio
Pašto Ženkluose
Skyr. tvarko ps.R.Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr., Waterbury 8,Conn.

1961 METŲ SKAUTIŠKŲ ŽENKLŲ 
''KALENDORIUS"

(Išleisti ar dar numatoma išleisti)

Sausio mėn. 17 d. 10 pesos Argentina
Balandžio mėn. 4 d. 8c. ir 25 c. Trinidad
Balandžio mėn.22 d. 10 pf. Vokietija
Balandžio mėn.23 d. (3 perspausdinti Filipinai

Gegužės mėn. 10 d.
ženklai)

10 kwan Korėja
Birželio mėn.28 d.
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn. 19 d.
Vėlai rudenį (tikra data nežinoma)

Thailand
Surinam

Portugalija
Togo

nijos, ji yra mūsų bendroji motina. Atsiminkime tai 
visados, sutikę vieną jos sūnų - mūsų brolį... Kaip 
maldoje kad mes atmename visus žmones, kurie mums 
yra brangūs ir kuriems mes gero trokštame, neįvardin
dami kiekvieno skyrium, taip lygiai privalome brolišku 
jausmu aprėpti ir tolimiausius žmones, kad ir visai jų 
nepažindami..."

Šiuo pagrindu atausta skautybė.
Lietuviai visada bendradarbiavo su kilnių idėjų pa

sauliu', pasauliu, kuris nesudaro pavojaus tautinei eg
zistencijai ir kūrybai. Skautybė gi kilo iš laisvės kraštų, 
tad ji Lietuvos jaunimo ir buvo širdingai priimta. Skau
tybė Lietuvoje gimė su pačia nepriklausomybe. Tiesa, 
pradžioje ji buvo vieniša, kai kieno net pajuokiama. 
Net ir mokykla jos šiltai nepriglaudė. Tačiau atkaklus 
pirmųjų pasiryžimas įstengė pasėti ją Lietuvos jaunimo 
širdyse. Ligi 1924 metų ji išaugo tiek, kad drąsiai įsto
jo į Tarp. Skautų Biurą ir drauge į pasaulio skautų šei
mą. Po to ji dar drąsiau kuriasi, įgydama daug jaunimo 
ir kt. simpatijų.

Didelį džiaugsmą išgyveno Lietuvos skautai, kai 
B.-P., kelių šimtų savo vienminčių lydimas, 1933 m. 
aplankė Palangos specialioje priėmimo stovykloje Lietu
vos skautišką jaunimą. Keli tūkstančiai mūsų skautų 
parodė, kad skautybės idėja radusi atgarsį ir gyvą pri
tarimą ir Lietuvoje.

Ten susitiko dvi didelės skautiškos stovyklos, tačiau 
širdyse juto esą vienoje didelėje skautiškoje šeimoje. 
Ir vieni ir kiti, išsiskirdami, išsivežė-gražiausius bendra
darbiavimo jausmus ir pasiryžimą, dirbant savo tėvy
nėms, kurti graženę žmonijos ateitį.

Dievas, tėvynė ir artimo meilė buvo ir bus geriau
siu kelrodžiu lietuviams skautams bujoti ir klestėti. Ir 
ateityje tiems, kuriuos jungia tėvynės ir artimo meilė, 
Dievas, tikėkim, padės pakelti kančias, vargą, ištrė
mimą ir palaimins laisvės pastangas!

(bus daugiau)
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SKAUČIŲ STOVYKLA - 1958 M.

Tarptautinė skaučių stovykla, kuri įvyko Aghios 
Andreas, netoli Atėnų, 1958 mt.liepos mėn. 10-22 d.d. 
buvo pavadinta "Graikijos Žemė”. Tam tikslui buvo 
paruoštas specialus tai stovyklai paminėti antspaudas. 
Tai buvo galva graikų žemdirbystės ir derliaus deivės 
su užrašu: "Megali Odiki Kataskinosis, Elliniki Ghi" ir 
data. (Didžioji Mergaičių Skaučių Stovykla - Graikijos 
Žemė).

Panašūs, tam tikslui paruošti antspaudai, paminėji
mui ypatingiems skautiškiems įvykiams dar buvo:

1958 mt.rugp.26 iki rugs. 4 dienos įvykusiems prie 
Delphi skiltininkų kursams, jų stovyklai paminėti, 
1960 mt. gegužės mėn. 9-20 d.d. įvykusioj prie Atėnų 
(Kastri) tarptautinei skaučių konferencijai paminėti 
ir 1960 mt. rugpiūčio mėn. 23-31 d.d. 50 metų grai
kų skautų jubiliejui paminėti. Ta proga įvyko stovykla 
prie Delphi, Amfiklia vietovėje. 

dviejų anna vertės pašto ženklas, atspausdintas Pakista
no skautų spalvomis ir vaizduojantis vieną iš įdomiausių 
Azijos istorinių relikvijų - "Kimo Patranką", kurios 
priekyje yra matoma skautiškoji lelija.

’’Kimo Patranka" tai yra labai didelė patranka, kuri 
buvo naudojama anglų tais laikais, kada caristinė Ru
sija bandėm užimti Indiją, verždamosi per Khyber'io 
praėjimą. Šiandien toji patranka stovi kaip paminklas 
priešais Lahore muziejų.

Giminystė, kuri riša skautiją su "Kimo patranka" 
yra vedama iš atsiminimų, kuriuose yra minima, kad 
airių kilmės našlaitis berniukas buvo dažnai matomas 
sėdintis ant šios didžiulės patrankos. Jo vardas buvo Ki- 
mas. Kimas, daugelio aplinkybių supamas, pradėjo 
savo karjeros apmokymą kaip anglų žvalgybos agentas. 
Ankstyvesniuoju apmokymo laiku jojo mokytojas nau
dojo žaidimo metodą, mokantį stebėti ir atminti daik
tus, kuriuos jis išdėstydavo ant stalo. Po 10 sekundžių 
stebėjimo, Kimas turėdavęs atpasakoti kokius ir kiek 
daiktų jis buvo matęs. Vėliau Baden-Powell tą žai
dimą labai išpopuliarino skautų tarpe, pavadindamas 
jį "Kimo žaidimu". Šiandien tas žaidimas yra žinomas 
viso pasaulio skautų tarpe.

KORĖJA

Atžymėjimui 15 metų Korėjos skaučių veiklai, Ko
rėjos pašto ministerija 1961 metais gegužės mėn. 10 
dieną, išleido 40 kwan pašto ženklą. Minimas ženklas 
yra melsvai žalios spalvos ir 27 mm x 25 mm didumo. 
Vandens žymės yra Korėjos pašto emblema. Vienas 
lapas susideda iš 50 ženklų. Dailininkas, kuris paruošė 
piešinį, vaizduojantį saliutuojančią skautę, kairėje 
ženklo pusėje, korėjiečių skaučių ženklą - dešinėje pu
sėje ir stovyklos vaizdelį - viduryje, vadinasi Kang 
Choon. Ženklų atspausdinimas įvykdytas Korėjos vals
tybinėje spaustuvėje. Viso atspausdinta 500,000 ženklų. 
Salia ženklų atspausdinta 50.000 miniatiūrinių suve
nyrinių lapų.

SKAUTAMS SKIRTA PAŠTO 
PRIVILEGIJA...

1950 mt. Graikijos karališkuoju įsakymu buvo nu
tarta leisti Graikijos skautų centriniams organams Atė
nuose pasinaudoti vidaus reikalams (pačioje Graikijoje) 
siuntimu 100 laiškų nemokamai per mėnesį. Tokiu pri
vilegijuotų laiškų atpažinimui Centrinė Graikijos 
Skautų Įstaiga turėjo tam tikslui specialiai paruostą 
antspaudą, kuris buvo violetinės spalvos su valstybės 
herbu ir užrašu: "Soma Helinon Proskopon”. Centrinė 
pašto Įstaiga Atėnuose taip štampuotus laiškus priim
davo veltui, o visos kitos pašto įstaigos buvo infor - 
muotos tokių laiškų neskaityti kaip neapmokėtų, bet 
pristatyti nurodytu adresu. Jeigu laiškų būdavo daugiau 
kaip 100, likusieji temokėdavo tik skirtą pašto tarifą.

Toks dalykas filatelijoje taip pat turi savo vertę ir 
taip antspauduoti vokai filatelistų tarpe yra lygiaver
čiai vertinami ir renkami.

Korėja

"KIMO PATRANKA"

1960 mt. gruodžio mėn. 24 - 31 dienomis, Lahore 
vietovėje, Pakistane, įvyko Trečioji Pakistano Tautinė 
Stovykla. Tai progai atžymėti buvo išleistas specialus Kimo patranka
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BŪTINAI PERSKAITYK !

Miela Sese Redaktore.

Noriu pasidalyti su sesėmis vadovėmis konkursėliu 
"Gražioji Nemuno šalis”. Jį teko išbandyti pereitoje 
"Aušros Vartų" tunto stovykloje. Visos sesės buvo dvi 
dienas įdomiai ir naudingai užsiėmusios.

Kiekviena skiltis pasirenka po vietovę (Aukštaitija , 
Žemaitija ir 1.1.). Visos piešia tai vietovei būdingus 
tautinius drabužius, raštus, išrašo dainas, poeziją, 
geografinius aprašymus, na3ir daro modelius:

žemaitės - kryžių kalną, Poškos Baublį, 
aukštaitės - Stelmužės ąžuolą, Puntuką, 
suvalkietės - Vinco Kudirkos kapą> 
vilnietės - trijų kryžių kalną, Gedimino pilį. 
Lietuvos pajūrio atstovės - vaidilutės prie aukuro, 

švyturį ir 1.1.
Vadovė, norinti šį konkursėlį pravesti, turi iš 

anksto pasiruošti ir nusivežti į stovyklą atitinkamos li
teratūros.

Budžiu!
s. A. Namikienė

-----------------  P Ė D S E K A----—------

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS, LAIKO IR ORO 
ĮTAKA PĖDSAKAMS 

siškai skirtingai atrodo. Taip pat sunku priprasti prie 
pėdsakų pakeitimų, pareinančių nuo oro. Tokiu atve
ju tenka įsivaizduoti, kaip pėdsakai atrodytų norma
liomis sąlygomis.

Kietoje žemėje dažnai pėdsakai visai nepastebimi. 
Yra tiktai iš vietų išspirti akmenėliai, šakelės arba šio
kios tokios "įdrėskimo" žymės. Samanose arba žo
lėje, augančioje tarp akmenų, taip pat gali būti palikti 
ženklai. Geriausia žiūrėti iš tolo, nes tada pastebima, 
kaip žemė prie išspirto akmenėlio yra šviesesnė arba 
tamsesnė, kaip visa kita žemė aplinkui. Sausoje že
mėje bus šviesesnių, drėgnoje tamsesnių žymių. Akmuo 
taip pat bus viršuje šviesesnis arba tamsesnis arba kojos 
nežymus nuospaudas šviesesnis arba tamsesnis.

Minkštame, giliame, sausame smėlyje ^pėdsakai 
neaiškūs, nes smėlis ir dulkės juos užtušuoja. Slapiame 
smėlyje arba žemėje pėdsakai labai aiškūs ir palyginti 
ilgai išsilaiko, jei nei vėjas, nei saulė nėra per stip
rūs, Molyje ir purve pėdsakai bus dar aiškesni.

Žolėje sunku palikti aiškius atskirus pėdsakus, bet 
žmogaus arba gyvulio eitas kelias, vis dėlto, labai gerai

Negalima nepakartoti kelių svarbių taisyklių, kurių 
teisingumu įsitikinau praktikoje. Geras pėdsekys:

1) į pėdsakus žiūri atidžiai ir aštriai,
2) žiūri rūpestingai ir kantriai,
3) nepamiršta laiko įtakos, pėdsakams,
4) nepamiršta besikeičiančių oro sąlygų,
5) įsidėmi žemės paviršių, nuo kurio žymiai pa

retina pėdsakų nusiprausimas,
6) pametęs pėdsakus nenusimena,bet ieško jų kitur,
7) gerai apgalvoja, ką pastebėjo,
8) neleidžia kitiems kalbėti apie kitus dalykus,
9) ramiai laukia geros progos stebėti,

10) stengiasi įsijausti sekamojo vietoje,
11) atmena, kad pėdsakai gali tyčia klaidinti,
12) pratina save stebėti žmonių ir gyvulių eiseną 

kasdieniniame gyvenime, kaip pvz., žmonių, arklių, 
šunų, kačių, viščiukų, paukščių ir 1.1, ir vežimų pėd
sakus. Tik šiuo būdu išmoksi pažinti ženklą, kada tai 
bus reikalinga.

Iš šių dvylikos patarimų tiktai trys iki šiol neišaiš
kinti, būtent, LAIKO, ORO ir ŽEMĖS įtaka pėdsakams.

Žemės paviršius ir oras turi pėdsakams didelės įta
kos. Kojų nuospaudai minkštoje ir kietoje žemėje vi- 

matomas, ypač iš tolo. Žolė pritrypta ir net matyti, 
kuria kryptimi eita. Jei, žiūrėdamas į eitą taką, pas
tebi, kad žolė pėdsakų vietoje šviesesnė, žmogus arba 
gyvulys tolinosi, jei tamsesnė - eita is’ toliau prie ta
vęs. Mat, žolė, krūmeliai, nutrypti kampu, atmuša 
šviesą. Tas aiškiai matyti pievoje, kurioje žolė nu
plauta.

Valkata atsilankė skautų stovykloje ir pavogė dra
bužių, maisto ir kitų daiktų. Skautams atsikėlus va
gystė paaiškėjo. Pasekus žolėje paliktais pėdsakais, 
daiktai rasti krūmuose, iš kurių valkata, matyti, norėjo 
nusinešti juos vakare.

Dar lengviau pastebėti pėdsakus šlapioje,rasotoje 
arba pašalusioje žolėje. Taip pat gerai pastebima nu- 
ėsta_arba nupešta žolė. Visuomet patartina pažvelgti 
prieš save ir stebėti aplinkinius krūmus, medžius ir žemę. 
Plaukų kuokštai, drabužių arba kailių skiautelės, pri
kibusios prie krūmų ir medžių, išduoda praėjusį žmogų 
arba gyvulį.

Pastebėjęs nulaužtą šakelę, pažiūrėk, ar nulaužta 
vieta nauja ar apdžiūvusi. Is’ to ir iš gyvulių išmatų gali 
spėti, kiek laiko praėjo po to, kai jie ėjo tuo keliu.
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O čia tai šposas, kai ugnį reik be degtuko sukurti!

Pėdsakų "amžius" labai svarbus dalykas, reikalau
jąs turėti didelį patyrimą ir didelę praktiką. Daug pa
reina nuo žemės paviršiaus ir oro sąlygų. Jau 'minėjau, 
kad saulė ir vėjas labai pakeičia pėdsakų išvaizdą: sau
lė išdžiovina išspirtą drėgną žemę, ir vėjas sulygina 
aštrius pėdsako kraštus ir užneša juos dulkėmis. Ramią , 
debesuotą dieną pėdsakai laikosi ilgai. Lietaus lašai 
pakeičia pėdsako išvaizdą, stiprus vėjas užpučia dulkių, 
žolės, šiaudų arba lapų, bet žinant, kada lijo arba kada 
pūtė stiprus vėjas, lengviau atspėti pėdsako amžių.

Kartais pėdsakai kryžiuojasi. Žinant vienų pėd- 
sakų amžių - kieno ir kuomet tuo keliu eita - lengviau 
spręsti apie kitus. Kirminai ir vabzdžiai paprastai iš
šliaužia prieš naktį; jų keliai taip pat geri raktai.

Sekdamas žmogų, stebėk laužo pelenus, degtukus, 
cigarečių nuorūkas, maisto liekanas ir pan.

Lenkta žolė po kelių valandų atsigauna, išrauta 
žolė vysta.

Iš visų šių pastabų aiškėja, kad labai naudinga nu
simanyti apie orą, debesis, vėjo stiprumą, gyvulių 
papročius įvairiais metų laikais ir pan. Iš kurio taško 
mes į pėdsaką žiūrime, jis visuomet reikalauja didelio 
pastabumo ir praktikos.

Kas sukals greičiau kuoliukus? - si. v.Januškis bando savo 
laimę varžybose.

Sk.tvarkot.n.D. Klimaitė, 6124 So.Rockwell St.,Chic.,Ill.

Gamtos ir gyvuliu 
DRAUGAS

B A B Ū N A I
Beždžionių elgesys jau ilgą laiką domina žmones, 

tad daug tyrinėjimų yra pravedama šioj srity. Viena iš 
žymesnių beždžionių rūšių yra vadinami babūnais, ku
rie Afrikoj pastaruoju laiku buvo stebimi. Gyvenimą 
babūnai praleidžia savo šeimose - giminėse ir artimai 
susipažįsta su vietovėmis, kuriose jie gyvena.

Babūnų būrys gyvena trijų - šešių mylių plote. Jei 
tokiose vietovėse yra daug ežerėlių bei šaltinių, tai 
būriai nesimaišo. Žiūrint iš šono atrodo, kad tarp šių 
beždžionių nėra jokios tvarkos, bet tai netiesa. Dau
giausia galima pastebėti babūnųdrausmę ir tvarkingumą, 
kai jų būrys atsiduria atviram lauke. Priekyje eina pa
tinai, vadovai ir paaugliai, o juos seka patelės su vai
kais, kitų patinų lydimi. Pasirodant bet kokiam įtar
tinam priešui, patelės su vaikais yra visad apsaugotos. 
Liūtai yra beveik vieninteliai žvėrys, nuo kurių visiba- 
būnai pasitraukia. Kitų gyvulių grumtynės nepatraukia 
babūnųdėmesio, o be to, jiems negresia joks pavojus . 
Retkarčiais tenka pamatyti babūnus vejantis žirafas ar 
kitus žvėris, bet tai būna tik jų savotiškas žaidimas.

Babūnų maistas susideda iš žolės, vaisių ir augalų 
šaknų bei vabzdžių. Bet kartais jie valgo mažus paukš
čiukus, jų kiaušinius ir net atkasa krokodilų kiaušinius. 
Valgydami jie būna nepaprastai akylūs. Gresiant pa
vojui, jie perspėja ne tik savuosius, bet ir kitus apie 
juos besiganančius žvėris. Atrodo, kad visų žvėrių tarpe 
yra bendras supratimas perspėti nuo jų priešų. Pavyz
džiui, einant atsigerti prie šaltinių, visi yra labai at
sargūs, ypač babūnai, visad vyksta grupėm, greit at
sigeria ir tuoj pasitraukia.
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Geriausią sau apsaugą babūnai randa medžiuose. 
Žinoma, tai apriboja jų gyvenamąsias vietoves, bet ir 
užtikrina jiems apsaugą. Naktį, kai visi plėšrieji žvė
rys ir gyvatės ieško sau maisto, jie jaučiasi saugūs 
medžių viršūnėse. Jie paprastai įsikuria šakose sutemus 
ir ten išbūna iki ryto. Be to, yra žinoma, kad babūnai 
labai bijo tamsos, bijo iškristi iš medžių ir šliužų už
puolimo.

Dieną ar naktį joks babūnas neatsiskiria nuo savo 
būrio. Per dieną jie nukeliauja apie keturias mylias, 
maisto beieškodami. Jie keliauja gana greitai, todėl 
susirgę ar sužeisti jų draugai paprastai atsilieka, pa
simeta ir žūsta. Vienoj ekspedicijoj teko matyti babū- 
ną su sulaužyta ranka, kuris sekė grupę, bet atsiliko 
ir pražuvo. O kitas sergąs babūnas net keturias dienas 
vilkosi iš paskos, kol pagaliau pasveiko ir prisidėjo prie 
grupės.

Stebintu babūnus, matyti, kad jų visas gyvenimas 
yra praleidžiamas trupių - skilčių tarpe. Pats geriau
sias laikas juos stebėti yra jų poilsio metu. Tada jie 
susigrupuoja šeimomis, šukuoja viens kito kailį arba 
tik sėdi. Šeima paprastai susideda iš dviejų patelių ir 
vaikų, arba iš vyro ir dviejų patelių, kurios jį šukuoja.

Grupės svarbiausi nariai yra jaunikliai. Visi saugo 
juos. Paaugliai sudaro žaidimo grupes, kurios išsilaiko 
po kelis metus.

PELĖDA

Jau senovės laikais graikai pelėdą laikė išminties 
ženklu. Nuo tų laikų ir patarlė - išmintinga kaip pelė
da - pasiliko.vJų išvaizda, ypač didžiulės ir taip pro
tingai atrodančios akys, sudaro seno rimto profesoriaus 
išvaizdą. Todėl ir matome ant knygų lentynų pelėdų 
atvaizdus.

Pažvelkim dabar giliau į išorinius šio paukščio 
bruožus. Pelėdas atpažinti nuo kitų paukščių yra gan 
lengva. Jos turi storą stuomenį, didelę galvą, kuri yra 
mažai atsiskyrusi nuo liemens, ir dideles reikšmingo 
žvilgsnio akis. Didelė galva ir akys daro protingo gyvū
no įspūdį. Jų akys yra galvos priekyje. Kadangi kitų 
paukščių akys yra galvos šonuose, jie mato kas darosi 
aplink, o pelėda turi pasukti visą galvą, kad išvystų, kas 
dedasi užnugaryj. Tad prie pelėdos prislinkti yra gana 
lengva. Bet pelėdų neryški pilka spalva apsaugoja jas 
nuo priešių

Akla kaip pelėda - taip pat yra senas posakis, kurį 
žmonės naudoja, bandydami pašiepti viens kitą. Bet 
pelėdos nėra aklos. Jos yra nakties paukščiai, tačiau 

dienos metu taip pat mato. Saulė joms šiek tiek trukdo 
matymą, bet pelėdos pastebi visas smulkmenas. Tam
siomis naktimis jos nemato ir todėl jos daugiausia me
džioja prieblandoje arba mėnesienos naktimis. Pelėdos 
ypatingai gerai mato, kas vyksta toli, bet sugavusios 
laimikį tik apčiuopomis atskiria kūno dalis.

Naktinės pelėdos per dieną kiūti apytamsėse vie
tose, kaip tankiuose medžiuose, griuvėsiuose, uolų ply
šiuose bei namų pastogėse. Medžius dažniausia pasi
renka tokius, kurių žievės spalva mažai skiriasi nuo jų 
plunksnų.

Dienos metu pelėdos slapstosi ne tik nuo žmonių, 
bet ir nuo kitų paukščių. Daugelis paukščių, pamatę 
pelėdą, pradeda kelti neapsakomą triukšmą. Tuo jie no
ri išreikšti savo neapykantą pelėdoms. Bet nė vienas ne
drįsta pulti jų. Žmonės, išgirdę tokį triukšmą, naudo
jasi proga ir gaudo paukščius.

Pelėdos sau lizdų nekrauna, bet naudoja kitų 
paukščių apleistus lizdus, medžių dreves, o kai kurios 
rūšys peri net žemėje. Pelėdžiukai, vos išsikalę iš 
kiaušinių, yra akli ir todėl reikalauja didesnės tėvų 
priežiūros.

Didžiausias pelėdą priešas yra žmogus. Jų keista 
išvaizda sukelia žmonėse neapykantą bei pasibaisėjimą, 
o jų klaikų balsą kai kurie žmonės laiko nelaimės pra
našyste. Tad žmonės bando jas išnaikinti, bet tai yra 
viena didžiausių klaidų, nes pelėdos, sulesdamos dau
gybę smulkių vabzdžių yra vieni iš naudingiausių paukš
čių.

AR ŽINAI KAD -

1. Pasaulio žemiausia temperatūra buvo 108°F, Sibire?
2. Pasaulio aukščiausia temperatūra buvo 136°F, Libijoj?
3. Čilėj - Arikoje - per metus vidutiniškai iškrenta 

.02 in. lietaus - tai mažas trumpas lietutis mūsų 
mąstu matuojant.

4. Čilėj - Bahia Felix - per metus lyja 325 dienas?
5. Javoj - Buitenzorg - perkūnija būna 322 dienas per 

metus?
6. Amerikos ilgiausias sausros laikotarpis buvo 767 

dienas - Bagdad, Kalifornijoj?
7. New Hampshire vėjas pūtė 231 mylią per valandą?
8. Amerikoj per parą iškrito 76 in. sniego - būtų užsnigę 

virš šešių pėdų aukščio medį.
9. Wadi Haifa, Sudane nelijo 19 metų ?

Signalizacija - v.si. K. Gaižučio varžybų stotyje.
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Skyrių tvarko s. O. GESVENTAS, 
1803 So. 51st Avė. , Cicero 50, III.

KELIOS MINTYS JAUNESNIESIEMS 
BROLIAMS

"Skautų Aido" skiltyse gana dažnai ir nuošir
džiai buvo pasisakyta mūsų skautų vyčių reikalais. Pasi
sakė senesni vadovai; jaunesni broliai pateikė gilesnio 
dėmesio vertus vertimus skautų vyčių klausimais. Jiems 
tik tenka padėkoti ir jų prašyti, kad jie ir toliau ne
pamirštų Skautams Vyčiams skirto skyrelio mūsų "Skau
tų Aide".

Vertingos medžiagos Skautų Vyčių vadovui mes 
nuolat randame "Budžiu" leidinėlyje. Ten mes taip pat 
skaitome išvardintus naudingus anglų kalba išleistus 
skautų vyčių klausimais leidinius, knygas. Visa tai 
mums turėtų padėti stiprinti irtobulinti mūsų LSB Skautų 
Vyčių Šakos veiklą, kurios pagrindas yra, be abejo, 
skautų-vyčių būrelis. - Čia mes susidursime su piimu 
"bet". O jis būtų "Bet ar visi mūsų skautai vyčiai užsi
prenumeravo "Skautų Aidą"? Ar visi jie gauna "Budžiu"? 
Kiek iš užsiprenumeravusių SKAITO (pilna žodžio pras
me skaito) "Skautų Aidą? Klausimas atrodo ne visai 

vietoje. Tenka apgailestauti, kad jis vietoje, nes teko 
išgirsti nuoširdžių pasisakymų, kad, štai, vis dar ne
buvo laiko perskaityti "SkautųAidą"; ar "va, nežinau ar 
gavau šį "Skautų Aido" numerį - gal ir gavau" ... Visi 
sutiksime, kad tai nėra padrąsinantieji reiškiniai. Gal 
man pasakys, kad nėra ko vis neigiamų reiškinių ieš
koti; yra tiek gerų, teigiamų davinių. Su tuo su di
džiausiu džiaugsmu sutiksiu, kartu gi visgi galvoju, kad 
nereikia bijoti pasižiūrėti 'mažiau džiuginantiems fak
tams į akis. Gal jaunimas dabar daugiau yra papratęs 
būti giriamas ir kritikos labai nemėgsta. Mes gi čia 
kalbame apie SKAUTUS-VYČIUS,apie trečiąją irpasku- 
tiniąją skautų šaką. Mes čia kalbame apie jaunuolius, 
žengiančius į vyrų gretas, kreipiamės į jaunus vyrus, 
kurie nori ir turi tapti VYRAIS. O vyras vis sugebės 
rasti ir laiko ir noro perskaityti "Skautų Aidą", sek
ti mūsų skautiškąją ar skautus liečiančią spaudą. Tik 
taip jis sugebės ją suprasti ir pamilti, tik taip jis su
gebės skiepyti tą ištikimybę lietuvių skautų spaudai 
savo broliams vyčiams. Tai yra svarbu, labai svarbu - 
tai yra būtina. Tai yra tarnavimas sau ir kitiems - tai 
yra skautiška drausmė.

Neseniai teko išsišnekėti su keliais jaunais skautais 
vyčiais. Puikūs vyrukai, veržlūs ir prisirišę prie savo 
būrelio. "Bet kai kurie būrelio nariai yra neveiklūs, ne
aktyvūs ir dėl to nėra veiklos darnumo, dėl to negalima 
daug gražių užsimojimų įgyvendinti!. Tais žodžiais 
jie net nebemėgina tų "neveikliųjų" kaltinti, o tik ap
gailestauja, kad dėl šių brolių nukenčia pati būrelio 
veikla. Čia ir kyla klausimas - kokybė ar kiekybė? 
Be abejo, būrelio užduotis nėra atrinkti sau tik tinka
miausius, geriausius vyrukus. Būrelio pareiga yra tuos 
vyrukus tokiais padaryti. Tai yra graži, skautiška pa
reiga. Kartu gi ji yra pavojinga. Stiprus iš 6-8 skautų 
vyčių susidedąs skautų vyčių būrelis gali turėti 2-3 kan-

Keliame vėliavą. Nuotr. R. Bričkaus
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didatus ir juos ruošti, su jais dirbti. Tokiu atveju 
sąmoningo veiklos stabdymo bijoti nereikia. Bet kai 
5 sk. vyčiai turi 5 sk. vyčius kandidatus, tai vaizdas pa
sidaro kitoks, ypatingai kai keli iš pačių skautų-vyčių 
nebuvo pakankamai paruošti įžodžiui, kai jiems skau- 
tų-vyčių vardas pusiau dovanojamas. Mums dabar kie
kybė yra labai svarbi, bet kokybė yra daug, daug 
svarbesnė.

Baigiant dar viena mintis. Pasitaiko, kad būrelis 
yra gana smarkus, broliai vyčiai ir kandidatai nori ir 
stengiasi, kad būrelis tobulėtų, veikla įdomesnė būtų. 
Bet kažkaip jiems nevisai sekasi. Turime skautininkų 
vadovų, kurie tiesioginių pareigų nebeturi. Jūs, mūsų 
jaunesni broliai, esate būrelio šeimininkai. Pasitar
kite, pasižvalgykite ir pasikvieskite sau jau gerokai už 
jus senesnį vadą - tėvūną. Gal jis iš karto atsisakys, bet 
nuoširdžiai jūsų prašomas jis sutiks Jums padėti. Jums iš 
karto gali atrodyti, kad jis jūsų nebesupranta - jam 
gali atrodyti, kad jūs jam svetimi, kad Nepriklauso
moje Lietuvoje kitaip buvo. Būkite kantrūs, parodykite 
savo senesniajam broliui - vadovui nuoširdumo, bū
tinai su juo atvirai, broliškai išsišnekėkite - gal net 
kelis kartus. Jūs tikrai rasite kelią. Jūs daug išmoksite 
iš savo vadovo, jis pasimokys iš jūsų. Pamėginkite.

s. O. Gešventas

mūsų šūkis

TARNAUTI

VYČIAI BALTUOSIUOSE KALNUOSE

Pasibaigus egzaminams, užsidarė sunkios univer
sitetų durys, ir studentai, lyg išleistų laiškanešių karve
lių būrys, išsjsklaidė savo keliais vasaros atostogų. Iš
naudodama šią progą Bostono Skautų Vyčių draugovė 
surengė trijų dienų stovyklą Baltuosiuose kalnuose, apie 
120 mylių į šiaurę nuo Bostono.

Penktadienio vakare po 4 valandų kelionės plačio- 
mis autostradomis bei duobėtais, vingiuotais kalnų 
takeliais, puodais, _ maistu, vyčiais ir stovykliniais 
reikmenimis prikimštas fordukas su perkaitusių motoru 
įsirito iš anksto numatyton kalnų_stovyklavietėm Girgž
telėjo durys, ir ant drėgnų samanų kilimo išlipo sto
vyklos pionieriai. Kur buvęs, kur nebuvęs prancūziška 
bulka prikimštas katilas slystelėjo nuo lagaminų krū
vos viršaus ir barškėdamas nusjrideno pakalnėn. Tai lyg 
pranešimas tyliojo kalnų miško gyventojams - žvėre
liams ir paukšteliams - kad jau prasidėjo šių metų 
stovyklavimo sezonas.

Pasirengus nakvynei ir sutvarkius gausias maisto 
atsargas, nuo ilgos kelionės pa vargę_ broliai, gęstančio 
lauželio paskutinėms liepsnelėms žaidžiant, atsigulė 
nakties poilsiui.

Rytmečio saulutei užkopus į debesotas kalnų vir
šūnes ir išdžiovinus rūką, stovyklon vedančiame ke
liuke pasirodė trys mašinos - tai pionierių laukiami 
stovyklautojai.

Naujai atvykusioms baigiant įsiruošti, pasigirsta 
spiegiantis adjutanto švilpukas . . . Iškilmingas stovyklos 
atidarymas ir vėliavos pakėlimas! Po to, paskirtieji 
virėjai, norėdami viešai pademonstruoti savo gabumus, 
jau ankstokai pradeda puodais tarškinti, ruoštis pie
tums. Kiti broliai įkasė aikštėje porą stulpų, parišę 
aukštokai teniso tinklą ir sudarę komandas, pradėjo 
treniruotis orinį. Treti, apsirūpinę žiūronais bei že
mėlapiais išvyko pasiruošti svarbiausiai stovyklos prog
ramos daliai - Vyčio Įžodžio apeigoms.

Pavalgius skanius pietus ir pasėtus s. M. Manomaičio 
atsivežtą jauną,.vilkinį šuniuką, stovyklautojai išsiskirstė 
trumpam poilsiui. Dalis sugulė,-o kiti patogiai nugara
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SESĖS NIJOLĖS MAČYTĖS 
NETEKUS

Birželio mėn. 13 d. išaušo gra
žus vasaros rytas. Tėvelio ir bro
liuko Jono nėra namie. Išvyko į 
Cleveland^ pas gimines. Brangi ma
mytė, kuri dirbdama išlaiko šeimą, 
išvyko į darbą.. Nijolė, atsikėlusi 
anksti rytą su savo teta džiaugėsi 
ryto gražumu, visai nenujausdama, 
kad tasai gražusis rytas jau pasku
tinis.

A. A. Nijolė Mažytė

Norėdama pagelbėti savo bran
giai mamytei, Nijolė ėmė balti
nius skalbti. Išskalbusi išnešė džiauti. 
Viela, ant kurios džiaunami skal
biniai kaž kokiu būdu susiglaudė su 
elektros laidu, einančiu nuo namo 
į sandėliuką kieme. Velionė, tik 
priglaudus drėgnus baltinius prie 
vielos, tapo elektros nutrenkta.

Iššaukus gydytoją, greitąją pa
galbą buvo skubiai nugabenta į li
goninę dar su gyvybės ženklais. Li
goninėje gydytojai dėjo visas pas
tangas Nijolės gyvybę išgelbėti, 
deja, nieko nebegalėjo padėti. 
Aukščiausias Nijolę pašaukė pas 
save.

Apie šią nelaimę tuoj pat pra
nešė radijo ir televizijos stotys. Bu
vo pašarvota laidotuvių koplyčioje. 
Lietuviai ir svetimtaučiai lankė 
koplyčią, pareikšdami jaunai lie
tuvaitei paskutinę pagarbą.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Be lietuvių jose dalyvavo 
Gailestingųjų Seserų Mokyklos stu
dentės, kurių tarpe velionė tik 
buvo, - viso daugiau kaip 100 au
tomobilių.

Kapinėse atsisveikinimo kalbas 
pasakė KLB Londono Apylinkės Val
dybos pirm.p. J. Butkus, Skautų, vardu 
Simano Daukanto Vietininkijos vie
tininkas ps. M. Chainauskas.

Nijolė Mačytė su savo tėveliais 
ir broliuku Jonu įsuko tremties ke- 
lin - Vokietijos link. Pasibaigus ka
rui ir atsiradus galimybėm išemig
ravo Kanadon. Kanadoje įsikūrė 
Nelestown miestelyje, netoli Lon
dono, Ont. Ten baigė pradžios mo
kyklą ir Londone gimnaziją. Vosl7 
metų sulaukusi įstojo į Geilestingųjų 
Seserų Mokyklą.

Negailestingoji mirtis suardė 
Nijolės planus, ne laiku užpūsdama 
jos gyvybės liepsnelę.

Nuo pat savo vaikystės dienų 
Nijolė augo ir brendo skautiškoje 
dvasioje. Visada buvo teisinga, 
turėdama tvirtą nusistatymą. Tat 
nenuostabu, kad ji buvo ne tik 
sesių bei brolių gerbiama, bet tu
rėjo gerą vardą ir svetimtaučių tarpe. 
Ji jau nebegrįs’ į skautų tarpą, nebe- 
dalyvaus stovyklose, nepadės silp
nai sesutei bei broliukui. Tik jos 
šviesus atminimas, jos jaunutė dva
sia bus su mumis visur, kur esame 
ir ką darome.

V. Gudelis

atsirėmę į medžio kamieną vedė diskusijas Amerikoje 
veikiančių lietuviškų politinių partijų klausimu.

Pasibaigus nustatytam poilsio laikui, _adjutanto 
švilpukas vėl visus sušaukė stovyklos aikštėn būrelių ko - 
mandų sporto varžyboms. įsismaginę broliai, pamiršę 
net pavakarius, žūtbūtinai kovojo už savo būrelių spal
vas. Rungtynės baigėsi tik tada, kai raudona vakaro 
saulutė jau slėpės uz Mt.Chicora kalno viršūnės.

Apsiprausę ir užsivilkę vyčių uniformas, stovyk
lautojai susėdo pašnekesiams. Pirmiausia s. A. Banevi
čius 'pravedė klausimų pusvalandį iš lietuvių skautų ir 
visuomeninės veiklos. Po to, specialiai iš Kalifornijos 
atskridęs Bostono Sk. Vyčių dr-vės stovyklon, Brolijos 
Vyčių skyriaus vedėjas v.sl.vDr.Algirdas Avižienis, iš
samiai apibūdino Skautų Vyčių veiklą tremtyje, tikslus 
bei planuojamus pertvarkymus^ Savo kalboje Dr. Avi
žienis pabrėžė faktą, jog Vyčiai atgaivino lietuvių 
skautų veikla^ Vokietijoje, Vyčiai atgaivino ją ir Ame
rikoje. Taip pat Vyč.Skyriaus vedėjo įsitikinimu, tun
tams Amerikoje šiandien turėtų vadovauti čia mokslus 
baigę vyčiai, talkinami kelių tikrai skautybei atsidavu
sių vyresnio amžiaus skautininkų. Pasibaigus tolimojo 
svečio įdomiai kalbai, į diskusijas specifiniais klausi
mais įsijungė dipl. inž. J. Venckus, draugininkas Č.Ki
liulis, sociologas A. Mučinskas ir dipl. inž. G.Juoza- 
paitis. Vėl suskambėjo virėją, samčių mušamas bliū- 
das ... vakarienė.

Pavalgius, lygiai 10 vai. va k. visi išsiskirstė Vyčių 
Įžodžio tradicinėms slaptoms apeigoms. Laikas bėgo, 
Po penkių valandų veiksmą, dauboje, prie gyvai čiur
lenančio kalnų upelio, aukštomis vėjo supamomis pu
šimis apsuptoje aikštėje, traškėdamas liepsnojo lau
žas. Kairėje, ^pusračiu apie ugnį sustoję, vyčiai, pasi
rėmę ant dvišakių lazdų, susimąstę, stebėjo tris vyčius 
kandidatus, atliekant paskutinį uždavinį. Visiška tyla; 

Tik kažkur tolumoje surėkė pasivėlavęs paukštis ... De
šinėje pasirodė Lietuvos trispalvė, perrišta juodu kas
pinu, o atlikę visus reikalavimus, kandidatai prisiar
tino prie palenktos vėliavos. Pakilo tvirtos vyčių ran
kos su sunkiomlazdom gerbiant įžodį ir brolių kandi
datų lūpose ryžtingai, aiškiai, bet tyliai, pasigirdo: 
"Brangindamas savo .garbę as’ pasižadu.. .! " Kas tuo 
metu dėjosi vyčių širdyse neįmanoma išreikšti žo
džiais; tai galima tik asmeniškai pergyventi ...

Taip vėl tą vakarą, Baltųjų kajnų papėdėje, 4000 
mylių nuo gimtosios žemės, į Vyčių seimą įsijungė 
trys susipratę lietuviai, trys tvirti tautos stulpai! Po įžo
džio sekė laužo programa, pamarginta mėgiamomis 
dainomis^ o ugnelei gęstant, ant karštų anglių pra
dėjo čirkšti kepamos dešrelės ...

Sugrįžę miegui tik 5 vai. ryto, stovyklautojai 
snaudė iki pat dešimtos. Tada, susitvarkius, visi uni
formuoti skubinosi vėliavos pakėlimui ir rytmečio 
maldai. Ir vėl prie stalo pasistiprinti.

Dvyliktą valandą pasigirdo šūviai - prasidėjo sto
vyklos šaudymo varžybos! Jau _po keletos minučių buvo 
aiškiai matyti, kad draugoves vyrai ne pirmą kartą 
su šautuvu rankose guli! Pastato už 50 metrų is kortų 
kaladės išimtą čirvų tūząt tai šaulys ir klausia: "Į kurią 
pusę širdies nori kad šaučiau?"

Grįžę iš šaudyklos, stovyklautojai pradėjo rengtis 
kelionei Bostonan. Vieni šveitė puodus, antri pakavosi, 

' o dar kiti nešė gatavus bagažus į mašinas.
Su vėliavos nuleidimu pasibaigė ir stovykla. Bai

gėsi stovykla, sutraukusi jaunuolius iš universitetų, ar 
jau iš darboviečių, į vieną bendrą šeimą, padainuot, 
pasportuot, pabendrauti, pagyvent grynai lietuviškoje, 
skautiškoje aplinkoje.

(rb)
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PAŽINKIME LIETUVĄ.

NEMUNU IR PANEMUNĖMIS.NEMUNAS. Nemunas yra pati didžioji ir gražioji Lietuvos upė. Nemunas prasideda anapus rytų Lietuvos sienos - Gudų žemėje. Jis turi apie 960 kilometrų ilgumo. Jo tėkmėje yra trys dalys: AUKŠTUPYS - ligi Gardino miesto, VIDUPYS - nuo Gardino ligi Kauno ir ŽEMUPYS - nuo Kauno ligi Kuršių marių.Pradžioje Nemunas teka plačiu pelkėtu kloniu. Abipus jo yra aukštokų skardžių, ir tėkmėje pasitaiko daug seklumų. Apie Gardiną seklumų jau mažiau, bet akmeninių uolų vis daugiau atsiranda, ir Nemunas pradeda labiau vingiuotis. Aukštupy Nemunas turi daug intakų, iš kurių žymesni yra šie: BERŽŪNA, GAUJA, DITVA, KATRA, ŠČARA, SVISLOČIS.Nuo Gardino miesto Nemunas staiga pasisuka į žiemius. Čia jis, vingiuodamas tarp uolotų krantų, gana srauniai teka. Kiek žemyn nuo Gardino įteka į Nemuną JUOpOJI ANČIA, kuri AUGUSTAVO perkasu sujungta su VEBRO upe. Toliau, čia į dešinę, čia į kairę sukinėdamas, teka jis pro DRUSKININKUS, pasižymėjusius gydomais druskos šaltiniais. Toje vietoje, kur Nemunas daro didelį lankstą į rytus, aukštame krante stovi LIŠKIAVOS miestelis su pilies griuvėsiais, gražia bažnyčia ir vienuolyno rūmais. Prie to pat lanksto, kur įteka į Nemuną sraunusis MERKYS, stovi garsioji senovėje MERKINE. Čia senovėje būta pilies, iŠ kurios gynėsi mūsų kunigaikščiai nuo kryžiuočių ir kitų priešų.Dar toliau plaukdami Nemunu tarp skardingų kran- krantų pro garsiąją "Dainavos šalį", priplaukiame dzūkų didžiausią miestą ALYTLĮ su atmintinu per Nemuną tiltu, ant kurio žuvo nuo priešo kulkos pirmasis mūsų savanorių karininkas ANTANAS JUOZAPAVIČIUS. Nuo Alytaus Nemuno vaga darosi gilesnė, ir jau nuo čia pradeda garlaiviai plaukti. Pakeliui iš Alytaus į Kauną 

tenka pamatyti gražių ir įdomių vietų: praplaukiame pro PUNIOS bažnytkiemį su aukštu piliakalniu - "Margio kalnu", BIRŠTONO miestelį su gydomojo vandens versmėmis, RUMŠIŠKES su "Velnio tiltu", daugybe akmenų Nemuno tėkmėje ir be galo gražią PAŽAISLIO bažnyčią bei vienuolyną. Ties Birštono miesteliu yra didžioji BIRŠTONO KILPA.Nemuno vidupio yra šie didžiausieji intakai: MERKYS, VERKSNĖ, NERIS, JUODOJI ANČIA, JESIA.# # «
Nuo Pažaislio Nemunas teka jau į vakarus. Nemuno ir Neries santakoje, labai gražioje vietoje, yra mūsų laikinoji sostinė KAUNAS. Nuo Kauno Nemunas mažą turi vingių, teka tarp smėlėtų krantų ir vietomis gana seklus, Tačiau Nemuno žemupio seklumos per daug nekliudo ir didesniems laivams plaukyti. Čia Ne-

L'e visiems vienodi darbai teko: kam bulves skusti, o kam indauja suremti ...14
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munošlaitai ir krantų vaizdai dar gražesni, nekaip vidupio. Plaukdami Nemunu nuo Kauno pavandeniui, matome šiuos vaizdus: RAUDONDVARĮ su dailiu parku ir dideliais dvaro rūmais: kiek toliau antroje pusėje, gražų Kačerginės pušyną, į kurį atplaukia vasarą Kauno gyventojai tyru oru pakvėpuoti; paskui ZAPYŠKĮ su išlikusia nuo Vytauto Didžiojo laikų bažnyčia; dar kiek žemiau ties Dubysos žiotimis SEREDŽIAUS miestelį su aukštu piliakalniu; paskui VELIUONOS miestelį su dideliu piliakalniu, kurį vadina GEDIMINO kalnu, ir labai sena bažnyčia; toliau eina iš eilės RAUDONĖS PILIS, SKIRSNEMUNĖ, gražus JURBARKO miestas, RAMBYNO KALNAS, RAGAINĖ , TILŽĖ, RUSNĖ.Nuo Tilžės Nemunas teka didžiule pelkėta lyguma, ir krantai jo sulekštėja. Pagaliau ties Kuršių marėmis jis išsišakoja, nes iš nuosėdų čia susidarė sekluma, kuri iškilo iš vandens ir užtvenkė upės vagą. Nemuno žiočių šakos vadinasi RUSNĖ ir GILIJA.Į Nemuno žemupį įteka šios upės: NEVĖŽIS, DUBYSA, MITU VA , JŪRA, ŠEŠUPĖ.
MIKUTIS

Mikutis buvo negražus, mažutis, kuprotas vaikelis. Jis tat žinojo; žinojo dėl to, kad šiurkštieji žmonės jam tiesiog į akis pasakydavo. Gatvėje sutikę Mikutį, jie 

nepraeina tyliai pro šalį: vis kas reikia pasakyti, kas prikišti, Mikutis visados eidavo skubiai, kad mažiau žmonės jį matytų. Jis labai norėjo, kad jo nepastebėtų ar bent balsu apie jį nekalbėtų.- Petruk, Petruk, žiūrėk - koks čia kupriukas! - tarė didokas berniukas, apdriskusiais marškiniais, truk telėjęs draugą už rankovės, ir abudu padaužos apstojo Mikutį.-Tai koks! Vos paeina. Irgi žmogysta!.. Žiūrėk - kaip tikras žmogus ir knygas nešasi. Tur būt, iš mokyklos grįžta.- Vargšas vaikinas! Tai mat, kokia kuprelė. Dievulėliau, kaip gaila vaikelio! Širdis plyšta į jį žiūrint, - garbsčiojo aimanavo bobelė, praeidama pro šalį.Mikutis visą girdėjo. Skausmas jo širdelę suspaudė, ir jis pasispyrė dar greičiau eiti - skubinosi juos pralenkti.Tuo pačiu metu antroje gatvės pusėje, dideliuose namuose- paleido mokinius. Nusisėdėję mokiniai, visu būriu pasileido vytis Mikutį. Pasiviję ėmė pešioti, akmenimis laidė, knygas ištraukė, tyčiojosi.- Oi, oi, koks kuprius!... elgeta!... Žiūrėkit - koks jis juokingas! - kankino vargšą vaikai.Mikutis, vos beatgaudamas kvapą, dantis sukandęs, tylomis lindo pro būrį. Veidelis labiau ir labiau raudo, lūputės virpėjo, akutės blizgėjo, o širdelė taip smarkiai plakė, rodos, iš krūtinės ištrūkti norėjo.

Broliukas kantrus - Gal sulauks? .. Nuotr. R. Bričkaus 15
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- Ar jūs liausitės kada? - drebančiu balsu sušnabž
dėjo Mikutis ir lėčiau ėmė eiti. - Ką aš jums padariau?

- Mat, ko išsimanė!... Dar jis mums ką padarys!.. 
Mes tau parodysim! ... Kuprius... krautuvininkas... - 
šaukė vaikai.

Mikutis visas drebėjo: jautėsi toks nuskaustas, pa
niekintas, išjuoktas. Ilgai dar vaikai paskui jį sekė ir 
tyčiojosi. Mikutis tuo tarpu šmakšt pasuko į kitą gat
velę, o išdykėlių būrys nuklegėjo pro šalį. Mikutis su
stojo ir giliai atsiduso nusiminęs. "Už ką? Už ką manęs 
nekenčia? Kam juokias, tyčiojas manimi?" galvojo 
vargšas: "Kam gi mane skaudžia, jei aš niekam pikta 
nedarau?"

Štai iš kitapus namų kertės skubiai išėjo jauna mo
teriškė. Jos veidas spindėte spindėjo sielvartu ir neap
sakomu gerumu. Pamačiusi Mikutį, ištolo ji nusišyp
sojo ir dar labiau sutankino eiti. Mikutis nė justi nesiju
to, kaip atsidūrė jos glėbyje. Ji bučiavo Mikutį, gla
monėjo, glaudė į save ir didžiai meiliai žiūrėjo jam 
į akis.

- Tu, mano mažutėli, mano balandėli, mano 
brangus sūneli! Taip norėjau tave anksčiau pasitikti, bet 
vis tie darbai - tai čia bast, tai čia bast, ir užtrukau.

- Mamyte, a J šiandien gerai mokiaus ... Moky
toja vėl pagyrė. Mamyt, kaip man gera prie tavęs!

Ir visos tik patirtosios nuoskaudos iš jo širdies ėjo 
laukan ir nyko. Linksma, romu ir labai gera buvo Mi
kučiui nuo meilių žodžių ir paguodos. Prisiglaudęs prie 
mamytės, jis užmiršo ir dovanojo žmonėms jų netei
sybes ir pats geresnis darėsi. (Liaudies Pasaka)

LIETUVIŠKI ŽAIDIMAI

(Iš JAV Atlanto Rajono Vilkiukų Skyriaus leidinėlio)

I
RATELIAI

Augo sode serbentą.
Žaidėjai sustoja ratu. Žaidėjų skaičius porinis. 

Žaidėjai, susikibę rankomis, eina ratu ir dainuoja:
Augo sode serbentą,
Augo sode serbentą,
Augo sode, širdele, serbentą ( kartojama, kol 

baigiasi žaid.) 
Pradėję dainuoti "Augo sode, širdele, serbentą", 

žaidėjai sustoja, pasileidžia rankomis ir pliaukštelia 
delnais. IŠ anksto numatyta pora pasisuka į greta sto
vintį kitos poros narį. Prasilenkdami vienas pro kitą, 
eina ratu per alkūnes sulenktomis ir truputį virš pečių 
iškeltomis rankomis. Eidami ratu, prasilenkiant, kiek
vienam priešais sutiktam (pradedant savo kaimynu) 
duoda ranką — vieną vienam , kitą kitam. Ištiestais 
pirštais paliečia sutikrojo rankos pirštus. (Visą laiką 
dainuoja "Augo sode, širdele, serbentą"). Susitikusi 

pora apeina ratą, sustoja, susiima rankomis ir žaidi
mas kartojamas toliau, dainuojant kiekvieną posmą:

Žaliais lapais lapojo,
Žaliais lapais lapojo,
Žaliais lapais,širdele,lapojo (kartojama).

Paskui:
Krovė baltus žiedelius ...
Nokiu juodas uogeles ...
Džiaugės visi paukšteliai ...
Ne dėl visų paukštelių ...
Tik dėl vieno paukštelio ...
Augo kieme mergelė...
Džiaugės visi berneliai ... 
Ne dėl visu bernelių ... 
Tik dėl vieno bernelio ...

Žilvitis (Pirmas variantas)

žaidėjai sustoja ratu ir,susikabinę rankomis, sukasi 
dainuodami:

Išdygo žilvitis 
Tėvelio dvarely, 
Išdygo žilvitis, 
Tėvelio dvarely.

Ratelis pasileidžia, žaidėjai sukas po du, su
sikibę rankomis per alkūnes, ir dainuoja:

Tai šičia, tai va kur,
Tėvelio sodely (sukasi į vieną pusę), 
Tai šičia, tai va kur,
Tėvelio sodely (sukasi į kitą pusę).

žaidimas kartojamas, tokiu būdu dainuojant: "Už
augo žilvitis, pražydo žilvitis, ir 1.1.

Žilvitis (Antras variantas)

Žaidėjai sustoja ratu ir, susikabinę rankomis, suka
si dainuodami:

Pasėjau linelius, geltonus grūdelius, 
Ei žilviti, tu-ta, žilvitėli tu-ta, 
Ei žilviti, tu-ta, žilvitėli tu-ta.

Dainuodami antrą dainos eilutę, žaidėjai sustoja po 
dut atsigrįžta veidais, susikimba pusiau pakeltomis 
dešinėmis rankomis ir eina kiekvienas į priešingą pusę, 
paduodamas sekančiam kairę ranką, toliau sekančiam 
dešinę ir 1.1. Eina, kol sutinka savo porą. Po to žaidi
mas kartojamas nuo pradžios. Kiekvieną kartą dainuo
jama nauji dainos posmai, kuriuose minima apie linelių 
dygimą, žydėjimą, nokimą, rovimą, šukavimą, mi
nimą, verpimą ir 1.1. Kiekvienas posmas yra palydimas 
priedainio "Ei "žilviti, tu-ta"........kurio metu žaidėjai
eina ratu, keisdamiesi rankomis.

Aguonėlė.

Žaidėjai sustoja ratu ir, susikabinę rankomis, suk
damiesi dainuoja:

Klausia žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
Kaip, kaip aguonėles sėja? 
Kaip, kaip aguonėles sėja?

Ratelio viduryje stovi vienas žaidėjas - "pilkasis
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karvelėlis" ir, mosuodamas ranka, rodo, kaip aguo
nėles sėja:

Šitaip sėja, va ir va kaip,
Šitaip sėja, va ir va kaip, 
Taip, taip aguonėles sėja. 
Taip, taip aguonėles sėja .

Visi žaidėjai ratelyje imituoja vidurio žaidėjo ju
desius - suploja delnais ir apsisuka susikabinę už paran
kių. Po to karvelėlis išrenka kitą žaidėją į savo vietą, 
o pats atsistoja į ratelį.

Žaidimas kartojamas nuo pirmojo dainos posmo, 
bet toliau klausiama - kaip aguonėlės dygsta, auga, 
žydi, noksta, kaip jas rauja, krečia, veža, mala, 
valgo. Vidurinis žaidėjas tai pavaizduoja įvairiais 
būdais.

Priegalvėlis.

Žaidėjai lėtai eina ratu. Vienas stovi rato vidu
ryje, laikydamas rankoje sviedinį (priegalvėlį).Visi dai
nuoja: Priegalvėli, priegalvėli,

Kodėl tu taip baltas?
Dėl to baltas, dėl to baltas. 
Kad močiutės skalbtas.
Priegalvėli, priegalvėli,
Kodėl tu taip minkštas?
Dėl to minkštas, dėl to minkštas, 
Kad močiutės kimštas.

Dainuojant paskutinę dainos eilutę, stovįs viduryje 
staigiai meta kuriam nors žaidėjui priegalvėlį. Jei šis 
nepagauna, tai stojasi-į vidurį. Jeigu žaidėjai pagauna , 
tai vidurio žaidėjas liekas tas pats. Abiem atvejais žai
dimas tęsiamas toliau, irdainelė dainuojama iš pradžios.

Jurgelis.

Žaidėjai eina ratu. Vienas - "Jurgelis tėvelis" sto
vi viduryje. Visi dainuoja:

Jurgeli, tėveli, mokyk vaikus savo (2 kartus)
O jūs, vaikai, taip darykit, kaip tėvelis daro (2 k.)
Dainuojant paskutinę eilutę, "Jurgelis, tėvelis 

atlieka kokį judesį: pritūpia, suploja rankomis, suka
si, šokinėja. Visi žaidėjai - "vaikai" kartoja "tėvelio" 
judesius. "Tėvelis" išrenka į savo vietą kitą žaidėją ,o 
pats eina į ratelį.

Kitur taip dainuojama (antras varijantas).
"Tėvas parvažiavo mokyt vaikus savo,
Jūs, vaikeliai,-taip darykit, kaip tėvelis daro.

"Tėvas" į rato vidurį išrenka "Motiną" ir toliau 
dainuojama:

Močia parvažiavo mokyt vaikus savo.
Jūs vaikeliai taip darykit, kaip motulė daro.

Šluotelė. (Naudotinas paukštyčių, ir vilkiukų 
bendroje sueigoje).

Žaidėjai, susikibę poromis, šoka ratelį. Vienam 
žaidėjui trūksta jroros. Jis stovi viduryje ir trypinėja 
su... "šluota". Šokėjai dainuoja:

Oi bernužėli, oi dobilėli,
Ką gi darysi be mergužėlės?
Tiks tau į porą nauja šluotelė,

Griebk ją į glėbį, stok į ratelį.
Šluotą turįs žaidėjas atsako:

Neteik man šluotelės,
Dailiai surištos.
Ją pakeis mergelė
Viena iš gretos.

Tuo metu jis staigiai meta šluotelę ant žemės ir 
eina rinktis poros. Vilkiukai, kurie šoko ratelyje, vos 
tik vidurinis žaidėjas numeta šluotelę, paleidžia savo 
poras ir bėga lenktyniaudami aplink. Paukštytės stovi 
ir dainuoja:

Rinkitės, skubėkit,
Tą, kuri patiks,
Kas nespės sau rasti;
Tam šluotelė liks.

Apibėgę aplinkui, vilkiukai gali sustoti prie savo 
poros arba, jei ją buvo pasirinkęs vidurio žaidėjas, prie 
gretimos. Vienas žaidėjas lieka be poros. Jis eina į 
vidurį ir ima šluotelę. Žaidimas kartojamas vėl iš 
pradžios.

Snaudalė.
Sukasi žaidėjų ratelis. Viduryje ratelio sėdi skara 

apsigaubusi mergaitė ir apsimeta mieganti. (Mergaitė 
gali pakeisti ir vilkiukas). Rankoje ji laiko susuktą 
rankšluostį arba skarelę.

Ratelis dainuoja:
Snaudalė sėdi vidur dvarelio,
Kuodelį verpia, linus gadina, 
Snaudale, kam tau kuodelis? 
Miegale, kam tau kuodelis?

Staiga snaudalė pabunda ir, nepakeldama galvos, 
pasuka ranksluoščiu į kurią nors ratelio pusę:

Štai kam kuodelis, štai kam kuodelis!..
Visi žaidėjai saugosi, kad nepakliūtų. Užkliudytas 

turi išeiti iš ratelio. Po to žaidimas kartojamas. Kai 
rately lieka 3 žaidėjai, žaidimas baigiamas. Snau
dale tampa pirmasis išėjęs iš ratelio.

Kvadrato varžybas laimėjo vilkiukų I būrelis. Jam skirtą do
vaną priima is tuntininko vilkiukas Gintaras Mockus.
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(pasaka) (tęsinys)

18

Sugriaudė. Pakilo audra 
Ir bangos kalnais atsistojo. 
Marytė, palikus viena, 
Ko griebtis, pati nežinojo.

Medžiai linko ir plieskė žaibai, 
Aptemo dangus ir pakrantė - 
Dabar ko verti pinigai,
Kai noras tebuvo - gyventi? . .

Lūžo burės ir kirto banga, 
Turtingas laivelis pakrypo. 
Kur krantas, kur likus sala?! 
Toli ir nuo vieno, nuo kito.

Ir taip, štai, pačiam vidury 
To ežero šėlstančio, pikto, 
Žvejys ir maišai keturi 
Pasaulį turėjo palikti -

Juokės .velnias žaibais pasivertęs, 
Kad senelį nors kartą apgavo - 
Ir sala, ir gražioji mergaitė 
Nuo dabar pasilieka jau tavo .. .

(Bus daugiau)
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Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

KAS YRA RADARAS ?

"Radar" yra angliškų žodžių sutrumpinimas - RAdio 
Detection And Ranging. Išrastas tik II Pas. Karo metu, 
radaras buvo priemonė priešo laivams ir lėktuvams su
sekti, tuo būdu duodant laiko pasiruošti puolimui ir 
išvengti nemalonių staigmenų.

Nuo to laiko radaras yra daug pažengęs, tačiau jo 
svarbiausia paskirtis liko ta pati.

Radaras veikia radio elektromagnetinių bangų prin
cipu taip, kad radio ir radaro bangos yra vienas ir tas 
pats dalykas. Trumpai galima paminėti tik būdingesni 
dalykai.

Radaro antena, sukdamasi aplink, protarpiais iš
leidžia labai stiprų spinduliavimą, kuris tęsiasi trum
piau negu sekundė. Tie nematomi spinduliai - elektro
magnetinės bangos keliauja oru dideliu greičiu ir atsi- 
mušusios į pakeliui sutiktą daiktą (laivą, lėktuvą) grįžta 
atgal. Ta pati radaro antena pagauna tas grįžusias ban
gas ir jas nusiunčia į radaro priimtuvą. Čia tos bangos 
yra elektromagnetiniu būdu "išskaitomos" ką pakeliui 
buvo sutikusios. Atsakymas arba rezultatas yra mato
mas radaro ekrane. Radaro bangų sutiktas laivas yra 
matomas tame apvaliame ekrane, kaip judantis, ma
žas šviesos taškelis. Prityręs operatorius, jau vien tik iš 
to taškelio judėjimo greičio gali pasakyti ar tai laivas, 
ar lėktuvas. Reikia žinoti, kad nuo radaro bangų išsiun
timo iki taškelio pasirodymo ekrane trunka vos kelios 
sekundės!

Šių dienų radaras yra labai jautrus taip, kad pa
gauna ne tik laivus ar lėktuvus, bet ir paukščių pul
kus, audros debesis ar mažas gumines gelbėjimosi val
tis. Radaras naudojamas taip pat navigacijai, lėktuvų 

kontroliavimui bei nusileidimui, laivo artilerijos kontro
lei ir pan.

Lėktuvnešis turi daug radaro aparatų su įvairiom 
paskirtim. Iš to sužinoma sutikto laivo greitis, kryptis 
ar lėktuvo skridimo aukštis. Taip pat radaras su pagel- 
biniais aparatais, elektronišku būdu gali įšaukti su - 
tiktą lėktuvą ir sužinoti ar jis priešo ar savas.

Radaro "akies" nestabdo nei blogas oras, nei nak
tis. Tačiau yra ir apribojimų, nes radaro bangos ke
liauja tam tikra distancija, už kurios esantieji laivai ar 
lėktuvai nepagaunami. Kariški sausumos radarai ir ci
viliniai aerodromų ar policijos radarai yra skirtingi, 
bet veikimo principas lieka tas pats.

Radaro specialybės jūrininkas operuoja visus radaro 
aparatus, išaiškina priešo elektroninius signalus, suranda 
"pagauto" laivo ar lėktuvo kryptį ir greitį, kontroliuo
ja savus lėktuvus (jų pakilimą ir nusileidimą), ir būna 
padėties įvertinimo pagelbininkas karininkams. Taip 
pat radaro specialistas padeda naviguoti jūrlapio bei 
radaro pagalba ir rekomenduoja laivo kapitonui kurso 
ar greičio pakeitimą. Radaro aparatų taisymas (išskyrus 
pagrindinį remontą) irgi priklauso radaro specialistui.

Tai tik keletą suminėtų specialybės pareigų, ne
skaitant jūrinių pareigų, bendrų visiems jūrininkams. 
Radaro specialistai dirba CIC (Combat Information 
Centre) arba ant navigacijos tilto. Lėktuvnešis turi apie 
70 radaro specialistų, kiti laivai proporcingai mažiau.

Baigiant reikėtų pastebėti, kad radaras negali su
sekti pasinėrusių nardlaivių. Tam yra visai atskira spe
cialybės šaka.

Rimvydas Jonas Rapšys

SN, HSA

Jūrų skautai IV T Stovykloje

1958 mt.
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USS Independence

DIDŽIAUSIAS JAV LAIVYNO LĖKTUVNEŠIS

A. Gasneris
JAV didžiausias ir moderniškiausias šiuo metu lėk

tuvnešis yra USS INDEPENDENCE (CVA - 62), kuris iš 
Viduržemio jūros sugrįžo į Norfolk, Va. uostą nustaty
tam patikrinimui. Po patikrinimo vėl grįš’ atgal į pasky
rimo vietą. Šį lėktuvnešį buvo galima pamatyti New 
York'e liepos 4 d. įvykusiame karo laivų parade.

Šio aukščiausios klasės 60.000 tonų lėktuvnešio 
įgulą sudaro 4000 vyrų, ir normaliai neša virš 100 įvai
rių tipų lėktuvų. Tai tikras plaukiojantis miestas su 
penkiom valgyklom, parduotuvėmis, bibliotekom, 
kinais, ligonine, dirbtuvėmis ir 1.1.

USS Independence uostas yra Norfolk, Va. kur 
jam yra pritaikyti specialūs dokai , bet didesnę laiko 
dalį praleidžia Viduržemio ar Karibų jūrose.

Bendrais bruožais supažindinus su lėktuvnešiu noriu 
paminėti labai mums įdomų faktą, kad šiame lėktuv
nešyje ir svarbiose pareigose tarnauja vienas mūsų tau
tietis, Čikagos jūrų skautų steigėjams jau pažįstamas 
Rimvydas Jonas Rapšys, vienintelis lietuvis to laivo įgu
loje.

Brolis Rimvydas, dar jaunas būdamas, domėjosi jūrų 
skautų veikla ir priklausė pirmajai įsisteigusiai Čika

goje Piratų valčiai nuo 1951 metų. Is’ šios valties šian
dien turime išaugusį stiprų jūrų skautų Baltijos Jūros 
tuntą. Nors brolis Rimvydas palyginus dar jaunas, teturįs 
25 metus, tačiau karinėje tarnyboje išbuvo 7 metus ir 
numato pasilikti tolimesniam laikui. Per šį tarnybos 
laikotarpį padarė žymią pažangą laivyne, tapdamas 
karinių radarų specialistu. Už pažangumą ir gerai at
liekamas pareigas laivyno vadovybės tinkamai įver
tintas bei apdovanotas.

Mūsų malonus susitikimas su broliu Rimvydu pa- 
liko gražius prisiminimus - besidomint ir toliau jūrų 
skautija. Prisimindamas tuos, dar netolimos praeities 
laikus, kai su malonumu sekdavo jūrinėmis temomis 
rašomus straipsnius skautiškoje spaudoje, brolis Rimvy
das pažadėjo savo patirtimi pasidalyti su visais jūrų 
skautais per "Skautų Aidą".

Galias šiuo metu turite galimybę pasiekti Atlan
to pakraščius arba nepertoliausiai gyvenate, tas nepra
leiskite progos užsukti į Norfolk'o uostą, kur brolis 
Rimvydas pažadėjo sudaryti sąlygas minėtą lėktuvnešį ne 
tik pamatyti, bet įleisti į vidų ir supažindinti dar geriau 
su dabartinio laivyno daroma pažanga. Jo adresas: 
R. J. RAPŠYS SN, USN - 540 - 71 - 87, USS INDE
PENDENCE (CUA - 62) c/o EPO New York, N. Y.

Linkime broliui Rimvydui geriausios sėkmės lai
vyno tarnyboje ir gero vėjo!

Rimvydas J. Rapšys prie senojo Rapallo Italijoje.

j.ps. E. ŠIMAIČIUI ,
sukūrus šeimos židinį, gero vėjo linki -

"Sk. Aidas"

Jūrinius reikalus svarsto ir jūrines mintis puo
selėja

LIETUVOS PAJŪRIS
jūrų skautams įdomus pasiskaityti . Kaina
1 dol. metams. Adresas -

7116 CARTIER AT., MONTREAL, P. Q.
CANADA
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Toronto jūrų skautų įžodis. Nuotr.St.Dabkaus

IŠ ARTI IR TOLI

* LSB jūrų skautų vadovų pasitarime dalyvavo j.v.s. 
A . Aglinskas, K.Aglinskas, L.Knopfmileris, j.s. E.Ven- 
gianskas , A. Levanas , B. Juodelis , J. Raibužis , 
j.ps. - P. Petraitis (pirmininkas), L. Slėnys, A. Butke
vičius, v. valt. G. Bubelis (sekretorius), G. Sniečkus. 
Kaip viešnia dalyvavo LSS jūrų skaučių skyriaus vedėja 
ps. D. Lukošiūnaitė.
* LSB Jūrų Sk. Skyriaus vedėjas j. s. E. Vengianskas pa
ruošė ir išsiuntinėjo skyriaus pusmetinę veiklos apys
kaitą.

* Jūrų Skautų Inkaro Žymeniu apdovanotas jūrų skautų 
įkūrėjas j. s. Julius Jurgėla ir jūrų skautų rėmėjas J.Pet- 
rulionis.

Algimantas JONUŠAS

GINTARINĖ TĖVYNĖ

— Ei, vėjeli, 
Kur pro šalį
Tu skrieji, tu skrieji?
— Bėgu smėliu 
Gintarėlių 
Paieškot pamary!

— Kur, žuvyte 
Vlnguryte,
Tu neri, tu neri?
— Tarp šešėlių 
Gintarėlių 
Paieškot pamary!

Platelių Jacht Klubo jolė. Klubą įsteigė buv. "Jūra" 
Korp! pirm. St. Žukauskas.

K.BORUTA

— Ko, saulyte 
Auksuolyte,
Taip žėri, taip žėri?
— Jūros smėly 
Gint&rėlį 
Suradau pamary!

Tau, Tėvyne
Gintarine
Kaip saulutė šviesi,
Mes, mažieji,
Gintarėlių
Tau pririnkome visi’

Balta žuvėdra
Ant smėlio tavo vardų užrašysiu. 
Jis su pirma banga išnyks.
O aš tau nieko nesakysiu, 

nors gal širdis 
kaip jūroje žuvėdra klyks.

Paskui žuvėdra per bangas nuskris. 
Tik jūra oš. Ir nerimaus širdis.
Ir aš ant smėlio 
gal ne kartą 
tavo vardą užrašysiu, 
ir nieko tau nepasakysiu, 
nes žodžiai jūros ošime išnyks, 
o man tik ilgesys paliks. 
Tai skrisk tolyn, balta žuvėdra!
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ATLANTO RAJONAS - JAV

* Nutarta tęsti Gintaro Ženklo Va
dovių Mokyklą, kurios programą su
darytų teoretiniai dalykai, ir skau
tiškos literatūros rašomasis darbas ir 
6 mėn. stažas vienetuose. Mokykla 
baigusioms numatoma įteikti ginta
rinę rūtelę, trispalvę juostelę ir su 
VS parašu pažymėjimą.
* Vokietijoje esančioms skautėms 
paremti vajų nutarta pagyvinti ir 
paskubinti.
* Vienetai sutarė paremti ir Angli
joje gyvenančias skautes, užsakant 
joms Skautų Aidą, kiekvienas vie
netas po vieną.

* Vadeivė Banevičienė ir Bostono 
Baltijos tunt. Subatkevičienė gegužės 
27 d. Putname gražiai pravedė 24 
kandidatėms vyr.skaučių įžodį.

Elizabeth, N.J.

* LK Šarūno dr-vė susideda iš 11 
skautų ir 1 skaut. kand. ir 15 vil
kiukų ir 1 vilk. kand. , kurie sudaro 
dvi skautų skiltis VANAGŲ ir VILKŲ 
ir du vilkiukų būrelius ŽALIŲJŲ ir 
MĖLYNŲJŲ.

Būrelių galvos yra J. Kaspariū- 
nas ir A.Jarmas.Skiltininkai yra R. 
Bitėnas ir R. Petrauskas. Draugovės 
vadiją sudaro - A. ir V. Bitėnai. Ka
pelionas - kun. Juozas Pragulbickas. 
Skautų tėvų komitetą sudaro: K.Kas- 
pariūnas - pirm. , A.Bartienė - vice, 
pirm., J. Bagdonas - sekretorius, 
A.Jarmas iždininkas, nariai: p. ©žo
lienė, p. Kižienė, p. Baublis ir p. 
Bitėnas.

Skautų tėvų komitetas š.m. ge
gužės mėn.22 d.svarstydamas meti
nį veiklos planą paskyrė paramas: 
PLK. Mindaugo Draugovei, Kenne
bunkport, Maine $20.00,Skautų Ai
dui $10.00, Mūsų Vyčiui $10.00.

įvykstančiai skautų sporto šven
tei Worcestery lengv. atletikai jau
nių grupei dviem trofėjom - taurėm 
nupirkti paskyrė $15.00.

Numatyta š.m. spalių mėn.21d. 
surengti viešą parengimą "Rudens 
Šventę".

Skautai ir vilkiukai dėkoja savo 
rėmėjams: gerb. kapelionui kun. J. 
Pragulbickui už padovanotą naują 
50 žvaigždžių JAV vėliavą su kotu 
ir antgalviu, Skautų tėvų komitetui 
už nupirktą stovyklinį turtą - 3 nau
jas palapines, žibintuvą ir krosnelę .

Aštuonetukas, kurį sudaro 5 
skaut. ir 3 vilk., reguliariai vieną 
kartą į savaitę renkasi mokytis dai
nuoti. Juos mokyti sutiko mielas 
skautų bičiulis muzikas Alg. Kača- 
nauskas.

Skautai ir vilkiukai birželio 3 ir 
4 d. d. turėjo savaitgalio iškylą, 
Godfrey stovyklavimo vietovėje, 
pietinėje New Jersey valstybės daly . 
Reikia pasakyti, kad tai yra didžiu
liai valstybiniai pušynai ir arti nėra 
jokių didesnių gyvenviečių. Vyko
me 7 automobiliais. Atstumas 100 
mylių. Stovyklavo 13 vilk. , 10 
skautų ir 6 suaugę - viso 29. Pasta
tėme 10-ties palapinių miestą. Nak
čiai įrengėme stovyklos apšvietimą. 
Įrengėme virtuvę, laužavietę ir 1.1. 
Po įsikūrimo ir susitvarkymo vyko už
siėmimai, žygiai, dainos, žaidimai, 
sportas ir kt. Ant upelio kranto įvyko 
laužas. Miškas skambėjo nuo šūkių , 
dainų ir juoko. Iš rąstų buvo paga
mintas plaustas pionerijos užsiėmimo 
metu. Visiems įdomu ir visi buvo 
užsiėmę. Niekas nenorėjo grįžti į 

Ahhhh I .. Hartfordo sesės iškylauja . ..

triukšmingą miestą iš laukinio miš
ko. Sveiką, skanų ir sotų maistą 
gamino p. p. Švenčiūnas ir Vaitie
kūnas. Apsaugos ir tvarkos reikalus 
prižiūrėjo p. Juška. Ūkio reikalais 
rūpinosi p. Jarmas., Bendrus reikalus 
tvarkė p. Kaspariūn'as. Vytas.

Hartford, Conn.

* Š.m. birželio 29 d. Hartfordo 
Pelėdų skiltis pirmą kartą iškylavo 
po 5 metų!. . Tą dieną sesės P. Pet
rauskaitė, A. Zdanytė, N. Drauge- 
lytė ir A.Norkūnaitė anksti atsikėlė. 
Apsunkintos manta, žygiavo karšta
me ore per Hartfordą į West Hartfordo 
tamsiausią mišką - Elizabeth Park. 
Nuvykusios ieškojo jau pastatytos 
laužavietės, kurios, deja, nesurado. 
Tada sesė Audronė norėjo dešreles 
"kepti" karštoj saulėj, bet kitos 
sesės nesutiko ir norėjo laužą sukrau
ti. Sesė Nijolė tada sukrovė lau
žą, ir keturios patenkintos skautės 
išsikepė dešreles, linksmai dainuo
damos "lauželis..."

Pavalgiusios sportavo, žaidė, 
lavinosi. Po iškylos linksmai dai
nuodamos grįžo namo.

Hartfordo Pelėda
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SKAUTIŠKA - LIETUVIŠKA

DAINA ATLANTE

Po ilgesnio laikotarpio Atlanto 
Rajono skautiškasis jaunimas: vyr. 
skautės, sk. vyčiai ir jų vadovai, 
s.m. birželio mėn. 10-11 d. d. su
sirinko Hartfordan ne tik aptarti 
savus organizacinius reikalus, bet 
pasisemti stiprybės, nuotaikos bei 
entuziazmo tolimesniam lietuviš
kam darbui, kas dažnai per žiemos 
mėnesius išblėsta.

Šeštadienį nuo pat pietų Hart
fordo Amerikos Lietuvių Piliečių pa
talpose rinkosi jaunimas, pasipuo
šęs įvairiaspalviais kaklaraiščiais. 
Bematant suplaukė virš 70 sesių ir 
apie 50 brolių iš įvairių Atlanto vie
tovių. Suskambo komanda, ir su 
Lietuvos Himnu šis gausingas suva
žiavimas tapo atidarytas, ps. Kun. 
Pakalniškis perskaitė maldą iš Lie
tuvos gautos maldaknygės. Vadeivė 
ps. Elė Banevičienė trumpu žodžiu 
pasveikino seses ir pasidžiaugė, kad 
jos taip gausiai atsiliepė į kvietimą. 
Brolių vadeiva s.V.Pileika perdavė 
Vyr. Skautininko ir savo sveikini
mus. Sesių suvažiavimą raštu svei
kino VS v. s. Ona Zailskienė, JAV 
Vidurio Rajono Skaučių Suvažiavi
mas su šimtine parašų, Seserijos Vyr. 
Skaučių Vedėja ps. Maskaliūnienė, 

Čikagos vyr. skaučių vienetas at
siuntė ornamentais paįvairintus lin
kėjimus. Suvažiavimo dalyvius 
pasveikino Rajono Vadas s. V. Nenor
tas, nusakydamas tokių suvažiavimų 
paskirtį, iškėlė jų reikšmingumą, 
o taip pat pažymėjo, jog jaunos, 
pozityvios jėgos vadovauja Sąjungai, 
Seserijai ir Brolijai, s. V. Nenortas 
kvietė seses ir brolius visokeriopai 
talkininkauti Rajono "vilkams" - 
tai sesių ir brolių vadeivoms, kurie 
nenuilstamai dirba.

Atlikę oficialią dalį, suvažiavi
mo dalyviai turėjo progos išgirsti 
svarbios reikšmės pašnekesį apie 
Amerikos jaunimo našlaičių ir 
vaikų problemas bei vargus. Bostono 
Little Wonderers Homes pareigūnė 
ps.Aldona Grinienė vaizdžiais pa
vyzdžiais įdomia forma supažindino, 
ką tokios ir panašios institucijos Ame
rikoje atlieka ir kiek daug skautai ir 
skautės gali tokiems vaikams pagel
bėti. Sesės ir broliai su didžiausiu 
susidomėjimu šį pašnekesį sutiko,nes 
tai davė progos išgirsti apie ne
laimes, kurios supa vaikus.

Atsikvėpimui sesė Daiva Audė- 
naitė pravedė porą žaidimų. Vyr. 
skautės, sk. vyčiai, vadovės ir va
dovai išsiskirstė savo grupiniams 
užsiėmimams, kur vyko gyvas ir 
našus darbas. Sesių padangėje darbai 
buvo paįvairinti skambiomis dainomis. 
Vyravo graži, skautiška nuotaika . 
Vienas is jų buvo galima matyti 

prie vyr. skaučių reikalų, kitos su 
Vadeive sese Ele tikrino praeities 
darbus ir kūrė net visiems metams 
ambicingus planus. Dar vėliau va
dovių būrelius galima buvo matyti 
diskutuojant jaun. skaučių uždavi
nius su sese B. Šimanskiene, skaučių 
- ps. T. Treiniene ir tuntininkių su 
ps. Banevičiene. Brolių vadovai ne
atsiliko. Netilpę Piliečių patalpo
se persikėlė į Parapijos mokyklą, kur 
su Vadeiva s.V.Pileika aptarė savus 
reikalus. Skautai Vyčiai išsirinko 
skyriaus vedėją v. si. G. Liaukų.

Po sunkesnių darbų suvažiavi
mo dalyviai turėjo progos atsikvėpti, 
išklausant Mišraus Choro koncertą, 
Na, nebūtų jaunimo suvažiavimas 
pilnas be šokių, kur jaunos jėgos pa
demonstravo savo išradingumą. ..

Sekmadienį po Šv. Mišių vyr. 
skautės, skautai vyčiai ir vadovai 
buvo pajudinti s. Algio Banevičiaus, 
kur pastarasis "jaunimo kalba" nusa
kė vyr. skautų sąjūdžio paskirtį, 
naujus darbo metodus ir veiklos 
gaires. Gausi auditorija išreiškė sa
vo pasitenkinimą ir, atrodo, rado 
atsakymą, kodėl būti vyr. skautų 
judėjimo nariu, kodėl rikiuotis 
apie lietuvišką kamieną ir kaip sa
ve užimti per skautiškas sueigas. 
Tolimesnė dalis buvo paįvairinta ne
nutraukiamomis dainomis bei žai
dimais. Po tokios nuotaikos Hartfordo 
mamyčių skanumynai, kurių tiek 
daug buvo, greit liko sutvarkyti.

Grupė vyr. skaučių ir sk. vyčių, dalyvavusių Atlanto Rajono sąskrydyje su vadeive ps. E. Banevičiene (pirma dešinėje)
Nuotr. R. Bričkaus
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Širdingiausia padėka už tokį puikų 
vaišingumą priklauso Hartfordo tė
veliams , skautėms, Tėvų Komi
tetui su ilgamečiu pirmininku p. 
Šimanskiu. Sesės vadovės užbaigė 
savo darbus bei išklausė v. s. Em. 
Putvytės pašnekesio apie vadovės 
paskirtį lietuvybės ugdymo darbe. 
Svečias s. kun. V. Cukuras gražio
mis mintimis kalbėjo apie "Jaunos 
asmenybės ugdymą”. Tai buvo gera 
proga ypač vadovams pažinti kaip 
šis pagrindinis auklėjimo uždavinys 
turi būti atsiekiamas. Suvažiavimą 
aplankė Seserijos Dvasios Vadas s. 
kun. St.Yla.

Atidavę pagarbą vėliavoms, su
giedoję Marija Marija, išklausę. Va- 
deivės Elės Banevičienės ir skautų 
vyčių Vedėjo G. Liaukaus paskutinio 
atsisveikinimo žodžių, suvažia
vimo dalyviai nenoromis spaudė vie
nas kitam rankas, tačiau prižadė
dami, kad ir vėl susitiks prie bendrų 
darbų. Mašinos,, nešdamos būrius 
gražaus . jaunimo, suko į savąsias 
puses su skautiška daina, jaunatviška 
nuotaika ir ryžtu tą lietuvišką dva
sią, džiaugsmą parnešti į savas vie
toves, kad kiekvienoje vietovėje 
rusentų neužgęsdama lietuviška bei 
skautiška ugnelė. Sesė Ramunė .

SKAUTIŠKA ŠVENTĖ 
PUTNAME

Jau kelinti mėtai, kai Putnamo 
Nekalto Prasidėjimo seselių veda
mame bendrabutyj e < veikia skaučių 
draugovė. Čia yra gražus ir gausus 
skaučių būrelis, kurioms skautybė 
yra miela ir jų laisvalaikiu paįvai
rinimas, o taip pat yra progos dirbti 
kilniai idėjai.

Gegužės 29 d. įvyko. skautiška 
šventė. Prie pasisekimo prisidėjo 
Bostono, Worcesterio ir Hartfordo 
skautės. Ta proga 24., vyr. skautės 
kandidatės pakeitė savo.kaklaraiščių 
spalvas. 15 is' jų buvo bostoniškės, 
8 putnamietės ir, 1 hartfordiškė.Tai 
gražus būrys naujų jėgų skautybei 
bei lietuviškam darbui. Kaip gra
žu, kad su pavasariu ir mūsų skai
čių jėgos stiprėja ir gyvėja.

Šiai skaučių šventei vadovavo 
Putnamo skaučių vadovė Laima Ši- 
leikytė, padedama Vadeivos ps . 
Elės Banevičienės, Bostono skaučių 
tunto tuntininkės ps. S. Subatkevi- 
čienės.

Skaučių Globėjas kun. v. s. S. 
Yla, prieš pradedant vyr. skaučių 
uždavinius , gražiomis mintimis

A. Banevičiaus pašnekesio Atlanto Rajono sąskrydyje.
Nuotr. R. Bričkaus

Vyr. skautės ir sk.vyčiai klausosi s.

sveikino seses ir davė puikių idėjų 
tolimesniam darbui. Sesės ir jų 
svečiai turėjo progos pasivaišinti 
ir pasidžiaugti gražia Putnamo se
selių aplinka. Skautiškoje draugys
tėje prisidainavusios skirstėmės į 
savus namelius su natijais pasiry
žimais. Sesė Ramunė.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Adelaide, S. A.

* Rajono Vadui v.s. V. Neverauskui 
pasitraukus iš tuntininko pareigų, 
naujuoju Vilniaus tunto tuntininku 
paskirtas ihž. R. Urmonas. Pareigas, 
naujasis', tuntininkas eina nuo 1961. 
IV. 23.
* Skautų patrono šv,Jurgio šventę 
vilniečiai atžymėjo pamaldomis šv. 
Kazimiero koplyčioje ir tunto suei
ga lietuvių namuose. Per šią suei
gą tuntininko pareigas perėmė s. v. 
v.si. Romas Urmonas. Sueiga ir 
laužas pasibaigė tradicine Ateina 
Naktis.
* Metiniame tėvų susirinkime buvo 
išrinktas naujas komitetas. Jį sudaro 
dantų gyd. Š. Pacevičienė (pinu.), 
p. Straukas (sekt.) ir p. Jucienė.

* Kaziuko mugė buvo suruošta prie 
šv. Kazimiero koplyčios. Pelnas 
skirtas tunto reikalams.

* Per Motinos Dienos programą pas
kaitą skaitė RV v. s. V. Neverauskas. 
Programoje pasirodė ir skautai-ės .

Melbourne, Vic.

* Džiugo tunte įvyko nemažas per
sitvarkymas bei pasikeitimai. Tun- 
tininkui s. A. Zubrui iš pareigų at
sistatydinus, laikinai jo vietą užėmė 
pavaduotojas s. v. v. si. V. Adoma
vičius. Taip'pat patiems prašant iš 
pareigų buvo atleisti tunto adj. si. 
A.Fišeris ir spaudos sk. vedėjas s. v. 
v. si. E. Nagulevičius. Jų vietas per
ėmė s. v. psl. B. Stankūną vičius ir p. 
A. Jokūbauskas. Pasikeitimai įvyko 
balandžio 22 d.

Ta pačia proga atsirado ir naujų 
vienetų vadovų. Vyr. skaučių d-vės 
d-ke paskirta v.sk. v. si. Birutė An
tanaitytė; skaučių d-Vės d-ke- 
V. sk. si. Jūratė Normantaitė; jaun. 
sk. d-vės d-ke - v. sk. psl. Audronė 
Paragytė; ir Kun. Margio d-vės d-ku 
- s. v. psl. R.Kazlauskas. Tunto gegu
žinių rengėju paskirtas s. v. v. si. K. 
Kuzmickas; ūkio sk. v-ku - p. Čir- 
vinskas.

.*'■ Balandžio 22 d. trys skautai buvo 
pakelti į, skiitininkd laipsnį:: psl. K. 
Antanaitis ir vyčiai psl.R. Kazlauskas 
supsi. B. Stankūną vičium.

Skautų patrono Šv. Jurgio proga 
L.S.S.pirmija į paskautininkio laips
nį pakėlė jaunuosius Džiugo tunto
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vyčius v. si. Viktorą Adomavičių ir 
v.si. Algį Kazlauską.

Sydney, N. S.W.

* Šv. Jurgio šventę Aušros tunto sesės 
-broliai atžymėjo iškyla savam 
sklype Ingleburne. Ant aušriečių 
žemės Dvasios Vadovas atnašavo 
Šv. Mišias. Sueigos metu pasimo
kyta, pasportuota ir pasijuokta prie 
laužo.
* Per skautų patrono šventę, Auš
ros tunto tuntininkas ir Australijos 
Rajono Vadeiva s. v. v. si. A. Du- 
daitis buvo pakeltas į ps. laipsnį.

9 Balandžio 29 d. įvyko sk. vyčių 
Geležinio Vilko d-vės sueiga pas 
brolį psl. R. Daukų. Tarp kitų apta
rimų priimtas pasiūlymas finansiš
kai ir moraliai bausti pasivėlavu
sius į sueigas. Vėliau išklausyta 
p.D. Kairaičio B.Sc.paskaita "Ato
minio Karo Baisumai".
* Aušriečiai skautai-ės Motinos 
Dienos minėjimą pradėjo pamal
domis Šv. Juozapo bažnyčioje 
Camperdown. Meninę dalį tęsė Dai
navos salėje Bankstown, padėdami 
Ateitininkams ir Savaitgalio Mo
kyklai. Programą pranešinėjo sesė 
Ramunė Zinkutė.
* Aušriečių tradicinis Kaukių Ba
lius įvyko Cambramatta salėje. Su
silaukta daug skautųbičiulių-rėmėjų, 
kurie ir išnešė visas tris premijas. 
Pirmoji teko "Vikingui". Vyčiai, 
kaip paprastai kasmet užsimaskuoja 
kitokią uniforma, šiais metais - 
arabų. Baliaus metu išleistas saty
rinis to vakaro laikraštėlis.

* Birželio 10 sk. vyčių Geležinio 
Vilko d-vės Būrelis H turėjo sueigą 
Banstown lietuvių namuose. Būrelio 
vadas psl. R. Daukus išklausė kiek
vieno vyčio pasiūlymu pagyvinti 
veiklą ir tarpe kitų rezoliucijų nu
tarta turėti dažniau ir ilgesnes išky
las. Pirma įvyks po mėnesio į Na
tional Park. Taip pat nutarta pra
vesti būrelyje konkursą pagaminti 
originaliausią, bet praktiškai pri
taikoma, vyčio lazda iki sekančios 
kalėdinės stovyklos. Į komisiją nu
tarta pakviesti ps. A. Plūką, ps. P. 
Pilką ir dail. H. Šalkauską. Būre
lio vadas irgi įvedė tradiciją kiek
vienoje sueigoje turėti po paskaitą, 
paruoštą būrelio nario.

* Sk. Vyčių d-vės Būrelis I("seniai") 
atsilikti irgi nenori. Savo sueigą 

pravedė ps. B. Žalio namuose Ya- 
goona, birželio 17 d. Pasišneku
čiuota einamais reikalais.

* Jaun.sk.Žalgirio d-vė turėjo gau
sią sueigą Dainavoj birželio 18. 
Pasimokyta is' skautų H pat. laipsnio 
programos, prisportuota. Sueigą 
gyvai pravedė d-kas v. v. A. Al- 
čiauskas, jam padėjo į sueigą at
vykęs vytis si. R. Cibas, Jr.
* Birželio 25 d. vyčių Būrelis I, ne
norėdamas savo veikla atsilikti nuo 
Būrelio H, pasikalbėti susirinko auš
riečių žemėj Ingleburn.

Canberra, A. C. T.

* Motinos Dienos minėjimas įvyko
gegužės 7d. Po pamaldų, visą 
programą atliko skautai-ės. Jiems 
jau antrus metus iš eilės vadovauja 
energingi paskautininkiai V. Kerai- 
tienė ir P. Pilka. Šia iškilminga 
proga iš Sydney atvyko Rajono Dva
sios vadovas ps. kun. P. Butkus, Ra
jono Vadeiva ps. A. Dūdaitis ir kiti 
aukšti "Aušros" tunto pareigūnai. 
Canberra skautai priklauso Aušros 
tuntui. Aras.

VIDURIO RAJONAS

Cleveland, Ohio

* Birželio 25 d. sekmadienį Cleve- 
lande buvo Maironio diena. Rytą bu
vo iškilmingos pamaldos, kuriose 
su vėliavomis dalyvavo Neringos ir 
Pilėnų tuntai .

Clevelande atidengtas ir pašventintas paminklas poetui Maironiui. Mūsų sesės ir broliai 
šiose iškilmėse, kaip matyti, aktyviai dalyvavo. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Po pietų Clevelando Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje , Rocke
feller parke , buvo pašventin
tas ir atidengtas Lietuvos dainiaus 
Maironio paminklas. Šiose iškil
mėse garbės sargybas sudarė Ne
ringos ir Pilėnų tuntai. Rikiuotės 
vadovas buvo s. Vyt. Kamantas - 
Tuntininkai - ps. M.Kižienė ir v.s. 
Pr.Karalius buvo pakviesti garbės 
svečių tribūnom

Dabar Clevelando Lietuvių Kul
tūrinis Darželis, kuriame skautės 
ir skautai įvairiomis progomis 
praveda savo iškilmes, yra galutinai 
įrengtas. Apatinėje terasoje Gedi
mino stulpų fone yra Dr. J. Basana
vičiaus biustas, o viršutinėje tera
soje abipus DLK Birutės fontano 
Dr. V. Kudirkos ir poeto Maironio 
biustai. Abi terasos sujungtos ak
meniniais laiptais. Tėtė Skautas

* Nuo pereitų metų rudens Cleve
lando Stp.Dariaus laivo jūrų skau
tas Arėjas J. Natkevičius tarnauja 
JAV marinų korpe. Jis atliko nau
joko apmokymą garsioje Parris Island 
bazėje, kur už taiklų šaudymą tapo 
apdovanotas Rifle Markmanship 
Medai žymeniu. Šį pavasarį jis buvo 
pakeltas į Private First Class (gran
dinio) laipsnį. Vasaros pabaigoje 
brolis Arėjas su savo daliniu iš
plauks į Viduržemio jūrą. Gero 
vėjo!

SAULUTĖ MALONI 
SKAUTAMS

* Birželio 8 d. vakare Clevelando 
Lietuvių Kultūriniame Darželyje
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buvo bendras Neringos skaučių ir 
Pilėnų skautų tuntų vadovų posėdis. 
Viršutinėje terasoje aptartos Mai
ronio paminklo atidarymo iškilmės. 
Vėliau nusileidus centrinėn tera- 
son prie Dr. J. Basanavičiaus pa - 
minklo pravestos skautininko įžodžio 
apeigos. LSB Vyriausiojo Skauti
ninko pranešimu veiklusis Simano 
Daukanto skautų vyčių būrelio va
das s. v. v. si. Algirdas P. Muliolis 
tapo pakeltas į paskautininkio laips
nį. Po įžodžio Pilėnų tunto vadija 
apsvarstė vasaros stovyklos ir kitus 
tunto bei vienetų veiklos reikalus.

Tą ketvirtadienį (VI. 8) Cle- 
velandą gerokai nuprausė lietutis, 
tačiau sk. vadovų posėdžiui dangus 
nusiblaivė ir pabaigai saulutė net 
pažėrė auksinių spindulių gijas.

Tėtė Skautas

CLEVELANDO VYTAU
TĖ NŲ PASIRODYMAS 

AMERIKIEČIŲ IŠKYLOJE

Birželio 16-18 d. Clevelando 
Pilėnų tunto vytautėnų rinktinė skil
tis su draugininku v. si. K. Gaižu
čiu, globojami ps. V. Jokūbaičio, 
gražiai reprezentavo lietuvius skau
tus 5-jo distrikto vadinamoje "cam- 
poree" - iškyloje.

Dar prieš iškylą ps. V. Jokūbai
tis kartu su 5-jo distrikto sk. vado
vais South Chagrin rezervate pa
ruošė varžybų bei bendrąsias stovyk
lines įrangas. Vytautėnai savo "kie
me” - pastovyklėje pasistatė val
gyklos pastogę, bokštą, vartus ir iš
kėlė stieban lietuviškąją trispalvę. 
Prie vėliavos stiebo iš akmenėlių bu
vo sudėtas lietuvių skautų lelijos 
ženklas. Vytautėnų stovyklinės įran
gos ir gamintas maistas (kurį ragavo 
5-jo distrikto skautininkai) buvo ge
riausiai įvertinti.

Šių metų camporee amerikie
čiai skautai skyrė šio krašto civi
linio karo šimtmečiui atžymėti. 
Kiekvienam camporee vienetui buvo 
skirtas istorinio karinio dalinio var
das. Vytautėnams teko 311th Illinois 
Light Cavalry gairė.

Birželio 17 d. buvo skautavimo 
varžybos. Joms skirtas laikas greit 
prabėgo, ir ne visos skiltys spėjo 
atlikti 12 uždavinių. Prie origina
laus odinio camporee ženklo varžy
bų dalyviai gavo spalvuotus "skal
pus". Vytautėnai parsivežė namo 
po aštuonis tokius skalpus. Ps. V. 
Jokūbaitis ir v. si. K. Gaižutis teisė
javo 2-se šių varžybų stotyse.

Iškylos dienos buvo užbaigiamos 
laužais. Mūsiškiai turėjo patys sve-

Clevelando skautininkų ramovės seniūnas v. s. G. Juškėnas užriša skautininko kaklaraištį 
įžodį davusiam A.Mulioliui. Nuotr.VI.Bacevičiaus

čius priimti, o taip pat viešėjo kitų 
vienetų laužuose. Vieno laužo metu 
su atitinkamomis apeigomis vy
tautėnai K. Gaižutis ir L. Melsbakas 
tapo parinkti kandidatais į Order of 
the Arrow - Strėlės Broliją. Jon taip 
pat pakviestas ps. V. Jokūbaitis.

Pradžioje buvęs vėsokas oras 
virto puikia giedra, ir sekmadienio 
vidurdienį visi skautai grįžo saulėje 
nudegę ir patenkinti namo.

Camporee uždarymo ageigose 
kiekvieno lietuvio širdį džiugino 
drausminga vytautėnų išvaizda ir 
skambios lietuviškos komandos. Ten 
žygiavo Baltojo Vyčio sūnūs, bet 
ne 311th Illinois Light Cavalry !

Vytautėnus šioje iškyloje aplan
kė Pilėnų tuntininkas v. s. Pr. Kara
lius, skautininkai, sk.tėvai ir ma
mytės. Šia proga reiškiame nuo
širdžiausią padėką p.p. A. Karsokui, 
B. Rėkui, Auginams, Januškiams ir 
K.Gaižučiui, kurie skautus padėjo 
nuvežti ir parvežti iš So. Chagrin 
parko. Tėtė Skautas

NERINGOS IR PILĖNŲ 
SUEIGA

Birželio 20 d. Šv. Jurgio sa
lėje buvo bendra Clevelando Ne
ringos skaučių ir Pilėnų skautų tun
tų sueiga. DLK Vytauto dr-vės sk. 
kand. L. Juodvalkis davė skauto įžodį. 
Pilėną tuntininkas v. s. Pr. Kara - 
liūs įteikė pavasario sporto varžybų 

laimėtojams statulėles su atitinka
mais įrašais. Jas gavo: Stp. Dariaus 
jūrų sk. laivas už laimėtą krepšinį, 
DLK Vytauto dr-vė už tinklinį, 
DLK Kęstučio dr-vės I-sis vilkiukų 
būrelis už kvadratą ir stalo teniso 
laimėtojai- Alg.Koklys ir A. Petkus. 
s. Vyt.Kamantui įteiktas BSA Skau
tininko Raktas - žymuo, kurį jis už
sipelnė BSA vadų kursuose Clevelan
do 5-jame distrikte. Pilėnų tunto 
vienetams įteikti jų metiniai BSA 
čarteriai. Visus' atžymėtus vienetus 
ir brolius gražiai pasveikino Neringos 
tuntininkė ps. M. Kižienė. Sueigos 
pabaigoje abu tuntai nusifotografavo.

* Simano Daukanto skautų vyčių 
būrelis metinėje sueigoje išsirinko 
naujus vadovus: v.si. Algirdą B. Gar- 
lauską - būrelio vadu, v. si. Alfon
są Baliūną - pavaduotoju ir si. 
Jurgį Šenbergą - iždininku.

Tėtė Skautas

PERDAVĖ DAINŲ 
ŠVENTĖS ĮGROJIMUS

* Liepos 14 d. pas s. Juškėnus, Cle
veland Heights, buvo Clevelando 
skautininkų ramovės sueiga, kurioje 
taip pat dalyvavo židinio skauti- 
ninkės ir Pilėnų tunto vadovai, 
s. B. Rėkus pagrojo antrosios dainų 
šventės programą, kurią jis Čika
goje liepos 2 d. įrašė į magnetinę
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juostą. Dainos klausytojams paliko 
malonų įspūdį, o kalbos ir pertraukų 
ūžesiai tapo eliminuoti atitinkamai 
patvarkius perduodantį aparatą, 
s. B. Rėkus taip pat turi įrašęs juoston 
liepos 3 d. Čikagoje buvusio sk. 
vadovų suvažiavimo posėdžius. 
Sueigos pabaigoje buvo aptarti va
saros stovyklos reikalai.

Tėtė Skautas

NUOTRUPOS IŠ JAV 
VIDURIO RAJONO

SĄSKRYDŽIO

Tegu ir senokai nutilo dainos ir 
skaučių juokas p. Linkų paežerėje, 
bet is to gražaus skaučių sąskry
džio užsiliko keletas minčių, ku
riomis norėtųsi su sesėmis pasida
lyti.

Sąskrydis pavyko puikiai. Su
važiavo net 130 skaučių iš Cleve- 
lando, Omahos ir Čikagos. Sąskry
dyje dalyvavo ir Vyriausioji Skau
tininke. Vidurio rajono vadeivė s. 
F. Kurgonienė suorganizavo puikią 
darbų programą, kurią pravedė pa
tyrusios vadovės. Sąskrydžio ko
mendante - s. Jūratė Koklienė, prog
ramų' vedėja s. Gražina Siliūnienė, 
reikalų vedėja s. Malvina Jonikienė.

SKAUČIŲ SKILTIES parodomąją 
sueigą vedė s. O. Ščiukaitė. Skiltį 
sudarė skautės, suskridusios iš visų 
Vidurio rajono vietovių. Sueiga bu
vo įdomi ir turininga iš skaučių pa
tyrimo laipsnių programos, buvo ir 
dainų bei žaidimų.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ paro
domąją sueigą vedė s. A. Namikienė. 
Jai pravesti sueigą nebuvo lengva , 
nes sąskrydyje jaun. skautės neda
lyvavo. Jas turėjo vaidinti skauti- 
ninkės, vyr.skautės ir skautės. Taigi, 
gal neišėjo taip natūraliai, kaip 
turėtų būti.

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ "Apskri
tojo stalo diskusijos”. Jas pravedė 
ps. Nijolė Maskaliūnienė. Tai ne
buvo vyr. skaučių sueiga, bet pa
sikalbėjimas, ko jos iš Seserijos 
laukia ir ką jos galėtų, jai duoti. 
Diskusijose tuntus atstovavo po 2 iš 
kiekvieno tunto - Jūratė Zelbaitė, 
Giedrė Stasiškytė, Ina Pavilčiūtė, 
Daiva Rūką it ė, Jolanta Eigelytė ir 
Vida Žeruonytė. Diskusijų tikslas 
buvo išsiaiškinti pageidavimus, kad 
ruošiant programas geriau jas būtų 
pritaikyti šių laikų jaunimui. Buvo 
labai įdomu išgirsti nuoširdų jau - 

nimo išsikalbėjimą. Diskusijos pa
lietė vyr. skautės amžių, vyr. skautės 
vadovę, vyr. skautės vaidmenį Se
serijoje, Lietuvos ir kitų kraštų kul
tūrinį judėjimą. Diskusijas vedė 
čikagietės, taigi, gal daugiau jos 
ir kalbėjo savo "parapijos" rūpimais 
klausimais. Pav. - susmulkinimas 
Čikagos skaučių į keletą tuntų. Jos 
pabrėžė, gal administraciniai tas ir 
gerai, bet jų dvasinį gyvenimą tas 
skaudžiai palietė. Smagu, kad mū
sų jaunosios sesės moka teisingai į 
reikalus pažiūrėti. Jos aiškiai pasako, 
kas jas slegia, kas džiugina.

Seserijos Vyr. skaučių Skyriaus 
Vedėja ps.N. Maskaliūnienė sau tal
kininkių štabelį žada sudaryti iš to
kio jaunimo, kuris gyvena sveika 
šių laikų dvasia.

SKAUTININKIŲ SUEIGA. Vi
durio rajono Vadeivė s. F. Kurgo
nienė, atidarydama sąskrydį pasi
džiaugė, kad niekada nebuvo ma
čiusi tiek skautininkių sąskrydyje, jų 
buvo net 28. Jos turėjo savo pasi
kalbėjimus bendrais Seserijos rei
kalais, bet jos dalyvavo ir skaučių 
parodomose sueigose.

Vakare, po nuotaikingo laužo 
pravesto s. J. Bobinienės, skautinin- 
kės turėjo savo sueigą. Sueigą pra
vedė" Seserijos Skautininkių Skyr. 
Vedėja v. s. Z. Juškevičienė. Jos 
pašnekesys"Skautininkės duoklė skais
tybei ir tarnyba lietuvybei", davė 
progos susimąstyti ir paanalizuoti 
save. Toliau sekė v. s. įsakymai, 
skautininkių įžodis ir sveikinimai. 
Skautininkių įžodį davė Irena Šmie- 
liauskienė ir Gražina Siliūnienė. 
Buvo pasveikintos pakeltos į aukš
tesnius skautininkių laipsnius-v. s. 
S. Stasiškienė, s. - A. Baukienė , 
A.Gasnerienė, J. Janulevičienė, R. 
Kučiauskienė, A. Namikienė ir M. 
Mackevičienė, visos dalyvavusios 
sąskrydyje. Jaunosioms skautininkėms 
kaklaraiščius užrišo V.S.

Po iškilmių prasidėjo sueigos 
linksmoji dalis - vakarojimas. 
Gražiai padainavo s. Variakojienės 
suorganizuotas oktetas. Daug juo
ko sukėlė s. J. Bobinienės ir s. F. 
Kurgonienės duetas, skanūs buvo net 
iš Čikagos atvežti skautininkių kep
ti pyragai. Tyliai nuskambėjus "Atei
na Naktis" nutilo viskas, sąskrydis 
sumigo.

ĮSKYLA. Po pamaldų, kurias 
atnašavo s. kun. J. Raibužis S. J., 
ir skanių pusryčių - švilpukas. Visos 
sąskrydyje dalyvaujančios skautės 
bėga prie plačiašakio ąžuolo, kur 
s. K.Kuraitytė jų laukia. Trumpas

pašnekesys apie iškylą, s. Kuraitytė 
apibūdino skautėms, kas yra iškyla, 
jų rūšis, ką iškylos duoda skautei 
ir kaip jai pasiruošti. Po pašneke
sio ji sušaukė skautininkes ir įteikė 
joms po voką, kur buvo laiškas su 
uždaviniais, kuriuos ta skiltis turės 
atlikti. Prie voko buvo 1/2 pa
veikslėlio, o kita pusė kažkur miš
ke, kurią skiltis turi surasti ir tuomet 
atidaryti voką ir pradėti vykdyti 
paruoštą uždavinį. Buvo įdomu 
stebėti skiltis. Su kokiu užsidegimu 
jos atliko pavestus uždavinius. Vie
nos parodė laužų krovimo būdus, ki
tos virtuvės įrengimus, duonos ke
pimą, lapinę ir kaip ištempti virvi
nį lieptą, per kurį daug kas bandė 
eiti. Vienos perėjo sausos, o kitos 
ir sušlapo__ Sesės labai dėkingos
s.K.Kuraitytei už įdomią iškylą.

Dalyvė

PADĖKA!

Dr. A. Kaveckas Londono, 
Ont. skautų stovyklos rei
kalams paaukojo $25.

Dr. A. Kaveckui už to
kią gražią auką tariu nuo
širdžiausią ačiū.

V. GUDELIS
Skautams Remti Būrelio

Vadovas

PADĖKA!

Džiamborės Fondo įga
liotiniams v. si. G. Karasle- 
jūtei, ps. B. Simonaičiui ir 
ps. V. Rušui už stropų Džiam
borės Fondo, Kanadoje, va
jaus vykdymą, tariu nuošir
dų ačiū.

V. GUDELIS
LSB Džiamborės Fondo 

įgaliotinis Kanadai
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IM IfflS
Skyrių tvarko ps.T. Rem eikis, 
4405 So. Maplewood Ave . , 

Chicago 32, Ill., USA.'

i* Tarptautinis Biuras pranešė, kad 
Monaco skautai su 121 narių buvo 
užregistruoti Tarptautinio Biuro są
raše. Iki šių metų Monaco skautai 
per virš40 savo gyvavimo metų buvo 
Prancūzų Skautų Sąjungos nariais.

* Neseniai Italų Skautų Vyriausias 
skautininkas žurnale SKAUTISMO at
spausdino straipsnį, kuriame bando 
atsakyti į klausimą, ar skautų me
todas, kuris buvo veiksmingas prieš 
penkiasdešimt metų, šiandieną nerei
kalauja pritaikymo moderniam 
gyvenimui. Tarptautinio Biuro biu
letenis WORLD SCOUT BULLETIN 
rašo: "Yra įdomu matyti tokias dis
kusijas ir klausimų statymą įvai
riuose pasaulio kraštuose, kaip tai 

rodo skautų leidiniai. Yra gera pas
tebėti, kad daugelis iš mūsų jaučia 
reikalą nuodugniai "peržiūrėti mū
sų programą ir metodus". Pastebė
tina , kad ir lietuvių skautų tarpe to
kios diskusijos yra gyvos,kaip liūdija 
visa eilė diskusinių straipsnių "Mū
sų Vytyje" ir diskusijos praėjusiame 
skautų vadovų sąskrydyje Čikagoje.
* Neseniai baigėsi 2-ji Caribų 
Džiamborė Valsayn Park, Trinidad, 
kurioje dalyvavo apie 2,000 skautų 
iš 27 valstybių. Džiamborės motto 
buvo "vienybė". Šioje Džiamborėje 
su pasisekimu dalyvavo ir vengrų 
skautų vienetas iš Pietų Amerikos.

* Gegužės 2-8, 1961 įvyko 2-ji Fi
lipinų skautų tautinė Džiamborė, 
kurioje dalyvavo virš 4,000 skautų 
bei svečių is’ kitų kraštų. Filipinai 
yra labai draugiški egzilų skautų 
atžvilgiu, kaip liūdija jų pastan
gomis išgauti pakvietimai egzilams 
skautams dalyvauti 1959 m. Džiam
borėje Filipinuose. Ši Filipinų 
Džiamborė paminėjo 25 skautavimo 
sukaktį Filipinuose.

* CSAE Konferencijos metu v. s. Dr. 
Vyt. Čepas buvo apdovanotas Ju
biliejiniu vengrų skautų kunig. 
Paul Teleki medaliu už jo daug metų 
įdėtą darbą kovoje dėl mūsų tarp
tautinių teisių atstatymo. Ta pačia 
proga už parodytą nepaprastą skau
tišką broliškumą Teleki medaliu bu
vo apdovanotas ir THE PANTHER re
daktorius Jim Cinzarre ir vienas 
Kuwait skautų sąjungos vadovų.

* Lietuvių delegacijoje CSAE Kon
ferencijoje New Yorke š. m. liepos 
29-30 d. d. dalyvavo Tarptautinių 
Reikalų Skyriaus Vedėjas ps. Tomas 
Remeikis, Džiamborės Fondo Ve
dėjas s. P. Molis, Skautų Skyriaus 
Vedėjas ps. A. Saulaitis, Jr. ir Fil. 
Romas Kezys. Ta proga Tarptautinių 
Reikalų ir Džiamborės Fondo Vedė
jai turėjo pasitarimą abu skyrius lie
čiančiais reikalais. Aptarta lėšų tel
kimas Džiamborės Fondan, repre
zentacinės medžiagos ruošimas, fi
nansavimas ir reprezentacinių žygių 
perspektyvos artimoje ateityje;

IŠ VENGRU SKAUTŲ GYVENIMO

Vengrai skautai ir skautės, sudarą maždaug penkių tūkstančių brolišką šeimą, kaip ir lietuviai, išblaškyti vi
same pasaulyje tęsia sėkmingai skautavimo tradicijas, pradėtas prieš daugel metų Vengrijoje garsaus pasaulio skautų 
judėjimo dalyvio ir vadovo kunig. Paul Teleki. Vengrai skautai yra parodę lietuviams skautams daug broliškumo. 
Todėl, kaip dalį atsiteisimo, patiekiame skaitytojams keletą vaizdelių iš vengrų skautų stovyklų šią vasarą.

Š.m. birželio 24 - liepos 1 d.d. Ellicottville, N.Y. įvyko vengrų skautų ir skaučių vadovų lavinimo mo
kykla, kurioje dalyvavo virš šimto Šiaurės Amerikos vengrų skautų.

Skautas turi būti viskam pasiruošęs! Jauni vengrų vadovai 
praktikuojasi pionerijoje.

New-Yorko vengrų vienetas stovykloje W. Willington, Conn, 
liepos 2 - 9 d. išsirikiavęs užsiėmimams.
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Ir vengrų vilkiukai ruošiasi inspekcijai New-Yorko vieneto 
stovykloje.

Vengrų skautų programoje ryškią vietą užima tautinio lavi
nimo dalykai. Nuotraukoje matome vadovų stovyklos da
lyvius, besimokančius tautinių šokių.

Vadovų stovykloje ir linksmiau buna. Broliai mokosi "šalto
sios pagalbos ”...

Vengrų sesėms palapinių statymas atrodo sunkus, kaip ir... 
lietuvaitėms.

DŽIAMBORĖS FONDĄ 
PARĖMĖ AUKOMIS:

London, Ont.
1. Dr. A. Kaveckas ................ 10.00
2. Juodgalviai........................ 2.00
3. White Badge išplatinta ... 8.00

Simcoe, Ont.

1. V. Miceika ....................... 3. 00

Port Colborne, Ont.
1. ps. B. Simonaitis.............. 2.00

Welland, Ont.

1. Wellando Lietuvių Medžiotojų
Klubo"Lituanica"Valdyba . 25.00

2. K. L. B. Wellando Apylinkės
Valdyba .............................. 15.00

3. A. Ramanauskas.................. 1.00
4. V. Vitauskas ....................... 2.00

5. Cris Yordon .................... I.oq

St. Catharines, Ont.

1. St. Catharines Lietuvių Karių
"Ramovės" Valdyba........... 10.00

2. J. Grigas .............................. ,50
3. Pavardė neįskaitoma ....... l.oo

Niagara Falls, Ont.

1. S.Janušonis ....................... 2.00
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2. P. Balsas ............................ 2.00
3. E. Gudaitis ....................... 1.00
4. G. Janušonis ...................... 1.00
5. Žalgirio Vietininkijos

gerasis darbelis .......................50

Toronto, Ont.

1. V. Priščepionka................. 1.00
2. A.Ulba.............................. 1.00
3. B. Rakauskas...................... 1.00
4. Pavardė neįskaitoma...............50
5. P.Gulbinskas ................... 1.00
6. P. Mačiulaitis .................. 1.00
7. V.Jaskus ...................  1.00
8. J.Bilkis ............................. 1.00
9. V. Vyskupaitis .................. 1.00

10. B. Paks'tas .......................... 1.00
11. Pavardė neįskaitoma...............50
12. M.Činčius ........................ 1.00
13. A.Skrebūnas ..................... 2.00
14. K.Vekteris ....................... 1.00
15. Pavardė neįskaitoma ....... 1.00
16. K.Kaulius ......................... 1.00
17. E. Narušis ............  1.00
18. Pavardė neįskaitoma..... 2.00
19. K.Bubelis ......................... 1.00
20. S.Bubelis .................................. 50
21. J. Kriščiūnas ..............................50
22. J.Baltakys .................................50
23. B.Srubiškis ....................... 1.00
24. J.Červinskas .............;...... 1.00
25. J.Kiškūnas ....................... 1.00

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.

PAIEŠKOJIMAS
STASYS ČEPONIS ar J. GAIŽUTIS prašomi atsiliep

ti šiuo adresu: s. B. Vaitkevičius, 17 Cavendish St., 
Peterborough, Northants, England.

Visiems aukotojams Džiambo- 
rės Fondo vardu tariu nuoširdžiausią 
ačiū. Jūsų aukos padės mūsų skau
tiškam jaunimui dalyvauti tarptau
tinėse skautų stovyklose ir ten at
stovauti mūsų brangią Tėvynę Lie
tuvą ir vesti kovą dėl jos laisvės.

V. Gudelis
L. S. B. Džiamborės Fondo 

Įgaliotinis Kanadai’
Skautiškų pašto ženklų rinkėjų šeima auga. "Skautija Pasaulio 
Pašto Ženkluose skyriaus vedėjui ps. Romui Pakalniui Waterbury 
gandras atnešė LINĄ-ROMĄ. Sveikiname mielą bendradarbį 
ir Ponią.

"SKAUTŲ AIDAS"

v.sk.sl.Violetą Januševičiūtę 

ir dr. Julių Kelertą, Šiame numeryje psl. psl. 4, 5, 6, 9, 10 (žinoma, išskyrus Babūną!..), 
14 ir 17 nuotraukos G.Juškėno.

į. sukūrusius lietuvišką šeimos ži- r>
g dinį, laimingos ateities linki

I Toronto Šatrijos
| Tuntas

NIEKUOMET NEVĖLU UŽSIPRENUME
RUOTI "SK. AIDĄ". GERIAU VĖLIAU NE
GU NIEKADA!

AWWWVVWWWVWVWWVW^^ Šio Nr. viršelyje - sk. vyčių iškyla JAV rajone. Nuotr. R. Bričkaus
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