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MUMS RAŠO

j s. Vladui Bacevičiui,

1
 jo broliui JUOZUI Lietuvoje mirus, reiškiame 

brolišką užuojautą ir kartu liūdime -

Clevelando Pilėnų Skautų Tuntas 
ir Skautininkai

Mielą bendradarbį

s. Vladą Bacevičių,
netekus Lietuvoje mylimo brolio Juozo, 
užjaučia

"Skautų Aidas"

Didžiai Gerbiama Administracija!
Šios gimnazijos moksleivių Ateitininkų kuopa šįmet 

ėmė nagrinėti jaunimo skaitymo problemą. Bendrai, ką 
mūsų jaunieji skaito? Jeigu leidžiama, tai beveik šimtu 
nuošimčių metasi į komikus. Antroje vietoje stovi žurna
lai, trečioje pasakos, o tik ketvirtoje apysakos, romanai 
ir tai tik tarp didesniųjų. Dėl auklėjimo motyvų komikai 
draudžiami skaityti. Dėl lietuvybės motyvų labai neno
riai leidžiami skaityti žurnalai, o dar ypač vokiški, nes, 
bendrai imant, visi mokiniai iš Vokietijos. Taigi, norint 
duoti mokiniams ko nors skaityti, o ypač didesniesiems, 
tai yra vyresnių klasių mokiniams, reikia jieškoti lietu
viškų laikraštėlių ir knygų. Čia mes kaip tik randame 
sunkumų, kadangi pas mus stinga lietuviškų žurnalų, 
ypač vyresnių klasių mokiniams. Ateitininkai šįmet ryž
tasi užsiimti šio darbo: duoti mokiniams kuo daugiau lie
tuviškų skaitymų, kurie atitiktų jų skonį. Kiek mes ži
nom ir kiek išbandėm, “Skautų Aidas” yra geriausias žur
nalas. Mes dabar kreipiamės į Jus, prašydami padėti 
mums šią problemą išspręsti. Įstaigon, kur yra 45 moki
niai, ateina tik 1 ėgz. (siunčiam 2 egz. Adm.) “Skautų 
Aido”. Mes trokštame, kad kuo daugiau egzempliorių 
patektų į mokinių rankas. Taigi mes maloniai prašom 
Gerb. “Skautų Aido” leidėjus padaryti mums šią malonią 
dovanėlę sekančiais 1962 metais, prisiunčiant kiek gali
ma daugiau egzempliorių mokinių bibliotekai (skaitymo 
salei). Kaip būtų malonu, kad daugumas mokinių galėtų 
skaityti “Skautų Aidą”! Su Jūsų pagalba ir dosnumu ta 
svajonė galėtų tapti tikrove. Žinoma, jums tai galėtų būti 
apsunkinimas, tai mes pasiūlome pajieškoti geradarių, ku
rie užmokėtų metams prenumeratą, kaip kad mums da
ro “Ateitis”. Mes turime vilties, kad suprasite mūsų sun
kumus ir atjausit mus.

Omahos Romuvos vietininkijos adjutantą

s. v. v. si. Rimantą GužulaitĮ, 
jo mylimai mamytei mirus, broliškai užjau
čia ir kartu liūdi

Omahos Romuvos Vietininkija

Bružaitis Alf. 
(pirmininkas)
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KAUNO SENAMIESTIS ŽIEMĄ ADOMAS VARNAS

Žengiame

Visose skautiško gyvenimo srityse, įvairiuose veik
los pasireiškimuose, visuose vienetuose ir padali- 
'niuose, i naujuosius 1962 metus įžengus, gal po 
trumpos pertraukėlės praėjusių švenčių metu, vėl 
pradedamas darbas. Metų pradžioje kažkaip dau
giau ryžtamasi, kažko daugiau tikimasi. Tai žmo
giškai natūralu. Dažnas pasako:

— Na, kitaiš metais bus geriau. Šitaip gal ne vie
nas ir mes pasakėme. O tai jau gerai. Tai noras to
bulėti, gi tam nėra pabaigos. Kas dar neatlikta pra
ėjusiais metais, tebūna padaryta šiais; kas ne taip 
daryta, tebūna daroma geriau. Be klaidų dirbantieji 
neapsieina. Klystančiam svarbu klaidas pastebėti ir 
jas taisyti. Blogiausiai, kai per gerai pradedama apie 
save galvoti. Kai skiltis galvoja, kad ji ne tik vieto
vėje, bet ir visoje Sąjungoje geriausia, tai jau negir
tina. Kai draugovė mano, kad ji jau viską atlikusi, 
viską išbandžiusi, tai negerai. Aukštyn, pirmyn, drą- 
syn! Bet ne aklai, su ramiu apsidairymu, su būdin
gu skautišku įžvalgumu, su tobulėjimą skatinančia 
savikritika.

*
Šiais metais jau švenčiame 44-tąją Vasario 16-tąją. 

Tai pati brangiausia mūsų tautai šventė, tai minėji
mas dienos, kada buvo paskelbtas Lietuvos nepri
klausomos valstybės atstatymas mūsų sostinėje Vil
niuje. Dvidešimt dvi tokios šventės buvo iškilmin
giausiai atšvęstos laisvoje tėvynėje. Kitos dvidešimt 
dvi švęstos, priešams tėvynę okupavus. Šitokio ba

lanso akyvaizdoje nenaudinga būtų nusiminti ir vil
tį prarasti. Metai po metų ne pražūtį tautai artina, 
bet naują atgimimą, naują prisikėlimą Lietuvai. Rei
kia tik laukti ir išlaukti. Kiekviena Vasario 16-toji 
testiprina mūsų vienetus, tepajudina juos dar drą
siau žengti, tarnauti tėvynei - savai tėvynei, kurios 
spalvas visi nešiojame.

*

Šie metai mums, lietuviams, nėra paprasti ir eili
niai. Šie metai yra Maironio metai. Mūsų tautos di
dysis pranašas-poetas Maironis yra gimęs prieš 100 
metų. Šitai sukakčiai paminėti laisvojo pasaulio lie
tuviai skelbia šiuos metus Maironio metais. Jungian
tis su visa mūsų lietuviškąja bendruomene, mes ga
lėtume šiuos Maironio metus atžymėti Maironio var
do vasaros stovyklomis, naujai susikuriančiomis Mai
ronio draugovėmis, Maironio poezijos mokymusi, jos 
deklamavimu mūsų sueigų ir švenčių progomis. Bū
kime taip pat pavyzdingi ir solidarūs, dalyvaudami 
bendruose visų lietuvių Maironio pagerbimui ski
riamuose apvaikščiojimuose.

“Tn\'’Ts 
KAC t 
M."■
»r • . • t ’ ’'
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M A I R o N I S 

(1862 — 1932)

Jei po amžių kada

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis — 
Ar jiems besuprantamos bus?

Ką mums žada rytojus ? .. Tikėk, jei gali! 
Nes ir kaip begyvent ir kentėt be vilties? 
Rodos, Dievas užmiršo!.. o žmonės mieli, 
Palauk, iki rankas išties!

Tarp vargų-sopulių, be rasos ir žvaigždės, 
Mūsų mėlynos akys apteko kraujais;
Kam mirtis jas užmerkė, laimingas ilsės, 
Širdies nebekruvins vargais.

O tačiau mes, be ašarų jungą dienos 
Nešdami, be nakvynės keliaujame sau, 
Ar mums audros užkauks, ar kas kelią užstos, 
Aukščiausias, tarnaujame Tau.

Nei vaitoti, nei verkti nepratę visai, 
Vien atstatom krūtinę, apkaltą ledu 
Ne be žado širdies mes kokie milžinai, 
Bet sielą prakalbint sunku!

O, kad oro plačiau kiek pasekt krūtine! 
Kiek ten jausmo gilaus, nepradėtų jėgų!.. 
Ar tai viskas užmirs vien svajonių sapne? 
Ar žūsime keliais be darbų?

O, kaip kartais sunku! Ar kas norint supras? 
Bet gana! Ne be vardo mus audros išgriaus! 
Užgiedokime, vyrai, sau dainas linksmas! 
Kaip vyrai, keliaukim toliau!

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis_
Ar jiems besuprantama bus?

2

ASS Clevelande atšventė savo 37 metų 
gyvavimo sukaktį. Matome grupę aka
demikų su svečiais.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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MAŽOJ I LI ETŲ VA
Jeigu iš viso lietuvių tautai tenka dabar ir teko 

praeityje eiti dygliuotais keliais, tai dar sunkesnis 
likimas ištiko Mažąją Lietuvą. Prūsai, beveik be pa
galbos iš kitų giminių, po sunkių kovų buvo vokie
čių kolonistų pavergti ir, galima sakyti, išnaikinti. 
Išlikę gyvieji buvo suvokietinti ir pasidarė aršesniais 
vokiečiais negu tikrieji vokiečiai. Dabar buvusiems 
M. Lietuvos gyventojams plačiai išsibarsčius po Vo
kietiją ir nemažani skaičiui persikėlus i užjūrius, ten
ka dažnai užtikti lietuviškas bei apvokietintas pavar
des kaip “Pagalies, Jurgeneit” ir panašios. Žinoma, 
tie žmonės, kad ir su lietuviškomis pavardėmis, jau 
prarasti nebegrąžinamai.

Bet, vis dėlto, stebėtina, kad po 7 šimtmečių M. 
Lietuvoje lietuviškumas nebuvo galutinai išnykęs! 
Net gėda pagalvoti apie savus tautiečius, ypač apie 
buvusius vadus, kurių vaikai pabuvę vos dešimtį 
metų užjūriuose, jau lietuviškai nekalba!

Tas rodo, jog prūsai buvo atsparūs, bet tik dėl 
nepalankaus likimo buvo išnaikinti. Vokiečiams su 
savo sisteminga kolonizacija gal ir nebūtų pasisekę, 
jeigu jiems Į pagalbą nebūtų atėjęs maras, beveik 
ištuštinęs prūsų gyvenvietes.

Prūsams išnykus, galimybės Lietuvai turėti pla
tesnį priėjimą prie Baltijos jūros žymiai sumažėjo. 
Štai, kad ir paskutiniame kare okupuota Lietuva 
atgavo Klaipėdos sritį, bet kitas M. Lietuvos sritis 
rusai tiesioginiai prisijungė prie Rusijos. Nėra abe
jonės, kad vokiečiai bandys atgauti Rytų Prūsiją, 
bet' negalima būti tikriems, kad tas jiems pavyks. 
Yra neišmanėlių, kurie tvirtina, kad nereikia pyktis 
su vokiečiais, varant propagandą už rytinės M. Lie
tuvos prijungimą prie Lietuvos. Dabar viskas pri
klauso nuo rusų užsimojimų — ką jie numatę da
ryti su ta sritimi', sunku pasakyti. Nebent tas gali 
išryškėti tada, kai bus pasirašyta taikos sutartis su 
Vokietija. Taigi sakyčiau nėra nusikaltimas propa
guoti tos srities prijungimą prie Lietuvos, nes viena, 
tas ne nuo mūsų priklauso, o antra, vokiečiai neskai
tė nusikaltimu kolonizuoti tos srities ir išnaikinti 
prūsus. Be to, greičiausiai, net ir ateityje, neturėsi
me bendros sienos su Vokietija.

Sausio penkioliktąją dieną prisimename savąjį pa
jūrį. Žinoma, tik gražiais žodžiais. Mūsų jaunimas 
išeivijoje mažai domisi vandens sportu, retas atlieka 
karinę prievolę ar stoja savanoriu į laivyną, negir
dėti, kad kas griebtųsi jūrinių specialybių.

Reikia iš kitos pusės pasidžiaugti lietuvišku jau
nimu tėvynėje. Nors sakoma, kad viskas dirbama ne 
sau, bet vien turėjimas jūrininkystės mokyklos Klai
pėdoje padaro savo. Be to, laivų statybos įmonės, 
didelis žvejybos laivynas, kuriame dirba nemažai 
lietuvių nors ir rusų prižiūrimų, taip pat ir vandens 
sporto bei buriavimo augimas nepastebimai skleid
žia jūrines idėjas. Tas gerai, kad lietuviai, kad ir per 
prievartą išėjo į jūrą, nebepasiliko “ūkininkų tau
ta”, nes ūkininkystė be kitų ūkio šakų dažnai skursta.

Neringos žvejų kaimo kampelyje.

Danai irgi ūkininkų tauta, bet, pažiūrėkime, kokį 
laivyną jie turi.

Gal ateis laikas, kada ir išeivijos užkietėję buvę 
ūkininkai ir biurokratai supras jūros reikšmę. Tik 
gaila, kad lietuviškai kalbančio jaunimo jau bus ne
daug likę. Bruno
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LIETUVIŲ JAUNIMUI UŽ LIETUVOS

Mielas mūsų jaunime. Jums tenka augti ir" bręsti 
labai reikšmingų kontrastų laikais. Iš vienos pusės 
Azijos ir Afrikos tautos, dar niekad neturėję savų val
stybių, mažai kultūringos ir stabmeldės, mū'sų laikais 
kuria savas nepriklausomas valstybes, jieško tikrojo 
Dievo, labai sparčiai siekia kultūros ir civilizacijos. 
Iš kitos gi pusės mūsų sena Lietuva ir eilė kitų val
stybių bei kultūringų tautų pateko vergijon už jas 
mažiau kultūringų okupantų, tuose pavergtuose kraš
tuose labai jau nukentėjo kultūra, o ypatingai žiau
riai ir nekultūringai persekiojamas tikėjimas, bruta
liu būdu primetamas žmogų degraduojantis materia
lizmas. Mūsų laiko žmogaus protui bedievybė nepa
tiekia Įtikinančių argumentų, prieš tikinčiuosius rei
kia naudoti teroro priemones: atėmimas darbo, tar
nybos, šalinimas iš mokyklų, kalėjimas, trėmimas ver
gų darbams i Sibirą.

Po paskutiniojo karo žmonijos dvasios nuotaikose 
Įvyko daug kas naujo. Aišku, kad tos nuotaikos pa
mažu atima be karo ginklus iš tironų ir žmogaus są
žinės bei tikėjimo parsekiotojų. Ar tai įvyks sparčiau 
ar lėčiau, priklausys nuo tikinčiųjų ir laisvę mylin
čiųjų aktyvumo branginamus principus skleisti ap
link save.

Iš laisvos Lietuvos per įvairias vienuolijas lietu
viai pasiekė toli. Dar iš anų laikų turime jų ne tik 
Europoje, Amerikoje, o Indijoje, įvairiuos Pietų Ame
rikos kraštuos, Hawajuose. Aišku, kad šių laikų nau
jieji sąjūdžiai, Apaštalų Sosto šaukimas būtų pasie
kę ir Lietuvą, pažadinę dar daug daugiau jaunimo 
drąsiems žygiams. Lietuvoje augančiam jaunimui 
šiandien lemta kitokiu — tremtinių ir kankinių ke
liu nešti Dievą į bedievių valdomus Europos ir Azi
jos plotus.

Visų laikų ir visų tautų emigrantu bei tremtinių 
didelė dalis svetimuos kraštuos pasimeta. Tik tvir

tesnės dvasios, drąsesni, talentingesni nepraranda 
kūrėjų dvasios. Nenagrinėdami čia mūsų išeivijos ir 
tremtinių charakterio bei dvasios, negalime nekons
tatuoti šiuo metu svetur augančio lietuvių jaunimo 
drąsių ir plačių akiračių stokos. Yra gražių išimčių, 
yra energijos, idealizmo, talentų, bet permaža drą
sos ryžtis platesniems užsimojimams. Ypatingai ne
normaliai mažas skaičius iš lietuvių jaunimo tarpo 
pašaukimų kunigystėn ir vienuolių luomam Negali
me manyti, kad lietuvių šeimos būtų Dievo apvaiz
dos planuose išskirtos, rastos netinkančiomis aukš
tesniam tobulumo laipsniui, žmonijos atpirkimo mi
sijai. Priežastys yra kitos: gal perdidelis paskendi
mas menkavertėse smulkmenose, per kurių triukšmą 
siela nesugeba išgirsti Dievo balso, gal drąsos stoka 
to balso paklausant siekti didesnių dalykų menknie
kių sąskaiton. Kaip ten bebūtų, mūsų laiko jaunimui 
reikia daugiau susirūpinti kaikuriais reikalais, už ku
riuos atsakomybė teks šio laiko jaunimui.

Praeis nedaug laiko, ir lietuviai liks be savų kuni
gų Pietų Amerikoje, Australijoje, Kanadoje. Dabar 
ten ju permaža, yra net kelios vietos neprisišaukią 
lietuvio kunigo, tuose kraštuose besidarbuoją meke
no nepavaduojami, nepakeičiami peranksti pavargs. 
Iš dabartinio jaunimo tarpo turi ateiti naujų darbo 
draugų aniems padėti ir juos pavaduoti.

Vienuolijos nekuriamos vieno žmogaus amžiui, o 
šimtmečiams. Kasdieniniuos pokalbiuos lietuviai 
klasifikuoja lietuvių sukurtas vienuolijas į mažiau 
ir daugiau lietuviškas. Šiandien dar ir lietuviškiau
siomis skaitomos vienuolijos netrukus pakeis savo 
veidą ir dvasią, jeigu ten laiku neateis deramas skai
čius naujų lietuvių. Naivu laukti, kad vienuolinių 
bendruomenių pradinį lietuviškumą išlaikytų kas 
nors kitas, o ne naujos jaunimo kartos.

Kai vieną dieną — gal visai netrukus pasikeis lai-

Iš ASS šventės Clevelande gruodžio 2 
d. Garbės prezidiumas iš kairės į deši
nę s. V.Kamantas, stud, atstovas Š. Ma
šiotas, LSS Tarybos Pirmijos pirm. ps. 
A.Dundzila, A.L.B. pirm. St. Barz- 
dukas, fil. A. Gelažytė, skyriaus pirm. 
A. Giedraitis. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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kai Lietuvoje, ten ir aplinkui tuojau reikės didelio 
skaičiaus patyrusių ir pajėgių darbininkų — kunigų 
ir vienuolių. Iš kur gaus jų net pats Dievas, jeigu 
šio laiko jaunimas tuo reikalu nesidomės? Nuolat pa
tys sau kartokime, kad nebūtų mums garbės, jeigu 
kada nors Lietuvoje katalikams patarnauti turėtų ki
tataučiai kunigai.

Mes patys save išskirtume iš viso idealistų pasau
lio, jeigu tik iš šalies žiūrėtume, kaip visokios kilmės 
jaunimas naujuose sąjūdžiuose rikiuojasi ir eina pa
traukti žmoniją prie Kristaus, kurti gražesnę ateiti 
ne karų ir su karais einančio nuodėmių tvano keliu, 
o nešdami pagarbą ir meilę žmogaus žmogui.

Šios mintys tebūna mūsų laiko jaunimo mintys. 
Jos tebūna jaunimo organizacijų veiklos turinyje. Jos 
teranda sau vietos gerose asmeninėse draugystėse. 

Malda, pokalbiais, pasidrąsinimais raginkite vieni 
kitus atviromis akimis apžvelgti ir mūsų tautos atei
tį ir dabartinius žmonijos reikalus. Gera mintis, pasi
ryžimas ar tai pasirinkti kunigystę, vienuoliją ar im
tis kurio nors drąsesnio darbo yra reikalingi mora
linės paramos. Jauni žmonės tos paramos turi rasti 
ir savo jaunų draugų tarpe. Be to draugystės, orga
nizacijos būtų menkos vertės. Daugiau šviesos, drą
sos, platesnio akiračio!

Šia pačia proga visam lietuvių jaunimui linkiu ma
lonių Kristaus Gimimo švenčių, daug Dievo palai
mos 1962 metais.

Su nuoširdžia jums meile Kristuje

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS, 
KAUNO KOADJUTORIUS.

Skautai! Dėmesio! Svarbi Rezoliucija

Labai svarbus įnašas buvo padarytas į Lietuvos laisvi
nimo darbą 1961 metais. Senatorius Thomas H. Kuchel 
(R. Calif.) 1961 m. vasario mėn. įnešė į JAV-bių Senatą 
labai svarbią rezoliuciją, įregistruotą Senate šiuo nume
riu — S. Con. Res. 12. Kongresmanas Glenard P. Lips
comb (R. Calif.) įnešė tą pačią rezoliuciją 1961 m. vasa
rio mėn. 9 d. ir į JAV-bių kongreso Atstovų Rūmus, kuri 
įregistruota ten šiuo numeriu — H. Con. Res. 153. Ši re
zoliucija buvo paduota į Senato ir Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komitetus svarstymams. Štai šios rezoliucijos 
lietuviškas vertimas.
KUCHEL-LIPSCOMB REZOLIUCIJA (S. CON. RES. 12 

IR H. CON. RES. 153)
KADANGI komuhistų režimas Lietuvoje, ir dar 
dviejose Pabaltijo respublikose Estijoje ir Latvijoje, 
įvestas neteisėtais ar nedemokratiškais veiksmais; ir 
KADANGI Sovietų Sąjunga užėmė Lietuvą, Estiją, 
ir Latviją karinių pajėgų pagalba; ir
KADANGI Baltai — Lietuviai, Estai, ir Latviai — 
po komunistų kontrole buvo ir tebėra visų svarumu 
prieš komunistus; ir
KADANGI Lietuviai, Estai, ir Latviai trokšta lais
vės, kovojo ir mirė už savo nepriklausomybę; ir
KADANGI J.A.V. vyriausybė palaiko diplomatinius 
santykius su Pabaltijo tautų, Lietuvių, Estų, ir Lat
vių, vyriausybėmis ir pastoviai atsisako pripažinti 
jų pagrobimą ir priverstą “įsijungimą” Sovietų Są- 
jungon;
Dėlto tebūnie
NUTARTA, kad JAV Senatas ir Atstovų Rūmai 
paprašytų J.A.V. Prezidentą pristatyti Pabaltijo vals
tybių klausimą į Jungtines Tautas ir prašytų kad, 
J. T. reikalautų Sovietus: a) atitraukti Sovietų Są
jungos kariuomenę, pereigūnus ir kolonistus iš Lie
tuvos, Estijos, ir Latvijos; b) sugrąžintų visus Baltų 
tremtinius iš Sibiro,, kalėjimų, ir vergų darbo stovyk
lų; ir tebūnie
NUTARTA, kad J. T. pravestų laisvus rinkimus 
Lietuvoje, Estijoje, ir Latvijoje savo priežiūroje.

Ši rezoliucija jau susilaukė daug paramos amerikiečių 
ir lietuvių tarpe. JAV Užsienių Komitetas 1961 metais 
gavo per 80.000 laiškų, remiančių šią rezoliuciją.

Šią rezoliuciją remti sudarytas Americans for Kuchel 
-Lipscomb Resoliution komitetas. Komitetas sudarytas iš 
lietuvių, estų, latvių ir amerikiečių, susidomėjusių Pabal
tijo respublikų laisvinimo reikalu, šiam komitetui vado
vauja L. Valiukas-koordinatorius ir A. Skirius-asistentas 
koordinatorius.

Garbės komiteto nariai yra: San Francisco miesto bur
mistras — G. Christopher, Chicago miesto burmistras — 
R. J. Daley, Illinois valstybės gubernatorius — Otto Ker
ner, ir Oakland Tribune laikraščio redaktorius — W. F. 
Knowland. Vanagas

Worcesterio Vilkų skilties sueiga. Stovi si. A. Gedmintas.
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Skautija Pasaulio
Pašto Ž en kluose
Skyr. tvarko ps. R. Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr., Waterbury 8,Conn.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
3. Pašto ženklas

Prasidėjus didesniam pašto judėjimui, daug ne
patogumų ir gaišaties sudarydavo atžymėjimai ant 
laiškų apie įmokėtą sumą už laiško pristatymą gavė
jui. Anglijoje atsirado gera idėja — išleisti tam tik
rus ženkliukus, ant kurių būtų atžymėjimai apie su
mokėtą pinigų sumą. Laiško siuntėjui tereikia nusi
pirkti pašto įstaigoje tam tikros vertės ženkliuką, už
klijuoti jį ant laiško, laišką atiduoti pašto įstaigoje 
ar įmesti į tam tikrą dėžutę, ir žinai, kad laiškas bus 
pristatytas adrese nurodytam asmeniui. Tai buvo 
pašto ženklų išleidimo pradžia.

Patys pirmieji pašto ženklai buvo išleisti Anglijoje 
1840 m. gegužės 6 d. Tai buvo vieno peno vertės paš
to ženklas su karalienės Viktorijos atvaizdu, spaus

dintas juoda spalva, neperforuotas (nedantytas) ir be 
klijų. Pašto valdininkai ženklus turėjo žirklėmis at
kirpti iš viso lapo ir klijais priklijuoti ant voko.

Kadangi pašto ženklo įvedimas pasirodė esąs la
bai patogus išradimas, sutaupąs laiką ir darbą, ne
trukus pašto ženklai pradėjo pasirodyti ir kituose 
kraštuose. Angliją pasekė Brazilija, Šveicarija, Jung
tinės Amerikos Valstybės, Prancūzija, Prūsija, Suo
mija, Rusija ir kitos valstybės. Dabar nerasi krašto^ 
kuris neturėtų pašto ženklų.

Pradžioje pašto ženklai buvo leidžiami tik esant 
būtinam reikalui ir tik pačiais paprasčiausiais pieši
niais. Bet jau XIX amž. gale pradėta leisti ženklus 
su įvairiausiais piešiniais, daugiausia istorinėmis te
momis, o dabar kaikurios valstybės išleidžia tiek 
daug pašto ženklų ir dažnai be jokio paštinio reika
lo, kad net ir geri filatelistai lengvai nebesusigaudo.

Ant. Bernotas

LIETUVOS SKAUTIŠKIEJI ŽENKLAI
Filatelistų Draugijos LIETUVA biuletenis Nr. 4

Minint Nepriklausomybės 20 
metų sukaktį, 1938 m. liepos mėn. 
8-19 d. įvyko antroji Tautinė 
Skautų Stovykla. Tam įvykiui pa
minėti Lietuvos paštas perspaus
dino keturius pirmosios Tautinės 
Olimpiados (Scott Nr. B-42-46) 
pašto ženklus, su skautų ženklu ir 
užrašu “Tautinė Skautų-Skaučių 
Stovykla”.

Perspausdintų ženklų tiražas 
buvo 50.000 serijų. Pagal ženklų 
vertę 5ct. plius 5ct., 60ct. plius 
lOct. perspausdinta “Tautinė 
Skautų Stovykla”. Pirmasis per
spausdintas raudonai, o antrasis- 
juodai.

15ct. plius 5ct. ir 30ct. plius 10 
et. perspausdinta Tautinė Skau
čių Stovykla”. Pirmasis perspaus
dintas juodai, antrasis raudonai. 
Skautų stovykla vyko Aukštosios 
Panemunės pušynuose ant Nemu
no kranto. Lietuvos paštas šiam 
įvykiui paminėti ne tik pagami
no specialų antspaudą, bet vieno
je stovyklos palapinėje įsteigė 
pašto skyrių. Ženklų nuvertinimui 
buvo vartojamas ovalinis antspau

das su datos keitimu, o registruo
tiems laiškams guminis antspau
das su įrašu: "(R) A. Panemunė, 
Tautinė Skautų Stovykla Nr....”. 
Ant išsiunčiamų laiškų dar buvo 
klijuojamas oranžiniai raudonas 
ženkliukas, kurio viršuje, kairėje, 
buvo skautų lelijėlė, o dešinėje 
užrašas Jubiliejinė Stovykla”. Že
miau kairėje 1938, viduryje Gele
žinis Vilkas ir apačioje per visą 
ženkliuką storomis raidėmis — A. 
Panemunė.

Tuo pačiu metu skaučių sto
vykla vyko antrame Nemuno 
krante-Pažaislyje, keturių kilo
metrų atstume nuo skautų sto

vyklos. Čia irgi veikė Lietuvos 
pašto skyrius. Nuvertinimui ir re
gistruotiems laiškams buvo var
tojamas panašus antspaudas, iš
skyrus pakeitimą “Tautinė Skau
čių Stovykla”. Skautų stovykla 
ant išsiunčiamų laiškų nevartojo 
specialiai paruošto ženkliuko, bet 
naudojo perspausdinimą voko vir
šuje. Skautiškoje rūtelėje matėsi 
Pažaislio vienuolynas ir apačioje 
—1938 Pažaislis. Gretimai dviejų 
eilučių įrašas: “Lietuvos Skaučių 
Tautinė Stovykla”.

Pažaislis Lietuvoje žinomas ne 
tik jį supančios gamtos grožiu, 
bet ir didingais 17 šimtmečio vie-
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nuolyno rūmais, pasižyminčiais 
meno turtais ne tik viduje, bet ir 
išorėje. Šimtmečių bėgyje įvairių 
karų metu, praeinantieji vadai 
gėrėdavosi vienuolyno grožiu ir, 
... negalėdami jo viso su savimi 
pasiimti, pasistengdavo nors kiek 
jį aptuštinti. Jų tarpe ir prancūzų 
imperatorius Napoleonas Bona
parte, 1812 metais žygiuodamas 
į Rusiją, susižavėjęs vienuolyno 
grožiu, atminimui “pasiskolino” 
12 statulėlių.

Kompozitorius Aleksiej F.Lvov, 
sukūręs rusų carui himną,“Dieve 
saugok carą”, nesuradęs visoje 
Rusijoje gražesnės vietos, pasi
stengė numirti Pažaislyje ir yra 
palaidotas vienuolyno kieme.

Ar žinai?...
... kad Čekoslovakijos Respubli
kos kūrimosi metu, 1918 m. lap
kričio mėn. 7-25 d.d. 98 jūrų skau
tai buvo paskirti pašto tarnybai.
... kad 1951 metų Austrijos skau
tiškas pašto ženklas yra vieninte
lis ženklas, pagamintas vartojant 
tris skirtingus metodus. Būtent: 
cinkografiniu, plieno graviūra ir 
akmens graviūra. Taip pagamin
tas ženklas yra labai sunku sufal
sifikuoti.
... kad skautybės įkūrėjas Baden 
-Powell pirmą kartą tebuvo pa
gerbtas pašto ženkluose tik 1953 
metais. Tą padarė mažiausia pa
saulio valstybė Lichtenšteinas, iš
leisdama keturius skirtingos ver
tės skautiškus pašto ženklus su 
Baden-Powell paveikslu. Tas bu
vo padaryta 14-tos Tarptautinės 
Skautų Konferencijos metu, kuri 
įvyko Vaduz-Lichtenšteine, ren
kant skautų atstovus iš viso pa
saulio.
... kad Būrų kare — Afrikoje, 
Mefenkingo apsupimo metu, ber
niukai pasiuntiniai pradžioje nau
dojo asilus savo tarnyboje, iki at
ėjo įsakymas asilus pakeisti dvi
račiais, nes asilų mėsa buvo su
naudota maistui apsupimo metu. 
Berniuko paveikslas, kuris yra 
matomas ant Cape of Good Hope 
nr. 178 pašto ženklo, anglų kari
ninkų buvo paskirtas vadovauti

L. S. B. JAMBORĖS FONDĄ PARĖMĖ AUKOMIS:

1. K. L. B. Londono Apylinkės Valdyba $20.00 London, Ont. .Canada
2. K. L. B. Hamiltono Apylinkės Valdyba 5.00 Hamilton, Ont.
3. Detroito Jūrų Skautų Tėvų Komitetas 5.00 Detroit, Mich. , USA.
4. P. ir D. Judickai 6.00 London, Ont.,
5. A. ir O. Ratkevičiai 5.00 ••

6. J. Stulgis 2.00 ••

7. v.si. S. Pranckūnas 1.00 Toronto, Ont., Can.
8. Ant. Bumbulis 1.00 •• •»
9. V.Mikalčius 1.00 •• •*

10. v.si. Vyt. Macas .50
11. J. Juškevičius 1.00
12. vyr.sk. psl. N. Lukauskaitė 1.00 Hamilton, Ont.
13. L. Montvilas 2.00 Toronto, Ont. ,
14. B. Abromaitienė 1.00 ••

15. Neįskaitoma pavardė 1.00 ft ••

16. s. v. si. A.Dilkus 1.00 ft

17. Jurg. Preikšaitis 1.00 ••

18“. M.Tabulėnas 1.00
19. V.Bačėnas 1.00
20. L. Parkside Meat Mkt. 5.00 ••

21. 0. E. 4.00 it

22. V.Blockis 5.00 •• tt

23. A.Paulauskas 2.00 ••

24. v.sk. si. P.Saplienė 2.00 •• t«

25. Senkuvienė 2.00 ft it

26. J. Pacevičienė 2.00 It

27. A. Baltrušaitis 1.00 ft tt

28. sk. Ž. Sadauskaitė-Masaitienė 1.00 •• •• it

29. Z.Simonaitienė 1.00 •• it

30. J.Nacevičius 1.00 ft tt

31. V.Sičiūnas 1.00 tt tt

32. R. Gaižutis 1.00 tf t*

33. V. Kvedaras 1.00 •• tf

34. S. Treigys 1.00 •• tt

35. E. Abromaitis 1.00 •

36. J. Greičiūnas 1.00 tf tt

37. B.Ųrbelis 1.00 ft it

38. S.Sčepanavičienė 1.00 ft ft it

39. J. Žakevičius .25 It ft tt

40. J. Gataveckas .45 ft w
41. Z.Koenig 1.00 tt

42. J.Tumosas 3.00 ••

43. S.Barškėtis 1.00 •• ft

44. J.Kablys 1.00 tf

45. E. Cupliauskas 1.00 •• ft

Visiems aukotojams Jambores Fondo vardu tariu nuoširdžiau
sią ačiū.

Jūsų aukos padės mūsų skautiškam jaunimui vesti kovą dėl Lie
tuvos laisvės.

grupei pasiuntinių. Tikima, kad 
Baden-Powell buvo davęs pasiū
lymą minimo berniuko paveikslą 
panaudoti ant ženklo, pakeičiant 
dudu ženklus (nr. 179-180) su pa
ties Baden-Powell paveikslu, ku
riam jis nebuvo davęs sutikimo. 
Anksčiau ant anglų pašto ženklų

V. Gudelis
LSB Jamborės Fondo Įgal. 

Kanadai

tegalėdavo būti tik anglų karališ
kosios šeimos nariai.
... kad dviejų berniukų paveiks
lai ant Kubos 1954 m. skautiško 
ženklo yra vilkiuko Eduardo R. 
Alymeyda ir skauto Jese Antonio 
Molą.
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Klaipėda ir
(tąsa)

Palanga

Po parado nuėjome į stovyklą, kuri buvo čia pat 
pušyne. Neįmanoma žodžiais perduoti tikrojo įspū
džio, kurį padarė mums stovykla Palangoje. Nema
čiusiam sunku ją įsivaizduoti.

Stovykla užėmė didelį plotą, kuriame buvo atski
ros skaučių, skautų, paukštyčių ir vilkiukų stovyklos. 
Per tą didžiulį plotą pušyne ėjo šimtai takų, kurie iš 
abiejų šonų buvo nužymėti maždaug pusės jardo bal
tutėlio Baltijos smėlio juosta. Tos smėlio juostos bu
vo išpuoštos įvairiausiais raštais ir ornamentais, nau
dojant skujas, anglį, sutrintos raudonos plytos, ža
lios pušų šakelės ir 1.1. Jos buvo išrašytos tautiniais 
raštais, gyvulių, paukščių, gėlių stilizuotais ornamen
tais. Dažnai kartojosi Prezidento A. S. ir skautų įkū
rėjo B. - P. inicialai. Skautai ir skautės tą dieną su
kilo 5 vai. ryto ir išpuošė stovyklą iš vakaro surinkta 
medžiaga. Jiems nebuvo leista rinktis puošmenų pu
šyne 5 klm. skersmenio, kad nesugadintų natūralaus 
miško vaizdo. Kiekvienas skautas ir skautė turėjo pa
sirinkti raštą. Neleista buvo kopijuoti iš kitų.

Atėjom prie stalo, kur mūsų beveik tūkstantis sė
do pietų. O koks tasai stalas buvo! Negali būti nie
kur kitur kito tokio. Įsivaizduokite didžiulį apskriti
mą, rato pavyzdžiu, su stipinais, einančiais iš centro. 
Centre buvo pušis lyg rato ašis. Apie kiekvieną sti
piną buvo iškastas griovelis 18 colių gylio ir pėdos 
pločio, kad svečiai susėdę ant išorinio krašto galėtų 
patogiai pasidėti kojas. Kiekvienas tarpas tarp sti
pinų, sudarąs stalą, talpino 50 asmenų įskaitant 8 iš 
galo. Prezidentas ir Lady Baden-Powell sėdėjo vieno

"Povestuvinis tortas" plaunamas Clevelande. Tai D.ir A.Dun- 
dzilos, aplankę Clevelandą. Nuotr. Vi. Bacevičiaus

tokio stalo gale, skautų įkūrėjas ir ponia Smetonie
nė kito. Stalai buvo meniškai dekoruoti. Krašte bu
vo samanų juosta lėkštėms pasidėti, toliau juosta 
kerpių, vėl juosta samanų, likutis sudarė smailą tri
kampį, kur buvo dailiai išrašyti A. S. ir B. P. inicia
lai. Prie kiekvienos lėkštės buvo mineralinio vandens 
bonka ir ant stalo puikiausi užkandžiai — mėsa, žu
vis, daržovės, įvairios mišrainės Su grietine. Stalus 
puošė ir didžiuliai piramidiniai pyragai. Tai buvo 
tikra puota. Svarbiausia, kad visa tai buvo paruošta 
pačioje stovykloje iš tėvų bei kaimyninių ūkininkų 
suaukotų produktų.

Detroito Gabijos tunto Vilijos dr-vės sesės iškylauja. Vidu
ry Seserijos VSP v.s. K. Kodatienė ir draugininke A.Anužytė 
(pirmos eilės vidury). Nuotr. E. Rėklio

Vėliau mes lankėme atskiras stovyklas. Skautai ir 
skautės buvo sukilę auštant, visą rytą buvo parei
gose ir buvo nevalgę pietų, bet jie rikiavosi takuos, 
dainavo ir šūkiais lydėjo praeinančius svečius. Pu
šynas atrodė pasakiškai. Einant vingiuotais stovyk
los takais, beveik ties kiekvienu posūkiu mūsų lau
kė naujos staigmenos.

Specialios palapinės buvo įrengtos aukštiesiems 
svečiams su įmantriai paruoštom kėdėm, jei kuris 
iš jų užsimanytų pailsėti. Lady Baden-Powell pala
pinė buvo dekoruota tautiniais namų darbo audi
mais. Jai buvo padovanotas audinys, kuriuo ji la
biausiai grožėjosi. Prie Lordo Baden-Powell palapi
nės buvo jo biustas, skauto modeliuotas iš molio.

Svečiai buvo paprašyti kreida parašyti savo ini
cialus ant akmens, kad, vėliau juos iškalus akmeny
je, liktų šio apsilankymo amžinas paminklas.

Gaila buvo skirtis, kai atėjo laikas grįžti į laivą. 
Lietus tą dieną, atrodo, buvo sulaikytas tik Lietu
vos skaučių ii- skautų bendromis maldomis. Grįž
tant iš Palangos pradėjo lyti. Kai kurie mūsiškiai, 
belipdami į laivą, gerokai sušlapo. Lietuvos skautės 
ir skautai, su būdingu jiems nesirūpinimu savimi, 
stovėjo krante, permirkę iki siūlo galo, ir atsisvei
kindami mosikavo mums.

Mūsų vaišingi šeimininkai atsiuntė mums dar į 
laivą visą lagaminą lietuviškų juostų, kaklaraiščių, 
knygoms juostelių, kad kiekvienas iš šios kelionės 
dalyvių turėtų ką nors prisiminimui.

Mes jautėme, kad ši kelionės diena bus nepamirš
tama.
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Skyrių tvarko s. O. GES VENTA S, 
1803 So. 51st Avė. . Cicero 50, III.

Kaip mes žygiavom Lietuvoj
v. s. J. BULOTA 

(tąsa)

Kiekviena sueiga būdavo aprašoma smulkiai, ir 
dažnai būdavo pridedamos ir fotografijos mūsų pa
čių padarytos ir įrišamos j būrelio istorijos knygą. 
Ši knyga ir kita dokumentacija man buvo perduota 
1944 metų žiemą Radvilėnų gatvėje ir buvo mano 
rašomojo stalo stalčiuje — jos likimo nežinau. Norė
dami kuo nors skautiškumą technikoje atžymėti, mes 
nusprendėm sudaryti fondą ir patys pasigaminti bai
darių flotiliją. Nors aš 1930 metais jau buvau Karo 
Mokykloje, bet “vileiš iečiai” Technikos Mokyklos 
dirbtuvėse pradėjo gaminti 30 baidarių. Iš viso jie, 

berods, pagamino virš šimto baidarių, neskaitant as
meniškai pasigamintų. Viena baidare, mano brolio 
Juliaus, taip pat “vileišiečio” (dabar dipl. inžinie
rius, gyvenantis South Bend, Indiana, USA), aš 1943 
metais bežvejodamas ant Pakalnių Vidinkitos ežero, 
vadovavau kitų valčių tinklų traukėjams. Beveik vi
sos “vileišiečių” baidarės dalyvavo garsiose prof. s. 
St. Kolupailos baidarių flotilijose. Pirmoje Alytus- 
Kaunas ir paskutinėje Paneriai-Kaunas ir aš dalyva
vau. Iš pat pradžių “vileišiečiai” nusprendėm įkurti 
mokslo reikmenų krautuvę-kooperatyvą pačioje mo
kykloje ir per 3 metus tai įvykdėm, tam stropiai ruoš
damiesi. Kooperatyvas vis didėjo, tobulėjo, kainos bu
vo pigesnės, ir kooperatyvas davė gana dideles su
mas pelno. Iš šio pelno buvo skiriamos neturtinges- 
niesiems “vileišiečiams” pašalpos ir paskolos bei tas 
įgalino ir baidarių gamybą. Kooperatyvas išgyveno 
iki pat bolševikų invazijos ir, jei ne karas, greit būtų 
tapęs centrine braižybos reikmenų krautuve Kaune.

Anatolijus Dičius, dabar Kalifornijoje gyvenąs in
žinierius, operos solistės Dičiutės brolis, buvo geras 
muzikantas, na, ir dainininkas, nuo kurio neatsiliko 
ir Karanauskas, Stepas J., labai mokėdavo pradėti ir 
vesti daug dainelių. Aš mėgdavau dainuoti ir turė
jau labai stiprų balsą ir galėdavau padainuoti aukš
čiausias Kipro Petrausko dainuotas arijas. Prof. Šul
cas, kartą išgirdęs mane dainuojant, paprašė, kad aš 
dar padainuočiau, o paskui, nežiūrint, kad aš buvau 
jo kurso iš mėgiamiausių mokinių, t. y. mėgau ir su-

Bostono Lapinai, minėdami savo veiklos dešimtmetį, ant savo draugo Tautvydo Šležo kapo padeda gėlių vainiką.
Nuotr. R. Bričkaus
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pratau jo dėstomus dalykus, patarė man mesti mo
kyklą ir studijuoti dainavimą. Buvo ir daugiau ga
bių muzikų ir dainininkų “vilešiečių” tarpe. Tai ir 
nenuostabu, kad mes turėjome puikų orkestrėlį, na, 
ir savo chorą, taip' pat nenuostabu, kad apie mus 
bendrose iškylose, tuntų šventėse skautės susispies
davo.

Tuo metu, berods, Kaune buvo vienas tuntas, va
dovaujamas gana malonaus tuntininko v. s. Kuprio- 
nio, dabar, berods, Kalifornijoje gyvenančio. Tuntas 
darydavo tunto vadų sueigas, kur daugiausia aš ats
tovaudavau “vileišiečius”. Šiose sueigose ir susipaži
nau su kitais Kaune įsikūrusiais skautų-vyčių būre
liais — “Simano Daukanto”, “Vinco Kudirkos”, atski
ros rusų draugovės sk. vyčių būreliu ir dar keliais 
atskirais būreliais. Šios tunto vadovų sueigos buvo 
labai įdomios ir instruktyvios, nes jose galėjai matyti 
visą pagrindinę pirmojo Lietuvos skautų tunto veik 
lą, pažangą, spėti apie ateitį.

Taip mums besidarbuojant, 1929 mt. pavasarį ei
damas Laisvės Alėja, susitikau į Kauną neseniai per- 
sikėlusį s. Vladą Kv., buvusį mano draugininką Ute
noje. Jis tada gražiai kūrė ir plėtė Utenos “Basana
vičiaus” draugovę, o aš vilkiukus. Dėl to mes buvom 
labai artimi prieteliai, nors tepažinojom vienas kitą 
ne visai 2 metus. Dabar po keturių vėl susitikom. Aš 
baigiau 4-tą kursą A. T. M., o jis atvyko Kaunan me 
dicinos studijuoti, kurią baigė Austrijoje ir dabar ją 
praktikuoja Tėvynėje. Greit mūsų atsipažinimo kal
bos nukrypo skautybės kryptimi, ir mes nė nepaju- 
tom, kaip du ir pusę kartų su vaikščiojom Laisvės 
Alėja — apie 3 mylias kelio. Aš jam pasiūliau sujung
ti Kauno skautų vyčių būrelius į vieną vienetą.

Netrukus Saulių Namuose ir įvyko bendras visų 
skautų vyčių būrelių vadų, pavaduotojų ir šiaip no

rinčių dalyvauti susirinkimas. Pagaliau trys būreliai 
sutikom ir įkūrėm I-ją skautų-vyčių draugovę. Drau
gininku mano pasiūlymu išsirinkom minėtą s. Vladą 
Kv., o adjutantu dabartinį v. s. Vincą Kizlaitį, kinis 
vėliau pasirodė labai • darbštus ir nenuilstamas I-os 
skautų-vyčių draugovės visų reikalų ir bėdų bei lai
mėjimų nešėjas.

Nežiūrint, kad “vileišiečiai”, “kudirkieeiai” ir “ba- 
sanavičiečiai” stengėsi išlaikyti savistovumą, o kiti 
net to savistovumo praradimo baimės ir visai nestojo 
į draugovę, vis dėlto, mūsų daugumos paremiami, 
s-kai Vladas ir Vincas sugebėjo sujungti mus į dar
nią draugovę, kuri Lietuvoje iškilo į puikiausią ir pa
jėgiausią skautijos vienetą. Vladas buvo geras psi
chologas ir drausmės, tvarkos ir net, sakyčiau impo
zantiško pasirodymo mėgėjas. Būdamas už visus 
mus vyresnis amžiumi, laipsniu ir patyrimu, tą jis 
meistriškai atsiekdavo. Jo pravedamos bendros suei
gos tikrai būdavo impozantiškos. Jis kalbėdavo 
įtemptai, įtikinančiai, bet ir su jaunatviška šypsena. 
Draugovė augo visomis kryptimis bei stiprėjo eko
nomiškai. Jau pirmaisiais veiklos metais mes patys 
sukūrėm (“vileišiečiai”) ir pastatėm skautišką veika
lą Šaulių Sąjungos salėje. Žinoma, išplatinom tiek 
pakvietimų (iš anksto apmokamų), kad jei visi sve
čiai būtų atėję, tai nei į tris sales būtų nesutilpę. Pri
simenu kaip pagaliau man vienam teko eiti pas pre
zidentą A. Smetoną su platinamuoju pakvietimu. 
Gražiai susitvarkęs, pilnoje skauto-vyčio vasariškoje 
(trumpos kelnės) uniformoje, atidavęs vartų polici
jos apsaugai pagarbą, niekieno nesutrukdytas pra- 
marširavau prezidentūros pavasariškai gėlėmis pasi
puošusį sodą ir atsidūriau prieškambaryje pas prezi
dentūros adjutantą.

(tąsa kitame numeryje)

Montrealio vyčiai džiaugiasi žiemos 
iškyloje.
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Gamtos ir gyvulių
DRAUGAS

Skyrių tvarko D. Klimaitė - Dundzilienė, 
6559 So.Washtenaw Ave., Chicago 29,111.

Kalnų švilpikas
Viena voverių rūšis, mokslininkų vadinama Mar- 

mota, yra dažnai užtinkama Europoj, Aliaskoj ir 
Amerikoj. Tai maždaug 30 colių ilgio ir iki 20 sva
rų sveriantis gyvūnėlis, sidabriniai balta nugara, su 
barstytais juodais plaukais. Pilvas yra pilkas, o užpa
kalinės kojos šiek tiek rusvos. Galva juoda, gi apie 
akis auga juodi plaukai.

Švilpia ir šypsosi ...

Gyvenimui jie pasirenka augštas, akmenuotas vie
toves, ypač vasarą. Vaikščiojant tokiose vietose, ga
lima išgirst aštrų švilpimą, kuriuo jie perspėja savo 
draugus apie svetimų gyvių buvimą ir pasislepia. 
Dėl šio pavojaus skelbimo jie ir yra vadinami švilpi
kais. Ramiai, Įsibrovėliui nesijaudinant, pasėdėjus 
keletą minučių jie pradeda lysti iš savo slėptuvių, 
gi iš tolo juos galima matyt išsitiesusius ant plokščių 
akmenų ir akyliai stebinčius aplinkinius įvykius.

Yra spėliojimų, kad švilpikai žiemas praleidžia ur
vuose, o ne akmenotose augštumose. Todėl gal pa
vasari, maždaug gegužės mėnesį, juos galima užtikti 
žemesnėse vietovėse. Šiuo laiku jie būna sukūdę, ta-

Akylus švilpikas

čiau minkštu ir blizgančiu kailiu: įspūdingai atrodo. 
Per vasarą nutunka, sveria dvigubai daugiau negu 
žiemos metu. Jie minta visokiais žalumynais. Rug
pjūčio mėnesį galima matyt velkančius į urvus vi
sokią augmeniją, tačiau sunku atspėti ar guoliui, ar 
maistui.

Rudeniop švilpikai pasidaro ramesni, nustoja tiek 
daug švilpauti ir spalių mėnesį jau visai pasislepia.

Sniegui uždengus urvus, švilpikai jaučias saugiai, 
nes savo guolius yra įsikasę maždaug šešias pėdas 
po žeme.

Gyvulių mirties ratas
Žemdirbystėj naudojami nuodingi chemikalai iš

naikina daug laukinių gyvulių. Svarbiausia, kad žū
na ne tik nenaudėliai gyvūnėliai bei piktžolės, bet 
ir gyvenimui, gamtai naudingi vabalai. Beveik visi 
paukščiai, žvėrys, sliekai, bei daugybė vabalų yra 
naudingi žemės ūkiui. Ir visa tai vyksta šiuo būdu:

Javų laukai būna išpurškiami chemikalais, nes no
rima išžudyti kenksmingus vabalus. Tačiau šie che
mikalai gali apnuodyti kitus naudingus gyvūnus, 
pav. paukščius, kurie minta nenaudingais vabalais; 
sliekus, kurie yra naudingi žemės purenimui; bitės 
ir net žuvys.

Vakare, kai dienos darbai būna užbaigti ir kai ja
vai linguoja laukuose, žvėreliai ir paukščiai prade
da savo triūsą, beieškodami maisto laukuose ir pie
vose. Bet čia jie dažnai gauna galą, kadangi žalu
mynai, vabzdžiai bei sliekai, kuriais jie minta, būna 
jau užnuodyti.

Vienoj laboratorijoj buvo nustatyta, kad iš 460 
negyvų paukščių, vienas trečdalis buvo žuvęs nuo 
chemikalų. Pelėdos, belesdamos apnuodytas žiurkes, 
pačios padvesia. Neseniai buvo atrasti du negyvi
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GENĖS VARDADIENIS
Didžiulės baltos snaigės krito žemėn, pridengda

mos ją balta minkšta antklode. Snigo “ubago” kąs
niais. Tiršta vakaro prieblanda supo visą aplinkumą.

Genė skuba iš sueigos. Užbėga dar j vaisių krau
tuvę ir nusiperka gražių raudonų obuolių.

— Juk šiandien mano vardadienis, — pagalvojo 
Genė, tad vis tik kas nors užeis... Ir jos akyse pasi
vaideno tik ką buvusi sueiga, malonus skiltininkės 
pasveikinimas, sesių besišypsą veidai. Genė suspar- 
no žingsnius. Tačiau kas tai? — ji girdi verksmą. Su
stojo ir klausosi. Tikrai, kitoje gatvės pusėje verkia 
žmogus. Genė tekina perbėga gatvę ir atsiduria prieš 
didelius namus. Ant jo laiptų kiurkso susirietęs nedi
delis berniukas, raudonas nuo šalčio kojytes, vos ap
autas i kiaurus batukus, parietęs po suplyšusią ser
mėgėle.

— Kas yra, mažyti, ko verki? — pasilenkus klau
sia Genė. Vaikutis, išgirdęs švelnų moterišką balsą, 
pakelia ašarų pilnas akutes ir drebančiomis lūputė
mis vos girdimai prataria:

— Šalta . . .
Tolimesnį atsakymą vėl nutraukia verksmas. Genė 

nebežino ką daryti. Palikti jį ir eiti namo? — Gaila 
vaikučio — juk jis sušals. lieškoti jo tėvų? — Ji ilgai 
užtruktų ir ką tada pagalvotų mamytė taip ilgai ne
sulaukdama jos grįžtant iš sueigos? Genės galvoje 
šimtas klaustukų. Ji pasižiūri į vaikutį. Sutinka mal
daujantį ašarotą vaikučio žvilgsnį ir daugiau nebe- 
dvejoja. Ūmai paima berniuką ant rankų, apsupa jį 
jį savo apsiaustu ir skuba.

Tačiau kur? Genė nė pati nežino, bet eina. Vai
kutis ramiai guli jos glėbyje, bet, pajutęs Genės 
žvilgsnį, pakelia akis ir neramus “namo” išsprūsta 
iš jo lūpų.

— O kur tavo namai? — klausia Genė. Vaikutis 
valandėlę neatsako, tik vėliau tyliai prašnabžda:

— Prie tilto ...
Dabar ji žino. Perėjusi kelias vien vargšų apgy

ventas gatveles, atsiduria netoli tilto. Beeidama pa
siveja kažkokią moteriškę.

— Ar nežinai, geroji, kieno šis vaikutis? — paklau
sė Genė. Nepažįstamoji smalsiai įkišo nosį Genės 
glėbin.

— Fui, panele, visai be reikalo tokį brudą neši.

Detroito Gabijos tunto Vilijos d-vės 
sesės patenkintos ...

Nuotr. E. Rėklio

karveliai, kurie buvo tiek prisilesę nikotino, kad pa
kaktų nunuodyti keturis žmones.

Vasarą ir žiemą medžiai taip pat būna purškiami 
chemikalais. Nuodai lapuose išbūna iki rudens, kol 
nukrenta ir supūva. Šias puvenas suėda sliekai. Pa
vasarį šiuos sliekus sulesa paukščiai, ir patys padve
sia. Ši mirties grandis yra neužbaigiama. O gal ji 
net ir žmogų pasiekia?

Kaip yra žinoma, bitės apvaisina sodų ir laukų 
augmeniją. Tačiau didelis bičių trūkumas yra jau
čiamas. Jos taip pat yra išnaikinamos chemikalais, 

nors medaus ir neužkrečia, nes prieš sunešdamos 
medų į korius, žūva.

Vienam derlingos žemės akre turėtų būti nuo 
1,000,000 iki 3,000,000 sliekų; skaičiuojama, kad jų 
svoris turėtų būti lygus besiganančių galvijų svo
riui. Sliekai išpurena žemę, išlygina drėgmę, ir taip 
pat pristato žemei reikalingą maistą, pavyzdžiui — 
lapus. Sliekai ištikrųjų yra nepavargstantieji ir ne
apmokamieji žemdirbiai. Tačiau jų likimas irgi toks 
pat, kaip ir kitų gyvūnų.
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"Čigonėliui duos, duos pririšę prie tvo
ros” Detroito Gabijos tunto Vilijos 
dr-vės skautės žaidžia,

Nuotr. E. Rėklio

Čia to girtuoklio Antano vaikas... — pradėjo mote
riškė. Genė pasiklaususi, kur jis gyvena, nuėjo.

Prie pat upės spinksėjo žiburėlis. Genė pabeldė 
į surūkusios, pilkos trobelės duris. Niekas nei prašė, 
nei durų jai atidaryti nesiskubino. Tad ji pati keliu 
pastūmė duris ir kone griūte Įgriuvo i mažutį kam
barėlį.

Prie popieriais uždangstyto lango stovėjo suklypęs 
stalas, apverstas viskuo: ir indų, ir drabužių, ir kny
gų — galėjai čia rasti. Ąsloje žaidė du visai mažyčiai 
vaikai. Vyriausia mergaitė 9-10 metų, kažką maišė 
puode ant ugnies. Ir štai dabar, kada Genė čia įžen
gė, visas tas kambarėlis, visi kas jame buvo, be galo 
nustebo. — Kaip? Tokia graži panelė pas mus? Ko 
jai reikia- — kalbėjo tuščios kambario sienos, sukly
pęs stalas, indai ir kt.

— Ar čia gyvena Antanas N ... ? — pertraukė mir
tiną tylą Genė. *

— Taip, čia — tyliai pratarė vyriausioji mergaitė.
Genė atbloškė apsiaustą ir pastatė berniuką ant 

žemės.
— Ar čia tavo broliukas? — glostydama gelsvas 

berniuko garbanas paklausė vyresnių mergaitę.
— Taip, tai Jurgutis, mano brolis — jau drąsiau 

atsako mergaitė.
Žodis po žodžio, ir netrukus Genė ir Onutė buvo 

geriausios pažįstamos. Onutė papasakojo, kad ma
mytė serga tėvelis dažnai grįžta girtas ir jie net 
juodos duonos kartais neturi. Genės akyse sužibo 
ašaros. Širdimi ir lūpomis tvirtai pasižadėjo visomis 
jėgomis padėti šiai vargingai šeimai.

Tolimiausiame kambarėlio kampe kažkas sunkiai 
sukosėjo. Ir Genė tik dabar pamatė ten lovą.

— Tai mamytė, — paaiškino Onutė.
Genė priėjo prie lovos. Pagyvenusi, bet dar nese

na moteriškė nustebusi pažvelgė į ją. Genė paklau
sė kas yra, ką skauda. Negalėdama daug kuo padėti, 
pataisė patogiau ligonės lovą, paliko pinigų vais
tams ir prižadėjo rytoj vėl užbėgti. Išeinant, visų 
žvilgsniai nukrypo į ją — uniformuotą skautę.

— Jūs skautė, — nedrąsiai pratarė Onutė.
— O, ar esi kada nors kai ką girdėjusi apie juos?
— Ne, tik per Kalėdas, antai, Vyšniauskų šeimą 

aplankė tokios pat uniformuotos mergaitės, pasiva
dinusios skautėmis, tai ir aš mačiau..., — liūdnai 
pasakojo mergaitė.

— O, ar pas jus nebuvo per Kalėdas jų?
— Ne, nebuvo.
— O, tau ar patinka skautės? — vėl klausė Genė.
— Labai patinka.
— Na, gerai. Kitą kartą daugiau apie jas pašne

kėsim, o dabar laikas bus man namučių keliauti.
— A, beje, būčiau užmiršusi!
Ir Genė ėmė rišti obuolių maišelį. Vaikučių akys 

vėl įsmigo į ją, o kai Genės rankose pasirodė didžiu
lis raudonas obuolys, Jurgutis net suplojo rankutė
mis.

Apdalinusi vaikus obuoliais, likusius atidavė ser
gančiai motinai. Ir tik dabar išėjo į gatvę.

Genė jautėsi laiminga. Žengė tvirtu, plačiu žings
niu, visai negalvodama, ką sakys mamytė ar atėju
sios pasveikinti draugės.

Štai jau bažnyčia, o už jos visai netoli Genės na
mai. Staiga Genė sustoja. Pravirus šventoriaus varte
lius tyliai varsto vėjas. Genė įsmunka į šventorių. 
Ten stovi žvaigždžių aureole vainikuota Nekalčiau
sioj! ir lyg mote moja jai prisiartinti. Pribėgusi Ge
nė suklumpa prie statulos kojų ir apkabinusi šaltą 
marmurą tyliai pravirksta . ..

— O Motina, padėk man..., — ir ašaros krinta 
tyliai, kartu su snaigėmis, po Marijos kojų.

Šešupės Nendrė

* Nepatyręs varge, nepažinsi laimės.

13

15



UŽKEIKTI TURTAI BOKŠTO KALNO URVUOSE.

Kadaise sraunios Vilnios pakrantėj ant Bokšto kalno 
puikiuose rūmuose gyveno labai turtingas didikas. Savo 
turtų galo nematė. Rūmų kambariai buvo užversti 
auksu, sidabru, įvairiausiomis brangenybėmis, kaurais, 
kailiais, deimantais kaišytais ginklais ir brangiais indais.

Turtuolis turėjo vienturtę dukterį, kuri garsėjo savo 
grožiu, bet taip pat buvo žinoma, kad ji puikuolė ir 
kietaširdė. Niekindavo visus, kas tik jai pirštis mėgino, 
laikydama nevertais jos. Puikuolė iš gyvųjų mylėjo tik 
savo šunį ir gaidį ir niekuomet su jais nesiskirdavo. 
Kai mirė jos tėvas, jinai paveldėjo rūmus, žemes ir vi
sas brangenybes. Tada pasidarė dar nesukalbamesnė.

Vieną vakarą į rūmų kiemą užklydo elgeta. Iš to
limų kraštų beeidamas, pamatęs puikius rūmus, manė 
juose nakvynę rasiąs, pavalgyti gausiąs, o gal ir šiokią 
tokią paspirtį ateičiai. Bet skaudžiai nusivylė. Vos tik 

pravėrė kiemo vartus šuo šoko į jį, ėmė draskyti rūbus 
ir skaudžiai įkando į koją. Besidairydamas pagalbospa- 
matė lange stovinčią gražią mergaitę gardžiai besijuo
kiančią, o ginti nė nemanančią. Tokio beširdiškumo už
gautas senis sušuko:

- Kad tu kiaurai žemę prasmegtum su visais savo 
rūmais ir turtais!

Tą naktį Vilniuje siautė baisi audra. Juodų debesų 
kamuoliai sukosi viršum miesto, lietus kaip iš kibiro 
pylė, vėjas medžius laužė, stogus draskė, o žaibų 
žalčiai kas sekundę raižė juodus debesis. Perkūnas taip 
smarkiai trenkė į rūmus, kad toj vietoj, kur jie stovėjo, 
nė žymės neliko.

Daug metų praėjo po to įvykio. Žmonės pasakoja, 
kad naktimis Bokšto kalne požemy girdimi verksmai ir 
dejavimai, šunies lojimas ir gaidžio giedojimas.

Toronto mažieji Kalėdų Senelio sulaukė.

Nuotr. St.Dabkaus
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Sesės nori Seneliui padeklamuoti. Torontas. Nuotr.St.Dabkaus

Vieną vakarą kažkoks jaunikaitis, Vilniaus mies
tietis, išėjęs pasivaikščioti, atsidūrė ant Bokšto kalno. 
Bekopdamas gerokai pavargo, tai kalno viršūnėje atsigu
lė pasilsėti ir užmigo. Per miegus girdėjo po žeme šu
nies staugimą ir gaidžio giedojimą/Taip pat išgirdo 
moters balsą, prašantį įeiti į urvą pasimelsti už nubaustą 
nusidėjėlę, kuriai įsakyta saugoti turtai už tai, kad gy
va būdama nemokėjo tinkamai jų, sunaudoti. Malda ją 
išgelbės nuo bausmės, o jam teks visi turtai, kurie yra 
požemiuose. Gelbėtojas turėjo paimti visus maldai rei
kalingus daiktus,o pradėtoji malda turinti būti pabaigta. 
Jeigu šito neišlaikytų, visa amžinai dingtų.

Rytojaus dieną jaunikaitis pasiėmė maldaknygę, 
kryžių, dvi vaškines žvakes su žvakidėmis, nuvyko į 
Bokšto kalną ir bematant rado urvo angą.

Kai įėjo į platų mūrytą urvo koridorių, toli pa
matė menkutį žiburėlį, kuris besiartinant vis darėsi aiš
kesnis, nors nebuvo matyti,iš kur jis atsirado. Pasieniais 
stovėjo didžiulės skrynios, o jose gulėjo maišai aukso, 
geležimis apkaustytos statinės kupinos brilijantų, rubi
nu ir perlų, dėžutės su įvairiomis brangenybėmis, čia 
pat stovėjo labai gražaus darbo auksiniai ir sidabriniai 
indai, gulėjo ginklai, brangiais akmenimis kaišyti, 
auksinės grandinės, brangūs diržai.ir kitokios brangeny
bės. Tuos nesuskaitomus turtus saugojo nepaprasto gro
žio mergina. Ji buvo baltais rūbais pasipuošusi. Veidas 
ir rankos buvo tokios baltos, tarytum visa būtų iš balto 
marmuro, ir darė akmeninės statulos įspūdį.

Jaunikaitis pastatė ant skrynios kryžių, šalimais 
žvakides su žvakėmis, jas uždegė, į visus keturis šonus 
pašlakstė švęstu vandeniu ir atsiklaupęs ėmė karštai 
melstis. Kai atkalbėjo "Angelas Dievo..." pradėjo 
skaityti ilgas Dovydo psalmes, mergaitė sudrebėjo, iš 
krūtinės išsiveržė sunkus atodūsis, o veidai pamažu ėmė 
rausti, gaivėti ir nušvito gyvybės ženklu. Jau jaunikai

tis įpusėjo skaityti psalmes, kai ūmai, nežinia iš kur, 
kilo vėjas, o degančios žvakės ėmė smarkiai tirpti, - 
taip, kad liepsna negalėjo apgaubti labai ilgų knatų, 
kuriuos reikėjo apkirpti, bet jaunikaitis neturėjo kuo , 
nes pamiršo pasiimti žirkles. Užuot pirštais apžnaibęs, 
sumišo ir pertraukė maldą. Tą patį momentą tamsoje 
pasigirdo skaudūs dejavimai ir pilnas sielvarto šauksmas:

- Amžinai esu žuvus 1
Gulėjęs prie merginos kojų šuo pakėlė galvą ir 

skaudžiai sustaugė. Kažkur toli urvo gilumoj pasigirdo 
prakirus juokas ir atsimušė į urvo vingius.

Žemė prakiuro, ir stovėjusios pasieniais aukso skry
nios ir kitos brangenybės ėmė grimsti. Kai jaunikaitis 
antru kartu užsidegė žvakes, nebematė nei turtų, nei 
juos saugojančios merginos, tiktai toj vietoj, kur jinai 
stovėjo, pamatė šiek tiek nuo paviršiaus pakilusį šulinio 
sankertinį, o jame lyg krauju dažytą vandenį. Nepa
kenčiamas oras pripildė urvą ir privertė jaunikaitį neš
dintis.

(Iš P. Vingio "Vilniaus Padavimų”).

LIETUVIŠKI ŽAIDIMAI

4. Vilkas ir Žąsys.

Žaidėjai, sustoję vienas uz kito, laikosi vienas kito 
skverno. Priešais pritūpęs, vienas žaidėjas (vilkas) krapš
to žemę. Pirmutinis eilėje žaidėjas (žąsinas) klausia:

- Vilkai, vilkai,ką kasi? 
Vilkas: - Duobelę. 
Žąsinas: - Ko ieškai? 
Vilkas: - Adatėlės. 
Žąsinas: - Ką* siųsi? 
Vilkas: - Maišelį.

Žąsinas: - Ką dėsi?
Vilkas: -Žąselę.
Žąsinas: - Iš kieno pulko?
Vilkas: - Iš tavo.
Žąsinas: - Aš neduosiu.
Vilkas: - Aš pagausiu.

Vilkas puola žąsų gaudyti iš galo. Žąsinas jas gina. 
Taip gaudo iš eilės nuo galo, kol visas išgaudo. Tada 
vilką ir žąsiną ima vaidinti kiti žaidėjai ir žaidimą 
pradeda iš naujo.

5. Vanagėlis.

Žaidėjai pasiskirsto poromis ir sustoja už vienas kito 
vorele. Tai "gaideliai" ir "vištelės". Voros priešakyje 
nugara į kitus žaidėjus atsistoja vienas žaidėjas - "Va
nagėlis". Vanagėlis šaukia: "Bėkit, gaideliai, bėkit, 
vištelės, vanagėliui reikia mėsytės, bėkit, gaideliai, 
bėkit, vištelės ..." Paskutinė žaidėjų pora persiskiria 
ir bėga - vienas į kairę, kitas į dešinę voros pusę. 
Jų tikslas, nepapuolus vanagėliui į nagus, susitikti voros 
priešakyje ir vėl susikabinti rankomis. Kol gaidelis ir 
vištelė dar nėra susitvėrę rankomis, vanagėlis gali kurį 
nors pasigauti. Jei jam tai pavyksta padaryti, tai buvęs 
vanagėlis su pagautuoju sudaro naują porą ir sto
jasi į voros priekį. Vanagėliu tampa nepagautas 
žaidėjas. Jei nepavyksta pagauti, tai gaidelis ir viš-
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Kalėdų Senelis apklausinėja vilkiukus.

Torontas. Nuotr.St.Dabkaus

tele susikabinę rankomis stojasi voros priekyje ir va
nagėliui vėl tenka šaukti: "Bėkit, gaideliai, bėkit 
vištelės"... Žaidimas yra gana gyvas ir linksmas.

6. Varna.

Šiam žaidimui reikia dviejų metrų (yardų) plo
tyje nubrėžti dvi lygiagrečiai einančias linijas. Viena 
žaidėjų eilė sutupia prie vienos linijos, kita - prie 
kitos. Kiekvienas žaidėjas pasiima rankomis už kulnų 
arba įsiremia į klubus. Žaidėjų eilės kalbasi tarp sa
vęs: - Varna, varna!

- O ko, ko?
- Kur pats tavo?
- Kretingoj.
- Ką ten veikia?
- Batus siuva.
- Su kuo siuva? Kokiu dratu ?
- Yla siuva, šilko dratu, kas dienelę 

po du batu, dra-ta, ta, ta.
Tai pasakę priešingų eilių žaidėjai susiremia pe

čiais ir stengiasi vienas kitą nustumti už linijų. Kurios 
eilės žaidėjams pavyksta daugiau priešininkų nustumti, 
ta ir laimi žaidimą. Šį žaidimą galima kartoti kelis 
kartus ir laimėjimą nuspręsti iš didesnio skaičiaus lai
mėjimų.

7. Katė ir Pelė .

Iš žaidėjų tarpo išrenkami du žaidėjai. Vienas yra 
"katė", kitas "pelė". Likusieji žaidėjai sudaro ratelį ir 
susikabina rankomis. Vadovui davus ženklą, katė ve
jasi pelę. Visi žaidėjai padeda pelei, bet kliudo katei. 
Kai pelė nori išbėgti iš rato, žaidėjai pakelia rankas ir 
ją praleidžia. Tuo tarpu katei visi praėjimai uždaromi. 
Žaidimas tampa dar judresniu, kai paskiriamos dvi 
katės. Kada pelė pagaunama, abu žaidėjus pakeičia 
kiti žaidėjai iŠ ratelio. Kituos_e šio žaidimo varijantuose 
sudaromi įvairių formų rateliai - labirintai.Katė ir pe
lė negali landžioti tarp rankų, bet turi bėgti pro vartus .

8. Ridiko Rovimas.

Vienetas padalinamas į dvi komandas. Vienos ko
mandos žaidėjai susėda ant žemės prie vienas kito ir 
susikabina. Iš antros komandos ateina du žaidėjai,'kurie 
vaizduoja "Motiną" ir "Tėvą". Jie tarp savęs taip kal
basi:

- Žmonel, žmonel, kiaulės darže!
- Išvaryk!
- Ar duosi už tai ridikėlį?
- O kur dėjai, kurį vakar gavai?
- Pasidėjau ant lentynos, marga vištelė už

skrido ir numetė, degla kiaulytė pribėgo ir 
suėdė.

- O kur pats buvai?
- Svečius lydėjau.
- O kur tavo vaikai buvo?
- Paskui mane sekė.
- Na gerai, štai ridikėlis, išsirauk, tik lapų 

nejrutrauk !
Tėvas, pasikvietęs į talką savo "vaikus", bando "iš
rauti ridikėlį". Kitos komandos žaidėjai vaizduoją ri
dikus spiriasi, nesiduoda išraunami. Tačiau dažnai pa
sitaiko, kad komandų eilėje antrasis vaikas nepajėgia 
išlaikyti pirmojo, ir tas yra "išraunamas". Komanda iš 
kurios išraunamas "ridikas", laikoma laimėjusia. Po to 
komandos keičiasi vaidmenimis. Pasikalbėjimas turi 
daug varijantų. Labai dažnai kalbasi tarp savęs pirmieji 
komandų žaidėjai, kurie tuo atveju vaizduoja "Tėvą" 
ir "Motiną". Patariama pirmuosius žaidėjus parinkti 
stipresnius.

(Paruošė Atlanto JAV Rajono Vilkiukų Skyrius).
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MIELOSIOS SESĖS PAUKŠTYTĖS IR BROLIUKAI VILKIUKAI

Sis Skautų Aido lapas yra Jums. Pabandykime šiuos uždavinius išspręsti ir viso būrelio lapus sudėję į vieną 
voką iki sekančio mėnesio 1 d. pasiųskime sesei ALEI NAMIKIENEI, 6041 So. FAIRFIELD AVE. , 
CHICAGO 29, ILL.

Ant kojytės kepurytė...........................................................................................................................................................

Kai jauna buvau - kaip rožė žydėjau, kai pasenau akis įgijau, o per tas akis ir pati išlindau.............................................

Įrašykime

G - r - s - a u - ė

Nudažykime langelius,

trūkstamas raides:

a-d-ia j-o-t-s

kurie yra pažymėti taškučiu:
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JOKUSKWTM
Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia ................................................................................................ 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

PAKELIUI Į JUODKRANTĘ 
J. MESYS

Iš knygos “Kuršiu Neringa”

Už poros šimtų metrų plieno pilkumu sublizga 
tarp kalnų pušaičių ir retokų lapuočių Kuršių ma
rios. Iš karto jų tik siauras ruoželis tematyti, tačiau 
juo tolyn, juo platyn marių vaizdas.

Kuršių marios — ši savotiška sekli lagūna, užute
kis, į kuri įteka vandeningas Nemunas, — bene di
džiausia šios rūšies Baltijos įlanka.

Marios ištįsusios netaisyklingu 98 kilometrų ilgio 
trikampiu. Jo plotis ties pagrindu — iki 46 kilometrų, 
o plotas — 1613 kvadratinių kilometrų. Marios ne- 
vandeningos: giliausios vietos įlankoje teturi 6,5 
metro. Su Baltija Kuršių marios susisiekia neplačiu 
sąsiauriu, kurio rytiniame krante yra Klaipėdos jū
ros prekybos ir žvejybos uostai. Tas pats sąsiauris 
ir atkerta nuo žemyno siaurutę (nuo 400 metrų iki 
14 kilometrų pločio) Kuršių Neringą.

... Kelias vingiuoja kalvomis išraižyta vietove. 
Štai jis užkopia ant Meškos Galvos kalno, o paskui 
lėtai bėga nuo jo žemyn. Maždaug ties aštuntuoju 
kilometru toli dešinėje sutviska kartais melsvas 
kartais pilkas ruoželis — Baltijos jūra. Nuo vėjo pa
linkusios, iškrypusios apkerpėjusios kalnų pušaitės 
čia kiek prasiskleidžia, savo apvaliomis lajomis su
darydamos amžinai žaliuojantį puslankį. Jame dar 
labiau išryškėja pajūrio apsauginių kopų kalvagūb- 
ris, žėrintis savo geltonu smėliu, tokiu pat pastoviu 
ir amžinu, kaip pušaičių žaluma. Už dantyto kopų 
gauburio — jūra, akyratyje susiliejanti su dangumi. 
Kiek jau amžių ji skalauja mūsų senojo žemyno kran
tus! Vasarą jūra mėlynai raibuliuoja, apsnūdusi sau
lės kaitroje; rudenį ji pilkėja, vakario sukeltų bangų 
vagojama; žiemą, užėjus audringam vėjui, kai purs- 
lojančios bangos puola krantą, veržiasi kopų link, 
skalaudamos, laužydamos, rausdamos jų papėdes, 
jūra darosi tamsi, niūri.

Kuriuo metų laiku bežvelgtum į Baltiją iš Kuršių 
Neringos, stovėsi neapsakomo grožio sukaustytas. 
Retas gamtovaizdis! Čia ir am žinai ošianti, žaliuo
janti giria, sulaikanti smėlio antlėkius, ir geltonuo
jančios kopos, apsaugančios neriją nuo pustomų 
smilčių, ir be paliovos ūžianti Baltija, ritenanti savo 
vilnis Neringos kopų ir girių link...

Pažvelgus nuo Meškos Galvos kalno, priešakyje 
matyti tamsiai žali Juodkrantės miškai, iki kurių, dar 
kene ne dešimt kilometrų kelio.

Tad traukime toliau!
Baltija slepiasi nuo mūsų. Vieškelis pasisuka ir 

slenka per mišką išilgai Kuršių marių. Jos šiose vie
tose tankiai apaugusios nendrėmis.

Ties devintuoju kilometru prasideda vadinamasis 
Eiguvos alksnynas, o už poros kilometrų — Meška- 
duobė. Ar kadaise čia būta meškų, nežinia. Juod
krantės ir kitų vietovių gyventojai nieko aiškesnio 
negali pasakyti, iš kur kilęs šis visiems gerai žino
mas vietovardis.

Žvejų laivas Kuršių mariose ...
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Jau arti Juodkrantė. Prieš pat gyvenvietę kyšo La
pių kalnas, arba Lapnugaris. Kaip apie meškas, taip 
ir apie lapes dabar čia niekas nieko nežino. Kiek 
toliau, kairėje, — “Gintaro įlanka”, turinti beveik 
taisyklingą kiaušinio formą. Nuo Kuršių marių ją te
skiria du siauručiai smėlio rėželiai.

Seniausieji Juodkrantės gyventojai Mikas Picas, 
Martynas Cvikis ir Jonas Skrandis apie “Gintaro įlan
ką” gali daug papasakoti.

— Mums tėvai kalbėjo, — paprastai pradede jie, — 
kaip tai buvę...

Seniau čia buvo klampynė, kurioje styrojo retos 
nendrės. Žmonės bijodavo eiti: įtrauks gyvą į šituos 
šaltus, drėgnus kapus — nė ženklo niekas neras. Ke
lias lenkė tą raistą didžiuliu lanku per mišką. Nie
kas nedrumstė šios vietovės ramumo, kol.. .

XIX amžiaus viduryje stambus pirklys M. Baec- 
ker ir laivų savininkas W. Stantien apsiėmė iškasti 
gilų farvaterį laivams plaukti iš Juodkrantės į Klai
pėdą. Hidrotechniniams darbams atlikti čionai buvo 
atplukdytos net keturios žemkasės. Ant marių kran
to išdygo greitomis iš lentų sukalti laikini barakai. 
Juose apsigyveno iš visos nerijos ir net iš Klaipėdos 
krašto subėgę vargdieniai, kurie vylėsi iždirbti porą 
grašių. Netoliese buvo įrengta dirbtuvė. Prasidėjo 
vandens kelio kasimo darbai.

Vietos žmonės nusistebėjo pamatę, kad Baecker 
ir Stantien labai domisi iškasimu Kuršių marių dug
no smėliu. Iškastas smėlis būdavo kruopščiai rūšiuo
jamas, perkošiamas. Jau 1855 metais mariose ties 
Juodkrante buvo rasta daug puikaus, stambaus gin
taro. Neretai būdavo aptinkami net kumščio dydžio 
gabalai. Nesibodėta ir smulkesniu gintaru: jis bū
davo dirbtuvėse sulydomas į reikiamo dydžio ir for
mos gabalus.

Ramus nerijos žvejų kaimelis pergyveno tikrą gin
taro karštligę. Juodkrantė, turėjusi anuomet 150 gy
ventojų, virto gintaro verslovės centru, tikru Pabal
tijo Eldorado, kurio barakuose įsikūrė 600 darbinin
kų. Gintarui kasti buvo atgabentos 22 garinės kasi
mo mašinos. 1867 metais šio “šiaurės aukso” buvo 
iškasta daugiau kaip 36 tonos, 1883 — jau virš 75 to

nų, o iš viso nuo 1860 iki 1900 metų — apie 2.250 
tonų.

Atsirado apsukrių vyrukų, kurie pergudraudavo 
godžius pirklius. Iš ryto jie ateidavo į darbą, nešini 
kepalu duonos, kurio minkštimas būdavo išgnybtas, 
likdavo viena pluta. Vakare tas pats kepalas keliau
davo namo, sausakimšai prikimštas gintaro...

Vėliau kasyklas paėmė į savo rankas Prūsijos vals
tybė. Gintaro gamybai jose ėmus mažėti ir vėliau 
visai sustojus, imta ieškoti gausesnių telkinių. Jie 
buvo aptikti Prūsijoje, ties Palmininkais. Ten pla
čiai išsivystė gintaro gavyba, o Juodkrantės pama
rys aptilo, nors čia liko dar nemaža gintaro. Iki pat 
antrojo pasaulinio karo vietos gyventojai įvairiais 
primityviais būdais žvejojo, arba, kaip čia sakoma, 
“kešerojo”, gintarą. Tais laikais ir gimė liaudies po
sakis: “Juodkrantė ant gintaro sėdi”.

“Gintaro karštligė” turėjo ir vieną teigiamą pa
sekmę. Iš farvaterio išmestas ant kranto smėlis ilgai
niui susigulėjo, h- juo buvo nutiestas dabartinis ke
lias palei marias ik pat Juodkrantės. Kasyklų vieto
je atsirado “Gintaro įlanka”, o joje iškastas smėlis 
buvo suverstas į seną liūną; čia išdygo eigulių na
mai. Tik kiek aukščiau, anapus kelio, dar liko apie 
pusę hektaro, apaugusio nendrėmis. Čia ir dabar pa
vojinga žmogui koją įkelti.

... Kelias iš dešinės aplenkia aukštą kalvą, kurią 
puošia lieknos pušys. Už kalvos atsiveria pačios 
Juodkrantės reginys.

Juodkrantė — viena seniausių nerijos' žvejų gy
venviečių. Raštuose minima, kad jau 1509 metais 
šio kaimo žvejai buvo gavę kai kurių privilegijų. 
Kaip daugumoje ano meto gyvenviečių, Juodkran
tėje pirma buvo pastatyta (1650) karčiama, o tik po 
šimto metu — pradinė mokykla. Juodkrantė žymiai 
išaugo XVIII. amži .us pabaigoje, kai čionai atsikėlė 
smėlio užpustyto Karvaičių kaimo gyventojai. Jie 
įsikūrė gyvenvietės pietuose, sudarydami Naująją 
Juodkrantę. Vėliau abi šios gyvenvietės susiliejo. 
Nuo praeito šimtmečio vidurio Juodkrantė tapo ži
noma vasarviete, garsia savo paplūdimiu.

Agilos įlankos švyturys Preiloje.
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IŠ KETURIŲ ŠALIŲ
• Jubiliejinės stovyklos organizacinę komisiją sudaro: 
LSS Jūrų Skaučių Skyriaus vedėja jur. psk. D. LUKO- 
ŠIŲNAITĖ, LSB Skautų Skyriaus vedėjas jųr. sktn. E. 
VENGIASKAS ir Akademinės Jūrų Skautų korp. “Ginta
ras” pirmininkas jūr. psk. L. SLĖNYS.
• Už artimo pagalbą ir gyvybių išgelbėjimą, Čikagos jū
rų skautų “Baltijos Jūros” tunto nariai s. Bronius JUO
DELIS ir vyr. vi. Julius BUTKEVIČIUS yra apdovanoti 
GYVYBĖS GELBĖJIMO kryžiumi.
• Jūrų skautija Detroite lapkričio mėn. 19 d. atšventė 
savo sėkmingos veiklos garbingą sukakti, kuri praėjo iš
kilmingoje ir pakilioje nuotaikoje.
• “LK Šarūno” laivo Detroite vyr. valt. PETRULIONIS, 
neseniai grįžęs iš karinės tarnybos, pašauktas atgal, vėl 
laikinai, turėjo atsisveikinti su aktyvia veikla “Šarūno” 
laive ir mielais šarūniečiais.
• Jūrų skautijos prieteliai ir bičiuliai v. s. dr. V. ČEPAS 
ir dr. S. BIEŽIS žada dalyvauti Jubiliejinėje Jūrų Skau
tijos stovykloje.
• Clevelando jūrų “Budžiu” įgulos vadas jūr. v. sktn. V. 
PETUKAUSKAS ir Los Angeles jūrų skautų budžių vie
netų vadovas jūr.ps. S. MAKAREVIČIUS pirmieji atsiun
tė savo vadovaujamų vienetų 1961 metų veiklos apyskai- 
tinius pranešimus.
• Hartfordo jūrų skautai ir vadovai ruošiasi atvykti į 
Jubiliejinę 1962 metų stovyklą su savo vadovais.
• Detroito jūrų skautų “Šarūno” laivo jaunesniųjų jūrų 
skautų vieneto vadovas v. v. A. PESYS š. m. lapkričio 
mėn. 24-25 d.d. lankėsi Čikagoje ir ta proga jaunių orga
nizaciniais ir kitais jūrų skautų reikalais turėjo pasitari
mą su LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedėju.
• “Baltijos” tuntas Detroite savo veiklos dešimtmečio su
kakčiai atžymėti išleido specialų sukaktuvinį leidinį.
• Š. m. lapkričio mėn. 24 d. Jūrų skautijos akademinė 
korporacija “Gintaras” atšventė savo ketverių metų sėk
mingos veiklos sukaktį. Tų pastarųjų ketverių metų lai
kotarpyje korp. “Gintaras”, kurios nariai be išimties išau
gę iš jūrų skautų eilių, išvarė gilią vagą skautinėje, aka
deminėje ir kultūrinėje veikloje.

Korp. “Gintaro” nariai, nuo pat pirmųjų savo skauta- 
vimo dienų, yfa tampriai surišti su jūrų skautijos judėji
mu ir vienetų veikla. Ketverių metų savo veiklos kelyje, 
buvo pagrindiniais ramsčiais ir vadovais lietuvių jūrų 
skautijos pasireiškimuose ir praktiniame darbe. Broliai 
gintariečiai šiandien gali būti statomi pavyzdžiu akade
minio skautavimo ir bendradarbiavimo su jaunesniaisiais 
broliais bei atskirais vienetais LSS nariams.
« Clevelande j. v. s. V. PETUKAUSKAS laikinai perėmė 
jūrų skautų laivo vadovavimą.
• Bostone organizuojasi nauji jūrų skautų vienetai.

LSB Jūrų Skautų skyriaus vadovybė sveikina Jūrų 
skautus ir vadus su 1962 metais. Gero Vėjo 1
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Sekantis Skautų Aido numeris skiriamas Jūrų 
Skautijos 40-ties metų sukakčiai atžymėti.

Clevelando jūrą skautės Kaziuko mugėje. Nuotr. G. Juškėno

JŪRŲ SKAUTAI VOKIETIJOJE
(Iš Jūrų Skautijos Istorijos)

1947 m. vasario mėn. 2 d. Freiburge susidarė pirmoji 
jūrų skautų valtis “Baltija”. Tuojau buvo suorganiziuoti 
paruošiamieji buriavimo kursai, kuriems vadovavo dau
giausia iniciatyvos organizavimo darbe parodęs P. A. Rau- 
linaitis. Sąjūdis praplito. Ankstyvą pavasarį susidarė jau 
ir mergaičių valtis, vėliau pasivadinusi “Udru” vardu.

1947 m. kovo-balandžio mėn. suruošiami praktiški bu
riavimo kursai Boden ežere, netoli Constanza. Vėliau jie 
dar pratęsiami gegužės 21-28 d.d. Pagaliau liepos 1 d. su
daromas jūrų skautų laivas “Neringa”. Jam vadovauja 
vyr. valt. Ged. Balukevičius. Šiame laikotarpyje laivas 
pasiekia didžiausią įgulos narių skaičių.

1948 m. gegužės mėn. 10 d. vėl atsiranda galimybė bu
riavimui. Ruošiama iškyla Ueberlingene, o rugsėjo mėn. 
dviejų savaičių buriavimo kursai.

Sparčiai vykstanti emigracija nepraeina ir pro vandens 
mylėtojus, jūrų skautus, nutraukdama skautavimą ir bu
riavimą. ‘ V. M.

Čikagos jurų skautės po kelionės grįžta stovyklom
Nuotr. L.Knopfmilerio
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1 wultluOP i masti didžioji šernui
KAIP VYKSTA VAJUS ?

Nors su sausio pradžia pasibaigė "S. A", vajaus pirmoji pusė, tačiau tegauta tik arti trečdalio metinio prenu
meratų skaičiaus.

Tiesa, kai kurie vienetai labai puikiai pasirodė. "Baltijos Jūros" Jūrų skautų tuntas Čikagoje atsiuntė pinigus 
už 100 prenumeratų, "Aušros Vartų" tunto Čikagoje pavienė platintoja s. R.Kučiauskienė atsiuntė 54 papr. ir 4 gar
bės prenum. Bostoniškis ps. C.Kiliulis per savo vienetą atsiuntė 52 papr. ir 3 garbės pren. Jų įkandin seka New Yorko 
ir Omahos vienetai, bet ... daug kas dar tyli ... Laukiama visų vienetų ir platintojų prideramo įnašo.

Sesės ir broliai pasispauskime !

Jūsų "SA" Administratorius

1962 m. "S. A". Garbės Prenumeratoriai: g
1 1. Dr. A.Kaveckas, London, Ont., Canada
8 2. Kostas Nenortas, Dorchester, Mass. , USA. g
i 3- Ant. Andrulionis, Boston, ” " 8
i 4- Ap. Treinys, Boston, " g
g 5. Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y.,
g 6- Zigmas Jankus, Cleveland, Ohio, " 8
i 7- VI. Vijeikis, Chicago, Ill., ” g
i 8- V. ir J. Leonai, Palos Park, Ill. , " g
8 9. Vasario 16 Gimnazijai. "Aušros Vartų" tuntas, g

Chicago, Ill., " |
§ ' 10. •» •» « ” *’ *• 5?

LSB - ANGLIJOS 
VIETININKU A

* Nottinghame tapo atkurta ten 
anksčiau jau veikusi "Liūtų" skiltis. 
"Liūtų" skiltis vėl pradėjo veikti nuo 
1961 metų spalių mėn. 9 dienos. 
Skilčiai vadovauja skautas R. Zavec- 
kas. Nottinghamo skautų tėvų ko- 
mitetan išrinkti: p. K. Bivainis, p. 
R. Pauliukonis, p. B. Oželienė, p. M . 
Gurkauskienė ir p. O. Bacevičienė.
* Bradford© "Geležinio Vilko" drau
govės 10-metų veiklos sukaktis buvo 
atžymėta 1961 m. lapkričio mėn. 
25 dieną iškilminga sueiga. Šioje 
sėkmingai pravestoje "Geležinio 
Vilko" d-vės šventėje dalyvavo 
L. S. B. Anglijos Vietininkijos v-kas 
ps. Br. Zinkus, Anglijos Rajono Vadas 
ps. J.Alkis su žmona, LSS Anglijos 
Rajono Vadeivė ps. G. Zinkienė. Not
tinghamo skaučių vadovė E.Zavec- 
kienė ir v.s. R.Spalis.

* Anglijos Rajono leidinio "Budė
kime" vyr. redaktorius prof. Rafaelis 
Sealey ir jo žmona vyr.sk. psl. Dan
guolė Sadūnaitė - Sealey dabartiniu 
metu lankosi J.A.V-bėse.Po trumpo 
apsilankymo Čikagoje pas sesės Dan
guolės brolį p. J. Sadūną, jie bent 
iki 1962 m. vidurio apsistos Seattle, 
Washington, kur prof. R. Sealey dirbs 
vietiniame universitete. Vyr..skautė 
psl. D.Sadūnaitė-Sealey yra "Budė
kime" leidinio redaktorė ir LSS Ang
lijos Rajono vadijos narė. Prof. R. 
Sealey yra anglas visa siela atsidavęs 
lietuvių kalbai ir lietuviams.
* L. S. B. Anglijos Vietininkijos psl. 
J.Maslausko ryžtingai vadovaujama 
korespondencinė skiltis paskutiniu 
metu išsiplėtė į korespondencinę 
draugovę.
* Anglijos Rajone dedamos v. s. R. 
Spalio iniciatyva pastangos įsteigti 
skautininkų ramovę. Manoma , 

kad steigiamoji ramovė po švenčių 
pradės veikti.
4 Neseniai išėjo naujas Anglijos Ra
jono leidinys "Budėkime", kurį 
broliai ir sesės kartu leidžia. Reikia 
pasakyti, kad leidinys "Budėkime" 
stropiai paruoštas ir tvarkingai iš
leistas. O. G.

LSB - ARGENTINA

* Buenos Aires mieste (Argentina) 
dabartiniu metu veikia vienas skau- 
tų-vyčių būrelis. Šiam būreliui jau 
ilgesnį laiką ištvermingai vadovauja 
ps. S.Babronis. Sueigos būna prave
damos vieną kartą į mėnesį. Prie 
dabartinės vietinės ekonominės pa
dėties veiklos sąlygos ir galimybės 
yra gana ribotos. Būrelio nariai įsi
jungė į visuomenišką darbą, nes 
pagal gautas žinias lietuviškais rei
kalais Argentinoje tenka rimtai 
susirūpinti. Mūsų broliai Argentinoje 
pilna žodžio prasme budi lietuvybės 
tarnyboje. Stengiamasi į bendrą dar
bą įtraukti kiek galima daugiau 
jau Argentinoje gimusio mūsų jau
nimo, bet šie užsimojimai nėra leng
vai įgyvendinami.

Artėjant s.gen.T.Daukanto mir
ties antrosioms metinėms, būrelio 
nariai nutarė jam pastatyti pamink
linę lentą prie lietuvių bažnyčios. 
Bet ir čia kyla lėšų klausimas. Rei
kia manyti, kad mūsų kituose kraš
tuose gyvenantieji broliai skautai 
parems skautų vyčių būrelį Argen
tinoje, kad s.gen.T.Daukantui skir
toji paminklinė lenta taptų tikrove.

O. G.
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AUSTRALIJOS RAJONAS

Adelaide, S. A.

("Vilniaus" Tuntas)

* Tuntas Tautos Šventėje. 
Tuntininko s.v. v.si. inž. R.Urmono 
iniciatyva, rugsėjo 9 d. tunto sueiga 
buvo skirta tinkamai paruošti prie 
Liet. Namų esantį Vėliavų Sodelį 
iškilmėms. Skautiškai, apdairiai ir 
kruopščiai tvarkytas ir visas tunto 
būklo rajonas.

Adelaidėje šiais metais Tautos 
šventės minėjimas buvo rugsėjo 10 d. 
Skautams teko garbė rytą pakelti vė
liavas. Darniomis gretomis viene
tai uniformuoti atžygiavo į pakė
limą ir didžiuoju saliutu atidavė pa
garbą mūsų tautinei trispalvei, Aus
tralijos vėliavai ir Lietuvos karių- 
veteranų spalvoms. Iškilmių rytą 
tuntą vedė s. v. kand. Ramūnas Dunda.

Popiet suruoštame minėjime 
paskaitą skaitė ps.A.Gavelis.

Tuntas tą dieną dalyvavo ir vė
liavos pakėlime prie Šv.Kazimiero 
koplyčios, vėliau išklausydamas 
Sv. Mišių.
* Išradingumas. Rugsėjo 3 d. 
Liet. Namuose vykusiame, Moterų 
Sekcijos suruoštame, madų parade 
aktyviai dalyvavo vyr. skaučių Ga
bijos skilties skautės. Susilaukta 
nuoširdžių pagyrimų suprojektuotoms 
ir pagamintoms suknelėms - mode
liams.
* Du svarbūs p os ėd ž i a i . Ra
jono Vadas v. s. V. Neverauskas ir 
Vilniaus tunto tuntininkas rugsėjo 24 
d.sukvietė Adelaidėje esančių skau- 
tų-čių vyr. vadovus pasitarimui. Tai 
buvo daugiau nei tunto vadijos posė
dis, nes jame dalyvavo be tunto 
skautų skyriaus 4 narių ir skaučių 
skyriaus 2 atstovių ir 2 Rajono Vadi
jos nariai. Posėdyje aptarti III Ra
joninės Stovyklos vadijos reikalai ir 
jos sąstatas, nes stovykla bus Adelai
dėje, ir jos administracija komplek
tuojama "Vilniaus" tunte. RV pasi
ėmė stovyklos viršininko pareigas.

Ypatingai daug dėmesio skirta 
priešgaisrinei apsaugai, nes stovyk
lausime vidurvasarį. Paaiškėjo, kad 
girininkija, kurios ribose numatyta 
stovyklavietė, ne tiktai kad duos 
apsaugos priemones, bet ir apmokys 
iš tunto narių sudarytą priešgaisrinės 
apsaugos komandą. Tiekimo ir ap
rūpinimo srity jau dabar daroma žy-

Džiugo tunto sesės, atvykusios į sueigą. Melboumas - Australija .
Nuotr. R. Cibo-Cibulskio

gių, kad iš visos Australijos suva
žiuojantiems skautams-ėms reiktų 
vežtis tik asmenines stovyklavimo 
priemones.

Antra posėdžio dalis buvo "Vil
niaus” Tunto vadijos branduolio pa
sitarimas. Tuntininkas R. Urmonas 
pabrėžė, kad skautų veiklos pobūdis 
yra ne tiek jaunimą masinti į skautų 
eiles, kiek taip išugdyti vienetus, 
kad jaunuoliai patys susidomėję 
skautybe, rastų sritį, kurioje tei
giamai išlietų susikaupusią paauglio 
ir jaunuolio energiją.

Yra žinoma, kad nariai tunto 
vienetuose įvairuoja pagal esamo 
lietuviško jaunimo skaičių. Šiuo me
tu Adelaidėje yra daugiau jaunuolių 
ir pradžiamokslių vaikų. Dėl to Vla
do Putvio Skautų Vyčių Būrelis yra 
išaugęs ligi 15 narių ir vis dar di
dėja. Paukštyčių ir vilkiukų būriai, 
dėl tos pačios priežasties, yra itin 
gausūs ir darbingi.

Posėdyje svarstytos ir tunto glo
bėjo s. J. Vanago mintys, kaip tuntas 
per savo būklą galėtų geriau patar
nauti Adelaidės lietuvių visuomenei 
bei jaunimui, nes daug organizacijų 
renkasi Lietuvių Namuose, kurie kar
tu yra ir būklo rajonas. Taip pat ap
šnekėti ir ps. Vacį. Šulco pasiūlymai, 
kurie buvo tuntininko pareikštų pa
geidavimų ribose. Tai specifiniai 
12 - 16 metų amžiaus skautukų rei
kalai, jau anksčiau diskutuoti vyčių 
tarpe, nes vyčiai rodo susidomėjimo 
jaunesniųjų brolių problemoms.

Pasitarimų vakaras praėjo dar
bingai. Iškelti klausimai bus toliau 
svarstomi tunto vadijoje.

Sesė Neverauskienė besitarian
čius vaišino užkandžiais, kava ir 
pyragaičiais.
* Susituokė iždininkas. Rug
sėjo mėn. pradžioje susituokė "Vil
niaus" Tunto iždininkas Donatas 
Dunda su mokytoja Kristina Var
naite. Po jungtuvių jaunavedžiai 

tuojau išvyko į Flinders Range trum
pų atostogų.

Vestuvių proga abiems jaunave
džiams "Vilniaus" Tuntas .linki daug 
laimės. A.L.Ž.
* Iškyla. Draugininkui J. Morkūnui ir 
būrelio vadui A. Zamoiskiui vado
vaujant, DLK Vytauto Didžiojo 
draugovė ir jaunųjų skautų būrys 
spalių 9 d. traukiniu buvo išvykę 
vienos dienos iškylom Vakare visi 
grįžo kupini įspūdžių ir patyrimo. 
Su jaunaisiais iškylavo ir keli pa
tyrę vyčiai. A.L.Ž.
* Skautininkas - kultūrinin
ką s . Spalio 22 d. Lobethal mieste
lyje, S.A., netoli Adelaidės, buvo 
atidarytas miestelio muziejus, ku
riame surinkta šio miestelio istorija 
nuo pačių pirmųjų ateivių - 20 vo
kiečių šeimų (jų tarpe galėjo būti ir 
lietuvis, nes užtinkama pavardė 
Warnas, nuo Karaliaučiaus). Šio mu
ziejaus steigėjas ir pirmasis kura
torius yra mums gerai žinomas s. Jo
nas Vanagas.

Atidarymo metu, kuriame daly
vavo Pietų Australijos Premjeras 
Sir Thomas Playford ir Federalinis 
Imigracijos Ministeris p. Downer, 
br. Vanagas buvo atitinkamai pa
gerbtas ir jo nuopelnai iškelti.

Mums tenka džiaugtis ir di
džiuotis, kad savo tarpe turime šį 
kuklų ir darbštų skautininką, kuris 
per paskutinį dešimtmetį savo ramiu 
darbu tikrai daug prisidėjo Lietuvos 
vardo išplatinimui australų tarpe.

Pagerbdamas br. Vanago darbą, 
bei jį vertindamas ir džiaugdamasis 
jo pasisekimais, Rajono Vadas, ly
dimas ps. V. Šulco, dalyvavo muzie
jaus atidarymo iškilmėse. sk.A.Inf. 
Sydney, N. S. W.
("Aušros" Tuntas)
* Jaun. Skautų "Žalgirio" d-vė, 
vadovaujama savo draugininko v. v.
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A.Alčiausko, spalių 29 d. iškylavo 
Inglebume. Į d-vę paskutiniu metu 
įstojo dar du nauji broliai. D-vės 
skautai lapkričio 11 d. turėjo savo 
sueigą Bankstown. Spalių 29 d. iš
kylą turėjo ir DLK Kęstučio d-vės 
skautai. Draugovė s'iuo metu per
siorganizuoja. ir reikia tikėtis, kad 
netrukus apie ją išgirsime daugiau. 
D-vei vadovauja s. v. v. si. M. Rudys. 
* Lapkričio 5 d. aušriečiai vėl su
ruošė Vėlinių minėjimą. Minėjimas 
praėjo įspūdingai lietuvių sekcijoje 
Rookwood kapinyne. Pamokslą pa
sakė ir giesmėms vadovavo ps. kun. 
P. Butkus. Atsilankiusiųjų buvo per 
300. Apeigų metu "Aušros" tuntas 
budėjo sargyboje trikampiu, apsupęs 
visus palaidotus tautiečius.

Pasitraukus ilgamečiui atstovui 
prie AASE (egzilų skautų sąjungos) 
s.v. v. si. K. Protui, į jo vietą "Auš
ros” tunto vadija, nuo .1961. XI. 17 
paskyrė patyrusį ir veiklų vytį v. si. 
T. J. Rotpą. Aras.

Australijos Rajono Vadas 
vizituoja Melbourne, Sydney.

Spalių mėn. 6,7 ir 8 d.d., LSS 
Australijos Rajono Vadas v. s. Vyt. 
Nevetauskas lankėsi Melbourne ir 
Sydnėjuje. Laiko stoka jam neleido 
ilgiau pasilikti Melbourne, kur RV 
atsilankęs penktadienį vakare iš 
Adelaidės, dalyvavo jungtiniame 
"Džiugo" tunto ir "Šatrijos" vietinin- 
kijos vadijų posėdyje. Posėdį atidarė 
"Džiugo" tunto tuntininkas ps.A.Ta- 
lačka, pasveikindamas RV, atsi
lankiusį nors trumpam, ir padarė 
pranešimą, peržvelgdamas tunto 
praeities veiklą ir ateities planus. Iš 
pranešimo matėsi, kad "Džiugo" 
tunto skautai ir skautės kruta, dirba, 
turi susidarę metinės veiklos planus, 
vykdo reguliarias sueigas ir skaičiu
mi stiprėja. Turi ir savo problemų: 
dideli atstumai, aktyvaus jaunimo 
įsipareigojimas ir kituose užsiėmi
muose, didmiesčio sąlygos trukdan
čios iškylavimą ar sueigų šaukimą 
gamtoje ir 1.1. Bet su šiais sunku
mais šiaip taip kovojama.

"Šatrijos" vietininkuos vieti
ninkas ps. A. Karpavičius taip pat 
nupasakojo savo nuveiktus darbus ir 
ateities planus. Nors Geelongas ir 
daug mažesnė vietovė už Melburną , 
Sydnėjų ar Adelaidę, bet skautų-čių 
skaičius nemažas. Visa vietininki- 
jos vadija yra iš jaunosios kartos, bet 
darbo našumui tas tik padeda.

Toliau pranešimą davė "Džiu
go" tunto Dvasios Vadovas kun. P. 

Vaseris, kuris iškėlė keletą prob
lemų, susijusių su skautų religinės 
programos mokymu.

Skautininkų Ramovės pirminin
kas s. A. Bakaitis savo trumpam pra
nešime nusiskundė vyr. amžiaus 
skautininkų vengimu prisiimti bent 
kokią atsakomybę.

Toliau RV pasikalbėjo su vienetų 
vadovais, paklausydamas jų proble
mų, atsakydamas į klausimus ir pa
sidalindamas mintimis. Užbaigia
majame žodyje RV priminė sesėms 
ir broliams vadovams skauto įžodį, 
kurį duodami kiekvienas pasižadėjo 
stengtis vykdyti savo pareigas pagal 
savo išgales. Ypač iškėlė tą didelę 
atsakomybę, kurią kiekvienas vado
vas, pradedant skiltininku ir einant 
aukščiau, užsideda sau, prisiimda
mas vadovo pareigas. Pirmasis skau- 
tybės tikslas (tuo pačiu ir pirmoji 
vadovo pareiga) auklėt geresnį, do- 
resnį, pilnesnį žmogų. Tik skautybė 
gali pilnai šį darbą atlikti.

Spalių mėn. 7 d. rytą RVlėk
tuvu atskrido į Sydnėjų, kur aerod
rome jį pasitiko RV Įgaliotinis ps. B. 
Žalys ir Brolijos Vadeiva ps. A. Du- 
daitis. Kartu su jais pasitiko irpaukš- 
tytės,sesės V.Deikutė ir V.Bitinaitė, 
kurios pasveikino brolį skautininką 
atvykusį į Sydnėjų, ir įteikė didelę 
puokštę gėlių. Iš čia visi nuvyko pas 
br.Žalj, kur RV ir buvo apsistojęs.

Tą pat dieną, 2 vai. po pietų, 
br.Žalio bute įvyko Rajono Vadijos 
posėdis, dalyvaujant Rajono Vadui, 
RV Įgaliotiniui, Dvasios Vadovui 

Linksmos Australijos rajono sesės - v.sk. v.si. B.Antanaitytė, v.sk. si. A. Para - 
gytė, psl. J.Paragytė ir psl. N. Adomavičiūtė. Melburnas - Australija.

Nuotr.R. Cibo-Cibulskio

ps.kun. P. Butkui, Seserijos Vadei- 
vei ps. M. Osinaitei - Cox ir Brolijos 
jos Vadeivai ps. A.Dudaičiui. Virš 
4 vai. trukęs posėdis praėjo labai 
darnioje nuotaikoje. Rajono Vadija 
sutarė visais svarstytais klausimais, 
gerai peržvelgė Rajono padėtį, pa
darė reikiamų sprendimų ir 1.1. Di
džiausia posėdžio nauda buvo ta, 
kad sustiprino jau korespondencinin 
būdu pradėtą gražų vadijos narių 
bendradarbiavimą ir padėjo stiprius 
pamatus darniai ateities veiklai.

Sekmadienį, spalių 8 d., RV 
lydimas RV Įgaliotinio ir Brolijos 
Vadeivos lankėsi pas ALB Krašto 
Valdybos Pirmininką p. B. Daukų, 
kur, malonioje nuotaikoje buvo pa
sikalbėta bendrai rūpimais klausi
mais.

Po pietų įvyko iškilminga "Auš
ros" tunto sueiga. Atvykusį RV, ly
dimą visos Rajono Vadijos, prie 
Bankstowno Liet. Namų "Dainava" 
durų pasitiko br. s. v. v. sl.T. J. Rotcas 
su raportu apie sueigos dalyvius. 
Pasisveikinus, RV praėjo pro išsiri
kiavusius skautus ir skautes.

Sueigą atidarė tuntininkas ps.A. 
Dudaitis, pasveikindamas svečią ir 
prašydamas tarti žodį. Savo trum
poje kalboje v. s. V. Neverauskas pa
brėžė, kad skautavimas yra gražus, 
gyvas, įdomus ir naudingas žaidi
mas, kuris žaidžiamas, laikantis 
trijų pagrindinių taisyklių: Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Po jo kalbėjo Dvasios Vadovas 
ps. kun. P. Butkus ir Seserijos Vadeivė.
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Lauželio metu sesės ir broliai 
gražiai padainavo ir gražiai pasirodė, 
įtraukdami į programą ir svečius. 
Lauželis ir sueiga užbaigta "Ateina 
naktis" malda.

Po sueigos įvyko "Aušros" tunto 
vadijos posėdis, kurio metu praneši
mą davė tuntininkas ps.A. Dudaitis, 
skaučių Skyriaus vedėja ps. M. Cox, 
vienetų vadovai ir senųjų skautų ži
dinio tėvūnas ps. V. Bukevičius. Iš 
pranešimų matėsi, kad darbas dir
bamas labai pastoviai, nors dideli 
atstumai Sydnėjuje yra nemaža kliū
tis. Ypač tenka pasidžiaugti tikrai 
gražiu vilkiukų prieaugliu. Vyčiai 
ir vyresnės sesės bando daryti disku
sines sueigas, kurių metu stengia
masi atsakyti į įvairius aktualius 
klausimus. Vienetų vadovai statė 
klausimus, į kuriuos RV atsakė ir 
paaiškino kai kurias skautavimo 
problemas. Ypatingai pagirtinas yra 
"Aušros" tunto skautų-čių kasmet 
pravedamas Vėlinių paminėjimas, 
kurį gal turėtų perimti ir kitų vie
netų skautai-ės.

Baigiant posėdį RV ragino visus 
vadovus giliai įsisąmoninti didelę 
skautų vadovo atsakomybę auklėjant 
geresnį žmogų - tauresnį lietuvį.

Šio vizito metu RV įsitikino, 
kad skautiškas darbas vyksta pilnu 
tempu ir kad visi stengiamės atlikti 
savo dalį Dievo, Tėvynės ir Artimo 
tarnyboje! Sk. A.Inf.

ATLANTO RAJONAS

Boston, Mass.
* Gruodžio 29 d. Bostono sesių ir 
brolių tuntai surengė įdomią Kalėdų 
eglutę. Susirinko tėveliai, skautės, 
skautai, mažieji jų broliukai ir se
sutės. Atkeliavęs iš Lietuvos Kalėdų 
senelis visus apdovanojo bei išklausė 
jam paruoštas daineles ir eilėraščius. 
Po svečių kavutės mažiukai išsi
skirstė namo, o vyresnieji pasilikę 
dar ilgai linksminosi ir šoko.
* Lapkričio 29 d. Bostono "Lapinai" 
minėjo skautiškos veiklos dešimtme
tį. Oficialioji dalis ir vaišės vyko 
"Starlite Room” , Cambridge, Mass. 
Už visokeriopą pagalbą būreliui il
gą laiką buvo apdovanoti: Birutė 
Sakienienė, Birutė Banaitytė, Vida 
Mališauskaitė, Danutė Rudžiūnaitė, 
Aldona Žibinskaitė, Mykolas Mano- 
maitis ir Algis Banevičius.' (rb).

Žiemos Stovykla.
Kalėdų atostogų pradžioje Bos-' 

tono "Žalgirio" tunto skautai ir skau
tai vyčiai, vadovaujami ps. Česlovo 
Kiliulio ir ps. Vytauto Dambrausko, 
surengė savaitgalio žiemos stovyklą 
North Colebrook, Conn. ,Tuo laiku, 
ten pat vyko ir "Ąžuolo - Gintaro " 
vadovų kursai. Viso dalyvavo arti 
šimto sesių ir brolių..

"Žalgirio" tuntas visą progra
mą vedė atskirai. Buvo einamos pa
tyrimo laipsnių programos sniegu 
padengtuose miškuose, buvo šau
doma, maudomasi (apšildytame ba
seine), žaidžiamas tarp komandinis 
krepšinis, orinis ir stalo tenisas. 
Vakarais prie maloniai spraksančių 
liepsnelių valgyklos ugniavietėje 
skambėjo linksmos skautiškos dainos, 
matėsi juokingi pasirodymai bei ai
dėjo jaunų balselių šūkiai. "Žalgi
rio" orkestrui užgrojus tautinius šo
kius, visi įsijungė į Kalvelį, Noriu 
Miego, Pučia Vėjas ir visą eilę kitų 
lietuviškų šokių. Mat, bostoniškiai 
tai tautinių šokių specialistai -- 
beveik visi, vienu ar kitu laiku, pri - 
klausė p. Onos Ivaškienės vadovau
jamai garsiajai Bostono tautinių 
šokių grupei.

Antrą naktį vyko skautų vyčių 
įžodis. Atlikęs visus reikalavimus 
bei paskirtus uždavinius, po įspū
dingų tradicinių ceremonijų, brolis 
Bronius Banaitis savo gyvenimui pa
sirinko vyč'iavimo kelią, Tai dar 
vienas pavyzdingas vadovas, jaunas 
lietuvis patriotas įsijungė į Bostono 
skautų vyčių ratelį.

Po trijų dienų linksmo ir dar
bingo stovyklavimo, broliai grįžo 
Bostonan su atsidėjimu vėl ruoštis 
sekančiai išvykai į baltąją* gamtą.

(rb)

Dalis žiemos stovyklautojų vėliavos pakėlime, North Colebrook, Conn. Nuotr. R. Bričkaus
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* Nuo 1961 m. rugsėjo mėn. 26 d. 
DLK "Kęstučio" draugovės dr-ko 
pareigas perėmė ps. Česlovas Ki
liulis, pasikviesdamas savo pava
duotoju v. si. Algį Laps'į ir adjutantu 
si. Juozą Venckų. Draugovė suskirs
tyta į tris skiltis - Vilkų, Arų ir 
Briedžių. Vilkams vadovauja si. G. 
Karosas, Arams sk. G. Vaičaitis ir 
Bricdžiams psl. J. Daugirdas.
* Gruodžio mėn 15-17 d. draugovė 
iškylavo’ North Colebrook, Conn. 
Kartu su skautais vyčiais. Čia buvo 
ruoštasi patyrimo laipsnių srityje, 
daromas ..žygis, čiuožinėta, spor
tuota ir Šaudyta. Pravestame šaudy
mo konkurse geriausiai sušaudė si. 
J. Venckus ir si. G. Karosas, surink
dami po 93 taškus iš 100 galimų.
* šiuo metu draugovė darbuojasi, 
rinkdaręa Sk. Aido prenumeratas, 
patys skautai prenumeruoja Sk. Ai
dą 100%. Č.K.

Worcester, Mass.

* Kariuomenės šventės proga šie 
"Nevėžio" tunto broliai pakelti į 
vyresniškumo laipsnį: s. v.si. K.Ma
tonis į vyr. si. laipsnį, s. v. psl. P. 
Nakrošius - į skiltininko laipsnį ir 
s. v. kand. J. Šermukšnis į paskilti- 
ninkio laipsnį. Broliams linkime ir 
toliau gražiai dirbti su vienetais.

* Kai kuriems buvusiems vienetų 
vadovams persikėlus studijuoti į to
limesnius universitetus, šiuo metu 
vienetams vadovauja: vilkiukų d-vei 
s. v. si. P. Nakrošius - draugininkas, 
adjutantas - s. v. kand. psl. J. šer
mukšnis. Skautų DLK Gedimino 

Worcesterio Vilkų skilties broliai su draugovės draugininku s. v. si. V.Ged- 
mintu susimąstę prie-lauželio.

d-vei - s. v. si. Z. Šermukšnis - drau
gininkas ir psl. A. Štaras - adjutan
tas, Vilkų skilties skiltininkas - si. 
A. Gedmintas ir Lokių skilties skil
tininkas - sk. R. Kildišius. Vyčių 
dr-vės draugininku išrinktas s. v. psl. 
K. Gedmintas, Pulk. J. Šarausko vyčių 
būr.vadu - s. v. si. A. Norkevičius ir 
Dr. V. Kudirkos klajūnų vyčių būrelio 
vadu - s. v. si. V. Gedmintas. Šiam 
būreliui priklauso skautai vyčiai,ku
rie šiuo metu atlieka karinę tarnybą 
arba studijuoja tolimesniuose uni
versitetuose ir tiktai atostogų ir va
saros metu grįžta į namus. Jo veikla 
žiemos metu bazuojasi susirašinėji
mu būrelio vyčių tarpe, įvairios 
temos gvildenamos raštu, o taip pat 
palaikomi ryšiai su tuntu ir Worces- 
teryje pasilikusiais broliais.
* Vokietijoje esantiems broliams 
skautams paremti Šv. Kalėdų proga 
atliktas geras darbelis ir $44.81 pa
siųsti į Vokietiją s. T. Gailiui. Prie' 
gerojo darbelio savo įnašu prisidėjo: 
A. Grabauskas - 3.00, po 2.00 - J. 
Vidūnas, V. Nakrošienė, P. Babic
kas, J. Matulevičius, J. Baškys, K. 
Šakenis, po 1.00 - V. Pajėda ir E. 
Meilus, skautai vyčiai - 5.81, s. 
V. Mantautas - 2.00, v.s.A.Venc- 
lauskas - 5.00, s. P. Molis - 5.00 ir 
Power Eng. Co.per s. P. Molį - 10.00. 
Visiems prisidėjusiems nuoširdus 
skautiškas ačiū.
* Šv. Kalėdų proga Jamboree’s Fon
das platino Kalėdines atvirutes, jų 
buvo išplatinta 75 pokeliai. Jos buvo 
gautos veltui iš akademikų skautų 
šalpos fondo. Jas platino ps. E. Go- 
rodeckienė, p. J. Pipiras, s. P.Molis 
ir si. A. Gedmintas.

* Gruodžio mėn. susidarė nauja iš 
jaunų skautų ir skaučių tautinių šokių 
grupė. Jauniesiems šokėjams geriau
sio pasisekimo, o taip pat ir vado
vams nepavargti ir žengti kartu pir
myn.
* Gruodžio 22 d. "Neringos" viet. 
skautės suruošė bendras Kūčias,kur 
prie Kūčių stalo jaunosiosturėjo pro
gos prisiminti lietuviškus Kūčių pa
pročius ir jas praleisti skautiškoje 
šeimoje.
* Kariuomenės šventės proga į vyr. 
laipsnį pakeltos sekančios sesės: į 
skiltininkės laipsnį-psl. V.Pajėdaitė 
ir psl. A. Palubeckaitė, į paskilti- 
ninkės laipsnį - J.Garsytė ir D.Pau- 
liukonytė.
* Skaučių "Jūratės" d-vės adjutante
paskirta psl. G. Čėsnaitė, o jaun. 
skaučių d-vės adjutante si. A. Palu
beckaitė. Naujoms vadovėms geros 
sėkmės. P. M.

KANADOS RAJONAS
London, Ont.
* Simano Daukanto vietininkijos 
skautės-skautai, 1961 mt. gruodžio 
30 d. surengė Londono ir jo apy
linkės vaikučiams Kalėdų eglutę.

Susirinko gan didelis vaikų skai
čius su savo tėveliais. Visi laukė 
su nekantrumu atvykstant Kalėdų 
Senelio su dovanomis iš Lietuvos. 
Jam atvykus buvo pradėta programa, 
Programoje ypatingai patiko visiems 
mergaičių paruošti 3 šokiai, paly
dint daina; Šokius paruošė veikli 
vyr. sk. v. si. V.Čegytė. Programą 
pravedė vietininkas ps. M. Chai- 
nauskas.

Kalėdų Seneliui apdovanojus 
vaikučius dovanėlėmis ir jam išvy
kus, vaikučiai buvo pavaišinti. Su
sidariusias išlaidas padengė skautų 
kasa.

Čia pat vietos skautai buvo pa
remti aukomis: p. A. Miškinis $5.00, 
kun. J. Danielius $1.00. Jiems pri
klauso didelis ačiū.
4 Simano Daukanto vietininkijos 
skautės, skautai, paukštytės ir vil
kiukai atliko Kalėdų Gerąjį Darbelį, 
suaukodami $ 18.00. Pinigai pa
siųsti ir iš s. T. Gailiaus gautas pa
dėkos laiškas. Šiam tikslui p. E.Ci
cėnas paaukojo $2.00. p. E.Cicėnui 
priklauso didelė padėka, y Gudelis

Graži Auka.
Dr. A. Kaveckas, nenuilstamas 

skautų rėmėjas, švenčių proga pa-
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aukojo:
skautams Vokietijoje $10.00
vietos skautų reikalams $15.00

Dr. A. Kaveckui už šią gražią 
auką tariu nuoširdų ačiū.

V. Gudelis 
Skautams Remti Būrelio

Vadovas

Toronto, Ont.
Linksmų Kalėdų švenčių pabai

gai sausio 7 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje Toronto skautus ir skautes 
aplankė iš tolimosios tėvynės atke
liavęs Kalėdų Senelis (jūr. v. s. VI. 
Šarūnas). Įžengė jis į salę, lydimas 
ilgos procesijos, kurioje traukė juok
dariai, arklys ir nešikai, nešdami 
milžinišką dovanų dėžę. Kad ir po 
ilgos kelionės nuvargęs senelis, su
tiko papasakoti savo nuotykius, be
keliaujant tolimą kelią iš Lietuvos 
per didžius vandenynus ir Manitobą, 
kur dalyvavęs rusų vestuvėse ir mau
dęsis jų pirtyse. Baigęs savo nuo
tykių pasakojimą, paprašė, kad visi 
mažieji lankytų lietuvišką mokyklą , 
būtų geri lietuviai ir skautai ir pa
klausinėjo keletą mažųjų apie Lie
tuvą. Nuvargusiam Kalėdų Seneliui 
pasirodė skautės ir skautai, pavai
dindami, padeklamuodami. Pailsė
jęs garbingas svečias išsijudino su 
vaikais pažaisti lietuviškus ratelius. 
Pagaliau didžiausiam visų mažųjų 
džiaugsmui buvo atidaryta sunkioji 
dovanų dėžė. Pabiro saldainiai, vai
siai, sausainiai, riešutai ... Ir iš
keliavo Kalėdų Senelis ligi ateinan
čių metų, pažadėdamas sugrįžti į 
Torontą, kur vaikai dar moka lietu
viškai dainuoti, šokti ir kalbėti.

Parengimui vadovavo ps. K. Ba
tūra. Skautų ir neskautų vaikų buvo 
gausiai prisirinkę. Į akis tik metėsi 
stoka tėvelių ir paaugesnių. Prie 
įėjimo buvo renkamos aukos ir pri
imamos "Sk.A".prenumeratos. S.

Sudie ... Pas gerus vaikus vėl sugrįšiu ...
Nuotr.St.Dabkaus
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Didelę dėžę dovanų Kalėdų Senelis Toronto mažiesiems atnešė,
Nuotr. St. Dabkaus

VIDURIO RAJONAS-JAV

Cleveland, Ohio
VYTA UTENA I gruodžio 15-17 d. 
praleido žiemos stovykloje. So. 
Chagrin skautų rezervate. Tą sa
vaitgalį ten stovyklavo per 160 
Clevelando 5-jo distrikto skautų. 
Stovyklos programoje buvo įvairūs 
užsiėmimai, pratimai ir 10 mylių 
žygis su uždaviniu. Mūsų skautai 
šioje stovykloje pasižymėjo nepap
rastu veržlumu, nes išlaikė net 
17-kos skautiškųjų specialybių eg
zaminus.

Šaunūs stovyklautojai buvo - 
v. si. G. Gaižutis, G. Auginąs, M. 
Jakulis, G. Lazdinis, R. Lipnevičius 
ir P. Matulevičius. Juos globojo ps. 
V. Jokūbaitis ir s. B. Rėkus. Sniego 
pabaltintame miške vytautėnai gy
veno šiltoje trobelėje, kur patys 
gaminosi maistą. Juos stovykloje 
aplankė sk. tėvų k-to pirm. B. Au
ginąs.

Už transportą stovyklon ir namo 
stovyklautojai yra nepaprastai dė
kingi p. Auginienei, J.Dobrovolskiui, 
V.Knystautui ir s.B. Rėkui.

Stovyklinis Atžymėjimas.
Už 1961 m. vasaros stovyklą 

prie Pymatuning ežero Pennsylvani- 
joje Clevelando Pilėnų t. DLK Vy
tauto dr-vei BSA - JAV skautų va
dovybė paskyrė išskirtinį atžymėjimą 
- National Camping Award. Šiai 
Pilėnų t. stovyklai vadovavo ps. 
V. Jokūbaitis.

Sidabrinis Bebras.
Gruodžio 7 d. vakare Clevelan

do sk. taryba Masonic Auditorium 
buvo surengusi skautų vadovams pa
gerbimo vakarienę. Jos metu įteik
tas aukščiausias Amerikos Skautų 
ordinas - Sidabrinis Bebras 13-kai 
rinktinių Clevelando skautininkų. 
Iškilmių vyriausias kalbėtojas buvo 
J. A. Brunton, jr. - Amerikos Skau
tų (BSA) vyriausias sk. egzekutyvas.

Pilėnų tuntą šioje šventėje at
stovavo skautininkai V. Jokūbaitis, 
V.Kantautas ir G.Juškėnas.

Tėtė Skautas

* Neringos tunto sueigoje sausio 14d. 
Šv. Jurgio par. salėje buv. tuntininkė 
s. Mirga Kižienė perdavė tuntą nau
jajai Seserijos Vyriausiosios Skau- 
tininkės paskirtąja! tunt.-ps. Aure
lijai Balašaitienei. Sueigon gausiai 
susirinkusios skautės atsisveikinda
mos įteikė dovanas s. M. Kižienei, 
o naująją tuntininkę pasitiko su gė
lių puokštėmis. Naujoji tuntininkė 
savo pavaduotoja pasikvietė vyr. 
skautę Jūrą Gailiušytę ir adjutante- 
vyr. skautę Audronę Gelažytę.

Neringos t. tėvų k-to pirmin. 
O. Jokubaitienė pasakė jautrų pa
dėkos žodį s. M. Kižienei ir palin
kėjo sėkmės naujajai tuntin. ps. A. 
Balašaitienei.

Sudainavusios kelias nuotaikin
gas dainas, skautės išsiskirstė namo 
su šypsena veiduose.

Šioje sueigoje buvo užbaigtos 
Neringos tunte vestos eilėraščių 
rinkimo varžybos, kurias laimėjo:
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1)- R. Jokūbaitytė, 2) E. Žygaitė 
3) D. Kavaliūnaitė. Joms įteiktos 
DIRVOS redaktoriaus B. Gaidžiūno 
padovanotos knygos.

* Clevelando Skautininkių Draugo
vės pirmoje šių metų sueigoje, sau
sio 1 d., Dr. N. Juškėnienės rezi
dencijoje buvo aptarti aktualūs Ne
ringos tunto ir skaučių veiklos rei
kalai. Ten pat vykusioje skaučių 
židinio sueigoje nauja seniūne iš
rinkta sesė Giedrė Kijauskienė. 
Skautininkių Draugovei vadovauja 
s.M.Dunduraitė. Tėtė Skautas .

* Gruodžio 2d. vakarą Akad.Skau
tų Sąjūdžio Clevelando skyrius Čiur
lionio namuose jaukioje nuotaikoje 
atšventė ASS 37 m. sukaktį ir savo 
veiklos dešimtmetį. Šventę atidarė 
ASS sk. pirm. fil. Alg. Giedraitis, o 
ją pravedė fil. Vyt.Kamantas. Iškil
mių prezidiuman buvo pakviesti - 
JAV LB Tarybos Prezidiumo pirmin. 
St. Barzdukas. Liet. Skautų S-gos Ta
rybos Pirmijos pirmin. ps. A. V.Dun- 
dzila, Liet. Stud. S-gos Clevelando 
sk. pirmin. P. Mašiotas ir ASS Cle
velando sk.sekr. t. n. Audronė Gela- 
žytė. Šventės temomis kalbėjo fil. 
A. V. Dundzila. Akad. skautus svei
kino St. Barzdukas, P. Mašiotas, J. 
Gailiušytė, muz. Alf. Mikulskis ir 
abu tuntininkai s. M.Kižienė ir v.s. 
Pr.Karalius. Iškilmės pradėtos Tau
tos himnu ir užbaigtos Gaudeamus. 
Vytiečiai junjorai K. Gaižutis ir Alg. 
Rukšėnas atliko komišką vaizdelį. 
Fil. V.Kamantas parodė ekrane filmų 
pynę, kur pamečiui pavaizduoti svar
besnieji ASS Clevelando skyriaus 
veiklos įvykiai.

Šventė užbaigta sesių akad. 
skaučių paruoštomis skaniomis vai
šėmis, šokiais ir dainomis.

* A.V. DUNDZILA, Liet. Skautų 
Tarybos Pirmijos pirmininkas, at
vykęs iš Čikagos, gruodžio 3d. vi
durdienį Čiurlionio namuose atsilan
kė į informacinę sueigą, kurioje 
dalyvavo per 30 Clevelando Nerin
gos ir Pilėnų tuntų bei ASS skyriaus 
vadovų. Sueigoje diskutuota Liet. 
Skautų S-gos veiklos aktualiomis 
temomis. Dėka sumanaus moderato
riaus s.Vyt.Kamanto ir sueigos da
lyvių drausmingumo išgvildentos ke
turios pagrindinės temos. Pareikštos 
mintys, be abejo, sudarys platesnį 
akiratį S-gos vadovybei tolimes
nėms lietuviškos skautijos veiklos 
gairėms nužymėti.

Atsisveikindami clevelandiečiai 
nusifotografavo su svečiu čiurlio- 
niečių darželyje.
’ PILĖNŲ TUNTAS lapkričio 23 d. 
- Padėkos dienos rytą Sv. Jurgio sa
lėje turėjo žiemos sueigąTuntininkas 
v.s. Pr.Karalius skautams ir vilkiu
kams pravedė kelis lituanistinius 
žaidimus, skatinančius pažinti Lie
tuvą, mums brangias istorines datas-. 
Sueiga baigta scenoje improvizuotu 
lauželiu, kuris ten buvo užkurtas be 
dūmų. Tėtė Skautas.

LSB JAMBORĖS FONDAS

Per 1961 m. gruodžio mėn. 
J. Fondui aukas prisiuntė sekančiai: 
p.V.Gudelis,JF Įgal.Kanadai...........
................................................... $43.00 
(KLB LondonoApyl.V-ba aukojo

$20.00) 
ps. VI. Rušas, JF Įgal. Toronte . $26.00 
ps. A.Talačka, Australijos "Džiugo" 
Tunto tuntininkas ................... $14.34
(A.Krausas aukojo $11.00) 
ps. J. Bružinskas, New Yorko "Tauro" 
Tunto tuntininkas .................. $31.75
(aukojo: A. Sodaitis, V. Abromaitis, 
F. F. po $5.00; J. Bružinskas $ 3.00 
A. Bobelis $2.00; Basanavičiaus 
sk. vyčių būrelis $1.75; K. Butkus, 
J. Butkus, A. Balsys, A. Samušis, kun. 
A. Dabušis, V. Vebeliūnas, J. Mu
zikas, E. Rugienė, A. Z., K.Bra.po 
$1.00).
s. Br.Juodelis, Čikaga.......... ;$17.00
(aukojo: A.Dundulis $5.00; A. Vala
vičius, A.Čepėnas, K. Brencius, A. 
Rumšą po $3.00).
senj. H. Bokas, Čikaga ............$11.50
(aukojo: H. Bokas, A.Tomau, R. Rim
kus, P. Sungaitis, M. Baukus, Z.Dai- 
lidka, V.Jasaitis, H.Sidaitis, M. J. , 
L. J., S. B. , po $1.00; R. Smigas 
$-.50).
Hartfordo Skautų Tėvų K-tas ir Det
roito "Baltijos" Tuntas po .... $10.00 
fil. G. Vėžys, Čikaga............  $ 9.00
(aukojo: G. Vėžys $5.00, O. Jauniš- 
kienė, B. Gačiauskas po $2.00).
s. O. Gešventas, Čikaga........ $ 6.00
(aukojo: O.Gešventas $3.00; M.Ge- 
šventienė, A.Gešventas, J. Gešven
tas po $1.00).
s.B.Kožicienė.s. V.Pileika po$ 5.00 
ps. V.Dailidkienė ................ $3.00
p. Ig. Vileniškis.JFĮgal. Bostone$2.00 
(aukojo J.Januškis).
A .Mickevičius,L.Povilauskas po$l. 00 

Už išplatintą "White Badge” leidinį 
ps. J. Bružinskas prisiuntė $12.00 
Už išplatintas kalėdines atvirutes 
JFondą parėmė sekančiai: ps. J. Bru
žinskas $31.50, s. v. v.si. A. Bitėnas 
ir p. G. Bogušas po $25. 00, s. P. Mo - 
lis $17.00, p. S. Mantautienė$10.00.

JFondas dėkoja visiems aukoto
jams, aukų rinkėjams, "White Badge" 
ir kalėdinių atviručių platintojams. 
Be to, prašo visų, kurie dar nesu
spėjo, kiek galima greičiau atsi
skaityti.

Siunčiant aukas J.Fondui bei at
siskaitant už išplatintus " White 
Badge” ir kalėdines atvirutes, pra
šome rašyti J. Fondo iždininkui ad
resu: A. KARALIŪNAS, 3717 W. 70th 
Place, Chicago 29, Ill.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

LIETUVIŲ DIENOS, 1961 mt. lap
kričio mėn. 24 psl. ir viršeliai. 
Siame numeryje apžvelgtas 10 mt. 
skautų-čių nueitas kelias Kaliforni
joje.
LIETUVIŲ DIENOS, 1961 mt. gruo
džio mėn. 24 psl. ir viršeliai.
KNYGŲ LENTYNA, Nr.4 (124) Rug
sėjis-spalis, lietuvių bibliografinės 
tarnybos biuletenis.
BANGA, Nr.l, 1961 mt.leidžia Bos
tono jūrų skautų Nemuno tuntas, re
daguoja redakcinis kolektyvas. Re
dakcijos adresas: J.Vaičjurgis, 448 E. 
7th St. So. Boston 27, Mass. Vir
šeliai ir iliustracijos si. V. Adoma - 
vičiaus, 24 psl. ir višeliai, spausdin
ta rotatoriumi.
ŽVALGAS, Nr.7, Los Angeles lietu
vių skautų laikraštis, 14 psl. ir vir
šeliai.
MAGYAR CSERKESZ, lapkritis,1961, 
vengrų skautų laikraštis, 16 psl. ir 
viršeliai.
AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖ, Nr.34, Nr.35, lapkritis, gruo
dis, 1961 mt. JAV LB Centro Val
dybos biuletenis.
GAIRĖS, Nr. 5, LSS, JAV Atlanto 
Rajono vadeivės biuletenis.
MAGYAR CSERKESZ, gruodis,1961 
vengrų skautų laikraštis, 16 psl. ir 
viršeliai.
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MIELAS BROLI REDAKTORIAU,

Žadėjau parašyti iš Rover Moot’o, tai reikia pažadą ir išpildyti. Sunkiausia buvo gauti šitokio popieriaus. Jį 
išduoda tik svetimtaučiams skautams, o ir jiems dar racijonuotas kiekis. Atrodo, jei nemėginsi ir nesiverš!, nieko 
čia negausi ir neatsieksi. Todėl pirmas prisistačiau į štabą ir pagaliau pavyko išsiderėti kelis lapelius.

Nors Australijos Gubernatorius Viscount De L'Isle Moot'ą oficialiai atidarė, tik šiandien, jau trečia diena, 
jame stovyklauju; esu šiek tiek apsipratęs.

Lietuvos vėliava didžiojoj aikštėj neplėvesuoja, nes lietuviams, kaip lietuviams, stovyklauti neleidžia .Sto
vyklauju kaip Melburniškis Australas su Viktorijos kontingentu. Nors visi manęs klausia kokia trispalvę juostelę esu 
prisisiuvęs virš dešinio kišeniuko, kam nešioju Geležinio Vilko emblemą ant kairės rankovės, dar nė vienas viršinin
kas nusiimti jų neliepia. Tačiau, kas tik paklausia, atsakau - čia Lietuvos tautinė trispalvė, o čia Sydnėjaus lietuvių 
vyčių ženkliukas. Kad perdaug neklausinėtų, kaip galiu būti Melburniškis ir Sydnėjiškis tuo pačiu laiku, iš karto 
jiems paaiškinu, kad studijuoju Sydnėjuje, o gyvenu Melbourne. Faktinai esu grynai Sydnėjiškis, bet dėl šventos 
ramybės toks lengviausias pasiaiškinimas.

Oficialiajame parade daug keistų žvilgsnių atkreipiau, kai pasirodžiau ne vien su savo keliais lietuviškais 
ženkliukais, bet ir su išraityta vyčio lazda.

Kiek tik galiu garsinu Lietuvos ir lietuvių skautų vardą, bet kitataučių vyčių iki šiol mažai mačiau - dau
giausia maišosi australai. Būdamas vienintelis lietuvis daug atsiekti negaliu, - mano pagrindinė pareiga liks ste
bėtojo.

Savo būrelyje kitokia padėtis. Būreliai turi po devynis vyčius: čia tautinės propagandos darbas lengvesnis.
Įdedu Jums stovyklinį ženkliuką. Jį nešiojau virš dešinės kišenės ir ant stovyklinio (žalio) kaklaraiščio.

Vis budžiu

1961.XII. 28 Romas Cibas, Jr.

v,S. Česloru Sen k tvtS-tui.

ASAULIMIO S'ĄsKgvpiio

/%/. gc 2-8

STRAUA.

VĖLIAU GAUTOS ŽINIOS

Omaha, Nebraska

* Drąsumas, visgi, tų lietuviškų 
Kalėdų Senelių! Įsivaizduokit, net 
į Omahą Senelis atkeliavo. Kadan
gi prieš tai dar turėjo aplankyti Vor
kutos ir Juodosios Jūros apylinkes, 
ir į Australiją nuvažiuot,tai pas mus 
truputį pavėlavo, sausio 7 d. ap
silankė. Bet niekas to neprikaišiojo , 
o tik labai džiaugėsi, kad galėjo 
pasprukti iš už geležinės uždangos 
ir tremtinukus aplankyti.

Seniai jau omahiečiai bebuvo 
kvietę Kalėdų Senelį pas save, tai

šįmet skautės išdrįso vėl paprašyt, 
kad mūsų neužmirštų. O kiek prieš 
tai ruošimos!! Na, bet ir gražu, ir 
malonu buvo. Saldainių ir lietuviškų 
pyragaičių aruodai salėje maišėsi, 
svečiams siūlėsi. Vaišinosi ir maži, 
ir dideli. O kad ne tik kūnas, bet 
ir dvasia pasisotintų, mažosios lie
tuvybės atžalėlės linksmino Senelį, 
kiek iŠmanydamos: ir deklamavo, 
ir pasakojo, ir dainavo, ir šoko, ir 
skambino, ir grojo, ir net dūdavo. 
Ai, koks ten gražumas buvo! Ir aš 
ten buvau, ir valgiau ir žiūrėjau, ir 
dar net papasakoti jums apie tai iš
drįsau. Dalia.

ELIZABETH, N.J.

* Spalių mėn. 21 d. skautų tėvų 

komitetas surengė RUDENS ŠVENTĘ . 
Programą atliko skautės, skautai,, 
paukštytės ir vilkiukai. Buvo pasta
tyta Birutės Pūkelevičiūtės "Daržovių 
Gegužinė" ir Balio Sruogos "Zuikio 
Puikio Byla". Režisavo Z. Baublys. 
Skaučių choras, vedamas J. Veblai- 
čio, sudainavo keletą dainelių. Pa
deklamuota, pašokta indėnų šokis 
ir polka su obuolių. Pasirodė ir New 
Fordo orkestras. Programą vedė p. 
I. Veblaitienė. Po programos vyko 
šokiai ir vaišės.
* Jamborės Fondui vienetas aukų 
surinko $53.00, daugiausia - $25.00 
- skautas kand. Jonas Kaspariūnas. 
Stambesnės aukos buvo gautos iš 
skautų tėvų komiteto $ 10, prel. 
M.Kemėžio $5, kun. J. Pragulbicko 
$5. Kiti aukojo po mažiau.

Jamborės Fondui kalėdinių at
virukų išplatinta už $25.
* Kalėdų gerąjį darbelį vienetas at
liko pasiųsdamas Vokietijoj esan
tiems skautams broliams $13.50.
41 Prie vieneto įsisteigė skautų vy
čių kandidatų būrelis, kuriam va
dovauja s. v. v. si. V. Bitėnas.
* Į vieneto vilkiukų būrelį įstojo 
kandidatu V.Ožalas, išstojo vilkiu
kai A. Adomavičius ir J. Vakarietis. 
Vilkiukai J. Kaspariūnas, J. Kliuči- 
nikas, A. Meilus ir A. Jarmas per
vesti į skautus kandidatus.
* Vanagų skilties skiltininku paskir-
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tas energingas psl. N. Jarmas. Vilkų
- sk.L. Bražėnas, vieneto adjutantu
- s. v. kand. V. Bartys. Vytas.

Čikagos Kernavės tunto sesės skautoramos pa
sirodyme. Nuotr. L. Knopfmilerio

Dr.St.Biežis įteikia Garbės Rėmėjo Diplomą p.Rakui. Šalia stovi 
p.L. Vanagaitienė, žymi skautų rėmėja.

Nuotrauka L. Knopfmilerio

31



AUŠRIEČIŲ STOVYKLOS TRADICINĖ

Žodžiai ps. A. Pluko
Nutilo jau pūtęs vėjelis, 
Nukrito sidabro rasa, 
Lankose pragydo žiogeliai 
Ir dingo saulutė šile.

Čia miško mažieji žvėreliai 
Pasvirę ant medžių šakų, 
Apsupę ratu mūs lauželį 
Vis klausosi mūsų dainų.

Pakilo sidabro mėnulis 
Užmigo žemelė šventa, 
Tik jaunosios mūsų širdužės 
Liepsnoja su laužo šviesa.

Lauželis liūdnai supleveno, 
Užgeso ugnelė šventa ...
Ir tyliai, taip tyliai "Labanakt 
Sakysim žvaigždutėm slapčia .

Kartojama po kiekvieno punktelio:

Cha-cha, Cha-cha kvatokim 
Ir daineles dainuokim,
Stovykloje taip miela,
Taip linksma, smagu ir ramu ...

- Sakysi gal, kad aš tau nepatariau padėti tam mažam skautu
kui pervesti seną ponią per gatvę ?.!

(Viena iš mėgiamiausių Sydney skautų dainų).

- Mamyte, Danutė pamiršo dovanėlę. Ar ji gali pasilikti vaikų 
baliuje ?..

DĖMESIO!

Kovo mėn. numeris paskirtas Jūrų Skautų 40 metų veiklos sukakčiai paminėti. Šį numerį redaguos 
jūr. v. s. BR. STUNDŽIA. Sekantis reguliarus, bendros apimties "Skautų Aidas" išeis balandžio 
mėn. ir jam medžiagą siųsti iki KOVO 10 DIENOS.

Redakcija
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