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Mūsų mielą kapelioną

Kun. JUOZĄ PRAGULBICKĄ , 
jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi

L.K.Šarūno Draugovė 
Elizabeth, N.J.

Mylimam Tėveliui,

a. a. PETRUI PARULIUI mirus, 
sesę Reginą Kučiauskienę giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Omahos "Neries" Tunto 
Skautės

Šv. Jono Bosco Ateitininkų 
Kuopos laiškas iš Italijos

Gerbiamas pone Administratoriau, .

Jau trečią kartą gavome SKAU
TŲ AIDĄ, o mūsų valdyba dar ne
padėkojo Jums už šį brolišką soli
darumo gestą. Nekaltinu nerangu
mu, nes žinau, kad aukštesnių kla
sių mokiniai yra apkrauti darbu ir 
neturi vadinamo laisvalaikio. Taigi 
dabar atitaisau jų klaidą, reikšda
mas Jums širdingą ačiū.

Didesnieji noriai skaito Sk. Ai
dą: jį randa įdomų ir įvairų. Mažie
ji yra linkę daryti taip, kaip pats 
darydavau, būdamas Vyčio tunto 
skautukas Grevene (Vokietijoj): žiū
ri ar yra gražių paveikslų - fotogra
fijų. Bet Sk.Aide yra ir jiems graži 
ir įdomi dalis. Tačiau aš įmatau ki
tą, ne pramoginę, naudą: dabar,tu
rėdami progos susipažinti su skautų 
veikimu, užbaigę čia gimnaziją, 

jaunuoliai turės didesnį patraukimą 
įsijungti į Šį sąjūdį. Kiek žinau, ne 
vienas mūsų buvusių auklėtinių ak
tyviai reiškiasi skautuose.

Dėl kolegijos ribotumo negali
me atidaryti čia skautų vieneto, ta
čiau atostogų metu Alpėse mes la
bai apsčiai naudojamės skautiško
mis iniciatyvomis bei žaidimais. 
Tikimės, kad "Sk.Aide" ir toliau 
rasime pagalbos - minčių įvairioms 
iniciatyvoms. Čia norėčiau prista
tyti vieną prašymėlį: leidžiant ką 
nors šito pobūdžio, prašyčiau ne
užmiršti mūsų, pasiunčiant vieną 
kopiją ir šiai įstaigai. Mes malo
niai įvertinsim šį Jūsų prisidėjimą 
prie mūsų pedagoginio darbo.

Linkiu kuo geriausios sėkmės 
Jūsų gražiame darbe ir gausios Vieš
paties palaimos.

Su pagarba,
Kl. Petras Rukšys 

Kuopos Asistentas

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

BUDĖKIME, L. S. S. Anglijos rajono 
leidinys, 30 psl. ir viršeliai. Reda
guoja vyr. sk. v. si. D. Sadūnąitė - 
Sealey.
KNYGŲ LENTYNA, 1962 mt. Nr.l, 
Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biu
letenis, 32 psl. ir viršeliai, žurnalo 
formatas. Leidžia Vyt.Saulius.
GABIJA, Nr. 6, 1962 mt. , LS Seseri
jos Vadijos biuletenis., 8 psl.

MUSŲ VYTIS, Nr.l irNr.2, dvimė- 
nesinis skautiškos minties žurnalas. 
Redaguoja V. Germanas, 2618 W. 
Montgomery St., Chicago 32, Ill.

MAGYAR CSERKESZ, 1962 mt. geg. 
mėn., vengrų skautų laikraštis, 16 
psl. ir viršeliai.
LIETUVIŲ DIENOS, 1962 Maironio 
metai, gegužės mėn., 24 psl. ir 
viršeliai.
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JAV Atlanto rajono skautų vyčių sąskrydyje birželio 9. d. No. Colebrook, Conn, skautininkai is’ kairės į dešinę J. Raškys, Č.Ki
liulis, J. Benešiūnas-ir A.Dambrauskas. Nuotr. R. Kezio

VADOVAVIMAS - KŪRYBA

Ne paslaptis, kad esamose sąlygose vadovui yra 
nelengva. Vadovas yra pastatytas tarp vyresnės kartos, 
augusios Lietuvoje, ir vaikų ar jaunimo, bręstančio už 
Lietuvos ribų. Jis turi ir vienus, ir kitus gerai suprasti, 
kad jo veikla bent patenkinamai vystytųsi. Tokioje tar
pinio žmogaus rolėje iš tikrųjų yra sunku būti. Balan
suoti tarp senimo ir mažųjų reikia didelių gabumų. Šitą 
sunkiąją vadovo padėtį įvertinant, nenuostabu, kad 
pasigirsta ir reformų klausimas. Yra nuomonių, kad 
reikėtų ieškoti skautybės darbui kitokių metodų. Yra 
pasisakymų už griežtą tradicinį lietuviškosios skautybės 
išlaikymą. Yra manančių, kad šiandieninio vadovo 
užduotis pirmų pirmiausia būtų skiepyti narių tarpe lie
tuviškumą, vyresnio amžiaus vadovams net paimant 
globoti skiltis ar būrelius. Svarstydami šiuos klausimus, 
vargu, ar šiandien dar galėtume prieiti bendrų visiems 
vienetams, visiems rajonams ir vietovėms išvadų. Vargu 
ar galėtume reguliaminais ar patarimais nusmaigstyti 
gaires, nes gyvename laikotarpį, kuriame atskiros ini
ciatyvos gali daugiau laimėti, negu darbas pagal teo
retinius nuosprendžius. Todėl iš vadovo šiandien LAUK
TINA DAUGIAU KŪRYBIŠKUMO. Vadovas turi būti kū
rėjas. Pasikartojimai labai nualina veiklos dirvą, ją 
tiek nusausina, kad daigeliai nebedygsta. Reikia kū
rybinio lietuvio tos dirvos atgaivinimui. Jei skautai-tės, 
vos dar pradėję skautauti, per eilę sueigų išgirsta ir 
mato vis tą patį, jei jau jie iš anksto žino, kas ten bus, 
kaip galima laukti,kad jie domėtųsi sueigomis, jų lauk
tų. Tas pats su stovyklomis, iškylomis, kitais visokiais 

parengimais, kaip skautoramomis, mugėmis ir t. t. 
Tik nauji dalykai mažuosius gali dominti, juos patrauk
ti. Kad ir vis tiek patys, jau seniai nusibodę žaidimai, 
vis tos pačios dainelės, tie patys pasirodymai prie lau
žų, šimtus kartų matyti ir girdėti, kaip kokia užburta 
rutina tęsiasi iš vietovės į vietovę, iš metų į metus - 
kaip tada galime laukti geresnio pasisekimo. Reikia 
daugiau galvoti ir planuoti iš anksto, reikia kurti, nes 
vadovavimas yra kūryba.

PADĖKA
Dr. A. Kaveckas, nuolatinis vietos skautų 

ir Jamborės Fondo rėmėjas paaukojo:
Vietos skautų reikalams $30
Jamborės Fondui $20

Dr. A. Kaveckui už šią gražią auką tariu 
nuoširdų ačiū. Dr. A. Kaveckui suteiktas Jam
borės Fondo Rėmėjo vardas.

V. Gudelis
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Netikėtas mano susitikimas
SU LADY BADEN-POWELL

Dirbant su paukštytėmis pereitais metais Phila- 
delphijoj, netikėjai susipažinau su viena amerikiete 
skautininke. Ji man pasiūlė bilietą į Philadelphijoj ren
giamą amerikiečių skaučių 50 metų sukakčiai paminėti 
"rally", kur turėjo apsilankyti Lady Baden-Powell. Mie
lai sutikau dalyvauti ir tai dienai atėjus prisistačiau su 
savo lietuviška skautiška uniforma pasiimti bilietą prie 
įėjimo. Čia mane sutiko amerikietės skautės ir pamatę 
mano uniformą, paklaususios iš kur aš, pakvietė būti
nai dalyvauti Lady Baden-Powell priėmime atskiroj pa
talpoj, dar prieš jai pasirodant viešai. Aš nustebau jų 
man teikiamu dėmesiu, ir atsidūriau tarp keliasde
šimties skaučių bei skautų vadovų ir kitų tautų skautų 
atstovų. Visi laukė didžiosios skautų viešnios. Ji neti
kėtai, kelių skaučių palydima, įėjo. Aukšta žila mo
teriškė, su šypsniu veide, žengė tvirtais žingsniais į 
muš. Buvau sužavėta ir negalėjau atitraukti akių nuo 
tos "skautės idealo" moters, kuri pradėjo šią gražią 
skautybės idėją viso pasaulio mergaičių tarpe. Buvo 
duota proga visiems pasisveikinti ir pasikalbėti su ja. 
Sveikindamasi su manimi, ji užtruko kiek ilgiau, nes 
matyti susidomėjo mano skautiška unifonna, išsiskirian
čia iš visų čia buvusių. Sužinojusi, kad esu Lietuvoje 
gimusi lietuvaitė, po karo atvykusi į šį kraštą, ji man 
spaudė ranką ir kalbėjo malonius prisiminimus apie 
puikias lietuvaites skautes. Ji pabrėžė, kad ir be savo 
tėvynės lietuvaitės skautės turi toliau skautauti ir lin
kėjo joms sėkmės ir nepalaužiamos ištvermės. Nega
lėjau atsigėrėti jos laisva, draugiška ir tuo pačiu kilnia 
laikysena. Pasibaigus šitam privačiam pristatymui, visi 
čia buvusieji nuvyko į didžiąją programos salę, kurioje 
buvo keli tūkstančiai skaučių,, skautų ir svečių. Bet kai 
ji, be didelių įžangų, pradėjo publikoj sėdinčius skau
tus mokyti susipažinimo dainą, pasijuto tikra skautiška 
nuotaika, tokia, kokią Lordas Baden-Powell norėjo su
kurti jaunime ir kurią pildė ir sukūrė jo žmona Lady 
Paden-Powell.

Nesijaučiau vieniša šių skautiį tarpe, nors tarp tų 
tūkstančių buvau viena skautė lietuvaitė, bet saliutuo
dama vėliavai lietuvišku saliutu jaučiausi laisvai, nes 
ši bendra skautų šeima visus vieningai riša. Šis mano 
pirmasis susitikimas man paliko tikrai gilų, nepamirš
tamą įspūdį. Jos Lietuvos reikalų supratimas ir lietuvių 
skautų teigiamas įvertinimas pakėlė mano tautinį pa
sididžiavimą.

Sesė Audronė Dragūnevičiūtė

BALTIJA
J. Narūne

Prisimenu tave, o Baltija šalta, 
Pilkai žalsvuosius vandenis gilius, 
Švelniausiais mezginiais prigulusia puta, 
Bėgiosiančia pakrantės smėlelius ...

Kai tu linguoji amžinas bangas 
Ir ritini plačioj beribėj jas - 
Atrodo, savo bandą tu ganai

Ir eina ji prie kranto neramiai 
Per visą tavąją platybę -
O akys vos aprėpia tavo, Baltija, didybę!

(Iš naujausios J.Narūnės jaunimui skirtos 
knygos "Gintaro takais")

Na, pamatysime, kaip jis plauks. Australija. Nuotr. R. Cibo

JAUNŲJŲ MENININKŲ PARODA

L. B. Čikagos apygardos valdyba pavedė Dr. A. Verbickui, susitarus su jaunųjų dailininkų grupe, suorganizuoti 
Čikagoje, Čiurlionies Galerijoje, meno parodą.

Jaunieji menininkai mielai sutiko tokią parodą rengti ir š.m. spalio mėn.13 d. jie pirmą kartą pasirodys mūsų 
visuomenei.

Apygardos valdyba džiaugiasi, kad ši jos paskatinta ir globojama paroda prisidės prie lietuvių kultūros ugdymo.
Jau yra suregistruota apie 20 jaunųjų menininkų ir dar tikimasi, kad šis gražus skaičius žymiai padidės. Dėl to, 

dar ne užsiregistravusieji ir norintieji parodoje dalyvauti su savo kūriniais, prašomi tuojau kreiptis į Parodos Rengimo 
Komisija, 3711 W. 69 ST., CHICAGO 29, ILL., reikalingoms informacijoms gauti. D.V.
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Pirmoje vietoje saugumas

Orui atšilus, skautai pasileidžia į miškus, laukus, 
prie jūros, ežerų ir upių. Prasideda iškylos, gegužinės, 
stovyklos. Kaip modernaus miesto gyvenime, viskas 
ribojama ženklais, užrašais, rodyklėmis, perspėjimais, 
visur reikalaujama saugumo ir atsargumo, taip ir lais
vų laukų ir prie vandens iškylautojams ir stovyklauto
jams privalomos yra tam tikros, kartais ir labai griež
tos, valstybės įstatymais paremtos, taisyklės.

Čia bendrais bruožais pakalbėsiu apie skautams 
ir skautėms privalomas taisykles iškylaujant ar stovyk
laujant prie jūros, upės ar ežero. Jūrų skautai ir skau
tės su šiomis taisyklėmis susipažįsta žiemą sueigų me
tu ir metai po metų iškylose ir stovyklose, besimau
dant, buriuojant, irkluojant ar vykdant kitokius užsiė
mimus prie ar ant vandens.

NEMAŽIAU SVARBU IR SAUSUMOS SKAUTAMS 
IR SKAUTĖMS žiemos metu teoretiškai, o vasaros me
tu praktiškai su tomis taisyklėmis susipažinti, o svar
biausiai jas gyvenime, bent iškylos ir stovyklos metu 
vykdyti. Kas besusižeistų ar nustotų gyvybės, berniukas 
ar mergaitė, skautas ar skautė, sausumos ar jūrų skau- 
tijos narys, skausmas, liūdesys artimiesiems, nuostolis 
skautijai būtų tas pats. Taigi iškylų ir stovyklų vadovai 
pirmiausia turi gerai susipažinti su saugumo taisyklėmis 
prie vandens ir jas vykdyti kuo griežčiausiai, nežiūrint 
nei skautų, nei kartais tėvų (I) protesto ar nepasiten
kinimo. VADOVE VISADA ATSIMINK, kad po mažiau
sios nelaimės, nebūtinai surištos su susižeidimu, gal su 
turto sunaikinimu - TU BŪSI KALTAS !

Maudymosi taisyklės paprastos ir visai lengvai įvyk
domos. Maudytis galima tik grupėmis, vadovams pri
žiūrint, NUO KRANTO, bet ne kartu maudantis. Mau
dymosi vietos dugnas turi būti gerai ištirtas ir. žinomas. 
Viešose maudyklėse privalu klausyti prižiūrėtojų ir 
neplaukti uždraustoje vietoje. Neviešoje maudyklėje 
maudantis gera turėti laivelį, 20-30’pėdų virvę ir gel
bėjimosi ratą. Vadovas turi gerai žinoti, kiek skautų 
atveda. Kai kur besimaudantieji suporuojami, ir, va
dovui sušvilpus, turi susikabinti rankomis ir jas iškelti 
į viršų. Pastebėjus, kad ranka iškelta ne poroje, reikia 
susirūpinti, kur' liko partneris... Kitur ant kranto pa
liekami numeriai, ir kiekvienas'išlipęs iš vandens savo 
numerį turi paimti. Ant lentos neturėtų likti nė vieno 
numerio, priešingu atveju likusio numerio savininko 
reikia tuoj ieškoti.

Daugiau ir griežtesnių taisyklių yra plaukiojant (ar 
buriuojant) laiveliais.

Didesnių upių, vidaus ežerų ir jūros pakrančių 
laivininkystės saugumą tvarko ir įstatymų vukdymą pri
žiūri Coast Guard.

1. Nors laivų ir laivelių yra visokių rūšių ir, ne
žiūrint jų dydžio ar paskirties, yra keletą bendrų taisyk
lių visiems privalomų. Svarbiausia taisyklė, kad kiek
vienam žmogui, esančiam laive ar laivelyje, turi būti 
gelbėjimo juosta (liemenė). TA TAISYKLĖ PRIVALOMA 
IR JURŲ SKAUTAMS IR SAUSUMOS SKAUTAMS IŠKYLŲ 
IR STOVYKLŲ METU.

Skautai jaunesni kaip 14 metų būdami laivelyje, 
gelb. juostą ar liemenę turi turėti užsidėję ant savęs.

2. Į laivelį gali sėsti tik tiek žmonių, kiek tam 
laiveliui nustatyta. Rodos, 1922 m. Čikagoje uoste ap
virto keleivinis ekskursinis laivas, nes perdaug prilipo 
žmonių. 1960 metais prie Detroito iš perkrauto laivelio 
prigėrė 3 vyrukai, nors ir 3 pėdų vandens gylyje. Suša
lę, neturėdami gelbėjimosi juostų paniro po vandeniu.

3. Visos gelbėjimosi priemonės turi būti čia pat 
kiekvienam po ranka.

4. Laivelyje negalima stovinėti, persėdinėti ga
lima tik labai atsargiai, vienam judant iš vietos į vietą, 
kiti turi sėdėti ramiai ir palaikyti lygsvarą.

5. Nors visi laivai ir maži laiveliai turi vienodas 
teises plaukioti viešuose vandenyse, bet patartina veng
ti didesnių laivų ir jų sukeltų bangų.

6. Motoriniai laiveliai turi duoti kelią irkliniams 
ir būriniams laiveliams.

7. Stovyklų ir iškylų metu atsiranda geradėjų (ne
pažįstamų), geros širdies žmonių, kurie pamatę būrį 
skautų, gero noro vedini pasiųlo pavėžyti juos savo 
puikiu motoriniu laiveliu, žinoma, visus iš karto. 
LABAI PATARTINA VENGTI TOKIŲ GERADĘJŲ, nes 
ne visada jie žino taisykles, ne visada žino, kaip mo
torinį laivelį valdyti, o ir gelb. juostų tikrai visam bū
riui skautų neturi.

Taisyklių galima rasti ir daugiau, čia gal tik svar
biausios, kurios minimos BSA sausumos ir jūrų skautų 
knygose - vadovuose.

Jūrų skautų skyrius galėtų paruošti trumpas aiškias 
taisykles, privalomas visiems liet.skautų vienetams.

jūr.ps. J. Baublys

Patenkintos ar ne? Toronto sesės. Nuotr. St.Dabkaus
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Skyrių tvarko s. v. si. J. Gliaudys, jr. 
1314 Maltman Avė., Los Angeles 26, Calif.

TARP MŪSŲ.. .

s. vytis J. Gliaudys, jr.

7-tas Pasaulinis Vyčių Sąskry
dis (1961 m. gruodžio mėn. 28 d.) 
sutraukė virs 1000 vyčių iš viso pa
saulio. Suvažiavimą atidarė Guber
natorius- Generolas Lordas De l'Isle . 
Jo iniciatyva tautinės grupės buvo 
išskirstytos, ir sąskrydžio dalyviai 
apgyvendinti palapinėse mišriai. 
Taip, pav., vienoje palapinėje sto
vyklavo ir švedas, ir australas, ir 
japonas, ir 1.1.

Stovyklaudami vyčiai klausėsi 
paskaitų, dirbo prie "Puffing Billy" 
gelžkelio, ekskursavo, plaukiojo, 
rengė laužus ir jų programas.

Tarp 1000 vyčių buvo vienas 
lietuvis, vytis R. Cibas j r. Sis vytis 
atstovavo lietuvių vyčių judėjimą, 
supažindindamas svetimtaučius su 
lietuvių skautavimu, nušvietė lietu
vių kovą atgauti savo nepriklausomą 
valstybę. Jo nuopelnu daugelis vy
čių iš suvažiavimo grįžo į savo tė

vynes geriau pažindami lietuvių tau
tą ir jos problemas. R. Cibas jr. tik
rai išlaikė savo įsipareigojimą tar
nauti! Mūsų pagarba jam už jo nuo
pelnus.

R. Cibo jr. sąskrydžio aprašymas 
pradedamas šiame numery. Taipgi 
dedame keletą nuotraukų iš to vyčių 
sąskrydžio.

7-TAS PASAULINIS SKAUTŲ

VADOVŲ SĄSKRYDIS
s. vytis R.Cibas, jr.

LSB Skautų Vyčių Skyrius įga
liojo Australijos LSB Rajoną atsto
vauti lietuvius vyčius pasauliniame 
skautų vyčių sąskrydyje. Australijos 
Rajonas pasiruošė atsiųsti reprezen
tacinį vienetą "Džiugas". Tačiau 
vienetas lietuvių vardu negalėjo 
vykti ir atstovavimo planai pasikei
tė. Rajono vadai nutarė pasiųsti vie
ną lietuvį australų vienete, kaip 
stebėtoją.

4-tos pastovyklės viršininkas Arthur Keeble (antras iš kairės) 
sveikina naujai atvykusius vyčius.

Vyčiai dirba, stengdamiesi atnaujinti "Puf
fing Billy" geležinkelį. Lietuvis vytis vi
duryje su kastuvu.

Pirmas lietuvių vyčių žygis buvo 
įregistruoti vadeivų parinktą lietuvį 
vytį (R. Cibą, jr.) į Australų vyčių 
vienetą. Registravimą sutvarkė 
"Džiugo" ps. Algis Talačka. Išlai
doms piniginę paramą suteikė I-ji 
Austra-lijos vyčių G. V. Draugovė. 
Draugovė sumokėjo stovyklavimo 
mokestį ir davė penkis svarus kelion
pinigių.

Prieš išvykstant iš Sydnėjaus, 
užsukau pas Rajono Vado Įgaliotinį
Bronių Žalį. Jis man priminė, kad 
aš, būdamas vienintelis lietuvis vy
tis sąskrydyje, turėsiu pagrindinę 
pareigą informuoti ko daugiausia 
kitus vyčius apie Lietuvos padėtį. 
Jis taipgi patarė, kad aš rašyčiau 
dienoraštį ir sąskrydžio aprašymą, 
kurį galėčiau pateikti lietuvių bend
ruomenei skautiškoje spaudoje.

Registruojantis australai man 
paaiškino, kad, pravažiuojant Mel
burno miestą, turėsiu mieste prisi
jungti prie Melburniškių vyčių vie
neto. Iš Melbourno išvykau į Vikto
riją. Prieš išvykstant brolis Dūdaitis 
man davė virš 40 egzempliorių 
White Badge kartu su nurodymais 
kam knygas įteikti. Viktorijon at
vykau kelias dienas prieš sąskrydžio 
pradžią. Apsistojau pas ps. Romą 
Norvydą, buvusį vyčių "Gairių" re
daktorių Vokietijoje. Jis man sutei
kė daug įdomių ir naudingų patari-
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mų apie stovyklavimą; taipgi pado
vanojo stovyklinę vaistinėlę. Vik
torijoje dar aplankiau "Džiugo" tun- 
tininką ps. A.Talačką. Jis man pra
nešė, kad jis esąs gavęs Vyčių Sky
riaus vedėjo dr. A. Avižienio laišką, 
kuris mane įgalioja atstovauti visą 
vyčių skyrių; susipažinti su kitų vals
tybių (tautybių) vyčiais; gauti įvai
rių valstybių vyčių būstinių adresus; 
painformuoti kitus vyčius apie lietu
vius vyčius ir dabartinę lietuvių pa
dėtį. Vėliau ps. Talačka apibūdino 
man "Džiugo" ryšius ir padėtį tarp 
Australų vyčių su nurodymais kaip 
man palaikyti santykius su "Džiugo" 
būreliu, kai aš būsiu sąskrydyje.

Pirma Diena Sąskrydyje.

Susitvarkęs transportacijos rei
kalus, išvykau į sąskrydį Cliford 
Park. Privažiavęs vartus, prisista
čiau vartų viršininkams. Vienas vir
šininkas, man spausdamas kairę, de
šinėn rankon patalpino didelį baltą 
voką, kuriame buvo sąskrydžio ži
nios ir nurodymai. Oficialioji sąskry
džio daina "Valcing Matilda" buvo 
įdėta voke. Viršininkas man nurodė 
būsimą mano stovyklavietę ir išsiun
tė ją surasti. Suradęs 4-tos pasto
vyklės Štabo Būstinę prisistačiau vir
šininkui Arthur Keeble. Pasisveiki
nus jis mane paklausė, "Kiek sto
vyklaus?" Atsakiau - "tik aš." Įteik
damas sąskrydžio nuostatus jis nu
rodė, "Esi pirmas iš 14-to būrelio, 
tad susirask tinkamą vietelę, kad 
joje galėtų dar tilpti aštuoni vyčiai." 
(Sąskrydyje buvo keturios panašios 
pastovyklės, jose stovyklavo virš 
1000 vyčių: 600 vietinių Australų ir 
400 užsieniečių.) Padėkojau viršinin
kui ir atsisveikinau.

Buvo jau vėlyvas popietis, ir 
aš skubiai pradėjau statyti palapinę. 
Bebaigiant statyti, susidraugavau su 
Tasmanijos vyčiu Jeffrey Irons'. Pa
klausiau apie Tasmaniją, ir jis man 
pradėjo aiškinti apie savo kraštą. 
Nenuilstamai jis pasakojo apie savo 
šalį. Pasakojo, kaip jam patinka 
Tasmanija, kad toje šaly skautavi- 
mas smarkiai plečiasi. Pagaliau jis 
mane paklausė, "O iš kur jūs?" Aš 
jam atsakiau - "Aš iš Melburno". 
Būdamas dienos nuotykių išvargintas 
nenorėjau giliau aiškinti kompli
kuotos lietuvių emigracijos ir trem
ties istorijos. Baigiant pasikalbėjimą, 
baigiau ir palapinę statyti.

Antra Diena Sąskrydyje.
Pastovyklės viršininkas A.Keeb

le sušaukė visus pastovyklės vyčius 
vienon did'elėn palapinėn ir perskai
tė keletą pranešimų. Tarp svarbes
nių pranešimų buvo ugnies kūrimo 
uždraudimas; oras buvo_ labai karš
tas ir žolė išdžiūvus. Sis nenuma
tytas pranešimas vyčiams žymiai pa
lengvino stovyklavimą. Sąskrydžio 
vadovybė pagalbon pakvietė Austra
lijos kariuomenės virėjus, ir kiek
vienoje pastovyklėje kariuomenė 
paskyrė du virėju vyčiams gaminti' 
maistą. Tačiau kiekvienas būrelis 
turėjo pateikti virėjams padėjėjus.

Dieną labai karšta, tempera
tūra virš 100F. Norėjosi būti van
deny ir laukti vakaro, bet buvo ne
galima, reikėjo ruoštis pietums. Pa
pietavę visi rinkosi pašnekesiams. 
Pakliuvau ir aš tarp pašnekesių klau
sytojų ir išklausiau apie "Tarnybą" . 
Pašnekesio metu susipažinau su vo
kiečių vyčiu Peter Bocker. Vėliau 
su Peter apie vokiečių ir lietuvių

Lietuvių atstovas sk. vytis v. si. R. Cibas kal
basi su pastovyklės viršininku.

skautų organizacijas pasikalbėjome. 
Kalbėdamas su Peter,pasisiūliau pa - 
rašyti trumpus sveikinimo raštus 
vokiečių skautų sąjungai ir lietuviams 
skautams Vokietijoje. Jis šu malo
numu sutiko perduoti. Bekalbėdami 
išgirdome "Dėmesio! Dėmesio! Vi
si vyčiai renkasi pagrindinėn are- 
non! Visi vyčiai ...”

Susirinkome arenoje. Mums 
išaiškino, kad reikia pasipraktikuoti 
rytojaus oficialiam sąskrydžio atida
rymui. Ilgai ruošėmės atidarymui, 
bet kadangi oras toks karštas, repe
ticija buvo nepilna, ir visiems leido 
eiti pasimaudyti.

Vakare du nedideli laužai su
liepsnojo. Pasirodymų buvo tik trys 
ir iš jų tik vienas įdomus. Vakarą 
užpildė dainos, kurios buvo nuotai
kingai sudainuotos. Laužas užgęso 
10:15 ir taip prabėgo antra diena 
vyčių stovykloje ...

(bus daugiau)

YMCA CAMP JEWELL
North Colebrook, Connecticut

ATLANTO RAJONO SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDŽIO REZOLIUCIJA

Mes, Atlanto Rajono skautai vyčiai, suvažiavę į savo sąskrydį, kreipiamės į sąmoningąją lietuvių visuomenę, 
ragindami ją imtis didesnės akcijos prieš komunistinį judėjimą ir to judėjimo aklus pasekėjus. Ypatingai raginame 
skautišką jaunimą arčiau susipažinti su komunizmu, naudojant objektyvius šaltinius, ir, taip apsišarvavus, veikti 
į amerikiečių visuomenę, universitetų studentus ir valdžios organus laiškais ir kitokiomis priemonėmis, raginant 
aktyviai kovoti su komunizmo pavojumi.

Už sąskrydžio dalyvius

ps. S.Liaukus, 
Atlanto Rajono sk. vyčių skyriaus 

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

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO 
ŽENKLUS

7. Lietuvos pašto ženklai.

Lietuva savo pirmuosius pašto ženklus išleido Vil
niuje 1918 m. gruodžio 27 d. Ženklai buvo spausdinti 
ant paprasto laikraštinio popierio, be klijų. Spausdinti 
mažuose lapuose po 20 vienetų, taip kad tik lapo vi
duryje esą ženklai yra dantyti iŠ visų keturių pusių, gi 
šonuose buvę ženklai dantyti tik iš dviejų ar trijų pusių . 
Ženklai spausdinti paprastu knygų šriftu,nespalvoti. Rė
meliai sudaryti iš mažosios apvalios raidės, o gi pats 
tekstas skambėjo taip: "Lietuvos pašta 10 skatikų". Ki
tas toks pat ženklas buvo 15 sk.

Kadangi šių ženklų buvo išspausdintas tik mažas 
kiekis, tai greitai išparduoti ir gruodžio 31 d. teko iš
leisti naują laidą, šį kartą jau iš 6 verčių. Antros lai
dos ženkluose skaitmenys kiek storesnį. 1919 m. Kaune 
išleistos dar trys panašių ženklų laidos.

Lietuvos pašto ženklo pavyzdys - 
prez. Antanas Smetona (1934).

Pirmieji spalvoti pašto ženklai buvo išspausdinti 
1919 m. vasario mėn. Berlyne, Vokietijoje. Ženklų 
piešinys - Vytis ir įrašai. Tokių ženklų išleistos ketu
rios laidos.

Vėliau Lietuva pašto ženklus spausdinosi pati, tik 
kai kurios geresnės laidos buvo spausdintos Anglijoje. 
Pašto ženklams projektus paruošė* geriausi mūsų daili
ninkai: A. Galdikas, A. Varnas, A.Žmuidzinavičius ir kt.

1920 m. išleista 2 metų Nepriklausomybės sukak
tuvių laida, Steigiamojo Seimo laida, 1921 m. oro 
pašto ženklai, 1922 m. de jure pripažinimo laida, 
1923 m. litų valiuta perspausdintieji ženklai, Klaipė
dos krašto atgavimo laida,Karo Našlaičiams laida ir 1.1.

Paskutiniai Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklai 
buvo išleisti 1940 m. vasarą, kuriuos bolševikai, oku
pavę Lietuvą, perspausdino raidėmis LTSR 1940. VII. 21 .

Ant. Bernotas

TIKRAS AR NE ?

Ankstyvesnėje filatelijos spau
doje daug buvo rašyta apie spalvų 
tikrumą ant 1947 metų prancūzų 
pasaulinės stovyklos pašto ženklo. 
Tačiau labai mažai žinių buvo pa
tiekta kaip atpažinti tikrąjį stovyk
los ženkliuką nuo padirbtojo. Buvo 
prieita konkrečios išvados, kad skir
tumas tarp tu dviejų ženklų yra ir 
kad vienas iš jų padirbtas. Abudu 
ženklus kelis kartus padidinus,paste
bėti pagrindiniai septyni skirtumai:

Tikrasis pasaulinės sto
vyklos ženklas.

1. - Tamsus atspalvis supa visą cent
rinę leliją.

2. - "J" raidės užlenkimas yra ver
tikalus.

3. - Centrinė dalis "A" raidės yra
didelė.

4. - Raidės "B" dešinioji vidaus da
lis yra beveik tiesi. Centrinė 
"B" raidės linija yra beveik ho
rizontali (žemiau - prie dešinės 
pusės.)

5. - Raidės "E" vidurinė linija yra
atskirta nuo raidės kamieno.

6. - Tarpas skaičiuje "9" yra platus .

Padirbtas stovyklos 
ženklas.

1. - Trūksta užtektinai atspalvio.

2. - "J” raidės užlenkimas yra kam
pu.

3. - Centrinė "A" raidės dalis yra
maža.

4. - Raidės "B" dešinioji vidaus da
lis yra lenkta. Centrinė "B" rai
dės linija yra daug žemiau - 
kairėje.

5. - Raidės "E" vidurinė linija jun
giasi su kamienu.

6. - Tarpas skaičiuje "9" yra siauras.

7. - Beveik kiekviena dalis virvės, 

mazgo ir kraštų kažkaip savo
tiškai skiriasi nuo tikrojo pa
saulinės stovyklos ženklo.

AR ŽINAI KAD . . .

yra daug lengviau gauti pačius pir
muosius 1900 m. B. P. skautiškus paš
to ženklus, negu kai kuriuos kitus: 
pa v., devynios perspausdintos 1920 
m. Siamo pašto atvirutės: Čekoslo
vakijos 1918 m. perspausdinimas 
"Masaryk"; Čekoslovakijos 1918 m . 
perspausdinimas su apskritu antspau
du; 1920 m. Siamo bet kokia seri
ja ant voko; 1920 m. Siamo Blokai 
iš keturių ženklų; Vengrijos 1925 m. 
ant voko, su skautiškos lelijėlės 
perspausdinimu.

... Egipto prezidentas Nasser, 1956 
metais, antrosios Pan-Arab Jamborės 
atidarymo progą išnaudojo, pra
nešdamas apie Suezo kanalo uždary
mą. Stovykloje esantieji vyresnio 
amžiaus skautai buvo mobilizuoti 
į kariuomenę ir namo tegrįžo tik po 
kėlėtos mėnesių.

... Egipto Pašto Valdyba sunaikino 
visus suvenyrinius lapus 1956 metais
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išleistų ženklų. Tas buvo padaryta 
labai trumpai po jų išleidimodienos.

AUKOS JAMBORĖS FONDUI:

1. Lietuvių Skautams Remti Draugija $10.00, Hamilton, Ont. Suteiktas 
Geradario 
vardas.

2. Hamiltono Lietuvių Namų Vald.
3. Ed.Cicėnas

10.00,
5.00,

M

London, Ont.
4. J.Danielius 5.00, It

5. A. Gudelis 2.00, Samia , Ont.
6. T. Bartkus 2.00, ft

7. A. Mačys 2.00, London, Ont.
8. S. Zulpa 1.00, *•

9. S.Urbantas 1.00, Sarnia, Ont.
10. J.Kasputis 1.00, London, Ont.
11. J. Perminąs 2.00, If

12., P. Petrulionis 1.00, ft

... Naujosios Zelandijos vienas iš 
išleistų ženklų 1953 metais yra vie
nintelis ženklas pasaulyje, turįs 
Morzės abėcėle padarytą įrašą. Įra
šo turinys: "Naujosios Zelandijos 
Sveikatingumas".

Visiems aukotojams Jamborės Fondo vardu tariu nuoširdų ačiū.
Jūsų aukos padės mūsų skautiškam jaunimui vesti kovą dėl Lietuvos 

laisvės.
V. Gudelis,

LSB Jamborės Fondo Įgaliotinis Kanadai

Dalis Gabijos tunto skaučių prie Vilijos dr-vės paviljono Detroite įvykusios šiais metais Kaziuko mugės metu. Viduryje Seserijos
VS Pav. v.s. K.Kodatienė ir tunt. V.si. A.Atkočaitiene. Nuotr. J.Gaižučio
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Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr., Toronto 18, Ont., Canada

GULBIŲ EŽERE

Ankstyvas vasaros rytas. Žuvinto eže
ras skęsta melsvam rūke. Plačiųjų vandenų 
nematyti, tik kur-ne-kur iš rūko skraistės 
iškyla aukšti meldai, nendrės. Sublykčioja 
atviro vandens lopinėliai.

Bunda paukščių karalija. Skambiais 
balsais skardena pūpsanti ežero salutė, plū-

Mažieji, paaugę ir vyresnieji - visi prie bendro stovyklos stalo 
Anglijos rajone.

duriuojančios nendrynės, pavieniai karklų 
ir žilvičių krūmai. Iš viso klegesio išsiski
ria tolimas, bet aiškus garsas, lyg kas tri
mitų pūstų. Tai gulbinėlis, nuklydęs šaukia 
savo_ šeimų.

Štai - kažin kas nendryne subaltavo. Iš 
žalios ežero augmenijos išniro baltas kaip 

sniegas paukštis. Tai gulbė skuba prie tri
mitininko. Skuba ne viena .. . Ant jos nuga
ros sutūpę "keleiviai" - jauni, pasipuošę 
pilkšvai sidabriniais drabužėliais gulbiniu- 
kai. Ant motinos nugaros telpa tik keturi. 
O trys mažuliukai pūpsi iš paskos - skuba ir 
širsta, kad pasivyti negali . . . Nurimo tri
mito garsai, bet greitai pasigirsta kitur. 
Kitoje gulbių šeimoje iškriko visi vaikai. 
Ieško vienas kito, klykauja. Ir taip nuo auš
ros iki pat sutemų.

Daug gulbių plaukioja Žuvinte. Ne be 
reikalo jis vadinamas gulbių ežeru.

Gulbėms Lietuvoje gyventi patinka. Be 
Žuvinto jos mėgsta ir kitus ežerus. Jos peri 
ir kaimynystėje esančiame Žaltyčio ežere. 
Ne kartų bandė krauti lizdus ir Metelių eže
re, bet greitai nustojo. Nustojo po to, kai 
žiaurus brakonierius (žmogus, kuris šaudo 
uždraustus šaudyti žvėris ir paukščius) nu
šovė gulbę ir jos jauniklius. Vargšas gul-

Philadelphijos paukštyčių didžioji valanda - įsakymas leidžia 
duoti įžodį.
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binėlis ilgai klykavo, beieškodamas gulbės 
ir vaikų. Nesiliovė ją šaukęs ir šalčiams 
užėjus. Taip ir žuvo, nebeišskridęs įdausas.

Kai žmonės jas myli, tai gulbės prie 
jų greitai ir pripranta. Ir ypač prisiriša 
prie gimtų vietų.

Rudenį, tarsi negalėdamos atsisveikin
ti, plaukioja, kol vanduo visai užšąla. O 
pavasarį par skrenda anksti, ledui nesutir
pus .. . Kaip būtų gražu, kad tuščiuose ne
apgyventuose vandenyse ir parkų tvenki
niuose plaukiotų puikios baltos gulbės.

J. Šokas

ĮSPĖKITE ŽODĮ

KRYŽIAŽODIS NR. 1

/

X

3

H

6

7

Mano pirmoji raidė yra po du kartus žo
džiuose

SAPNAS ir STALAS.

Mano antroji bus žodyje TĖVAS.

Trečiosios nerasi žodyje MAMA, bet ONA.

Ketvirtoji raidė yra pirmoji žodyje VARNA.

Penktoji slepiasi viduryje KEPYKLOS.

Šeštosios nerasi ŽVIRBLYJE, bet bus du 
kartus KALAKUTE.

Septintoji - trečioji PALAPINĖJE.

Aštuntoji yra pirmoji raidė Alfabete.

Ar važiuosi ?

1. Ką laikrodis rodo?

2. Pirmasis Amerikos gyventojas.

3. Visų žvėrių karalius.

4. Ilgiausia Lietuvos upė.

5. Mergaitės vardas.

6. Lietuvos miestas.

7. Ėjo------------- iškylauti.

Visos pirmosios žodžių raidės sudaro 
Lietuvos sostinės vardą.

KRYŽIAŽODIS NR. 2 Išilgai :
1. Lietuvos miestas.

2. Spalva.

3. Mergina susikrauna prieš iš
tekant.

Stačiai:
1. Vabzdžiai, kurie labai įkyri 

stovyklaujant.
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JUROS DUGNE

Pamėginkite nuspalvinti.
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ATSAKYMAI J PEREITO NUMERIO 
UŽDAVINIUS:

1. Mįslės: Inkaras. Žuvis.

2. Žvėrių karaliaus svečių sąrašas:

1 . Karvė 11. Katė
2.. Asilas 12. Elnias
3. Musė 13. Briedis
4. Arklys 14. Pelėda
5. Višta 15. Apuokas
6. Antis 16. Driežas
7. Tigras 17. Gyvatė
8. Dramblys 18. Vilkas
9. Kalakutas 19. Avinas

10. Beždžionė 20. Gulbė.
Živilės dr-vės sesės Manchesteryje, Anglijos rajone.

Nuotr. B. Zinka us
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Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia

NRUSUWTM
53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

VANDENS MALONUMAI

s. Myk. Manomaitis

Skautybė yra jaunimo mokykla. Ji stengiasi apim
ti visas jaunuoliui prieinamas sritis. Su kiekvienais me
tais skautavimas įgauna naujas formas. Šiandieninė 
skautavimo forma apima ne tik gamtos pažinimą, bet 
ir erdves - orą bei paslaptingus vandenis. Tai matydama 
skautų vadovybė labai atsargiai ryžosi steigti oro ir 
jūrų skautus.

Vandens sportas, jei jis yra griežtose saugumo ri
bose yra labai malonus ir sveikas sportas. Jau eilė tėvų 
leidžia savo vaikus į jūrų skautus, bet didelį rūpestį ir 
baimę neįmanoma nuo vadovų paslėpti, ji yra didelė.

Toji rūpesčio našta slegia ir vadovus, dėl to ten, kur 
steigiami jūrų skautų vienetai, stengiamasi, kad va
dovai būtų tinkamai paruošti ne tik savo atsakomybėje, 
bet ir fiziniai paruošti vandens sporto žinovai.

Jūrų skautų vadovai yra paruošti rimti, atsakomybę 
jaučiamieji žmonės. Jie stengiasi, kad kiekvienas jau
nuolis ne tik išmoktų plaukti, bet svarbiausia paklustų 
VANDENS DRAUSMEI.

Gal ne vienam tėvui kilo mintis: kas gi gali tapti 
jūrų skautu ir kokie reikalavimai? Juo gali būti kiekvie
nas sveikas jaunuolis, mokantis ir NEMOKANTIS plaukti.

Visų pirma vadovai stengiasi pažinti jiems pavestų 
jaunuolių fizinį pajėgumą, jo dvasinius ir fizinius ga
bumus. Jaunuolis yra taip traktuojamas, kad jis nepasta
tomas į bet kokį pavojų, bet ir nenustelbiamas.

Jūrininkystė prasideda nuo mokymo plaukti. Ber
niukas, kuris moka plaukti ir visuose sausumos užsiė
mimuose bei sunkiuose gyvenimo momentuose yra drą
sesnis ir turi didesnį savimi pasitikėjimą. Toks jaunuolis 
tikrai išties ranką į nelaimę patekusiam asmeniui.

Mes stengiamės jaunuolį taip paruošti, kad jis 
PATS savo saugumu mokėtų pasirūpinti,' kad PATS mo
kėtų išvengti vandens pavojaus. Dėl to jūrų skautų ei
lėse neleidžiama jaunuoliui "pasirodyti" geru plaukiku, 
save statant į bet kokį pavojų.

Mes mokome jaunuolius paprasčiausiu, saugiu ke
liu išmokti taisyklingai plaukti, reikiamai naudoti 
kiekvieną raumenį, esantį jo kūne. Sakysime: praktika 
parodė, kad jaunuolis išmokytas plūduriuoti vandens 
paviršiuje, nenaudojant jokios energijos yra. daug sau
gesnis, kaip tie, kurie mokomi bet kokia jėga nuga
lėti nuovargį. Dėl to mes kiekvieną jaunuolį mokome, 
kaip galima be jėgos eikvojimo paviršiuje plūduriuoti, 
pailsėti ir atgavus jėgas, tęsti savo plaukimą į krantą. 
Pirmos klasės plaukėjas yra tas, kuris moka drausmin

gai naudoti savo plaukimo jėgas vandens taisyklių ribose.
Pirmiausia jaunuolis KIEKVIENAIS METAIS turi 

būti apžiūrėtas GYDYTOJO, ir gauti leidimą "eiti į van
denį”. Toliau jis išmokomas pagrindinių vandens sau
gumo taisyklių ir priverčiamas jų laikytis. Sakysime: 
bent valandą laiko po valgio neleidžiama eiti į vandenį. 
Tai daroma todėl, kad visa žmogaus energija yra įsi
jungusi į maisto virškinimą. Skilvyje atsiranda dujos, 
kurios slegia pilvo raumenis ir sukelia laikiną kai kurių 
raumenų paralyžių. Plaukikas ne tik nuvargsta plauk
damas, bet ištikus skilvio konvulsijoms garantuotas 
paskendimas. . . Taigi prieš eidamas maudytis NIEKAD 
NEPERKRAUK SAVO SKILVIO.

Eidamas į vandenį, privalai, broli, pats žinoti, 
koks yra tavo plaukimo pajėgumas ir kiek tu gali leng
vai nuplaukti NEPAVARGĘS? Niekuomet neplauk toli 
nuo kranto nežinomam vandenyje. Pažink vandens pa
viršių, šiltas ir šaltas, ypač ežero, vietas. Stenkis prie 
jų priprasti, nenusigąsti ir normaliai priimti vandens 
temperatūros pakitėjimus. Niekados neplauk pavargęs, 
susijaudinęs ar po bet kokių panaudotų vaistų. Plauk tik 
su palydovu ir niekad VIENAS. Nepamiršk, kad visos 
vandens apsaugos taisyklės yra išdirbtos TAVO SAUGU
MUI, todėl jų griežtai laikykis ir NIEKAD neprasilenk 
su jomis. Atsimink .sekančius nuostatus:
1. Niekad nenerk ir nešok į nežinomus vandenis.
2. Nerodyk vandenyje savo drąsos, nes tai yra tik kvai

lumo ženklas.
3. Neplauk toli nuo kranto vienas ar su palydovu, jei 

tavęs nelydi valtis.

Trys taisyklės, kurių nesilaikantis jaunuolis į van
denį neturėtų būti leidžiamas.

Jūrų skautai dar turi kitus 8 nuostatus, kurių pri-• 
valoma laikytis:

1. Pavasarį patikrintų kiekvieno jaunuolio galimumą 
"eiti į vandenį". Širdies negalavimai yra viena iš 
daugelio nelaimių priežastimi.

2. Maudykloje PRIVALO būti IŠLAVINTAS vandens sar
gybinis ne jaunesnis kaip 18 metų, kuris VISĄ LAIKĄ 
stebi besimaudančius.

3. Reikia turėti SAUGIĄ PAKRANTĘ. Maudymosi vie
ta turi būti ištirta iš valties, be vandens duobių ar 
povandeninių olų, paskandintų krūmų ar vielų. Vie
ta ne staigiai gili.

4. Būtina turėti ne mažiau kaip DU PAKRANČIŲ SAR
GYBINIUS. Jie gali būti vyresni berniukai aprūpinti 
gelbėjimo žiedu su 60 pėdų manila. Pirmasis - geras
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plaukikas stovi su pririšta prie krūtinės minkšta vir
ve, bet ne nailon, kuri susipainioja.

5. Gelbėtojams ir BESIMAUDANTIEMS uždrausk tarpu
savyje kalbėtis. Jų akys privalo lydėti besimaudan
čius. Vandenyje privalo būti valtis su ne mažiau 
dviem gelbėtojais, turinčiais ne tik du gelbėjimo 
švarkus, bet ir gelbėjimo žiedą.

6. Besimaudančius suskirstyk į tris PAJĖGUMO GRU
PES: neplaukiantieji - jiems leidžiamas gylis 3,5 
pėdų. Pradedantiems plaukti - 4,5 pėd. jie turi būti 
pajėgūs nuplaukti 50 pėdų. Plaukikai - lengvai nu
plaukiantieji 100 pėdų nepavargę, iš jų galį plaukti 
25 pėdas nugara, bet būtinai turi mokėti PLŪDU
RIUOTI ne mažiau vienos minutės.

7. Turėkite DVIEJŲ SISTEMĄ. Berniukai turi būti su
skirstyti į grupes po du, geriausiai su draugu. Gru
pėje vienas kitą stebi ir neturi teisės toliau atsiskir
ti kaip trys jardai. Išmokyk, davus ženklą, visi kaip 
vienas nutyla - stebėtojai skaito poras. Esant ne po
rai, paskutinė grupė sudaroma iš trijų berniukų. Van

denyje nesiginčyk ir tuojau vykdyk stebėtojo nuro
dymus, nors ir jautiesi "nekaltas".

8. Ir pagaliau įgyvendink GRIEŽTĄ DRAUSMĘ. Vande
nyje drausmė turi būti griežta, nepripažįstanti jokio 
lankstumo ar turinti išimčių.

Vykstant į viešus paplūdymius, ten yra gal kiti 
nuostatai, susipažink su jais ir paklusk vietinių gelbė
tojų drausmei, jie žino savo reikalavimų priežastį.Dau
gelis BSA maudyklių turi kortelių sistemą,nors ir kaip ji 
nemaloni, paklusk jai, nes jos tu vistiek nepakeisi.

Stovyklų gelbėtojai, prieš leisdami kitus maudy
tis, PRIVALO patys 5 minutes "susišlapinti" ir priprasti 
prie vandens temperatūros. Gelbėtojai dėvi tik SLAPIUS 
aptemptukus (kelnaites).

Neversk berniuką is karto šokti į vandenį, priešin
gai, patark jam įbristi, sušlapinti rankas ir kojas per 
lenkimus, sudrėkinti krūtinę ir kaklą (sprandą), tas 
apsaugos berniuką nuo mėšlungio (raumenų paralyžiaus). 
Nematyk ir NIEKAD NESIJUOK, matydamas berniuką 
prieš įeinant į vandenį persižegnojus. Tikėjimas duoda 
pasitikėjimą ir ramumą vandenyje.

v. vl.V.Jurgėla Bostono jūrų skautų vietinin- 
kijos adjutantas skaito įsakymus.

Daina palydi mus! Bostonas.
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Clevelando jūrų skautai prie darbo. Nuotr. VI. Bacevičiaus

NAUJOS LENKTYNINIO BURIAVIMO
TAISYKLĖS

1959 metų sausio men. 1 d. įsigaliojo naujos 
lenktyninio buriavimo taisyklės, kurias priėmė Tarp
tautinė Lenktyninio Buriavimo Sąjunga (IYRU). Tarp 
1929 metų ir 1948 visame pasaulyje buvo lenktyniauja
ma pagal tas pačias taisykles, kas ir vėl yra.

S. Amerikoje buvo buriuojama pagal S. Amerikos 
Lentyninio Buriavimo Sąjungos (NAYRU) taisykles,kurios 
daugeliui europiečių buriuotojų atrodė mažiau su- 
dėtiųgos. Po trijų metų paruošiamojo darbo IYRU pri
ėmė naujas taisykles, kurios ištiktųjų buvo artimos 
NAYRU priimtoms taisyklėms, parengtoms garsaus bu
riuotojo H. Vanderbildt'o.

Naujose taisyklėse kelio teisės aptarimas yra su
prastintas.

1. Skirtingais ragais: Jachta buriuojanti štirborto 
ragu* turi duoti kelią bakborto ragu” buriuojančiai 
jachtai.

2. Tuo pačiu ragu: Vėjo pusės (Luv) jachta turi 
duoti kelią užvėjos (lee) jachtai.

Iš anksčiau paminėtų pagrindinių taisyklių matome, 
kad nesvarbu, kaip jachta aukštai eina prie vėjo - ke
lio teisę nulemia tik, kuriuo ragu jachta eina ir kurio
je pusėje plaukia. Kadangi vėjo pusės jachta pagal tai
sykles turi duoti kelią, tai užvėjos jachta yra įparei
gojama duoti vėjo pusės jachtai pakankamai erdvės, 
kad ta galėtų įsipareigojimą vykdyti. Rietimo prie vėjo 
(luvavimo) teisė yra aprėžta, t.y. surišta su gretėjimu 
(luffing). Gretėjimas įvyksta tada, kai tarp jachtų yra 
mažesnis atstumas negu du ilgesnės jachtos ilgiai, ar 
vedančiai jachtai perėjus pradmės liniją arba pasi
sukus per štagą ar padarius vertimą (gaisą). Dėl rieti
mo prie vėjo (luvavimo) taisyklės (30, 5a) štai ką sako:

- Jachta pilnai perėjus pradmės liniją gali riesti 
prie vėjo kitą jachtą, esančią laisvai užpakalyje ar 
vėjo pusės jachta, ir jeigu ji nori gali pakilti aukščiau 
prie vėjo, kad sutrukdytų pralenkimą, bet tol, kol vėjo 
pusės jachtos vairininkas (žiūrint iš jo įprastos vietos 
lygiagrečiai dvarsui ir neburiuojantis kursu aukščiau 
negu užvėjos jachta) yra vienodoje aukštumoje su už
vėjos jachtos pagrindiniu stiebu. Todėl, arba jeigu jis 
(žiūrint iš jo įprastos vietos lygiagrečiai dvarsui) yra 
priekyje užvėjos jachtos pagrindinio stiebo, kai gre
tėjimas prasidėjo, užvėjos jachta nebegali, kol vyksta 
gretėjimas,7 toliau buriuoti aukštesniu kursu.

* štirborto būgu. « bakborto būgu.

Iš taisyklių matome, kad jachta gali kurį laiką 
riesti kitą jachtą prie vėjo, bet tik tam tikrą laiką, o 
vėliau turi grįžti į savo anksčiau buriuotą kursą.

Posūkis per štagą ir vertimas yra sulyginti. Jeigu po 
tų manevrų jachta įgyja kelio teisę, tai jachta, daranti 
manevrą, turi daryti tinkamame atstume, kad kitos 
jachtos nebūtų priverstos keisti kursą.

Reikėtų dar paminėti aptarimai "Laisvai priekyje" 
ir "Laisvai užpakalyje". Taisyklės sako:

Jachta yra laisvai kitos jachtos užpakalyje, kai jos 
liemuo ir aprangos dalys yra užpakalyje įsivaizduojamos 
linijos, pravestos lygiagrečiai dvarsui per toliausiai į 
užpakalį atsikišusias kitos jachtos liemens ir aprangos 
dalis. Kita jachta yra laisvai priekyje. Vėjo pusė (luv) 
yra ta, iš kur vėjas pučia, o užuovėja yra ten, kur yra 
jachtos buomas.

Artėjant prie kurso ženkloar plaukiamos vagos kliū
ties, jeigu jachtos gretėja, tai išorinė jachta turi duoti 
kelią. Nesant gretėjimo, jachta-esanti laisvai užpaka
lyje turi pirmenybę. Po paruošiamo ženklo artėjant prie 
pradmės linijos, užvėjos jachta nėra įpareigota duoti 
kelio vėjo pusės jachtai prie kurso ženklo, bet turi 
duoti erdvės davus pradmės ženklą.

Jeigu jachtos buriuoja prie vėjo tais pačiais ragais 
ir užvėjos jachta turi pasisukti per štagą, kad galėtų 
apiburiuoti kurso ženklą arba plaukiamos vagos kliūtį ir 
jeigu manevro pasėkoje galėtų įvykti susidūrimas su 
vėjo pusės jachta, užvėjos jachta pašaukimu gali pra
šyti erdvės manevrui.

Pralenkimas yra apibrėžiamas pagal taisykles (33- )
Jachta pralenkia kitą, kai ji pasivaro priekin ir iš 

savo laisvai užpakalyje padėties, neatsižvelgiant į jų 
numatytus kursus. Pralenkimas baigiasi, kai prasideda 
gretėjimas.

Taisyklės taip pat nusako apie regatos organizavi
mą, jachtų žymėjimą, atšaukimą ir kita.

Tikiuosi, kad šiame skyrelyje galėsime patiekti ir 
daugiau nurodymų-apie naująsias taisykles. B.

Toronto sesės renka bures.
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IŠ KETURIŲ ŠALIŲ

* Jūrų skautų vadovams ps. G. BU
BELIŲ! ir ps.A. PESIUI, kaip atitin
kantiems jūrų skautininkų statute nu
matytiems reikalavimams, LSB Jūrų 
Skautų Skyriaus vadijos nutarimu, 
nuo s.m. birželio mėn. 1 d. yra su
teikiamas jūrų paskautininkio, o 
S. MAKAREVlČIUIpripažįstamas jūrų 
skautininko vardas.
* Bostono jūrų skautų vietininkijos 
vadovybė ir Tėvų komitetas, įvertin
dami jūrų skautų šakos veiklą ir va
dovų pastangas organizuojant Jubi
liejinę jūrų skautijos stovyklą, LSB 
Jūrų Skautų Skyriaus veiklos, Jubi
liejinės stovyklos organizaciniams 
bei stovyklos varžybų atžymėjirao - 
dovanų reikalams paskyrė $115.00 
piniginę auką.
* Atsiliepdami į LSB Jūrų Skautų 
Skyriaus raginimą, jūrų skautininkų 
Grandies nariai jūr.v.s.B. STUNDŽIA , 
j. v. s. L. KNOPFMILERIS, j. v.s. K. 
AGLINSKAS, j._s. E. DRUSKIS, j. s. 
S. MAKAREVIČIUS prisiuntė pini
gines aukas Jubiliejinės stovyklos var
žybų laimėtojams atžymėti. Jūrų 
Skautininkų Grandies pereinamo
sios taurės reikalams.

* Gautomis iš Bostono žiniomis, Bos
tono jūrų skautų vietininkija greta 
kitų priešstovyklinio pasiruošimo 
darbų, intensyviai ruošiasi savos 
prieplaukos atidarymo iškilmėms. 
Vietininkijos jūrų skautai, vadovai ir 
Tėvų komiteto nariai bei rėmėjai 
bendromis jėgomis, įdėdami daug 
valandų darbo, lietuviams jūrų skau
tams paskirtoje saloje stato reikia
mus pastatus, prieplauką, tvirtina 
krantinę, švarina prieplaukos ir 
uosto dugną ir tuo pačiu vykdo vie
neto narių vandens užsiėmimus.

* Stovyklai vadovaus: j.v.s. L. Knopf- 
mileris y nuo rugpiūčio 11 iki 28 d., 
v.s. V.Čepas - nuo rugp.ll iki25d\, 
ir s. J. Janulevičienė - nuo rugp. 25 
iki rugsėjo 1 d.

Nuolatiniais stovyklos parei
gūnais bus: j. s. Tėv. J. Raibužis sto
vyklos dvasios vadu, jūr. ps. A. But
kevičius - stov.ūkio viršininku, j.s. 
A. Levanas - vandens užsiėmimų va
dovu, v. v. J. Butkevičius - vandens 
apsaugos viršininku, j. v.s.L.Knopf- 
mileris - vandens varžybų regatų 
vadovu, A.Slenienė - virtuvės ve
dėja.

* Bostono jūrų skautų vietininkijos 
Naručio laivas, vad.psl.K.Grūzdo,da-

Bostono jūrų skautų radijo klasė.

lyvavo BSA Capoe - dviejų dienų ir 
vienos nakties iškyloje su ameri
kiečiais skautais , kur gražiai repre
zentavo lietuviškąją jūrų skautiją, 
iškylos įsirengimų varžybose lai- 
mėdamipirmąją vietą. Lietuviai jū
rų skautai dėl savo tvarkingumo, 
drausmingumo ir švaros, buvo pa
skelbti pavyzdžiu visiems kitiems iš
kylos dalyviams.

Laivūno si. Ig. Vileniškio ir jo 
talkininko si. Arv. Vaičjurgio va
dovaujami, jūrų skautai sekmadie
nį po pietų grįžo namo.

* J.s. kpt. P. Labanauskas,kaip Voice 
of America pareigūnas, tarnybos 
reikalais lankėsi Čikagoje, kur pra
nešė, kad į Jūrų Skautijos Jubilie
jinę stovyklą ruošiasi atvykti jūrų 
skautijos įkūrėjas j.s.Dr.J.Jurgėla ir 
jūrų skautijos veteranas j. s. B. Mi
kelevičius.

J. s. kpt. Labanauskas svarbes
nius stovyklinius momentus žada 
įrekorduoti į juostą ir pertransliuoti 
į Lietuvą.

* Jubiliejinėje stovykloje bus lei
džiamas stovyklos laikraštėlis, kurio 
redakcija apsiėmė rūpintis korp.Gin
taras vadovybė, j.ps. L. Slėnio va
dovaujama.

* Korp!Gintaras jau baigia paruošti 
jūrų skautų šakos patyrimo laipsnių 
konspektinį aiškinimą, kurį dar 
prieš stovyklos pradžią žada patiek
ti jūrų skautų vienetų naudojimuisi.

* Jubiliejinės Jūrų Skautų stovyklos 
metu įvyks Jūrų Skautijos vadovų-jū
rų skautų, jūrų skaučių ir korp. Gin
taras vadovų-vių bendras sąskrydis - 
specialiai jūrų skautų šakos veiklos, 
bendradarbiavimo ir ateities orga
nizacinėms veiklos formoms aptarti.

* Paskutiniuose LSB Vadijos posė
džiuose buvo aptarti ir priimti jūrų 
skautų šakos - jūrų skautų, jūrų jau
nių nuostatai ir jaunių patyrimo 
laipsnių programos. Artimiausiu lai
ku bus svarstomi jūrų budžių reikalai.
* Mes, Bostono Jūrų skautai , ne
snaudžiame. Nežiūrint mokslo metų 
pabaigos, dirbame išsijuosę ir savo 
veiklos barus platiname. Atskirų 
vienetų sueigos vyksta kas savaitę.

Vasario 16 minėjime gretimame 
Norwood'o miestelyje mūsų "Nidos" 
budžiai atliko meninę programąjkas- 
met Bostone vykstančiose Scout Ca- 
pades tie patys Nidiečiai pirmą kar
tą nešė lietuvišką trispalvę tarpe 
visų laisvų tautų vėliavų prieš ke- 
lioliką tūkstančių žiūrovų minią.

Birželio 2-3 dienomis 12 "Na - 
ručio" laivo skautų, vadovaujami 
j. b. vair.K. Grūzdo ir skilt. I; Vile
niškio, dalyvavo vadinamoje ame
rikiečių skautų "Camporee", kuri į- 
vyko Breakheart rezervate prie Sau
gus. Ten jie laimėjo pirmą vietą, 
gaudami pionierių pažymėjimą.

Birželio 8-11 dienomis "Nidos" 
budžių būrelis, vad. j .b._v.v. P. Jan- 
čausko ir s. v. v. si. G. Čepo, daly
vavo Bostono Council surengtoje 
skautų vyčių Rendezvous, įvykusio
je Adams Pond, New Hamshire. 
Mes, vadovai,buvome paskirti pra
vesti įvairiems dalykams, o mūsų 
budžiai - kandidatai, pasiskirstę į 
2 grupes, dalyvavo šaudymo (šautu
vais, lankais, mo-skeet), vandens 
sporto laiveliai, canoes, vandens 
polo), ėjimas su kliūtimis ir kitų 
dalykų varžybose.

Grupė vad. sl.I. Vileniškio, ne- 
ginčyjamai laimėjo 2-rą vietą, o 
grupė vad. si. A. Vaičjurgio - 4 vie
tą. Šitos varžybos parodė, kad mū
sų vieneto skautai yra gerai paruoš-
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ti ir pajėgus rungtis su daug stip
resniais amerikiečių skautų viene
tais.

Nidiečiams buvo didelė garbė, 
kada į baigimo ceremonijas atvyko 
mūsų mielas viet-kas j.b.s. M. Ma- 
nomaitis ir Nemuno uosto Direk
cijos narys v. E. Eitas.

Nors pavargę, tačiau grįžome 
pakilusia nuotaika ir su daugiau 
skautiško patyrimo. P.Jančauskas 
* "NIDOS" ĮGULOS IŠKYLA. Bir
želio 8-10 d. d. Bostono jūrų bu
džių kandidatų įgula turėjo iškylą 
amerikiečių stovyklavietėje Adams 
Pond, N. H. Vėlyvą penktadienio 
naktį nuvykę, šeštadienį dalyvavo 
įvairiose skautiškose varžybose, 
kurios susidėjo iš šaudymų, vandens 
varžybų ir bėgimo per kliūtis. Var
žybos tęsėsi' dar ir sekmadienį.

Gausiai dalyvavusi "Nidos” 
įgula sudarė dvi varžybų grupes, 
kurioms vadovavo sl.Ig.Vileniškis ir 
si. A. Vaičjurgis. Varžyboms pasi
baigus, "Nidos" įgula iš keliolikos 
dalyvavusių vienetų laimėjo antrą
ją ir ketvirtąją vietą.

"Nidos" įgulai vadovauja s. v. 
v. si. PovUančauskas, pavad. s. v. v. 
si. Gint. Čepas, kuris ir rūpinosi vi
sais iškylos reikalais. A.V.

NEMUNAS IR BALTIJA

(gaida kaip per Klausučių ulytėlę čiu dri dra)

Nemunas stovyklą rengia čiu dri-, 
Baltijos miškuose žengia vai-ku-ku. 
Ten ant kranto prie pušyno čiu dri-, 
Pastatysim palapinę vai-ku-ku.
Tu, Baltija, mano miela čiu dri-, 
Be Tavęs nerimsta siela vai-ku-ku. 
Šviesios bangos kai plazdena čiu dri-, 
Skautui širdį pakutena vai-ku-ku.
Aš Tave, mano mieloji, čiu dri- 
Sirdyje mielai nešioju vai-ku-ku.

Mamonėlis

Rochesterio skautų Tautinių šokių Grupė, kuri neseniai atšventė 13-tuosius savo veiklos metus. Grupei nuo pat jos įsikūrimo 
vadovauja ps. St. Ilgūnas (pirmas iš kairėf). Dešinėje nepavargstantis muzikantas Z. Sipaila, dirbąs jau 6 metai su grupe.
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Žalgirio vietininkijos Niagaros pusiasalyje, Kanadoje, jaun. skaučių plastikos grupės su vadovėmis ps. M. Gverzdiene ir p. Zubrickiene.

YRA SUNKUatsiprašyti,pradėti iš naujo,prisipažinti klydus,nebūti savanaudžiu,priimti patarimą,nenustoti vilties,pirmiau galvoti ir sugalvojus daryti,mokytis iš savo klaidų, aukoti ir pamiršti, kad aukojai.TAČIAU VISA TAI YRA VERTA IR NAUDINGA !Gen. D. C. Spry(iš Vol. 1, No.10, Nov. 1961 ," World Scouting Bulletin")

APIE SAVEDaugelis žmonių yra lyg vienaračiai vežimėliai : juos visą laiką reikia stumti.Kai kurie yra kaip laiveliai: sau plaukia, bet kas nors juos irkluoja.Tretieji kaip aitvarai - jei nelaikai pririšęs, nuskrenda tolyn.Kiti - kaip kačiukai: tenori būti glostomi.Dar kiti - kaip balionai: pilni oro ir visą laiką beveik besprogstą.Kiti - kaip priekabos: visą laiką kitų traukomi.Arba kaip reklamų lemputės: užsideginėjančios ir užgęstančios.Ir yra tokių, kaip laikrodžių: atvirais, neiškreiptais veidais, gryno aukso, patyliukais einančių ir prasmingo darbo pilnų.KOKS TU ESI BROLI ?KOKIA TU ESI SESE ?(Anoniminis iš World Scouting Bulletin, Vol.l, No. 8, Sept., 1961) 17
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fflasa didžioji šelm i
ANGLIJOS RAJONAS

* Rajono vadeivė ps. G. Zinkienė 
dažnai lanko rajono vienetus, o ir 
vadovės buvo neseniai pas ją susi
rinkusios aptarti vasaros stovyklos 
reikalų.
* Nottinghamo Bičių skiltis, vado
vaujama E. Zaveckienės, buvo pa
kviesta atlikti programą Motinos 
Dienos minėjime.

* Bradfordo Šatrijos Raganos ir Gele
žinio Vilko dr-vės suruos'ė metinę 
Šv. Jurgio s’ventę, kurioje dalyvavo 

teikė teisę vadovauti 67-tai Šv. Juo
zapo draugovei Derbyje, tuo jam 
pripažindamas ir Anglijos skautininko 
laipsnį.
* LSB Anglijos rajono vietininkijos 
vietininko pavad. J. Rentelis Šv. Jur
gio proga pakeltas į paskautininkio 
laipsnį.
* Sekminių stovyklą - skiltininkų 
kursus pravedė ps.B. Zinkus.
* Is’ D. B. Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdybos gauta 20 sv. parama skau
tų - jaunime stovyklos vadovams 
parengti. Visi kursų dalyviai Val-

* Manchesterio Živilės draugovėje 
įžodį davė: J. Jakubaitytė, I. Laukytė, 
B. Petrauskaitė, O. Andriulytė, N. 
Laukytė, B. Požeraitė ir K. Požerai
tė. Maironio draugovėje įžodį davė 
R. Pilkauskas, A. Naujokas, A. Pet
rauskas, J. Naujokas, P. Gugas, R. 
Pilkauskas, A. Naujokas.

* Manchesterio skautų-čių dvasios 
vadovu yra kun. V.Namaitis.
* Šiuo metu Anglijos rajono vadas 
s. J. Alkis yra ir D. B. L. Bendruome
nės pirm.
“ Manchesterio Maironio ir Živilės

Anglijos rajone ir savaitgaliais stovyklaujama. Nuotr. B.Zinkaus

rajono vadas s. J. Alkis, Seserijos va
deivė ps. G. Zinkienė ir kapelionas 
kun. J. Kuzrtiickis. Šventės programą 
pravedė v.s.v.si.J.Traškienė.

* Rajono vadas ps. J. Alkis Šv. Jurgio 
šventės proga Pirmijos pakeltas į 
skautininko laipsnį.

* Rajono dvasios vadovas kun. A. 
Kazlauskas išvyko į Australiją.Sesės 
ir broliai brangiam dvasios vadovui 
linki sėkmingo įsikūrimo ir dėkoja 
už daugelio metų globą. Kartu su 
juo išvyko ir fil. kun. P. Dauknys.

* Anglijos Vyriausias Skautininkas 
Sir Charles MacLean ps. B. Zinkui su- 

dybai taria nuoširdų, skautišką ačiū.

* Skautų-vyčių Vydūno būrelio va
das s. v. v. si. V. Aneliauskas, baigęs 
studijas, išvyko pas tėvelius į JAV. 
Išvykusiam broliui linkime geros 
sėkmės naujoje žemėje.

* Bradfordo Geležinio Vilko ir Šatri
jos Raganos dr-vės birželio 17 d. 
įspūdingai paminėjo birželio tre’- 
mimų liūdną sukaktį. Prie įėjimo 
į bažnyčią tą dieną visiems buvo se
gamos trispalvės, perrištos juodu 
kaspinu. Bažnyčioje prieš altorių 
buvo padėtas geltonų, žalių, raudo
nų gėlių vainikas. 

bendroji įžodžio šventė praėjo labai 
gražiai. Birželio 23 d. į vietos Lie
tuvių Klubą susirinko 28 broliai ir 
23 sesės. Iškilmingoje sueigoje da
lyvavo rajono vadas s. J. Alkis, LSB 
vietininkas ps. B. Zinkus, ps. J. Ren
telis, kun. V.Kamaitis ir kt. Po iš
kilmių vėliavos aikštelėje buvo nuo
taikingas laužas, kuris buvo pakai
tomis vadovų vedamas. Atėjus jį 
vesti s. v. v. si. V. Aneliauskui, s. J. 
Alkis įteikė jam dovanėlę, kaip iš 
rajono išvykstančiam ir čia su juo 
visų vardu atsisveikino. Šios šven
tės pasisekimas neabejotinai pri
klausė ir nuo tėvų komiteto pirm, 
p. S. Kaniausko rūpesčių ir darbo.

s.v.sl.J.Maslauskas
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Maironio dr-vės broliai po įžodžio Manchesteryje. Anglijos rajonas.
Nuotr. B.Zinkaus

Linksmi Sekminių stovyklautojai Anglijos rajone.

Skiltininkų Kursai ir Vyčių 
Stovykla Anglijoje.
(Stovyklos dienoraštis)

BIRŽELIO 8 D., PENKTADIENIS

Saulutė nesigaili karštų spin
dulių. Šios stovyklos vadovas ps. B. 
Zinkus ir aš atvykom e anksčiau įkur
ti stovyklavietės. Sušilę statėm pa
lapines, sutvarkėm visa, kas sto
vyklai reikalinga. Mums besitriū- 
siant, atvyko ir daugiau stovyklau
tojų: vadeivė ps. G. Zinkienė, sk. 
vyčių Vydūno būrelio vadass. v. v. si. 
V. Aneliauskas su kitais broliais. 
Iškėlėm trispalvę ir anglų vėliavą, 
pastatėm kryžių. Buvo dar laiko pa
sigrožėti gražia Drum-Hill apylinke, 
pilna beržų. Po vakarienės turėjom 
pašnekesį. Kai jaunesnieji broliai 
nuėjo poilsio, vyčiai turėjo dar sa
vo įžodį. Jį davė si. J. Maslauskas.

BIRŽELIO 9 D. , ŠEŠTADIENIS.

Lygiai 7 vai. kėlėme. Po įpras
tinių rytmečio apsitvarkymų kėlė
me vėliavą, ps. B. Zinkus perskaitė 
įsakymą, kuriuo naujasis skautas vy
tis si. J. Maslauskas skiriamas sto
vyklos viršininku. Tai geras atžymė- 
jimas naujam vyčiui ir iŠ karto at
sakingos pareigos.Toliau seka inspek
cija. Geriausiai susitvarkiusiai pa
lapinei skiriami taškai. Šiandien 
daug mokytąsii Pakartota beveik 
visa skautiško lavinimo programa 
teoretiškai ir praktiškai.

BIRŽELIO 10 D., SEKMADIENIS.

Po pamaldų, vėl buvo pilna die
na darbo. Praeita pirmoji pagalba, 
mazgų rišimas, kelionės ženklai, 
kimo žaidimas. Jaunesnieji broliai 
atidžiai viską sekė ir gerai mokėsi. 
Pavakare, svečiams atsilankius, tu
rėjome lauželį.

BIRŽELIO 11 D., PIRMADIENIS.

Šiandien virtuvėje -jaunesnieji. 
Tai ir čia jiems gera praktika. Čia 
jie galėjo parodyti, ką stovykloje 
naujo išmoko. Popiet egzaminai. 
Trys skautai-kand. davė įžodį. Vė

Brocktono vilkiukai lietuvių veteranų pagerbimo iškilmėse.

liavos nuleidimo ir stovyklos užda
rymo metu jiems kaklaraiščius už
rišo Maironio dr-vės draug. s. v. si. 
A. Jakimavičius, o Gerojo Darbelio 
mazgelius - ps. B. Zinkus. Stovyklos 
viršininkas tarė atsisveikinimo žo
dį. Išsiskirstėme sustiprėję skautiš
ka dvasia ir į vienetus paivedėme 
daugiau pasiruošusių vadovų.

T. M.

ATLANTO RAJONAS

* Š. m. gegužės 13 d. Brocktono 
skautai-tės susirinko į iškilmingą su-
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eigą pagerbti savo mamytes. Po ra
porto ir įnešus vėliavą, sueiga pra
dėta malda Marija, Marija ir Tau
tos himnu. Broliai R. Baužys ir St. 
Plaušinaitis davė skauto įžodį. Ps. 
Stašaitis tarė žodį mamytėms. Skau
tams remti komiteto pirmininkas 
V. Tamošaitis palinkėjo skautams 
gražaus darbo, o vėliavos krikšto 
tėvai ponia ir E. Bliudnikai, kurie 
yra padovanoję vienetui vėliavą,pa
linkėjo saugoti ir gerbti vėliavą ir 
vykdyti vėliavoje įrašytą šūkį - Die
vui, Tėvynei ir Artimui.

Po sueigos buvo bendri užkan
džiai skirti mamyčių garbei. Skau
tų vieneto vadovas s. v. v. si. Jonas 
Monkus padėkojo ponams Bielke- 
vičiams už teikiamą taip didelę pa
galbą skautų vienetui, leidžiant nau
dotis patalpomis skautų sueigoms ir 
dideliu kiemu skautų žaidimams. 
Užkandžiams baigiantis, prasidėjo 
skautiška programa. Programoje 
gražiai pasirodė R. Beržinskas, L. 
PaŠkauskas, R. Baužys ir mažiausias 
A. Monkus. Padainuota daug gražių 
dainelių. Sueiga praėjo labai gra
žioje ir linksmoje nuotaikoje.
* Jaunesniųjų skautų eilės didėja. 
Paskutiniu laiku į jaun. skautų bū
relį įstojo Algis Kazlauskas ir Al
vydas Monkus.
* S. m. gegužės mėn. 30 d. skautai 
drauge su Amerikos lietuviais ve
teranais dalyvavo eisenoje prie žu- 
vusiems lietuviams veteranams pa
minklo ir padėjo vainiką.
* S.m.birželio 23-24 d. sportininkų 
komanda dalyvavo Atlanto Rajono 
suruoštoje sporto šventėje, Worces- 
teryje.
* Š.m.birželio 29 - liepos 1 d. Žir
gų skiltis turėjo 3-jų dienų stovyklą 
prie Rozeno ežero, Bridgewater, 
Mass.
* S. m. liepos 7-8 d. vilkiukų bū
relis, vadovaujamas psl. Lino Bas- 
kauko, dalyvavo I-moje Atlanto Ra
jono vilkiukų šventėje - sąskrydyje 
pas tėvus Marijonus, Thompson, Conn.

J. Monkus

Elizabeth, N.J.
* S. m. birželio 2 ir 3 d. d. drau
govės skautai ir vilkiukai turėjo sa
vaitgalio iškylą. Šeštadienį po pie
tų buvo įsirengta stovyklavietė , 
virtuvė, laužavietė. Vakare sukur
tas didelis laužas. Sekmadienį po 
Pamaldų vyko žygiai, žaidimai ir

Brocktono sesės ir broliai mamyčių pagerbimo užkandžiuose.

vakare stovyklavietės išvalymas , 
palapinių nuėmimas ir kelionė namo.

Ūkio dalį, virtuvę ir maitinimą 
tvarkė p. Jarmas ir p. Kaspariūnas. 
Susisiekimo priemones davė p. H. 
Bitėnas, p. A.Jarmas ir p. K.Kaspa
riūnas.
* Š. m. birželio 9. ir 10 d.skautų 
vyčių sąskrydy N. Colebrook, Conn, 
dalyvavo 2 skautai vyčiai ir 1 kan
didatas.

Susisiekimo priemones davė s.v. 
v.si. A. Bitėnas.
* Š. m. birželio 17 d. skautai irskau- 
tės dalyvavo pamaldose ir paskai
toje, birželio deportacijas minint.

Ta proga 90% skautų vyčių ir 
kandidatų parašė po 4-6 laiškus įvai
riems užsienio reikalų komisijos 
senatoriams ir kongresmanams Lie
tuvos bylos reikalu.

Kai kurie jų parašė atsakymus, 
pažadėdami rezoliucijas remti.
* Š.m. birželio 23 ir 24 d. d. sporto 
šventėje Worcester, Mass., dalyvavo 
šeši skautai. Susisiekimo priemones 
davė s. v. v. si. A. Bitėnas.

Kaip matyti birželio mėn. šeš
tadieniai ir sekmadieniai vienete 
buvo judrūs ir surišti su ilgomis ke
lionėmis. Degalus auto mašinom 
apmokėjo skautams remti tėvų ko
mitetas.
® Š.m. liepos 7 ir 8 d. d. Mariano- 
poly, Conn, vilkiukų ir paukštyčių 
Pavasario Šventėje dalyvavo šie vil
kiukai: A. Bitėnas, A. Jarmas, J. 
Juška, A. Kaspariūnas ir J.Svenčiū- 
nas, taip pat nemažas būrelis paukš
tyčių.

Vilkiukams už tvarkingumą ir 
pratimų atlikimą pripažinta I vieta.

Susisiekimo priemones davė s.v . 
v. si. A. Bitėnas, p. J. Juška, p. K. 
Kaspariūnas ir vyr. sk. V. Lanytė.

Reikia džiaugtis, kad vilkiukai, 
ruošdamiesi šventės pratimams, iš
moko dainelių, kurias ilgai dainuos. 
Pati šventė taip pat jauniesiems vil
kiukams labai patiko ir paliko ilgus 
malonius prisiminimus. R. B.

Providence, R. I.

* Neseniai įsikūrus skaučių vienetui, 
pirmą kartą š.m. gegužės mėn. įvy
ko iškilminga- sueiga, kurios metu 
šešios sesės davė jaunesniųjų skaučių 
įžodį: A. Antanavičiūtė, D. Jurge
levičiūtė, D. ir R. Kerbelytės, R. Ras
tenytė ir B. Staričenkaitė. Įžodžio 
iškilmėse dalyvavo LSS vyt. raj. va- 
deivėps. Elė Banevičienė iš Boston, 
Mass., kuri pasveikino sesutes ir pa
sidžiaugė jų darbštumu. Taip pat 
sveikino dvasios vadas kun. V. Mar- 
tinkus. Po sueigos jaun. skautės pa
silinksmino, o mamytės surengė 
jaukią arbatėlę. Sueigą pravedė 
Providence jaun. skaučių vadovė ps . 
Aldona Cekienė.

New Yorkas, N. Y.

* Kovo 4 d. skaučių Neringos tun
tas surengė Kaziuko mugę . Su savo 
dirbiniais^ prisijungė ir . Tauro tunto 
skautai. Ši pirmoji New Yorke Ka
ziuko mugė praėjo labai gražiai ir 
susilaukė visuomenės susidomėjimo.

* Balandžio 28 d. skautų ir skaučių 
vienetai bendroje iškilmingoje suei
goje paminėjo šv.Jurgį. Dienai pri
taikytą pašnekesį pravedė ps. R.Ke- 
zys.
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Tos dienos proga į skiltininko 
laipsnį pakeltas vilkiukų draugovės 
adjutantas psl. R. Budraitis. Is" Ne
ringos tunto į vyresniškumo laips
nius pakeltos vadovės: si. B. Šetikaitė 
į vyr. skiltininkės, R. Kulytė ir G. 
Vilpišauskaitė į paskiltininkės laips
nį. Keli mažieji davė vilkiuko ir 
jaun.skautės įžodį. Net 7 vilkiukai 
buvo iškilmingai pervesti kandida
tais į skautų draugovę, su kuriais 
kartu perėjo ir vilkiukų dr-vės drau
gininko pavaduotojas s. v. si. K. Še- 
tikas. Skautų draugovėje jis eis 
adjutanto pareigas.

Dvasios vadovas s. kun. J. Pa
kalniškis pranešė ir kartu sveikino 
tuntininką ps. J. Bružinską, kuris Sv. 
Jurgio dienos proga pakeltas į skau
tininko laipsnį.

Sueiga užbaigta trumpu, bet 
nuotaikingu lauželiu. T.

Philadelphia, Pa.

* Pirmą kartą po ilgos pertraukos 
Philadelphijoj atsikūrė mažas paukš
tyčių būrelis. Dirbo stropiai ir su 
dideliu džiaugsmu visą rudenį, žie
mą ir pavasarį. Pagaliau pilnai pa
siruošusios paukštyčių programoj ga
lėjo duoti paukštyčių įžodį.

Ši didelė šventė buvo gegužės 
27 d., sekmadienį, lietuvių banko 
patalpose, kur susirijikus būreliui tė
velių ir svečių buvo atlikta įžodžio 
ceremonija. Penkios tikros paukšty
tės žibančiais veidukais gavo savo 
spalvingą raudoną kaklaraištį, bėrą
jį mazgelį užrišo mielos mamytės, 
tėvynės mazgelį užrišo ponia Jurs- 
ki'enė, ne tik mamyčių atstovė, bet 
ir močiučių. Po įžodžio apeigų įvy
ko mamytės dienai pritaikyta prog
ramėlė laužo forma. Paukštytės- 
gėlytės supynė mamytėms vainikėlį 
iš gėlių ir iš dainų, o taip pat su
vaidino motinos dienai pritaikytą 
vaidinimą. Nuotaika buvo maloni 
ir linksma. Skautiškas entuziazmas 
visus pagavo,o noras dainuoti ir vai
dinti visuose matėsi. Po programė
lės mamytės paruošė pasivaišinimą 
susirinkusiems. Taip pat buvo ir 
paukštyčių piešinių parodėlė, "Ilius
truotos lietuviškos pasakos", ir jų 
dainų albumėliai. Paukštyčių dar
bai ir jų skautiška nuotaika links
mino visus. Taip praėjo pirmas skau
tiško gyvenimo įvykis Philadelphijo- 
je. Kitą rudenį daugiau jums pa
rašysime. Būr.vad .A .Dragūnevičiūtė

Rochesterio sesės, su p. J. Miškiniu ir A.Mickiu, atlikusios meninę programa.

Įdomus Sąskrydis.
Birželio 9 - 10 d. North Cole

brook, Conn., YMCA stovyklavie
tėje įsikūrė savaitgalio stovyklą- 
suvažiavimą Atlanto Rajono vyr. 
skautės ir skautai vyčiai. Vėsius 
miškas, gaivi ežero pakrantė ir tu
rininga programa sutraukė apie šim
tą dalyvių. Suvažiavimo atidarymo 
metu dalyvius sveikino Rajono Va
deivos ps. Elė Banevičienė ir s. Vy
tautas Pileika. Einamaisiais stovyk
los reikalais kalbėjo A. R. skautų 
vyčių skyriaus vedėjas ps. Sigitas 
Liaukus ir skaučių stovyklos vadovė 
v. si. Audronė Dragūnevičiūtė. Šia 
proga vyko ir skautininkų įžodis, 
kurį pravedė s. Algis Banevičius. 
Įžodį davė Gilanda Bartytė, Šimans
kienė, Sigitas Liaukus ir Romas 
Venckus.

Po atidarymo sekė ps. Romo Ke- 
zio pašnekesys tema "Glaudesnio 

Skautininkų įžodis Atlanto rajone - JAV. Nuotr. R.Kezio

bendradarbiavimo beieškant". Pre
legentas nurodė visą eilę priežasčių, 
kurios iššaukė rimtus ar įsivaizduo
jamus nesusipratimus tarp Brolijos- 
Seserijos ir Akademinio Skautų Są
jūdžio. Jis taip pat nurodė būdus, 
kaip reikėtų šių nesutarimų išvengti. 
Prelegentas priėjo išvados, kad visų 
trijų lietuviškosios skautijos padali
nių nuoširdus sugyvenimas yra būti
na sąlyga lietuviškosios skautijos 
klestėjimui. Ši tema iššaukė gyvas 
diskusijas. Susidarė įspūdis, kad 
šiame rajone "bendradarbiavimo" 
problema nėra aktuali, nes šio su
važiavimo didelę dalyvių grupę, 
įskaitant ir abiejų pastovyklių va
dovus, sudarė ASS nariai. Taigi, 
norint galima rasti laiko ir ASS- 
džiui priklausyti, ir Seserijos - Bro
lijos eilėse darbuotis.

Poilsio metu buvo pravesti lauko 
žaidimai ir maudymasis ežere, s. A.
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Mūsų vyčiai kai išeina ... Atlanto rajono JAV sąskrydžio metu. Nuotr. R. Kezio

Banevičius paskirstė dalyvius grupė
mis. ir kiekvienai grupei pateikė 
klausimų lietuviškomis skautiškomis 
temomis.

Vakare buvo laužas, kurį pra
vedė Laima Katauskaitė.

Sekmadienį dalyviai išklausė 
šventų mišių, o po to skautams vy
čiams kalbėjo s. Vilius Bražėnas apie 
antikomunistinę kovą Amerikoje ir 
tos kovos priemones. Prelegentas 
nurodė, kad komunistai naudoja ver
dančios varlės taktiką Amerikai už
valdyti. Tai reiškia, norint varlę iš
virti, ją reikia įdėti į šaltą vande
nį ir po to truputį kaitinti, kol pati 
varlė nepajunta, kad jinai jau išvi
rusi. Gi jei varlę įmesime į verdan
tį vandenį, jinai tą pačią akimirką 
iš jo iššoks. Taip elgiasi ir komunis
tai. Jie nepuola Amerikos tiesiogi
niai visomis savo jėgomis, bet gnai
bo po truputį laisvąjį pasaulį ir pa
jungia jį sovietiškon vergijon. Jei 
nesiimsime aktyvios kovos, tai bus 
kaip tai varlei - net nepajusim, kad 
esame atsidūrę verdančiame ko
munistų katile. Pagrindinė kovos 
priemonė yra reagavimas laiškais 
senatoriams, kongresmanams, pre
zidentui, spaudai visais klausimais, 
kurie liečia komunizmą. Tai yra, 
reikia remti griežtos antikomunisti
nės akcijos siūlymus, ir peikti tuos, 
kurie siūlo komunistus glostyti švel
niomis pirštinaitėmis. Prelegentas 
siūlė giliai susipažinti su komunizmo 
taktika, ir tiesioginiu kontaktu at
skleisti tikrąjį komunizmo veidą 
amerikiečių visuomenės, ir ypatin
gai kolegijos studentų tarpe.

Čia pat buvo priimta rezoliu
cija, raginanti lietuvišką visuomenę 
sukrusti ir jungtis į aktyvią antiko
munistinę kovą. Taip pat nutarta pa
siųsti laišką senatoriui Fulbright, 
prašant paremti Pabaltijo išlaisvi
nimo rezoliucijas, kurios šiuo metu 
yra pasiūlytos kongrese.

Kunigas prof. Stasys Yla kal
bėjo apie kai kuriuos Maironio gy
venimo bruožus.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Toronto Skautininkų Ramovė po 
gana ilgokos pertraukos birželio 
mėn. net du kartus buvo susirinkusi 
sueigoms. Norima sustiprinti Ramo
vės veikimą, suteikti jai konkretes
nių uždavinių, kad būtų galima 
efektingiau padėti vietovės viene
tams. Ypač kreiptinas dėmesys į 
paukštyčių bei vilkiukų vienetus. 
Manoma prie Ramovės sudaryti pla
navimo komisiją, kuri būtų nuola
tiniame kontakte su tuntais ir jų va
dovybėms padėtų planuoti veiklą, 
Siekiama taip pat, kad skautinin
kai pasiimtų globoti po vieną bū
relį ar skiltį, padėtų jaun. vadovams 
pravesti sueigas ir joms pasiruošti. 
Prieita išvada, kad jaun. vadovai, 
lituanistiniu požiūriu silpnai pasi
ruošę, patys negali perduoti savo 
nariams pakankamai lietuviškumo. 
Jau vien dėl to būreliai ir skiltys 
turėtų būti globojami vyresniųjų. 

Sekanti Ramovės sueiga numatyta 
po vasaros atostogų rugsėjo mėn.
* Numatyta įsigyti stovyklavietė po 
galutinio apžiūrėjimo nustatyta ne
tinkama ir nuo jos pirkimo atsisa
kyta. Stovyklavietei įsigyti 'komi
tetas ieško naujų vietų.

Hamilton, Ont.

* Š.m. gegužės 6 d. "Širvintos" ir 
"Nemuno" tuntai gražiai atžymėjo 
savo darbo vaisius, sutraukdami di
delį būrį lietuviškojo jaunimo po 
skautiška vėliava. 11 vai. A. V. 
bažnyčioje, pasipuošusioje tautine 
ir skautų vėliavomis, vietos klebo
nas kun.dr.J.Tadarauskas pašventino 
"Nemuno" t-to naują ir gražią vė
liavą. Didelės moralinės paramos 
mūsų jaunimas susilaukė iš oficia
liojo Lietuvos atstovo, gen. konsulo 
Toronte p. J. Žmuidzino ir -ponios, 
sutikusiems pabūti šventinamos vė
liavos krikšto tėvais. Gerb. klebo
nas, sakydamas tai dienai pritai
kytą pamokslą, jautriai palietė jau
nųjų širdis, papasakodamas prisi - 
minimą iš Palangos. Bolševikams iš
niekinant mūsų tautinę trispalvę iš 
minios pasigirdo šūkis "Budėk". Tai 
buvo iš skautiškos krūtinės perspė
jimo šūkis apie artėjantį pavojų mū
sų tautai. Toliau prašė skautus gerb
ti ir saugoti savo vėliavą ir visad 
budėti Tėvynės priešaky. Tai skau
to šūkis ir pareiga. Už gražų ir jau
dinantį pamokslą mūsų skautai ir vi
si garbingi lietuviai yra nuoširdžiai 
dėkingi.
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Tuoj po pamaldų, parapijos sa
lėj, įvyko abiejų tuntų ir svečių 
skautų iš Toronto, Londonov ir kitų 
vietovių iškilminga sueiga. Čia gra
žus būrelis jaunųjų lietuviukų davė 
įžodį ir buvo papuošti atitinkamais 
kaklaraiščiais. Jamborės Fondo įga
liotinis p. V.Gudelis, taręs jauni
mui malonų žodį, įteikė padėkos 
raštus skautams remti draugijai, 
Bankeliui ir "L. N." valdybai už 
paskirtas aukas minėtam f-dui. Bai
giantis sueigai mūsų mielosios rėmė
jos pavaišino visus dešrelėmis ir ka
vute, nes jaunųjų alkis jau buvo 
jaučiamas.

3 vai. p. p. "L. N." salėje įvy
ko Maironio minėjimas - koncertas. 
Minėjimą atidarė mūsų garbinga
sis svečias Lietuvos gen. konsulas p. 
J. Žmuidzinas. Koncerto programą 
atliko dauguma patys skautai, nu- 
šviesdami Maironio biografiją, pa
pildant jo kūriniais. Labai gražiai 
pasirodė jaunas skautukas iš Londono, 
Ont., puikiai padeklamuodamas 
Maironio kūrinius. Tai tikrai ver
tas dėmesio talentas, kurio jauna
jam pionieriui linkime nepamiršti, 
nes dar bus labai reikalingas. Gra

Nemuno tunto Hamiltone, Ont. tunt. ps. P. Breichmanas laiko naują tunto vėliavą. Jo 
des'inėje Skautams Remti Dr-jos pirm. A.Paukštys. Nuotr. V.Pašilio

žiai pasirodė ir taut, šokių grupė 
"Gyvataras", vedamas p. Breichma- 
nienės. Si grupė yra Hamiltono tau
tinės kultūros pažiba, kurią minė
toji ponia sėkmingai puoselėja. Pa
pildžiusiam programą Maironio kū
riniais sol. Vac. Verikaičiui reiškia
ma nuoširdi padėka.

Visa tos dienos programa pa
ruošta ir pravesta mūsų veiklaus skau
tiškos šeimos nario E. Petrušaičio , 
pagelbstint sesei L. Verbickaitei. Už 
jų nepaprastai gražiai pravestą die-

Širvintos tunto, Hamiltone, Ont. tunt. ps. R. Bagdonienė šventės metu skaito įsakymus.
Nuotr. V.Pašilio

nos programą tenka juos nuoširdžiai 
pasveikinti ir palinkėti ateityje gra
žiausios sėkmės.

6 vai. koncertas baigėsi ir visi 
skubėjo vėl į parapijos salę, kur 
vyko linksmoji dalis: jaunimo šokiai 
ir vakarienė. Čia jaunimą linksmi
no gražia lietuviška muzika vietos 
lietuvių mėgėjų orkestras,vadovau
jamas p. A. Ulbino. Orkestro v-vui 

ir jo grupei jaunimas nuoširdžiai dė
koja ir linki ateityje geriausios sėk
mės ir nepamiršti mūsų jaunimo. 
Negalima pamiršti ir mūsų darbščių
jų rėmėjų šeimininkių, kurios tą 
dieną paaukojo tiek laiko ir darbo 
vaišinant visada užimtą ir skubantį 
jaunimą.

Stebint šios dienos iniciatorių 
nuoširdų darbą ir norą dirbti mūsų 
tautai, perbėga širdį malonaus jaus
mo bangelė, primenanti kiekvie
nam, kad mes esame ne merdėjimo,

bet didelio ir garbingo darbo stadijoj. 
Šią stadiją turime garbingai išlai
kyti, kol mūsų mieloji Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. Kol visi 
ir dideli, ir maži, dirbsime bendro
mis jėgomis, niekas mūsų neuž- 
gniauš, nieks neišdrįs išbraukti mūsų 
Tėvynės Lietuvos iš pasaulio žemė
lapio. Tad būkime visi "Kaip ąžuols 
drūts prie Nemunėlio", pamirškim 
pasitaikančias nesantaikas ir mate
rializmą, bet sukaupkime visas jė
gas mūsų vienam ir pagrindiniam 
tikslui - Lietuvai. Skelbkime pa
sauliui mūsų Tautos smurto kančią 
ir mūsų norą būti vėl laisvais ir ne
priklausomais. V. P.

VIDURIO RAJONAS-JAV

Detroit, Mich.

Nors spaudoj šykštu žinučių iš 
Detroito skautų veiklos ir, atrodo, 
kad jie merdi, bet jie gyvi, ir jų 
veikla labai įvairi ir naši. Be eili-
nių, atskirų vienetų sueigų dažnai 
šaukiamos iškilmingos abiejų tuntų 
sueigos. Be to, abu tuntai, pasi
kvietę talkon tėvelius, kasmet su
ruošia Kaziuko mugę.

Šių metų Kaziuko mugė buvo 
jau penkta. Jai ruoštasi kruopščiai 
ir todėl ją reikia skaityti visais at
žvilgiais pavykusia.

Pinniausia lankytojams į akis 
krito bendras mugės vaizdas. Tuoj 
įėjus, visų žvilgsnius į save traukė 
senoji Gedimino pilis, kurios bokšte 
plevėsavo mūsų gražioji trispalvė. 
Gedimino kalno papėdėj dovanomis 
nuklotas laimėjimų stalas, o abiejo-
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s. A. Banionis Detroite užsiėmimų su 

se pusėse atskirų vienetų darbštumo 
ir sumanumo išdavos, atskirų viene
tų stalai.Dešinėj pusėj įsikūrė darbš
čioji Mindaugo d-vė. Jų žirgeliais 
papuoštas namelis jau treti metai 
žavi lankytojus. Namely jų rankdar
biai, juostelės ir gintaro dirbiniai . 
Greta namelio jų užkandinė su sode
liu, kur miklūs mindaugėnai vaišino 
svečius karštanosiais, dešrelėm ir 
kitais skanumynais; prisivaišinę sve
teliai troškulį malšino lietuviška gi
ra iš šulinėlio. Kad pasistiprinę svete
liai išbandytų savo rankos taik
lumą, mindaugėnai įruošė naują, 
įdomų žaidimą.

Neatsiliko ir Algimanto d-vė. 
Mažieji vilkiukai prekiavo savo ga
mintais įvairiais modeliais ir lietu
viškais margučiais. Kaip ir visad, 
akį viliojo vyčių lietuviški kryželiai, 
koplytėlės ir kt. meniški išdirbiniai.

"Jūratės" ir "Šarūno" laivų jū- 
rininkės-ai turėjo bendrą, undinėm 
papuoštą paviljoną. Pas jūrininkus 
be įvairių modelių, gausu buvo lie
tuviškų lėlių, suvenyrinių stiklų ir 
baravykų.

Kitoj salės pusėj viešpatavo Ga
bijos tuntas. Vyresnės sesės įsiruošė 
gražią lietuvišką sodybą. Jų karvytė 
buvo ypatinga, nes davė skanų šo
koladinį pieną.Čia pat visus juokino 

kiukais metu.

gyva bezdžionytė. Labai gražiai 
šiemet įsiruošė ir Vilijos d-vė. Jų 
žirgeliais ir tulpėm puoštas namelis 
buvo labai savas ir mielas. Namely 
įvairiausi rankdarbiai, Kaziuko šir
delės ir namelio karalaitė - didžiu
lė lėlė lietuvaitė. Neatsiliko ir kan
didatės į "geltonšlipses". Jos - bu
simosios šeimininkės praktiškos ir 
darbščios prisisiuvo prijuosčių, iš
audė puodams padėkliukų, išsiuvinė
jo rankšluosčių, o šį visą turtą iš
dėstė prie liepsnojančio ugniakuro.

Ne pardavimui, tik parodai pa
darytas Vytauto Didž. Muziejaus 
modelis buvo. Neveltui visi tiek 
lietuviai, tiek svetimtaučiai juo gė
rėjosi.

Jaunosios Birutės d-vės paukšty
tės įsikūrė greta milžiniškos lepšės. 
Jų prekės labai įvairios: lietuviškos 
žibuoklės, velykiniai krepšeliai, 
lėlės, tautinės vėliavėlės, vaškiniai 
grybai, viščiukai ir įvairiausi rank
darbiai.

Jei viršutinėj svetainėj dauguma 
dirbo jaunimas, tai apatinėj, įruoš
toj užkandinėj nuo ankstaus ryto iki 
vėlaus vakaro prakaitą liejo mamy
tės ir tėveliai. Nors pavargę, jie 
šypsojosi patenkinti, nes per dieną 
valgė ir gėrė sveteliai ir gyrė ska
nius patiekalus.

Nuotr. J. Gaižučio

Dauguma jau baigia užmiršti 
Detroito skautų penktąją mugę, bet 
nei-skautų vadovai,, nei skautai jos 
nepamirš. Ta pakili nuotaika, kuri 
lydi kiekvieną gerai pavykusį darbą 
ilgai viešpataus, o mugės pelnas ir 
vėl įgalino juos drąsiau eiti skau
tiškuoju keliu ir dirbti Dievui, Tė
vynei Lietuvai ir artimui.

Chicago, Ill.

KERNAVĖS MENĖSE.
PASIKEITIMAS. Dėl intensyvių stu
dijų "Živilės I" dr-vės draugininke 
v.sk. v.si.Jūratė Izokaitytė iš drau- 
gininkės pareigų atsisakė. Nuo š. m. 
balandžio men. 1 d. "Živilės I" ir 
dr-vės draugininkės pareigas perėmė 
v.sk. v.si. Daiva Rūkaitė. Tą dieną 
įvykusioje iškilmingoje draugovės 
sueigoje buvo tarti graudūs atsisvei
kinimo žodžiai, išleidžiant visų my
limą sesę Jūratę.

Ta pačia proga devynios skautės 
kandidatės davė įžodį. Naujais gel
tonais kaklaraiščiais pasipuošę sesės 
Irena Zinkevičiūtė, Ramutė Balniutė, 
Ginta Repšytė, Daiva Vaitkevičiūtė, 
Laima Nainytė, Viktorija Brazdžio- 
nytė, Loreta Reivytytė, Silvija Rei- 
vytytė ir Dalia Ringutė.
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Buvusioji ir naujoji draugininkės 
širdingai pasveikino naująsias skau
tes ir palinkėjo daug sėkmės ir vai
singo darbo skautybės kelyje.

*
Gražų Verbų sekmadienio rytą, 

Jaunimo Centro salėje susirinko apie 
šimtą, jaunų kemaviečių į tunto su
eigą-

Sueiga pradėta vėliavų įnešimu 
ir Lietuvos himnu. Tuntininkės įsa
kymus skaitė tunto adjutante s. V. 
Aleknavičienė. Draugovių eilėje 
buvo matyti ir vyresniųjų skaučių 
kandidačių "Vilijos" būrelis, kurį 
sudaro Erika Dilytė, Dalia Tilin- 
dytė, Birutė Jasaitė, Dalia Kreme- 
rytė ir Dalia Reklytė.
x Po įsakymų buvo išneštos vėlia

vos ir v. sk. si. Ramunė Jurkūnaitė 
skaitė referatą apie Maironį.

Sekanti programa susidarė iš 
įvairių žaidimų. Kiekviena skiltis 
turėjo progos parodyti savo sugebė
jimus mazgų rišimo, vaidybos ir 
dainų srityje.

Teisėjos vyr. skautės Ina Pavil- 
čiūtė, Ramunė Jurkūnaitė ir Danutė 
Mockutė laimėtojomis pripažino 
"Dubysos" jaunesniųjų skaučių "Gi
lių" būrelį ir "Živilės I" dr-vės "Žu
vėdrų" skiltį. Sesė Jūratė Izokai- 
tytė "Žuvėdras" apdovanojo rašomo- 
mis plunksnomis, o sesėtuntininkė s. 
L. Luneckienė kiekvienai "Gilių" 
būrelio jaun. skautei užkabino po 
šokoladinį medalį.

Kadangi tai jau paskutinioji 
tunto sueiga prieš išvykstant į sto
vyklą, tai sueiga buvo baigta sto
vyklos daina "Drąsiai pirmyn, dai
nelė skamba”.

"Kernavės" tunto "Šešupės" dr- 
vę sudaro pačios mažiausios jaunes
nės skautės. Gegužės 6 d. jų net 
27 susirinko į Jaunimo Centro klasę . 
Tik šį kartą jos atsivedė ir savo ma
mytes, kad galėtų jas pagerbti. 
Oficiali viešnia buvo "Kernavės" 
tunto tuntininkė s. L. Luneckienė.

Sueigą pravedė "Šešupės" dr-vės 
adjutante sk. Raminta Raslavičiūtė. 
Sekė vėliavos įnešimas ir Lietuvos 
himnas. Tuntininkės įsakymu buvo 
duotas leidimas duoti jaunesniųjų 
skaučių įžodį Daliai Varankaitei, 
Rūtai Paškevičiūtei, Živilei Puo- 
dytei, Rūtai Nainytei, Jūratei Lin
gytei, Ramunei Butikaitei, Kristi
nai Bukaveckaitei, Ramunei Mal- 
dėnaitei ir Sigitai Kronaitei. Gal 

būt, labiausiai jaudinantis momen
tas būna tada, kada mažutės lietu
vaitės priklaupia pabučiuoti savo tė
vų krašto trispalvę vėliavą.

Kaklaraiščius užrišo sesė tunti
ninkė, gero darbelio mazgelį - 
draugininke B. Bulotaitė, o tėvynės 
ilgesio mazgelį - kiekvienos skautu- 
kės mamytė. Naujosios jaunesnės 
skautės buvo apdovanotos rugiagė
lėmis.

Po vėliavos išnešimo sesė tun
tininkė savo žodyje pabrėžė, kad 
raudonas kaklaraištis yra visų gra
žiausias, sunkiausiai įgyjamas ir il
giausiai nešiojamas. Jį reikia gerbti, 
kaip ir vėliavą. Jis yra skautės pasi
didžiavimo ženklas. Pagaliau sesė 
tuntininkė visoms palinkėjo būti ge
romis skautėmis.

"Šešupės" dr-vės draugininke 
pasveikino visas davusias įžodį ir 
priminė, kad rugiagėlės teprimena 
visoms Lietuvos laukus.

Šauniai nuskambėjo šūkis: links
mos, linksmos raudonšlipsės.

Su tulpėmis rankose jaun.skau
tės sekantį šūkį skyrė mamytėms.

" Mamyte, tau linkiu
Ilgai, ilgai gyventi, 
Visuomet sveikai būti - 
Niekuomet nepasenti".

Tulpes ir savo darbo dovanėles 
šešupietės įteikė mamytėms. Po to 
visos viešnios ir skautės buvo pa
kviestos į bendrą ratą padainuoti. 
Jautriai nuskambėjo "Oi, Dievu
liau, sergu" ir "Eisim, Sesutės, na
mo".

Draugininke paskelbė, kad su
eiga oficialiai pasibaigė, bet buto 
susidariusi tokia maloni nuotaika, 
kad nei mamytės, nei dukrytės ne
norėjo eiti namo. Tada dar'buvo 
pravesti žaidimai "Siūlai, siūlai su- 
sivykit", "Pučia vėjas", ir "Grybs, 
grybs, bara vyks".

Jau gerokai pavargusios sesės 
ir besišypsančios mamos išsiskirstė 
namo. Sesė Birutė .

SKAUTAI BENDRAUJA SU POLICIJA

Lietuvoje kariai, šauliai ir 
policija buvo didieji skautų rė
mėjai. Prieš 2 metus Lituanikos 
tunto Mindaugo draugovės vadovy
bė, bendradarbiaudama su buv. Lie
tuvos policijos Krivūlės klubu, su - 
rengė vakarą - balių, kurio visas 
pelnas buvo paskirtas skautams, ir 
pereitais metais, kiekvienam Min
daugo draugovės skautui, vykstan

čiam į vasaros stovyklą, iš draugovės 
kasos buvo primokėta po $15.

Antras šių dviejų organizacijų 
bendrai rengtas vakaras pereitais 
metais, kurį globojo Vidurio raj.va
das s. Vladas Vijeikis ir į kurį atsi
lankė Pirmijos pirm.ps.A.Dundzila , 
visa eilė skautininkų ir buv. Lietu
vos policijos tarnautojų, taip gražiai 
pavyko, kad šiemet, kiekvienam 
draugovės skautui, vykstančiam į 
stovyklą (o jų susidarė 17), buvo iš 
draugovės kasos išmokėta po $30, 
taip, kad skautų tėveliams beteko 
mokėti po $20.

Šiemet yra nutarta, kad šių or
ganizacijų vakarai įeitų į tradiciją 
ir būtų rengiami kasmet.

Rugsėjo mėn. 29 d. 7 vai. vak. 
Sv. Antano parapijos salėje, Ciceroje 
1500 So.49 Court, įvyks vėl jungti
nis skautų ir Krivūlės vakaras, kurio 
visas pelnas eis 1963 metų skautų 
vasaros stovyklai. Vakaro kultūri
nėje programoje bus "Žilvyčio" tau
tiniai šokiai, Cicero vyrų choras, 
skautų lauželis ir k. Po programos , 
grojant puikiam orkestrui, Šokiai, 
kurių metu veiks baras, bufetas, lai
mės šulinys ir kitokios įvairenybės. 
Krivūlės klubui pirmininkauja senas 
skautų prietelius Povilas Dirkis, o 
Mindaugo draugovės draugininku yra 
ps. Jurgis- Pra puolenis.

S. Paulauskas
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5 "Jūratės" jaun. sk. dr-kę 5

$ v. s. v. si. E. Bartkutę^ ?
sukūrus lietuvišką šeimą su ;

5 R. Konteniu, i 
; linkime laimingo, ilgo ir ;
i; saulėto gyvenimo. j
5 Įį
j Hamiltono "Širvintos" į
5 Tuntas į
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NAUJOS KNYGOS:
Čikagos Lietuvių Literatūros 

Draugija išleido M. Zoščenkos Saty
rines Noveles, verstas mokytojo Jo
no Valaičio. 200 psl. patalpintos 
59 novelės. Tiražas 500 egz. Kaina 
2 dol. Spaudos darbą atliko Naujie
nos, čia knyga ir gaunama (1739 So . 
Halsted St., Chicago 8, Ill.). Kai 
ne visi mūsų rašytojai turi' sąlygas 
rašyti, ši knyga yra didžiai graži 
prošvaistė mūsų knygų rinkoje. Pa
skaičius porą novelių, užsimiršta 
kasdieniniai rūpesčiai, ir miegas 
būna ramesnis.

Visai priešinga yra H. Tautvai
šienės 13G psl. Tautų Kapinynas Si
biro tundrose. Išleista Socialdemo
kratų Sąjungos, Literatūros Fondo, 
2000 egz. tiražu, kaina 1 dol. ir 25^. 
Gaunama Naujienose arba Mr. K. 
Bielinis, 29 West 57th St. , 10 Fl. , 
New York 19, N. Y. Šią knygutę 
ėmus skaityti, sunku padėti. Čia 
natūraliai aprašytas mūsų ir kitų 
tautų kančių kelias sovietiniame 
pragare. Šią knygutę perskaityti yra 
būtina kiekvienam. Kiekvienas pa
jus laimę, kad gyvena laisvajame 
krašte, o ne raudonųjų budelių su
kurtame "rojuje". Šitą knygutę, gal 
kiek paredagavus, reikėtų išleisti 
anglų, ispanų ir kt. kalbomis.

Stepas Paulauskas

TĖVYNĖ PAŠVAISTĖ. Moks
leivių Metraštis, Či kagos Aukštesnio
sios Mokyklos Leidinys.

Tai jau trečias panašus leidi
nys. Neteko matyt dviejų pirmųjų, 
todėl negaliu palygint, kuris geres
nis, bet kiekvienu atveju tai knyga , 
kuri tinka pavartyt ir paskaityt kiek
vienam - ir senam ir jaunam. Vy
resnės kartos žmogų nepaprastai 
maloniai nuteikia jaunųjų pastangos 
išreikšti savo nuomones, nuotaikas; 
jaunimui tai dar labiau sava, su
prantama. Mūsų lietuviškas mokyk
las lankančiam jaunimui būtų ypa
tingai pravartu ir paskaityt šia knygą. 
Rašo, čia tokie pat mokiniai, apie 
tą pačią lietuvišką mokyklą, apie 
savo blogas ir geras nuotaikas ją be
lankant, apie mokytojus ir mokinius. 
O tie mokytojai ir mokiniai tiek 
Čikagoj, tiek visur kitur tokie pana
šūs. Čia spindi ir- didelis idealiz
mas ir kasdieninis gyvenimas su sa
vo kramtoma guma, mažais rūpes
tėliais, kaip lūpų pieštukai, Šokiai 
ir pan. Čia yra gražių, pačių moki

nių kūrinėlių, knygų recenzijų, rim
tų straipsnių apie komunizmą ir 
labai lengvų straipsnelių. Žodžiu, 
čia kaip veidrody atsispindi visų 
metų jaunuolių darbas ir pastangos.

B. Mažeikienė.

DAINŲ SKRYNELĖ, skautiškų ir 
liaudies dainų rinkinėlis. Išleido G. 
Breichmanas, A. Enskaitis ir A.Sto- 
sius. 1962 Maironio metų proga , 
Nemuno tuntas, Hamilton, Ont., 
Canada.

Ši 138 psl. kišeninio formato 
knygelė talpina virš šimto dainų. 
Tenka sveikinti leidėjų iniciatyvą. 
Rinkinyje beveik visos dainos, la
biausiai mėgiamos skautų-čių dai
nuoti. Pavarčius knygelę, į akis 
metasi lietuvių kalbos klaidos. Ši
to leidėjai galėjo lengvai išvengti, 
duodami rinkinį peržiūrėti lietuvių 
kalbą mokančiam vadovui-vei. Kny
gelę galima gauti: A. Stosius, 38 
Fairholt Rd. So. , Hamilton, Ont., 
Canada. Kaina $0.75. S.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

TĖVYNĖ PAŠVAISTĖ, Čikagos Aukš
tesniosios Lituanistikos Mokyklos 
mokinių metraštis. 1961-1962 Mai - 
ronio metai, 208 psl. ir viršeliai. 
(Plačiau žiūrėk "Naujos Knygos").

TĖVYNĖ ATGARSIAI, Čikagos Aukš
tesniosios Lituanistikos Mokyklos 
leidinys, Nr.33, Nr.34, Nr.35. Re
daguoja ir rašo mokyklos mokiniai. 
Tikrai vertos dėmesio mūsų jaunimo 
pastangos ir lietuviško darbo vaisiai.

KIBIRKŠTĖLĖS, XIX-tos mergaičių 
stovyklos leidinys, Nr. 1 ir Nr. 2, 
1962 mt. liepos mėn. Nekaltai Pr. 
Marijos Seserų Vienuolyne, Putnam, 
Conn. 16 psl. Stovyklavusių mer
gaičių rašinėliai, mintys, sąrašai, 
gražiai iliustruotas.

LIETUVIŲ DIENOS, 1962 Maironio 
metai, birželio mėn. 24 psl. ir vir
šeliai. Gausiai iliustruotas lietuvių 
žurnalas.

MŪSŲ VYTIS, Nr.3, 1962, ASS lei
dinys, redaguoja Vyt. Germanas, 
2618 W. Montgomery St., Chicago 
32, Ill.

GIMTOJI KALBA, Nr. 2 (16) 1962mt. 
bendrinės kalbos laikraštis, 16 psl. 
ir viršeliai. Redaktorius L.Dambriū- 
nas.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NE, Maironio metai, Nr. 2, 1962 _ 
A LB Centro Valdybos Biuletenis, 
Nr. 36, 8 psl.

Lietuvos 
Nepriklausomybės 
Akto Signatarui

Prof. MYK. BIRŽIŠKAI

mirus, Lietuvių Skautų 
Sąjunga giliai užjaučia 
artimuosius ir liūdi 
kartu su visa lietuviu 
tauta.

LSS Tarybos Pirmija

REDAKTORIAUS KAMPELIS

* ps. Vilija Čepaitė sutiko įeiti į 
"Skautų Aido" redakcinį kolektyvą ir 
redaguoti "Skilties Palapinės" sky
rių. ps. V. Čepaitė yra LS Seserijos 
Skaučių Skyriaus Vedėja ir yra re
dagavusi paskutiniuosius "M. V. " 
priedo "Budžiu" numerius.

* Dėl techniškų kliūčių šis "Skautų 
Aido" nr. buvo pavėluotai išspaus
dintas ir išsiuntinėtas prenumera
toriams. Nekantravusius atsiprašome.
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