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į valt. V. PETRULĮ ir i
S T. JAKIMAVIČIŲ TĘ,
; sutuoktuvių proga sveikinu, linkėdamas lietu- <
; viškos seimos laimės į
5 ps. VI. Rusas į
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NR. 10

PADĖKA.

Perduodama skautų vadovavimą naujam 
vadovui v. si. V. J. Staračenkui, nuoširdžiai 
noriu padėkoti JAV Atlanto vadeivai s. V. 
Pileikai už suorganizuotą paramą išsiųsti 
berniukus į Maironio stovyklą ir tų vienetų 
tėvų komitetams, kurie siuntė aukas, bū
tent :

t; Mūsų būrelio narį i

į s. v. v. si. V. ŠERNĄ ir
į ps. J. KREGŽDAITĘ, S
; sukūrusius skautišką seimos židinį, daug i>
5 laimės linki į

5 Toronto sk. vyčių i
5 Pik. J. Šarausko būrelis i
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5 s. v. v. si. V. ŠERNĄ ir i

? ps. J. KREGŽDAITĘ,
s sukūrusius liėtuviškai-skautišką Šeimą, sveikina į

j Toronto Rambyno Tunto i:
5 Vadija į
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10 dol.
10 "
15 "
10 "
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Bostonas .. 
Hartfordas . 
Wore esteris 
New York . 
Elizabeth .
ir p. J. Pupininkui iš Rochesterio, prisidėju
siam savo auka prie Providence " Bebrų" 
skilties. Visiem nuoširdus ačiū.

Taip pat dėkoju Gerb. kleb. kun. J. Vai
tekūnui ir kun. V. Martinkui, kurie niekuo
met neatsisakė mums padėti bet kokiu at
veju.

Ačiū labai!

Dėkoju ps. A.Čekienei už seserišką nuo
širdumą, kurį teko patirti per tą trumpą 
laiką čia skautaujant. Linkiu sesei Aldonai 
gero pasisekimo naujoje padangėje. Ir vi
siem tėveliam, kurie taip gausiai atsilankė 
į suruoštas vaišes.

Nuoširdus ačiū!
v.sk. v. si. E. Paulauskienė, 
Providence Skautų Globėja
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Iš Žemaitijos A.Galdikas (J.Stanišausko nuotr. )

TAUTOS AMŽ I N I EJ I

Žmogaus gyvenimas žemėje trumpas. Tačiau atei
nančių ir vis ateinančių naujų kartų akimis vieni mi
rusieji tyli “išnykę, kaip dūmas neblaškomas vėjo”, 
kiti kalba, moko, auklėja, uždega ir nuteikia. Kartais 
tai padaro geriau, negu kai kurie gyvieji galėtų pa
daryti. Tokie kalbą mirusieji gyvena mūsų tarpe savo 
paliktais kūriniais, darbais. Tokių asmenybių visos 
tautos turėjo ir turi. Ir nedidelė mūsų tauta gali di
džiuotis, jų turėdama ne mažiau už didžiąsias tautas. 
Istorija juos išvardina, apie juos rašo, apie juos lietu
vis mokinys mokosi. Jie gyvena savo kūriniuose, jie 
liks gyvi, kol gyvens tauta, kai kuriais atvejais, ir 
žmonija. Tai tautos amžinieji, kurių fizinis sunykimas 
nebuvo kliūtimi kalbėti savo tėvynainiams.

Šiandien mūsų mintys krypsta į vieną iš tautos 
amžinųjų, i didžią asmenybę, centrinę savo laiko fi
gūrą, tautos prisikėlimo pranašą ir dainių — Mai
ronį. Šį mėnesį minime 100 metų nuo jo gimimo 
Pasandravio dvare, Žemaitijoje. Šimtas metų, tai ne
mažas laiko tarpas. Ne vienas esame liudininkais 
didelės mokslo ir technikos pažangos, tiesiog neįsi
vaizduojamų laimėjimų fizikos srityje, eiliniam žmo
gui sunkiai besuvokiamų atskleidimų. Ir visa tai įvy
ko pastaraisiais dešimtmečiais. Pasaulis, tautos, kartu 
ir mūsų tauta bei mes patys, tartum “verčiamės per 
galvą”, nebesusigaudydami, kas čia darosi. Ir jei sa
kytume, kad tokiame nebesibalansuojančiame pasau
lyje vertės nustoja pranašiškai romantinės gadynės 
žodžiai, klystume. Maironis ir šiandien mums 

aktualus, gyvas ir nemažiau reikšmingas, kaip anais 
laikais, kai jis gyveno ir kūrė. Laisvės troškimas nie
kada žmogui negalės būti pakeistas jokiu išradimu, 
jokia pažanga, jokiu gerbūviu. Mums tėvynės laisvę 
praradus, nežinomuose ateities keliuose ir suabejoji
muose, Maironis sušvinta amžinuoju švyturiu, rodan
čiu tikrąjį kelią į tautos siekius, jis tarsi prabyla už 
tuos, kurie nebedrįsta viešai sušukti:

“Vyrai lietuviai, auštančią dieną 
Mūsų nors sūnūs visgi išvys!
Griaukime amžiais užverstą sieną, 
Norint gailėtųs jos beprotys”...

Iš visų pasaulio kraštų, kur tik lietuvis gyvena, 
sklinda savosios tėviškės ilgesys. Kas kad gerai įsikū
rėme, kas kad perteklius, medžiaginės gėrybės ir 
įmantriausios pramogos, aukščiausias gyvenimo lygis 
su mumis. Visa tai dar daugeliui negali nuslopinti 
širdies balso, kylančio iš pačių gelmių, kur kiekvie
nam buvo įrėžti gimimo žodžiai “Tu lietuvis”, ir Mai
ronis čia aiškus ir teisingas.

“Taip čia tylu, gražu 1.. Vien keleivio širdis, 
Nenurimusi veržias toli! ..
Ir tą šalį norėtų pasiekti akis, 
Kur Dubysos atkrančiai žali!”

Maironis kalba kiekvienam iš mūsų — ir pavargu
siam, ir vilties nebetekusiam, ir abejingam, ir senam, 
ir jaunam. ,
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“Drąsiai, aukštai,
Pakils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai.
Prašvis laikai, 
Pakils jauna tėvynė!

Ir tau sese, broli, kalba ir kalbės didysis mūsų tau
tos dainius, kaip amžinasis balsas jis tave lydės visur 
ir visada. Dėkokime Visagaliui, kad Maironis gyvas 
tautoje. O juk tik gyvieji gali suteikti gyvybę kitiems. 
Tos lietuviškos gyvybės, stiprios ir karštos, mums 
taip šiandien visur reikia.

“Ginkime kalbą, žemę, jos būdą!
Stokim į darbą, kaip milžinai!
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių: gema šimtai”...

Ar tai tau būtų per sunku? Tu tarnausi tėvynei, sa
kydamas “Ne”. Ir dirbdamas taip, kaip pasakei.

Skritulėliu apvesta apylinkė, kurioje gimė ir augo Maironis.

IŠ MAIRONIO POEMOS 

"JAUNOJI LIETUVA"

(Sestosios giesmės fragmentas).
II

Nuvargusi amžiais, palikus be vado, 
Netekus sūnų, tu miegojai be žado! 
O laikas, kurs griauna ir ardo, 
Užmigdąs valdovus, išugdė ilgainiui 
Pelėsius ir kerpes ant tavo tvirtainių, 
O tau net atsakė ir vardo !

Bet laikas jau keltis! Ir taip paskutinė 
Europoj, kaip amžiais anais, tau krūtinė 
Krikštu apsiplaus atgimimo !
Bet, rasit, įstojus į vieškelį naują 
Tu vėlei, kaip tuokart, aukosi net kraują 
Kaip motina pasišventimo !

O, laikas jau keltis, Šalis Lietuvos; 
Gana bus globėjų ant tavo galvos, 
Kurie tavo turtais daliuos !
O, laikas ir tau savo žodį ištarti !
Jaučiu, kad išganymas laukiamas arti, 
Kursai mūsų bočiams vaidinos !

Kai tau Duonelaitis prieš metų dar šimtą 
Poemą šešimasčiais apmetė rimtą, 
Tu jos kaip per miegą klauseis !
Kad Bohusz, Kraszewski, ar Narbutas rašė 
Ir praeičiai tavo stebėtis! prašė, 
Tik žodžiais gėrėjais garsiais.

Paskui Valančiauskas ir Daukantas Simas, 
Net pats Baranauskas jei maž betikėjos, 
Kad tau užtekėtų kada atgimimas, 
Nesmigo ir tau jų nedrąsios idėjos;
Šiandieną kiti užtekėjo laikai: 
Į darbą visi eina tavo vaikai.

III

Kas Vilniuje stabo stovylos nematė, 
Kurį Muravjovui maskoliai pastatė? 
Jis tvirtas: o vis gi suirs !

Maironis 
(1862-1962)

Bet pats Muravjovas pastatė sau kitą, 
Tvirtesnį už rausvąjį Suomių granitą: 
Jo vardas per amžius nemirs.

Herostratis garso jieškojo sau tyčia 
Uždegęs Epheze Dijanos bažnyčią, 
O šis ir sapnuot nesapnavo, 
Kad Lietuvai spaudą užgynęs ir raštą, 
Sau vardą įgys ir sužadins tą kraštą, 
Kursai jau menkai bekvėpavo.

Lietuvi ! Jei saulė ant tavo dangaus 
Kada užtekės, tu nespjauk ant žmogaus, 
Nors tavo netroško jis labo !
Tiktai parašyk: "kas prieš tiesą kariauna, 
Pats rankomis savo sumanymą griauna". 
Tą žodį iškalk ant jo stabo !

Lietuviškos raidės skaudžiai nepatiko 
Didvyriui; nemaž jis paleido skatiko, 
Kad jos Lietuvos neapšviestų;
Bet vargšės kelius naktimis sau atrado, 
Ir, rūpinant Dievui, dėl jų nėra bado 
Gyventojams sodžių ir miestų.
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Kaip vaisių užgintą po Lietuvą gaudo 
Iš Prūsų slapčia atgabentus raštus, 
Bet veltui sargyba ant sienos bešaudo: 
Jie eina kaip vėsulas eina platus! 
Jie žadina mūsų užmirusią šalį 
Ir niekas jiems kelio užkirsti negali.

IV
Šnipai Lietuvoj veltui uosto ir skraido: 

Lietuvis už knygas nukęst nesibaido, 
Bet pats neišduos paslapties! 
Kas, degdamas meile tėvynės, spaudina 
Tas knygas už sienos ir žmonėms dalina: 
Tamsios besiklauski nakties I

"Tai darbas studentą! Ar gal kunigų? 
Nes reikia ant to juk nemaž pinigų": 
Taip žmonės savytarpy spėja;
Bet vienas tik Dievas bežino tikrai 
Ir, rasit, dar Juozo ilgi vakarai, 
Ir žvakė - jo darbo budėja.

Kai pirmąkart Glinskiui tos knygos pateko: 
Skaisčioj jo širdy naujas balsas prašneko: 
"Ir aš", tarė sau: "juk lietuvis!
Juk brangūs ir man Lietuvos milžinai, 
Jos pievų kvepėjimas, girios, kalnai 
Ir Vytauto Didžio liežuvis",

Nuvykęs tada aplankyti Atkalčių, 
Rainienei numirus, paguosti našlaičių 
Lietuviškai ėmė šnekėti.
Mat Jonas vikaras jų buvo bičiulis;
Onytei iš mokslo gan mėgo tratulis, 
Bet lenkiškai, apsakinėti.

Tik poniai Juškienei Lietuvių darbai,
Kaip sodžių srovė nepatiko labai, 
Ir praminė ją litvomanija;
O senis Kiaulinskis, (praminta nedoras), 
Kurs valdo du margu, Pariečių bajoras, 
Nusprendė, kad tai klopomanija.

Mįslingoji jaunystė
KUN. VYTAUTAS BITINAS

Dauguma vadovų nuolat mini ypatingą sunkumą, 
bedirbant su jaunimu 14 -18 metų amžiaus. Šia pro
ga noriu keletu minčių pasidalyti su skaitytojais kaip 
tik tuo klausimu..

Kiekvienas jaunuolis, išėjęs iš antrosios vaikystės 
laikotarpio, kai jam sunku buvo atskirti realybę nuo 
fantazijos, kai jo vidaus pasaulis dar buvo užpildo
mas išoriniais įspūdžiais, palengva bet su tam tikru 
progresu, pradeda kreipti dėmesį į save, į savo vidų. 
Kaip tik šio perijodo metu, puberteto metu, visi auk
lėtojai randa ypatingų sunkumų, bedirbdami su jau
nuoliais. Tai metas, kada jaunuolyje vyksta pats ypa
tingiausias perversmas, kilimas, sakytumei, paskuti
nis didysis sunkiausias ir komplikuočiausias žingsnis 
į subrendimą. Kiek ankstyvesniame perijode jaunuo
lis neretai globėjui ar auklėtojui tarp įvairių išdyka
vimų pameluodavo, dažniausia iš baimės, tiek puber
teto laikotarpyje tampa vis miglotesnis ir nesupran
tamesnis. Dažniausia šis laikotarpis prasideda 14 -15 
jaunuolio metais, bet esti ir išimčių į abi puses. Kar
tais atsitinka,kad įėjimas į pubertetą esti gana stai- 
gokas, greitas, gi dažniausia esti labai ramus, veik 
nepastebimas. Bene pats didžiausias šio laikotarpio 
ženklas, tai savęs atradimas.

Žinoma, kad vaikystėje kiekvienas turi savo “aš”, 
tačiau tai yra kažkas taip natūralu, kad sąmonės vi
sumoje nėra jaučiama niekada, jog tas “aš” gali būti 
ir negaliojančiu. Pubertetinio amžiaus jaunuolis jau
čia prasidedantį ir vis augantį svyravimą savo inty
miame dvasiniame pasaulyje, kas jį palengva stumia 
ir verčia atkreipti dėmesį į save. Iš šio susirūpinimo 
vėliau kyla būdingi fenomenai, kurie yra pastebimi 
kiekviename jaunuolyje. Pats jaunuolis savyje randa 
priešingiausius ženklus, tarsi bangų skiauteres ir įdu
bimus. Už energijos pertekliaus, pakankamo ir dide

liam laimėjimui pasiekti, slypi dažnai neapsakoma 
tinginystė. Triukšmingas linksmumas užleidžia vietą 
giliai melancholijai. Akiplėšiškas priekabumas ir ne
nugalimas baikštumas yra veik vienintelės dvi išraiš
kos to pat fakto, pasireiškiančio svarbiausiais vidinių 
išgyvenimtj momentais pilname rezervuotume ir slap
tume. Kaitaliojasi egoizmas ir palinkimas į nuošalu
mą bei vienatvę, autoritetui ištikimybė ir revoliucio- 
nieriškas radikalizmas, nuotykių beieškąs impulsas 
ir ramus svarstymas. Ir kuo vulkaniškiau verda pu
berteto audros, tuo aiškesnis ženklas, kad jaunuolio 
vidiniame pasaulyje yra viskam medžiagos. Tenka 
konstatuoti, jog šis besiformuojančios asmenybės šen 
ir ten skaudus blaškymas yra begalimai kankinantis 
jaunuolį. Nėra žmogaus, kuris puberteto metus nu
rodytų kaip laimingus ir gražius savo egzistencijos 
metus, nors kartais gali pasitaikyti ir aukštą darną 
pasiekti.

Gilėliau žvelgiant į “aš’ atradimo pasėkas, paste
bime pirmiausia autorefleksiją. Atsiranda platus tar
pas tarp “aš” ir visko, kas ne “aš”. Visi dalykai ir visi 
asmenys tampa nepasiekiami, tolimi ir labai svetimi. 
Palieka jaunuolis vienas pats su savimi, tarsi bedug
nėje. Šią jo būseną galėtume suglausti į klausimą: 
kodėl aš egzistuoju. Einant pirmyn, jaunuolio pasinė 
rimas į individualumo paslaptį pradeda nerimti ir 
reikštis aplinkai dienoraščių rašymu. Eilėraščių, ypa
tingai lyrinio pobūdžio rašymas iššaukia jausmų ryš
kesnį pasireiškimą. Ir dažnai jaunuoliai rašo vienas 
kitam laiškus ne tiek, kad tarpusavyje mintimis pasi
dalinus, bet kad geriau savo atvaizdą rašyme galėtų 
įžvelgti ir apsvarstyti. Šiame amžiuje draugystės tar
nauja geresniam savęs supratimui ir pažinimui. Jau
nuoliai save mato kaip kitą asmenį. Jų asmeninio di
dingumo jausmas yra veik visada perdėtas. Iš visų
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reikalauja respekto, ypač iš vyresniųjų. Ir yra daž
nai šiam amžiui fatališka nelaimė, kai nėra rimtai 
vertinami. Šiame amžiuje esti ir yra reikalingi eman
cipacijos bandymai. Jaunuolis pradeda užduoti sau 
uždavinius. Iš pradžių yra tik bandymai. Vėliau net 
neproporcingai sunkūs. Ir nebūna svarbu užsiėmimo 
rūšis, sportas, iškylos, rinkiniai, bet svarbu turėti sa
vo žinioje, į kurią joks kitas asmuo neturėtų balso. Ir 
tokie entuzijazmai pasirodo staiga, netikėtai. Fiziolo
ginis elementas irgi pradeda reikštis, palydimas iš
orinių ženklų, kaip veido vystymasis, balso kitimas. 
Pastebimas vis didesnis efektinis palinkimas prie ki
tų. Jieško “dvinukės” sielos, kuri ji galėtų suprasti, 
kuriai galėtų patiekti tūkstančius jį dominančių klau
simų ir neišsprendžiamų problemų. Bando remtis mo
kytojais ir palengva šis palinkimas pakrypsta į prie
šingą lytį, tačiau idealizmas, stumiąs jaunuolį link 
nepažįstamų sričių, negali apsiriboti netobulu ir ri
botu, duoda idealinę skraistę ir jo efektams ir drau
gystėms. Tai romantizmo perijodas. Tai svajonių ir 
kančių perijodas.

Nė viename savo gyvenimo tarpsnyje žmogus ne
randa didesnio reikalo būti suprastas, kaip jaunys
tėje. Kiekvienas suaugęs noriai įsijungtų į gilų jau
nuolio supratimą, tačiau yra daugybė aplinkybių, pa
darančių labai sunkų arba net sutrūkdančių jaunuolio 
supratimą. Gi pats jaunuolis, būdamas šiame amžiu
je, yra labai įtaringas, slepia nuo jį supančių akių net 
ir mažiausią savo vidinio gyvenimo raukšlelę. Ir ne 
drąsumas, bet rezervuotumas yra pats žymiausias 
bundančio psichinio elemento ženklas. Vietoje drą
sos ir vaikiško pasitikėjimo, net ir artimiausių asme
nų atžvilgiu, pasirodo tylus rezervuotumas, baikštus 
atbulas ėjimas, psichinio sąlyčio baimė. Kaip vaikas 
gyvena beieškodamas suaugusių paramos, taip jau

nuolis išsiskiria nepriklausomumo ieškojimu, išplau
kiančiu iš specifinio intymaus pasaulio. Santykiai su 
atitinkamais asmenimis yra jau iš savo pasirinkimo. 
Čia pat verta pažymėti ypatingą kontrastą, lyginant 
jaunuolį su subrendusiu, jog vidinis berniuko pasau
lis yra labiau neprieinamas aplinkai, negu mergaitės. 
O tai dar labiau pabrėžia pagalbos reikalingumą.

Pagalba gi tegalės tikslą pasiekti, eidama per gilų 
supratimą. Tačiau subrendęs žmogus, norįs su jau
nuoliu vėl išgyventi šį virpėjimo kelią, sutinka ne- 
pramatytą kliūtį. Nėra mūsų gyvenime kito laiko
tarpio, kuriame tiek užmirštame, kaip puberteto me
tai. Nežiūrint begalinės svarbos, kuri mums atro
do apgaubianti kančias ir kovas šio laikotarpio, at
mintyje mums palieka žymiai mažiau to tikro vidaus 
gyvenimo ritmo iš puberteto metų, negu iš kitų gyve
nimo laikotarpių, nors ir labai emocingų. Normaliai 
teturime taip nepilną mūsų puberteto vaizdą, kad 
net ir geri žmogaus gyvenimo žinovai jaučia, jog jau
nuoliško išsivystymo metai yra jiems didelė mįslė.

Sekanti aplinkybė mums primena, jog tik toks as
muo gali būti suprastas, kuris jau įgavo pastovias apy
braižas. Gi su jaunuoliu taip nėra: jo charakteringa 
nelaimė, giliausioji šaknis troškimo būti suprastam 
glūdi sustingusiame nustebime priešais save patį.

Gi supratimas, kam jis pavyksta pajusti, yra pats 
savyje auklėjantis, nes parodo, pabrėžia ir patvirtina 
atitinkamus tarp daugybės prieštaraujančių formų 
ženklus. Šis supratimas gali mažėti, jei atkreipiamas 
dėmesys į mažiau vertinamus atžvilgius, ir gali di
dėti, jei krypstama duosniai į kilnumą, taip mielą jau
nuolio dvasiai. Ir tikrai vienintelė puberteto metais 
auklėjimo priemonė yra supratimas, vis beieškąs kil
numo.
Kennebunkport, Maine

p.R. Palubeckienei prisegamas ordinas Už Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu Worcestery. Iš kairės s.v. v.si. A. Prapuolenis, ps.E. Go- 
rodeckiene, p. R. Palubeckienė ir s. P. Molis. Nuotr. Meilus Photo Studio
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ŽALGIRIO STOVYKLA, LONDON, ONT.

Simano Daukanto vietininkijos skautai ir skau
tės stovyklavo nuo š. m. liepos 7 d. iki liepos 14 d- 
p. p. Dragunevičių ūkyje, Mt. Brydges, Ont.^

Prieš pradedant stovyklauti, keli skautai vyčiai ir 
tėvai su vietininku ps. M. Chainausku nuvyko į sto
vyklavietės vietovę, nupiovė žolę, aptvarkė būtiniau
sius reikalus.

Žalgirio stovyklos vadovai skautininkai M. ir D.Chainauskai.
Nuotr. S.Kero

Stovyklos viršininko pareigas pasiėmė pats vieti
ninkas pSr' M. Chainauskas, sau pavaduotoju pa
kviesdamas s. v. v. si. A. Dragunevičių, adjutante v. 
s. v. si. V. Gegytę ir ūkio viršininke v. s. v. si. L Dra- 
gunevičienę.

Stovyklavietė parinkta labai puikioje vietoje. Iš 
vienos pusės miškelis, iš kitos — geltonuoja rugių 
laukas. Aptvarkius stovyklos rajoną, stovyklos vir
šininkas rikiavo stovyklautojus vėliavos pakėlimui. 
Rikiavosi: skautai, skautės, vilkiukai, paukštytės ir 
keletas svečių. Saulei šviečiant, Tautos Himno žo
džiams aidint, mūsų brangi trispalvė pakilo aukštai. 
Stovyklai suteikiamas “Žalgirio” vardas.

Stovyklautojai skirstomi skiltimis; Gegutės - vado
vė — L.Bliskytė, Lakštingalos — L. Petrašūnaitė, 
Rūtos — L. Keraitė,' Meškėnai — L. Butkus, Vilkai — 
J. Čegys, Vanagai — J. Valaitis. Berniukų rajono va

dovu skiriamas sk. E. Bliskis, mergaičių rajono va
dove skiriama sk. M. Daniliūnaitė.

Sekmadienio rytą, vykome išklausyti šv. Mišių ir 
prašyti Aukščiausiojo palaimos. Atvykę į bažnyčią 
visi skautai, skautės, vilkiukai, paukštytės priėjo iš
pažinties ir priėmė šv. Komuniją. Vargonais grojo 
v. s. v. si. V. Gegytė, mišioms patarnavo skautai. 
Kun. J. Danielius pasakė labai prasmingą ir gražų 
pamokslą. Pasveikino skautus ir palinkėjo gražiai 
praleisti savaitę gamtoje.

Po pamaldų skautai-skautės, vilkiukai, paukštytės 
ir dauguma dalyvavusių pamaldose, nuvyko j kapi
nes aplankyti 1961 m. birželio mėn. 13 d. tragiškai 
mirusios v. s. v. si. N. Mačytės kapo ir padėti lauko 
gėlių vainiką. Prie paminklo stovyklos viršininkas 
ps. M. Chainauskas tarė žodį. Visi sugiedojo Marija, 
Marija ir pasimeldė.

Laikas greit bėgo. Stovyklautojai užimti. Rytą 
mankšta, skautiški užsiėmimai, dainų mokymas, ruo
šimas kandidatų egzaminams. Viskas gerai, bet val
gyti reikia. Čia p.p. Barčiauskienė, Valaitienė, Auš- 
rotienė, I. Dragunevičienė, Bliskienė, Jonynienė, M. 
Svilpienė, J. Eimontienė ir V. Gudelienė pasidalinę 
dienomis gamino valgi.

(nukelto į 7 psl.)

Žalgirio stovyklos stovyklautojai. Nuotr. S.Kero
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Skautija Pasaulio 
Pašto Ženkluose 
Skyr. tvarko ps.R.Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr. .Waterbury 8,Conn

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS
9. Filatelija

Filatelija — pašto ženklų rinkimas ir jų tyrinėjimas 
laikytinas lyg ir atskira mokslo šaka. Žmonės, kurie 
renka pašto ženklus, vadinami filatelistais. Filatelistų 
pasaulyje yra daug ir tarp visokių luomų ir profesijų 
žmonių. Daugelis filatelija pradeda domėtis, dar te
besėdėdami pradžios mokyklos suole ir to polinkio 
niekad neatsisako.

Filatelija labai naudingas užsiėmimas. Ji lavina 
žmogaus pastabumą, tvarkingumą, smulkmenišką 
kiekvieno dalyko pažinimą. Filatelistas, jei jis pašto 
ženklų rinkimu nuoširdžiai domisi, ras atviras duris 
i visas mokslo šakas. Jis smulkiausiai pažins viso pa
saulio geografiją, žinos visus pasikeitimus, jis tyrinės 
istoriją nuo seniausių laikų iki šiol, pažins gamtą, gar
siuosius pasaulio žmones, susipažins su įvairių kraštų 
gyventojais, jų papročiais, kultūra, siekimais, jų moks
liniais, techniniais ir meniniais laimėjimais, rinkda-

Filatelistas prie savo rinkinių - 
buv. JAV prezidentas F. D. Roose- 
veltas (Filipinai. 1950).

mas pašto ženklus pažins religijas ir jomis susidomės. 
Jis čia ras viską, kas jo dėmesį galėtų patraukti, lyg 
kokioje neišsemiamoje enciklopedijoje.

Filatelija be savo auklėjamosios, lavinamosios ir 
mokslinės reikšmės, dar labai naudingas užsiėmimas 
ir ekonominiu atžvilgiu. Daugelio pašto ženklų vertė, 
laikui bėgant, smarkiai pakyla, ir visuomet galima 
uždirbti gerus pinigus. Kai kurie pašto ženklai, įsi
gyti prieš keletą metų už centus, dabar jau kainuoja 
po keliolika dolerių. Jau nekalbant apie senienas, ku
rių negalima gauti ir kurių vertė tiesiog milžiniška. 
Tačiau tikri filatelistai pašto ženklus renka ne pelno 
sumetimais, o grynai dėl savo estetinio patrauklumo.

Ant. Bernotas

BADEN - POWELL 1900 “MAFEKING PERGALĖS” ŽENKLAI

Nuotrauka, iš kurios paimtas minimas pašto 
ženklas ir ženklo pavyzdys.

Būrų karo metu kasdieninis vie
tos laikraštis “Mafeking Mail” 1900 
metais balandžio mėn. 8 dieną pa
skelbė žinutę apie išleidimą pašto 
ženklų su Baden-Powell paveiks
lu. Tarp kitko buvo pranešta, kad 
minimi ženklai bus skirti tik vie
tos naudojimui ir pradedami par
davinėti balandžio mėn. 9 dieną. 
Toks pranešimas buvo pasirašytas 
pašto viršininko J. V. Howatt ir 
datuotas balandžio mėn. 7 diena.

Minimas pašto ženklas buvo pa
ruoštas kapitono Greener ir paga
mintas fotografiniu būdu dr. D. 
Taylor, lapuose po 12 ženklų. 
(Trys eilės po keturis ženklus). 
Ženklus atspausdino Townshed 
and Son spaustuvė, kuri be at
spausdinimo darbų dar atliko per
foraciją ir padengimą antros pu
sės ženklo klijais.

Ženklo piešiniu buvo paimta 
fotografija pulkininko Baden-Po
well, iškirpti kontūrai iki krūtinės, 
matant visus Baden-Powell apdo
vanojimus, ir užklijuota ant baltos 
kortelės. Originalas minimo pašto 
ženklo buvo apie 4x5 colio didu
mo. Mėlynas spausdinimo popie
rius, per negatyvo stiklą, paliktas 
atviru saulėje, įgavo skirtingus at

spalvius, nes laikas nebuvo vieno
das.

Viso minimų ženklų buvo išleis
ta 6,072. Jų dydis buvo 18 mm. 
platumo ir iš kurių 12 buvo atbu
lai atspausdinta. 3,036 buvo at
spausdinti 20zs mm. platumo.

Kadangi minimi ženklai skaito
mi patys pirmieji iš skautiškų 
ženklų kategorijos, yra labai daug 
padirbimų, nes originalių ženklų 
kaina yra gan aukšta. Tikrumui 
nustatyti, jog turimi ženklai yra 
nesufalsifikuoti, vokai su tais ženk
lais turi būti štampuoti pašto ant
spaudu tarp balandžio mėn. 9 die
nos ir gegužės 17 dienos.
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ŽALGIRIO STOVYKLA...

Po kiekvieno vakarinio laužo berniukai ir mergai
tės, kiekviena grupė atskirai, ruošė naktines iškylas. 
Tiek vieni, tiek kiti, tomis iškylomis buvo labai pa
tenkinti ir džiaugėsi, kad galėjo įgyti daugiau žinių.

Buvo pravesta skilčių konkursas ir surinko taškų: 
vilkai - 24, Lakštingalos - 23, Gegutės - 21, Rūtos -19, 
Meškėnai -18 ir Vanagai -1412. Pasirodė stovykloje 
pavyzdingiausios jaunesnės skautės: L. Keraitė ir R. 
Bliskytė. Lietuvių kalbos konkursą laimėjo A. Ignai- 
tytė.

Stovyklautojai nepamatė, kaip prabėgo savaitė.
Į stovyklos uždarymą atvyko Valstiečių Liaudi

ninkų suvažiavimo visi dalyviai, nemažas skaičius 
svečių lietuvių.

Vėliavos nuleidimo iškilmėse stovyklautojų išsiri
kiavo viso 40. Už sąžiningą pareigų ėjimą pakelti į 
paskaitininkus: M. Daniliūnaitė, E. Bliskis ir J. 
Čegys. Davė jaunesniosios skautės įžodį: V. Misiu- 
tė, G. Ignaitytė, A. Ignaitytė V. Kauzėraitė. Jaunes
niųjų skautų įžodį davė: E. Bersėnas, V. Dragunevi- 
čius, J. Misius. Skauto įžodį — L. Butkus.

Stovyklos viršininkas padėkojo stovyklautojams 
už darbštumą, drausmingumą, susiklausymą ir sve
čiams už atsilankymą. Šia proga sveikino KLB Lon
dono apylinkės valdybos pirm. J. Butkus, s. L. Ei
mantas perdavė LSB Vadijos geriausius linkėjimus, 

V. Gudelis perdavė LSB Jamborės Fondo skyriaus 
geriausius linkėjimus. Be to, padėkojo stovyklos va
dovybei už pasišventimą ir pasiaukojimą mūsų jauni
mui, Seserijos atstovei ps. D. Chainauskienei už įdė
tą darbą, organizuojant šią stovyklą, šeimininkėms 
už pasišventimą, rėmėjams, kurie parėmė pinigais — 
dr. A. Kaveckui (30 dol.), kun. J. Danieliui (7 dol.), 
A. Dragunevičiūtei-Morkov (7 dol.), J. Butkui (5 
dol.), J. Aušrotui (5 dol.), P. Genčiui (5 dol.), Timu- 
kai (5M dol.) ir kitiems.

Valstiečių liaudininkų suvažiavimo dalyvis advo
katas p. Šmulkštis tarė stovyklautojams labai reikš
mingą ir įspūdingą žodį.

Po vėliavos nuleidimo svečiai apžiūrėjo stovykla
vietę ir parodėlę. Vietos skautų reikalams, svečiai su
aukojo $46.50.

Pradėjo visi rinktis prie laužavietės. Paskutinį lau
žą uždegti kviečiama E. Dragunevičienė. Laužui su
liepsnojus, nušvito padangė, ir laužavedžio pareigas 
pasiėmė pats stovyklos viršininkas ps. M. Chainaus- 
kas. Laužo programa buvo labai įdomi: šokiai, dai
nos, deklamacijos, vaidinimai. Visi stovyklautojai 
dalyvavo programoje.

Teko svečių tarpe nugirsti pasikalbėjimą, kad di
džiosios kolonijos turėtų pasimokyti iš mažos kolo
nijos, kaip reikia pravesti laužus.

V. Gudelis

CLEVELANDO NERINGOS SKAUČIŲ TUNTO VASAROS STOVYKLA “ŠEŠUPĖ”
Šių 1962 metų stovykla vyko nuo liepos 28 d. iki 

rugpiūčio 12 d., ten pat, kur ir pernai, prie gražaus 
Pymatuning ežero.

Stovykla buvo skirta “Didžiojo Lietuvos mylėtojo 
ir dainiaus Maironio garbei, Clevelando lietuvių 

( džiaugsmui ir sesių skaučių naudai bei malonumui” — 
kaip sakė stovyklos šūkis.

Stovyklai vadovavo ps. A. Balašaitienė — stovyklos 
viršininkė, v. si. A. Gelažytė — pavaduotoja, A. Nas
vytytė — adjutante, B. Simanytė — budėtoja ir tvark- 
darė. Kitos vadovės buvo: A. Mačytė, M. Jokubaitytė, 
D. Čiurlionytė, J. Balašaitytė, J. Saikutė, N. Jankutė, 
G. Mariūnaitė. Stovyklos gydytojas — M. Vaitėnas. 
Šeimininkė — Z. Pliodžinskienė. Maisto tiekėjas — A. 
Apanius. Dvasios vadas — kun. St. Kulbis ir kun.
Dzegoraitis.

Maironio eilėraščių konkursą laimėjo — Jūratė Sai
kutė, Rūta Jokubaitytė ir Dalia Nasvytytė. Speciali 
premija dar buvo paskirta Eglei Giedraitytei.

Toje pat apylinkėje stovyklavo ir broliai. Tai paį
vairino ir papildė stovyklos programą, bendrai daly
vaujant laužuose, vėliavos pagerbimo iškilmėse, iš
kylaujant, žaidžiant.

Paskutinis stovyklos laužas įvyko rugpiūčio 11 d., 
kurį pravedė s. V. Kamantas. Buvo suvažiavę nema
žai tėvelių ir svečių.

Pasižymėję skautės, skautai ir stovyklų vadovybė 
buvo apdalinti dovanėlėmis, kurias parūpino ALB 
I-mos apylinkės valdyba ir skaučių ir skautų tėvų 
komitetai.

Šių metų stovykla visoms sesėms tikrai suteikė daug 
įvairumo, džiaugsmo ir naudos. M. K.

Šešupės stovyklos viršininkė ps. A. Balaišaitienė užriša savo duk
relei Jūratei kaklaraištį.
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Kelionė Saco upe

Š. m. liepos 20-22 d. įvyko Bostono Kęstutėnų ir 
skautų vyčių iškyla Maine.

Penktadienio vakare išvažiavome iš Bostono vie
nuolika vyčių ir skautų į tamsiuosius Maino miškus 
pakeliauti gražiąja Saco upe baidarėmis. Mūsų kelio
nės tikslas buvo ištrūkti iš miesto dulkių ir triukšmo 
ir susipažinti su Maino gamta, kuri taip turtinga 
miškais, upėmis bei ežerais. Pasirinkome Saco upę,

Prie kranto ...

nes ji puikiai tinka baidarių kelionei ir yra apie 260 
mylių nuo Bostono.

Kelionė sekėsi, šovėme tiesiai į šiaurę kupini geros 
nuotaikos ir tik vieno tetroškom, kad dangus būtų 
giedras. Deja, tą patį vakarą užklupo mus lietus: 
teko slėptis po baidarėmis, kad išliktume sausi. Bet 
šeštadienio rytas visus maloniai nuteikė: saulutės 
spinduliai žibėjo rasotuose medžiose ir žolėje, na, 
ir mūsų akyse, nes džiaugėmės, kad lietaus debesys 
nuslinko, ir mus sveikino šviesi Maino saulė ir mėly
nas dangus. Papusryčiavę tuoj vykome su savo bai
darėmis prie upės. Pradžioje irkluoti buvo gana sun-

Reikla pailsėti ir pasistiprinti__

ku, nes upė buvo siaura ir žolių priaugus, bet past
irus toliau, upė platėjo, vandens srovė buvo lygi, be 
sukūrių. Mūsų akis žavėjo miškais apaugę krantai, 
medžių šakos, svyrančios į vandenį. Žali miškai, ža
lias upės vanduo, o virš visko — gilus, mėlynas dan
gus. Paukščių čiulbėjimas virpėjo ore, visa aplinku
ma alsavo ramybe, spindėjo žmogaus rankos neliestu 
grožiu. Nurimę ir nuostabaus džiaugsmo kupini 
plaukėme tolyn ir tolyn.
8

Plaukiam ...

Pirmąją kelionės dieną nuplaukėme apie dvide
šimt mylių. Saulei leidžiantis, išlipome į krantą pa- 
sijieškoti tinkamos nakvynei vietos. Po visos dienos 
žygio, rodos, turėjome būti labai pavargę. Bet dar 
atsirado tokių energingų vyrų, kurie norėjo, saulėly
džiams raudonuojant, įkopti į tos apylinkės aukš
čiausią kalną ir iš aukštumos pasigrožėti vaizdais. 
Kiti, likę stovyklavietėje, gamino vakarienę ir statė 
palapines nakvynei. Tą vakarą turėjome ir įdomų 
laužą. Po to saldus miegas priglaudė visus. Deja, tą 
saldųjį mūsų miegelį paįvairino atkakli kova su ne
naudėliais uodais. Kitą dieną tęsėme savo kelionę. 
Dabar plaukti sekėsi daug geriau, nes jau buvom 
įgudę irkluotojai. Upė vis darėsi įdomesnė savo tėk
me ir krantų vaizdais bei miškų, pakrantėse esančių, 
augmenija. Antrąją kelionės dieną oras buvo puikus 
užtat ir mūsų nuotaika buvo gera ir dainos skam
bėjo upės krantuose besikartojančios aidų aidužiais. 
Smagu buvo keliauti ir gaila buvo skirtis su irklais, 
su upe, su ta žodžiais neišsakoma miškų ir vandenų 
ramybe, kuri visus atgaivino, sustiprino. Atsisvei
kindami su Saco upe nutarėme vėl kada nors atvykti 
ir vėl pasigrožėti Maino gamta, atsigaivinti gamtos 
prieglobsčio tyla. A. L.

Maisto ne sunku rasti ... Nuotraukos G. Vaičaičio
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53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.Skyrių tvarko jūrvcs. B. Stundžia

JORUSkMTAi
KURŠIŲ MARIOMIS

Palengva šviesėja rytai, sklaidosi prieblanda. Pir
mieji tekančios saulės spinduliai šauna į dangų ir vir
pėdami pamažu tirpsta melsvėjančiame dangaus fone, 
kuriuo tingiai traukiasi skaroti vakarykščiai sutemų 
debesys. Virš Kuršių marių ir nerijos išaušo nauja 
diena. Šviesa nugalėjo tamsą.

Atėjo ir mums laikas atsisveikinti su nerija ir pa
keliauti Kuršių mariomis! Prieš išvykdami žvilgterė
kime į marių žemėlapi ir apsiginkluokime žiupsneliu 
žinių.

Kuršių marios — didžiausias vidaus vandens telki
nys Lietuvoje. Jų plotas maždaug 1610 kvadratinių 
kilometrų. Kuršių marios šiek tiek didesnės už sa
vo pusseserę — Aistmares, tyvuliuojančias anapus 
Sambijos pusiasalio. Marios plačiausios — apie 46 
kilometrus — pietinėje dalyje. Siauriausia vieta yra 
įsiterpusi tarp Smiltynės ir Klaipėdos; tai vartai į jū
rą. Iš pietų j šiaurę marios turi beveik 93 kilometrus 
ilgio. Savo forma šis didžiulis vandens baseinas pri
mena statųjį trikampį, kurio smailusis kampas įrem
tas tiesiog į Klaipėdą.

Nepaisant, palyginti, didelio ploto, marios negilios: 
vidutinis jų gylis tik 3,7 metro. Giliausia yra pietinė 
Kuršių marių dalis, kurią senieji lietuvių žvejai vadin
davo Budumu (4 - 5 metrai). Šiaurinėje dalyje marios 
žymiai seklesnės, maža kur terasi gilesnę kaip 2-3 
metrai vietą. Tik išilgai nerijos tęsiasi gilesnis dugno 
ruožas, vadinamasis Panerijos duburys. Šiuo ruožu 
eina pagrindinis laivininkystės farvateris.

Gylis ir dugno paviršius nulemia nuosėdų pasiskirs
tymą. Gilesniuose marių pietuose vyrauja dumblas, 
o kitur dugnas nuklotas įvairiagrūdžiais smėliais, kur- 
ne-kur — žvyru su akmenimis arba smėlėtu dumblu. 
Dėl šiaurinės marių dalies seklumo kaltas Nemunas, 
kuris kiekvieną pavasarį suneša čia milžiniškas smė
lio mases. Tik, palyginti, nedidelė to smėlio dalis pro 
sąsiaurį patenka į jūrą; todėl Kuršių mariose yra ne
maža seklumų ir akmenuotų rėvų, vadinamų rindo- 
mis. Į pietvakarius nuo Ventės rago yra nuo seno ži
nomos Kalvos ir Akmenės rėvos, pagarsėjusios pada
vimais, laivų dužimu ir... ešerių gausumu. Marių 
sąsiauryje, pradedant nuo Stariškių, t.y. Klaipėdos ka
nalo vartų, kelia savo smėlėtą, pakraščiais nendrėmis, 
meldais ir švendrais apaugusią kuprą Kiaulės nugaros 
sala — sekluma. Ji dalija sąsiaurį pusiau. Iš kitų sek
lumų ir rėvų suminėtinos — Ežia, Laka, Labgaršva, 
Klevelis ir Pietinė Akmenė.

Išilgai Ventės rago tęsiasi negilus akmenuotas ir 
smėlingas dugno ruožas, kuris toliau mariose užsibai
gia statesniu šlaitu — panuovaliu. Jį žvejai vadina 
“krantu”. Iš tikrųjų, ne taip jau labai seniai (kaip iš
aiškino geologai) čia būta Ventės rago kranto! Šimt
mečiais bangų ir ledo lyčių ardomas krantas pasitrau
kė į dabartinę ribą. Ventės rago krantai, nepaisant 
akmeninių atšlaičių ir kranto tvirtinimo darbų, ir da
bar vietomis smarkiai ardomi.

Marių vanduo, galima sakyti, visiškai gėlas, kaip 
ežere. Tik sąsiauryje, paragavęs vandens, pajunti jū
ros skonį, ir tai ne visada. Ilgesnį laiką pučiant vė
jams nuo jūros, pro sąsiaurį priedugnine srove į ma
rias veržiasi druskingesnis vanduo, o paviršiumi prie
šinga kryptimi ima plūsti Nemuno vanduo. Šiose dvie
jų vandens galybių rungtynėse marios dažniausiai 
nugali jūrą. Kartais druskingas jūros vanduo, tekė
damas Panerijos duburiu, pasiekia net Nidą. Su jūros 
vandeniu į marias įplaukia ir jo gyventojai — medū
zos ir kiti.

Kuršių mariose vanduo nuolat juda. Vėjas ir sro
vės maišo vandenį, verčia jį judėti tam tikromis kryp
timis. Svarbiausias srovių generatorius mariose yra 
Nemunas; jo vaidmuo ypač ryškus pavasario potvynių 
metu. Tada pakyla marių vandens lygis, jomis teka 
ištisos galingos upės-srovės.

(bus daugiou)

Sukaktuvinėje stovykloje pagerbiant žuvusius nuleidžiami vai
nikai. Nuotr. L. Knopfmilerio
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R. Marčiulionis, J. Radvilavičius ir A. Rimas laiko trofėjas, lai
mėtas Čikagai už "canoe" lenktynes, plaukymo varžybas ir 
"canoe" kelionę. Nuotr. S.Dmukausko

Čikagos sesės Sukaktuvinėje Stovykloje ruošiasi laužui.
Nuotr. A. Rimo

IŠ KETURIŲ ŠALIŲ

• žymesnieji Lietuvos buriuotojai 
dabar yra: E. Ždarzinskaitė ir J. Ko
vas “M” jolių klasėje, G. Baranaus
kaitė — “Drakonų” jachtų klasėje, 
A. Dapkus — “žvaigždės” klasėje. 
Kitose klasėse pirmas vietas išsiko
vojo A. Pakalniškis, A. Šoblinskas ir 
A. Virbickas.

IR VĖL RUDUO ATEINA
Vėl proga prisiminti, kaip reikia pastatus žiemoji

mui paruošti.
Pastato vidus ištuštinamas, išnešant visa, kas tik 

galima, į krantą: įrankius, bures, virves, drabužius, 
maistą, irklus, inkarus. Vidų gerai išvalyti, net su soda 
išplauti. Ištraukus j krantą, gerai nuvalyti valties šo
nus ir dugną, nes tai sutaupys daug laiko pavasarį.

Jeigu valtis laikoma uždengta, labai svarbu geras 
vėdinimas, nes kitaip medis gali pradėti trūnyti. Pa
kelk aukščiau tiliaudas (grindis), atidaryk spintelių 
dureles. Bilžė turi būti sausa.

Sausos burės, virvės turi būti gražiai pakabintos 
saugioje vietoje, stiebai, buomai turi būti taip paka
binami (galimai ant daugiau atramos taškų), kad per 
žiemą neišsilenktų.

Jeigu turimas pagelbinis motoras — gazolino tan
kas ištuštinamas, išleidžiama alyva, pripildoma šva
rios alyvos ir motoras užvedamas, kol nauja alyva 
išskirstomą po motorą. Išleisti šildymo vandenį, pa
keičiamos žvakės, ištepti judomas dalis alyva, ištepti 
alyva generatorių, paskirstytoją ir starterį.

Baterija laikoma krante ir kartas nuo karto žiemos 
metu pakraunama. Nepamirškite ant vandens išme
tamojo vamzdžio uždėti tinklelį, kad pelės viduje liz
dų nesusisuktų. Bostono jūrų skautų vietininkijos susiartinimo arbatėlė.

Clevelando jurų skautės, skautai su vadovais j.v.s.V.Petukausku 
ir vyr.sk. Brizgiene. Nuotr. VI. Bacevičiaus Turėta ir tokio laivyno I

(Nuotrauka turėjo tilpti Nr.9, 18 psl.)

Bostono jūrų skautų įžodis.

Sukaktuvinėje Stovykloje broliai ruošiasi regatai. Nuotr. A. R*

"Nidos" įgulos įžodis Bostone.
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Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr., Toronto 18, Ont., Canada

ILGAAUSIAI

Iš Žaliosios girios į lauką išstraksėjo 
du kiškiai. Kiškiai kaip kiškiai: pilki, ilga
ausiai. Išbėgo „ir apsidairė: viskas daug 
kartų matyta. Čia jie gimę, čia ir augo. 
Čia jiį išbėginėta, išpėduota takai takeliai.

Štai vienas liuokterėjo slėneliu. Pasie
kęs rugių lauką, nusiyrė gilumon. Banga
vo rugių želmenų viršūnės. Prie pirmojo 
kiškio atselino ir antrasis. Parūpo jiems 
apsidairyti, ar toli nužygiavo. Pasistiebė 
ant užpakalinių kojyčių. Žvalgosi. Iš rugių 
išlindo dvi ilgos ausys. Greta šių - dar po
ra ausų. Pakarpė ausimis - nieko įtartino - 
ir ėmė varpyti rugių stiebelius. Vikriai 
kramto, kaip girnomis mala.

Į pagirį, atitrūkęs nuo grandinės, iš
bėgo kiemsargis šuo Margis. Rasotoje pie
voje jis užuodė kiškių pėdas. Jos taip kve
pia, kad šimeliui net seilė varva. "Imsiu 
ir pagausiu", - galvoja jis.

Pamažu, prisigūžęs prie žemės, vis 
artyn ir artyn selina Margis prie kiškio. 
Štai jau visai čia pat. Dar žingsnis, kitas - 
ir kiškis šuns naguose.

Neiškentė Margis. Galingas "Ai, ai, ai, 
ajajai . . . " nuaidėjo vakaro tyloje.

Šoko kiškiai ir nurūko kiek tik kojos 
neša. Kalnelyje sustojo, apsidairė. Girdi, 
kad šuns balsas nesiliauja, artėja. Kiškiai 
ėmė bėgti ratu, mėtyti pėdsaką, klaidinti 
šunį. Įkyrus šuo vaikė kiškelius visą naktį. 
Pagauti nepagavo, bet baimės daug įvarė. 
Kiškeliai neturėjo laiko nė užkąsti. Rytą, 
švintant, alkani įbėgo į girią ir pasislėpė 

po eglute. Čia šuo jų nebesurado ir, nieko 
nepešęs, pardyrino į namus.

Sekantį kartą Margis atsivedė savo kai
myną Kudlių. Margis su Kudliumi dviese 
ėmė medžioti kiškius. Vienas ieško kiškių 
pėdsakų, kitas seka paskui. Kiškeliai ne
bežino nė kurio saugotis. Bėgi nuo vieno, 
užliūvi ant kito. Visą naktį išgainioti kiš
kiai rytą pabėgo į girią. Prigludę po eglu
te, ilgai dūsavo. Ir čia jiems rodėsi, kad 
šunes atsiveja. Atsikvėpę ėmė tartis.

- Bėkime iš čia Ilgaausi, - ragino kiš- 
kienė. - Čia jau mes niekados nebeturėsime 
ramybės. Štai jau kelias naktis lakstome al
kani. Stvers kurį nors iš mūsų - ir po kiš
kelio. Gerai, kad mudu dar vieni. Po sa
vaitės aš atsivesiu mažyčių. Kas bus su 
mano kiškiukais ?Jie neištrūks iš tokių grei- 
takojų šunų.

Bostono jaun. skautės įžodis.
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- Bėkime, - sutiko Ilgaausis. - Tik man 
labai gaila šios vietos. Čia tiek dobilėlių, 
avižų. Kiekvieną krūmeli pažįstu. O kokia 
skani jų žievė žiemą! Bet niekas man ne
miela, kai prisimenu tuos šunis. Matyt, 
žmonės pamiršo mus, kiškius. Aš jų vie
toje pririščiau šunis dviem grandinėm. Te
saugo namus ir negąsdina kiškelių.

Kiškiams besitariant, išaušo gražus 
rytas. Patekėjusi saulutė išlindo iš už de
besėlio. Saulės spinduliai pasiekė ir eglutę, 
po kuria tupėjo kiškiai. Nuvargę jie greit 
ėmė snausti ir užmigo.

Kai saulutė nusileido už medžių, kiškiai 
pabudo. Nors buvo alkani, bet atsikėlė tik 
tada, kai pakilo nuo žemės rūkas.

- Bėkime paskutinį kartą į lauką, - pa
siūlė kiškienė ir nustraksėjo takučiu. Ilga
ausis nusekė paskui.

Dar nepribėgę lauko, kiškiai išgirdo 
Šimų balsus. Jų skardus "au, au" ir plonas 
"ai, ai, ai" kiškiams priminė vakarykščią 
dieną. Apstulbę patupėjo vietoje ir strykt- 
pastrykt nukulniavo atgal.

- Bėkim, nepražūsim, - ryžtingai su
komandavo Ilgaausis. - Juk ir kitur kiškiai 
gyvena.

Kiškiai bėgo naujomis vietomis, kur jie 
dar niekad nebuvo lankęsi. Jau seniai nutilo 
šunų balsai, bet ilgaausiai vis dar straksėjo 
miško gilumon. Jau sutemo, o jie vis dar 
tebematė tik mišką ir mišką.

- Gal sugrįžti? - suabejojo kiškienė.
- Niekuomet, - ryžtingai atkirto Ilga

ausis.
Tą pačią akimirką kiškiai išvydo prieš 

save prošvaistę. Išbėgę iš miško, rado 
aikštelę ir joje javų laukelį. Labai apsi
džiaugė. Puolė prie jo ir pasislėpė avižų 
želmenyse. Kramsnojo ilgai. Iki pat ryto 
atbėgeliai tupėjo avižose . Dabar jie pamatė, 
kad čia yra ir pievutė . Kas už jos - neži
nia. Aplinkui ošė aukščiausios pušys ir eg
lės . "Pakaks mums ir to, - pagalvojo kiek
vienas. - Nebebėgsime toliau".

Taip ir liko laukų kiškiai gyventi vi- 
durmiškyje. Čia jiems patiko. Niekas ne
drumstė ramybės. Žmonės nesilankė, šunų 
nesigirdėjo. Kelis sykius kiškiai buvo suti
kę stirnaites. Stirnaitės nekreipė dėmesio 
į kiškius, tai ir jie greitai apsiprato. Du
kart pievutę perbėgo ilgauodegė lapė. Ji 
kiškių nepastebėjo. Tuo viskas ir baigėsi.

Po savaitės kiškienė po krūmu atsive

dė keturis kiškiukus. Jie buvo tokie mažu
čiai, rusvučiai, stačiomis ausytėmis, iš
verstomis akutėmis, bet panašūs į tėvus. 
Pirmomis dienomis motina maitino jaunik
lius pienu, o greitai ir jie patys ėmė krams
noti sodrius lapelius. Kai subrendo varpė 
avižas ir jų grūdus.

Vieną pavakarę pilkieji kiškiukai pa
miškėje susitiko dar mažesnius už save gi
minaičius. Jie buvo mažyčiai, kaip obuo
liukai. Mažieji, pamatę už save didesnius, 
atriedėjo jų pasižiūrėti Paskui vaikus at- 
striksėjo ir jų motina.

Kiškeliai, pamatę savo motiną, pradėjo 
verkšlenti: "Valgyti norimT Vienas ma
žytis bandė skabyti žolytę. Žolytė jam buvo 
per šiurkšti: ilgai ją kramtė ir išspiovė.

Smalsuoliai ilgai žiūrėjo į kiškienę ir 
kiškučius. Jie dar niekad nebuvo sutikę 
svetimų kiškių. Ši kiškienė buvo visai ne
panaši į jų motiną. Jos apdaras buvo tam
sėlesnis Be to, ji buvo mažesnė.

Po to kiškiai greitai išsiskyrė. Vėl su
sitiko tik po keletos dienų. Mažiukai buvo 
gerokai paūgėję. Jie keistai striksėjo ant 
laibų kojyčių su putniomis letenėlėmis. 
Dabar ir mažieji skainiojo žolytę ir vikriai 
malė ją dantukais.

Subrendo laukelyje avižos. Jas miško 
eigulys nupiovė ir nusivežė. Ištuštėjo lau
kelis. Jau nupiovė šieną ir lankelėje. Ne
beliko skanių dobilėlių. Kiškiai skainiojo 
žolės atolą, krūmų lapelius.

Atėjo ruduo. Pagelto žolė ir lapai. Vė -
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jeliui pūstelėjus ėmė kristi sausi lapai. 
Čia jų daug - ištisas kilimas.

Bėga pilkasis kiškelis takeliu. Sušla
mėjo jam kažkas po kojomis. Išsigando ir 
nurūko, kiek tik kojos neša. Bėgdamas vos 
nesusidaužė su kitu kiškiu.

- Palauk. Kur taip mauni ? - užkalbino 
šis pilkį. - Ar nebepažįsti ?

Tik dabar pilkis prisiminė. Juk tai tas 
pats kiškiukas, su kuriuo jie susitikdavo 
tarpumiškio pievelėje.

- Didelis užaugai! Sakyk, kodėl tavo 
kailinėliai tokie lopiniuoti? Susidraskei?

Ne iš karto atsakė lopiniuotasis. Žvilgt 
į savo kailinėlius - tikrai jie keisti: dėmė 
- rusva, dėmė - balta. Žiūri jis į pilkąjį 
kiškį - šio kailinėliai rusvi, kelnytės pilkš
vos. Dailesnis negu buvo vasarą. Net pa
vydu 1

- Mes kitokie, kaip jūs, sakė man ma
ma, - aiškinosi kiškis su nutriušusiais rū
beliais. - Mus vadina baltaisiais kiškiais. 
Kai medžių lapai ima kristi, mes keičiame 
savo kailinukus. Nusivelkame neiškart, už
tat ir esame lopiniuoti.

- Argi būsite visai balti? - susidomėjo 
pilkasis.

- Taip. Atėjus žiemai būsime baltu
čiai. Sniege mūsų niekas nepastebės. Tai 
bus gera žaisti "slapukais"! Užtat dabar 
nejauku. Išlindai iš po krūmo - tave ma
to, priglūdai prie žemės - negali pasislėpti.

Šaltukas, nebaigęs pasakoti, movė į 
krūmus. Tankumyne sumirgėjo jo kailinėliai 
ir dingo. Medžių viršūnėmis nučiuožė di
delio paukščio šešėlis. Tai paukštvanagis - 
paukščių ir žvėrelių pabaisa. Plėšrūnas 
nuskriejo virš aikštelės. Nieko neradęs, 
nuslinko tolyn. Prigludusio prie akmens 
pilkojo kiškelio jis nepastebėjo.

Po to kiškiai nebesusitiko iki pat žie
mos. Žiema atėjo staigiai. Vieną dieną, 
kai visi kiškiai tebemiegojo, ore ėmė la
kioti balti drugeliai. Jie plasnojo ir leidosi 
žemėn, ant šakų, ant kiškių kailinėlių. 
Drugelių tiek daug, kad nėra kur nė kojos 
statyti. Net baugu. " Geriau nesikelti iš šil
to guolio, - galvojo jaunikliai. - Pažiūrė
sim,~ką seniai darys ..."

Šiandien ir seniai kiškiai nesikėlė. Jie 
gerai pažino pirmąjį sniegą. Nubėgai, o 
pėdsakas liko. Tuo pėdsaku seka lapė, vil
kas ar kitas plėšrūnas. Blogai!

Alkani kiškiai tik sekantį vakarą išbėgo 

maisto ieškoti. Sniego daug. Užsnigo žolę, 
paslėpė rugių želmenėlius.

Klampoja pilkieji kiškeliai - vos iš- 
brenda. Ieško maisto. Žiūri - ogi baltuoja 
trys sniego kupsteliai. Parūpo pažiūrėti, 
kas ten.

Bėga pilkieji kiškiai artyn prie kupste
lių, o šie rieda prie jų. Pririedėjo ir susto
jo. Spokso iš baltų kamuoliukų po dvi tam
sias akutes, styro juodų ausų galiukai. Da
bar jau aišku: tai baltieji kiškiai.

- Sunku bristi per purų sniegą, - nusi
skundė pilkieji kiškiai.

- O jūs bėkite sniego paviršiumi. Va 
šitaip, kaip mes - mokė baltieji.

Baliukas tūpčiojo sniege lyg su pašliū
žom. Jo plačios smarkiai apžėlusios ir put
lios pėdelės visai neklimpo. Tačiau ir po 
šios pamokos pilkiesiems nesisekė. Jų lai
bos kojytės vis vien giliai grimzdo į sniegą.

- Bėkime į balutę, - pasiūlė baltieji 
kiškiai. - Pagriaušime ūglių, krūmų žie- 
vutės.

- Geriau drožiam į palaukę. Ten yra 
rugių želmenėlių, - kvietė pilkieji. - At- 
kasime sniegą, papusryčiausime.

Ir kiškiai nubėgo savo keliais.
Kitą rytą Žalioje girioje buvo matyti 

daugybė kiškių pėdelių. Šalia kiškių pėdų 
nuvyžota ir lapės. Mat, jai parūpo kiške
liai. Nusekė paskui.

Nelengva laputei pasigauti kiškį : jis 
pasislėpė po eglute. Kiškelio snukutis at
suktas į tą pusę, iš kur jis atbėgo. Stebi 
Ilgaausis, kas seka jo pėdomis. Dėl to jis 
ir miegodamas nesumerkia akių.

J. Šokas
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KRYŽIAŽODIS NR. 1

IŠILGAI:

1. Daržovė, kurią labai zuikiai mėgsta.
2. Gyvulys, ant kurio jojama.
3. Kraštas Azijoje.
4. Italijos sostinė.
5. Gyvulys, kuris viską valgo.
6. Paukštis, kuris ilgai išbūna panėręs van

deny.
7. Dramblio dantis.
8. Kas šviečia danguje ?

Pirmosios raidės sudaro vardą Lietu
vos dainiaus, nuo kurio gimimo šiemet 
švenčiame 100 metų.

MERGAITĖ

Pražydo pasklido žiedai po laukus
Ir pievas išpynė margai;
Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus, 
Žydėsiu, kaip žydi laukai.

Banguoja ir mainos tarp kalnų žalių
Upelis nuo margo dangaus;
Stebėsiuos gėrėsiuosi vilniu blaiviu 
Ir savo vainiko gražaus.

Sučiulbo pragydo tarp girių saldžiai
. Paukštelių byla įvairi;
* Dainuosiu ringuosiu po girią skardžiai 

Ir dš, karalienė graži.

Sužvengė, subildo žirgelis toli:
Bernužis atjoja giria;
Palėkusi slėpsiuos; žaibu - akimi 
Pažvelgsiu tiktai paslapčia.

Maironis

ATSAKYMAI į PEREITO NUMERIO 
UŽDAVINIUS:

1. Šešupė
2. Voras
3. Joninės
4. Uosis

5. Rūta
6. Gegužės
7. Inkilas
8. Sausis.

Šaunios sesutės stovykloje - Bostonas.
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IŠSPRĘSKIME SESIŲ "ŽUVĖDRŲ" SKILTIES GAIRELĖS GALVOSŪKĮ

Ž - Pavasario gėly
tė.

U - Žuvis.

V - Duodame įžodį 
prie ...

Ė - . .. skautas iš
kylauti.

D - Dažnai valgome.

R - Ilgas švilpesys.

A - Naminis paukš
tis.

ATSPĖKIME MĮSLES:

1. Bitės liemuo, lino gėluo, viršuje mėnuo teka.

2. Turi sparnus, bet nelaksto.

3. Tūkstančiai brolių viena juosta sujuosti.

ĮRAŠYKIME TRŪKSTAMAS RAIDES:

K - A I - - D - L-E-U-O- U - S T - S.

NUDAŽYKIME PAŽYMĖTUS TAŠKELIU LANGELIUS
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* 1)
* ))*____________  _ ________________ /h

fflgya didžioji seinii
ATLANTO RAJONAS 

- JAV
Providence, R. I.
* Pas mus čia, Providence, ne taip 
jau ir tylu, kaip spaudoje atrodo. 
Čia visuomet kas nors yra naujo: tai 
nauji emigrantai, tai parapijos ge- 
gužynė, tai vėl Onų, Jonų ar kokių 
organizacijų šventės.

Rugsėjo 16 d. gana gausiai su
sirinkome kun. V.Martinkaus sodybo
je atsisveikinti su p. Dr. G. Čeku ir 
ir ps. A. Cekiene. A. Čekienė ener
gingai dirbo čia skautišką darbą me
tus ir labai gaila, kad išvažiavo į 
New Jersey. Labai malonu būtų, 
kad sesė Aldona mus atlankytų nors 
retkarčiais čia. Jai išvykstant, teko 
ir nauji patvarkymai daryti, būtent 
pareigų pasikeitimai. Berniukam 
vadovauti sutiko v. si. V. Staračken- 
kas. Be to, išsirinkom tėvų komi
tetą. Valdybon įeina P. P. Pečkaus- 
kas, P. V. Rastenis, p. J. Saulėnas, 
p.Saulėnienė ir p.M. Staračkenkienė.

Linkiu komitetui sėkmės ir glau
daus sugyvenimo su skautų-čių va
dovais ir dirbti su energija Dievo, 
Tėvynės ir Artimo labui.

v. sk. v. si. E. Paulauskienė

Boston, Mass.

* S.m. rugsėjo 21 d. Kražantės dr-
vės vyr. skautės turėjo viešą sueigą. 
Programoje - dr. J. Griniaus paskaita 
tema "Lietuvių rezistencija vokie
čių akimis". Sueiga baigta kavute 
ir šokiais. Skautės dėkoja visiems 
atsilankiusiems. yyr g p

KANADOS RAJONAS

London, Ont.
* Simano Daukanto Vietininkijos
veiklus ir pareigingas s. v. v. si. K. 
Majauskas išvyko nuolatiniam ap
sigyvenimui į JAV. Linkėtina jam 
ten gerai įsikurti ir įsijungti į skau
tišką veiklą. V. G.

VIDURIO RAJONAS
- JAV

Cleveland, Ohio
* PILĖNŲ TUNTAS rugsėjo 23 d.po
pietį Forest Hill parke turėjo pirmą
ją rudens sueigą - iškylą.

Tuntininkas sueigai skirtame 
įsakyme padėkojo s.B.Rėkui už rū
pestingai paruoštą ir sėkmingai pra
vestą Šešupės stovyklą, kurioje jam 
talkininkavo v. si. S.Lazdinis ir A. 
Apanius.

Ypatinga padėka pareikšta DLK 
Kęstučio vilkiukų dr-vės 3-jo bū
relio globėjai M. Premeneckienei, 
tvarkiusiai stovyklos maitinimą.

Padėka pareikšta jūrų v. s. V. 
Petukauskui, vadovavusiam jūrų 
skautų pastovyklei, s. V. Jokūbai
čiui, pravedusiam sk. patyr. laips
nių egzaminus, v. s. G.Juškėnui, pa
dėjusiam stovyklą įkurti, s. V.Ka
mantų!, tvarkiusiam iškilmių prog
ramą.

Pilėnų tunto skautų ir vadijos 
vardu padėkota J. Garlai už stovyk
linio inventoriaus transportą. Taip 
pat padėkota visiems sk. tėveliams 
ir mamytėms, o ypač sk.Tėvų k-to 
narėms p. Lazdinienei ir p. E.Jaku
tienei už visokeriopą paramą ir au
kas.

Šešupės stovyklos svečiai sudėjo 
$26.00 auką Jamborės Fondui. Po 
stovyklos šie pinigai buvo persiųsti 
JF iždininkui.

Po oficialiosios dalies parko 
pievose buvo pravesti žaidimai skau-

Bostono Baltijos tunto tuntininkė ps. S. Subatkevičienė įteikia Bi
rutės dr-vės Lapių skilties skiltininkei Aušrai Kubiliūtei piniginę 
dovaną. Ši skiltis laimėjo pirmą vietą dr-vės tarpskiltinėse var
žybose. Po įžodžio bučiuojam vėliavą - Bostonas.
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tams ir vilkiukams. Čia duota pro
gos pasireikšti jaunatviškam verž
lumui. Žaidimus tvarkė s. V. Jokū
baitis ir v. si. S. Lazdinis.
* v. si. Šarūnas Lazdinis nuo rugsėjo 
23 d. paskirtas DLK Kęstučio vil
kiukų draugovės draugininku.
* Vytauto Didžiojo dr.-vės skautai - 
Marius Jakulis, Giedrius Lazdinis ir 
Petras Matulevičius rugsėjo 23 d. 
Pilėnų tunto sueigoje buvo pakelti 
į paskiltininkio laipsnį.

Toje sueigoje tuntininko įsaky
me vytautėnams - kęstutėnams ir s. 
V. Jokūbaičiui pareikšta tarnybinė 
padėka už sėkmingą pasirodymą ir 
garbingą Pilėnų tunto atstovavimą 
vengrų skautų ruoštoje tarptautinėje 
skautų. Šventėje, rugsėjo 2 d.
* PILĖNIEČIŲ LAIMĖJIMAS. Rug
sėjo 2 d. German Central Farm par

ke vengrų skautai ^surengė tarptau
tinę skautų dieną. Si Šventė sutrau
kė apie 4000 žiūrovų ir 500 unifor
muotų skautų. Pilėnų tuntą joje at
stovavo 14 vytautėnų ir kęstutėnų, 
vad. s. V. Jokūbaičio.

Malonu pranešti, kad mūsiškiai 
laimėjo varžybas. 13- 16 m. amžiaus 
skautų varžybose mūsiškių skiltį su
darė M. Jakulis (skiltininkas), R.Sei- 
kus, V. Gatautis, G. Lazdinis ir P. 
Matulevičius. Besivaržančioms skil
tims reikėjo pastatyti didelę pala
pinę, įtvirtinti stiebą ir jame iškelti 
vėliavą. Mūsų broliai tai atliko per 
1 min. 25 sek. Kada lietuviškoji 
trispalvė suplevėsavo stiebe, kitos 
skiltys dar knibinėjosi apie palapi
nes. Fizinio pajėgumo varžybose ta 
pati vytautėnų skiltis pirmoji grei
čiausiai perėjo aukštai pakabintu 
beždžionių tiltu.

Jaunesniųjų 11-13 m. varžy

bose dalyvavo - P.Matulevičius (skil
tininkas), A. Pliodžinskas, R.Capas , 
A. Petkus ir A. Karsokas. Ši skiltis 
laimėjo tris pirmąsias vietas - pa
lapinių statymo, mazgų rišimo,es
tafetę ir nusirengimo bei apsirengi
mo lenktynes.

Abiem skiltims ir pavieniams 
laimėtojams Šventės rengėjai įteikė 
dovanas. Lietuvių vardas buvo mini
mas su pasigėrėjimu. Parade pilė- 
niečiai žygiavo su lietuviškąja tri
spalve ir tunto vėliavomis.

Laužo metu sk. R. Seikus ir G. 
Lazdinis akordeonais pagrojo porą 
lietuviškų dainelių. Pilėnų tunto at
žalynui už jų pergales ir jų žygiui 
vadovavusiam s. V. Jokūbaičiui ta
riame brolišką dėkui!

Tėtė Skautas

IŠ LSB TARPTAUTINIU REIKALŲ SKYRIAUS VEIKLOS

* LSB Tarptautinių Reikalų Skyriaus 
Vedėjas fil.Tomas .Remeikis liepos- 
rugpiūčio mėn. lankėsi Europoj tar
nybos reikalais. Ta proga aplankė 
Suomijos ir Vokietijos skautų būstines 
ir perteikė LSB pageidavimus egzili- 
nių skautų sąjungų tarptautinio pri
pažinimo byloje bei padėką už iki 
šiol parodytą mums simpatiją. T. Re
meikis, viešėdamas Vasario 16 Gim
nazijoje Vokietijoje, turėjo ilgesnį 
pasitarimą su Tarp. Reikalų Skyriaus 

įgaliotiniu Europoje s.Tautvydu Gai
liumi.
* LSB Vyčių Skyriaus Vedėjas fil. 
dr. Algirdas Avižienis, rugpiūčio 
mėn. lankydamas Europą, baigė 
Šveicarijoje Gilwell kursų praktinę 
dalį, pravedė eilę pašnekesių švei
carų vyčiams. Kelionės metu dr. A. 
Avižienis turėjo progos išsikalbėti 
su Šveicarų skautų vadovais, ginti 
mūsų tarptautinio pripažinimo rei
kalą.

* LSB bus atstovaujama reprezenta
cinio vieneto Pasaulinėje Skautų 
Jamborėje, kuri įvyks 1963 m. rug
piūčio mėn. istoriniame Maratone, 
Graikijoje. LSB Tarp. Reikalų Sky - 
rius praneša, jog LSB jau turi užsi
tikrinusi galimybę Jamborėje daly
vauti. Reprezentacinio vieneto pa
ruošimui ir vadovavimui paskirtas s. 
Tautvydas Gailius, kuris jau turi ne
mažą patyrimą šiame darbe. Vienetą 
sudarys mūsų broliai Vokietijoje ir

s. T. Gailius po "Geležinio Vilko" ordino įteikimo skautininkui
Kajus Roller. Nuotr. T.Povilavičiaus-Vykinto
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s. T. Gailius pokalbyje su Kajus Roller.
Nuotr. T. Povilavičiaus-Vykinto

19



BDP Tautinės Stovyklos vaizdas. Nuotr. T. Povilavičiaus- Vykinto
Svečiuose pas berlyniečius. Iš kairės s. T. Gailius, BDP Berlyno 
rajono vadeiva ir s. v. v. si. V. Lėnertas.

Nuotr. T. Povilavičiaus - Vykinto

Anglijoje. LSB jau šiuo metu ruošia 
sąlygas atitinkamai reprezentacijai 
Graikijoje. Ypač daug energijos pa
reikalaus lėšų sutelkimas šiam žy
giui. Tikimasi, kad lietuviškoji vi
suomenė bus duosni aukomis, kurias 
rinks per LSB Jamborės Fondo įgalio
tinius.
* LSB yra gavusi pakvietimą iš Da
nijos Skautų Sąjungos dalyvauti Ant
roje Tarptautinėje Jamboretėje Hae- 
rulf, Danijoje, kuri įvyks liepos 27- 
rugpiūčio 4 d.d., 1963 mt.

* LSB VIENETAS VOKIETIJOS SKAU
TŲ TAUTINĖJE STOVYKLOJE. Ke
turi mūsų Vokietijos broliai, vado
vaujami s.Tautvydo Gailiaus, atsto
vavo LSB Bund Deutscher Pfadfinder 
Tautinėje Stovykloje, kuri įvyko 
prie Kiel miesto, š. m. liepos 27- 
rugpiūčio 5 d. d. Stovykloje mūsų 
vienetas buvo ypač šiltai priimtas. 
Stovyklos metu Bund Deutscher Pfad
finder Užsienio Skyriaus vedėjas 
Kajus Roller buvo apdovanotas "Ge
ležinio Vilko" ordinu, kurį jam su
teikė LSS Pirmija už nenuilstamą 
kovą dėl egzilų skautų teisių ir šiltą 
prieglobstį mūsų broliams Vokieti
joje. Įteikimo ceremonijos įvyko 
specialiame susirinkime, kuriame 
dalyvavo, be Vokietijos skautų va
dovų, ir svečiai iš kitų kraštų, sto
vyklavusių BDP Tautinėje Stovykloje .

* LSB vienetas iš keturių brolių šią 
vasarą lankėsi Skandinavijos kraš
tuose. Aplankė Skandinavijos kraštų 

skautų štabus bei stovyklas, nešda
mi LSB sveikinimus ir pageidavimus 
dėl mums teisių pripažinimo. Tai 
broliški vizitai, kurie turėtų su
stiprinti mūsų tarptautinius ryšius ir 
paremti mūsų kovą už LSB Tarptau
tinį pripažinimą.
* LSB ATSTOVAI UKRAINIEČIŲ 
SKAUTŲ JUBILIEJINĖIE JAMBORĖ- 
JE. Šiemet ukrainiečiai skautai 
švenčia 50 metų organizacijos įkū
rimo sukaktį. Į Jubiliejinę Jamborę , 
kuri įvyko East Chatham, New York , 
rugpiūčio 28 - rugs. 3 d.d., suplau
kė virš 2,000 skautų. LSB pasiuntė 
reprezentacinę skiltį iš Atlanto Ra
jono. Skilčiai vadovavo s. J. Raškys. 
Jamborę taip pat vizitavo VSP s. Bro
nius Juodelis, kuris perdavė lietu
vių sveikinimus broliams ukrainie
čiams.

* Conference of Scout Associations 
in Exile įvyko š.m. rugsėjo 1 - 3 d.d. 
East Chatham, New Yorke. Daly
vavo lietuvių, estų, rusų, vengrų, 
ukrainiečių ir lenkų atstovai. Kon
ferencijoje pasikeista žiniomis, bei 
tartasi dėl taktikos kovoje už tarp
tautinį pripažinimą. LSB konferen
cijoje atstovavo senj. Sigitas Liau- 
kus ir VSP s. Bronius Juodelis.

* Šiemet taip pat suėjo 50 metų 
nuo Estų Skautijos pradžios. Tą 
progą estai atžymėjo savo Tautine 
Stovykla, kuri įvyko Kanadoje. 
LSB pasiuntė reprezentacinę skiltį 
iš Toronto.

* LSB Tarptautinių Reikalų Skyrius 
yra peržiūrėjęs Tarptautinio Skautų 
Ženklo programą. Artimoje ateity
je LSB Vadija svarstys programos 
projektą. Tuo pačiu metu ruošiamas 
programos konspektas.

* Greitu laiku pasirodys brošiūra 
anglų ir prancūzų kalbomis apie 
lietuviškąją skautiją. Vienetai lei
dinėlį gali gauti nemokamai. Jis 
sutrauktai atpasakoja lietuvių skau
tijos istoriją ir šiandieninės jos as
piracijas. Tai bus didelė pagalba 
mūsų reprezentacinėje veikloje, 
nes White Badge leidinėlis yra jau 
beveik išsibaigęs. Numatoma iš
leisti ir platesnio pobūdžio brošiū
rą apie LSB anglų kalba.

Šio nr. viršelyje Bostono Žalgirio tunto bro
liai prie savo rankdarbių.

Nuotr. R. Bričkaus

*35* s* er ‘ar “sr ‘ar ‘ar
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JAMBORE S FONDO AUKŲ VAJUS

Kas keturi metai kuriame nors krašte įvyksta Pasaulio Skautų Jambore. Kai mūsų Tėvynė buvo laisva, lietuviai 
skautai vykdavo į jas reprezentuoti lietuvius skautus ir Lietuvą. Ta reprezentacija tuo metu buvo žymiai lengvesnė, 
nes užnugary buvo savas kraštas, kuris skautų žygius ir keliones rėmė.

Šiuo metu, kai mūsų Tėvynė yra pavergta, lietuvių skautų dalyvavimas įvairiose kitų tautų skautų Jamborėse 
ir ypatingai pasaulinėje Jamborėje, kuri įvyks kitais metais Graikijoje yra labai svarbus. Turime galimybės pasiųsti 
10 lietuvių skautų, kurie ten galėtų kelti lietuviu skautų vardą ir daromas skriaudas mūsų Tėvynei. Jo pasiuntimas yra 
suris'tas su didelėmis išlaidomis. LS Brolijos iždas yra tuščias ir JF Skyrius kreipiasi į Jus visus, broliai ir sesės, su 
prašymu prisidėti prie aukų vajaus, kuris jau prasidėjo ir baigsis kitais metais balandžio mėn. 15 d. Nuo mūsų visų 
darbo ir pasišventimo aukų rinkime priklausys galimybės pasiųsti mūsų brolius skautus į Jambore. Vien juos ten pa
siųsti neužteks, reikės paruošti medžiagos paskleidimui kitų tautų skautų tarpe ir bendrai reprezentaciją išplėsti kiek 
tiktai bus įmanoma ir galimybės bei lėšos leis. Tam tikslui daug pasitarnaus skautiškų vaizdų albumas, kuris dabar 
yra paruošimo stadijoje.

Šių metų pabaigoj JFS pakviesta Albumo Paruošimo Komisija, susidedanti iš pirm. s.J. Bružinsko ir narių ps. 
R. Bružinskienės, fil. dr. H. Lukaševičiaus, fil. G.Peniko ir p. V. Valaičio tikisi albumo paruošimą užbaigti ir atei
nančių metų pačioje pradžioje jis pasieks garbės prenumeratorius ir iš anksto užsisakiusius, o taip pat bus paskleistas 
plačiai skautų-čių tarpe. Albumo išleidimas priklauso daug nuo finansinės paramos ir esu dėkingas pirmiesiems 
garbės prenumeratoriams, kurie jau iš anksto šį skautiško albumo leidimą parėmė: K. Adomavičius - Worcester, Mass., 
s. v. A. Antanaitis - Los Angeles, Calif. , ps. B. Aleksandravičius, Bloomfield, Conn. , ps. V. Bliumfeldas, Lowell, 
Mass., K. Čėsna - Worcester, Mass. , E.Doyle - Stoneham, Mass., j. v.s. dr. K. Aglinskas, Chicago, Ill., s. dr. S . 
Budrys - Chicago, Ill., s. kun. dr. V. Cukuras - Middletown, Conn., ps.K.Cijūnėlis - Chicago, Ill., E. Daniels - 
Worcester, Mass., A.Grabauskas - Wilkinsonville, Mass., v.s.K.Jonaitis - Worcester, Mass., B.Glodas - Worcester, 
Mass., V.Ilgūnas - Worcester, Mass., j.v. valt. V.Jurgėla - Boston, Mass., s. V. Mantautas, Mrs. Ch. Mainelis, s.v. 
E. Markevičius ir V. Menekeliūnas - Worcester, Mass., s. B. Juodelis, ps. A. Karaliūnas - Chicago, Ill., dr. V. Gruz
dys - Euclid, Ohio, V.Gobušas - New York, dr. I. Hermanąvičius, V. Mateika, A.Neimanas ir J.Maslikinas - Vene- 
cuela, A. Matonis - Springfield, Mass., j. s. M. Manomaitis - Boston, Mass., s.v. v. si. J. Monkus - Brockton, Mass., 
s. P. Molis - Shrewsbury, Mass., B. Mulevičius - Toronto, Ont., Canada, J. Mulevičius - Ingersoll, Ont., Canada, 
ps. K.Nenortas - Dorchester, Mass., s. V. Nenortas - Hartford, Conn., s.Naginionis - Montreal, Que., Canada, j.v. 
v. K. Gruzdas - Quincy, Mass., j.b. v. vi. Jančauskas - Dorchester, Mass., j.b. v. vi. E. Eitas - Boston, Mass., Orwell 
Transp. - Orwell, Ohio, V. Pajėda - Worcester, Mass., J.Palubeckas - Northboro, Mass., s. kun. J. Pakalniškis - New 
York, s.V.Pileika - Hartford, Conn., s.v. A. Pilvelis - Hartford, Conn., S.Pumeris, J. Pipiras, L. Jakubauskas, Z. 
Sprindžiūnas, A. Brantas, S. Štaras, J. Šteinys, A.Kuzmickas - Worcester, Mass.,K.ir B. Šakeniai - Dorchester, Mass. 
J.Šimanskis - Hartford, Conn., J. Staričenka - Attleboro, Mass., T. Tamašauskas - Worcester, Mass., s. A. Treinys - 
Roxbury,Mass., J. Vaičaitis - Akron, Ohio, ps.J. Vaičjurgis - Boston, Mass., A. Vagelis, Worcesterio "Neringos" viet. 
Worcesterio skautų-čių Tėvų Komitetas, H.Ulrichas, A.Urbonas - Worcester, Mass. , s. E. Vilkas, v.s. O. Zailskienė, 
s.V.Vijeikis - Chicago, Ill. , A.Zalagėnas - Toronto, Canada ir J.Vidūnas - Worcester, Mass.

Daugelis skautų-čių ir vadovų užsisakė iŠ anksto, bet norėčiau matyti dar daugelį pavardžių, kurie tikrai 
norėtų tapti garbės prenumeratoriais ir tuo pačiu padėti skautiško albumo išleidimui. Lauksime Jūsų paramos, pri- 
siunčiant garbės prenumeratą $10.00 ar paprastą $5.00. Pinigus siųsti JFS Iždininkui ps. A. Karaliūnui - 3717 W. 
70th Pl. Chicago 29, Ill.

Mieli broliai skautai ir vadovai, kviečiu visus į talką JF, paaukokite nors po keletą valandėlių, o taip pat ir 
finansiškai pagal galimybes paremkite JF, o per jį LSB visus reprezentacinius žygius. Atlikime pareigą taip, kaip 
skautams ir vadovams priderėtų.

Už Jūsų paramą iš anksto tariu nuoširdų skautišką ačiū.
Budžiu I

s. P. Molis
JFS Vedėjas

20

i ps. B. PETRULYTĘ ir 5

s v. v. si.Č. JANUŠKEVIČIŲ, 5

i sukūrusius skautišką šeimą, laimingo kelio i
į linki 5
5 ps.Vl. Rušas
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1962 METŲ "SKAUTŲ AIDAS" SIUNČIAMAS:
Eil.Nr. Kam siunčiamas Kas užsakė ir apmokėjo PastabosĮ Vokietiją:1. M. Auderytel, Diepholz, V. Bruzgelevičius , Boston, Mass. , USA2. O. Butkutei, Memmingen, V. Mališauskaitė, *• "3. B. Girdvainytei, H. Macijauskas, Cleveland, Ohio, Apmok, iki 1.10.624. E.Kelerytei, Bremen, J. Urbonavičius, Omaha,Nebr. , ••5. S. Laukaitienei, Muenchen, E. Grigaitienė, lt II6. A. Rugieniūtei, E. Grigaitienė, ” n7. K. Kulikauskienei, Augsburg, V.Kamantas, Willowick, Ohio,8. H. Motgabienei, 16 Vasario Gimn., "Aušros Vartų” Tuntas, Chicago, Hl., Garbės prenumerata9. II II II. ” II Garbės prenumerata10. II II II II II11. II Pranas Š.imkus, Boston, Mass.,12. II L. Antanelienė, Omaha,Nebr. , ••13. II Ir. Lileikienė, ’• •• ••14. '• Vyr. Skaučių Būrelis, II II15. "Neries" Tuntas,16. "Neringos"d-vė, •• "17. "Žemaitės" d-vė,18. "Neringos" viet. , Worcester,Mass. ,19. Vargo Mokyklai, "Kerną vės"Tuntas, Chicago, Ill., Garbės prenumerata20. T. Gailiui, 16 Vasario Gimn. Č. Kiliulis, Dorchester, Mass.21. P.Ivas, Boston, Mass. ,22. V. Abromaitis, Brooklyn, N.Y. ••23.24. R. Cicėnaitė, Omaha, Nebr., ••25. E. Bolutienė, Detroit, Mich. , ••26. Pranas Lembertas, Boston, Mass. ,27. Br. Dainys, Omaha, Nebr. ,28. Pangonis St.,■ 29. R. Rūkštelė, Dearborn, Mich. ,30. •• "Žalgirio" Tuntas, Boston, Mass. ,31. *' "Žalgirio"32. "Nevėžio" Tuntas, Worcester, Mass.,33. Skautų Rėmėjai, London, Ont., Canada34-35 •• J. Mikalauskas, Boston, Mass., USA36. J. Mikalauskas, ■1 II37. J. Mikalauskas, II It ••38-39 A. Kriščiūnas, II It40. A. Urbonas, Chicago,Ill.,41. Eidukaičiui, Eselberg, St. Kiliulis, Boston, Mass.,42. Kun. V. Šarkai, Hamburg, "Ramuvos" viet., Omaha, Nebr,,43. J. Marclukaičiui, Koblenz, H. Stepaitis, Toronto, Ont. , Canada44. Tėv. A. Bernatoniui , Dieburg, A. Butkevičius, Chicago, Ill. , USA45. Ateitininkams, Vasario 16 Gimn. Skautai-vyčiai, New Britain,Conn."S. A" . siunčiamas į Italiją:46. Saleziečių Gimnazijos ateitininkams, Skautų Rėmėjai, London, Ont. , Canada47. •• lt II48. Saleziečių Gimnazijai, R. Šalna, Toronto, Ont. ,49. "Skautų Aido" Admn. , London, Ont. ,"S. A' '. siunčiamas į Kennebunkport, Maine USA. :50. D. Aukštikalnis, High School, Atlanto Rajonas, USA.51. kun. V. Bitinui, II lt ••52. E. Daniliūnui, E. Daniliūnas, London, Ont. , Canada"S. A' '. siunčiamas Anglijon:53. Anglijos liet.skautams(per J.Maslauska, Derby), "Žalgirio” Tuntas, Boston, Mass. , USA54. •t H "Žalgirio" II II55. If II "Žalgirio" II II56. •1 It Vida Galdikaitė, B " ’’"S. A '. siunčiamas į Putnam, Conn., USA.57. Putnam lietuv. skautėms, R. Lizdenis, Boston, Mass.,Ir 1962 metais atsirado gražus būrys geradarių-rėmėjų, kurių dauguma "Sk. Aidą" užsakė lietuvių besimokančiam jaunimui 16 Vasario, Saleziečių, Kennebunkporto bei Putnam gimnazijose. "SA" Administracija nuoširdžiausiai dėkoja visiems geradariams.Labai gražu, kad skautai nepamiršo ir kitos lietuvių jaunimo organizacijos - ateitininkų, besimokančių 16 Vasario ir Saleziečių gimnazijose. Dar kartą visiems didelis - skautiškas - ačiū! „ e. „ , , . . . . . ,n SA Administratorius

22



1962-63 JUBILIEJINIŲ METŲ "SKAUTŲ AIDO"
VAJUS - KONKURSAS

"S. A", išlaikyti yra visų mūsų šventa pareiga. 1963 metais kovo mėn. sueina 40 metų kaip "S. A", leidžia
mas. Būkime gerais talkininkais Redakcijai ir padėkime Administracijai surinkti pakankamai lėšų. "S. A”, leidžia
mas nepasipelnymo tikslams. Jo prenumerata nepakeliama ir 1963 metams. Jau dešimt metų ji yra ta pati; trys do
leriai ir garbės prenumerata 10 dolerių. Asmenims ar vienetams, paskyrusiems 25 ar daugiau dolerių, suteikiamas 
garbės leidėjo vardas.

I naują 1962-63 Jub. Metų "S. A", platinimo vajų - konkursą kviečiami įsijungti visi: sesės ir broliai, skiltys, 
būreliai, valtys ir kiti vienetai. Nepakanka "SA" platinti vien tik savo tarpe. Pasistenkime, kad jis lankytų mūsų 
rėmėjus, bičiulius, o ypač lietuvišką bei besimokantį jaunimą ir jų tėvelius.

"SA" vajus-konkursas pradedamas 1962 m. lapkričio men. 1 d. ir baigiamas 1963 m. vasario men.15 d.

Konkurso Sąlygos :
1. Prenumeratorių sąrašai su tiksliais ir aiškiai rašytais adresais ir surinktais pinigais siunčiami "SA" Administracijai 

reguliariais laikotarpiais kas dvi savaites ar dažniau.

2. "SA" platinimo darbas vertinamas taškais;
a) viena apmokėta metinė prenumerata - 3 taškai,
b) viena apmokėta garbės prenumerata -10 taškų,
c) viena garbės leidėjo prenumerata -25 taškai.

3. Vieneto taškus sudaro visų jo narių surinkti taškai.

4. "SA" vajus varžybos vykdomos Seserijos ir Brolijos visuose rajonuose. Rajono varžybų taškus sudaro visų rajono 
vienetų surinkti taškai.

5. Pirmai vietai laimėti vienetam reikia surinkti nemažiau 420 taškų, antrai vietai - 330 taškų, trečiai vietai - 
240 taškų, ketvirtai vietai - 180 taškų ir penktai vietai - 120 taškų.

6. Pavieniams platintojams pirmai vietai laimėti reikia surinkti nemažiau 300 taškų, antrai vietai - 240 taškų , 
trečiai vietai 180 taškų, ketvirtai vietai - 150 taškų ir penktai vietai 120 taškų.

Vienetams ir pavieniams platintojams už atsiųstas ir apmokėtas prenumeratas iki 1963 m. sausio mėn. 1 d. pri
dedama 10% taškų .nuo surinkto iki minėto laiko taškų skaičiaus.

Premijos :
Vienetams ir pavieniams platintojams, laimėjusiems kurią nors konkurso vietą išmokama 10% premijos nuo su

rinktos ir laiku įmokėtos sumos.
ATSKIROS PREMIJOS lietuviškomis knygomis skiriamos vienetams, kurių visi nariai užsisakys "SA". Vienetų 

vadovai ar vajaus vykdytojai vajui pasibaigus šiuo reikalu žinias suteikia "SA" Administracijai.
Pereinamoji premija - 40 metų "SA" jubiliejinė gairelė skiriama Rajonui, surinkusiam daugiausia taškų. Ra

jonui, laimėjusiam 3 metus iŠ eilės varžybas, gairelė pereina nuosavybėn.

Nurodymai :
Brolijos Vadija, skatindama mūsų veiklą ir vertindama "ŠA” reikšmę, įvedė į tuntų ir vietininkiju.vadijas "Sk. 

Aido" atstovo etatą. Šių atstovų viena iš pagrindinių pareigų yra - pravesti vienetuose "SA" platinimo vajų ir nuo
lat rūpintis, kad vienetų nariai prenumeruotų ir skaitytų "Sk.Aidą". Todėl visų vienetų vadovybės ypač turėtų pa
remti "SA" vajaus darbą.

Vienetų vadijų nariai - "SA" atstovai turi tuojau surasti vienetą ar atskirą platintoją, kurie aktyviai stotų į "SA" 
platinimo vajų-varžybas. Patariama platintojais kviesti tuos asmenis, kurie šį darbą pernai ir seniau yra sėkmingai 
dirbę.

Vadijuenariaiv- "SA" atstovai, o ten kur jų dar nebūtų - vienetų vadovai turi būtinai "SA" Administracijai iki 
1962 M. LAPKRIČIO MEN. 1 D. pranešti, kas jų vienetuose vykdys vajų.

Vienetų vadovybės tuojau prašomos parūpinti prenumeratoms rinkti kvitų knygeles ir jas laiku įteikti platinto
jams. Vienetų vadovybės prašomos visą laiką sekti vajaus eigą, platintojams padėti ir juos remti. Būtinai reikia pa
laikyti nuolatinį ryšį su "SA" Administracija ir žiūrėti, kad vajaus darbas būtų pradėtas nuo pirmos dienos. Kai už
sakymai Administracijon ateina tik vajaus gale ar pavėluotai, jau sunku visus patenkinti, kad pirmieji "SA" nu
meriai laiku stovyklautojus pasiektų.

VIENETŲ VADOVYBĖS PRAŠOMOS NUODUGNIAI SUSIPAŽINTI SU ŠIAIS VAJAUS NUOSTATAIS IR JUOS'TIN
KAMAI IŠAIŠKINTI PLATINTOJAMS.

Visiems vajaus talkininkams geriausios sėkmės!
Konkurso Komisija
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