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1962 MT. LAPKRIČIO MEN.

"SK.AIDO" ADMINISTRACIJOS PRAŠYMAS

Visų mielųjų "Sk. Aido" prenumeratorių ir skaitytojų labai maloniai prašoma ne
trukus pratęsti prenumeratas 1963 metams. Tais jubiliejiniais Lietuvių Skautų S-gos ir 
kartu "Sk. Aido" metais nesinorėtų skirtis nė su vienu prenumeratoriumi - skaitytoju. Dar 
daugiau, nepaprastai būtų malonu, jei "SA" prenumeratorių-skaitytojų šeima dar padi
dėtų. Artėjančių Kalėdų švenčių proga užsakykite "Sk. Aidą" savo pažįstamiems, drau
gams ar giminėms. "SA" prenumerata nepakeliama ir 1963 metams: 3 doleriai paprasta 
ir 10 dolerių garbės prenumerata.

Visų sesių ir brolių bei vienetų vadovių-vadovų labai prašoma įsijungti į 1962-63 
metų "SA" platinimo vajų, kuris pradėtas š. m. lapkričio mėn. 1 d. Nepamirškite savo 
vienminčių - besimokančio lietuviško jaunimo 16 Vasario, Saleziečių gimnazijose Vokie
tijoj ir Italijoj bei JAV-bėse esančiose gimnazijose. Jiems visiems, kaip daugelis rašo 
"SA" Administracijai, "Skautų Aidas" bus labai brangi Kalėdinė dovanėlė.

Kad "SA" būtų nuolatinis ir reguliarus jūsų lankytojas, pakeitę savo adresą tuojau 
apie tai praneškite "SA" Administracijai.

Nesiųskite "SA" prenumeratos mokesčio privačiais čekiais. Administracija už pri
vačius čekius turi bankui mokėti. Kai prenumeratos mokestis labai kuklus, tai privatūs 
čekiai yra jau apsunkinimas. Pinigus siųsti geriausia pagal "money order".

Geriausias ir tinkamiausias laikas - prenumeratas atnaujinti dar prieš Naujus Metus.

Laukiu visų greito atsiliepimo

"SA" Administratorius

Šio nr. viršelyje - Maironis. Nuotrauka buvo daryta 1931 tnt. Maironio bute jo giminaičio p.Gėčiaus. v.s. V.Kiz- 
laitis šią nuotrauką persifotografavo dar Kaune. Dabar jis nuotraukos negatyvą specialiai pagamino "Sk. Aidui". 
Ačiū broliui V.Kizlaičiui I
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Į P. L.K. Mindaugo dr-vę ateina nauji broliai. Kennebunkport, Maine. Nuotr. kun. V. Bitino

JUBILĖJINIUS METUS PRADEDANT
Prieš vieną šimtą metų, 1863-siais, sukilo lietuvių 

tauta prieš okupanto jėgą, kalinio pančius ir daromas 
skriaudas. Ji siekė laisvės.

Prieš keturias dešimtis penkeris metus, 1918-siais, 
laisvėn išsivadavusios šimtaamžės tautos jaunimui įsi
žiebė lietuviškosios skautybės mintis: tarnaujant pil
nutinio žmogaus auklėjime ir tauraus lietuvio kūri
me, siekti laimės.

Prieš keturias dešimtis metų, 1923-siais, lietuvis 
skautas sau talkon plačiuoju mąstu pasitelkė spaudą: 
pradėjo leisti “Skautų Aidą”.

Savosios tautos laisvinimo ir skautiškojo jaunimo 
auklėjimo pastangų sukaktį minėdama, Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija 1962 metų lapkri
čio mėnesio pirmąją dieną skelbia Jubilėjinius Sąjun
gos metus, kuriems iš praeities semiamos stiprybės 
simboliu tebūnie 1863-jų metų sukilimas. Stovint ne
ramaus rytojaus dienų prieangyje, šios sukaktys lie
tuviškąją skautybę lai stiprina, o visos lietuvių tau
tos širdyje broliškos ištikimybės ryšio liepsną įpučia 
ir rusena.

Lietuviškosios skautybės tikslų esmė — auklėti ge
resnį lietuvį, kilnesnį žmogų — teneužleidžia vietos 
kitiems šūkiams ar viliojimams.

Skautybės idealų sintezė — Dievui, Tėvynei ir Ar
timui — tegu būna pilniau įgyvendinama ir abejonių 
lūkesčiuose vis stropiau puoselėjama.

Lietuvių tautos didybė ir dabartinė tėvų žemės 
tragedija lai skatina mus budėjimo rimčiai ir išsipil- 
dančio laukimo džiaugsmui.

Artimo meilė tegu pripildo kiekvieno mūsų asme
nybę, kviesdama rytoj būti geresniais negu šiandieną 
esame ar vakar buvome.

Ir nei fizinė, nei dvasinė vienuma lai nekelia mu
myse baimės ar pasibaisėjimo jausmų, nes niekada 
nesame vieni: Dievas yra čia, su mumis.

Minėdama šią šventę, Tarybos Pirmija sveikina 
Lietuvių Skautų Sąjungos kūrėjus, visus Sąjungos na
rius, tėvelius, rėmėjus ir plačiąją visuomenę.

Su lietuvišku jausmu,
Budėkime!

LSS Tarybos Pirmija

Bostono broliai skelbia Jubiliejinius metus. Maironio stovykla.
Nuotr. R. Bričkaus
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LAPKRIČIO 23-ČIOJI

Metai po metų, Lapkričio 23 d. švenčiame Kariuo
menės šventę. Pagerbiame savo buvusią Lietuvos 
kariuomenę, jos karius, savanorius-kūrėjus, sukūru
sius Lietuvą, mūsų tėvynę, ginklu ir didele savo 
krašto meile.

Šiandien, kai nebeturime savo laisvos tėvynės, vi
sas mūsų tautinis darbas remiamas ateities viltimis. 
Tikime, kad mūsų tėvynė Lietuva bus vėl laisva vals
tybė; tikime, kad išeivijoje priaugančioji karta išliks 
lietuviais; tikime, kad visi laisvame pasaulyje gyve
ną lietuviai, atėjus valandai, sugrįš į savo kraštą; ti
kime mūsų jaunimo organizacijų pasirinkto idealis
tinio kelio teisingumui; tikime, kad tiesa vieną kartą 

nugalės smurtą ir prievartą, ir pasaulyje įsiviešpa
taus teisinga taika.

Vilties ir tikėjimo dvasia — tai garbingo savano
rio - kūrėjo dvasia, neskaičiuojanti jėgų persvaros 
matematiškai, nesibaidanti galingesnio priešo, o vei
kianti ten, kur šventas tikslas šaukia.

Testiprina mus lietuviškieji darbai ir reikalai, te- 
grūdina vilties dvasią, kaip aštrų ginklą prieškovi- 
niame žaizdre.

Lapkričio 23-čios proga sveikiname buvusius Lie
tuvos karius, savanorius - kūrėjus ir šaulius .

C. S.

Vienišas Rūpintojėlis. Iš prof. Ign.Končiaus darbų.
Nuotr. L. Knopfmilerio

V Ė L I N Ė S
Suvytę lapai
Krenta ant kapo,
Ant kario kapo
Toli, kur vyrai tėvynę gynė...
Tamsoj žvakutė jau paskutinė
Ant kario kapo,
Toli, kur sapnas tave grąžina...

Vyt. Anilionis

NEIŠSIŽADĖKIME
SAVO GARBĖS!

Lapkričio 1 dieną pradedame Jubilėjinius Lietuvių 
Skautų Sąjungos metus. Lapkričio pirmoji yra skautų 
įsteigimo diena Lietuvoje. Prieš 45 metus, vos Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, lietuviškasis jaunimas 
pradėjo burtis į skautų organizaciją, norėdamas savo 
jaunas jėgas pašvęsti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Minėdami Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
ir skautų įsteigimo 45 metų sukaktį, šiais jubilėjiniais 
metais prisimename ir kitus svarbias sukaktis: 100 
metų nuo Lietuvos sukilimo prieš rusus, 70 metų nuo 
Kražių skerdynių ir 40 metų nuo “Skautų Aido” pasi
rodymo.

Mintimis skrisdami į mūsų .tautos praeitį ir prisi
mindami tuos herojus, kurie aukojosi ir kovojo už tai, 
kas kiekvienam lietuviui ir kiekvienam žmogui turi 
būti brangiausia, suprantame, kad mūsų protėviai bu
vo garbingi žmonės, tikri didvyriai, atkreipę dėmesį 
ir sukėlę nusistebėjimą net didžiausių to meto Euro
pos valdovų. Tad ir mes, jų vaikai, turime iš praeities 
stiprybę semtis ir neišsižadėti tos paveldėtos garbės. 
Ir mes turime žavėti svetimtaučius savo kilniu, gar
bingu elgesiu.

Tad visa tai prisimenant, jubilėjinių metų šūkiu 
yra paskirti šie prasmingi žodžiai:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!

Šiais jubilėjiniais metais ir stovyklose, ir iškilmin
gose sueigose galingai teaidi iš mūsų krūtinių šito šū
kio žodžiai ir melodija ir teuždega mus visus brangin
ti savo garbę ir garbingai kovoti už savo šventus 
idealus!

v. s. Juozas Vaišnys, S.J.
Jubilėjinių Metų Rengimo Komiteto 

Pirmininkas
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Ruoškimės 1963 mt. Jubilėjinei Stovyklai
Kaip jau buvo pranešta, Jub. Stovykla įvyks ryti

niame JAV pakraštyje 1963 mt. rugpiūčio mėn. antro
joje pusėje. Jub.Stovyklai ruošti jau sudaryta JS ruoši
mo komisija, vadovaujama v.s. A.Sauiaįčio. Atskiriems 
pasiruošimo uždaviniams vykdyti sudarytos programos, 
vietos ir išplanavimo bei finansų sekcijos. JS Komisijos 
pirmininko adresas: A. SAULAETIS, OLD COLONIAL 
RD., OAKVILLE, CONN., USA.

JS Komisija išleido informacinį biuletenį Nr. 1, ku
rio ištraukas, mūsų manymu, daugiau žinotinas visiems 
LSS nariams čia perspausdiname:

LSS NARIU PASIRUOŠIMAS JUBILĖJINEI 
STOVYKLAI

Kiekvienas LSS narys šiuos JS pasiruošimo 1962-63 
metus taip praleidžia, kad jis pats tikrai toje Jub. Sto
vykloje dalyvaus ir į ją vyks pilnai pasiruošę.
1. Skautaują LSS nariai įsigys aukštesnių patyrimo laips
nių bei specialybių - visais būdais pagilins skautavimo 
žinias, prityrimą ir mokėjimą, kad PILNAI ir NAU
DINGAI galėtų JS dalyvauti.

Per tą laiką išmoksta stovyklinių dalykų, kurie pa
kelia stovyklautojų lygį bei paaukština stovyklinį gy
venimą SRAUTINE ir TAUTINE prasme.

Vyresnieji pasiruošia savo broliams bei seserims pa
dėti tobuliau skautauti stovykloje; paruošiamuoju lai
kotarpiu juos instruktuoja, moko ir lavina, su jais už
siima ir jiems padeda.

Pasiruošia į JS gyvenimą įnešti ką ypatingo tos Sto
vyklos prasmei išryškinti.

2. Kiekvienas busimasis JS stovyklautojas iš anksto užsi
tikrina IŠTEKLIŲ reikalingoms išlaidoms dengti; spe
cialiai uždarbiauja, taupo ir 1.1.
3. Kiekvienam svarbu turėti asmeninį stovyklinį IN
VENTORIŲ, reikalingas PRIEMONES ir įvairius daiktus 
stovykloje gyventi ir programai išeiti.
4. Jei KELIONE į JS nenumatoma bendra su vienetu ar 
vietove, taip pat iš anksto tenka išspręsti kaip nuvykti 
į JS ir kaip iš jos grįžti.

Eventualiai gali tekti padidinti santaupas kelionės 
išlaidoms apmokėti.

5. Priklausą vienetams LSS nariai dalyvaus su savo VIE
NETAIS ir stovykloje jungsis per juos.

Negalį su vienetais ruoštis ir dalyvauti, turi išsi
aiškinti, kur ir kaip priklausyti, kaip derintis ruošian
tis ir kaip stovyklauti.

Atitinkamiems vadovams ir vadovėms tenka užda
vinys kaip galima padėti bet kuriam LSS nariui pasi
ruošti ir stovykloje dalyvauti ORGANIZUOTAI.

LSS PADALINIŲ PASIRUOŠIMAS 
JUBILĖJINEI STOVYKLAI

Padalinių pasiruošimas labai svarbus ir kruopščiai 
atliktinas per visą 1962/63 m. laikotarpį ligi Jub. Sto
vyklos.

Pasiruošimas vykdomas skiltyse-būreliuose-valty
se, draugovėse - laivuose, vietininkijose bei tuntuose, 

rajonuose, taip pat Seserijoje, Brolijoje, Akad. Sąjū
dyje bei visoje Sąjungoje.

Kiekviena vadovybė apima tam tikrą skautiškojo 
gyvenimo barą; šiame bare ji atitinkamai ir vadovauja 
pasiruošimams J S.

Vyresnieji organai prižiūri, instruktuoja ir padeda 
žemesniems pagal kompetenciją ir nustatytą tvarką.
SVARBU , kad:
a) Ko DAUGIAUSIA narių DALYVAUTŲ iš atitinkamos 
vadovybės žinioje esančių LSS narių.
b) Tie dalyviai būtų PARUOŠTI, informuoti, nuteikti ir 
kompetetingi atitinkamai JS uždaviniams vykdyti.
c) Norintieji ir galintieji dalyvauti turėtų pakankamai 
lėšų; tam reikalui organizuotai taupyti, sudaryti kokius 
fondelius palengvinti asmenines išlaidas, paremti ge
rus bei pavyzdingus narius, kitaip nepajėgiančius daly
vauti ir p.; kur išeina, skirti premijas toms išlaidoms 
sumažinti už pavyzdingą pasiruošimą JS, už ryškų pa
žangumą ir t.t.
d) Tikrinti ir talkinti, kad kiekvienas busimasis dalyvis 
turėtų ASMENINĮ INVENTORIŲ, jei galima - labai iš 
ankšto.

Ypatingo gi dėmesio reikia VIENETŲ INVENTO
RIUI; sutaisyti, pritaikyti ar įgyti taip pat iš anksto.
e) Išspręsti TRANSPORTO problemas, kad vykstantieji 
galėtų pigiausiu būdu, bet saugiai ir laiku pasiekti sto
vyklą ir atitinkamai grįžti namo.

f) Paruošiamieji darbai normaliai VADOVAUJAMI re
guliarių vadovybės organų padaliniuose.

Kai pasidaro būtina, galima skirti ir specialius pa
reigūnus ar sudarinėti kokias komisijas paruošiamųjų 
darbų atskiriems uždaviniams vykdyti.

Natūralūs vienetai liks ir Jub.Stovykloje.
Bet nepaprastai svarbu, kad su jais būtų kompete

tingi ir pasiruošę vadovai ir vadovės.
Norima, kad, šalia JS dalykų, vienetai, kiek ga

lima, galėtų tarpais užsiimti savarankiškai ir tęsti savo 
skautavimo reikalus ir šios JS metu. Užtat labai svar
bu, kad stovyklaują vienetai turėtų gerus savo vadovus.

Bostono mažieji žygiuoja. Nuotr. R. Bričkaus
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Jubilėjinės Stovyklos daina
žodžiai Nijolės Jankutės - Užubalienės Muzika Juozo Žilevičiaus

Skuba mūsų dienos,skamba mūsų dainos 
Margame pasauly po visas šalis.
Mylima Tėvyne, širdies neišmainėm - 
Tave mūsų mintys visada lankys.

Liepsnokit karštieji laužai 1
Te plazda vienybės ugnis !
Ne žodžiais budėkim - darbais - 
Prieš aušrą tamsiausia naktis ... 

Su lelijos žiedu, su žaliąja rūta 
Perkeliavom daugel vieškelių plačių - 
Verti norim ainiai tų didvyrių būti, 
Kurie Gėrį nešė ant tvirtų pečių.

Liepsnokit..........
N. B. Pritarimas nebūtinas.Jeigu pritariama,tai penktame takte įstojąs antrasis balsas 

nebūtinas.Dainuojant taip,kaip parašyta,tenka dainuojančius padalinti į tris 
grupes: I- įžanginis pritarimas, II- antrasis pritarimo balsas, III- dainos melodija

Tavo kovų dvasią, Tavo sūnų ryžtą 
Širdysna įrašėm su laužų ugnim - 
Niekas jų išdildyt niekad tenedrįsta 
Tikim vėl saulėta Tavo ateitim 1

Liepsnokit..........
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LSS STATUTO ESMĖ IR BRUOŽAI

Lietuvių Skautų Sąjungos pagrindinis vadovavimosi dokumentas yra LSS Statutas. Kaip ir daugelio kitų or
ganizacijų bei valstybių konstitucijos, Sąjungos Statutas nusako LSS tikslus, struktūrą, veikimo būdus bei priemones 
ir yra besąlyginiai privalomas visiems Sąjungos nariams. Sąjungos vadovai ir rinktieji ar skirtieji organai tuo būdu 
tampa Statute nusakytų dėsnių vykdytojais ir saugotojais: negali būti nutarimo, įsakymo ar potvarkio, kuris prieš- 
tarautų Sąjungos Statutui; negali būti elgesio ar veiksmo, kuris būtų nesuderinamas su Statuto reikalavimais.

Statutas tačiau negali ir nebando detalizuoti visų organizacinių smulkmenų, kurios yra reikalingos veiklos 
nurodymų ar kompetetingų sprendimų. Šiems klausimams spręsti, remiantis Statute teikiamomis principinėmis gai
rėmis, yra leidžiami nuostatai, reguliaminai, taisyklės, instrukcijos ir, reikalui esant, daromi atskiri nutarimai 
ar patvarkymai. Šiuo būdu organizacijos veikla bei struktūra yra pilnai apibrėžiama, nusakoma ir koordinuojama.

Sąjungos Taryba 1962 m. birželio 26 dieną priėmė naują LSS Statuto redakciją (ji išsiuntinėta vadovams).
Lietuvių Skautų Sąjungos tikslas yra, remiantis skautybės sistema, auklėti lietuvių jaunimą religingais savo 

tikėjimo nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais žmonėmis, sąmoningais lietuviais ir naudingais pi
liečiais. Ideologiniai imant, Sąjungos tikslu dėmesys yra sukauptas į tris vertybes, reiškiamas sūkiu: Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

LSS nariais yra jaunuoliai ir suaugusieji, kurie siekia skautybės idealų, sutinka su LSS prievolėmis ir yra 
davę įžodį. Auklėjimo darbui vykdyti nariai berniukai ir vyrai yra jungiami į Skautų Brolija, mergaitės ir moterys
— Skaučių Seserija; LSS akademinių skautiškų vienetų nariai - į Akademinį Skautų Sąjūdį. Skautų Brolija, Skaučių 
Seserija ir Akademinis Skautų Sąjūdis veikia bendriems Sąjungos organams vadovaujant Sąjungos apimtyje.

Vyriausias Sąjungos valdomasis organas yra LSS Taryba, susidedanti is' 18 rinktųjų Tarybos narių, Sąjungos 
Dvasios Vadovų, Brolijos Vyriausio Skautininko, Seserijos Vyriausios Skautininkės, Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadijos Pirmininko ir, reikalui esant, nedaugiau 3 kooptuotų narių. Į Tarybos posėdžius patariamuoju balsu yra kvie
čiami LSS Kontrolės Komisijos ir Garbės Teismo Pirmininkai, Brolijos, Seserijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio Dvasios 
Vadovai ir Rajonų Vadai.

Vykdomojoje plotmėje Sąjungai vadovauja Tarybos Pirmija, sudaryta iš Tarybos narių. Ir Tarybai ir Pirmijai 
pirmininkauja Tarybos išrinktas Tarybos Pirmininkas. Pirmiją sudaro: Tarybos Pirmininkas, jo kviesti ir Tarybos pa
tvirtinti 4 Tarybos nariai, Sąjungos Dvasios Vadovai, Vyriausieji Skautininkai ir Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadi
jos Pirmininkas.

LSS Garbės Teismas ir Garbės Gynėjai rūpinasi Sąjungos garbe bei narių laikysena. LSS Kontrolės Komisija - 
Sąjungos vadovybės organų veikimo tikrinimu. Dvasios Vadovai - religiniu ir doriniu LSS narių auklėjimu. Rajono 
Vadijos apjungia ir koordinuoja Brolijos, Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio vienetų veikimą tam tikrose 
teritorijose.

Brolija, Seserija ir Akademinis Skautų Sąjūdis turi specialiai sudarytą ir skautiškam auklėjimui pritaikytą 
organizacinę struktūrą, apimančią mažiausius vienetus bei paskirus narius. Brolijai, Seserijai ir Akademiniam 
Skautų Sąjūdžiui vadovauja atitinkamos Vadijos. Brolijos ir Seserijos Vadijas sudaro Vyriausieji Skautininkai, Pa
vaduotojai, visa eilė skyrių vedėjų ir narių, kurie rūpinasi specifiniais reikalais. Vyriausieji Skautininkai vadovauja 
Vadijoms ir kviečia Vadijų narius. Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadiją sudaro Vadijos Pirmininkas, Pavaduotojas, 
korporacijų pirmininkai ir nariai specialiems reikalams. Visose Vadijose nariais dalyvauja Dvasios Vadovai. Vy
riausieji Skautininkai, šalia vadovavimo Vadijoms, turi ir kitų pareigų bei teisių Brolijoje ir Seserijoje.

LSS teritoriniuose paskirstymuose Brolija, Seserija ir Akademinis Skautų Sąjūdis turi-savo deleguotus parei
gūnus - rajono vadeivas. Rajono vadeivos, kartu su rajono dvasios vadovais, sudaro Rajono Vado pirmininkaujama 
Rajono Vadija. Rajono apimtyje, Brolijos ir Seserijos didžiausias vienetas yra tuntas, gi ASS atveju - skyrius. To
liau, Brolijos ir Seserijos vienetai skirstosi į smulkesnius padalinius.

LSS Suvažiavimas yra Sąjungos vadovybės tęstinumą bei reguliariai vadovų mintis perduodantis veiksnys. 
Kas treji metai, besibaigiant vadovybės organų kadencijai, LSS Suvažiavimas yra šaukiamas sekančios kadencijos 
vadovybės organams išrinkti ir organizaciniams reikalams aptarti.

Sis LSS Statutas įsigaliojo 1962 m. birželio 26 dieną. Jam pradėjus veikti, nustojo galios visi kiti patvar
kymai, priešingi šiam Statutui.

JUBILĖJINIAIS METAIS:

— DIRBK DAUGIAU NEGU LIGI ŠIOLEI DIRBAI
— STROPIAU SKAITYK IR PLATINK SAVĄJĄ SPAUDĄ
— RUOŠKIS JUBILĖJINEI STOVYKLAI IR STOVYKLAUK
— SAVO AUKA REMK JAMBOREE FONDĄ
— SVARBIAUSIA: BŪK GERESNIS NEGU BUVAI
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Skautija Pasaulio
Pašto Ženkluose
Skyr. tvarko ps.R.Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr. .Waterbury 8,Conn.

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS 
10. Perforacija

Perforacija yra pašto ženklų lapo permušimas sker
sai išilgai skylučių eilutėmis, kad lengviau būtų at
skirti vienų ženklą nuo kito. Pašto ženklų lapai, kaip 
žinia, iš spaustuvės visi išeina neperforuoti (nedanty
ti), tik vėliau jie perleidžiami per tam tikras mašinas, 
kurios lapus išbado skylučių eilutėmis.

Skylučių dydis ir atstumas viena nuo kitos būna 
įvairūs. Kaip pagrindas yra imamas dviejų centimet
rų ilgio tarpas ir suskaičiuojama, kiek skylučių yra 
tame tarpe. Jei, sakysime, dviejų centimetrų ilgio tar
pe yra 14 skylučių, tai kataloguose toks ženklas žy
mimas kaip perforuotas 14, sutrumpintai Perf. 14. Ta
čiau dažnai pasitaiko, kad išilgai (horizontaliai) ženk
lai turi vieną perforaciją, gi skersai (vertikaliai) — ki
tą, tada kataloguose žymima taip: Perf. 12x13 arba 
13 x 12. Dažniausiai pasitaikančios perforacijos rūšys 
yra nuo 8 iki 16. Perforacijos rūšį galima nustatyti 
tam tikru masteliu: reikia pašto ženklą uždėti ant to

Tas pats pašto ženklas perforuotas ir neperforuotas. 
(Lenkų išleisti pašto ženklai okup. Vilniaus kraštui. 
1920 mt.)

mastelio ir pritaikyti, kokie danteliai tinka. Maste
lius galime gauti pirkti filatelijos firmose.

Kai kurios valstybės išleidžia paštų ženklų ne tik 
dantytų skylutėmis, bet ir permuštų išilginėmis lini- 
jėlėmis. Tokios linijėlės gali būti tiesios, bet gali būti 
ir vingiuotos arba sudaryti zigzagus. Permušti ženk
lai angliškai vadinami rouletted, vokiškai — durch- 
stochen.

Pašto ženklai paprastai išleidžiami perforuoti (dan
tyti), tačiau neretai pasitaiko, kad lygiagrečiai yra 
išleidžiami ir neperforuoti (nedantyti arba karpyti), 
tada kataloguose jie žymimi: Perf., Imperf. Būna at
sitikimų, kad perforacijos mašinos kartais nepermu- 
ša kokios eilutės arba ją peršoka, ir tokie ženklai, me
keno nepastebėti, išeina apyvarton tik dalinai perfo
ruoti. Tokie ženklai paprastai esti brangūs.

Ant. Bernotas

AZIJOS SKAUTŲ JAMBOREE

Japonijos skautų iniciatyva, pa
pėdėje Fuji kalno, kuris dar yra 
vadinamas Japonijos šventuoju 
kalnu, 1962 m. rugsėjo mėn. 3 d. 
prasidėjo Azijos Jamboree.

Stovyklos patronu buvo pasi
rinkta Japonijos skautų organiza
cijos šventasis vardu Michi-no- 
Omi-no-Mikota. Pagal Japonijos 
mitologiją minimas šventasis bu
vęs didelis ir sumanus skautas, tar
navęs pirmajam Japonijos impera
toriui Jimmu Teno, 660 metais 
prieš Kristaus gimimą. Pagal Japo
nijos senovės padavimą, Michi-no- 
Omi-no-Mikota buvo įkūrėjas gra
žios skautų tradicijos — stovykli
nių laužų, kurie buvo parsunkti 
džiaugsmu, šokiais ir dainomis.

Japonijos Paštų Valdyba, pa
gerbdama savuosius skautus, Azi
jos Jamboree proga išleido vieną 
pašto ženklą ir pirmos dienos vo
ką. Minimo ženklo vertė yra 10 
jenų. Atspausdintas fotografiniu 
būdu, keturiomis spalvomis. Ženk
lo piešinyje yra skautiškoji fetra,

PASAULYJE IŠLEISTŲ SKAUTIŠKŲJŲ 
PAŠTO ŽENKLŲ ISTORIJA

Šis chronologine tvarka paruoš
tas straipsnelis mūsų jauniems fi
latelistams, renkantiems skautiš
kus pašto ženkliukus, turėtų būti 
lyg koks vadovas, padedąs orien
tuotis, susiduriant su nenumatytais 
neaiškumais ar klausimais, ar mi
nima valstybė tada ir tada išleido 
kokius skautams pagerbti ženkliu
kus ar ne?

Patieksiu visus iki šios dienos 
išleistus atskirų valstybių skautiš
kus pašto ženklus. Valstybės išlei
dusios minimus ženklus, lengves
nei orientacijai, bus surašytos al
fabetine abėcėlės tvarka. Pirmoji 
grupė skaičių parodys pasaulio 

dengianti Japonijos žemėlapį. 
Ženklo dydis: 22,5 mm. x27 mm. 
20 ženklų (4 x 5) sudaro vieną la
pą. Ženklo piešinį paruošė Minoru 
Hisano.

Viso atspausdinta 10.000.000 
ženklų.

pašto ženklų Scotts katalogo nu
meri, sekantis bus išleidimo data.
Afganistanas 510-511 7.23.61
Argentina 710 1.17.61
Australija 216 11.15.48

249 11.19.52
335 8.18.60

Bahrain’as 115-117 8.1.57
Barbados 254 - 256 3.9.62
Belgija 457-458 7.29.57
Brazilija 802 7.26.54

C 87 8.1.57
C 101 7.23.60

Kanalo Zona 151 2.8.60
156 (Merg. Skt.) 3.12.62

Canada 356 8.20.55
389 (Merg. Skt.) 4.20.60
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Cape of B 110 1.1.40 Pakistanas 101 -102 12.28.58
Good Hope 178 - 80 4.7-10.00 B 131 -134 3.24.41 121 12.24.60
Ceylonas 363 2.26.62 Indonezija B 83-87 6.27.55 Paragvajus (8) 2.6.62
Cuba 535 12.27.54 B 115-120 7.17.59 Philippines

565, C 152 2.22.57 Iranas (Filipinai) 528 - 529 10.31.48
China (Persija) 935 - 940 10.26.50 608 - 609 4.23.54
(Formoza) 1165-1167 8.11.57 1052-1053 8.5.56 637 (Merg. Skt.) 1.19.57

1230-1232 7.8.59 1073 2.22.57 B 10- 11, CB2-3 7.17.59
Curacao B 28-30 2 22.57 1162-1163 7.18.60 832-833 5.2.61
Čekoslovakija 1 - 4 11.7.18 Jamaica 150-151 3.5.52 Poland (Lenkija) 334 11.11.38
Olandų Japonija 467 9.22.49 Qatar 16-18 8.1.57
Indija B 30-31 5.1.37 Korėja 245 - 246 2.27.57 Rumunija B26-30 9.28.31
Dominican Lebanon’as 376 - 381 3.1.62 B 31 - 36 6.8.32
Rep. B 6-10, CB 4-6 9.5.57 Liberija 339 - 340 12.4.61 B 44-49 7.8.34
Danija Liechtensteinas Bll-13 12.22.32 B 50 - 54 6.8.35

B 28 (Merg. Skt.) 10.25.60 270 - 273 8.4.53 B 13 - 65 8.20.36
Egiptas B 13-15 7.25.56 315-316 9.10.57 Siamas B 12 - 23 2.20

(Merg. Skt.) 2.22.62 Lietuva B 48 - B 49 7.12.38 B24-30 12.17.20
Finland (Merg. Skt.)B 48-B.49 7.12.38 Surinam B 80-84 8.19.61
(Suomija) 346 2.22.57 Liuksemburgas 324 6.17.57 Thailand 370-372 11.1.61
France 325 (Merg. Skt.) 6.17.57 Togo 401 - 406 10.7.61
(Prancūzija) Post card 6.16.39 Muscat 76-78 8.1.57 Trinidad ir

587 8.2.47 Naujoji Zelandija Tobago 103 -104 4.4.61
Germany B 24 - 25 (Merg. Skt.) 12.29.44 Tunisia 368 - 372 8.9.60
(Vokietija) 823 4.22.61 B 42 (Merg. Skt.) 10.7.53 Turkija 805-810 10.29.38
Graikija 669 - 676 4.23.60 B 43 10.7.53 RA 101 -108 8.26.46
Great Britam 326 1.5.59 RA 139 -146 1.15.49
(Anglija) 334-336 8.1.57 Netherlands U.A.R. Arabija C 4 - 5 8.31.58

(Parodinis lapas) 3.16.62 (Olandija) 206 - 208 4.1.37 USA Amerika
Haiti CB 32-34 9.20.61 B 194 -198 5.2.49 974 (Merg. Skt.) 10.28.48
Hungary Nicaragua 717 - 729 7.15.49 995 6.30.50
(Vengrija) B 80-87 9.4.25 C 296-308 7.15.49 1145 2.8.60

481-485 7.10.33 778 - 782 4.9.57 (Merg. Skt.) 7.24.62
551 - 554 (Merg. Skt.) 7.21.39 C 377 - 386 4.9.57 Viet-Nam 124 -127 12.25.59

Buvo linksma Bostono broliams Maironio stovykloje. Nuotr. R. Bričkaus

LSB JAMBORĖS FONDĄ 
PARĖMĖ AUKOMIS:

1. K. Stanaitis, Hamilton, Ont.$5.-
2. J. Stanaitis, " " 2.-
3. J. Aušrota, London, " 2.-
4. S.Keras, " "1.-
5. R.A.Miškiniai, " " 5.-
6. P.Jokšas, " " 5.-
7. L. U. Bliskiai, ” " 2.-
8. K. Majauskas, " " 2.-
9.V.Rauckis, Detroit, USA 2.-

10. J. Juzėnas, Oakville, Ont. 1.-
11. S. Macijauskas,Toronto, " 1.-
12. I. Linkevičiūtė, Oakville, " 2.-
13. J. Macijauskas .Toronto, " 2.-
14. Z.Vaičeliūnaitė,Oakv., " 2.-
15. ps. E. Smilgys, Chicago , USA 1.-
16. M.Krivickas, Oakville,Ont. 1.-
17. T.Vainauskas, Hamilton, " 1.-
18. I. Vainauskas .Manchester,ŪSAI. -
19. J.Misius, London, Ont. 2.-

Visiems aukotojams Jamborės 
Fondo vardu tariu nuoširdų ačiū.

V.Gudelis
LSB Jamborės Fondo 
Įgaliotinis Kanadai
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Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr., Toronto 18, Ont., Canada

ŽALIOJOJ GIRIOJ

Į šiaurę nuo Panevėžio plačiai dunkso 
Žalioji giria. Kas jos nežino apylinkėje? 
Kas neklaidžioja po jos tankumynus ?

Niūri ir rūsti atrodo Žalioji giria.Aukš
tos tiesios eglės remia dangų savo viršūnė
mis. Žiūri į viršų ir nematai nė skiautelės 
žydro dangaus. Saulės spindulys, nepa
siekęs žemės, skęsta tamsiai žaliuose 
spygliuose. Vėsu vasarų šioje tankynėje. 
Pilkšvas nakties rūkas ilgai sklaidosi po 
šakomis. Paslaptinga prieblanda viešpa
tauja girios karalijoje.

Ne visur tokia tankynė. Štai šalia tam
sių eglių kamienų švyti balti beržų lieme
nys. Jaunystėje berželiams buvo ankšta gy
venti. Juos spaudė eglutės, aštriais spyg-

Bostono vilkiukai stovykloje gražiai pasipuošė.
Nuotr. R. Brička us

8

liais badė lapelius ir šakeles. Nenusileido 
ir beržai. Jie liaunomis šakomis skynė 
sau taką. į viršų. Užgožtos eglutės nuskur
do ir išnyko. Aplink beržus atsirado maža 
aikštelė. Kokia ji daili, pilkšvai žalsvomis 
samanėlėmis išklota, margom gėlėm iš
marginta.

Štai kalnelyje žaliuoja pušynėlis. Toli 
sklinda sakų kvapas. Už kalvutės - slėnys. 
Jo nei galo, nei krašto nematyti. Tai su
pę Ikėjęs miškas. Skurdžios pušelės vargs
ta pelkėje. Šimto metų sulaukusios, jos nė 
žmogaus nepraauga. Virš pelkės sklaidosi 
gailių kvapas. Girtuoklių mėlynos uogos 
stiepiasi, laukia uogautojų.

Už pelkių - vėl miškas. Čia į pušų 
tarpą įsimaišė eglutės, drebulėlės. Miške 
ramu, tik drebulėlių lapai virpa, šlama lyg 
kažką kuždėdami. Visada ramus ąžuolas 
išdidžiai kelia galvą. Miško viduryje jis nė 
audros nesibijo.

Ir kokių tik grybų čia nerasi! Baravykų 
kepurės virsta nuo storų kotų. Raudonikiai 
kaip liepsnelės stiepiasi iš po samanų.Kres
ni paąžuoliai - tiek pastačius, tiek paritus - 
dangstosi šakomis. O riešutų! Iki vėlyvo 
rudens lankstyk lazdynus. Niekados negrįši 
tuščiomis. Užtenka^ jų ir voverėms žiemą.

Tikrai graži Žalioji giria! Vienas jos 
kampelis nepanašus į kitą. Miško viduryje 
vingiuoja sriauni Pivesos upė. Lapuočiais 
medžiais ir krūmais apaugę krantai rude
niop nusidažo įvairiausiomis spalvomis. 
Žiūri į tekantį upės vandenį - ir ten žėri 
įvairiaspalviai lapeliai! Atsigėrėti negali.
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Garsi Žalioji giria ir žvėrimis. Čia 
nuo seno gyvena stambiausi mūsų žvėrys - 
briedžiai.

Kartą Žaliosios girios eigulio sūnus man 
parodė briedžio ragą. Jis buvo toks didelis 
ir sunkus, kad vos galėjai jį pakelti. Kaipgi 
turėtų atrodyti tas briedis? Briedį pama
čiau tik po keleto metų. Visa, ką girdėjau 
pasakojant, nublanko palyginus su tuo, ką 
išvydau. Buvo taip.

Beuogaudamas Žalioje girioje, priėjau 
prie Pivesos. Atsisėdau pasilsėti. Krantas 
aukštas - toli matyti. Vienoje ir kitoje upės 
pusėje, kiek tik akys aprėpia, - giria. Ra
mu. Tylu.Tik kartais medyje sučiksi paukš
čiukas. Greitai ir jis nutyla. Nelauktai ki
toje upės pusėje suklinka kėkštas.

"Ne veltui paukštis rėkia - pagalvojau.
- Kas nors jį pabaidė ..."

Sušlamėjo krūmai, ir išniro briedžio 
galva su išsišakojusiais ragais. Ne ragai, 
o ištisas krūmas! Tai briedžių papuošalas 
ir ginklas. Jis kasmet meta ragus ir kas
met juos ataugina.

Pakreipė briedis galvą ir suakmenėjo
- klausosi kėkšto riksmo. Tačiau įprasti 
garsai jo nebaido. Štai jis išlindo iš krū
mų ir sustojo dauboje, visiškai netoli ma
nąs. Koks jis rūstus, didingas! Krūtinė 
plati, kojos ilgos, grakščios. Vakaro prie
blandoje briedžio kūnas atrodo tamsus. Nu
gara ir šonai - pilkai durpinės spalvos, 
snukis šviesesnis, papilvė ir kojos žilos.

Kai briedis įžengė į beržynėlį, pama
čiau, kaip jam gera slapstytis miške. Ži
los kojos susiliejo' su balkšvais beržiukų 
kamienais. Neatskirsi, kur koja, kur medis.

Vėl sušlamėjo krūmai, ir iš jų išlindo 
briedė. Ji ne viena - su mažiuku. Briedės

Clevelando vilkiukai iškyloje žaidžia. Nuotr. G.Juškėno

kūno spalva ir sudėtis panaši į briedžio. 
Tik ji trumputį mažesnė ir be ragų.

Pamačiusi briedį, patelė drąsiai iš
lindo iš tankumyno ir nerangiai priėjo prie 
Pivesos. Paskui ją bidzeno mažasis. Išrie
tęs sprandą, briedžiukas pamuistė galvute 
ir įbrido upelin. Panėrė snukutį į vandenį, 
sriūbtelėjo kartą kitą ir ėmė pliuškenti ko
jyte-

Atsigėrusi briedė paragino mažylį išei
ti iš vandens ir vėl dingo krūmuose. Dau
giau ji nebepasirodė.

Vėliau sužinojau, kad briedės su vai
kais - pavojingos. Saugodamos vaikus, 
motinos bando nuvilioti žmones šalin, o 
kartais net ir puola juos. Jauną, dar silpną 
briedžiuką briedė vedžioja pridengdama 
kaklu. Vėliau jauniklis seka paskui motiną.

Nors mažas briedžiukas silpnas, ta
čiau jis gerai žino, kaip ir kur reikia slėp
tis nuo priešų. Pajutęs pavojų, mažiulis 
priglus tankumyne ir nesujudės, lyg būtų 
virtęs akmeniu ar stuobrio dalimi.

Motina budriai seka naujagimį. Paėjęs 
toliau, atsistos tarp medžių ir stebi. Šmėkš
tels kas nors pro šalį, - ji nekreipia dėme
sio. Briedė žino, kad ją dengia tamsūs 
medžių kamienai. Bet jei tik kas bandys ar
tintis prie jauniklio, motina nieko nelauk
dama puls jo ginti.

Kartą žiemos metu eigulys ėjo mišku. 
Sniege jis pamatė dviejų vilkų pėdas. Pa
ėjėjęs toliau, šalia vilko pėdų jis pastebė
jo briedės pėdsaką. Greta jos eita ir brie
džiuko. "Kad kas blogo nebūtų atsitikę", - 
pagalvojo eigulys ir nuėjo žvėrių pėdomis.

Pėdsakai vedė į raistą. Čia ir pasivijo 
briedę vilkai. Briedė, matyt, bandė pa
bėgti nuo vilkų: sniege liko jos didelių šuo
lių žymės. Tačiau pamačiusi, kad mažytis 
nespėja sekti paskui ją, motina grįžo at
gal. Ištryptas, supluktas sniegas rodė, 
kaip narsiai kovojo briedė su plėšrūnais. 
Šalia kraujo lašelių sniege gulėjo išmušti 
vilko dantys. "Paragavo briedenos! - pa
galvojo eigulys ir nusekė vilkų pėdomis.

Likę be motinos, maži briedžiukai pa
prastai žūva.

Prieš keleris metus miške buvo rastas 
mažas briedžiukas. Jo motinos surasti ne
pavyko. Atrodo, kad briedę bus nušovę 
brakonieriai. Mažylis apsigyveno Kauno 
zoologijos sode. Gražu buvo žiūrėti, kaip 
jis nerangiai sekiojo paskui savo prižiū-
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Clevelando mažieji pasiruošė varžyboms. Nuotr. G.Juškėno

retoją ir iš bonkutės čiulpė karvės pieną.
Didelis ir sunkus briedis lengvai bėgio

ja net ir labai klampiomis vietomis. Jo 
pirštai, sujungti tampria oda, plačiai iš
siskečia ir neleidžia jam nuklimpti. Labai 
klampiose vietose briedis šliaužia šonu, 
kasdamasis kojomis. Pakliuvęs ant ledo, 
briedis slysta ir griūva. Atsikelti jam dar 
sunkiau, negu išsilaikyti ledo paviršiuje.

Briedžiai labai vargsta vasarą, kai 
atsiranda musių ir uodų. Trumpa briedžio 
uodega nepasiekia jį puolančių vabzdžių. 
Dėl to jis karštomis dienomis tūno tankmė
je, o atėjus vakarui bėga prie vandens mau
dytis. Maudytis briedžiai labai mėgsta. Pa
sineria iki kaklo ir stovi vandenyje, kol 
atvėsta. Negiliose vietose atsigula ir, iš
tiesę kojas, pliuškenasi. Noriai maudosi 
ir jaunikliai.

Kuo gi briedis minta? Jis ėda žolę, 
krūmų ir medžių pumpurus, ūgius, medžių 
žievę. Ypač briedžiai mėgsta minkštuo
sius lapuočius. Žilvičiai ir drebulėlės - 
tai briedžių duona.

Įdomu pasižvalgyti briedžių pamėgto
se vietose. Iš tolo boluoja nugraužtų dre
bulaičių stiebai. Žievė juostomis taip aukš
tai nulupta, kad nejučiomis stebiesi:

- Kas gi tai padarė? Čia be kopėčių ne
apsieisi !

Tačiau tai atlikta be jokių įrankių. Sto
rą medį briedžiai nulupa, tempdami apa
čioje pagraužtą žievę. Nulupo vieną diržą, 
imasi kito. Su plonu medeliu jie elgiasi ki
taip. Briedis nori pasimėgauti su jauna 
žieve, bet rūpi jam ir medelio viršūnė. Tik 
kaip ją pasiekti? Ploną medelį briedis ap
žergia ir, lenkdamas jį, skabo iki viršūnės. 
Vargas tiems medeliams! Jei jų briedis ir 

nesulaužo, tai vistiek jie be žievės ir lapij 
neilgai tegyvena.

Briedžių skanėstai - vandens augmeni
ja. Juos vilioja sultingi lūgnių, baltųjų le
lijų, ajerų stiebai ir šaknys.

Gražu stebėti smaguriaujantį jauną 
briedį. Štai jis žvalgosi, paniręs iki kaklo 
vandenyje. Akimirka - ir galva išnyksta 
po vandeniu. Po minutės briedis iškyla, 
skaniai kramtydamas sultingus augalus. 
Prarijęs vėl nyra ir vėl ieško skanaus kąs
nelio.

Karo metu briedžiai Žalioje girioje 
ėmė nykti. Dalis jų iš Žaliosios girios 
persikėlė į Šimonių girią. Briedžiai ypatin
gai saugojami ir globojami. Juos medžioti 
draudžiama.

Triukšminga Žalioji giria rudenį. Rug
sėjo, spalio mėnesiais miške aidi briedžių 
riksmas. Tai briedžių vestuvių metas.

Jau liepos mėnesį briedžiai užsiaugi
na naujus ragus, nulygina juos į medžius. 
Rudenį, atsiganę, su žibančiais lyg meta
liniais ragais briedžiai ruošiasi imtynėms.

Štai briedis, palenkęs galvą žemyn, 
ieško varžovo. Galingais ragais jis laužo 
medelių šakas, rūsčiu baubimu šaukia var
žovą, tarytum sakydamas: "Nesislapstau. 
Štai kur aš. Štai koks aš !"

Pasiklausė, apsidairė, sudejavo. Klai
kiai nuaidėjo jo balsas per girią. Išgirdęs 
savo balso aidą, briedis dar surūstėjo. Ne
kantrauja.

Tolumoje kažkas atsiliepė. Sumykė ar
čiau. Pasigirdo šlamesys tankynėje, ėmė 
traškėti laužomos medžių šakos. Tai jis - 
varžovas.

Palenkęs galvą, skrieja briedis pir
myn, traškindamas medžius, įpykęs, įtūžęs.

Vargas jaunesniam, nepatyrusiam var
žovui. Priešininkas visu kūno svoriu įsire- 
mia į jį. Šakotų ragų smaigaliai duria jam 
į pašonę. Blogai baigsis imtynės, jei šio 
smūgio neatremsi ragais, jei nepasitrauk
si mikliai iš kelio.

Ilgai kaunasi du seni varžovai. Nė vie
nas nenusileidžia, nė vienas nenori pasi
traukti iš kovos lauko. Neretai galiūnai taip 
susipina ragais, kad ir norėdami nebeįsten
gia atsiskirti. Taip jie ir žūna kovos lauke, 
neišsiaiškinę, kuris laimėjo.

Briedės tylomis klausosi briedžių riks
mo. Netoli jų slampinėja paaugliai. Dabar 
jie vengia susitikti su seniais raguočiais,10
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nes kartais ir jiems kliūva.
Sutemus giria ilgai kartoja briedžių 

riksmo aidą. Kartais nebeatskirsi, ar čia 
miško žvėrys triukšmauja, ar giria gaudžia.

DAINELĖ APIE RIEŠUTUS

A. Matutis
J. Šokas

Ant lazdynų, ant aukštų 
Kybo kekės riešutų. 
Vai-tai-tai, 
Vai-tai-tai, 
Gintariniai riešutai!

Vove ryte rie šutaus, 
Nė šakytės nenulauš :
- Strykt - pastrykt, 
Strykt - pastrykt!. . 
Reikia ir vaikams palikt.

Dunda ūžauja miškai, 
Renka riešutus vaikai. 
Vai-tai-tai, 
Vai-tai-tai,
Juos ir klausia riešutai:

- Ar norėsit riešutų 
Jūs po metų, po kitų ?
- Norim daug, 
Daug gerų
Riešutų kaip gintarų.

- Lenkit, lenkit šakeles, 
Rinkit skinkit keke les ! 
Vai-kū-ku.
Vai-kū-ku !
Mums nelaužykit šakų !

ATSAKYMAS į PEREITO NUMERIO 
UŽDAVINĮ :

Pirmosios raidės sudaro žodį MAIRONIS.

1. Morka 5. Ožka
2. Arklys 6. Naras
3. Indija 7. Iltis
4. Roma 8. Saulė
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MIŠKO GUDRUOLIAI

A. Matutis

Kas pakibo ant lazdyno, 
Ant šakelių, ant aukštų? 
Dėdė Derlius pakabino 
Šimtą saujų riešutų.

Uogienojus kas apkarstė 
Karoliukų pynele ?
Dėdė Derlius ten pribarstė 
Uogų sauja didžiule.

Kas pritūpdė raudonviršių 
Samanėlių pataluos ?
pėdė grybų nepamiršo - 
Ėjo ir pasėjo juos.

Riešutai žaliom kepurėm 
Užsimovė lig ausų :
- Pasislėpt gerai mes turim 
Nuo vaikučių, nuo visų.

Spanguolytė raudonoji 
Nucipeno į balas 
Ir galvojo ilgakojė, 
Kad jos niekas nesuras.

Baravykai ir ruduoklės 
Šmukšt į samanas slapčia 
Ir linksmai kvatojo, juokės :
- Koks gudruolis ras mus čia?

Kaip ten buvo, kaip nebuvo - 
Derlius sukvietė vaikus: 
Jie ištraukė iš slėptuvių 
Uogas ir baravykus.

Riešutėliai - guru-guru . .
Ėmė juos vaikai raškyt 
Ir priraškė šimtą purų :
- Ačiū, ačiū tau, Dėdyt!

1. Juodos spalvos paukštis
2. Adata naudojama batams siūti
3. Pilis, kur Kęstutis gyveno
4. Ilgaausis sutvėrimas
5. Vyrams auga po nosim
6. Neilgai, bet ....
7. Gėrimas
8. Septintoji savaitės diena.

Pirmosios raidės sudaro Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio vardą.
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KIENO ČIA PĖDSAKAI ?
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Skyrių tvarko s. v. si. J. Gliaudys, jr.
1314 Maltman Ave., Los Angeles 26, Calif.

TARP MŪSŲ...
Skyriaus redakcija

Prieš keletą savaičių vyčių sky
riaus redakcija gavo vyčio Gied
riaus Miliuko atsiųstą straipsnį 
“Mūsų Siekiai”. Redakcija įverti
no ir nutarė straipsnį atspausdin
ti “Skautų Aido” vyčių skyriuje. 
Nors redakcija nesutinka 
su daugeliu Miltuko išdėstytų 
nuomonių, redakcijos nutarimas 
iškilo dėl dviejų priežasčių: 1) 
Redakcijos noro pristatyti vi
siems vyčiams kitų vyčių nuomo
nes apie vyčiavimą; 2) Redakcijos 
supratimu, kad tik laisvas nuomo
nių pasikeitimas vyčių tarpe su
stiprins vyčių veiklą.

Straipsnis “Mūsų Siekiai” bus 
visiems vyčiams įdomus savo kar
čiu originalumu, išdėstant vyčių 
veiklą bei jos kryptį ir pasekmes-.

MŪSŲ SIEKIAI
sk. vytis Giedrius Miliukas

Prikelkim darbais Gedimino Tėvynę! 
Priminkime Vytauto Didžio ribas! 
Prižadinkime kalbą, ką proseniai gynė, 
Ir vardą, kurs vietą Europoj atras!

Šis trumpas garsaus lietuvių 
dainiaus Maironio pasisakymas 
apibūdina pagrindinę šių dienų 
lietuvių skautų vyčių veiklą. Da
barties lietuvių skautų vyčių svar
biausias tikslas ir uždavinys yra 
Lietuvos išlaisvinimo darbas. Lie
tuvos išlaisvinimo darbą vyčiai 
vykdo savo įprastu skautišku bū
du. Šalia bendros skautiškos veik
los vyčiai skatina tremtyje užau
gusius lietuvių tėvų vaikus ne tik. 
mylėti ir kovoti už savo krašto 
laisvę, bet ir stengtis kovoti už 
kitų žmonių laisvę. Vyčiai, vado
vaudami skautų veikloje, įskiepy- 
ja vaikams norą išlaisvinti tėvų 
šalį. Šį norą vyčiai vaikui suteikia 
savo pavyzdžiu, būdami geri pi
liečiai, sąžiningi žmonės, palan
kūs tėvų (ar savo) krašto išlaisvi

nimo darbui, ir nebūdami ekstre
mistais, bet šalto kraujo žmonės. 
Beveik visi skautai vyčiai sutinka, 
kad šis išminėtas vaikų lavinimo

Skautai-vyčiai Maironio stovykloje. Atlanto rajonas. Nuotr. R. Bričkaus

būdas yra pats sėkmingiausias 
sukelti vaikui norą padėti išlais
vinti Sovietų okupuotą tėvų kraš
tą-

Lietuvių kalbos išlaikymas nau
joje, augančioje kartoje, skautams 
vyčiams suteikia sunkesnį darbą. 
Jaunimas neranda noro domėtis 
ir išmokti lietuvių kalbą. Įrodi
nėjimai, kad lietuvių kalba graži, 
kad mokėjimas kalbėti lietuviškai 
yra lietuvio garbės klausimas, kad 
tai yra būdas išlaikyti lietuvybę, 
jaunuoliui nesvarbus, nes jis ta
riasi, kad visos kalbos gražios; kad 
kalbos nėra viena garbingesnė už 
kitą; kad jam pati “lietuvybės” 
sąvoką neaiški. Tad, jis nekreipia 
demėsio į tuos visus įrodinėjimus. 
Savo auklėjimo sistemoje vyčiai 
aplenkė senus “įrodinėjimus” ir 
praktiškai skatina vaiką kalbėti, 
lietuviškai. Vaikui nurodomas lie
tuvių kalbos mokėjimo praktišku
mas, kalbant su tėvais, kurie, daž
niausiai, silpnai yra pramokę 
tremties šalies kalbą. Vyčiai, taip
gi, nurodo progą save pralavinti 

intelektualinėje plotmėje, gerai 
mokant antrą kalbą. Kai šie du 
svarbūs nurodymai įsisąmonina 
vaiko psichikoje, jis noriai randa 
progų lavinti lietuvių kalbos įsi
savinimą šeimoje, draugų tarpe, 
ar skaitydamas lietuviškas knygas 
bei laikraščiuss. Toks vaiko paska
tinimas sėkmingai paveikė dauge
lį jaunuolių, kurie vengdavo ar 
retai bekalbėdavo lietuviškai.

“I’m proud of my Lithuanian 
ancestry.”: šis vaiko pasisakymas 
yra lietuvių vyčių auklėjimo aukš
čiausias tikslas. Vyčiai mėgino, 

tačiau nepasisekė vaikams įskie
pyti lietuvių tautybės jausmo. 
Tad suprasdami, kad jie negali 
įskiepyti vaikui lietuvio jausmo, 
jei vaikas gimęs ne Lietuvoje ir 
save skaitąs tėvų tremties valsty
bės nariu, (nes vaiką atstums toks 
auklėjimo būdas) vyčiai stengėsi 
sukurti gerą pilietį, kuris užklaus
tas apie jo šeimos padėtį su išdi
dumu atsakys — “yes, I’m of 
Lithuanian parentage”.

Šitame straipsnyje panagrinėjo- 
me vyčių veiklą, atsižvelgiant į 
Maironio žodžius. Drįstame pada
ryti išvadą, kad vyčiai kuria Lie
tuvos laisvinimo darbui stiprų už
nugarį — jaunąją kartą, kuri dirba 
už Lietuvos išlaisvinimą, mokosi 
lietuvių kalbos, ir gerbia savo pra
eitį.
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CALGARY LIETUVIŲ MOTERŲ RATELIS MUS REMIA!

Pereitais metais per spaudą 
kreipiausi į mielus brolius ir seses 
lietuvius bei lietuviškas organizaci
jas, prašydamas paremti savo au
komis Lietuvių Skautų Brolijos Jam- 
borės Fondą, kad savo aukomis pa
dėtumėte mūsų skautiškam jauni
mui dalyvauti tarptautinėse, tau
tinėse skautų stovyklose.

Pirmos į mano kreipimąsi atsi
liepia Calgary Lietuvių Moterų Ra
telis. Jos pirmos prisiuntė skirtą tam 
tikslui savo auką. Savo laiške is' 
1961 m. balandžio mėn. 25 d. jos 
ras'o: "Mieli skautai, mielai parė
mėme L. S. B. Jamborės Fondą ir 
siunčiame is' savo kuklių lėšų pen
kis dolerius". Kai pareiškiau savo 
padėką už tokią gražią ir nuoširdžią 
auką, kitame laiške 1961 m. bir
želio mėn. 20 d. jos rašė: "Calgary 
Lietuvių Moterų Ratelis irp.V. Snieč
kus dėkoja labai už asmenišką pra
nešimą, kuris mus labai sujaudino. 
Mes suprantame reikalą ir Jūsų,mie
li skautai, pasiaukojimą lietuvybės 
labui. Mielai sutinkame bandyti 
parinkti aukų Jamborės Fondui”. 
Tuojau pasiunčiau aukų lapus Cal
gary Lietuvių Moterų Rateliui. Grą- 
žindamos aukų lapus su surinktomis

Calgary lietuvių moterų ratelis.

aukomis 28,50 dol. rašo: "Ačiū la
bai už tokį gražų mūsų pastangų pa
dėti skautams įvertinimą. Jūsų pa
dėkos raštas, taip gražiai iliustruo
tas mus visus labai sujaudino. Mes 
žadame jį įrėmuoti ir kiekvienos 
pirmininkės bute susirinkimo metu 
pakabinti. Mat, mūsų ratelis susi
tveręs lietuvišką veiklą atgaivinti. 
Neturime nuolatinių pirmininkių nei 
valdybos ir net užregistruotų narių. 
Visos moterys yra kviečiamos kiek
vieną mėnesį dalyvauti susirinkime 
ir dirbti lietuvybės labui. Mūsų 
moterų ratelis labiausiai susirūpinęs 
jaunuomene."

1962 m. balandžio mėn. 27 d. 
jos rašė: "Mieli skautai, mes labai 
džiaugiamės prisidėdamos pagel
bėti mūsų mielam jaunimui lietu
vybės labui ir mes tikime Lietuvos 

prisikėlimu iš vergijos laisvai gy
venti. Stengsimės padėti ir toliau. 
Siam tikslui prašome prisiųsti 4 au
kų lapus parinkti aukų p. Kavaliaus
ko adresu"...

Calgary Lietuvių Moterų Rate
lis rodo gerą pavyzdį visoms mūsų 
organizacijoms bei broliams, se
sėms lietuviams, kaip reikia dirbti 
dėl lietuvybės ir mūsų jaunimui. 
Neturėdamos nė nuolatinių pirminin
kių, nei valdybos ( pirmininkauja 
susirinkimui toji narė, kurios bute 
vyksta susirinkimas), atranda laiko 
bei galimybės sušaukti susirinkimus, 
atranda laiko organizuoti jaunimą, 
atranda laiko parinkti aukų mūsų 
skautiškam jaunimui ir tuo pačiu 
prisideda prie kovos dėl Lietuvos 
laisvės.

Mielos ratelio narės ir ponia 
V.Sniečkus priimkite gilią Jambo
rės Fondo padėką už savo didelį 
darbą lietuvybės naudai.

Tikiuosi, kad ir ateityje padė
site ir paremsite mūsų skautišką jau
nimą.

V . Gud el is ,
LSB Jamborės Fondo Įgaliotinis 

Kanadai

P. L.K. Mindaugo dr-vės broliai iškylauja. Kennebunkport, Maine.
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JŪRŲMMTM
Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

KURŠIŲ MARIOMIS
(tąso)

Šaltesnę žiemą speigai apkausto Kuršių marias 
storu ledo šarvu. Pavasariop ledas ima trūkinėti, 
tįžti; atsiranda sprogilos, vasarynai, protirpos. Paju
dėjus ledui, ledo lytys ima grūstis, ropoti viena ant 
kitos, suversdamos ištisus ledų kalnus, vadinamus 
sangrūdomis. Marias išvaduoja Nemunas, kuris, pa
kėlęs ir sulaužęs ledinę dangą, išvaro visą šalčio pra
monę į Baltijos jūrą.

Kuršių marios labai žuvingos. Jose veisiasi daugiau 
kaip keturiasdešimt Įvairių žuvų rūšių; vertingiau
sios iš jų yra sykas, stintelė ir didstintė, karšis, star
kis, lydeka, ungurys, žiobrys ir lynas. Be to, čia gau
su ešerių, kuojų, vėgėlių, raudžių, aukšlių, pūkžlių 
ir kitų. Kadaisse mariose žvejai sugaudavo daug erš
ketų ir lašišų. Ypač garsios Kuršių marios karšiais ir 
unguriu. Pastaraisiais metais mūsų Lietuvoje žuvų 
ūkio darbuotojai praturtino marių žuvų sąrašą .nau
jomis rūšimis. 1953 metais buvo Įveista Volgos -Kas
pijos sazanas, Dvinos sterlė ir Ladogos ripusas.

Žuvis nuo seno buvo nerijos ir apymario' gyventojų 
maisto pagrindas. Seni žvejai ne tik gerai pažįsta 
žuvis, jų gyvenimą ir Įpročius, kiekvieną jų mėgsta
mą marių kamnelĮ, bet ir yra sukūrę labai gražių ir 
prasmingų žodžių žvejybos Įrankiams ii- nriemonėms 
vadinti. Štai tik keletas jų: panta, bradai, užbada, 
alė, smelkstis. LTngurius seniau gaudydavę tam tik
rais tinklais — ungurininkais, pūgdžius — Dūkimais, 
ožkas (tokia žuvis) — ožkiniais ir 1.1. Lašišai marių 
žvejai turėjo net tris vardus. Mažas lašišas jie vadin
davę trumpiu, nutukusias — vošiu, o grįžtančias po 
neršto ir sulysusias — kargiu.

Anksčiau labiausiai mariose Danlitusi burine valtis 
buvo kūrenai. Virš keturkampės kurėnų burės kiek
viena žvejo šeima iškeldavo savo herbą — puikiai iš
drožinėtą ir nuspalvintą vėjarodę, vadinamą vėluku. 
Be kurėnų, mariose plaukiodavo kiudeliai, arba kiu- 
delvaltys, o pamario upėse — timbrinės, turginės, vy
tinės ir kitos valtys.

Tikras žvejys gerai pažįsta ne tik žuvis ir vandenį, 
bet ir vėją. Juk vėjas ne vien ištempia bures ir varo 
valtį, bet daus pasako apie rytdienos orus, apie 
žūklės laimę. Todėl žvejai vėją pagarbiai mini ir net 
įvairiais vardais vadina: šiaurės vėją — suominiu ar
ba šiaure, šiaurryčių — audeniu, vakarų — aulaukiu, 
mariniu, pietų — peitviu, pietvakarių — pilviniu, ry
tų — žeminiu, aušriniu ir 1.1.

Be žuvų, mariose knibždėte knibžda ir kitokių gy
vūnų bei augalų. Pakrantėse gausu meldų, švendrų 
ir nendrių. Krokų lankoje ir Kniaupe pūpso ištisos 
nendrių ir švendrų salos, pro kurias neįmanoma val
tele prasiskverbti. Šios salos ir tarp jų plytinčių sek
lumų plotai — tikras Kuršių marių vandens paukščių 
rojus! Jame nestinga ir gražuolių gulbių, kurios čia 
noriai poruojasi ir peri.

Dugne irgi užtenka gyvybės. Čia auga dumbliai 
ir kiti augalai. Dumble įsiraususios gyvena įvairios 
kirmėlės ir minkštakūniai. Smėlėtą dugną ypač yra 
pamėgęs aštriakiautis moliuskas dreisena. Nepapras
tai daug jų Ventės rago pakrantėse, kur iš bangų iš
mesti dreisenų kiauteliai sudaro ištisus pylimus, 
skleidžiančius ne visai malonų žmogaus nosiai kva
pą.. . Senovėje Kuršių mariose dreisenų nebuvo: tik 
maždaug prieš šimtą penkiasdešimt metų jų pirmta
kai upėmis atkeliavo čia nuo Juodosios jūros krantų. 
Marių dugne smėlis joms nepaprastai patiko, ir ne
trukus jų čia priviso tiek, kad daugelyje vietų koja 
smėlio nejunta. Tokiose vietose maudymasis ir brai- 
dymas neapsieina be kraujo “praliejimo” — aštrios 
dreisenų kiautų briaunos skaudžiai žeidžia odą.

Gyvybė knibžda ir vandenyje. Tačiau ji mikrosko
piškai maža: tai šimtai rūšių vadinamojo plankto
no — akimi neįžiūrimų gyvūnėlių ir augalėlių. Viena
me vandens litre jų milijonai! Planktonas — daugelio 
žuvų vienintelis maistas. Nuo jo kiekio priklauso tų 
žuvų gyvenimas.

Toronto jurų skautai Jubiliejinėj Stovykloj, 1953 mt.
Nuotr. L. Motgabio
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jūr. s.D. Lukošiūnąitė įteikia taurę ūdrytei Balukaitei, laimėjusiai 
plaukymo varžybas Jub. Stovykloje. Nuotr. L. Knopfmilerio

Detroito jauniai pasiruošę "canoe" lenktynėms. Toliau matyti teisėjai.
Nuotr. L. Knopfmilerio

Vakarui artėjant š.m.Jubiliejinėj jūrų skau
tų stovykloje. Nuotr. L. Knopfmilerio

Liepos - rugpiūčio mėnesiais Kuršių marių vanduo 
žalsvėja, lyg jį būtų aptraukusi kokia gležna plėvė. 
Tada marios “žydi”. Šį vandens žydėjimą sukelia mi
lijardai mikroskopinių melsvai žalių dumblių.. Plau
kiant laivu atrodo, lyg irtumeisi per žalią veją. Laivo 
priešakys kerpa ją tarsi žirklėmis, palikdamas užpa
kalyje neplačią vandens juostą, kuri tuojau siaurėda- 
ma ištirpsta, lyg jos nebūtų buvę. Ramią naktį žalio
jo dublių kilimo paviršiuje plevena mažyčiai šviesos 
taškeliai...

Tačiau pakaks, juk mūsų laukia kelionė laivu! Pra
dėsime plaukti nuo Brūkio įlankos, tyvuliuojančios 
prie nerijos, pietvakarinėje marių kertėje. Brūkio 
įlankos krantai labai žemi. Pakrančių seklumose išsi
keroję tankus nendrynai, todėl negali susigaudyti, kur 
čia žemė, kur vanduo. Tai šen, tai ten iš nendrių ir 
švendrų brūzgynų pakyla paukščių būriai. Įlankos 
dešinėje pusėje matyti ištisai mišku apaugusi, lygi 
nerija ir Sventliūnio raistas. Pelkės lydi krantą ir
kairėje.

Ilgiau negaišdami, pakreipiame laivą išilgai pieti
nio marių kranto. Gaivus vakarų vėjelis, išpūtęs bu
res, sparčiai gena mūsų laivą į rytus. Kranto vaiz
dai gana vienodi. Čia vienur, čia kitur pamaryje pri
gludę ošia miškeliai. Pakrantės mažiau apaugusios 
švendrais, užtat dugnas daug kur ištisai nusėtas įvai
raus dydžio akmenimis - rieduliais, bangų išplautais 
iš marių dugno ir krantų. Toliau, horizonte, boluoja 
žvejų barkasų burės. Ore sklando baltasparnės žu
vėdros ir kirai, atidžiai stebėdami vandens paviršių. 
Palengva prieš mus išnyra Pustų ragas, gana sunkiai 
išsskiriamas kranto fone. Priešais jį — vėl povande
niniai akmenys.

(bus daugiau) Jub. Stovykloje visi užsiėmę. Nuotr. L. Knopfmilerio
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Bostono jurų skautų klasė radijo 
pamokoje.

iš keturių šalių

* J.s. Algirdas Aglinskas, sėkmin
gai vadovavęs jūrų skautininkų Gran
džiai, nuo š. m. liepos mėn. 15 d. , 
kaip LSS Garbės Teismo pareigūnas, 
LSS Statutu negali turėti kitų pa
reigų, iš jūrų skautininkų grandies 
vado pareigų pasitraukė ir jas per
davė j. v.s. L. Knopfmileriui.

* Jūrų Skautų Skyriaus nutarimu,že
miau išvardintiems jūrų skautų ša
kos vadovams pripažinti jūrų skau
tininkų vardai ir teisės: v. s. Vytautui 
Čepui - Bostone - jūrų skautininko, 
s. Mykolui Manomaičiui - Bostone - 
jūr. paskautininkio.

* Jūrų skautijos korp; Gintaras š. m. 
spalių mėn. 27 d. Čikagoje iškil
mingai atšventė korporacijos sėk
mingos veiklos penkmetį. Iškilmėse, 
kuriose dalyvavo Lietuvos Konsulas 
Dr.P.Daudžvardis, buvo pašventinta 
ir korporacijai įteikta vėliava, iš
klausyta daugybė sveikinimų, pra
vestos junjorų įvedimo į senjorus 
apeigos, pristatyta naujoji korp. 
Gintaras valdyba ir pagerbti korp. 
rėmėjai.

Korp. Gintaras vėliavos krikšto 
tėvais buvo ir ją įteikė korporacijos 
pirmininkui v.s. Dr. Juzė Aglinskie- 
nė ir Dr. Steponas Biežis.

* Gal ne visiems žinoma, kad bu
vęs LSB Vyriausias Skautininkas A. 
Matonis ir Čikagos Skautams remti 
Draugija Jubiliejinės jūrų skautijos 
stovyklos vandens sportinėms var
žyboms atžymėti paskyrė gražias ir 
prasmingas dovanas.

* Lietuvos Jūrų Skautijos 40-ties me
tų sukakčiai atžymėti Čikagos Bal
tijos Jūros tunto skautai ir vadovai 
v. v. J. Butkevičius, J. Tamošiūnas, 
A. Rimas, R. Peteris š. m. birželio 
mėn. 17 d. padarė 15 dienų 450 my
lių Missisipės upe kelionę su canoe.

v. vi. K. ŠALKAUSKĄ ir

I. ANYSAITĘ, 
sukūrusius lietuviškai - skautišką šeimą, svei
kina

Toronto Rambyno Tunto 
Vadija
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ANGLIJOS RAJONAS

* Manchesterio Lietuvių Klubo pa
talpose rugsėjo 28-30 d.d. L>S.S. 
Seserijos Vadeivė ps. G. Zinkienė 
pravedė Vadovių kursus.
* Nottinghame rugsėjo 15 d. D. B. 
L. S-gos skyrius suruošė Tautos Dai
niaus Maironio 100 metų sukakties 
minėjimą. "Bičių" skiltis, vado
vaujama v. s. psl. E. Zaveckienės, 
buvo pakviesta atlikti programą. 
Dalyvavo Vadeivė ps. G. Zinkienė, 
ps. J. Rentelis su ponia ir daugelis 
skautų-čių. Paskaitėlę skaitė skautų 
Dvasios Vadovas kun. J. Kuzmickis.

* Mąnchestery rugpiūčio 25 d. įvy
ko "Živilės" dr-vės iškilminga suei
ga. "Živilės" dr-vės d-kė v. s. si. E. 
Venckutė išvyko į J. A. V. Išvykusiai 
sesei Rajonas linki geros sėkmės, 
o naujai "Živilės"dr-vės d-kei sekasi 
I. Šnelytei linkime ryžtingai vado
vauti.

4 Vadeivė ps. G. Zinkienė paruošė 
Vadovėms leidinėlį "Tau, Jauna Va
dove" - 36 egz.
* Manchesterio "Živilės" ir "Mai
ronio" d-vių skautai-ės, vadovau
jami v. s.si. I.Šnelytės, mokosi tau
tinių šokių.

* Anglijos Rajono Vadovybės bei 
vienetų vadovų įvykusiame posė
dyje rugsėjo 30 d. buvo aptarta veik
los darbo planas - sekančių metų 
vasaros skautų stovykla, "Skautų 
Aido" prenumeravimas, "Budėkime” 
ir kt. reikalai.

* Rugsėjo 8 d. Lietuvių Sodyboj įvy
kusiame Europos jaunimo suvažia
vime, dalyvavo dauguma skautų-čių-

* Spalių 20 d. Vadeivė ps. G. Zin
kienė lankė Bradfordo Šatrijos Ra
ganos d-vės skautes.
* Anglijos Rajono Vadeivės pava
duotoja yra v.sk. sl.G.Valterytė.
* Rugsėjo 15 d. Huddesfelde, mi

nint Tautos Šventę, buvo pakviestas 
skaityti paskaitėlę v.s. R. Giedraitis.

* Rugsėjo 29 d. 93-čios ir 67-tos 
Šv.Juozapo draugovės Derby įvyku
siose plaukymo rungtynėse, vado
vaujant ps. B. Zinkui, buvom pa
kviesti dalyvauti lietuvių skautai. 
Dalyvavo s. J. Alkis su žmona, ps. 
B.Zinkus, s. v. v.si. J.Maslauskas ir 
kiti. Po rungtynių ps. B. Zinkus lai
mėtojams įteikė taures.

* Manchesterio Skautų Dvasios Va
dovas kun. V.Kamaitis nuoširdžiai 
padeda skautams patarimais ir darbu.

* Bradfordo Skautų Dvasios Vado
vas kun.J.Kuzmickis lanko kolonijas, 
skaitydamas paskaitas apie Maironį .
* Skautų Vyčių "Vydūno” būrelio 
vadu yra s. v. v. si. R. Kalibatas, 
Tarptautinio Skyriaus Vadėju
s. v. v. si. R. Valteris.
* Korespondencinės d-vės Nottin- 
ghamo "Žirgų" skilčiai vadovauja 
d-kas s. v. v. si. J. Maslauskas. Rug
piūčio 9 d. turėjo d-vės sueigą, 
kurios metu sudaryta kor.d-vės me
tinė veiklos programa ir susitarta 
dr-vės sueigą šaukti sykį per mėne
sį. Susitarta taip pat daugiau ruošti 
savaitgalio stovyklų bei iškylų. J. M.

s. VI. Vijeikis sveikina ''Žalčių” skilties skiltininką.

VIDURIO RAJONAS 
- JAV

Keletas nuotrupų iš Lituani- 
cos tunto vasaros stovyklos

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šią vasarą Lituanicos tuntas 
stovyklavo gražioje Čikagos lietuvių 
skautų stovyklavietėje Camp RAKAS , 
Custer, Mich.

Tris savaites plyšo ąžuolynas 
brolių juoku, drebėjo netoliese sto
vyklaujančios sesės - mūsų virėjos - 
nuo "šeškų” skilties pokštų ir šoki
nėjo pakrančių varlės į ežero gel
mes, kai atlėkdavo būrys vilkiukų 
maudytis.

Užgeso jau Šventaragio laužai ir 
vilkiukų išmintas takelis į valgyklą 
gal užžėlę plačiais paparčiais, bet 
aną dieną sutikau gatvėje raudonojo 
būrelio broliuką, kurio staigus klau
simas - "Broli, ar važiuosi kitais 
metais į stovyklą?" - vėl mane grą
žino kątik praėjusion vasaron.

Taigi, Lituanica vėl stovyk
lavo! Ir ne bet kaip, - visoje savo 
stiprybėje - 73 galvos! Ar tik nebus 
didžiausia mūsų tunto stovykla?

Girdžiu vėl komendanto Vytauto 
balsą - stovykla keliasi! - ir lendu 
greit iŠ miegamojo maišo: noriu 
pirmas išsmukti iš palapinės ir pa-
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š. m. Lituanicos tunto stovyklautojų dalis.

sveikinti saulę. Bet ar gali pralenkti 
tėvą Vaišnį SJ, mūsų stovyklos ka
pelioną? Jis jau grįžta, rankšluostį 
per petį persimetęs, iš prausyklos, 
o tuoj po to jį pamatai žingsniuo
jantį į ąžuolų pavėsyje besnaudžian- 
čią mūsų koplyčią.

Ir užverda stovykloje gyveni
mas. Vilkiukų pastovyklėje ps. Na- 
mikas verčia raudonšlipsius iš miego 
karalystės, trindami akis dūlina 
prausyklon žąsele "žalčiai", o mūsų 
ūkvedis Romas (mes jį labai gerbėm), 
įlindęs blizgančion uniformon,strak
si vikriu žingsniu sesių rajonam 
Reikia juk aptarti,kiek mes šiandien 
išgersim pieno, kiek ritinių dešros 
pristatyti, ir kokios rūšies bulvių 
skiedros (čipsai) bus pavakariams 
dalinamos ...

Brolis Vid.Juodgudis bando vilkiukų tiltą. Lituanicos stovykla

Bet kur stovyklos viršininkas? 
Štai užgaudžia rytinis ragas ir ps. 
Jurgis jau belaukiąs mūsų vėliavos 
aikštėje. Pro savo plataus fetro 
kraštus žvelgia jis į besirenkančius 
brolius, o mintyse skaičiuoja, kiek 
taškų mes šį rytą verti. Apsidairykit, 
broliai, ar uniforma tvarkoje.

Juokėmės su liepos saule, sta
tėm pijonierių bokštą, raizgėm til
tą, pynėm kaklaraiščių žiedus ir 
stud'ijavom apylinkės žemėlapius. .. 
Gal sakysit, kad mes nepadarėm ge
ros įtakos šiai apylinkei? Tikra tie
sa, paklausykit: dar pernai mūsų 
ežerėlis vadinosi Velnio Bala (Devils 
Lake), o šiais metais atvažiavę su
žinojom, kad jis perkrikštytas Edens 
Lake!

Na, o jeigu norite oficialių ži
nių, prašau: stovykla tęsėsi nuo lie
pos 7 ligi 27 dienos. Jai vadovavo 
ps. J.Prapuolenis, o vilkiukų pasto- 
vyklei ps. Namikas (dvi savaites) ir 
ps. V. Kasniūnas, sr. (trečią savaitę).

Ir kaip žinote, ji vadinosi ŠVEN
TARAGIO stovykla 1

J. Toliušis

Iš Lituanicos tunto padangės

Vos spėjo Lituanicos skautai 
grįžti iš savo stovyklos, o tunto va
dovybė jau pradėjo lėšų telkimo va
jų ateinančiai vasarai. Štai, rug
sėjo 15 d. Jaunimo Centre įvyko 
tunto ryšininko s. P. Nedzinsko pra
vesta kavutė.. Pobūvio metu buvo 
pasveikinti ir apdovanoti simboli
nėmis dovanėlėmis stovyklos vado
vai bei asmenys, vienu ar kitu būdu 
prisidėję prie šios vasaros Lituanicos 
stovyklos.

Tuntininkas ps. K. Cijūnėlis pa
pasakojo susirinkusiems tėveliams 
bei svečiams apie stovyklą, kurios 
organizavimas bei pravedimas pa
reikalavo daug pasiruošimo, darbo 
ir energijos. Vadovai visa tai atliko 
su tikru ryžtu ir viską darė, kad 
jaunesnieji broliai gautų joje kuo 
daugiau patirties ir parsivežti į na
mus maloniausius skautiškus prisi
minimus.

Tėveliams buvo padėkota bei 
paprašyta ir toliau remti mūsų pas
tangas skautiško auklėjimo darbe. 
Šia proga tėveliai ir skautų vado- 
bai buvo pakviesti atsilankyti ir pa
remti du skautiškus vakarus, kurių 
pirmąjį suruošė DLK Mindaugo drau
govė rugsėjo 29 d. Cicero mieste.

Vakaras, pravestas skautų bi
čiulio dr. F. Kauno ir talkinamas po
licijos klubo KRIVŪLĖS , praėjo 
smagioje nuotaikoje, o gandai pa
sklidę po vakaro sako, kad mindau- 
giečiai tikrai neturės finansinių bė
dų ruošiantis jubiliejinių metų 
stovyklai!

Po savaitės, t. y. spalio 6 d. 
skautų bičiuliai vėl turėjo progos 
paviešėti Lituanicos tunto tėvų ko
miteto suruoštame vakare, įvyku
siame Čikagoje, Pakšto salėje.

Vakarą su rimtais ir jumoro 
niuansais pravedė akt. A. Brinką, o 
programą atliko sol. Pautienienė, 
padainuodama mūsų kompozitorių 
negirdėtų dainų bei vyrų kvartetas, 
palinksminęs skautiško ir bendruo
menės gyvenimo kupletais.
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Jei ir tradicinė Kaziuko mugė 
taip pavyks, kaip s'ie vakarai, Li- 
tuanica jubiliejinėn stovyklon va
žiuos pusdykiai.

Klausyk, vadove is' kaimyninio 
tunto, ar jau ruos'iesi Jubiliejinei?

J. Toliušis

ATLANTO RAJONAS
- JAV

Boston, Mass.

* DLK "Kęstučio" Draugovė lapkri
čio mėn. 1 d. pradėjo Jubiliejinius 
Metus štabo posėdžiu, kurio metu 
nustatė veiklos gaires. Draugovės 
skautams psl. G. Vaičaičiui, R.Am
brazaičiui, išvykus studijuoti kitur, 
o broliams si. Tomui ir psl. Jonui 
Daugirdams išvykus Čikagon - drau
govė pertvarkyta į dvi skiltis - "Vil
kų" , kuriai vadovauja V. Ivaška ir 
R. Baika, "Briedžių", kuriai vado
vauja si. G.Karosas ir J. Bichnevi- 
čius.

* Lapkričio mėn. 3 d. įvyko pir
moji draugovės sueiga. Čia skautai 
rinkosi naujoje skautiškoje unifor
moje, kurios įsigyjimui buvo įdėta 
daug darbo, sudaryti lėšas. Sueigos 
metu sk. kand. Algis Bakšys davė 
skauto įžodį, o si. J. Venckus ir A. 
Baika buvo pervesti į Sk. Vyčių 
draugovę. Skautai psl. Vytautas ir 
psl. Laimutis Tamošaičiai gavo pa
gyrimą už dalyvavimą pasaulinėje 
skautų Jamborėje oro bangomis. 
Gausiai susirinkusius sveikino tun- 
tininkas ps. K. Nenortas, tuo pačiu 
prijungdamas ir trumpą žodelį. Kl.

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS JAMBORES FONDĄ 
PARĖMĖ AUKOMIS:

Visiems aukotojams Jamborės Fondo vardu tariu nuoširdų ačiū.

Eil. Pavardė ir Vardas Suma Vietovė Suteiktas
Nr. $ 0 vardas
2. Dr.A.Kaveckas 20.00 London , Ont. Rėmėjo
2. Dr. E. Malkus 10.00 Seaforth, Ont. Rėmėjo
3. K.L.B.Oakvilės Apyl.V-ba 10.00 Oakville, Ont. Rėmėjo
4. K.L.B. Windsoro " 10. 00 Windsor, Ont. Geradario
5. A. Raškevičius 1.00 Sudbury, Ont.
6. St. Bakšys 1.00 Hamilton, Ont.
7. kun. J.Danielius 5.20 London, Ont.
8. A. O. Ratkevičiai 5.00 London, Ont.
9. Aldona Morkov 2.00 Hamilton, Ont.

10. St. Pakauskas 2.00 Windsor, Ont.
11. V. Miceika 5.00 Simcoe, Ont.
12. L. Marcinėnas 1.00 Toronto, Ont.
13. A. Kuolas 5.00 w H

14. Melnykas 1.00 tl II

15. Kuchalskis 1.00 »» W

16. Alg. Simanavičius 1.00 M W

17. VI. Simanavičius .50 »» If

18. A. Padalskis ..50 W It

19. Markauskas .50 II If

20. VI. Gedrikas .50 M M

21. P. Serepinas 2.00 M II
22. V.Kiaupa 2.00 H H

23. V. Streitas 1.00 W II

24. v. si. Vyt. Macas 1.00 It It

25. ps. Z. L. 5.00 Waterloo, Township Ont.
26. K.Darg-is 1.00 Toronto, Ont.
27. s. v. v. si. A. Bričkus 2.00 M ft

28. A. Simanavičius 1.00 IT II

29. Vyt. Girdauskas 1.00 W w
30. V. si. Br. Vrublevičius 1.00 n II

31. psl. Vyt. Rušas 1.00 ti H

32. V. Pundžius 7.50 Windsor, ft

33. V. Vaitkus 2.00 Woodstock, H

34. A. Petrašūnas 2.00 London, II

35. E.Daniliūnas 2.00 If

36. I. Bliumas 2.00 II

37. J. Rastapkevičius 2.00 Rodney,

y. Gudelis
LSB Jamborės Fondo Įgaliotinis

Kanadai

ATSIŲSTA
PAMINĖTI:

LITHUANIA LAND OF HEROES, kny
ga anglų kalba apie Lietuvą. Knygą 
sudaro du skyriai. Pirmajame skaity
tojai supažindinami su kraštu ir 
žmonėmis, kalba, istorija, sovietų- 
nacių kėslais, okupacijomis, sukili
mais ir partizanais. Antrajame sky
riuje gerai parinktos iliustracijos, 
pavaizduojančios krašto grožį, dar
bus, pažangą, architektūrą. Knygą 
paruošė ir redagavo Leonardas Va
liukas. Išleido "Lietuvių Dienų" lei
dykla. Kaina $4.75.

LIETUVIŲ DIENOS,rugsėjis 1962mt., 
24 psl. ir viršelis. Iliustruotas lie
tuvių žurnalas. Vyr. redaktorius B. 
Brazdžionis. Prenumerata metams 
$6.00. Adresas: 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood 29, Calif.
KNYGŲ LENTYNA, 1962 mt. Nr. 2, 
Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biu
letenis. Leidžia Vyt.Saulius.
MŪSŲ VYTIS, Nr.4, liepa-rugpiūtis, 
32 psl. ir viršelis. Redaktorius Vyt. 
Germanas.
JAUNIMO ŽYGIAI, Nr.1-2 (26-27), 
1962 mt. visuomeninio auklėjimosi 

ir krikščioniškos - demokratiškos po
litikos jaunimo laikraštis, 72 psl. ir 
viršeliai. Redaktorius St.Alšėnas.
SVEČIAS, Nr.l, Nr. 2, Nr. 3, lie
tuvių evangelikų- liuteronų la ikraštis, 
24 psl. ir viršeliai. Redaktorius kun. 
A.Keleris.
MAGYAR CSERKESZ, birželis-liepa , 
rugpiūtis ir rugsėjis, vengrų skautų 
laikraštis, 16 psl. ir viršeliai.

įpjĮL, pJK-,
’JS* Ųs* h * ET* ant* jST* i* * h
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1 962-63 JUBILIEJINIU METU "SKAUTŲ AIDO"
VAJUS - KONKURSAS"S.A", išlaikyti yra visų mūsų šventa pareiga. 1963 metais kovo mėn. sueina 40 metų kaip "S. A", leidžiamas. Būkime gerais talkininkais Redakcijai ir padėkime Administracijai surinkti pakankamai lės’ų. "S.A", leidžiamas nepasipelnymo tikslams. Jo prenumerata nepakeliama ir 1963 metams. Jau dešimt metų ji yra ta pati; trys doleriai ir garbės prenumerata 10 dolerių. Asmenims ar vienetams, paskyrusiems 25 ar daugiau dolerių, suteikiamas garbės leidėjo vardas.Į 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. pridedama 10% taškų .nuo surinkto iki minėto laiko taškų skaičiaus.
Premijos :Vienetams ir pavieniams platintojams, laimėjusiems kurią nors konkurso vietą išmokama 10% premijos nuo surinktos 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. Rajonui, laimėjusiam 3 metus iš eilės varžybas, gairelė pereina nuosavybėn.
Nurodymai :Brolijos Vadija, skatindama mūsų veiklą ir vertindama "SA” reikšmę, įvedė į tuntų ir vietininkiju.vadijas "Sk. Aido" atstovo etatą. Šių atstovų viena iš pagrindinių pareigų yra - pravesti vienetuose "SA" platinimo vajų ir nuolat rūpintis, kad vienetų nariai prenumeruotų ir skaitytų "Sk.Aidą". Todėl visų vienetų vadovybės ypač turėtų paremti "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.VadijąnariaŲ- "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 platintojams. Vienetų vadovybės prašomos visą laiką sekti vajaus eigą, platintojams padėti ir juos remti. Būtinai reikia palaikyti nuolatinį ryšį su "SA" Administracija ir žiūrėti, kad vajaus darbas būtų pradėtas nuo pirmos dienos. Kai užsakymai Administracijon ateina tik vajaus gale ar pavėluotai, jau sunku visus patenkinti, kad pirmieji "SA" numeriai laiku stovyklautojus pasiektų.VIENETŲ VADOVYBĖS PRAŠOMOS NUODUGNIAI SUSIPAŽINTI SU ŠIAIS VAJAUS NUOSTATAIS IR JUOS TINKAMAI IŠAIŠKINTI PLATINTOJAMS.Visiems vajaus talkininkams geriausios sėkmės! Konkurso Komisija
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