
mm
didos

1



—KAUTŲ AIDA S—•
Lietuvių skautų ir skaučių mėnesinis žurnalas * Oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos organas * Leidžia 
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija * Redaguoja redakcinis kolektyvas * Vyr. redaktorius 
v. s. Č. Senkevičius * Seserijos redaktorė s. O. Gailiūnaitė
* Administratorius s. L. Eimantas * Ekspeditorius s. v. v. si. J. Karasiejus * Iliustracijomis talkina s. v. 
v. si. V. Girnius.

REDAKCIJOS ADRESAS: Č. Senkevičius, 40 Burrows Ave., Islington, Ont., Canada, Tel. BE. 3-7321.

ADMINISTRACIJOS ADRESAS: L. Eimantas, 91 King Edward Ave., London, Ont., Canada.

Prenumerata metams $3.00, pusei metų $1.50. Smulkūs skelbimėliai iki 20 žodžių $1.00. Spausdina 
TIME PRESS, 6 Ossington Avė., Toronto 3, Ont. , Canada, Tel.532-2259.

Lithuanian Boy-and Girl Scout periodical. Editor Č.Senkevičius, 40 Burrows Ave.,Islington, Ont..Canada.

1.963 MT. RUGSĖJO MEN. Nr. 9.

?i^2ZZ2ZZ2ZZZZ22ZZ22ZZZ22ZZ2ZZZ2Z2Z2Z222Z2Z2ZZZZZZ2ZZZZZ2Z2222ZZZZZZ22ZZZZZZ2Z2Z2222ZZZZ22ZZ2ZZZZ2Z2Z2Z222Z2ZZ2ZZZZ2Z2Z2Z2^

Primename, kad š.m. lapkričio 3d. visi LS Sąjungos vienetai Jubiliejinius 

Metus baigia specialiomis sueigomis.

VISI DALYVAUKIME JUBILIEJINIŲ METŲ UŽDAROMOJE SUEIGOJE !

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

LIETUVIŲ DIENOS, 1963 m. rug
sėjo mėn. Iliustruotas lietuvių gy
venimo žurnalas. Red. Bem. Braz
džionis.

SUTEMOS, Janina Narūne, dieno
raštiniai posmai, skirti a. a. prof. 
Kazimiero Pakšto atminimui. Išlei
do J. Pakštienė. Rinkinį sudaro 25 
eilėraščiai - nuoširdus savo jausmų 
atvėrimas. 48 psl.ir viršeliai.
ŠALTINIS, Nr. 4(11), tikybinės ir 
tautinės minties laikraštis. Leidžia 
Šv. Kazimiero dr-ja. Red. kun. S. 
Matulis, MIC.
LAIŠKAI LIETUVIAMS, Nr.9 (1963), 
religinės ir tautinės kultūros žurna
las. Red. J.Vaišnys, S.J.

MAGYAR CZERKESZ, Nr.8,1963 m. 
vengrų skautų laikraštis, 20 psl.ir 
viršeliai.

BANGA, Nr. 8, neperiodinis jūrų 
skautų Nemuno tunto laikraštis. Red. 
kolektyvas: J. Jančauskas, T. Janu- 
kėnas ir M. Manomaitis, 34 psl. ir 
viršeliai.
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ŠV. KAZIMIERUI

O, Karalaiti,
Gimei , kaip saulės vaikas !
Šventumo žvaigždėmis
Paženklinta kakta.

Gėle trapioji! 
Dienas , naktis 
Malda ir atgaila 
Žydėjai ...

Save aukojai 
Nežemiškai Tėvynei 
Ir žiedus jai 
Baltų lelijų skynei 
O , šventas Karalaiti !

Š.m.rugsėjo 11 d. suėjo treji metai, kaip nebeturime 
prof. K. Pakšto. Velionies šviesiam atminimui spaus
diname J.Narūnės eilėraštį iš "Sutemų" rinkinio. (Red.)
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1963.VIII.31 Jubiliejinėje Stovykloje nuleidžiant vėliavas. Stovi iš dešinės: ps. G. Barzdytė, s.J. Pečiūrienė, ps. Subatkevičienė, 
prof. s.Ig.Končius, stovi - virs'ininkas v.s.A.Saulaitis, v.s.kun.J. Vaišnys, S.J. , v.s. Al.Matonis, s.P.Molis ir kt.

Nuotr. V.Kizlaičio

V. s. J. A. VAIČIŪNIENĖS sukaktuvinis žodis:

AUKITE GALINGI

Aukite galingi, kuo stipriausiai susipynę 
Rankomis, širdim ir nepalenkiama mintim, 
Kaip ereliai, saugantys budriai nakvynę, — 
Jei budėjote džiaugsmingai laisvės Jauną rytą, 
Dar stropiau budėkite giliausiomis naktimis!

Kaip ilga, žaibais kryžuojantis, tamsa bebūtų, 
Nesuspės pralenkt užgrūdintųjų ištvermės, 
Užslopini lelijų kvapo ir žalumo rūtų, 
Paklaidini namolei skubančio drąsaus keleivio 
Sustabdyti žemės gyslų trykštančios versmės.

Kelias kietas tirpdančios grandis ugnies kūrėjų, 
Amžiais nešusių didingą žodį Lietuvos.
Plazda vėliavos plačiau tarp prieštaringų vėjų — 
Nuo aušros lig vakaro pavėsio vis kartokit 
Mūsų žemės gyvą laisvės balsą — nuolatos.

Jeigu kelrodė žvaigždė akiraty aptemtų 
Klauskitės Rūpintojėlio, kur link žengt tada ... 
Kad. sausumoje ir jūros kryžkelius jis lemtų, 
Neatimtų dešinės ir žvilgsnio nenukreiptų — 
Melskite vieningo ryžto ta pačia malda.

("Jub. Stov. Sk. A.")
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Jub. Stovykloje Seserijos VS v.s. O.Zailskienė, v.s.P. Jurgėla ir Brolijos VS s. E.Vilkas linksmai dalyjasi įspūdžiais ...
Nuotr. B. Keibelienės

Bendros visų pascovyklių pamaldos Jub. Stovykloje. Nuotr. B. Kerbelienės
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ĮSPŪDŽIAI IŠ JUBILIEJINĖS STOVYKLOS
Petras Jurgėla

1963 metų Jubiliejinė Stovykla praėjo darbo ir 
skautiško nusiteikimo ženkle.

Buvo atvykę LSS vienetai ne tik iš JAV Rytinio 
ir Vidurio Rajonų ir Kanados, bet net iš Omahos ir 
tolimos Kalifornijos. Kai kurie Toronto skautininkai 
ir skautai vyčiai stovyklavo vieną savaitgalį. Keliais 
automobiliais jie važiavo naktį — po tarnybos ir 
prieš tarnybą. Nesirūpino nei poilsiu, kad tiktai ga
lėtų ko daugiau valandų JS-je išbūti. Stovyklavo per 
600 skautų, - čių ir berods, 36 skautininkai, - ės. Tas 
rodo, jog lietuviškasis skautų laužas tebėra reikš
mingas vienybės simbolis ir veiksnys.

Stovyklaudamas 6 dienas, stebėjau visą judėjimą 
JS-je. Kaip ir turi būti, čia reiškėsi skautiškos skruz
dės, kurios savo darbštumu, santvarka ir drausmin
gumu vaizdavo organizuotą skruzdėlyną. Įvairiau
sių reikalų čia buvo 1,001 ir dar daugiau. Tai visa 
organizavo ir tvarkė įgudę skautiško stovyklavimo 
vadai ir vadovės su JS viršininku v.s. A. Saulaičių 
prieky. LSS pirmininkas s. A. Dundzila stovyklavo 
su žmona ir kūdikiu ir redagavo stovyklinį laikraštį 
Skautų Aidą. Su savo vaikais skautais bei skautė- 
tėmis stovyklavo skautininkai, - ės Treiniai, Subat- 
kevičiai, V. Jokūbaitis ir kiti, kurie buvo JS parei

gūnai. JS v-ko pavaduotojas v. s. A. Matonis — su 
dukra skaute, taip pat pareigūne. Atsivežusi 6 sa
vaičių dukrelę, ps. B. Šimanskienė vadovavo paukš
tyčių rajonui. Šios pastabos patikslina JS gyvenimą 
darbo ženkle. Tokiems pasiryžėliams vadams ir va
dovėms reiškiu pagarbą!.

Stovyklos dvasios vadovai, išklausę išpažinties ir 
atlikę pamaldas, reiškėsi kaip skautų ir skaučių bi
čiuliai, broliškai pasikalbėdavo su jais, drauge gie
dodavo ir dainuodavo, gyveno bendrom stovyklinio 
gyvenimo nuotaikom. Skautininkai, - ės su dvasios 
vadovais gražiai sugyveno: asmeniniuose pokalbiuo
se, stovykliniame gyvenime ir skautiškoje tarnybo
je elgėsi kaip su idėjiniais broliais - vadais ir kartu 
gerbė kaip kunigus. Tai ideali apraiška.

Seserijos, Brolijos, paukštyčių ir vilkiukų pasto- 
vyklės buvo gerai sutvarkytos. Vienetų ir ypač skil
čių palapinių prieangiai gražiai papuošti. Beveik 
visi papuošimai buvo keičiami kasdien. Stovyklavu
sių skautų skaičius buvo žymiai mažesnis, negu 
skaučių. Kodėl?!

Visuose laužuose vyravo dainos. Galingai skam
bėjo lietuviškoji daina! Dainuota įvairios liaudies ir 
skautinės dainos. Permaža patriotinių bei karinių

Lietuvių skautų įkūrėjas v.s.P.Jurgėla kalba stovyklautojams ir svečiams iškilmių metu Jub. Stovykloje. Nuotr. B. Kerbelienės
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Jub. Stovyklos virs'ininkas v. s. A. Saulaitis. Nuotr. B. Kerbelienės

dainų - ypač prie laužo. Patriotinių dainų teko dau
giau girdėti, vienetams žygiuojant į vėliavų aikštes 
ir grįžtant Į savo rajonus.

JS-je kuri laiką stovyklavo mieli svečiai — latvių, 
ukrainiečių ir vengrų skautai. Dalyvavo ir laužuose. 
Teko su jais kalbėtis. Ukrainiečiams buvo maloni 
staigmena, kad lietuvis (šias eilutes rašąs) yra vado
vavęs jų skautų ir skaučių draugovėms 1917 -1918 
metais. Šie visi svečiai gėrėjosi stovykla ir laužais. 
Sako, pamatė čia daug naujų ir skirtingų — Lietu
viškojo stovyklavimo apraiškų, papuošimų ir tauti
nių tradicijų. Pamilę lietuvių skautus, norėjo bent 
pamatyti Lietuvos Herbą. Keletas jų klausė, ar Lie
tuvos Herbą vaizduoja “koks ten pilies bokštas ar 
raitelis”? Deja, nebuvo įmanoma duoti jiems Vy
ties ženklo ar atviruko, prisiminimui. Ateity šis rei
kalas turi būt sutvarkytas.

Teko drauge su LSS vadovybe pereiti per visas 
pastovykles, pasisveikinti su išrikiuotais vienetais, 
tarti žodį kitą, apžiūrėti palapines ir kitas įrangas. 
Skautų vyčių sąskrydyje ir ASS pastovyklėje teko il
giau kalbėti. Jaučiau būtiną reikalą pavaizduoti, 
kaip Lietuvos skautai vyčiai ir studentai skautai, - 
ės ypač pirmame dešimtmetyje patys ugdėsi ir kar
tu jaunesnius savo brolius - seses auklėjo. Anuomet 
visi jie jautė pareigą ir privilegiją būti skautų va
dovais, skaučių vadovėmis, tuntų vadijų ir Vyriau
sio Skautų Stabo pareigūnais - pareigūnėmis. Ypa
tingai šiandie Lietuvos Golgotos akivaizdoje kiek
vienas skautas vytis, vyr. skautė ir akademikas 
skautas, - ė privalo jsipareigot dirbti vadovo, - ės 
darbą jaunesniųjų brolių - sesių vienetuose ir nau
jus vienetus kurti. Kažin, ar tie istoriniai faktai ir 
paskatos klausytojams tiktai pro vieną ausį įėjo ir 
pro kitą išėjo? Ar įžiebė kibirkštis jų širdyse? Neto
limoj ateity paaiškės.

Laisvės Dieną iškilmingoje visos stovyklos sueigo
je teko nušviesti Lietuvos skautų įnašus kovose dėl 
Nepriklausomybės 1919 -1920 m. Po įspūdingų iš
kilmių reikėjo atsakyti į eilę Amerikos Balso parei
gūno ps. A. Petručio klausimų apie Lietuvos skau
tuos įsikūrimą, paruoštą veikalą ‘Lietuviškoji skau- 
tija” ir kt. Šio pokalbio “klausėsi” Hartfordo lietu
vių radijo programos vedėjo skauto Dragunevičiaus 
ir Amerikos Balso “kalbančios juostelės”.

Skautaujančio lietuvių jaunimo nusiteikimus nu
sakė stovyklos puošmenys su įvairiais simboliais ir 
idėjiniasi polėkiais. Štai, kas darėsi skautų pastovyk
lėje. Laisvės Varpas “skambino” Elizabeth, N.J., 
Hartfordo ir New Britam, Conn, vienetų papuoši
muose. Pilėnų tunte (Cleveland, Ohio) buvo pasta
tytas ypatingas stalas su sėdynėmis, Geležinio Vil
ko vartai ir didelė Vytis ant žemės. Karaliaus Kęs
tučio d-vės (Rochester, N.Y.) kieme - du sukryžiuo
ti šautuvai su Gedimino stulpais ir parašu “Už Lie
tuvos laisvę”. Montrealio skautai ant žemės padirbo 
tautinę vėliavą su parašu “Laisvės Diena 1918”. Ša
rūno d-vė (New York, N.Y.) pastatė Gedimino var
tus ir Laisvės Varpą, o jubil. varžybose laimėjo II v. 
ir palapinę. Laisvės Varpo d-vė (Providence, R.I.) 
pastatė Tris Kryžius su parašu “Laisvės malda”. Ge
dimino d-vė (Worcester, Mass.) pastatė aukurą prie 
tautinės vėliavos ir Laisvės Varpą, o už Lietuviš
kąjį Kryžių laimėjo I-ją vietą. Lituanicos tuntas 
(Chicago, Ill.) įtaisė Nežinomojo Kareivio kapą iš 
akmenų su kryžium. Mindaugo d-vė (Detroit, 
Mich.) padirbo Geležinį Vilką, kurs šaukė “Skau- 
tybė amžinai”, Laisvės Varpą, tautinę vėliavą su 
“Vasario 16”, savito stiliaus koplytėlę su Lietuviš
kuoju Kryžium ir kt.

1963.VIII.31 Jubiliejinėje Skautų Stovykloje Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmininkas s.Ant.Dundzila ir Ateitininkų Fe
deracijos Vadas Dr.J.Girnius. Nuotr. V.Kizlaičio
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Pro vartus į Lituanicos tunto ra - 
joną ..,

Nuotr. B.Kerbelienės

Skaučių pastovyklėje Čikagos Aušros Vartų tun
tas pastatė Gedimino pilies bokštą, su tautine vėlia
va ir Laisvės Varpą, o Kernavės tuntas — Varpą su 
parašu “Skambink per amžius vaikams Lietuvos”. 
Cleveland’o Neringos tunto puošmenys šaukė “Į 
laisvę su jauna širdimi”. Rochesterio Birutės d-vė 
įrengė Lietuvos partizano kapą su konkorėžių vai
niku, kryžium ir parašu “Oi neverk, brangi Tėvyne, 
brolių kraujas duos milžinų”.

Iš daugelio tuo metu matytų, paminėti simboliai 
dūrė į širdį, todėl tik jie čia atžymėti. Senam skau
tui ir Nepriklausomybės kovų dalyviui labai miela, 
kad mūsų-skautijos širdyse Laisvės Varpas garsiai 
skambina ir šaukia į Lietuvos išlaisvinimo žygius. 
Jeigu taip yra, LSS išugdys ir tikrai duos Tėvynei 
dvasinių milžinų ir karžygių!

Įvairių vietovių skautai ir skautės prašė drauge 
su jais nusifotografuoti ir pasirašyti jų užrašų kny-

Įsirengimas Jub. Stovykloje.
Nuotr. B. Kerbelienės
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gelėse, kitose knygose, ant stovyklinio laikraščio ir 
net ant... beisbolininko pirštinės. Sakė, pirmūno 
parašas jiems bus brangi atmina. Tačiau man labai 
maloni staigmena buvo vienos d-vės “kieme”. Jauni 
skautai mandagiai prašė atsakyti į keletą klausimų. 
Ar prieš Lietuvos skautų įkūrimą buvau susitikęs su 
Baden-Powell’iu? — Ne, tos laimės neturėjau. — Tai 
kaip susipažinau su skautybę? — I-jo D. karo metu 
Rusijoje pradėjau skautauti lenkų draugovėje ir ten 
buvau skiltininkas. — Argi tokio patyrimo užteko lie
tuvių skautų organizacijai įkurti? — Studijavau skau- 
tinę literatūra, buvau svetimšalių draugininkas ir 
egzaminų keliu įgijau skautininko laipsnį. — Kai 
įkūriau I-ją lietuvių draugovę, ar joje buvo kitų pa
tyrusių vadovų? — Deja, nebuvo. — Tai kaip galė-

Neša dovanas konkurso laimėtojams. Konkursas buvo sunkus, bet 
ir dovanos nelengvos. Nuotr. Vl.Vijeikio

jau pats vienas mokyti ir vadovauti d-vei? — Jau
čiau būtiną reikalą ir dirbau. — Kokio amžiaus tuo
met buvau? — 16 metų. — Vaje, tai buvo labai sun
kus darbas tokiam jaunam ir vienam! — Mieli bro
liai, skautybė juk yra jaunųjų sąjūdis, gyvenimas ir 
darbas. Kai davęs Skauto Įžodį įsipareigoji vykdyti 
10 Skauto Įstatų, tuomet ir didžiausi darbai nėra 
sunkūs. Jaunas idealistas viską gali! Ir jūs nuošir
džiai stenkitės vykdyti Skauto Įstatus. Tuomet atsi
ras sumanumas, pasiryžimas ir energija. Mes skau
tai, jaunieji ir senieji, privalome su dideliu pasi
šventimu tarnauti Dievui, nelaimingajai mūsų Tė
vynei ir Artimui. Ir t.t.

Toks pokalbis su smalsiais skautais suteikė man 
didžiausio malonumo ir pasigėrėjimo. Tuo labiau,' 
kad tokių dalykų nė vienas skautų vadas nebuvo 
klausinėjęs. Jeigu jauni skautai domisi tokiomis Lie
tuvos skautijos praeities smulkmenomis, tai geras 
ženklas: jie įvertina sunkią LSS pradžią ir brangi
na savo organizaciją. Atseit, iš praeities semiasi 
stiprybės.

Taip skautaujantis mūsų jaunimas JS-je reiškė sa
vo nuotaikas, idealus, bendrus tautos siekius, vil
tis ir prašė Dievo palaimos. Jei lietuviškojo skau- 
tavimo 45 metų sukaktis, šauniai paminėta svetimo
je žemėje, atskleidžia tokią LSS vienetų dvasią, tas 
rodo, kad lietuviškoji skautybė tebetarnauja lietu
vių tautos kultūros uždaviniams vykdyti ir LSS te- 
beugdo atžalyną Lietuvos ateičai ir jos idealams 
seikti.

Šis "Skautų Aido" numeris skiriamas Jubilie
jinei Stovyklai paminėti (Red.).
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SVEIKINIMAI JUBILIEJINEI STOVYKLAI

... Bent šiuomi giliai nuoširdžiai sveikinu Stovyklos dalyvius Lietuvių Skautų 
Jubiliejinių metų proga. Linkiu gražaus stovyklavimo, iškilmingų sukakčių sėkmingo 
minėjimo, ir sustiprėjus kūnu, dvasia ir idealais grįžti į savo aplinką į didįjį darbą 
talkininkauti atnaujinti pasaulio veidą.

Malonėkite priimti mano geriausius sveikinimus ir gilios pagarbos pareiškimą.
Jūsų J. Rajeckas

Lietuvos Atstovas

... Nuoširdžiai sveikinu Lietuvių Skautų Jubiliejinę Stovyklą ir josios vadovus 
bei dalyvius ir linkiu pasisemti naujų jėgų ateities veiklai.

Senjoras kun. A. Keleris
... Jubiliejinių Sąjungos metų proga, Lietuvių Evangelikų Reformatų Tremtyje 

ir savo vardu širdingai sveikinu Lietuvių Skautų Sąjungą ir linkiu sėkmės ir ištver
mės siekiant savo užbrėžto tikslo.

Kun. Stasys Neimanas
Liet. Ev.-Ref. Superintendentas Tremtyje

... Lietuviškoji skautija Nepriklausomos Lietuvos laikais atlikusi didelį vaid
menį mūsų mokyklinio jaunimo auklėjime, o čia išeivijoje, varo didelį ir platų barą 
lietuviškos kultūros kultivavimo ir lietuvybės išlaikymo priaugančiose kartose darbą.

Priimkite mano ir visos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos kuo geriau
sius linkėjimus visai Jubiliejinei stovyklai, o tuo pačiu ir lietuviškai skautijai. Tegul 
nepritrūksta energijos nei ištvermės besidarbuojant mūsų kenčiančios tautos gerovei.

Jūsų dr. J. Sungaila 
P.L.B-nės Valdybos Pirmininkas

... Tad atsiliepiu į Jūsų Stovyklą tik savo žodžiu ir širdimi.
Skautai yra verti gero žodžio, nes įsipareigoja geriems darbams. Mokydamiesi 

mylėti Dievą ir savo artimą, jie neleidžia gęsti nė Lietuvos meilei, kurią plėšia slen
kąs laikas, tolimi plotai ir nesibaigią tremties metai.

štai kodėl Jūs esate brangūs tautinės lietuvių bendruomenės nariai, nes orga
nizuotu būdu vykdote jos siekimą — lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir 
būt! Tai nelengvas uždavinys svetur. Dėl to juo labiau esate verti dėmesio ir pagarbos. 
Jūsų jaunų širdžių tėvynės meilė yra laisvos Lietuvos prisikėlimo viltis, dėl to taip 
pat Jums sveikinimai bei linkėjimai plaukia iš mūsų širdžių.

Jūsų Stasys Barzdukas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Tarybos Prezidiumo Pirmininkas

Sesės ir Broliai,
Tebūna giedrios Jūsų stovyklos dienos, lydimos džiugios darbingos nuotaikos. 

Nuo Atlanto pakrančių tebanguoja Jūsų dainos ir šūkiai ligi Baltijos krantų. Mūsų 
skautijos jubiliejus ir ši stovykla tesutelkia gražiausias jaunatvės jėgas našiam skau- 
tavimui ateityje. Visoms ir visiems Dievo palaimos!

v. s. Kun. St. Yla
Seserijos Dvasios Vadovas

... Savo mintimis bent būsiu Stovykloje su mielu lietuvišku jaunimu. Būkit ma
lonūs mano vardu pasveikinti visus skautus ir jų vadus. Kol veiks lietuvių skautai, 
kol liepsnos jų laužas ir lietuviška daina, tol dar nebus mirusi Lietuvai mūsų emigra
cija!

Geriausio pasisekimo Stovyklai ir visiems jos dalyviams.
Budėkime!

Steponas Kolupaila 
Skautininkas

... Maži ir didesni asmeniniai reikaliukai taip susidėsto, kad drauge su visais 
broliais — sesėmis šios didžiosios šventės švęsti neteks. Tačiau per daug nusiminti ne
tenka, nes jaučiu, kad tas didžiulis ryšys, kuriuo prisirišau prie skautų organizacijos 
beveik prieš 40 metų, mane tvirtai jungia ne tik su Jumis visais, bet ir su likusiais 
Lietuvoje, kenčiančiais Sibire ir netgi su jau žuvusiais bei mirusiais broliais-sesėmis.

Esu gliai įsitikinęs, kad musų organizacija graži ir kilni: jos per 45 metus at
likti darbai kalba už skautybės naudą ne tik jaunimui, bet ir mums, senimui. Tai tegu 
auga-bujoja lietuviška skautybė ir tegu jauna, galinga ir graži grįžta į Gimtąją Lie
tuvą, kurioje ji buvo pradėta.

Drauge su Jumis vis dar budėdamas
v. s. B. Kviklys

... Per tolimus vandenynus tiesdamas savo kairiąją nuoširdžiai sveikinu Jus vi
sus, Sesės ir Broliai, suskridusius iš Amerikos ir Kanados žemyno į Jubiliejinę Sto
vyklą linkėdamas saulėto, sėkmingo stovyklavimo! Savo širdimi, savo mintimis esu 
pas Jus drauge, tiek prie laužo, tiek pasitarimuose svarstant mūsų brangios sąjungos 
problemas. Drauge jungiuos į nepalaužiamą viltį dėl mūsų Tautos išlikimo ir jos pri
sikėlimo LAISVĖN!

Broliškai Jūsų v. s. A. Krausas
7
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8

SVEIKINIMAI...

... Sveikinu visus sulėkusius į šią 1963 metų Jubiliejinę Stovyklą. Skautybės 
idėja iškilo Baden-Powell’io minty, kai jo suorganizuotas jaunimas ryžtingai ir suma
niai padėjo apginti anglų kolonijos tvirtovę - Mefeking’ą. Šiandien mes lietuviai stovi
me prieš dar žiauresnę tikrovę. Šiandie yra svetimųjų apgulta ne keno nors nuošali 
kolonija, bet mūsų Tėvų Šalis! Jos priešai siekia net jos vardą iš žemėlapio ištrinti. 
Skautija, jei kada — tai ypač šiandieną reikalinga Lietuvai. Tėvų kraštas šaukiasi 
Mefekingo gynėjų!

Jaunime! Jei Tau pritruks heroizmo, tai kas begelbės Lietuvą ir lietuvį?
Vis budžiu!

Profesorius Jonas Kuprionis 
Buvęs Vyriausias Skautininkas

... Malonėkite priimti širdingus sveikinimus ir linkėjimus tiek nuo mūsų as
meniniai, tiek nuo Chicagos Lietuvių Skautams Remti Draugijos ...

Dr. S. ir O. Biežiai
... Siunčiu Jums visiems daugybę sveikinimų ir linkėjimų. Tikiu, kad ir mano 

didžiausias troškimas — pamatyti Jus stovyklaujančius Laisvoje Lietuvoje — kada 
nors išsipildys. Savo mintimis ir širdim būsiu su Jumis dažnai!

Su pagarba,
John J. Kazanauskas

Mutual Federal Savings Prezidentas
Sveikiname visus Jubiliejinės Stovyklos proga!

Dr. S. ir M. Budriai
... Kai vakaro sutemose žiūrėsit į gęstančias laužo žarijas ir, “Ateina naktis” 

aidams nuskambėjus spausite vienas kitam ranką tardami “labanaktis”, mes, Austra
lijos sesės ir broliai, stovėsime jūsų tarpe drauge budėdami.

v. s. V. Neverauskas
LSS Australijos Rajono Vadas

... Mes, užbaigę savo Jubiliejinę Stovyklą, mintimis ir širdimi esame su Jumis 
ir kartu budime Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnyboje. Leiskite šia proga man pasvei
kinti buvusius Anglijos Rajono Seses ir Brolius, kurie dabar gyvena JAV ir dalyvauja 
LSS Jubiliejinėje Stovykloje. Budžiu!

s. J. Alkis
LSS Anglijos Rajono, Vadas

... Negalėdamas asmeniškai atvykti į Jubiliejinės Stovyklos atidarymą, siunčiu 
broliškus sveikinimus visai musų mielai skautiškai šeimai ir linkiu pasisemti stovyk
loje daug gėrio, grožio ir nepalaužiamos stiprybės puoselėti lietuvybę visur ir visada.

Budžiu! Nuoširdžiai ir visad su Jumis
v. s. A. Venclauskas

... 45 metų Jubiliejaus proga, nuoširdžiausi skautiški linkėjimai nuo tolimojo 
mėlynojo Pacifiko krantų!

Vis budžiu! s. Pr. Pakalniškis 
LSS Ūkio skyriaus vedėjas

Nuoširdžiai sveikindamas Jubiliejinės Skautų Stovyklos vadovybę ir skautiškąjį 
jaunimą, džiaugiuos, galėdamas bent šiek tiek pasitarnauti Dirvos puslapiais gražiam 
skautijos tikslui.

Linkėdamas ne tik giedros danguje, bet ir stovyklautojų širdyse, lieku jus 
gerbiąs.

J. Ciuberkis
Dirvos Redaktorius

45 metų Jubiliejine proga visus Jubiliejinės Stovyklos narius sveikina Anglijos 
Rajono Vadovai, Skautai ir Skautės. Linkima Jums skautiškos šeimos dideliame susi
būrime sutvirtinti savo skautišką - lietuvišką dvasią ir tegu laužo liepsna skiepija Tė
vynės meilę ir žadina Jus amžinam skautybės darbui.

s. G. Zinkienė
Anglijos Rajono Vadeivė

Welcome - this is your sixth year at Camp Child! The camp itself has been 
operating for thirty years, and your own scouting is celebrating its forty - fifth year, 
so this is an important birthday. The past should be rear sight to steer the foresight. 
Both the past and the future steer the events to come. The motto of Camp Child is 
contained in the pledge, “Make camp the best place in the world for the other fel
low”, then you will have a good time too.

' W. R. Spiers, Scout Executive 
Boy Scouts of America

, Our best and sincerest wishes for the success of your anniversary jamboree.
Hilda Kuutma

Estonian Girl Scouts
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SVEIKINIMAI...

... I wish to send to all of you the best wishes and our sentiment of sisterhood.
Helena Grazynska 

Commissioner for Polish Boy 
Scouts and Girl Guides

... Please accept our most sincere best wishes on this 45th anniversary. We 
hope that your Jamborette will be a success and that it will bring new strenght and 
inspiration to your organization.

Nathalie Baratoff 
Russian Scouts in Exile

From the Latvian Girl Guides I am sending you our greetings and best wishes 
on your 45th anniversary since the founding of your Association.

Elizabeth Laufers 
Latvian Chief Guide

Jubiliejinėje Stovykloje išsirikiavę paradui - Vytauto Didžiojo skautų draugovė iš Clevelando. Iš kairės stovi: M. Jakulis , J. 
Grigaliūnas, K. Sušinskas, J. Ežerskis, G. Matulevičius, A. Pliodzinskas, V. Pazemis, V. Gatautis, G. Lazdinis, v.si. K. Gaižutis, 
si. V.Janu’skis ir kt. Nuotr. V.Kizlaičio.

Broliai gretose . ..
Nuotr. B. Kerbelienės

9
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MAŽASIS LOMBARDIJOS ŽVALGAS

1859 metais, einant karui už Lombardi
jos atvadavimą, kelios dienos po kovos 
prie Solferino ir San Martino, kur pran
cūzai su italais buvo nugalėję austrus, vie
ną giedrų liepos mėnesio rytą mažas italų 
raitelių būrelis pamažu slinko apleistu 
šunkeliu j priešo pusę, domiai stebėdami 
apylinkės laukus. Būrelį vedė karininkas su 
viršila. Visi žiūrėjo įsmeigę akis tolyn 
prieš save ir ėjo tylomis, ruošdamiesi 
kiekvieną minutę išvysti baltuojant pro 
medžius priešų avanpostų eiles.

Taip jie prijojo mažutę uosiais apau
gusią kaimo trobelę, priešais kurią sto
vėjo vienui vienas kokių dvylikos metų ber
niukas. Jis drožinėjo peiliuku nedidelę ša
ką, norėdamas pasidaryti iš jos lazdutę. 
Iš vieno trobelės lango plevėsavo didelė 
trispalvė vėliava. Aplinkui nieko nebuvo: 
žmonės, iškabinę vėliavą, patys pabėgo 
pabūgę austrų.

Vos išvydęs raitelius, berniukas me
tė šalin lazdą ir nusiėmė kepurę. Tat 
buvo gražus berniukas, drąsiu veidu, di
delėmis žydromis akimis, šviesiais ir il
gais plaukais, apsivilkęs vienais marški-

Vilkiukų dr-vė Jub. Stovykloje. 
Dešinėje vilkiukų pastovyklės virš, 
s. J.Dambaras.

Nuotr. B. Kerbelienės
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O kas čia parašyta? .. Vidurio JAV rajono vilkiukų ir paukšty
čių Jub. Stovykloje Vidurio Rajone. Nuotr. VI. Vijeikio

vo žema; nuo stogo matėsi tik nedidelis 
žemės sklypelis.

- Reikia į medį įlipti, - tarė sau ka
rininkas ir nusileido.

Kaip tik prieš pat svirną augo labai 
aukštas ir lieknas uosis, kurio viršūnė 
nyko žydrumoje. Karininkas valandėlę pa
galvojo, žiūrėdamas į medžius ir į karei
vius. Paskum ūmai paklausė berniuko:

- Geros tavo akys, berniuk?
- Mano? - atsiliepė vaikas. - Aš žvirb

lį už mylios įmatau.
- Galėsi įlipti į šito medžio viršūnę ?
- Į šito medžio viršūnę ? Po pusės mi

nutės ten būsiu.
- Ir mokėsi apsakyti, ką pamatęs? Ar 

nėra kurioje pusėje austrų, ar nematyti su
keltų dulkių, spindinčių šautuvų, arklių?

- Žinoma, mokėsiu.

niais, pro kuriuos matėsi plika krūtinė.
- Ką čia veiki ? - paklausė kari

ninkas, sustabdydamas arklį. - Kodėl ne
pabėgai su savo tėvais ?

- Aš neturiu tėvų, - atsiliepė berniu
kas. - Esu našlaitis. Bent kiek visiems 
dirbu. Pasilikau, nes norėjau pamatyti karą.

- Ar nematei praeinant austrų ?
- Ne, jau trys dienos kaip nieko ne

mačiau.
Karininkas kiek laiko pamąstė. Paskum 

nušoko nuo arklio ir, palikęs kareivius, 
atsikreipusius veidais į priešo pusę, įėjo į 
trobelę ir, užlipo ant stogo . . . Trobelė bu-

Mažieji su stovyklos uniformom patenkinti 
vykia.

. Vid. ra j. Jub. Sto- 
Nuotr. Vi. Vijeikio

Pačios jauniausios stovyklautojos vilkiukų ir paukštyčių Jub. Sto
vykloje Vidurio rajone. Nuotr. Vi. Vijeikio

- Ko norėsi už tą darbą?
- Ko norėsiu? - ištarė berniukas šyp

sodamasis. - Nieko. Dar ko čia! Kad tai 
būtų vokiečiams, nieku būdu nepadaryčiau , 
bet saviesiems! Juk aš lombardas.

- Na, gerai. Tai lipk.
- Vieną valandėlę, tuoj tik nusiausiu.
Nusimetė batukus, susiveržė kelnių 

dirželį, metė ant žolės kepurę ir įsikibo 
rankomis į medžio liemenį.

- Bet paklausyk ... - sušuko karinin
kas, mostelėjęs ranka, lyg būtų norėjęs 
jį sulaikyti netikėtos baimės pagautas.
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Mums jau gana ... Nuotr. Vl.Vijeikio

Vaikas apsigręžė ir klausiamai žiū
rėjo savo gražiomis dangaus varsos akimis.

- Nieko, - pasakė karininkas. - Lipk.
Vaikas vikriai kaip katė nusliuogė į 

viršų.
- Žiūrėkite aplinkui, - suriko kari

ninkas kareiviams.
Po valandėlės berniukas pasiekė pačią 

medžio viršūnę. Šakos dar dengė jo kojas, 
bet visas liemuo buvo lauke, ir saulė auk
sino šviesius jo plaukus. Karininkas vos 
begalėjo jį įžiūrėti, toks mažas jis atrodė 
iš apačios.

Pasiruošę laužo pasirodymui Jub. Stovykloje.
Nuotr. B. Kerbelienės

Sportuojame........  Nuotr. Vl.Vijeikio

- Žiūrėk tiesiai prieš save, tolyn, - 
sušuko karininkas.

Kad galėtų geriau matyti, berniukas 
atitraukė vieną ranką nuo medžio ir prisi
dėjo prie kaktos.

- Ką matai? - paklausė karininkas.
Berniukas palenkė veidą į jo pusę ir, 

sudėjęs delną triūbele, atsakė:
- Du raitelius ant baltuojančio kelio.
- Toli ?
- Už pusės mylios.
- Joja?
- Ne, stovi.
- Ką dar matai? - valandėlę patylėjęs 

vėl paklausė karininkas. - Pažiūrėk deši
nėn.

Berniukas atsikreipė į dešinę. Paskum 
tarė:

- Greta kapinių, tarp medžių kažkas 
spindi. Tu r būt, durtuvai.

- Žmonių nematyti ?
- Ne. Jie bus susislėpę javuose.
Tuo tarpu aukštai ore aštriai suzvimbė 

kulka, nukritusi toli už trobelės.
- Lipk žemėn, vaikeli! - šaukė kari

ninkas. - Tave pastebėjo. Daugiau nieko 
nereikia. Lipk greičiau.

- Aš nebijau, - atsiliepė berniukas.
- Lipk žemėn, - pakartojo karininkas.

- Ką dar matai, kairėje?
- Kairėje?
- Taip, kairėje.
Berniukas pasuko galvą kairėn. Tuo 

tarpu pasigirdo jau žemiau antras, dar aš
tresnis, zvimbimas. Berniukas visas krūp
telėjo.
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- Žiūrėk tik! - sušuko. - Jie taiko 
tiesiai į mane.

Kulka buvo pralėkusi pro pat jo veidą.
- Žemyn! - suerzintu ir liepiamu bal

su suriko karininkas.
- Tuojau lipu, - atsakė vaikas. - Bet 

medis mane gina, nesibijokite. Norite ži
noti, kas kairėje?

- Taip, kairėje, - atsiliepė karininkas .
- Bet lipk.

- Kairėje, - ėmė sakyti vaikas, atsi
kreipęs j tą pusę, - ten, kur koplyčia, man 
rodos, aš matau ...

Aukštai pasigirdo trečias pasiutiškas 
zvimbimas, ir beveik tuo pačiu metu ber
niukas pradėjo leistis žemyn, iš pradžių 
graibydamasis už kamieno ir šakų, bet 
paskum ūmai puolė išskėtęs rankas stačia 
galva.

- Prakeikimas! - išrėkė pribėgdamas 
karininkas.

Berniukas parkrito aukštielninkas ir 
dabar gulėjo paslikas, ištiestomis išilgai 
kūną rankomis. Kraujo čiurkšlelė bėgo iš 
krūtinės, kairėje.

Viršila su dviem kareiviais tuojau nu
šoko nuo arklių. Karininkas pasilenkė ir 
praskleidė marškinėlius. Kulka buvo pa
taikiusi j kairįjį plautį.

- Mirė! - suriko karininkas.
- Ne, gyvas! - atsiliepė viršila.
- O! Vargšas vaikelis!Narsus vaikelis!

- šaukė karininkas. - Nesibijok, tave išgy
dys !

Bet kol jis taip kalbėjo ir skepetaite 
laikė užspaudęs žaizdą, berniuko akys ap
temo ir galva nusviro. Jis mirė.

Karininkas išbalo ir valandėlę į jį žiū
rėjo. Paskum atsargiai padėjo jo galvą ant 
vejos, atsistojo ir vėl pažvelgė. Viršila su 
dviem kareiviais taip pat nejudėdami žiū
rėjo į jį; visi kiti stovėjo atsikreipę į prie
šo pusę.

- Vargšas berniukas! - skurdžiu balsu 
atkartojo karininkas. - Vargšas narsus 
vaikelis!

Paskum pribėgo prie trobelės, nuka
bino nuo lango trispalvę Italijos vėliavą ir 
pridengė ja mažąjį negyvėlį, palikdamas 
atskleistą tik veidą. Viršila surinko ir su
dėjo šalia vaikelio jo batukus, kepurę, laz
delę ir peiliuką.

Kiek laiko visi pastovėjo tylėdami. Pas
kum karininkas atsikreipė į viršilą ir tarė 
jam:

- Kūno paimti atsiųsime iš karo ligo
ninės. Jis mirė kaip kareivis, kareiviai jį 
ir palaidos.

Tą pasakęs jis pasiuntė ranka berniu
kui pabučiavimą ir sušuko:

- Ant žirgų !
Visi užšoko raiti, būrelis pasijudino ir 

nutraukė savo keliu. Ir po kelių valandų ma
žajam negyvėliui buvo atiduota karo pagarba.

Saulei leidžiantis ištisa italų avan- 
postų eilė nužygiavo link priešo, ir tuo par 
čiu takeliu, kuriuo rytą prajojo mažas rai
telių būrelis, dabar dviem vorom ėjo visas 
pulkas bersaljerų. Vos prieš keletą dienų 
jis buvo garbingai apšlakstęs savo krauju 
San Martino kalvas.

Žinia apie berniuko žuvimą pasiekė ka
reivius dar prieš jiems apleidžiant stovyk
lą. Takas, pagal kurį sroveno upelis, ėjo 
pro pat trobelę. Kai pirmieji karininkai iš
vydo lavonėlį, gulintį prie uosio kamieno ir 
užklotą trispalve vėliava, jie atidavė jam 
pagarbą kalaviju. Vienas iš jų pasilenkė 
ties gėlėmis apaugusiu upelio krantu, nus
kynė keletą gėlių ir numetė jas. Tada visi 
bersaljerai, kurie ėjo pro šalį, ėmė raut 
gėles ir mesti jas negyvėliui. Po kelių mi
nučių berniukas buvo visas apklotas gėlė
mis, ir praeidami karininkai ir kareiviai 
davė jam pagarbą, sakydami:

- Vyras, mažasis lombardas! Sudie, 
vaikeli! Valio! Garbė tau! Sudie!

Vienas karininkas metė jam savo gautą 
už narsumą medalį, kitas priėjo ir pabu
čiavo jo kaktą.

O gėlės vis krito ir krito ant jo plikų 
kojų, ant kraujuotos krūtinės, ant šviesia
plaukės galvelės. Ir jis miegojo ten, varg
šas vaikelis, žolyne, po apklojusia jį vė
liava, išblyškusiu ir šypsančiu veidu, ta
rytum girdėdamas tuos pasveikinimus, ir 
laimingas galėjęs atiduoti gyvybę už savo 
Lombardiją.
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SKILČIŲ SILUETAI

14
YAKMU.
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SKYRIŲ TVARKO PS. R. PAKALNIS, 20 OAK LEAF DR., WATERBURY 8, CONN.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

18. For m a
Pašto ženklai paprastai yra keturkampės formos, 

dažniausiai pailgos Į viršų. Kartais jie yra pailgi j 
šonus. Dažniausiai sutinkamas, galima sakyti klasi
kinis pašto ženklų dydis yra 2 x 2/2 cm į viršų arba 
j šonus. Tačiau labai dažnai sutinkami didesnio ar 
mažesnio formato pašto ženklai.

Kai XIX amžiaus pabaigoje buvo pradėti leisti 
vadinami jubiliejiniai pašto ženklai, arba pašto 
ženklai su gražiais gamtos vaizdais ar atžymintieji 
kokius nors svarbius Įvykius, jie dažniausiai būdavo 
didesnio formato (pvz. 4x2X cm dydžio ar pan.).

Be keturkampės, gana dažnai yra vartojama tri
kampė forma (kampas į viršų arba Į apačių). To-

Keistos formos pašto ženk
las. Monaco, 1955 mt.

kius pašto ženklus galima suplėšyti porelėmis, ku
rių vienas ženklas būna Į viršų, kitas į apačių, ar
ba sukibę pagrindais. Pvz., Lietuva yra išleidusi 
net penkias trikampių pašto ženklų laidas.

Be trikampių, pasitaiko ir rombo formos pašto 
ženklų (rombas į viršų arba Į šonus), pvz., Lietu
vos pašto ženklų serija, skirta Klaipėdos atvadavi
mui paminėti 1923 m.

Paskutiniais laikais pasitaiko labai didelio forma
to pašto ženklų: ilgų, siaurų, aukštų ir pan., arba 
kurių piešinys uždėtas ant kelių pašto ženklų. To
kius pašto ženklus reikia rinkti grupėmis po kelis, 
kad išeitų pilnas piešinys.

Kartais spaustuvėse pašto ženklų klišės sudeda
mos viena teisingai, kita apversta, tuomet gaunama 
porelė, vadinama tete-beche, arba paliekami tuš
ti tarpai, tuomet pašto ženklai būna su priedėliais, 
arba sudedami Įvairių spalvų ar verčių pašto ženk
lai, tuo gaunant naujas kombinacijas.

Ant. Bernotas

XI-JI PASAULINĖ
JAMBOREE - GRAIKIJOJE

Su pasisekimu ir pasididžiavi
mu prabėgo, vienuoliktoji pasau
linė skautų Jamboree Maratone - 
Graikijoje. Sutraukusi virš 14.000 
skautų, atstovaujančių net 94 
valstybes, savo tarpe turėjo ir lie
tuvių skautų reprezentacinę skil
tį, kurie gražiai ir garbingai ats
tovavo savo gimtų šalį ir jos 
spalvas.

Graikijos vyriausybė, pagerb
dama ta didžiuli pasaulio skautų 
susibūrimų ir norėdama tų faktų 
Įamžinti, išleido penkių pašto 
ženklų serijų 1963 m. rugpjūčio 
mėn. 1 d. Šioji data sutampa su 
oficialiu Jamboree atidarymu.

1.00 Drachma vertės ženklas 
vaizduoja “Atėnai prieš aušrą” 
paveikslų pieštų 1872 metais, 
vandeniniais dažais, paties skau- 
tybės Įkūrėjo, lordo Baden - Po

well. Paveiksle matomas Akropo
lis su savo apylinkėmis.

1.50 Drachmae vertės ženklas 
savo tamsiai mėlyname fone turi 
auksinės spalvos Boeotų skydų, 
kurio centre yra pasaulinis skau
tų ženklas. Skydas ir pasaulinė 
skautų lelija simbolizuoja jauni
mo apsaugų nuo įvairių blogy
bių.

3.00 Drachmae vertės ženklas 
yra skirtas pagerbimui skautybės 
Įkūrėjo lordo Baden - Powell gar
bei ir Athanassios Lefkadites, 
graikų kūno kultūros profeso
riaus, kuris taip pat yra ir Grai
kijos skautų kūrėjas (1910 m.).

4.50 Drachmae ženklas vaiz
duoja skautų trimituojantį sraigės 
kiautu. Šio žehklo paveikslu pa
imta tikra nuotrauka, kada pir
mu kartu buvo pakelta skautiška 
vėliava prirengiamoje Jamboree 
stovykloje 1962 metais.

Šių skautiškųjų pašto ženklų 
išleidimas pasiskirsto sekančiai: 
1.00 Drachmae vertės išleista 
2.500.000; 1.50 Drachmae vertės 
išleista 3.000.000; 2.50 Drachmae
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APYSAKA____________________________ALVYDAS TAUTKUS
(Tąsa iš p r. n r. )

Senis Dauginis paėmė iš Petro armoniką. Atsisė
do ant gaubriuko, sukryžiavo kojas ir ėmė groti. 
Linksmos polkos garsai pasklido paupyje, ir jauni
mas susikabino šokti. Tik ką nuplautoje klebono 
pievoje šokti buvo lengva. Basos ir vyžotos kojos 
lengvai šokinėjo taktan.

— Ū-ū-ū-ū! — šaukė ne vienas šokdamas.
Kitam nereikėjo abiejų kojų. Šoko ant vienos, su

ko merginą apie save, sukaitęs ir raudonas.
Jaunimo buvo daug. O ir senesnių, apsėdusių šo

kančiuosius netrūko. Vieni iš jų papsėjo pypkes, ki
ti būreliais šnekučiavosi. Garsas apie ruošiamą kle
bono pievoje gegužynę greitai buvo pasklidęs po 
apylinkes ir sutraukė tikrai nemažą būrį valstiečių. 
Ne vienam buvo įdomu pamatyti vyrus, užėmusius 
miestelį ir išvaikiusius maskolius. Ne vienam atro
dė, kad visa tai kaip sapnas, kaip pranašystė, taip 
neseniai skelbta šventoriuje ir per pamokslą. Ne 
vienam, abejojusiam pergale ir nėjusiam su kitais i 
girią, buvo lyg gėda. Bet visi džiaugėsi, visi links
minosi, viešiems užteko kantrybės perdaug nesigin
čyti.

Petras šoko su Anele. Nardė minioje, suko mer
gaitę, kaip įmanydamas, nukritusiais ir nuo prakai
to sušlapusiais plaukais.

Ignas šokino Ašokliu Daratėlę, labai gražiai su
dėta ūkininkaitę, tik kiek žvairakę.

Sauginas buvo apsuptas senesniųjų. Jis visiems 
rodė auksinį pinigą, gautą iš Bogušo kaip laimėji
mo ženklą... Visi stebėjosi, traukė pečiais, purtė 
galvas. Šitokio pinigo dar niekas nebuvo matęs. Už 
jį, tur būt, galima labai daug nupirkti. Ir anų akyse 
Sauginas iš karto rodėsi turtingas, o kaip viršaitis, 
ne labai ir prieinamas. Bet Sauginas pats nesiskyrė 
nuo kitų. Koks buvo, toks ir liko. Didžiuotis jam 
vienam geriau sekėsi, negu tarp draugų.

Po šokių Petras Anelę nusivedė prie gluosnių, ku
rių šakos mirko upės vandenyje ir liemenys pavirtę, 
tartum šokti per upę pasiruošę. Čia buvo daug vė
siau, čia atėjo ir daugiau jaunimo, sėdo ant upės 
kranto, nuleido kojas ir jas siūbavo. Ilgesnės už
griebdavo ir vandens paviršių.

Anelė atsirėmė į gluosnį, visa sukaitusi ir šlapia. 
Petras permetė ranką per gluosnio šaką ir pasika
binęs ilsėjosi.

— Tegu ji bala, tą senį Dauginį... — tarė Petras.
— Seniai taip smagiai bešokau ... — atsakė Anelė.
Jiedu žiūrėjo vienas į kitą, nieko nebesakydami. 

Nebuvo jiedviem apie ka perdaug kalbėti, kaip pa
prastai. Anelė visada būdavo labai mažų norų — 
tik būti kartu su Petru, kartu Šokti, kartu dainuoti. 
Petras su Anele jautėsi savas. Drauge Miškaičiuose 
augo, draugė ganė, kaimynystėje gyveno. Jau vie
nas kitą kaip nuluptą pažinojo. Jokių galvosūkių, 
jokių rūpesčių jie neturėjo. Viskas darėsi tartum sa-

vertės išleista 2.500.00; 3.00
Drachmae vertės išleista 2.50.000 
ir 4.50 Drachmae vertės išleista 
1.500.000.

Vienas USA doleris yra 29.85 
drachmae vertės.

Ženklų dydis 26 x 42 mm. 
Ženklai atspausdinti ofsetu ir vra 
daugiaspalviai. Oficialiai ženklų 
kursavimo laikas yra nustatytas 
iki 1964 m. liepos mėn. 31 d. 
Graviravimo darbus atliko A. 
Tassos. Spausdino Asnioti - Elka, 
grafikinio meno bendrovė - Atė
nuose.

Be šių ženklų dar yra išleista 
ir “Pirmos Dienos Vokai”. Voko 
piešinyje yra matomas bėgantis 
skautas, nešantis skydą (1.5 v. 
ženklas), kurio šešėlyje matomi 
Maratono bėgiko kontūrai. Tolu

moje matyti palapinės ir vėlia
vos. Be to, dar buvo išleistas ir 
specialus tos dienos antspaudas.

Be filatelinės vertės dalykų 
dar buvo išleista įvairių leidinė
lių, atviručių bei brošiūrėlių. Iš 
jų viena paminėtina yra išleista 

anglų ir graikų kalbomis, kelioli
kos puslapių dydžio, kuriame be 
ženklų aprašymo yra ir visi paš
to ženklai atspausdinti naturalė- 
ms spalvomis. Ši brošiūrėlė yra 
išleista Graikijos Paštų Valdybos.
*) 2.50 Drachmae vertės ženklas savo 
paveiksle turi Vyriausią Graikijos 
skautų vadą princą Konstantiną.

16

18



vyr. sk. L.Katauskaitė ir ps.Č.Kiliulis š.m. rugpiūčio 24 d. sukūrė 
skautišką šeimą. Abu jaunavedžiai ilgą metų eilę dirba Bostono 
skautų-čių vienetuose. Nuotr. R. Bričkaus

vaime, lyg laikas ar kažkas kitas nematomo juos vis 
artintų be jų pačių pastangų.

Ignas stovėjo kiek atokiau ir tarpais šnairavo j 
juos, Jis pavydėjo Petrui jo gražios išvaizdos, dėl 
kurios visos kaimo mergos alpdavo. O jis buvo ne
koks. Raupų ligos žymės sugadino veidą, ir nebeat
minė, kada jo veidas kitoks buvo. Iš jo apatinės, 
perdaug nukritusios lūpos jau piemenys juokdavo
si ir sakydavo “Ignelis Arklialūpis”. Bet, kai vieną 
kartą jis gerai išdirbo piemenims kailį, tie liovėsi 
jį taip negražiai pravardžiavę, ir niekas daugiau jo 
taip nešaukė.

— Ei, mergos!.. — šaukė kažkas nuo pievos, — 
ateikite, pašoksim Žilvitį, kol Dauginis pypkę 
baigs.

Poilsiautojai pakilo bėgti. Petras čiupo Anelę už 
rankos ir tempė, bėgdamas pats, kiek kojos kerta.

— Na, kuri pora greičiau! — vėl kažkas šūktelėjo.
— Petrai nepasiduok! — rėkė vyrai.
Petras buvo pirmasis. Vyrai rėkė ir plojo. Anelė 

šniokštė uždususi.
— Matai, matai, visur pirmas, — gyrė seniai Pet

rą, kraipydami galvas.
Susidarė didelis ratelis, ir jaunimas ėmė šokti Žil

vitį. Daina aidėjo, daina skriejo per laukus, drebi
no žemę. Trypė kojos pievą, suko vyrai merginas, 
klegėjo visas paupys.

Nuo kalnelio nusirito ir klebonas. Atsistojo nuo
šaliau ir klausėsi, stebėjo, lazdos galą į žemę įrė
męs ir sukdamas delne slidžią rankeną. Prie jo nu
žemintai nuėjo keli sodiečiai ir kažką pritardami 
linkčiojo, kai jis jiems pasakojo.

Saulė jau slinko žemyn. Skaisti ir didelė, nušvies
dama vakarų tolimus laukus, lengvai šiurenantį va
sarojų, siųsdama paskutinius kaitros spindulius 
džiūstančiam šienui, kuris kvepėjo kaip medus.

Po vieno kito šokio Sauginas sušaukęs apie save 
jaunimą, tarė:

— Gražiai pašokote, gražiai pasilinksminote, net 
mūsų klebonas negali atsistebėti, bet dabar jau lai

kas skirstytis. Nebegalima ilgiau vakaroti. Vyrams 
reikia sustiprinti sargybas nakčiai, arklius paganyti, 
kai kam į Vybradus važiuoti geresnių drabužių at
vežti . . . Taigi, ačiū už linksmą gegužynę... Ry
toj sekmadienis, visi sueisime padėkoti Dievuliui 
už laisvę ....

Tingiai jaunimas skirstėsi, slinko į kalnelį, palik
dami nutryptą aikštelę, upę ir į ją žiūrinčius gluos
nius.

— Palydėti negalėsi? — pasiteiravo Anelė, eida
ma su Petru.

— Eik su visais... negaliu palikti savo vyrų...
Prie klebonijos ant vieškelio jiedu išsiskyrė. Ane

lė nuėjo su būriu Miškaičių merginų ir senesnių vy
rų, Petras nešėsi armoniką į paštą. Ėjo vienas ir su
simąstęs. Galvoj dūzgė gegužynė.

Tuo metu, kai prasidėjo gegužynė, Jurgis jau bu
vo Sarvicuose. Kaip žinome, tėvo siųstas jis nuėjo 
į kleboniją ir pasakė, kad viršaitis prašęs vėliavos, 
kurią reikėtų miestelyje iškelti. Bogušui patiko šis 
sumanymas, ir jis pagyrė Sauginą. Jis liepė Jurgiui 
pakinkyti arklius — jie grįšią į Sarvicus savo karie
ta, o paskui Jurgiui duosią arklį, ir jis raitas su vė
liava galėsiąs joti į miestelį. Jurgiui tai atrodė fan
tastiškas planas, ir jis šoko prie arklių ir karietos.

Dabar Jurgis Sarvicuose sustabdė arklius prie 
baltų rūmų kolonų. Išbėgo tarnai, išbėgo ponia Bo- 
gušienė. Visi sveikinosi verkdami. Tik viena Regi
na laikėsi šaltai. Ji buvo kažko nerami, ir tik su ma
maite kiek linksmiau susitiko.

Jurgis sėdėjo karietoje ir laukė, kas dabar jam 
bus liepta. Tačiau gal dėl džiaugsmingo susitikimo 
jis kažkaip lyg pamirštas tapo. Visi suėjo į vidų, 
jam nieko nesakę.

Brolių dėmesiui !, Nuotr. J.Karašiejaus
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Toronto vadovai Jub. Stovykloje. Nuotr. M. Vasiliauskienės

Kai Bogušas įsakinėjo kambaryje tarnams, kai 
Bogušienė nubėgo su tarnaitėmis i virtuvę, kai visi 
kambariai dundėjo nuo lakstymo, Regina atsistojo 
prie lango ir žiūrėjo, kaip Jurgis sėdi vežiko vieto
je, dairosi ir nejuda iš vietos. Kodėl jis niekeno ne
bestebimas ten liko sėdėti? Ar šiandien jis vis dar 
tebėra paprastas kaimo vaikas, susivėlęs ir nesiprau
sęs? Ar šiandien jis ne bendros kovos draugas, tiek 
daug pagelbėjęs miesteliui išvaduoti? Ar vienybė 
bus galima ir toliau, luomų skirtumus kiekviename 
žingsnyje pabrėžiant?

Staiga Regina neišlaikė. Ji išbėgo pro duris ir su
šuko :

— Jurgi, ateik!
Jurgis šoko nuo karietos ir klusniai nubėgo prie 

mergaitės.
— Eime j vidų, — pasakė Regina ir nusivedė 

vaiką.

"Pečkurių” būrelis Jub.Stovykloje ... Nuotr.J.Karasiejaus
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— Sėskis, — parodė Jurgiui minkštą, žalią kėdę.
Jurgis apsidairė, tartum bijodamas, kad kas nepa

matytų ir nusileido ant kėdės, kurios atlošos buvo 
išpjaustinėtos mažyčiais paukščiukais. Jau pas za
kristijoną buvo gražu, bet čia viskas, kaip danguje. 
Daiktai, paveikslai mirguliavo akyse,net galva svai
go- v

Regina atsisėdo priešais ji ir žiūrėjo į raudon
skruostį, geltonplaukį berniuką, apsiavusį dideliais 
tėvo batais ...

— Ar norėtum mokytis? — staiga nei iš šio, nei 
iš to paklausė jį Regina.

— Labai norėčiau, panele ...
— Moki skaityti?
— Moku... ir rašyti truputį, bet lenkiškai...
— Kas išmokė?
— Pats išmokau ganydamas ...
Tuo tarpu įėjo Bogušienė ir, pamačiusi kaimietį 

berniuką, paklausė:
— Na, sakyk, brangioji, kieno gi tas apiplyšęs 

vaikas?
Regina paraudo. Argi nieko daugiau apie jį ne

galima buvo paklausti? Kaip ji taip išdrįso?
— Mamaite, čia Sauginų Jurgis. Jau buvo kartą 

su manimi čia, atsimeni?
Bajoro žmona papurtė galvą. Tokius įsižiūrėti 

būtų ne kilminga, tai žemintų bajorų vardą.
— Tai Jurgis, kuris naktį mums praskynė kelią į 

miestelį, — aiškino Regina.
— Jis mus atvežė... ir jos atgal su vėliava, kai 

tik ją gaus.
— Ko jis čia nori ? ..
Jurgis nežinojo nė kur akių dėti, kai taip apie jį 

kalbėjo. « # *
Sarvicai džiūgavo. Pergalei atšvęsti Bogušai su

ruošė didelį pokylį. Visi dvaro kambariai buvo pil
ni ūžiančių žmonių. Laistėsi brangiausi gėrimai, 
tarnai nešė skaniausius valgius. Orkestras trenkė 
mazurkas, polonezus, valsus. Šoko jauni ir seni. Po
nios ir panelės įmantriausiai pasipuošusios, auksais 
ir brangakmeniais apsidėjusios koketavo žvilgan
tiems vyrams, artimesnių ir tolimesnių dvarų kava
lieriams, kurie kiekviename tokiame suėjime bandė 
laimę įtikti panelėms, suįdominti ir paskui pasi
piršti. Vienas už kitą jie dėjosi įdomesni esą, vienas 
kitą lenkė, kaip įmanydami, konkuravo dėl pirme
nybės, dėl šokio, dėl sąmojaus.. . Dėl to panelės 
buvo laimingos. Jos aiškiai sukosi dėmesio centre, 
nebent iš pagarbos kai kada savo vietą mandagiai 
užleidžiant senesnėm poniom, kurios taip pat puoš
nių vyrų tarpe perdėtai mandagiai buvo paliaup- 
sinamos. Bet visų didžiausias dėmesys šį vakarą bu
vo skiriamas Reginai. Jau vien dėl to, kad ji akytvi 
sukilimo dalyvė, ją skyrė iš kitų. Pergalės pokylyje 
tiko daugiausia už ją ir už galutinį išsilaisvinimą 
pekelti tostų. Jei pats Bogušas nebuvo šį vakarą 
vien tik šeimininkas, bet ir apylinkės sukilėlių va
das, tai jo duktė, Bogušienei iki nebesuvaldomo pa
sitenkinimo plyštant, ponaičių buvo apiberiama ne
suskaičiuojamais komplimentais, iškeliant ją į visos 
diduomenės aukštumas, keliant ją kone į istorines 
didvyres.

(Bus daugiau)
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SKYRIŲ TVARKO s. V. TAMULAITIS, 3359 RAVENA AVE., APT. 1, LOS ANGELES, CALIF.

SUSIDŪRIMAI

Du F-84F Thunderstreak naikintuvai, priklausą. 
Olandijos Karališkajai Karo Aviacijai, nuriedėjo 
prie pakylimo tako. Jį pasiekę lėktuvai sustojo, o jų 
lakūnai pasiruošė pakylimui. Viename naikintuve 
sėdi instruktorius, prityręs Thunderstreak pilotas, o 
kitame — mokinys, jaunas 20 metų seržantas, kuris 
su šiuo naikintuvu tebuvo išskraidęs vos keletą va
landų. Šiandien jiedu išskrenda mokomajam, žemo 
aukščio avigaciniam skridimui, kuriam instrukto
rius parinko kryptį per žemo skridimo 4-tąją zoną 
Vakarų Vokietijoje.

Gavę ženklą iš aerodromo orinio judėjimo kont
rolės bokšto, abu lėktuvai vienas paskui kitą pasi
leidžia pilnu greičiu pakylimo taku. Kai tik pakyla 
į orą, instruktorius atsilieka nuo mokinio seržanto 
Schuur, kad geriau galėtų stebėti kaip jaunasis la
kūnas orientuojasi ir kaip veda savo lėktuvą. Po 
penkių minučių abu lėktuvai jau įskrido į pasirink
tąją žemo skridimo zoną.

Jiedviem skrendant 530 mylių greičiu 800 pėdų 
aukštyje, Vokietijos kalvos ir miškeliai bėgte bėgo 
apačioje. Staiga Schuur pamatė didelį paukštį, 
skrendantį už kelėtos šimtų pėdų prieš jo lėktuvą 
ir tą pačią sekundę pajuto smūgį.

Paukštis atsimušė į kairiąją pusę kabinos užden
gimo, kurio priekis tuoj subyrėjo į gabaliukus, o 
įlėkęs į vidų, trenkė lakūnui į kairę veido pusę. 
Prieš tai jis dar užkabino taikymo įtaisą, kuris su
dužo, o stiklai sulindo į lakūno veidą.

Nuo tokio smarkaus ir nesitikėto smūgio seržan
tas Schuur keletai sekundžių neteko sąmonės. Atsi
peikėjęs griebė už vairolazdės, kurią buvo paleidęs, 
ir šiaip taip vėl pradėjo valdyti lėktuvą. Kaip per 
miglą jis matė sudaužytą kabinos apdengimą, o 
žvilgterėjęs į priekinį veidrodėlį, jame pamatė vi
są kraujuotą ir paukščio liekanomis aplipusį savo 
veidą. Kairiąja akimi jis jau nieko nematė, bet vis 
tik,dar galėjo išlaikyti gana pastovią skridimo kryptį.

Apžiūrėjęs savo kabiną, kuri atrodė kaip skerdyk
la, seržantas Schuur griebėsi bandyti per radiją su
sisiekti su ssavo instruktorium, bet niekas iš to ne
išėjo — atsimušęs paukštis, kaip vėliau pasirodė, bu
vęs didelis vanagas, sugadino mikrofoną. Ausiniai 
dar veikė, nors buvo gan smarkiai nukentėję nuo 
šio susidūrimo.

SU PAUKŠČIAIS

Instruktorius tuoj pat pastebėjo, kad mokinio lėk
tuvas pakeitė skridimo padėtį ir susivokė, kad su 
seržantu kaž kas negero. Jis paliepė per radijo su
grąžinti lėktuvą į normalią skridimo padėtį ir pa
tenkintas pastebėjo, kad Schuur jo įsakymą visai ge
rai įvykdė. Paskridęs šalia jo lėktuvo pamatė išmuš
tą kabinos priekį ir visą kraujuotą mokinio veidą.

Rankų ženklais seržantas aiškiai parodė, kad nori 
kaip galima greičiau nutūpti. Jis visą laiką turėjo 
gerai susiimti, kad galėtų išlaikyti pilną sąmonę ir 
kad neapalptų. Nieko nelaukdamas instruktorius pa
suko į artimiausią aerodromą prie Guethersloh mies
telio, kuris priklausė Anglijos Karališkosios Aviaci
jos okupaciniam daliniui.

Budįs orinio judėjimio tvarkytojas per radijo iš
girdo instruktoriaus prašymą leisti jiedviem kuo 
greičiausiai tūpti. Tuojau aerodrome pasigirdo pri
verstino tūpimo įspėjimo ženklas. Iš aerodromo 
kuo skubiausiai buvo pašalinti visi lėktuvai, o grei
tosios pagalbos ir gaisrui gesinti automobiliai nu
skubėjo prie tūpimo tako.

Instruktorius vedė pusiau apakintą seržantą prie 
aerodromo tūpimui. Bet prieš įeinant tinkamon tū
pimui padėtin, šį vėl apėmė silpnumas. Kaž kas, 
gal tik sekundei nustota sąmonė, pakeitė jo anksty
vesnį galvojimą ir jis nusprendė leistis ne pagal 
instruktoriaus nurodymus, bet taip, kaip jam pa
čiam geriau atrodė. Vietoj tuojau pradėti tupdyti 
lėktuvą, Schuur dar kartą apskrido apie aerodromą 
plačiu trikampiu, kurio nebaigė išvesti, nes prieš 
pabaigą pamatė, kad jam iš akių pradingo tūpimo 
takas. Išleidęs smigimo stabdžius šiaip taip dar pa
jėgė pasukti lėktuvą, kad jis atsirado vienoje linijo
je su tūpimo taku. Nežiūrint nepilnos sąmonės, jam 
pavyko su 200 myku greičiu nuleisti lėktuvą, ku
riam nenuriedėjus nė iki pusės tako, seržantas dar 
išleido stabdinį parašiutą ir užgesino variklį. Taip 
ir nepanaudojus ratų stabdžių F-84F sustojo prieš 
pat tako galą, o tuo momentu visai netekęs jėgų la
kūnas susmuko sėdynėje.

Iš šio tikro atsitikimo gali susidaryti įspūdis, kad 
susidūrimai su paukščiais yra reti atsitikimai. Tik
rai tai atsitinka kasdien, o kaltais 4-6 kartus per 
vieną dieną. Vidutiniškai keturi iš tokių penkių atsi-
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Šitaip skrisdavo kiekvienas į vandenį, jei nesutikdavo su būrelio 
nutarimais ... Jub. Stovykla. Nuotr.J.Karasiejaus

tikimų baigiasi tik mažais lėktuvo apgadinimais, bet 
tas penktasis būna jau visai rimtas ir atsiima savo 
duoklę iš eskadrilės.

Nėra paslaptis, kad Olandijoje ir kaimyninėje Bel
gijoje yra labai daug paukščių, ypatingai žuvėdrų. 
Kartais iš oro žiūrint i netoli jūros esančius aerodro
mus, jie atrodo kaip apsnigti. Paskutiniais metais 
buvo bandomi įvairiausi būdai paukščiams nubai
dyti ir neleisti jiems vėl įsikurti aerodromuose. 
Paukščiai buvo baidomi per garsiakalbius perduo
dant išgarsintų paukščių garsus, skelbiant paukščių 
aliarmus, kai tik su radaru būdavo pastebimi di
desni jų būriai, na, ir dar įvairūs kiti būdai, bet be 
laukiamų pasekmių.

Paskutinis iš tos rūšies bandymų kiek yra keistas, 
tiek paprastas. Jam buvo panaudotos negyvų paukš
čių iškamšos, ištemptos su vielomis ir pritvirtintos 
tokioje padėtyje, kad paukštis atrodytų kaip pani
kos apimtas. Tokios iškamšos buvo išdėstytos ke
liose vietose apie aerodromą ir pačioje aerodromo 
pievoje. Atskridę paukščiai instinktyviai išsigąsta 
pamatę šiuos netikrus paukščius ir tokiu būdu pa
vyksta juos išlaikyti atokiai nuo aerodromo.

Nežiūrint, kad imamasi visokių priemonių kovai 
prieš paukščius, susidūrimai su jais dažnėja. Per 
vienus metus Olandijos Karališkoji Karo Aviacija 
turėjo 70 tokių susidūrimų, kurių penktadalis bai
gėsi didesniais lėktuvų apgadinimais, bet, laimei, 
visi lakūnai išliko gyvi.

Paimkime, pavyzdžiui, dar vieną didesnę avariją, 
įvykusią pereitais metais prie Leeuwarden. Ten nai- 
kinttuvas Hunter Mk4 buvo jau bekyląs naktiniam 
skraidymui. Jis dar nespėjo pririedėti pusės pakyli- 
mo tako, kai atsimušė į kokį dešimties žuvėdrų bū
rį. Viena ar dvi žuvėdros per oro įčiulpimo angas 
buvo įtrauktos į variklį. Lakūnas išgirdo variklyje 
keturis stiprius smūgius ir tuoj pastebėjo, kad ap
sisukimų skaičius mažėjo. Jis tuoj pat apsisprendė 
nebekilti ir tuo pačiu momentu sustabdė kuro pa
davimą nuo ko sustojo variklis.

Užspaudęs ratų stabdžius lakūnas pabandė su
stabdyti lėktuvą. Tačiau jo turėtasis greitis buvo 

per didelis ir naikintuvas atsimušė į pakylimo tako 
gale esančią stabdomąją užtvarą, naudojamą nelai
mingo tūpimo atveju. Šis susidūrimas pramušė prie 
sparno pritvirtintus abu numetamus kuro tankus. 
Pasipylęs kuras tuoj pasiekė įkaitusius stabdžius ir, 
nereikia daug aiškinti, kad lėktuvas pradėjo degti.

Lakūnas spėjo iššokti iš lėktuvo, bet šokdamas 
paslydo ir aukštielninkas krito į pasipylusį degantį 
žibalą. Kuo greičiausiai atsikėlęs turėjo dar pralysti 
pro 30 jardų ugnies sieną, kad galėtų pasiekti žolę 
ir kartu išsigelbėjimą. Vis tik jis spėjo smarkiai ap
degti ir turėjo būti tuoj pat nugabentas į ligoninę.

Keisčiausiass susidūrimas su paukščiais įvyko šie
met kovo 7 d. Šveicarijoje. Tą dieną av. leitenantas 
Walter Luethy pakilo iš Chateauneuf aerodromo 
vilkti priešlėktuvės artilerijos šaudymui taikinių. Jis 
skrido lengvu, Šveicarijoje statytu lėktuvu C36. 
Beskrendant virš neapgyvendintų apylinkių prie 
Morge slėnio staiga iš viršaus jo lėktuvą puolė du 
didžiuliai ereliai. Puldami jie daužėsi į lėktuvo spar
nus, liemenį, o kelis kartus vos neatsimušė į kabinos 
apdengimą.- Lakūnui pavyko šiaip taip iš jų ištrūkti, 
bet buvo priverstas tuoj pat nutūpti kalnuose, nes 
jo lėktuvas buvo smarkiai sužalotas.

Taip moderniškoji aviacija sutinka netikėtą pa
sipriešinimą galutinam oro užkariavimui iš buvu
sių vienintelių šios erdvių karalijos valdovų.

Sulietuvino Skrajūnas

Vadoves tariasi prieš paradą . . . Jub. Stovykla.
Nuotr. M. Vasiliauskienės
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masei didžioji seiaxi
ATLANTO RAJ. - JAV

Elizabeth, N. J.
* Vieneto skautai su ypatingu dė
mesiu ir ryžtu per birželio ir liepos 
mėn. vasaros karščius ruošėsi Jubi
liejinei Stovyklai. Turėjo savaitga
lio stovyklą , porą iškylų į gamtą, ir 
kiekvieną savaitę turėjo po vieną 
dainavimo, skudučiavimo ir tau
tinių šokių pamoką. Dainas pamo
kyti mielai sutiko varg.p.V. Mamai- 
tis, skautų tėvų komiteto pirminin
kas. Skautai išmoko įvairių liaudies 
ir skautiškų dainų, specialių Jubi
liejinių šūkių, tautinių šokių, ir 
naujų melodijų skudučiuoti. Tinka
mai atžymint JUBILIEJINIUS METUS 
visos sueigos, iškylos, pamokos ir 

Įžodis Vid.JAV rajono vilkiukų ir paukštyčių Jub. Stovykloje, Custer, Mich.
Nuotr. Markulio

suėjimai nuo vilkiukų iki skautų 
vyčių visad pradedami JUBILIEJINIU 
METU DAINA IR ŠŪKIAIS. Taip pat 
visi išmoko viena ir dviem grupėm 
(pagal reikalą) dainuoti JUBILIEJI
NĖS STOVYKLOS DAINĄ. Kad ju
biliejinių metų prasmė paliktų il
gesnių prisiminimų, ta proga "VIL
KIUKAI" surinko daug skautiškų dai
nų ir savo vietovėje išleido daino- 
rėlį "MOKOMĖS DAINUOTI". Tokį 
pat, įvairių dainų dainorėlį išleido 
ir "VANAGŲ" skilties skautai.

Už išstatytą Vanagų skilties 
"LIETUVIŠKOS SODYBOS" modelį 
Lietuvių Dienoje 1963. VI. 16. Lie
tuvių Bendruomenės New Jersey 
apygardos V-ba paskyrė 15 dol. 
premiją. Už gautus pinigus skautai 
įsigijo 16 dainorėlių "Dainuokime" 

ir 7 giesmynėlius "Giedokime", iš
leistus Putnamo vienuolių seselių.

Jubiliejinių Metų skautų skilčių 
varžybose pirmąją vietą - nemoka
mą 2-jų sav. stovyklavimą jubilie
jinėje stovykloje laimėjo Elizabetho 
skautų "VANAGU" skiltis.

Skautai N. ir A.Jarmai, J. ir A. 
Kaspariūnai, G. Kliučinikas, R. Rau
dys ir A.Meilus įsigijo pirmosios pa- 
gelbos specialybes.

1963 m. gegužės mėn. 30 d. 
lietingą ir tamsią naktį Atlanto Van
denyno krante taip kanalų, įlan
kėlių, kalvų ir reto miško, bet tan
kių juodgalvių smilgų davė skauto- 
vyčio įžodį R. Bitėnas, R. Petraus
kas ir V. Stagniūnas. Šį rudenį kal
bami broliai išskrido po įvairias mo
kyklas JAV. Buvęs skautų vyčių kan
didatų būrelis, pavadintas Povilo 
Lukšio sk. vyčių būreliu ir išskirtas 
iš L.K.Šarūno draugovės kaip atski
ras vienetas.

Vanagų skilties skautai atliko 
gerąjį darbelį, užsakydami Skautų 
Aidą 1963 metams skautui, nega
linčiam užsiprenumeruoti S.A. pa
gal administracijos nuožiūrą.

Jubiliejinėj stovykloj stovykla
vo 88% viso vieneto sudėties.

Vieneto padėka priklauso p. V. 
Mamaičių! už dainų mokymą, tėvų 
komitetui už įvairią paramą ir ne
mokamą transportaciją į Jubiliejinę 
Stovyklą, p. p. Kaspariūnui ir Jar- 
mui už transportacijas, vedimą ūkio 
dalies ir globą naktinių - dieninių 
iškylų metu. Taip pat, visiems tė
veliams už parodytą rūpestingumą 
ir supratimą skautiškų reikalų, su
darant sąlygas įsitaisyti naujas uni
formas, apavą, guolio ir stovykla
vimui reikalingus reikmenis. Vie
neto nariams taip pat pagarba, kad 
visi savo asmeninį turtą buvo susi
pakavę į kuprines ir specialius mai
šus dengiamos spalvos, kas atrodė 
labai tvarkingai ir skautiškai. V. B.
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VOKIETIJOS RAJONAS

* Vokiečių mergaičių skaučių cent
re, Immenhausene prie Kasselio, 
apsuptam gražiais kalnais ir miš- 
keliais suskrido is' daugiau 20-ties 
valstybių skautės tarptautinėn skau
čių stovyklom Stovykla prasidėjo 
liepos 26 d. ir tęsėsi iki rugpiūčio 
7-tos dienos. Jau išvakarėse pradėjo 
rinktis skautės įvairiausiom susisie
kimo priemonėm stovyklom kai 
kurios iš labai toli. Kalbų mišinys, 
senų pažinčių atnaujinimas, pala
pinių statyba, džiaugsmas ir kle
gesys užpildė didžiulį plotą ir pa
keitė jį iš pagrindų. Suskrido per 
500 skaučių ir per trumpą laiką pra
sidėjo tikras skautiškas gyvenimas. 
Sekančią dieną iškilmingas stovyk
los atidarymas. Daug svečių, daug 
sveikinimų, kalbų, o visų pakili 
nuotaika ir pasiryžimas atitrūkus 
nuo kasdieninio gyvenimo keletą 
dienų skautiškai pagyventi.

Vokietijos lietuvių skaučių ra
joną stovykloje atstovavo v. si. Ma

rina Auderytė, jūr. skautė Irena Ja- 
nušaitytė ir skautė Anelė Valaitytė. 
Šios stovyklos pagrindinė tema buvo 
trečioji skaučių įžodžio dalis "Pa
dėk savo Artimui". Dvi dienas sto
vykla buvo visiškai tuščia ir be sto
vyklinio čežėjimo, nes visos svei
kos ir pajėgios skautės traukė į kai
myninių miestelių senelių prieglau
das, vaikų darželius, ligonines, 
lankė pavieniai gyvenančius sene
lius ar ligonius, saugojo ūkininkių 
vaikus ir atliko namų ruošą. Didelė 
skaučių dalis išėjo tiesiai į laukus 
pas ūkininkus padėti derlių nuimti. 
Dirbom visos išsijuosusios, kiekvie
na savo paskirtoje vietoje. Pavakary 
grįžo visos pilnos naujų įspūdžių. 
Ne viena senutė paklausė, kada vėl 
ateisiančios aplankyti, nes jų dienos 
esančios labai vienišos. Vaikų dar
želiuose vaikai išmokę naujų žai
dimų ir dainų paliko nepaprastai 
gyvoje nuotaikoje.

Mūsų skautės turėjo progos vie
šai pasirodyti prie laužų ar šiaip 
pravedant programą su improvizuo

tais vaidinimėliais, dainomis ar 
šūkiais. Prie didžiojo laužo, kuris 
užsitęsė iki vėlyvos nakties, pasi
rodymai paliko visų valstybių skau
čių tarpe gražų įspūdį ir tuo nors 
kiek pagarsino mūsų pavergtos tė
vynės vardą. Jau kelintą kartą turė
jo mūsų sesės progos dalyvauti to
kiose tarptautinėse skaučių stovyk
lose Vokietijoje ar Anglijoje ir vi
sos konstatavo, kad lietuvaitės skau
tės yra visų tautybių gerbiamos ir 
jos mus be tėviškės, visame pasau
lyje išblaškytas, labai užjaučia.

Po turtingos stovyklos progra
mos, daug išmokusios ir užmezgus 
nemažai naujų pažinčių su skautė
mis iš J.A.V. , Anglijos, Suomijos, 
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų kraš
tų, skirstėmės pakilia nuotaika. 
Gaila, kad šį kartą stovykloje ne
galėjo dalyvauti mūsų Rajono Vadei - 
vėps. Dr. Angelė Rugieniūtė. Ji kaip 
tik tuo metu laikė paskutiniuosius 
medicinos egzaminus, o mes sto
vyklos dalyvės nuoširdžiai sveikina
me mūsų vadovę ir linkime sėkmės 
jos naujose tiesioginėse ir mūsų skau
čių vadovavimo pareigose. Negali
ma pamiršti, kad didelė padėka ten
ka Vokietijos Vyriausiai Skautinin- 
kei D.Heinstein, - ji labai palanki, 
užjaučia mus ir sudaro sąlygas nors 
keliom visuose skaučių sąskrydžiuose 
dalyvauti. Didelė padėka tenka iš
reikšti skautėm Amerikoje už ma
terialią paramą, be kurios būtų neį
manoma Vokietijoje gyvenančiom 
lietuvaitėm skautėm to pasiekti, ką 
dabar pasiekiame.

Stovyklos dalyvė.

Virs’elyje: Jubiliejinėje Stovykloje 
keliamos vėliavos.

Nuotr. B. Kerbelienės
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