
NR. 10

1



—»S 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.sl.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.

1963 MT. SPALIŲ MĖN. NR.10

L.V.S. "Ramovė" Bostono Skyriaus Valdyba 1963 m. rugpiučio mėn.25 d., Norwood, Mass.

L.S. S-gos Organui "Skautų Aidui”
(Lietuvos Skautijos 45 m. Jubiliejinės Stovyklos proga).

Giliai jausdami, kad skautiškas spausdintas žodis yra skautų idėjų, jų gyvenimo ir sielos veidrodis, kuriame 
buve„Lietuvos Kariuomenės Kariai tai matome ir įvertiname, todėl jo sustiprinimui skiriame šią, kad ir mažą, bet 
nuoširdžią $10.00 dovanėlę, kurią prašome priimti ir "Skautų Aido" Administracijai perduoti. Ta proga visiems 
skautams ir jų vadovybei linkime ilgiausių metų dirbti Tėvynės Lietuvos ir Artimo naudai, giliai tikėdami 
Dievo pagalba.

Jūsų
Adomas Tumas

L.V.S. "Ramovė" Bostono Skyriaus Pirmininkas

P.Tyla
Sekretorius

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

MARIJA, GELBĖKI MUS, Sibiro trem
tinių ranka rašyta maldų knygelė 
lietuvių ir anglų kalba, 80 psl. ir 
viršeliai. Spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn. Tėvo Leonardo An- 
driekaus, O. F. M. įvadiniame žo
dyje rašoma: "Tą Sibire gimusią 
maldų knygelę leidžiant tikimasi, 
kad pasaulyje atsiras daug lietuvių, 
kurie, jos žodžiais šaukdamiesi 
Viešpatį, dar labiau įsijungs į mūsų 
tautos kryžiaus kelio skausmingą 
procesiją"... Labai sveikintini šios 
maldaknygės vertimai į kitas kal
bas ir jos paskleidimas kitataučių 
tarpe.

GIMTOJI KALBA, Nr.2 (20) 1963m. 
bendrinės kalbos laikraštis lietuvių 
kalbos draugijos organas, leidžia

mas JAV LB Kultūros Fondo. Reda
guoja L.Dambriūnas, 16 psl. ir vir
šeliai.

MŪSŲ VYTIS, Nr. 4, liepa-rugpiū- 
tis, dvimėnesinis skautiškos minties 
žurnalas. Sis numeris skirtas Korp! 
Vytis Garbės Nariui prof. Mykolui 
Biržiškai atminti. Redaguoja V. Ger
manas. Prenumeratos kaina me
tams $4,00 JAV ir Kanadoje, garbės 
prenumerata $10,00. Rekomenduo
tinas žurnalas visiems skautų va- 
dovams-vėms. Administracijos ad
resas: Henrikas Bokas, 6016 S. Ar
tesian Ave. .Chicago 29,111.

SVEČIAS, Nr.4, 1963 mt., lietuvių 
evangelikų liuteronų laikraštis, 24 
psl. ir viršeliai.

EVANGELIJOS ŠVIESA, Nr.3 (1963) 
Redaktorius kun.K. Burbulys, 14 psl. 

ir viršeliai. Leidžiamas Hamilton , 
Ont.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖ, Nr.4 (1963), Centro Valdybos 
biuletenis, Nr. 41, 12 psl. Redak
toriai J.Jasaitis ir J.Ignatonis.

MAGYAR CSERKESZ, Rugsėjis 1963 
mt. , vengrų skautų laikraštis, 20 
psl. ir viršeliai.
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ, V. Matulaitis , 
Lietuvos geografijos pratimai, 24 psl. 
ir viršeliai. Didelio formato leidi - 
nys. Išleido autorius. Spausdino 
Time Press , 6 Ossington Avė. , To-' 
ronto 3, Canada. Turinyje: Meto
dinės pastabos, Lietuvos palyginimas 
su Ontario, Lietuvos žemėlapis, 
Lietuvos sienos, Lietuvos paviršius, 
Lietuvos ežerai, Lietuvos upės ir ...

(nukelta į užp. viršelį)

2



11-je pasaulinėje skautų Jamborėje Graikijoje stovyklavo 10 lietuvių skautų.. Jie dalyvavo varžybose su kitų kraštu skautais. Iš 
17 pirmųjų vietų lietuviai laimėjo net tris medalius. Graikijos princas Konstantinas Emanuelis įteikia pirmos vietos medalį lie
tuvių reprez.skilties atstovui v. si. Broniui Čepulevičiui už laimėjimus sporte.

PARINKIMO

Jubiliejinių Metų užbaigos sueiga, LSS valdomų
jų organų rinkimais baigiame šiuos Sąjungos sukak
tuvinius metus. Paminėjome juos kaip galėdami iš
kilmingiau specialiomis sueigomis, gražiai praėju
siomis vasaros stovyklomis, kurių metu atskirais są
skrydžiais spėta pasvarstyti ir kaikuriuos aktuales
nius skautiško gyvenimo klausimus. Gyvos diskusi
jos, domėjimasis savuoju gyvenimu tik parodo, kad 
esame ne tik gyvi, bet ir nepavargę. Didžiausias pa
vojus bet kokiam lietuviškam junginiui išeivijoje bū
tų tada, kai j viską numotume ranka, tarsi sakydami: 
žinokitės. Ir nuomonių skirtumai, ir iš to kartais iš
einą realūs padariniai, tik rodo, kad dar turime dėl 
ko sielotis, kuo gyventi, dėl ko net rungtis ar “bar
tis”.

Paskutiniųjų trijų metų kadencijoje LSS valdo
mųjų organų sudėtyje turėjome eilę amžiumi jau
nesnių vadovų, skautavimo mokyklą pradėjusių už 
Lietuvos ribų. Su džiaugsmu tenka pasakyti, kad 
jaunesnieji vadovai dirbo labai stropiai ir energin
gai. Stebint jų veiklą daugiau iš šalies, piršosi min
tis, kad laimingi esame, turėdami pamainos ir vis 
naujų ir naujų vadovų, ateinančių užimti vietas tų, 
kurie jau savo atliko. Gal kai kas senesniesiems at
rodė ne taip daroma, gal per greitai sprendžiama 
ar veikiama, bet panašūs požiūriai, greičiausiai at
sirasdavo dėl to, kad senesnieji kaikur nebespėja 
ne tik veikti, bet ir galvoti.

KLAUSIMU

Niekas jokiose pareigose nėra išbuvęs visą savo 
gyvenimą. Kiekvienas yra savo laikotarpio žmogus. 
Kiekvienas yra ką davęs ir palikęs. Todėl kiek nuos
tabu kartais, kai vienokioms ar kitokioms pareigoms 
tai vienur, tai kitur trūksta pakaitos. Iš tikrųjų jos 
netrūksta. Ji yra, mes jos tikrai turime, tik kartais 
nemokame kandidatų parinkti, arba dar blogiau, kai 
pagalvojame: šito darbo niekas taip gerai nepada
rys. Čia yra pavojus institucijas rišti su žmonėmis, 
suindividualinti patj organizacini darbą. Tiesa, at
skiri žmonės daug padaro, bet jų pasitraukimas nie
kada nereiškė organizacijos griuvimo. Atvirkščiai — 
turime patirties, kad su naujais žmonėmis ateina 
naujos idėjos, papučia gaivinąs vėjelis.

Tuo čia nenorima pasakyti, kad jau senesnio am
žiaus vadovai būtų visi be išimties savo tikslą atli
kę ir turėtų trauktis j pasyvą. Lemiantis veiksnys 
yra žmogaus būdas, jo nusiteikimas, net prigimtis. 
Turime gi jaunų senių ir senų jaunuolių. Jų bus ir 
ateityje. Todėl, kai kalbame apie jaunuosius vado
vus, reikėtų šito nepamiršti. Sakoma, kad tikras 
skautas savo dvasia niekuomet nesensta. Bet akty
viai veiklai ir begalei darbų kartais to nepakanka. 
Reikia tiesiog fizinių jėgų, reikia geresnių sąlygų, 
reikia pakankamai laiko. Kad ir geriausių norų ir 
jaunos dvasios kupini, ne visi šitai turi. Užtat ir 
kyla klausimas, kaip čia kandidatus grupuoti, kaip 
juos rūšiuoti, kuris kuriam darbui būtų labiau tin-
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karnas. Manytume, kad šio klausimo sprendimui 
lemti turėtų ne amžius, ne laipsnis ar stažas, bet 
žmogaus kandidato pajėgumas būti naudingu vi
siems, tarnauti ir vadovauti ištvermingai visą kaden
cijos laikotarpį, dirbti ne impulsyviai, bet vienodai 
ir pastoviai.

Šalia viso to, kas čia pasakyta, glūdi viena pačių 
didžiausių išeivijos blogybių — retas kuris berodo 
noro kandidatuoti į vietas, kurios uždeda didelę at
sakomybę, kurios atima kiekvienam paskutinį lais
valaikį, kurios pareikalauja įtempto darbo ir kurios, 
deja, iš šalies kai kam tėra vertos kritikos ar net pa
juokos.

Broliškoje lietuvių skautų šeimoje turėtume šiuos 
klausimus atvirai ir nuoširdžiai pakedenti, kad bū
dingos emigracijai negerovės taip lengvai ir papras
tai neįsiskverbtų į mūsų tarpą ir neardytų stipriai 
sujungtų rankų, tariant vakarinės maldos žodžius 
prie laužo stovykloje, simboliškai kas vakarą — su 
visais visais įžodį davusiais broliais, sesėmis, pas
klaidytais plačiame pasaulyje ne geresnio gyvenimo 
ieškoti, bet kalbėti Tėvynės šauksmo žodžiais.

Vienišas Vanagas
Akademinės vėliavos ir gretos Jub. Stovykloje.

Nuotr. V.Kizlaičio

PAJŪRIO DIENA JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE

“Kalbėk ir sek man, Baltija, tą pasaką toliau. 
Tu nežinai, kaip ji man širdį, sielą diegia...
Ir nesinori vaikščiot, jieškot, vieteliaut —
Bangos, lūžkit širdy, putokite, kaip sniegas!..

Jonas Aistis

Galingam Atlantui, mėtančiam baltagalves bangas 
tik už kelių mylių nuo LSS Jubiliejinės Stovyklos, 
Camp Child Mass. USA ir rytais rūko debesimis at
plaukiančiam net į šį palapinių miestą, stovyklau
tojams lengva buvo mintimis ir svajonėmis nusikel

ti prie mūsų Tėvynės pakrantėje gintarą mėtančios 
Baltijos jūros, sugrįžti į Kuršiu Mares, pabraidyti 
po Kuršių Neringos kopas, pailsėti Palangos pušy
ne, aplankyti Šventosios uosto žvejus ir su okeani
niu laivu atplaukti prie Klaipėdos uosto molų. O

Pajūrio Dienos laužo metu Jub. Stovykloje Camp Child pagerbiami žuvusieji, nuleidžiant vainiką į ežerą. Nuotr. V. Alksninio
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kas žino! Gal ta pati vandens puta, atplyšusi nuo 
Palangos tilto, nuo Ventės Rago žvejų kuterio at
bangavo tuos tūkstančius mylių per Atlanto platy
bes ir dabar švelniai glosto Cape Cod pakrantėje 
besimaudančius brolius ir seses.

Jubiliejinės Stovyklos vadovybė Lietuvos pajūriui 
paminėti paskyrė visą dieną su specialia programa, 
ekskursija j pajūrį, jūrinėmis apeigomis ežere ir pa
jūrio laužu vakare.

0 0 o

Pajūrio dienos rytiniuose užsiėmimuose skaučių 
ir skautų pastovyklės susirinko išklausyti specialių 
pašnekėsiu apie Lietuvos pajūrį, buvusį žvejybos, 
prekybos ir karo laivyną, apie jūros reikšmę Lietu
vai ir lietuvius jūrų skautus. Skautams pašnekesį 
pravedė jūr. sktn. Br. Juodelis, o skautėms sktn. Vy
tautas Jokūbaitis, buvęs ilgametis jūrų skautas ir va
dovas Kaune.

Šios dienos popietė buvo praleista išvykoje prie 
Atlanto, beveik visą stovyklą autobusams išvežant į 
Plymouth miestelį ir į Atlanto maudykles Cape Co
de. Istoriniame Plymouth įdomu buvo aplankyti 
“Mayflower”, kuriame pirmieji piligrimai pasiekė 
JAV krantus prieš 343 metus. Įdomu buvo pamatyti 
atkurtus jų pirmuosius pastatus, muziejų ir istorinę 
atmosferą bandantį išlaikyti miestelį su įdomiu žve
jų uostu.

Nors pasitaikė vėsi diena, tačiau stovyklautojų ne
maža dalis šokinėjo Atlanto bangose ir žaidė smėlio 
kopose.

Grįžtančių skilčių stovykloje laukė dar vienas dar
belis, tai skilčių kvadrato papuošimas dienos tema. 
Ir prie palapinių išsitiesė iš akmenukų, samanų, 
anglių, kankorėžių išdėstyti švyturiai, laivai, inka
rai, žuvys ir kitokį pajūrio simboliai.

O O o

Pavakare jūrų skautės, stovyklavusios Jubiliejinė
je Stovykloje, vadovaujant s. Zitai Dudėnienei ir 
gintariečiui Arvydui Koncei rišo didelį ąžuolų lapų 
vainiką ir gamino fakelus vakaro jūrinėms apei
goms. Stovyklos jūrų skautai, talkinami brolių vy
čių, sudarė aštuonirklio kuterio įgulą ir, j. s. Br. 
Juodeliui vadovaujant, atliko plaukiojimo pratimus 
stovyklos ežere.

Pajūrio laužas, ežero pakrantės smėlėtoje lauža
vietėje buvo užkurtas simboline jūrų skauto ir jūrų 
skautės per ežerą atvežta ugnimi iš Klaipėdos švy
turio. Suskambėjo “Baltos burės plazda” ir kitos jū
rinės skautams žinomos dainos. Laužui baigiantis, 
nuo uosto per ežerą atplaukė su vainiku ir fakelais 
kuteris ir jį lydėjusios dvi valtys. Atplaukiant prie 
laužo rimčiai pritaikintą žodį, prisimenant Neptūno 
karalijoje žuvusius mums brangius asmenis, tarė s. 
V. Jokūbaitis. Valtims priartėjus prie laužavietės ir 
prožektoriui apšvietus kuterį, nuskambėjo koman
da: “Irklu gerbk”! “Žuvusiems vainiką leisk!”, ir 
valt. R. Petniūno, asistuojant dviems jūrų skau
tėms, nuleistas vainikas panėrė ežero gelmėje.

Irklams vėl užkabinus vandenį, visas laivynas pa
suko į uostą, tikėdamas, kad ir vėl ateis laikas, kai 
mes leisime vainikus ir pjausime bangas Baltijos 
pakrantėje. B. Banga

KETURIOLIKTOJI ANGLIJOS RAJONO 
STOVYKLA

Anglijos rajono Jub. Stovykloj sesės prie stalo audžia.
Nuotr. J. Alkio

Šiais Jubiliejiniais metais Anglijoje įvyko 14-toji 
rajoninė stovykla. Liepos 28 d. iš visų Anglijos kam
pų ir kampelių rinkosi stovyklon skautai ir skautės 
į gražiąją Lietuvių Sodybą — viso 90 stovyklautojų, 
kurių tarpe turėjome ir svečių iš Šveicarijos ir Vak. 
Vokietijos. Šią stovyklą aplankė ir LSB Vyriausias 
Skautininkas s. E. Vilkas, pakeliui į 11 Pasaulinę 
Jamborę. Anglijos rajonui tai buvo ne eilinis įvykis, 
ir visi stovyklautojai labai džiaugėsi, turėdami tokį 
svečią savo tarpe. Po greito ir tvarkingo įsikūrimo, 
sekmadienį šv. Mišias atnašavo kun. J. Buzeika, sto
vyklavęs su skautais abi savaites.

Buvo sudarytos dvi pastovyklės: skautų Vilniaus 
pastovyklė su virš. ps. J. Renteliu, talkininkais s. v. 
v. si. J. Zavecku, s. v v. si. A. Gerdžiūnu ir ps. J. 
Maslausku; skaučių Palangos pastovyklė su vrš. s. 
G. Zinkiene, vyr. sk. v. si. G. Valteryte ir vyr. sk. si. 
E. Zaveckiene.

Stovyklos atidarymo dieną buvo pravestas skau
tininkų įžodis ir vakare vyko įspūdingas laužas, ku
riame turėjo progos pasirodyti ir Brolijos VS. Aukš
tiems svečiams išvykus, prasidėjo normalus stovyk
linis gyvenimas su iškylomis, pašnekesiais, varžybo
mis ir poilsiu. P. Alkienės redaguojamas “Taukuo
tas Puodas”, buvo visų su dideliu dėmesiu sekamas 
ir skaitomas, nes jame redaktorė gynė eilinį stovyk
lautoją . . . Penki skautai-vyčiai kandidatai davė įžo
dį. Turėjome ir p. B. Valterienės koncertą Lietuvių 
Sodybos salėje. Didžiajame stovyklos lauže dalyva
vo daug svečių iš Londono ir kitų apylinkių. Antrą
ja stovyklavimo savaitę buvo pravestos sporto var
žybos ir įvyko rajono vadovų sueiga. Stovyklos pa
baigoje mus aplankė Lietuvos ministeris B. K. Ba
lutis. J. M.
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KĄ AŠ MAČIAU ROMUVOJE?

Niekad nemaniau, kad tenai taip gražu! Pasakojo 
ir draugai, ir giminės, bet aš vis buvau toks netikė
lis Tamošius, kol pats nepamačiau. Vis galvodavau, 
kad Muskoka tinka tik meškeriotojams vasarą ir me
džiotojams žiemą. Ką gi ten taip toli gali veikti 
skautai? Tiesa, buvo ir man žinoma, kad broliai es
tai kažkur ten turi savo mažąją Estiją. Estai, tai 
estai, bet mes lietuviai. Mums vis arčiau ūkininkai.

Iškilmingos pamaldos Romuvoje.

Rodos, kad be jų nė stovyklauti negalėtume. Taip 
jau nuo senų senovės esame Įpratę. Taigi, tikrą re
voliuciją sukėlė energijos nebeturintieji kur dėti 
Toronto skautų-čių vadovai-vės ir kai kurie tėveliai. 
Niekas nežino, kas ten su jais pasidarė. Tik vieną 
dieną kaip bomba Toronte sprogo žinia, jog jau sa
vo stovyklavietę turime. Ne ūkyje kokiame, bet 
Muskokoje. Visai kaip tie estai. Na, ir drąsumas tų 
žmonių šiais laikais. Jau Wasaga atrodo sėsliam lie
tuviui dar neištirta šiaurė, o ką jau bekalbėti apie 
Muskoką - antra tiek reikia spausti automobiliu, kad 
pasiektum — ir ūkiai baigiasi, ir uolos prasideda, ir 
miškai, kiek akys užmato atsiveria, ir ežerai tyvu
liuoja vienas už kitą didesni. Taigi, taip ir važiavau 
pasižiūrėti tos nepaprastos vietos, apie kurią kiek
vienas kitaip šnekėjo, tik nieko blogo. Pažiūrėti, 
tai pažiūrėti, bet ir pastovyklauti kelias dienas ta 
pačia proga reikėjo. Negi tokį kelią darysi, benziną 
deginsi vien tik savo akies reikalui. Stovyklauti 
būtinai teks.

Dangus buvo prasivėręs iki braškėjimo. Lietus 
pylė kaip pašėlęs. Nejauku darėsi iš gero plento 
prie Huntsville es pasukus miško raitytu ir kalnuo
tu keleliu. Nė gyvos dvasios. Tik rūkas glaustėsi 
kalnų viršūnėse. Pamanytum, kad ten kokie milži
nai pypkes susėdę rūko. Taip, pypkes, nes jos jau 
madoje. (Sako, cigaretės nesveika. Tiesa, yra mažų 
pypkučių ir panelėms). Purvinas automobilis raitė

si žvyruotu keleliu. Buvo čia laiko ir apie Lietuvą 
pagalvoti. Ir miškai, rodos, tokie patys, ir tie raityti 
keleliai per miškus. Visai jau mane šiurpas pagavo, 
kai prie Buck’o ežero pamačiau lietuviškomis spal
vomis nudažytą rodyklę (o jų ten buvo koks tuzi
nas visur), rodančią tiesiai į tankumyną. Na, vyru
čiai, nesijuokite iš motoristų. Tame tankumyne ta
kas, kuriuo tik viduramžių asilėlis šiaip taip pralįs
tų. Dabar jie lietuviškomis spalvomis rodo, kad suk 
plačiu kaip namu automobiliu ten. Aiškiai ten. Prie
šingoje pusėje ežeras. Kur gi dėtis. Norom neno
rom turi rodyklę sekti. Suku vairą; greičio rodyklė 
nukrenta iki 2, pakyla iki 4... Šakos braukia auto
mobilio šonus. Ir žiūrėk, tu man, važiuojasi. Ir dar 
kaip smagu, kaip romantiška, kaip įdomu. Vos ne
surikau iš džiaugsmo. Prisiminiau, kad ir stovykla
vietė nebetoli. O gi senam skautui į stovyklą nors 
ir per pelkes — dar įdomiau.

Išniręs iš miško, iš tokio nematyto tankumyno, 
pasijunti, kaip saloje, išplaukęs po audros, laivui 
sudužus. Čia tuoj pasitinka skautininko arch. dr. 
A. Kujpavičiaus projektai — vartai, o toliau, prie

Romuvos stovyklos vadovybė pasitinka Lietuvos konsulą Kanadai 
dr. J.Zmuidziną .

uolų ir aukštų eglių prisiglaudęs pagrindinis sto
vyklavietės pastatas, tikra Lietuva savo fasadu. Į 
kairę žvilgsnį nutraukia Fox ežeras, apjuostas kal
nais, miškais su puikios išvaizdos salele gero meni
ninko teptukui paruošta. (Atsiprašau, geram foto
grafui, nes menininkų nupiešta salelė nebebūtų at
pažįstama).

Dairytis nebėra laiko. Subėga broliai, pamato 
paukštytės, lauktuvių prašo, juokiasi. Nemačiau dar 
tokių patenkintų vaikų. Pasirodo ir stovyklos virš, 
s. K. Batūra. Nuo kalniuko žvelgia į visas puses, 
kur jau daug padaryta, bet dar daugiau daryti li
ko. Mane pamatęs, atrodo, apsidžiaugė, nes darbi
ninkų niekada perdaug nebuvo.
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Prel. dr. J.Tadarauskas skaito maldas Romuvos s’ventinimo metu. 
Kairėje s.Tėvas S.Kulbis.S.J. Viduryje Seserijos VS v.s. O.Zails- 
kienė ir Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas.

— Tai gal brolis aukurą pastatytum, — tuoj ir sa
ko, — yra daug ir akmenų ir vilkiukų.. .

Statėm aukurą. Vilkiukai rinko ir nešė akmenis. 
Kai kurie ne labai judrūs pagal savo amželį buvo. 
Mat, namie mamytės ir batus nuvalo ir pirštines už
mauna, o čia akmenis nešiok. Dargi kaip tyčia, čia 
pat ežeras, toks vėsus ir malonus. Jis vi sžvilgsnį i 
save traukia... O vadovams visai nesvarbu, tarsi 
jo čia nebūtų. Kokie kietaširdžiai ir nesubrendę . . .

Kai aukuras buvo pastatytas, jo tiesumas, kreivu
mas, linijos, pozicija stovyklos vadovybės apžiūrėta 
ir priimta laikinam naudojimui, didžioji raumenų 
brigada pasuko į laužavietę. Ten reikės rąstus pa
baigti stumdyti, sudėlioti, ten reikės šimtametį miš
kakirčių namuką sugriauti. Čia jau vilkiukų pagal
ba buvo nebereikalinga. Patenkinti vaikai plukdėsi 
ežere, garsiai šūkaudami mokykline kalba. Raume
nų brigada, įskaitant ir patį stovyklos viršininką, 
dirbo bagal du planus.

— Šitame gale reikia vyrų su galva, — šūktelėjo 
brolis, po rąstu kišdamas storą pagalį. Kai kas nu-

Dvi skautų dr-vės Romuvoje rikiuojasi vėliavų aiks'tėje.
Visos Romuvos stovyklos nuotraukos J.Karasiejaus

ėjo ten. Tur būt, iš karto nesupratęs pakvietimo 
prasmės likau kitame gale ... Taip ir prasidėjo dar
bas pagal tuos du planus — viename gale dirbo su 
galva, o kitame geriausiu atveju tik raumenys.. .

Miškakirčių namukas buvo parverstas dviem sto
vyklos adjutanto kirvio smūgiais. Pagalvojau, kad 
čia tai bent milžinų genties palikuonis. Gal tikrai 
jam visai be reikalo liepia įsakymus skaityti. . . Su
griauto namuko lentas išnešioti padėjo ir sesės. 
Mat, prieš pat jų rajoną tas namukas stovėjo ir tik
rai būtų trukdęs špalieriams sudaryti, kai bus Vy
riausia Skautininke sutikta ... O be špalierių kokia 
čia Seserija ...

Vėlai vakare raumenų brigada sukniubo ant ilgo 
stalo posėdžiui. Rytoj atvažiuoja dideli svečiai iš Či
kagos, rytoj stovyklavietės krikštynos, viskas rytoj, 
tartum jau antros stovyklavimo savaitės nebūtų. Po
sėdis, kaip posėdis. Kas posėdžiavo, žino, ką tai 
reiškia. Gal geriau namukus griauti, aukurus sta
tyti. Bet ką padarysi, kad tokia valdžios valia. Kaip 
svečius priimsim, ką duosim jiems valgyti, kiek rei
kės už maistą mokėti, kaip rinkti aukas, kur statyti 
staliuką, kad daugiau aukotų, kur bus pamaldos, sa
lėje ar lauke, ar miške, juk čia pasirinkimas didžiau
sias — vis tai buvo klausimai, judinami dar po pu
siaunakčio.

Atėjo tas rytojus. Per tankumynus veržėsi vie
nas po kito automobilis. Aikštėje ėmė stoviniuoti ir 
dairytis prel. J. Tadarauskas iš Hamiltono, Tėvas 
Placidas, OFM, Prisikėlimo parapjos klebonas iš 
Toronto, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirm. dr. 
J. Sungaila su šeima, LSS Tarybos Pirmijos pirm, 
s. A. V. Dundzila, Seserijos VS v. s. O. Zailskienė, 
daug daug mielų bičiulių, tėvelių, svečių iš toli
miausių vietovių. Pagaliau pasirodė Lietuvos kon
sulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas ir ponia. Tai reiš
kė, kad iškilmės bus tuoj pradėtos.

Trypė rikiuotėse vilkai ir vilkiukai, dainavo žy
giuojamos sesės, trenkė akordeonų maršai, skam
bėjo, aidėjo plačioji Muskokos apylinkė. Tokio su
judimo čia dar niekada nėra buvę — nuo pat pasau
lio įkūrimo. Iškilmingos pamaldos lauke, pastato 
krikštynos, paradas, kalbos, iškilmingi pietūs ir vėl 
kalbos taip į viena susipynė, kad rodos ten buvo 
sprogusi bomba ...

Po viso ūžesio stebėjau veidus. Tuntininkas v. s. 
V. Skrinskas šypsojosi. Verta plačiai nusikvatoti po 
tokio pasisekimo. Ne — jis kuklus išliko iki galo. Sto
vyklavietės Fondo pirm. s. v. v. si. G. Stanionis, ėjęs 
stovykloje ūkio virš, pareigas, buvo susirūpinęs. 
Rytoj, girdi, vistiek reikės valgyti. Stovykla dar ne
baigta. Kas pusryčiams ?. . Stovyklavietės Fondo 
ižd. ps. V. Sendžikas nešiojosi didelį portfelį. Nega
lėjo vietoje stovėti. Ką tai reiškė, ateitis parodys, 
bet man atrodo, kad portfelį per didelį atsivežė...

Kaip ten bebūtų, mieli skaitytojai, turime “Ro
muvą”, vienintelę pasaulyje skautų ir skaučių nuo
savą stovyklavietę, tokią gražią ir įdomią, tokią ra
mią ir romantišką ir pagaliau tokią brangią ir sko
lose tebesančią.

. REMKIME TĄ SAVOS ŽEMĖS KAMPELĮ VISI!
Liepsna
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SKYRIŲ TVARKO PS. R. PAKALNIS, 20 OAK LEAF DR. , WATERBURY S, CONN.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

19. Antspaudai
Pašto ženklai nuvertinami antspaudais, tai yra, 

pašto ženklas su uždėtu antspaudu laikomas nebe- 
galiojančiu. Antspaudų yra įvairių įvairiausių ir pas
kutinio šimtmečio bėgyje jie visaip ketėsč Pradžio
je antspaudai buvo labai gremėzdiški: išpjaustinė
ti iš kamščio, medžio, metalo ar gumos ir įvairiausių 
pavidalų — apvalūs, pailgi, kampuoti ar tiesiog 
“klecko” formos. Vėliau kai kurie kraštai į tokius 
antspaudus įvedė skaitmenis, reiškiančius pašto nu
merį (Anglija ir jos kolonijos). Dažnai buvo varto
jami štampukai su užrašais: “apmokėta”, “negalio
ja” ir pan. arba su miestų pavadinimais. Neretai 
sutinkama pašto ženklų, nuvertintų plunksna arba 
pieštuku, arba pasirašant pašto valdininkui skersai 
ženklą.

Jubiliejinio antspaudo pa
vyzdys - Ryga, Latvijos 
sostinė (1939 m. gegužės 
15 d.)

Cw........

Tik vėliau buvo įvesti apvalūs pašto antspaudai, 
kurie įsigaliojo visuose kraštuose, tačiau ir dabar 
dar daugelis kraštų, ypatingai Centro ir Pietų Ame
rikos valstybės, tebevartoja įvairaus dydžio ketur
kampius antspaudus. Apvaliuose antspauduose yra 
pašto pavadinimas (kartais ir valstybės vardas) ir 
kaitaliojamos datos. Ypatingai didelio meistriškumo 
antspauduose yra pasiekusi Vokietija. Ispanija ir 
Portugalija vartoja aštuonkampius antspaudus.

Paskutiniais keliasdešimt metų daugelyje kraštų 
yra įvestos štampavimo mašinos, kurių antspaudai 
susideda iš apvalaus antspaudo ir linijų arba kokio 
nors šūkio ar trumpesnio teksto (pvz., Kaunas var
tojo šūkį: “Pirkime tik savo krašto gaminius”).

Antspaudai paprastai uždedami juodais dažais. 
Tačiau nereta sutikti antspaudų, uždėtų violetiniais, 
raudonais, žaliais, mėlynais- ar rudais dažais. Tokie 
spalvoti dažai kartais reiškia jubiliejinę datą.

Jei renkate vartotus pašto ženklus, žiūrėkite, kad 
antspaudai būtų švarūs ir aiškiai išskaitomi. Taip 
antspauduoti pašto ženklai teiks jums estetinio pa
sigėrėjimo.

Ant. Bernotas

50 METŲ AUKSINIS 
SKAUTYBĖS JUBILIEJUS

ŠVENČIAMAS KIPRE
1963 metais, rugpjūčio mėn. 21 

dieną Kipre pasirodė nauja, trijų 
pašto ženklų serija, skirta 50 me
tų skautybės jubiliejaus paminė
jimui. (1913 - 1963). Šių ženklų 
išleidimo data sutampa su Di
džiosios Britanijos skautininkų

suvažiavimu, kuris ta pačia data 
įvyko Platres - Kipre.

3 mils vertės ženklas, vaizduo
ja stovykloje prieš palapines sto
vintį vilkiuką.

20 mils vertės — pajūryje sto
vįs jūrų skautas.

150 mils vertės — skautas su 
kalnų ožiu.

Ženklai pagaminti daugiaspal
viai. Jų dydis: 40 x 24 mm. Pats 
ženklų spausdinimas atliktas li- 
tografiniu ofseto būdu.

Be minėtų ženklų dar buvo iš
leista labai ribotas skaičius suve

nyrinių lapų.
Nors originali ženklų kaina 

yra 173 mils, minimi suvenyriniai 
lapai oficialiai buvo parduodami 
po 250 mils. Susidarąs kainos 
skirtumas yra skirtas Kipro skau
tų organizacijai.

Ta pačia proga Kipro vyriau
sybės rūpesčiu buvo išleista 4% 
x 8*1 dydžio, keturių puslapių 
brošiūrėlė su minimų ženklų ap
rašymu, kurie yra atspausdinti 
normalaus dydžio, originaliėmis 
spalvomis.
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1963 m. rugpiūčio mėn. 1 d. 
Nigerija išleido du pašto ženk
lus, 11-tos skautų pasaulinės 
jamboree, įvykusios Graikijoje, 
rugpiūčio mėn. 1-11 d.d. pager
bimui.

Abu ženklai trikampio formos, 
kurių dydis 2.7” pagrinde ir 1.9” 
šonuose.

NIGERIJA

3 d. vertės ženklas vaizduoja 
sveikinančius graikų ir Nigerijos 
skautus. Ženklas žalsvos spalvos. 
Šio ženklo projektą pagamino 
Stephanos Apostolou.

1 šilingo vertės ženklas vaiz
duoja prie laužo, ratu susibūru
sius skautus. Šiam ženklui pro
jektą pagamino A. G. Okiki. 

Spalva: raudona ir juoda.
Abu ženklai viršuje turi jam

boree ženklus. Ženklai atspaus
dinti Harrison bendrovės, foto 
graviūros būdu ant “FN” van
dens ženklus turinčio popierio. 
Be ženklų dar yra išleista ir su
venyriniai lapai.

Pietų metui atėjus Jub. Stovykloje Camp Child.
Nuotr-V. Alksninio
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JŪRŲ GELMIŲ PABAISA 
j. s. Ignas Petniūnas

Nepaprasto dydžio moliuskai, pirmatakai, kurie 
gyveno mūsų planetos vandenų platybėse prieš 400 
milijonų metų, gyvena iki šiolei okeanų gelmėse. 
Tai pati pavojingiausoji ir kraujageriškiausioji bū
tybė iš visų žinomų gyvųjų būtybių. Tas moliuskas 
amerikiečių mokslininkų sprutu arba skvidu yra va
dinamas ir yra tam tikra rūšis paprastojo aštunko- 
jo, bet pagal savo dydi ir svori skiriasi nuo jo, kaip 
naminė katė nuo tigro. Jei paprastas aštunkojis sve
ria 50 svarų, skaitomas milžinu, tai vidutinio dy
džio ši pabaisa sveria nuo 300 iki 400 svarų,.bet pa
sitaiko egzempliorių ir pusės tono svorio. Pats di
džiausias iš pagautųjų iki šiolei okeane sprutas (prie 
Naujosios Zelandijos krantų), turėjo 57 pėdas ilgio, 
o Miami universiteto jūros laboratorijoje saugoja
mas spirite moliuskas turi 47 pėdų ilgio. Ši pabaisa 
puola nedidelius laivus, žmones ir pačias didžiau
sias žuvis, kurias užmuša ne tiek dėl alkio, kiek dėl 
įgimtos kraujagerystės.

Labai dažnai žvejai užtinka vandenyse pludu- 
ruojančius didžiųjų žuvų lavonus, iš kurių nugaros 
būna išplėštas nedidelis mėsos gabalas. Jos tapo šių 
pabaisų aukomis, su kuriais turėjo nelaimės susitik
ti okeano gelmėse.

Mokslininkas, pirmą kartą pamatęs gyvą sprutą 
Massachussets akvariume, buvo nepaprastai nuste
bintas šios pabaisos, turėjusios ryškias akis, panašias 
į žmogaus. Šio giganto moliusko akyse, turinčio lė
liukės ir blakstienas, atsispindi protavimas ir ste
bėjimas. Pabaisa atkreipiamu dėmesiu seka - stebi 
žmogų arba gyvulį ir tartum savo žvilgsniu jį hipno
tizuoja. Spruto žvilgsnis yra svarbiausias ginklas, 
pavergiąs kiekvienos gyvos būtybės valią. Be šių 
akių moliuskas turi raginį snapą ir aštrias kojas arba 
čiuptuvus, siekiančius nuo 20 iki 25 pėdų ilgio, ant 
kurių galų yra čiulpikai ir aštrūs raginiai nagai.

Mokslininkai mano, kad okeano gelmėse, povan
deniniuose urvuose gyvena milijonai tokių pabaisų. 
Jie juda ištisais “spiečiais” ir, jei jūrininkai ar žvejai 
labai retai jų mato, tai paaiškinama tuo, kad špro
tai turi ypatybę prisitaikyti prie vietos, perimdami 
supančios juos aplinkos spalvas. Kartais jie save ap
dengia “dūmine uždanga”, išleisdami juodai - vie- 

letinį skystį. Prileidžiama, kad šiuo skysčiu jie taip 
pat nužudo savo aukas.

Viename iš J. Verno romane aprašoma, kaip spru
tas užpuola laivą. Bet apie šių pabaisų užpuolimus 
taip pat pasakojo daugelis jūrininkų ir žvejų.

1941 metais kovo mėn. 25 d., kai anglų karo trans- 
portlaivis Britania buvo vokiečių povandeninio lai
vo paskandintas centrinėje Atlanto vandenyno daly
je ,keletas kareivių pergyveno laivo paskandinimą. 
Gelbėdamiesi vandeny užsikabino už stiebo nuolau
žos. Tiktai du iš jų galėjo sėdėti ant stiebo nuolau
žos, kiti įsikabinę viena ranka į stiebą plauke šalia. 
Staiga vienas iš tų plaukikų suriko ne savo balsu. 
Kitų karių akivaizdoje jį apkabino gigantiški žmo
gaus rankos storumo čiauptuvai. Pabaisos čiauptu- 
vai nuplėšė kareivį nuo stiebo, suplojo ir sudraskė 
į gabalus. Kito kareivio koja buvo nudeginta spru
to čiauptuvo prisilietimu ir nudegimo žymė iki šio
lei išliko išgelbėto kareivio kūne.

Prieš keletą metų sprutas užpuolė prie New 
Foundland krantų nedidelį žvejų laivelį. Žvejai pa
stebėjo bangose kažkokią didelę masę, primenančią 
lietpaltį ar apsiaustą. Kai jie priartėjo prie šios ma
sės, ji staiga paraudonavo, ir keletas ilgų ir storų 
čiauptuvų nukrypo į denį, kuriame plaukė žvejai. 
12-kos metų berniukas išgelbėjo žvejus, aplink ku
riuos pabaisos čiauptuvai jau buvo apsijuosę. Čiu
pęs kirvį, jis nukirto du čiauptuvus ir sutraiškė pa
sirodžiusią spruto galvą. Žvejai matė, kaip iš besi
artinančio spruto liemens čiurkšlėmis liejosi pur
purinės spalvos skystis. Galimas daiktas, kad jūri
ninkų tarpe sklinda legendos apie sprutus, bet 
mokslininkai užfiksavo visą eilę neginčijamų faktų, 
kaip gigantiški moliuskai puola žmones, žvejų lai
vus ir nedidelius pastatus. Atlanto ir Ramiojo van
denynų žvejai labai dažnai pagauna nedidelius, dar 
visai neišsivysčiusius sprutus, kuriuos parduoda mė
gėjams. Keptas sprutas kai kurių mėgėjų yra labai 
branginamas. Vienok šitas patiekalas turi būti ypa
tingu būdu pagamintas, kitaip spruto mėsa būna 
labai kieta — elastinga kaip guma.

Amerikos ir Australijos mokslininkai tvirtina, kad 
sprutai gyvena beveik visuose Atlanto ir Ramiojo 
vandenyno dalyse. Kartą per metus spruto patelė 
nerščia po 20 - 30 tūkstančių ikrų - kiaušinėlių, kvie-
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Po vėliavų pakėlimo L. S. Brolijos rajone Jub. Stovykloje Camp Child. Pastovyklės vadovas jur. s. Br. Juodelis, kapelionas 
s.Tėvas S.Kulbis, S. J. ir pastovyklės instruktorius s. J. Bružinskas. Nuotr. V. Alksninio

čio grūdo didumo. Dauginimosi procesas vyksta 
okeano gelmėse. Patelė pritvirtina kiaušinėlius prie 
povandeninių akmenų. Per keletą dienų kiaušinė
liai pasidaro panašūs i brangakmenius, spindėdami 
pasakiškiausiomis spalvomis. Jie atkreipia i save di
desnes žuvis, kurios masiškai juos sunaikina. Tik 
dėka šito sprutai negali užvaldyti vendenynų ir juo
se sunaikinti visus kitus vandens gyvius. Bet visgi 
pagal mokslininkų apskaičiavimus abiejų pusrutulių 
okeanuose gyvena ne mažiau kaip dešimt mt lijonų 

šių pabaisų.
Labai labai seniai sprutai kaip austrės gyveno gi

gantiškose kriauklėse, kurių sienelės buvo labai sto
ros. Šie šarvai apsaugojo nuo kitų pabaisų. Laikui 
bėgant, kai kiti priešistoriniai gyviai išnyko, šis šar
vas - kevalas buvo nebereikalingas, ir pergyvenę pa
čius seniausius jūrų gyvius, sprutai pasiliko šian
dienų pačiais pavojingiausiais jūrų gelmių gyvento
jais.

Smagu buvo Jub. Stovyk
loje.

Nuotr. B. Kerbelienės

9

11



Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr., Toronto 18, Ont., Canada

KELIAUJANTI ŽVAIGŽDĖ

Kiniečių pasaka

Laisvai versta iš anglų kalbos

Prieš daug šimtų metų Kinijos impera
toriumi buvo Han Wu Ti. Tuo metu niekas 
Kinijoje nieko nežinojo apie likusį pasaulį. 
Jie nieko nežinojo apie geografijų, net ne
pažino ir savo krašto tolimųjų pakraščių. 
Jie nežinojo ar žmonės gyveno už Vakarinių 
kalnų, iš kur teka Geltonoji upė ir ar žmo
nės ar demonai gyvena Šiaurinėje Dykumoje.

Han Wu Ti nusprendė sužinoti. Jis iš
siuntė vienų iš savo mini s te r ių Chang Ch'ien 
surasti, kas gyvena Kinijos vakaruose ir 
šiaurėje ir iš kur teka Geltonoji upė.

Chang Ch'ien keliavo penkiolika metų. 
Jis aplankė daug kraštų ir parvežė daug 
daiktų, kurių niekas prieš tai Kinijoje nebu
vo matęs - riešutų, vynuogių ir įvairių rū
šių javų. Jį buvo pagrobę Hunai - barbarai, 
kurie gyveno į šiaurę nuo Kinijos ir tik po 
keletos metų jam pasisekė nuo jų pabėgti.

Bet jis vis dar nebuvo suradęs Gelto
nosios upės pradžios. Pagaliau jis nutarė 
plaukti upe į vakarus, kol priplauks jos 
pradžių ir tuo būdu sužinos. Tai yra labai 
ilga upė, kuri vingiuojąs! per visų Kinijų, 
ir Chang Ch'ien keliavo ja ilgus mėnesius. 
Bet vienų naktį, kai jis buvo sustojęs pa
krašty nakvynei pakilo didelė audra. Ji 
nunešė laivų nuo krantinės ir varė gilyn upe 
į tamsumas. Chang Ch'ien nieko negalėjo 
padaryti, tik laikėsi įsikibęs į laivo karštų, 
kad bangos jo nenuplautų į upę.

Rytų audra nutilo. Dangus buvo mėly
nas, be jokio debesėlio ir upė buvo rami, 
be jokios bangelės. Vaizdai visiškai pasi
keitė. Dienų prieš tai krantuose buvo aukšti 
kalnai; dabar žaliavo pievos ir sodai. Die
nų prieš tai upė tekėjo labai smarkiai, ir 
jos vanduo buvo drumzlinas; dabar ji tekė
jo ramiai ir vanduo buvo toks skaidrus, kad 
matėsi dugne gulį akmenys.

Chang Ch'ien plaukė visų rytų, nieko ne
sutikdamas. Jis nematė nei paukščių nei gy
vulių, išskyrus didelius būrius šarkų, skren
dančių virš vandens. Upės pakraščiuose 
žydėjo persikų medžiai. Po pietų jis paste
bėjo piemenį varantį girdyti savo kaimenę
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prie upės ir netrukus kitoje upės pusėje 
sėdinčią jauną mergaitę. Prieš ją stovėjo 
staklės ir rankose ji laikė šaudyklę su siū
lais, kuriais audė.

Chang Ch'ien prisiirė prie kranto.

- Atleisk man, bet ar negalėtum man 
pasakyti,kur aš esu ir ar toli artimiausias 
miestelis. Audros metu aš pamečiau kelią.

Ji nusišypsojo ir papurtė galvą.
- Aš negaliu pasakyti, - atsakė ji. 

- Jeigu aš ir pasakyčiau, man netikėtum. 
Bet paimk šią mano šaudyklę ir grįžk tuo 
pačiu keliu, kuriuo atkeliavai. Kai pasieksi 
sostinę, atiduok šią šaudyklę imperatoriaus 
astronomui, kuris studijuoja žvaigždes ir 
pasakyk jam dieną ir valandą, kada ją ga
vai ir jis galės tau viską išaiškinti.

Labai nustebęs Chang Ch'ien padarė 
viską, ką mergaitė jam sakė. Pasukęs laivą 
pavėjui ir pasroviui, jis daug greičiau pa
siekė sostinę negu tikėjosi ir tučtuojau nu
ėjo pas imperatoriaus astronomą.

Kai jis parodė šaudyklę ir pasakė, kad 
jis ją gavo septinto mėnesio septintą dieną, 
astronomas net šūktelėjo iš nustebimo.

- Tai tu buvai ta keliaujanti žvaigždė, 
kurią aš stebėjau tą naktį.

- Keliaujanti žvaigždė?!-nustebo Chang 
Ch'ien, - kaip aš galėjau būti žvaigždė?! ..

- Aš tau papasakosiu viską, - pasakė 
astronomas. - Prieš daugelį metų Dangaus 

Karaliaus duktė princesė Audėja pamilo 
piemenį ii' ištekėjo už jo. Jie buvo labai 
laimingi, bet tuoj po vestuvių nebeatliko 
savo pareigų. Piemuo nežiūrėjo savo kai
menės, o princesė nustojo austi. Dangaus 
Karalius supyko ir perskyrė juos. Piemuo 
turėjo ganyti savo kaimenę vienoje pusėje 
Paukščių Tako - didžiausios dangiškosios 
upės, o princesė turėjo austi kitoje pusėje. 
Jie galėjo vienas kitą matyti, bet negalėjo 
susitikti, išskyrus kartą per metus - sep
tinto mėnesio septintą naktį. Tą naktį jie 
susitikdavo .. .

- Kaip jie gali susitikti, kad juos skiria 
platusis Paukščių Takas? - paklausė Chang 
Ch'ien.

- Tą naktį visos šarkos iš Dangaus ir 
Žemės suskrenda prie Paukščių Tako-ir 
savo sparnais sudaro tiltą, kuriuo princesė 
eina susitikti su piemeniu. Tur būt, paste
bėjai, kad žemėje nepamatysi jokios šarkos 
septinto mėnesio septintą dieną ir naktį . ..

- Teisybė, - sutiko Chang Ch'ien.
- Šiais metais kaip visuomet, - tęsė 

astronomas, - septinto mėnesio septintą 
naktį aš stebėjau princesės ir piemens su- 
sutikimą, kuris mums žemėje atrodo kaip 
dviejų žvaigždžių Vega ir Altą susitikimas, 
Staiga kita, keliaujanti žvaigždė pasirodė 
tarp tų dviejų ir iš tavo pasakojimo spren
džiu, kad tu buvai ta žvaigždė.

- Bet jeigu tai tiesa, - sušuko Chang 
Ch'ien,- aš keliavau Paukščių Taku ir išei
na, kad Paukščių Takas ir Geltonoji upė 
yra tas pats.

- Taip, - atsakė astronomas, - protin
gi žmonės visuomet sako, kad Paukščių Ta
kas iš Dangaus teka į žemę ir pavirsta 
Geltonąja upe. Danguje ji yra skaidri ir ty
ra; žemėje ji pageltonuoja nuo geltonos Kini
jos žemės. Bet tai yra viena ir ta pati upė.

- Vadinasi, prieš mėnesį aš keliavau
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danguje, - stebėjosi Chang Ch'ien ir tie 
gražūs laukai, kuriuos mačiau buvo dangiš
ki laukai.

- Be abejonės. Pasakyk man, - klausė 
astronomas, - ar pastebėjai persikų me
džių?

- O taip. Persikų medžiai augo ant 
krantų ir jie buvo apsikrovę žiedais. Aš ne
mačiau gražesnių medžių savo gyvenime.

Astronomas atsiduso.
- Aš taip norėčiau juos pamatyti. Ži

noma, tu nežinojai, kad tai yra amžinybės 
medžiai ir jie auga tik danguje. Jeigu bū
tum ten buvęs porą mėnesių vėliau, kada 
vaisiai prinokę ir būtum suvalgęs nors vie
ną vaisių, gyventum amžinai arba bent 
3000 metų.

Kitą dieną Chang Ch'ien aplankė impe
ratorių Han Wu Ti. Jis papasakojo jam apie 
savo kelionę, apie audrą, kaip princesė 
Audėja jam davė šaudyklę, kurią jis pa
dovanojo imperatoriui. Imperatorius buvo 
labai patenkintas.

- Pagaliau, - sakė jis, - mes žinome, 
kur prasideda Geltonoji upė. Taip pat mes 
žinome, kad yra galima nukeliauti upe iš 
žemės į dangų.

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

Vilkiukai su instruktore ps. P.Kalvaitiene iškilmių aikštėje Jub. Stovykloje, Camp Child.
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Nuotr. V. Alksninio
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UŽDAVINYS NR. 1. UŽDAVINYS NR. 2.

Visi žodžiai, kuriuos reikia įspėti yra 
Lietuvos miestų vardai. Pagalbai pasiimti 
Lietuvos žemėlapį. Paskutinis (6) ir sker
sai kryželiais pažymėtuose keturkampiuose 
yra tas pats miesto pavadinimas.

w/< spwalyms
Išilgai :

1. Paukštis, kuris kukuoja.
2. * Patys pirmieji Amerikos gyventojai.
3. Kuo žuvis gaudome.
4. Ilgas ir važiuoja bėgiais.
5. Kuo siuvame.
6. Ne mažai, bet---------
7. ’Ne trumpas, bet------------
8. Amžinai žaliuojantis medis.
9. Kur laikomi sugauti paukščiai (daug.vie

tininkas.
10. Kuo irkluojame
11. Ne šlapias, bet---------------

Statmenai :

ARTISTAS
Aiškiai taria ir tinkamai lai

kosi pasirodymų metu.
Gražiai padeklamuoja ilges

nę deklamaciją.
Savo būreliui papasakoja ke

lis pasakojimus.
Yra dalyvavęs keliuose jaun. 

skautų pasirodymuose.

DAILININKAS
Moka piešti pieštukais ir 

dažaps.
Moka nupiešti Gedimino pilį, 

Gedimino stulpus, tautinę vėlia
vą ir keletą lietuvių liaudies raš
tų.

Turi nupiešęs b< nt 5 paveiks
lus pasirinktomis temomis.

Ką švenčiame kartą per metus? dainininkas
Moka padainuoti bent 5 dainas.
Moka išmokyti savo būrelį jas 

dainuoti.
Moka diriguoti: parodyti dai

nos pradžią, pabaigą, rodyti 
ženklą tyliai dainuoti, stipriai 
dainuoti.

Moka dainuoti žygiuojant.
13
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GEOGRAFAS
Moka parodyti Lietuvą ir 10 

kitą kraštą žemėlapyje.
Žino 6 Lietuvos upes, 5 eže

rus, 3 kalnus.
Nupiešia Lietuvos žemėlapį.

RINKĖJAS
Tvarkingai su užrašais su

tvarko vieną iš šią rinkinią: 30 
augalą; 15 mineralą; 15 nuotrau
ką iš jaunesniąją skautą gyveni- 
mo; 50-ties valstybią pašto ženk
lą. Arba -

Renka laikraščią iškarpas ir 
kitą spausdintą medžiagą pasi
rinkta tema bent tris mėnesius, 
ją tinkamai sutvarko ir sulipina 
į sąsiuvinius.

Papapsakoja kur ir kaip įsi
gytas kiekvienas rinkinio daik
telis.

MODELISTAS
Padaro vieną iš šią modelią: 

lėktuvo, laivo, stovyklos, lietu
viško namo. Modeliui medžiagą 
negalima pirkti gatavą, standar
tinę.

ČIUOŽĖJAS
Moka čiuožti pirmyn ir atgal.
Moka žaisti ant ledo.
Moka 3 figūras.

GAMTOS DRAUGAS
Augina gyvuliuką (ne narve

lyje) ar įrengia paukščią lesyk
lą ir paukščius lesina bent vie
ną mėnesį.

Pasodina medelį ir jį pri
žiūri, kad prigytą ir augtą.

Pažįsta 3 laukinius gyvulius, 
3 miško medžius ir 3 lauko gė
les.

Pažįsta nuodingus augalus ir 
augalą kenkėjus.

SIUVĖJAS
Moka susiūti ar pataisyti iš

irusį drabužį.
Moka adyti kojines.
Moka sifllėti ir gali pasiūti 

maišelį.
Moka siuvinėti raides.

KELIARODYS
Žino savo miesto svarbiau

sias gatves.
Gerai pažįsta savo apylinkę.
Žino ugniagesią, policijos, 

pašto adresus.
Moka nurodyti kelią.
Pažįsta bent 5 judėjimo ženk

lus.

MEŠKERIOTOJAS
Pats pasidaro meškerę (dalys 

gali būti pirktos)
Yra meškere pagavęs bent 5 

žuvis.
Žino kokios žuvys laikosi apy

linkės vandenyse.
Nusimano apie meškeriojimo 

tvarką ir atsargumą prie van
dens.

MUZIKAS
Moka groti kokiu nors instru

mentu.
Pagroja dvi skautą ir 5 lietu- 

vią liaudies dainas.
Yra grojęs skautą pasirody

me.
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STOVYKLAUTOJAS
Moka pastatyti palapinę ir ją 

sutvarkyti.
Moka parinkti vietą ir sukurti 

ugnį.
Žino, ką reikia pasiimti įsto- 

vyklą.

PYNĖJAS
Padaro tris iš šią darbą:
Nupina krepšį, nuveja virvutę, 

knygos žymeklį, nupina dirželį, 
numezga tinklelį, kaklaraiščiui 
žiedą.

DVIRATININKAS
Turi dviratį. Moka važiuoti.
Žino, kas daryti dviračiui su

gedus.
Moka pataisyti nedidelius ge

dimus.
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FOTOGRAFAS
Me ka įsidėti filmą į aparatą, 

m' ka elgtis su lempute, moka 
fotografuoti spalvuota ir juoda- 
balta filmomis, padaro bent 8 
nuotraukas.

VIRĖJAS
Moka išvirti arbatą, kavą ir 

kakavą.
Moka išvirti bent 3 valgius.
Moka paruošti stalą ir paduo

ti valgius.

RAŠYTOJAS
Parašo korespondenciją skau

tiškam laikraščiui.
Parašo 2 apsakymus ar eilė

raščius pasirinkta tema.

ISTORIKAS
Parašo savo būrelio istoriją.
Parašo 3 istorinius pasakoji

mus iš Lietuvos istorijos.
Žino 3 svarbesniąsias Lietu

vos istorijos datas.

DARŽININKAS
Atlieka vieną iš šią darbą: 

pats paruošia ir pasodina dar- 
žovią lysvę, nuima ir sutvarko 
derlią. Įrengia gėlių lysvę ar 
dėžutę prie lango, rūpestingai 
prižiūri ir stebi gėlių augimą.

Pažįsta apylinkėje augina
mas daržoves.

LITUANISTAS
Moka 3 lietuviškus padavimus 

ar legendas.
5 patarles, 3 pasakas, 5 mįs

les.
Gražiai kalba lietuviškai.
Parašo rašinį lietuviška te

ma.

Vilkiukai paraduoja Jub. Stovykloje.
NUOlr’V-Kraičio
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BITĖ KALBA, BITĖ ŠOKA, BITĖ MEDŲ NEŠA . . .

Jau Aristotelio laikais gamtininkai ir gamtos mė 
gėjai pradėjo domėtis medų nešančių bičių “visuo
menine” tvarka bei gyvenimo aplinkybėmis. Patir
ta, kad bitėse vyrauja šeimos hierarchija, vienos 
avilio bitės - motinos —• išskirtina vieta bei keistas 
darbo pasidalinimas. Pastebėti ir labai charakterin
gi bičių šokiai, kurių pagalba viena kitai perduoda 
žinias ir naujienas. Gi visai neseniai, beveik netyčio
mis nustatyta ,kad tos mažos ir darbščios bitės sa
vo tarpe kalbasi — garsais praneša žinias. Paskuti
nysis atradimas yra Miunchene gyvenančio zoolo
go, dr. Esch’o, darbo vaisius.

Dr. Esch’as vykdė vieną su bičių šokiu surištą 
tyrimą, kurio metu avilin buvo įdėtas mikrofonas. 
Tuo pat metu avilin grįžo viena bitė - žvalgė ir, 
įprasto šokio būdu, pradėjo savo pranešimą kitoms. 
“Ir aš buvau baisiausiai nustebęs”, pasakoja dr. 
Esch’as, “kai garsiakalbyje pasigirdo garsus ūžimas 
- tststsrrrr, palydėtas trumpu žodeliu — byp!”

Tolimesnių stebėjimų pagalba buvo nustatyta, kad 
šiuos garsus leido bitės - žvalgės, tik ką pradėję sa
vo pranešimų šokį. Čia buvo tolimesnių tyrinėjimų 
pradžia: truko 2 metus nustatyti, ką tie garsai galė
tų reikšti. Apsistota prie minties, kad garso ilgis nu
sako atstumą iki naujai atrasto medaus šaltinio, o 
garso tonas — kiekybę ir kokybę. Gi šokio metu 
leidžiami garsai, kartu su sparnelių krutinimu, yra 
raginimas darbininkėms skristi.

Šios teorijos įrodymui reikėjo naujo bandymo. 
Mokslininkas padirbo mechanišką, žaislinę bitelę, 
galinčią panašiai šokti kaip ir gyvosios žvalgės. Šo
kio metu dabar jau mažas garsiakalbis prabildavo 

žvalgės žodžiais. Bandymo metu bitės su dėmesiu 
stebėjo lėlės šokį, o dr. Esch’as laukė, kada jos skris 
ieškoti šokyje ir garsiakalbyje nupasakoto medaus. 
Tačiau įvyko kitaip: po kelių šio teatro sekundžių, 
viena iš darbininkių piktai puolė lėlę ir jai suvarė 
mirtingą savo geluonį — įgėlė ją. Užuodę nuodus, 
kitos bitės pasitraukė... Šis mirties ritualas pasikar
tojo daugelį kartų, mokslininkui neginčyjamai įro
dydamas, kad bandyme vis dar buvo kas tai ne taip, 
kaip reikia.

Tolimesni tyrinėjimai atidengė tokią paslaptį. Pa
sirodė, kad bandymuose buvo per neapsižiūrėjimą 
praleisti trumpi, čirpią garseliai, kuriuos kartais pa
leisdavo šokį bestebinčios darbininkės. Greičiausiai 
jie reiškia “suprantu, ką sakai”, nes po jų žvalgė nu
stodavo šokus, leisdama kitoms bitėms prieiti artyn 
ir pauostyti rastąjį medų. Gi mechaninė lėlė nesu
stodavo ir užsitarnaudavo stebinčiųjų piktumą. Se
kančiuose bandymuose mokslininkas lėlę sustabdy
davo po pirmojo stebėtojų čirptelėjimo ir nė viena 
jos nebandė gelti.

Tai pirmieji mokslinio tyrinėjimo žingsniai, kurie 
praveria mūsų supratimo duris ir kelia vis naujus 
klausimus. Yra nustatyta, kad bitės neturi ausų; ky
la klausimas: kaip ir kuo jos girdi? Ar ir kiti gyvū
nai kalba panašia kalba? Kokiu būdu jos nuskrenda, 
nunaviguoja prie naujai atrasto medaus? Kaip, kuo, 
kas, kodėl ?.. — Mažų mažiausiai visa tai yra įdo
mu, o daug kas gali pasirodyti ir labai naudinga, 
reikalinga!

Paruošė A.V.D.
(Naudotasi Time žurnalu)
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APYSAKA___________________________________ ALVYDAS TAUTKUS

(Tąsa iš p r . n r . )

Tačiau pačiai Reginai buvo nelengva'. Ji niekada 
nesijautė tuo, kuo ją dabar apkvaitęs pokylis laikė. 
Tarpais jai darėsi koktu klausyti perdėtų pagyni, 
sugalvotų komplimentų, nenuoširdžių posakių, ma
tyti dirbtinumą ir maskuojamą vaidybą. Ypač ją ne
smagiai veikė demonstruojama praraja tarp valstie
čių ir bajorų. Vakarykštis mamaitės elgesys su Jur
giu ją tiesiog prislėgė. Skelbiamą vienybę ji suprato 
kitaip. Valstiečių susimobilizavimas laisvės kovai, jų 
rodoma drąsa ir sugebėjimai kovoti šiuo sukilimo 
metu turėjo būti pakankamas laidas neišgalvotai 
vienybei siekti. Kas to šiuo kritišku visam kraštui 
metu negali jmatyti, jokiu būdu neturi teisės tikėtis 
galutinio laimėjimo. Ir kai Regina matė daugumos 
bajorų seną išdidumą ir valstiečių nesupratimą, jai 
rodėsi, kad broliškos vienybės nepasiekus, sunku 
bus kovoti iki paskutinio kraujo lašo ir pelenų. Šitai 
labai temdė mergaitės nuotaiką, juo labiau, kad ir 
savoje tėviškėje ji nerado kylantiems Įsitikinimams 
pritarimo.

Jei Regina dabar šeimoje stovėjo vienoje pusėje 
ir Bogušienė kitoje, tai pats Bogušas, visada valstie
čių mylimas ir gerbiamas bajoras, teisingas ir žmo
niškas baudžiavos panaikinimo metu, stovėjo vidu
ry. Jis labai domėjosi valstiečiais, žmoniškumo ve
damas, daug kur jiems padėdavo, bet iš kitos pu
sės stengėsi laikytis senų tradicijų ir savo dvarą 
tvarkė jų pagrindais. Nuolaidus jis buvo žmonai, 
kuri dažnai pareikalaudavo jam nepriimtinų daly
kų. Ir jei tai lietė dvaro vidaus reikalus, jis visada 
nusileisdavo. Ir taip dvare vyravo nuomonė, kad 
ponia esanti tikras šeimininkas. Bogušui išsikraus
čius į Malūntiltį, kai kurie dvariškiai patylomis 
šnibždėjo, kad ponui tik ten tinkamiausia vieta 
esanti...

Regina sėdėjo mažoje svetainėje su Klemensu 
Rodinskiu, Vybradų ponaičiu, kuris savo smulku
tėmis, kaip karoliukai, akutėmis lakstė po pablyšku
si Reginos veideli. Juodi be perskyrimo sutepti 
plaukai žibėjo po aukšta svetainės lempa.

Tuo tarpu jiedu čia buvo vieni.
— Kiekvieną kartą, kai jūs sugrįžtate iš Varšuvos, 

Sarvicų apylinkė sušvinta nepaprasta šviesa, — kal
bėjo Klemensas, — ir, rodos, tai būtų nesupranta
ma, bet taip yra; kai kada žmogus nežino, kiek jis. 
savyje spindulių nešioja.. . Juo labiau šandien apie 
jus galima ištisus romanus parašyti. .. Šią minutę 
aš esu laimingiausias pokylio dalyvis... Žinau, kad 
kiti man baisiai pavydi, bet tai kaip tik ir sudaro 

didelę laimę. . . Esu tikras, kad pirmenybę man vi
si šio vakaro dalyviai pripažįsta: viena, kad esu iš
tikimiausias jūsų kaimynas, o antra, kad su tamsta 
šokau pirmąjį šokį...

— Ar tai jau viskas? — pastebėjo Regina, kiek 
šyptelėjusi.

— Leiskite man dar pasakyti, kad. . .
— Nebesakykite nieko, pirmenybė tamstai čia to

dėl, kad esame abu sukilimo dalyviai...
— O taip, o taip, — skubėjo Klemensas, — bet tai 

nepakankamai išryškintų manęs jūsų atžvilgiu ...
— Nemanau, kad bet koks tamstos išryškinimas 

padėtų bendram reikalui ? ..
— Panele Regina, tamsta perdaug šį vakarą sie

lojiesi dėl tų bendrų reikalų ... Matote, kaip vis
kas eina gerai... Mums belieka džiaugtis ir laimėji 
mą švęsti, kaip pridera ...

— Atsiprašau, bet nesu nusiteikusi galvoti apie 
ką kitą . . . *

— Užjaučiu labai tamstą, bet leiskite bent man 
galvoti apie jus ...

— Šito nereikia ,nes galite lengvai suklysti, apie 
mane kokią nuomonę susidarydamas...

Įėjo Bogušas su klebonu. Ir jie, tur būt, ieškojo 
ramesnės vietos pasibūti. Pamatę Klemensą su Re
gina, jie stabtelėjo.

— Matote, Andriau, — prašneko klebonas, — yra 
ir nešokančių ...

Detroito skautai Jub.Stovykloje. Nuotr. V.Kizlaičio
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Klemensas atsistojo.
— Sėdėkit, — tarė Bogušas, — ir mudu ateiname 

pailsėti...
Bogušas ir klebonas atsisėdo netoliese sofoje.
— Stengiuosi Įtikinti panelę Reginą, kad šiandien 

tik linksmintis mums telieka, — ėmė tuojau kalbėti 
Klemensas.

— O panelė Regina nepasiduoda? — paerzino 
klebonas.

— Panelė Regina nė minutėlės negali užmiršti 
sukilimo reikalų, — dirbtiniu balsu guodėsi jauni
kaitis.

Bogušas nusijuokė.
— Tamstą, Klemensai, reikėtų Įtarti, peršant užsi

miršimo vaistus, — erzino linksmai bajoras.
— Mielasis šeimininke, — atsakė Klemensas, — 

esu išmokęs save griežtai padalyti, kai reikia ...
— O tai jau labai Įdomu ! .. — nusistebėjo klebo

nas.
— Ši vakarą, prisipažinsu, esu verčiamas links

mintis ir perdaug negalvoti, kas bus rytoj... O, 
be to, nebūtų pagrindo manyti, kad po tokių lai
mėjimų jau galėtume trauktis atgal...

— Yra sveika būt optimistu, — pastebėjo klebonas, 
— bet reikėtų nepamiršti, kad dar ne visas kraštas 
mūsų rankose, kad didžioji ginklų siunta iš užsie
nio dar tik pakeliui... Budėti teks iki galo be pa
sirinkimo ...

— Visai teisingai, klebone, — Įsiterpė Regina, — 
nėra ko dar perdaug džiūgauti. Ir didžiausias opti
mistas turėtų sutikti, kad iki galutinio laimėjimo 
mus tegalės nuvesti visų visų stipri vienybė .. .

— Panele Regna, — šoko Klemensas, — argi tos 
vienybės mums trūksta? Lietuva ir Lenkija šian
dien eina kaip viena nesugriaunama galybė. Tai 
deklaruota Varšuvos centrinio komiteto ...

Regina liūdnai šyptelėjo. Bogušas Į ją įtartinai 
žvilgtelėjo ir suraukė antakius.

— Pone Klemensai, — ramiai ėmė aiškinti Regi
na, — man atrodo, kad jūs kalbate apie dvarų ir jų 
įnamių vienybę, apie Lietuvos - Lenkijos, kaip kraš
tų vienybę, kuri tėra simboliška, prisimenant istori
nę uniją ir jos vėl siekiant. Bet tebūna nepamiršti
na, kad laikai pakito. Šiandieninei kovai vesti, ma
no manymu, nebeužtenka vien istorinės atramos, 
kai ateitis, toli gražu, ja nebebus grindžiama . . .

— Dovanokite, panele Regina, — nesutiko Kle
mensas, — tamstos teigimai man ne visai supranta
mi.. .

— Leiskite man paaiškinti, — Įsiterpė šeiminin
kas, jausdamas, kad iš to gali kilti nesmagus gin
čas, — man atrodo, kad judu abu turite tiesos. Po
nas Klemensas teisingai sako, kad Lietuva ir Lenki
ja šiandien daug vienybės rodo. Visa tai yra būtina 
ir miela konstatuoti. Regina neklysta, sakydama, 
kad ateitis gali būti kitokia, kad Lietuva po sukili-

Detroito skautai savo labai puos'niame rajone Jub. Stovykloje, Camp Child, tiesia beždžionių tiltą. Jiems vadovauja LSB pasto- 
vyklės programos vedėjas s. A. Banionis (dešinėje). Nuotr. V. Alksninio
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mo gali išeiti atskira valstybė, tik su federaciniais 
ryšiais .su Lenkija, kas betgi nebūtų unija... Lie
tuvai šito siekiant, reikėtų didesnės visų lietuvių 
vienybės ...

— Bet ponai... — stebėjosi lyg užgautas Kle
mensas, — saujelė mūsų dvarų... Ką gi mes vieni 
be Lenkijos ? ..

— Jūs sakote saujelė dvarų? — nenusileido Regi
na, — ar tai tamstos manymu jau yra visa Lietuva? 
O kur valstiečiai, kurie šiandien stebuklus daro ? . .

— Valstiečiai? — nustebo Klemensas, — panele 
Regina, ką jie vieni be mūsų būtų padarę ir ką pa
darys? Kaži ar būtų protinga, kilus gaisrui, tartis 
su tarnais, kaip geriau ugnį gesinti ?..

Regina paraudo. Šito jai jau buvo perdaug.
— Pone Klemensai, — valdydamas! atsakė, — la

bai gaila, bet man atrodo, kad šis tamstos palygini
mas kaip tik ir parodo kai kurių mūsų siauras pa
žiūras tuose bendruose reikaluose, apie kuriuos pra
dėjome šnekėti...

— Brangūs vaikai, — įsiterpė jau klebonas, — visi 
mes siekiame vieno ir aiškaus tikslo, ir tikrai malo
nu klausytis, kad dėl to taip jautriai diskutuojame. 
Šiandien stovime kiekvienas savo vietoje ir kiekvie
nas atliekame pareigas, kokias tik kas galime. Vals
tiečiai reikalingi kovotojų eilėms sudaryti ir jas pa
pildyti, bajorai pašaukti vadovauti. Negali būti ka
reivių. be vadų ir vadų be kareivių...

Prasivėrė durys, ir įėjo Bogušienė, lydima dviejų 
ponų. Pro praviras duris klegėjo pokyliautojai. Or
kestras grojo valsą ...

Miestelio puolime dalyvavo penkiasdešimt vy
rų — Petro ir Igno grupės, sudarytos Bogušui lie
piant. Kiti vyrai — o jų dar buvo apie pusantro 
šimto — liko Malūntiltyje ir pagal susitarimą turėjo 
pradėti statyti pastoges nakvynėms ir daiktams pa
sidėti. Susitarimas buvo vykdomas be priekaištų, ir 
vyrai dirbo išsijuosę. Kirto medžius, kasė, rišo, ge
nėjo šakas, dengė šiaudais stogus. Miške negauna
mos medžiagos daugiausia buvo pristatoma iš Vy- 
bradų. Buvo numatyta pastatyti keturias pastoges 
žmonėms ir dvi mažesnes daiktams ir maistui. Po 
šios statybos dar turėjo būti statoma virtuvė ir kitos 
smulkesnės, bet būtinos įrangos. Vyrai sužinoję, kad 
miestelis išlaisvintas, dar uoliau griebėsi darbo ir tą 
pačią dieną atsirado naujų savanorių iš Ašokliu, ku
rie anksčiau delsė dėtis į sukilėlių eiles. Statybai 
vykdyti buvo paskirtas Vybradų ūkvedis Rapolas 
Žigerskis, žila trumpa barzdele, apvytusio, pailgo 
veido ponas, nesiskiriąs su blizgančia raudona laz
dele. Vaikščiodamas po Malūntilti, jis visu kuo la
bai skyrėsi nuo dirbančių kaimiečių, kurie, dar taip 
neseniai ėję baudžiavą, buvo pratę turėti prievaiz
dą ir į jį nekreipti dėmesio. Ir jis pats ten jautėsi 
nereikalingas, nebent tada, kai koks kaimietis pasa
kydavo, kad reikia šio ar to iš dvaro atvežti. Tada 
jis liepdavo pakinkyti arklį ir važiuoti. Statyti to
kias pastoges mokėjclir patys kaimiečiai be ūkve
džio nurodymų. Bet Vybradų ponaičio Klemenso 

jau buvo toks noras, kad Žigerskis prižiūrėtų staty
bą. Niekas negalėjo pasakyti, kad ūkvedžio čia ne
reikia.

Bogušo arkliai sustojo prie namelio įprastoje vie
toje. Sarvicų vežikas padėjo iš vežimo išlipti Regi
nai, sėdo atgal į savo vietą ir nuvažiavo. Regina į 
namelį nėjo. Tamsiai raudoname apdare ji stovėjo 
ir dairėsi po Malūntilti, kur virė darbas — stiprūs 
ii- smagūs kaimiečiai, atsiraitę rankoves, prakaituo
dami ir dulkėti tašė rąstus, nešė lentas, rišo, kalė, 
pynė šiaudų pluoštus. Linksmas klegesys, sveikas 
juokas aidėjo miške, ir Regina šypsojosi, kažkokį pa
lengvėjimą širdy pajutus. Štai, tie žmonės, kurių 
nebegalima išskirti. Jų rankose visų mūsų likimas, 
jų rankose ateitis ir gyvenimas. Pilnas miškas dar
bingų ir draugiškų vyrų, o ten, kaimuose, laksto bū
reliai mažyčių, kurie ateis ne tik savų tėvų pava
duoti, bet ir viso krašto ateitį lemti.

— Labą dieą, šviesioji panele, priskubėjęs Žiger
skis nusilenkė Reginai.

— Ką gi jūs čia veikiate? — paklausė mergaitė.
— Reikia, panelyte, prižiūrėti, kad darbas spar

čiau eitų...
— Jūs juokaujate... Nuo kada gi reikia prižiūrė- 1 

tojų, kai žmonės patys sau dirba ?..
Žigerskis išpūtė akis. Negi Bogušaitė jau tokių 

pareigų nebesuprastų? O gal per jauna apie tai kal
bėti. Ir jis atsakė:

— Ponas Klemensas žino, kad reikia ...
Regina karčiai šyptelėjo ir nieko senukui nebesa

kė. Tuo tarpu pravažiavo vežimas, pilnas eglišakių.
— Kur tuos eglišakius veži? — pasiteiravo Žiger

skis kaimietį.
— Apdengsime duobę, bus vėsiau, — atsakė nu

stebęs vyras.
— A, duobę... tai vešk... Ko jie čia ir neprasi

mano ... — pridėjo ūkvedis, nuvažiavus kaimiečiui.
— Taip, pone Žigerski, jie žino, kaip reikia dirb

ti, — neiškentė Regina nepasakiusi.
Vargšas ūkvedis sumišo. Jis pamatė, kad įprastas 

pataikavimas atsimušė šį kartą žirniais į sieną.
— Girdėjau panelyte, kad Sarvicuose vakar lai

mėjimas buvo triukšmingai atšvęstas ? .. — keisda
mas temą, pasiteiravo senukas.

— Visiems pritruks jėgų, jei po kiekvieno mūšio 
šitaip triukšmausime, — neslėpdama ironijos, atsakė 
mergaitė.

Žigerskis visiškai nebesuprato Reginos. Ko gi ji 
tokia susierzinusi, ko jai trūksta? Jis nutilo ir lazde
le ėmė mosikuoti, vaikydamas nuo savęs muses.

— Taip, pone Žigerski, — pastebėjusi ūkvedžio 
sumišimą, kalbėjo toliau Regina, — atėjo laikas ir 
mums keistis. Perdaug buvome įpratę didžiuotis ir 
pokyliauti. Šiandien turime žinoti, kad kraujas ir 
kilmė nebus pakankama jėga kraštui išlaisvinti... 
Atsiprašau... — ir mergaitė įėjo į namelį.

Žigerskis, lyg pritrenktas, kurį laiką stovėjo, kol 
pagaliau, nė pats nepajusdamas, ėmė judėti tolyn 
ir įsimaišė tarp dirbančių valstiečių.

(Bus daugiau)
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*1 ifliasxi didžioji seia>.i
JUBILIEJINIŲ METŲ LSS IR LSB SKILČIŲ 

VARŽYBŲ REZULTATAI
LSB ATSTOVAI PASAULINĖJE 

JAMBOREE

Jub. metų skilčių pažangumo varžybų komisijos 
paskelbtosios varžybos baigėsi. Komisija rūpestingai per
žiūrėjusi visus darbščiųjų sesių ir brolių darbus ir surink
tųjų taškų lapelius, atitinkamai juos įvertino.

Varžybos tęsėsi ištisus 6 mėnesius - varžybų sąlygų 
išpildymas buvo nelengvas. Į varžybas įsijungę sesės ir 
broliai jaunas galveles suko, kaip išmaningiau lietuviškos 
pilies ir sodybos modelį pastatyti, kaip daugiau vertingų 
gerųjų darbelių atlikti, kaip visus skautavimo reikalau
jamus nuostatus išpildyti, kaip gražesnį ir tvarkingesnį 
būklą įsikurti, kaip reikalaujamų specialybių įsigyti,kaip 
tautosaką ir lietuviškus vaizdus surinkti.

Baigėsi 6 ilgi darbo mėnesiai. Džiaugėsi ir stebė
josi komisija brolių, o ypatingai sesių darbštumu, nes 
sesių konkurse dalyvavo 4 kartus daugiau nei brolių.

Komisija, peržiūrėjusi atsiųstuosius darbus, patikri
nusi, kiek galimybės leido, Chicagoje esančių skilčių 
buklus, uniformų tvarkingumą, sukurtuosius sodybų ir 
pilių modelius ir kt. , o ne Chicagoje esančių vienetų 
šiuos darbus patikrinus iš atsiųstų nuotraukų ir aprašymų ir 
laikydamasi varžybų nustatytųjų taisyklių, Gabijoj ir 
Krivūlėje papildomai paskelbtųjų nuostatų, balsų daugu
ma priėjo sekančio sprendimo:

LSS. I-mą prem. - 2-jų sav. stovyklavimą skilčiai 
Jub.stov.skirti Skruzdžių skilčiai - Aušros Vartų tuntas, 
Chicaga.

II- rąprem. - skilties palapinę - skirti - Bičių skil
čiai - Kernavės tuntas, Chicaga.

III- čią prem. - skilties skrynią su reikmenimis skir
ti Bičių skilčiai - Neringos tuntas, Clevelandas.

LSB I-mą prem. - skirti Vanagų skilčiai, Gedimi
no draugovė - Elizabeth, N.J.

II- rą prem. skirti Vanagų skilčiai - Tauro tuntas, 
N. Y.

III- čią prem. skirti Erelių skilčiai - Kalnėnų tuntas, 
Los Angeles, Calif.

Jie reprezentavo Lietuvą Graikijoje, 11 Pasaulinėje Jamborėje.
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Šią vasarą Graikijoje vykusioje vienuoliktoje Pasau
linėje Jamboree LSB atstovavo reprezentacinis vienetas, 
sudarytas iš Vokietijoje ir Anglijoje esančių lietuvių skau
tų. Vieneto paruošimas buvo pavestas Vokietijos rajono 
vadui s. T. Gailiui. Vienetui vadovavo ps. V. Lenertas. 
Vienetą sudarė v. si. B. Čepulevičius, valt. A. Vitkus, psl. 
D. Steponėnas, vair. F. Staščinskas, P. Gugas, P. Vegneris, 
A.Starukas, Z. Zibelys ir S. Gujėnas. Vienetas bendrą 
reprezentaciją atliko labai gerai. Jamboree sporto var
žybose, dalyvaujant 94 valstybėms, iš septyniolikos me
dalių lietuviai laimėjo tris. Už laužų pasirodymus gavo 
pagyrimo lapus.

Reprezentacinio vieneto nariams, vadovams ir ren
gėjams už puikiai atliktą pareigą LSB Vadija visos Bro
lijos vardu reiškia didelę padėką. Jamborėje stovyklavo 
ir LSB reprezentaciniam vienetui nemažai padėjo su 
anglų skautais atvykęs LSB Anglijos vietininkas ps.B. 
Zinkus.

Tarptautinio pripažinimo reikalu, kartu su kitų eg- 
zilų brolių vadais, Jamborėje dalyvavo LSB Vyriausias 
Skautininkas s. E. Vilkas. Turėti posėdžiai su Pasaulio 
Skautų Biuro vadovybe jokių pakeitimų neatnešė ir LSB 
statuso nepakeitė. LSB VS užmegsti santykiai su aukštais 
kitų kraštų pareigūnais be abejo turės reikšmės ateities 
žygiuose. LSB padėka priklauso Lichtenšteino princui 
Emanueliui ir šveicarų skautams vyčiams, mums nega
lint, nešantiems Lietuvos trispalvę didžiajame parade 
Didelė LSB padėka priklauso Vokiečių BDP vadovybei, 
sudariusiai sąlygas mūsų reprez. vienetui dalyvauti vie
nuoliktoje Pasaulinėje Jamboree.
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ANGLIJOS RAJONAS

* Rugp. 27 d. Manchesteryje lan
kėsi vietininkas ps. B. Zinkus, pasi- 
matydamas su ką tik iŠ Pasaulinės 
Jamborės grįžusiais broliais ir pasi
tardamas su tėvų komitetu.
* Rugp. 31 d. Nottinghame įvyko 
Anglijos lietuvių suvažiavimas, ku
riame aktyviai reiškėsi ir mūsų 
rajono skautai-tės.
* Mūsų brolis Ramūnas Valteris šią 
vasarą baigė Birminghamo universi
tetą ir gavo inžinieriaus diplomą.
* Brolis Jonas Zaveckas, tarnaująs 
Anglijos kariuomenėje, paras'ė mums 
laišką iš tolimosios Kenijos. Laiške 
perduoda linkėjimus visiems rajono 
broliams ir sesėms ir žada, laiko 
turėdamas, plačiau parašyti apie 
Afriką.
* Rugsėjo 6-7-8 d. Derby-Drum Hill 
įvyko sesių vadovių kursai, pravesti 
vyr.sk. v. si. G. Valterytės. Lekto
riais buvo pakviesti ps. B. Zinkus, 
s. G. Zinkienė ir kt. Buvo praeita 
stovyklavimo praktika ir atlikti kiti 
miško gyvenimo uždaviniai. Sesės 
išsiskirstė parsiveždamos daugiau 
skautamokslio saviems vienetams.

J. M.

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONAS

Los Angeles, Calif.

* Dariaus ir Girėno dr-vės Vanagų 
skraidos skraidūnas o.sk. Gytis Ta- 
mulaitis dalyvavo 32-ose A.J.V. 
tautinėse aviomodelių varžybose 
(National Model Airplane Meet), ku
rios šiais metais įvyko Los Alamitos 
Naval Air Station, Californijoj nuo 
liepos 29 d. iki rugpiūčio 4 d.

Skautai-vyčiai Jub. Anglijos rajono stovykloje.
Nuotr.ps. J. Rentelio

Dalyvaudamas jaunių grupėje 
laimėjo pirmą vietą tarptautinėj 
"Nordic A-2" sklandytuvų modelių 
klasėj, pirmą vietą tarptautinėj 
"Wacefield" modelių su gumos varik
lių klasėj ir ketvirtą vietą laisvai 
skrendančių raketinių modelių kla
sėj .

Be to, bendroje jaunių grupės 
klasifikacijoj laimėjo antrą vietą.

Su broliu Gyčiu drauge džiau
giamės, jį sveikiname ir juo didžiuo
jamės, Los Angeles "Kalniškių” tun
to skautai.

SESE, BROLI, RUOŠKIS ATLIKTI 
KALĖDŲ GERĄJĮ DARBELĮ.

SKAUTAS SKAUTUI BROLIS.

ATSIŲSTA PAMINĖTI: 
(atkelta iš pr. viršelio) 

Lietuvos upės ir ežerai, Lietuvos su
sisiekimas, Lietuvos pajūris, Nemu
no užtvanka ir kilpa, Lietuvos upės. 
Visa tai išnešiota atskiruose leidi
nio puslapiuose Lietuvos krašto stu
dijavimui vaikams pritaikytais pra
timais. Leidinys iliustruotas. Reko
menduotinas skautams-tems drau
govių ir skilčių užsiėmimuose. Gau
namas pas autorių: Mr. V. Matulaitis, 
47 Radford Ave. , Toronto 3, Ont., 
Canada. Kaina $1.40.

SCENOS VEIKALO KONKURSAS

Čikagos Skautininkų-ių Ramovė skautijos jubilieji
niams metams atžymėti skelbia konkursą scenos veikalui 
parašyti.

Veikalas turi būti:
1) iš Lietuvos partizanų laisvės kovų žygių,
2) turi būti skirtas daugiau jaunimui, žadinąs jų 

meilę savo tautai ir ryžtą dirbti ir kovoti dėl jos,
3) to veikalo vaidinimas turi trukti apiel 1/2-2 vai.
Laimėjusiems skiriama trys premijos: 1 - 500,- dol.

II - 300,- dol. , III - 200,- dol.

Įvertinimo komisiją sudaro: B. Babrauskas, C.Grin- 
cevičius, Z.Kevelaitytė- Visockienė, V. Ramonas irK. 
Oželis.

Veikalų įteikimo data ne vėliau 1965 m.kovo 1 d.
Veikalai siunčiami šiuo adresu: S. Ramovės Konkur

sui - 515 Nolton, Willow Springs, III.

Pasirašoma slapyvardė atskirai uždarytame vokepri- 
dėjus tikrąją autoriaus pavardę. Nelaimėjusių - vokai 
nebus atidaromi, veikalai bus grąžinti nurodytu adresu. 
Laimėję veikalai lieka skautininkų-kių Ramovės nuosa
vybe 5 metus, ir ji rezervuoja sau teisę išleisti juos ats
kiru leidiniu.

Skautininkų-kių Ramovė.
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1963-64 METŲ "SKAUTŲ AIDO" VAJUS - KONKURSAS

Pagaliau įsitikinome, kad be "Skautų Aido" apsieiti nebegalima. Todėl į naują 1963-64 metų "SA" 
$ platinimo vajų-konkursą įsijunkime visi: sesės ir broliai, skiltys, būreliai, valtys ir kiti vienetai. Būtinai 
i reikia, kad "SA" lankytų ne tik mus visus, bet ir mūsų rėmėjus, bičiulius ir ypač lietuvišką besimokantį 
i jaunimą.

"SA" prenumerata nepakeliama ir 1964 metams: paprasta pren. - 3 doleriai, garbės pren. - 10 do- 
s lerių. Asmenims ar vienetams, įmokėjusiems 25 ar daugiau dolerių, suteikiamas garbės leidėjo vardas. 
$ Sis "SA" platinimo vajus-konkursas pradedamas 1963 metų lapkričio mėn.16 d. ir baigiamas 1964 me- 
; tų kovo mėn. 1 d.

į Konkurso sąlygos :

; 1. Prenumeratorių sarašai su aiškiai ir tiksliai rašytais adresais ir surinktais pinigais siunčiami "SA” Admi-
s nistracijai reguliariais tarpais - kas dvi savaites ar dažniau.

į 2. "SA" platinimo darbas vertinamas taškais.
t: a) viena apmokėta metinė prenumerata - 3 taškai,
$ b) viena apm. garbės prenumerata - 10 taškų,
S c) viena garbės leidėjo pren. - 25 taškai.
i 3. Vieneto taškus sudaro visų jo narių surinkti taškai.
5 4. Kaip ir pernai, "SA" platinimo vajus - varžybos vykdomos Seserijos ir Brolijos rajonuose. Rajono varžy-
$ bų taškus sudaro visų rajono vienetų surinkti taškai.
į 5. Pirmai vietai laimėti vienetams reikia surinkti nemažiau 360 taškų, antrai vietai - 300 taškų, trečiai 
i vietai - 240 taškų, ketvirtai vietai 180 taškų ir penktai vietai - 120 taškų.
i 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 atskiriems platintojams už atsiųstas ir apmokėtas prenumeratas iki 1964 metų sausio mėn. 
į 1 d. pridedama 10% taškų nuo surinkto iki minėto laiko taškų skaičiaus.

į Premijos :

į 1962-63 metų rajonines "SA" platinimo varžybas laimėjo Seserijos Vidurio Rajonas JAV-bėse. Jam
i atiteko ir 40 metų "Sk.Aido" jubiliejinė gairelė. Rajonui, kuris varžybas laimės tris kartus iš eilės, gairelė 
i pereis pilnon nuosavybėn.
5 Vienetams ir platintojams, laimėjusiems kurią nors konkurso vietą, išmokama 10% premijos nuo su- 
; rinktos ir laiku įmokėtos sumos.
; Atskiros premijos lietuviškomis knygomis bus paskirtos vienetams, kurių.visi nariai užsisakys "SA”.

į Nurodymai:
< Vienetų vadovų viena iš pagrindinių pareigų yra - pravesti vienetuose "SA" platinimo vajų ir nuolat
< rūpintis, kad nariai prenumeruotų ir skaitytų "S.Aidą". Todėl tuojau prašoma surasti vienetą ar atskirą 
; platintoją,kurie aktyviai stotų į "SA" platinimo vajų - varžybas. Reikia būtinai pranešti iki 1963 
i m. lapkričio mėn. 16 d. administracijai, kas vienetuose vykdys vajų.
iį Prašoma tuojau parūpinti prenumeratoms rinkti kvitų knygeles ir jas laiku įteikti platintojams. Pra- 
į šoma platintojams efektyviai padėti, juos remti ir visą laiką sekti vajaus eigą. Žiūrėti, kad vajaus darbas 
; būtų pradėtas nuo pirmos dienos. Venkite pavėlavimų, nes tai apverčia darbais Administraciją, vėluoja 
5 "SA" išekspedijavimą. Pasistenkite, kad šį kartą "SA" prenumeratų skaičius padidėtų!
i Vienetų vadovams ir visiems vajaus talkininkams geriausios sėkmės!
> Konkurso Komisija
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