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OFICIALIOS ŽINIOS

LSS Tarybos Pirmija
Pranešimas

Pranešu, kad LSS Tarybos Pirmijos XIII-ajame po
sėdyje slaptu balsavimu, pagal slaptojo balsavimo ko
misijos aktą, Lietuvos skautybės įsikūrimo dienos pro
ga, nuo š. m. lapkričio 1 d. —

I. Apdovanota LSS ordinais:
A. Padėkos ordinu —

1. v. s. Ona Rozniekienė Chicagoje,
B. Lelijos ordinu ■—

1. s. Jaras Alkis Anglijoje,
2. s. Česlovas Anužis Detroite,
3. s. Kazys Batūra Toronte,
4. s. Antanas Bobelis New Yorke,
5. s. Rimtautas Dabšys Los Angeles,
6. s. Grasilda Meiluvienė Chicagoje,
7. s. Pranas Zailskas Chicagoje;

C. ordinu Už Nuopelnus —
1. kun. Jonas Jutkevičius-Jutt Worcester, Mass.
2. p. Kazys Šimėnas Bostone;

II. Pakelta Į skautininkų laipsnius:
A. i vyresniojo skautininko —

1. s. fil. Jonas Dainauskas Chicagoje,
2. s. Aleksas Karaliūnas Chicagoje,

Viršelio 1 puslapis:
Lietuvių skautybės sukakčių proga — lapkričio 1 d. 

— Bostono skautų ir skaučių sueigoje V. Dabrila skaito 
sukaktuvini aktą. s. Č. Kiliulio ntr.

3. s. kun. Jonas Pakalniškis New Yorke,
4. s. Pranas Pakalniškis Los Angeles;

B. i skautininko —
1. ps. Danutė Chainauskienė Londone, Kanadoj,
2. ps. Nijolė Grinienė Los Angeles,
3. ps. Jonas Matulaitis Los Angeles,
4. ps. Janina Mikutaitienė Chicagoje,
5. ps. Egidijus Radvenis Los Angeles,
6. ps. Juozas Starėnas Holden, Mass.,
7. ps. Juozas Šalčiūnas Chicagoje,
8. ps. Jonas Zinkus Australijoje;

C. į paskautininkio —
1. v. si. Dainius Glodas Worcester, Mass.
2. v. si. Antanas Jakimavičius Anglijoje,
3. v. si. Aldona Kindurienė Washingtone, DC,
4. v. si. fil. Danutė Korzonienė Chicagoje,
5. v. si. Gediminas Leškys, Los Angeles,
6. v. si. Kęstutis Mačiulaitis Chicagoje,
7. v. si. Aldona Marijošienė New Yorke,
8. v. si. fil. Kazys Matonis Worcester, Mass.,
9. v. si. Bronius Maurutis Waterbury, Conn.,

10. v. si. Mylita Nasvytienė Cleveiande,
11. v. si. Viktorija Tarvydą Norvaišienė Phila.,
12. v. si. Gintaras Plačas Chicagoje,
13. v. si. Marija Puškorienė Toronte,
14. v. si. Aldona Saimininkienė Hartforde, Conn.,
15. v. si. sės. Jurgita-Marija Saulaitytė Putname,

Conn.
16. v. si. Aldona Šeškuvienė Toronte,
17. v. si. Danutė Tuminaitė Los Angeles.

Širdingi sveikinimai apdovanotiesiems ir pakeltiesiems! 
Budžiu

v. s. A. Saulaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas.
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Aleksandras Stulginskis
Okupuotojje Lietuvoje rugsėjo 22 

d. Kaune mirė ALEKSANDRAS 
STULGINSKIS, Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo Vasario 16 
d. akto signataras, buv. Lietuvos 
Respublikos Prezidentas ir buv. 
Lietuvos Skautu Šefas.

Agronomas, pedagogas, visuome
nininkas, valstybininkas, politikas, 
Lietuvos okupantų persekiotas, Si
bire kankintas ir nepasidavęs prie
šams, didelis lietuvis užbaigė savo 
žemiškąja kelionę.

Tuometinės Lietuvos Skautu Aso
ciacijos (taip buvo vadinama ofi
cialiai Lietuvos skautu organizacija) 
pakviestas, Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Aleksandras Stulginskis 
1925 m. sutiko būti Lietuvos Skautu 
Šefas.

Tai buvo nepaprastai didelis ir la
bai reikšmingas Įvykis skautybės 
gyvenime. Pagyvėjo viskas.

Didžiojo Lietuvio gyvenimo pa
vyzdys turėtu švytėti ir toliau kel
rodžiu už Lietuvos laisvę ir į ateiti.

PADĖKOS DIENĄ
Ačiū Tau, Visagali Dieve, už gyvybę, kurią savo di

džia malone palaikai, už tėvus, brolius ir seseris, namus ir 
turtingą stalą.

Ačiū Tau taip pat už progą lavintis ir dvasiniai augti, 
už gabumus ir vyresniųjų ištikimą pasiaukojimą bei pa
galbą.

Dėkoju taip pat, Gerasis Dieve, kad priklausau lietu
vių tautai, garbingai savo meile laisvei, turtingai savo gra
žiomis tradicijomis ir papročiais.

Trokštu būti geru žmogum, budriu skautu, skaute ir 
šviesiu lietuviu, lietuvaite.

Trokštu gyventi taip, kad jaunesnieji mano broliai ir 
sesės norėtų sekti mano pavyzdžiu, o vyresnieji manimi 
pasitikėtų.

Padėk man, Brangus Tėve, kad priklausyčiau tiems 
lietuviams, kurie nepamiršta dėkoti už esamus gerumus, 
bet ir visada atsimena Lietuvos reikalus.

Globok, prašau, mane ir visus kitus, kol mūsų broliai 
ir sesės Lietuvoje, atgavę laisvę ir nepriklausomybę, su 
mumis švęs Didžiąją Padėkos Dieną!

Tuometinis Lietuvos Skautų Šefas Aleksandras Stulginskis 1930 metų vasarą aplankė Palangos pušyne sto
vyklavusius skautus-es. Nuotraukoje matomas stovyklos svečias ir stovyklautojų dalis. Šalia šefo (kairėje) tos 
stovyklos viršininkas v. s. A. Saulaitis, karininko uniforma a. a. v. s. M. Kukutis, jo dešinėje j. vs. L. Knopfmi- 
leris; žemai V. Fledžinskas (sukryžiavęs kojas), dabar gyvenąs Kalifornijoje, šalia jo dešin. — Dr. H. Venclauskas 
(dabar Chicagoje). Nuotraukos kairėje viršuje — s. J. Milvydas, žuvęs 1941 metų sukilimo metu. Ši nuotrauka, 
rodos, vienintelė čia žinoma nuotrauka su p. A. Stulginskiu.
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Vyriausiojo VADO Pėdsakais
JAUNIMO AUKLĖTOJAS IR VADAS 

VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS

Antanas Deksnys buvo ateitinin
kas, šaulys ir skautas. Daugiausia 
laiko, energijos ir kūrybinės dvasios 
jis pašventė skautų organizacijai. 
Lankydamas gimnazija, jis buvo la
bai darbštus, sumanus ir vienas iš 
dinamiškų Lietuvos skautininkų.

1923 gegužės mėn. A. Deksnys 
įsteigė mišrią Prutenio draugovę 
Rokišky ir jai vadovavo, o įsteigtam 
Rokiškio rajono tuntui vadovavo 
1925-6. Baigė pirmuosius skautų va
dų kursus Pažaisly 1923, dalyvavo 
tarptautiniame skautų sąskrydyje 
Danijoje ir paskautininku pakeltas 
1924.

1925 ir vėliau ps. A. Deksnys su- 
rengė ir vedė skiltininkų-kių kur
sus, kuriuos lankė 70 ir daugiau 
skaučių bei skautų. Šiuos kursus 
baigusieji steigė skaučių bei skautų 
vienetus Rokiškio apskrity ir apy
linkėse. Netrukus mišrus Rokiškio 
tuntas turėjo per 300 nariu. 1926. 
IV. 23 tuntininku buvo paskirtas 
atsargos kapitonas Vladas Jankaus
kas. Jo padėjėjas ps. A. Deksnys va
dovavo visam skautiškajam darbui. 
Organizavo ir vadovavo iškylom į 
tolimas vietoves. Tos iškylos rengta 
pėsčiom keliolika ir keliasdešimt 
kilometrų. Ps. A. Deksnys gerai su
organizuodavo stovyklas ir joms va
dovavo, o 1924-6 redagavo tunto 
laikrašti ŽVALGU TAKELĮ.

Skaptavimas Rokiškio tunte buvo 
prasmingas ir sėkmingas, nes ps. A. 
Deksnys nuo pat pradžios suorgani
zavo skautiškos asmenybės ugdymą. 
Tuo tikslu buvo įvesti sąžinės apy
skaitos lapeliai. Kiekvienas skautas 
ir skautė turėjo kasdien sura
šyti atsakymus i eilę klausimų, ar 
atliko skauto pareigas. Skiltininkas 
ir draugininkas patikrindavo lape
lius ir sugražindavo su savo pasta
bomis. Taip organizuotas skautiškas 
auklėjimas rodė rimtą budėjimą 
skautiškųjų principų bei idealų sar
gyboje ir puoselėjo pažangumą jau

nuomenės dvasios skautėjime. Be 
skautiškos saviauklos, buvo gerai 
organizuotas ir sportas.

Matydamas, kokia laimės pajautą 
skautybė atnešė gimnazistams, ps. 
A. Deksnys pasiryžo skautybę per
teikti mažuomenei ir kaimo jauni
mui. 1925 isteigė paukštyčių ir vil
kiukų vienetus Rokiškio apskrities 
našlaičiu prieglaudoje. Vėliau kai
muose buvo Įsteigtos 4 skautų bei 
skaučių skiltys. Atseit, pats būda
mas dar moksleivis, ps. Deksnys su
rado skautybei du naujus kėlus.

1930 Vytauto Didžiojo metais bu
vo surengta gausi Rokiškio tunto 
stovykla. Jai vadovavo pakviestas 
ps. A. Deksnys, jau būdamas klieri
ku, Atseit, skautiškas jo patyrimas 
ir gebėjimas vadovauti nebuvo už
mirštas.

Rokiškio tunto eilėse idealistinę 
dvasia išsiugdė eilė mokytojų, gy
dytoju, visuomenininku, karininkų, 
keletas seselių vienuoliu ir kelioli
ka kunigų. Jie visi su pasišventimu 
dirbo Lietuvai. Ten subrendo eilė 
gabiu ir darbščių skaučių vadovių 
ir skautu vadu. Daugelis jų buvo iš
tremti i Sibirą. Be to, iš ps. A. Deks- 
n>o auklėtiniu kovose dėl Lietuvos 
išlaisvinimo žuvo eilė partizanų ir 
keletas partizanų vadų.

Tad ps. A. Deksnys daug nusipel
nė. tarnaudamas Dievui, Tėvynei ir 
Artimui ir rengdamas jaunuomene 
tarnauti šiems idealams. Be to, jis 
praturtino lietuviškąja skautybė, 
surasdamas jai nauju uždaviniu, ir 
daug nusipelnė Lietuvos Skautu Są
jungai (tuomet Asociacijai), įstei
gęs rajonini tuntą ir suorganizavęs 
jame pavyzdingą skautavima.

Šis jaunuomenės auklėtojas ir va
das kunigu buvo įšventintas 1931, 
filosofijos daktaro laipsni Įsigijo 
1940, prelatu pakeltas 1963. Nuo 
1941 prel. dr. A. Deksnys buvo lie
tuviu Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas East St. Louis, Ill. Lietu-

O. B. Audronė

SUGRĮŽKI

O, Viešpatie,
Sugrįžki pas mane, jei 
išvariau —
Juk nenorėjau.
Sugrįžki pas mane
Ir nepaliki niekados —
Man taip sunku,
Lyg amžinai
Po kryžiumi
Viena stovėjau.

Nėra Tavęs —
Neateini,
0 ilgisi širdis nerimdama.
Sugrįžki, Viešpatie,
Su ašarų lietum,
Su lauko vėju
Ir su ramybe
Pas mane.

(Iš TIK TAU IR MAN)

viško stiliaus bažnyčią pastatė pre
lato Deksnio mokslo draugas ir 
skautas architektas J. Mulokas. Š. 
m. birželio 22 prelatas Antanas 
Deksnys buvo įšventintas vyskupu. 
Liepos 6 Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygarda surengė po
būvį LB veikėjui ir naujajam vys
kupui Deksniui pagerbti. Man teko 
kalbėti apie skautiškąją vyskupo 
veiklą. Po kalbos vyskupas pasisvei
kino su manim skautiškai — kaire 
ranka, ir pasibučiavom broliškai. Ta. 
proga vyskupas Deksnys pareiškė, 
jog “Pirmieji skauto žingsneliai” 
buvo jam didžiausia paskata dirbti 
ir skautinti jaunimą. Be to, savo 
kalboje viešai paskelbė, jog skau
tybė padarė jam didelės įtakos ir 
padėjo pasirinkti kelią i kunigų se
minariją.

Mes tvirtai tikime, jog vyskupas 
Deksnys pradės rašyti turiningą la
pą Vakarų Europos lietuviu bei Lie
tuvos istorijoje. Melskime Dievo 
palaimos iškylaujančiam Europos 
lietuvių vyskupui be katedros!

Petras Jurgėla
220 —
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Vacius Prižginlas

PIRMASIS SKAUTŲ RĖMĖJAS
1919 vasario 13 d., apie 8 vai. iš 

ryto, Alytuje ant tilto žuvo karinin
kas ANTANAS JUOZAPAVIČIUS, 
25 m. amž. jaunuolis, 1-ojo pėst. 
pulko vadas. Šis skaudus įvykis įvy
ko prieš 50 metu. Jei karininkas A. 
Juozapavičius būtu gyvenęs, jis 
švęstų 75 metų sukaktį. Žuvo per 
savo paties gimtadienį. Be to, pir
masis karininkas žuvęs dėl Lietu
vos laisvės! Tą puikų ir veržlų jau
nuolį verta pažinti. Jis yra brangus 
kiekvienam lietuviui, o ypač kiek
vienam skautui kaip pirmasis skau
tu rėmėjas!

A. Juozapavičius gimė 1894 vasa
rio 13 d. Švakštonių dvare, Vaškų 
vis., Biržų aps.. Jo tėvai — nedide
lių dvarų nuomininkai. Negalėdami 
išsiversti, persikėlė į Rygą. Ten tė
vas vertėsi vežikavimu. 1905 Anta
nėlis įstojo i rusų Aleksandro gim
naziją. Mokėsi su dideliu noru ir 
buvo darbštus. Iš šeštos klasės pa
šalintas už kalbėjimą gimtąja kalba 
su draugu mokyklos patalpose. Tuo
jau nuvažiavo į Dorpatą (Taliną, 
Estijos sostinę), kur baigė farmaci
ją ir Įsigijo vaistininko specialybę. 
Ten pat vienoje vaistinėje ėmė 
dirbti.

1914 rudenį prasidėjo I pasaulinis 
karas. Rusija, pavergtų tautų kalė
jimas, išėjo kariauti prieš Vokieti
ją. Tačiau buvo sumušta, ir Lietuva 
pateko i vokiečiu okupaciją.

Vaistininkas A. Juozapavičius tu
rėjo stoti i kariuomenę. Baigė Mas
kvos karo mokyklą bei specialius 
sunkiųjų kulkosvaidžių kursus ka
rininkams, ir jaunesniuoju karinin
ku paskirtas i 57 pėst. pulką Tvėrė, 
netoli Maskvos. Vėliau perkeltas i 
66-jį Tukumo latvių pulką. Kauty
nėse ties Ryga buvo sužeistas.

1917 kovo m. Rusijoje Įvyko tai
kinga revoliucija. Caras Nikolojus 
II pasitraukė. Buvo sudaryta vy
riausybė, kurion jėjo visos demo-

Nepriklausomos Lietuvos 
karininkas

Antanas Juozapavičius.

kratinės partijos. Tuo metu karinin
kas A. Juozapavičius parodė daug 
sumanumo ir ryžto įsteigti lietuvių 
tautinį batalioną. Tame batalione 
visi karininkai buvo lietuviai. Tik 
bataliono vadu buvo paskirtas pik. 
Ilimelmanas, vokiečių kilmės ru
sas. O vėliau buvo pik. St. Nastop
ka. Karininkas A. Juozapavičius vi
są laiką buvo tik bataliono vado pa
dėjėjas, bet tikrenybėje jis tvarkė 
visus bataliono reikalus. Šis bata
lionas ilgesnį laiką buvo Vitebske 
ir i istoriją įėjo vardu: “Atskiras lie
tuvių batalionas Vitebske”.

1918 lapkričio pradžioje Rusijoje 
i valdžią per maištą atėjo komunis
tai. Atskiras lietuvių batalionas Vi
tebske buvo spaudžiamas pereiti į 
jųjų pusę. Bataliono vadovybė 
griežtai atsisakė. Komunistai, bijo
dami vieningo lietuvių bataliono, 
ji išformavo. Visi karininkai vieni

Red. pastaba:
Patriotinė lietuvių visuomenė kas

met lapkričio 23 d. mini Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo sukaktis.

Šia proga dedame mūsų malonaus 
bendradarbio p. V. Prižginto rašinį 
apie narsų karį, Nepriklausomos 
Lietuvos karžygį ir pirmąjį Lietu
vos skautų rėmėją. Red.

kitiems davė priesaiką tuojau vykti 
į gimtąjį kraštą ir stoti į organizuo
jamą Lietuvos kariuomenę. Ir tą 
priesaiką visi įvykdė.

1918 vasario 16 Lietuvos Taryba, 
atstovaudama visai tautai, dar vo
kiečiu okupacijos metu, paskelbė 
atstatanti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą su sostine Vilniuje. Tačiau 
tų metų rudeni Vokietija kapitulia
vo ir karas pasibaigė. Lapkričio 
mėn. buvo sudaryta pirmoji Lietu
vos vyriausybė, kuriai vadovauti 
buvo pakviestas prof. Augustinas 
Voldemaras. Lapkr. 23 d. buvo iš
leistas pirmas įsakymas kariuome
nei. Pradėta organizuoti Lietuvos 
kariuomenę.

Vokietija, karą pralaimėjusi, tu
rėjo pasitraukti iš visų okupuotu 
kraštų. Ėmė trauktis ir iš Lietuvos. 
Vokiečiams traukiantis, nesulaiko
mos raudonosios divizijos ėmė verž
tis i Lietuvą, ją pavergti. 1919 sau
sio 5 d. buvo okupuotas Vilnius, am
žinoji lietuvių tautos sostinė. Nesu
laikomi raudonųjų pulkai per Kė
dainius ir Alytų ėmė supti Kauną, 
laikinąją vyriausybės sostinę. Ties 
Kėdainiais raudonieji pulkai buvo 
sumušti. Alytuje 1-asis pėst. pulkas 
pastojo kelią raudoniesiems pul
kams. Karininkas Antanas Juozapa
vičius, 25 m. amž. jaunuolis, 1-ojo 
pėst. pulko vadas, organizavo Aly
taus gynimą. Negalėdamas atsilai
kyti, nusprendė pasitraukti. Kariai 
ėmė iš miesto trauktis.

Vasario 13 d., apie 8 vai. iš ryto, 
ant tilto Alytuje, lydėdamas atsi
traukiančius savanorius ir šaudme
nų vežimus, karininkas A. Juoza- 

(Tęsinys 251 psl.)

— 221
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LORDAS R. BADEN-POWELLIS

Begyvendamas savo slaptą gyvenimą gamtoje, B.-P. pažino paukščius, žebenkštis ir peles prie upelio. Tokie dalykai jį džiugino visą gyvenimą.Mokyklos atostogos B.-P. irgi buvo labai naudingos. Jo vyriausias brolis labai mėgo laivus ir jūrą ir net pasistatė jachtą pagal savo brėžinį. Įgula buvo jo broliai, drausmė — griežta.Pirmąją kelionę broliai atliko sulenkiamajame laive. Motina buvo šeimai išnuomavusi vasarnamį, ir sūnūs nutarė ten vykti laivu. Kelionė buvo atlikta Temzės upe aukštyn — jos krantai ten darosi gražūs, žali, ji netokia srauni, kaip prie pat Londono, ir vanduo švarus — paskui teko pernešti laivą per kalvas ir vėl plaukti upėmis iki vasarnamio.Penkių tonų jachta buvo pirmasis treningo laivas. B.-P. buvo laikomas patikimu, bet kadangi jis buvo vienas jauniausių, jam buvo skiriami įvairūs darbai - darbeliai. Kartą, kai jam nepasisekė išvirti mėsos ir daržovių mišrainė, jis susilaukė griežtos bausmės: turėjo pats viską suvalgyti iki paskutinio šaukšto.Dešimties tonų jachta broliai plaukė apie Škotiją ir Angliją ir net į Daniją. Beplaukdami jie patekdavo į bėdas ir išbrisdavo iš jų. Vienas žygis tačiau beveik liūdnai pasibaigė: audra taip mėtė laivą, kad visa įgula, išskyrus kapitoną, susirgo jūros liga. Pririšti prie stiebo pakankamai ilgomis virvėmis, kad galėtų eiti savo pareigas, jie dieną ir naktį pildė vyriausiojo brolio prie vairo įsakymus, kuriuos jis šaukte šaukė per siaučiančią audrą. Galima įsivaizduoti, kokie jie buvo laimingi pagaliau įplaukę į ramesnį uostą.Nors B.-P. patiko plaukti laivais, jis lygiai taip pat mėgo eiti pėsčias. Jis ir jo broliai keliavo per Wales ir Škotiją, kiekvienas nešdamas maišą — savo darbo kuprinę — ant kupros. Jie užeidavo į ūkius, pirkdavosi pieno, kiaušinių, sviesto ir duonos ir, jei oras būdavo blogas, prašydavo, kad leistų miegoti šiene. 

Šiaip jie vasarą nakvodavo prie gyvatvorių arba šieno kūgio ir užsiklodavo šienu, šiaudais arba senais laikraščiais vietoj antklodžių, jei būdavo šalta.Bekeliaudami berniukai matydavo gražų kraštą, visokių žvėrių ir paukščių, gėlių ir augalų ir vesdavo užrašus. Dieną jie naudojosi žemėlapiais, naktį: išmoko orientuotis pagal žvaigždynus. Jie taip pat piešdavo senų pilių, bažnyčių ir kitų pastatų škicus ir paskui paskaitydavo apie juos. Kartais kas nors jiems apie juos papasakodavo.Miestuose broliai lankydavo fabrikus ir įvairias gamyklas. Jiems buvo įdomu, kaip daroma medžiaga iš vilnų, popierius iš popiermalkių, kaip gaminama geležis, porcelianas, baldai, elektra. Bestudijuodami tokius dalykus, jie ir patys išmoko vieną kitą daiktą pasidaryti, kas vėliau gyvenime buvo labai naudinga.Kai B.-P. suėjo 19 metų, buvo susirūpinta jo ateitim. Jis pats neturėjo aiškaus palinkimo, jei tik gal keliauti Tolimuose Rytuose.

Imta jį apklausinėti, kad nustačius, kam jis tiktų. Tuo tarpu jis beveik tik taip sau stojo laikyti egzaminus kariškai karjerai ir, būdamas svečiuose sužinojo, kad vienas jo bendravardis puikiai išlaikęs tuos egzaminus: antruoju iš 700 kandidatų į raitelius arba ketvirtuoju į pėstininkus!Pagal tradiciją pirmieji šeši laimėtojai tuojau būdavo pakeliami į puskarininkio laipsnį. Taigi 13 gu- sarų pulko pusk. B.-P. 1876. X. 30 išplaukė ir XII. 6 atvyko į Bombė- iu Indijoje, kur tuo metu stovėjo jo dalinys.
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KRYŽIUJE tpRA NCŪZŲĮĄ1

ANTANAS LIUTKUS, LIETUVOS 
f*<&lUNTiNY8£S ATSTOVO 
SEKRETORIUS, PARODE J6Nd 
KAZIMIERO &RĄNGENYBES 
LOUvRE MUZIEJUJE -fr-------
IR PRIEŠ 400 METU .LIETU
VOS DIDIKU PRANCŪZIJOS 
KARALIUI HENRI. VALOIS 
DOVANOTĄ MILŽINIŠKI 
sienini laikrodi— 
LIETUVOS HER-BAS-VYTiS- 
fTOENKUNA iCx>MYBĖ5- 
(LAIKRODIS TEBEINA?.)

Dvieju skautininku iškyla

15,000 Myliu

Europos lietuviu tarpe
„SKWTlįAIDO'SKAITYWJAMS

Pluošė sktn.A.ZAPARACKAS
IR S.KUN A.-SAULAITIS, S.J-,
dėkingi bromams sesėms Europoje.

ROMO ITALIJĄ)

SKUN J-PAKAIN'*KIS IR KUN A.JONusaS ISIYW 
;A-g skautininku m-jonimenį Romoje. 
LIETUVOS DIPLOMAT/JOS ŠERAS MIN. 5T. LOZORAITIS, GĄVfS GELEŽINIO VILKO ORDINĄ

t su SKtN- 
TOMU RE' 
MeiKIUlS 
JAV) VESl- 
NEJE)

PAULIUS 
Šeštasis 
laimina 
sR MUS, 
UETUVK7S, 
VASAROS 
Rūmuose.

ROMOJE.
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berne 
CĄRIJOJE) 
MEŠKOS STEN
GIAS f IŠPRA
ŠYTI MOftKU. 
MIESTE LAIKO
MOS ŠIMTUS 
METU. PAGAL 
ISTORINI 
^SPROTj.

SIAURA EUROPIETIŠKA GATVELE, 
PRIMENANTI |R LIETUVOS MIESTU 
SENĄSIAS PALIS-VEKDUNE 
(PRANCŪZIJA).

■>
15 LAIVO

PAIK 
KUR $U- 
TlkOMf- 
SEflUTU 
(ft . 
SKAUGIU 
IŠ 
j VAIRIU 
KftAŠTlį

MATOSI 5CPTYNI KANALU TILTAI Iš EIL&S.

.'•i®

224-

gHEIMSO KA
TEDRA, KURIOJE 
BŪDAVO KARŪ
NUOJAMI PRAN
CŪZIJOS KARA
LIAI. TOKIU 
NEPAPR.ASTAI 
GRAŽIU BAZaJY-
Čdį MATEME 
labai mu&-

Ghento vaiz
bas, <GU. PILIMI 
VIDURYJE. PASM 
TAI NET SOOMenj 
SENUMO-
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MŪSIĮ IŠTIK (MAS,/USGAS" 
MATę.S II KRAŠTU. peR. ' 
5 SAVAITES IR 7,000 
MYLIU-IR MEN U VARGO?

AUgSBURftE fVcKZeTtJCOfe) 
HOCHFELDo STOVYKLOS LlG 
TUVIU PRADŽIOS MOKYKLOS 
savą Rūmai (kairėje) ir 
venAVų Buvusi aikštė, 
Kurioj C Ms ^grmamenj. 
(R JVe/Vtese Rikiiaodavosi 
ŠIMTAI UETUYių. TKAUTC). 
{R SKAUCfų vr/JAVAl KELTI. 
ČIA IR MUDU SKAUTAUTI 
PRADĖJOME, LANKĖME 
FUsų mokyklą------ —

Filmuojame iš laivo pcr* 
.ANGLU, KfiiVĄLA j. BELGIJĄ

ĄUGSBuRGO lietu
viu KRYŽIUS, STATY
TAS I9M5 M. TEBE
STOVI melsdamas 
LIETUVAI LAISVĖS-

VYKDAMI KELIONEI EURoPoN, 
susitąricitė su lietuviais 
i? anksto-mielai pk i ims jus.

I AUSTRl Joje/ to,ooo PĖ£>ą ViR?
----------  JUROS LYGIO,TUMELIS PER ALP£S 

LOM DOME (ANGLIJA) * V'ASAR05 VlDUR/je MATĖME SNiEfiO 

SU NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS ATSTOVYBEI
ministru b. balicku ■' P.*iE®iKM - i *-X'ii1 •.* ' t ■»- •'‘-flfitJIHM

-225
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/Žemai/ Vadovės;: s. M* Svar- 
cienė, s.. S. Giedgaudienė, 
tuntininkė s- N. Kersnaus™ 
kaitė, s.. A.. Muliolienė, s. 
R. Nasvytienė ir k.

CLEVELAND, Ohio 

TAUTINĖ ŠVENTĖ.

Vėliavos ir. vėliavininkai

vadovės

tynė® 
lauke.

Skautai 
skautės 
prieš 
tėvus o

Sesės skautes " ; | 
prieš seses mamas

Skautė V.. Nasvytytė amui 
kuoja šventės programoje®.

Bacevičiaus ntrs
/Žem/ Sesės

Ps.. A. Muliolis, JE. Vysk. V.
Brizgys, M. Gailiušytė, p. R.«
Bublys ir k.
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Sesuo M. Jurgita Saulaitytė

•J* S* *3* 
'F 'V

Iš avilio
nuogomis rankomis
vasarą kopiau.

SESES, skelbkime karą I
Kviečiu Jus, mielosios Sesės, 

skelbti karą ir nepasiduoti, kol į 
mūsų gražiąją kalbą įsibrovę nevy
kę ir juokingi verstiniai posakiai 
bus visiškai pašalinti!

Kovą pradėkime savo namuose, 
bet išplėskime ją į sueigas, pobū
vius, iškilmingus susirinkimus bei 
kitas vietas, kur lietuviai susitinka.

Kovokime iš širdies: tebūna — 
gryna kalba mūsų vėliava, o rūpes
tingas liežuvis mūsų ginklas.

Nuo šios dienos:
1) nebeturėkime “gero laiko” ir 

kitiems to nelinkėkime, bet sma
giai, linksmai, įdomiai leiskime lai
ką, linksminkimės;

2) “negaudykime šalčių” —■ ir 
negaudydami jų mes peršalam, turi
me slogą, sergame sloga, sloguoja
me, mus kankina sloga; skauda 
gerklę, krūtinę, galvą; net suserga
me gripu, influenca, plaučių užde
gimu (žiūr. Dabartinės lietuviu kal
bos žodynas, psl. 233).

3) — “Šiandien nesijaučiu”, — 
skundžiasi bičiulė telefonu. Ją my
li, ir todėl baimė pašoksta širdyje: 
— Ar ji jau miršta? Dar tokia jau
na!

Bet, dėkui Dievui, dar čia niekas 
apie mirtį nė negalvoja: Verutė tik 
ne kaip jaučiasi, blogai jaučiasi, 
sirguliuoja, negaluoja. Pasilsės, pa
sigydys, ir vėl viskas bus gerai!

4) — Vaikai nuolat ginčijasi apie 
“karą”, — pasakoja kaimynė.

— Ar karą Vietname? — klausia
te ir pagalvojate, kad ir kitose šei
mose nuomonės nevisuomet sutin

TAUTINIAI RŪBAI IR JUOSTU RAŠTAI knyga, labai graži dovana kiek
vienai sesei. Aprašyti liet, moterų tautiniai drabužiai Dail. A. Tamošaičio. 
Instrukcijos kaip juostas užsimesti ir austi s. Inos Nenortienės ir daugybė 
juostų raštų. Išleido Atlanto Rajono Vadija. Kaina 2.50. L. Milukienė, 
111 Grohmans Lane, Plainview, N. Y. 11803

ka. (Jei nebūtų mūsų žodžio karas, 
gal nebūtų tiek nesusipratimų!) Bet 
kaimynė jau toliau aiškina:

— Ne, jie ginčijasi, kieno eilė va- 
žuoti mūsų automobiliu (arba ma
šina) .

5) — Kuo galėčiau pavaišinti, ar
bata ar kavute? — klausi mielos 
viešnios, o ji atsako:

— “Man nerūpi”!
Kadangi esi nuoširdi šeimininkė 

norėtum savo viešniai įtikti, ją 
gražiai pamylėti, pavaišinti (žiūr. 
žodyno psl. 464). Tau suskauda šir
dį ir pagalvoji:

— Ką aš padariau, kuo nusikal
tau, kad jai nerūpi?

Nenusimink, nesisielok: viskas ge
rai. Nastutė tik norėjo pasakyti:

— Man bet kas būtų malonu. Mie
lai gersiu, ką duosi, nes galiu gerti 
ii- arbatą, ir kavą.

6) Sutinki draugę mieste ir iš
girsti, kad jos “naujieji batai ruo
šiasi ją užmušti.

Išsigandusi žvilgteri į jos kojas ii 
pamatai gražiausius, blizgančius ba
telius, apie kokius pati seniai slap
tai svajojai.

Pasirodo, batai nesikėsina į kieno 
nors gyvybę, ir iš tikrųjų pavojus 
gresia jiems, o ne pirkėjai: per 
stambi koja juos iš vidaus nežmo
niškai spaudžia, ir jiems nieko ne
lieka daryti, kaip irgi spausti, verž
ti, trinti ir graužti koją bei pūsles 
užgraužti.

Tą progą atsiminkime, kad nors 
batas, sąžinė, pavydas, ilgesys mus 
gali graužti, laimė, niekas negali 
mūsų “ėsti”.

Ji bėgo per mane 
ant juodžemio 
sunkia, lėta, skalsia 
vaga, 
ir aš 
trumpą valandėlę 
buvau visagalė 
paslapčių kūrėja. 
Šiandien sėdžiu prie tuščio 
medinio namelio, 
negalėdama užmiršti, 
kaip jautėsi vasarą 
nuogomis rankomis 
žemei grąžinti.

Sodrios lankos 
sapne 
sujuda gyva žaluma.

Manęs nėra, 
aš vakardiena.

Ir bent sapne, 
ir tik sapne 
tu beveik rami, 
Lietuva.

1) Jau žinome, kad svečius gali
me mylėti arbata, kava, tačiau pa
čios arbatos, kavos “mylėti” negali
me. Ir tai ne todėl, kad arbata ar 
kava būtų bloga ar neskani, per 
stipri ar per silpna, bet todėl, kad 
daiktus mėgstame.

Žmones, gyvus daiktus, gimtąjį 
kraštą ir pn. mylime, bet gerą orą, 
dailius drabužius, skanius valgius 
— ypač saldžius ledus — mėgstame.

Gal ir gerai, kad savo meilės per 
daug nešvaistome. Gyvenimas ilgas, 
ir mums dar daug meilės reikės.

Kartais net save mylėti bus sun
ku! O.S.

— 227
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KUR SENA PILIS MERKINĖS ...

❖

Kasmet, liepos gale, mūsų laik
raščiuose atsiranda straipsniai 
apie skautų stovyklas. Argi jos 
kiekvienais metais tokios skirtin
gos, kad vis reikia aprašyti? Ar 
kasmet ten įvyksta kažkas nau
jo, ką reikia visiems pranešti? Ir 
taip, ir ne.

Nors skautų stovyklos nepasi
daro kas vasarą neatpažįstamai 
skirtingos, tačiau kiekviena jų 
turi savitą veidą ir dvasią. Ne
įvyksta ten ir dideli įvykiai, bei 
sukrečią nuotykiai, tačiau, kas 
ten įvyksta, verta paminėti. Tai1 
jauno žmogaus vidinis išgyveni
mas, susiformavęs gamtos prie
globstyje, draugų būryje bendru 
darbu besiekiant bendrų tikslų. 
Tas išgyvenimas gali būti labai 
stiprus, duodąs pradžią tauti
niam sąmoningumui arba tei
kiąs, jaunimo taip ieškomą pri
klausymo - pripažinimo būseną. 
Jis gali būti ir silpnas — tik pri
verstinis atitrūkimas nuo namų 
ir miesto aplinkos. Tačiau, koks 
tas išgyvenimas bebūtų, koks 
bebūtų kiekvieno skauto-ės sto
vyklavimo tikslas, kiekviena sto
vykla palieka jaunoje sieloje sa
vo ženklą — gaivų ir šviežią en
tuziazmą ateinančių dienų dar
bams. Tas ženklas galioja ne tik 
skautams, bet ir jų vadovams. 
Todėl, tur būt, kas vasarą ne
stinga stovyklų, stovyklos nestin
ga stovyklautojų, o stovyklauto
jai — vadovų.

Šių pagrindinių sėkmingo sto
vyklavimo elementų netrūko ir 
KERNAVĖS tunto MERKINĖS sto
vykloje. Nors pirmoji savaitė 
praėjo audrų ir gausaus lietaus 
ženkle, bet MERKINĖS sesės at
laikė gamtos rūstybę tvirtai lyg 
ta sidabrinė pilis jų stovyklos 
ženklelyje.

Bėdoje pažinsi žmogų, sako pa
tarlė, o audroje — sesę kernavie- 
tę, sako MERKINĖS vadovės, nes 
perkūnijų ir krušos metu savo 
skautiškumą darbais įrodė dau
guma šios stovyklos sesių, uoliai 
gelbėdamas nuo lietaus mažą
sias, sutartinai dirbdamos ir dai
nomis bei žaidimais palaikyda
mos drąsinančią - linksminančią 
nuotaiką.

Taip MERKINĖS stovyklauto
joms kasdien bedainuojant — 
saulele motinėle, ant mūsų de
besėli tėveli, ant prūsų — atėjo 
ir svečias turtingas savaitgalis. 
MERKINĘ aplankė abu Vyr. 
Skautininkai, Vidurio Rajono va
deiva, Tėvų Jėzuitų provincialas, 
prieš kelis metus buvęs KERNA
VĖS kapelionu, s. P. Turūta iš 
Grand Rapids, kiekvienos kerna- 
viečių stovyklos nuoširdus lan
kytojas, KERNAVĖS Mamunėlė 
v. s. O. Siliūnienė, v. s. J. Vaiš- 
nys, S. J., žurnalistas VI. Būtėnas 
ir visas būrys KERNAVĖS skau- 
tininkių. Linksmus ir malonius 
linkėjimus stovyklaujančioms 
kernavietėms atsiuntė Vidurio 

KERNAVĖS tunto MERKINĖS sto
vyklos konkursą laimėjo skautės 
RUGIAGĖLĖS (skiltininkė R. Ka- 
veckaitė) ir paukštytės GILĖS 
(skiltininkė M. Kuprikevičiūtė). 
Pavyzdingiausios MERKINĖS skil- 
tininkės: S. Traškaitė (Sraigės), V. 
Kerelytė (Nendrės) ir M. Kupcike- 
vičiūtė (Gilės). Pavyzdingiausiai 
lietuvių kalbą vartojo skautės NEN
DRĖS ir paukštytės VAIDILUTĖS 
(skltn. O. Barškėtytė). Šioje sto
vykloje buvo išleistas trijų numeriu 
laikraštėlis “Merkinės Dvasia”. 
MERKINĖS stovyklai vadovavo, s. 
Nijolė Užubalienė. Stovyklavo 110 
skaučių.

Rajono vadeivė ir skautininkų 
Vilkų šeima iš Kalifornijos.

Iš Čikagos sesės Joana ir Lai
ma į MERKINĘ atvežė puikių 
lauktuvių - milžinišką, skanų 
karvojų ir storą albumą MERKI
NĖS nuotraukoms įlipinti, o v. s. 
O. Siliūnienė papuošė stovyklos 
šeimininkes dailiomis priejuos
tėmis. Ką tik iš Lietuvos grįžusi 
sesė Laima MERKINĖS vado
vėms atvežė ypač malonią dova
ną — įvairių Lietuvos vietovių 
ženkliukus. Jais buvo apdovano
tos ir dešimt sesių, MERKINĖJE 
davusių vyr. skautės įžodį.

Antroji stovyklos savaitė nu
švito jau mėlynu dangumi, ir 
drėgnas miškas džiūvo, garavo 
atšylančiame ore. Ta savaitė 
merkinietėms buvo labai darbin
ga. Audrų ir lietaus nebetrukdo- 
mos, jos iškylavo, turėjo daug 
smagių laužų ir užsiėmimuose 
bei lenktyniaudamos tarpskilti- 
niame konkurse atliko skautiš
kojo gyvenimo praktiką. Taip pat 
antros savaitės gale MERKINĘ 
aplankė malonus svečias, s. A. 
Saulaitis, S. J. ir išvežė merkinie
čių linkėjimus Europos lietu
viams skautams, į kurių stovyk
lą Anglijoje jis greitai išvyksta.

Kaip dažnai stovyklose būna, 
netikėtai greitai prabėgo tos dvi 
savaitės. Į paskutinį tradicinį,

228 —
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Kanados sesės savo 1969 m. stovykloje ROMUVOJE.

Raganų laužą "suskrido" MERKI
NES stovyklautojos ir triukšmin
gai sudegino didžiąją šluotą — 
irgi tradicinį netvarkingos skil
ties ženklą.

Štai prie paskutinio laužo 
Šluotą raganos sulaužo — 
Stovyklaut jos nebegrįš, 
Sesių erzinti nedrįs!

Paskutinį kartą nuskambėjo 
linksmi ir juokingi skilčių šūkiai; 
paskutinį kartą savo nuotaikin
gąjį šokį pašoko sesė Ramona; 
paskutinį kartą sujungė rankas 
"Ateina naktis" garsai.

"Greitai, greitai laikas bėga" 
sako pamėgtoji daina. Su juo į 
praeitį nubėgo dar viena stovyk-

SKAUTYBĖ LIETUVAITEI 
laba reikalingas ir naudingas lei
dinys skautėms ir vadovėms.

la. Tačiau sesėms kernavietėms 
paliko gražūs jos prisiminimai: 
linksmi naktiniai "puolimai", dar 
linksmesni laužai, smarkios spor
to rungtynės, draugai ir draugės, 
o gal net ir Skraidančios Lėkštės, 
MERKINĖS vadovės, kurios, "an
tenas" ant kepuraičių įsitaisiu
sios, uoliai stovyklą prižiūrėjo!

O vadovės? Ką prisimins va
dovės? Nagi MERKINĖS sesių 
skautišką dvasią ir nuotaiką, 
seserišką sugyvenimą savo tar
pe, malonų bendradarbiavimą 
su Lituanicos ir Medeinės vado
vais ir, žinoma, kas be ko, šla
pias kojas, nuvargusias rankas 
ir užkimusias gerkles audrų me
tu.

Sudie, Rako ąžuolyne! Sudie, 
pilkoji musinuke, apsigyvenusi 
kernaviečių pastogėje ir stovyk
los metu išperėjusi savo paukš
tyčių skiltį! Sudie! Prisiminkit 
mus — triukšmingas, linksmas, 
dainuojančias... Iki kitos vasaros!

Skraidanti Lėkštė

Gražiuose JAV Atlanto rajono 1969 m. TRAKŲ stovyklos pušynuose sesės, broliai ir svečiai programos metu.
Ps. A. Glodo ntr.
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LSS Anglijos Rajono XX-ji skaiitu-eių 
JUBILIEJINĖ STOVYKLA

Šiuo s. J. Maslausko rašiniu užbaigiamas Anglijos 
rajono XX-osios Jubiliejinės stovyklos aprašymas. Red.

Per Iškilmes aikštelėje skautės 
Įžodi duoda A. Šovaitė, jaun. skau
to — R. Matukas, G. Gerdžiūnas,
R. Girėnas; skauto — B. Kasparas, 
M. Gerdžiūnas, T. Girėnas, V. Pa
kalniškis ir E. Matukas. VS M. Jo
nikienė uždėjo kaklaraiščius, o Ra
jono Vadas užrišo gerojo darbelio 
mazgelius.

Kapitonas inž. J. K. Valiūnas už 
ypatingą, nenuilstamą pagalbą 
skautams, buvo apdovanotas LSS 
PADĖKOS ordinu su rėmėjo kas
pinu. Ponia M. Gorkauskienė, irgi 
didelė skautiško sąjūdžio rėmėja, 
buvo apdovanota LSS ordinu UŽ 
NUOPELNUS su rėmėjos kaspinu.
S. kun. V. Šarka, už ypatingą talką 
skautams ir visuomenei taip pat 
pagerbtas LSS Už Nuopelnus ordi
nu, o anglų skautininkas Tom 
Roome, gyvenantis Derbyje, buvo 
pagerbtas už visokeriopą paramą 
Anglijos rajono skautams ir Vadijai, 
apdovanojant jį ordinu Už Nuopel
nus su rėmėjo kaspinu.

Inž. kpt. J. K. Valiūnas, vadovau
damas lietuvių kuopai prie USA 
armijos, dėl lauko pratimų negalė
jo dalyvauti iškilmėse Sodyboje. 
Todėl VS M. Jonikienė mielai suti-

Broliai skautai vyčiai ir kandidatai Jubiliejinėje stovykloje.

ko jam ordiną įteikti vėliau, viešė
dama V. Vokietijoje.

Į paskiltininkio laipsnį buvo pa
kelti: J. Gorkauskas, R. Pilkauskas, 
A. Navackas, A. Motuzą, U. Mustei
kis ir s. v. E. Budrys. Į vyr. skilti- 
ninko: s. v. si. S. Kasparas, M. Dres- 
leris ir P. Veršelis. I paskiltininkės 
laipsnį buvo pakelta I. Dilbaitė.

Pavyzdingiausi skautai-ės buvo: 
K. Žutautaitė ir P. Kuzbinas iš Vo
kietijos ir K. Lipkevičiūtė ir A. 
Briedis iš Anglijos. Jiems įteikta 

ASS Dr. Vydūno Fondo Valdybos 
prm. s. V. Mikūno skirta knyga 
GATVĖS BERNIUKO NUOTY
KIAI.

Vyr. Skautininkei s. G. Zinkienė 
įteikė mažą dovanėlę. Įteikti XX-os 
Jubiliejinės stovyklos atžymėjimai: 
gairelės ir LSB skirtos knygos — s. 
kun. A. Saulaičių STOVYKLŲ VA
KARAI ir LSB Vyr. Skautininko 
VILKIUKO ŽINYNAS. Dovanos 
taip pat įteikiamos stov. virš. s. 
J. Alkiui ir vyr. vyrėjui s. v. A. 
Gerdžiūnui.

230 —
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O. B. Audronė

TYLA
Kodėl tokia tyla visur, 
Ir negirdžiu per ją 
Net Viešpaties alsavimo 
Savoj širdy — 
Kodėl tokia sunki tyla?
Jei aš nebegirdžiu, 
Tai, Viešpatie, 
Ar tu mane girdi?

Žirgai su rajono vadu s. J. Maslausku (kairėje) ir 
s. Br. Zinkum (II-asis iš dešinės).

Žodį tarė p. V. Bailokas, v. s. M. 
Jonikienė, inž. J. Vilčinskas ir dir. 
V. Natkevičius. Raštu sveikino net 
iš tolimos Kanados, Amerikos, LSS 
Tarybos Pirm. v. s. A. Saulaitis, 
LSB Vyr. Skautininkas VI. Vijeikis, 
ukrainiečių skautų vad. dr. A. He- 
rasymowitch, latvių skautų vad. E. 
Asmanis, Rajono dvasios vadas v. 
si. kun. S. Matulis, MIC (tuo metu 
viešėjęs Italijoje), BUDĖKIME 
red. V. Ignaitis, DELS Tarybos 
Pirm. dr. S. Kuzminskas, skauti
ninkai R. J. Bružinskai, anglų skau
tininkas J. Booth, rajono pirmosios 
stovyklavietės savininkas pulk. J. 
P. Stantonas ir daugelis kitų.

Po skautų ir skaučių gražiai at
liktų tautinių šokių visi susirinko 
i vėliavos aikštę, kur stov. virš. s. 
J. Alkis pasakė atsisveikinimo žo
dį. Dalyvavo ir anglų skautininkas 
ir lietuvių bičiulis G. W. Hutchi- 
sonas.

Prie laužo prisidėjo anglų viene
tas — 36 anglės. Laužas buvo Įvai
rus ir įdomus. Pagaliau, apie lau
želį sustoję ratu ir tyliai uždegę 
žvakutes, kiekvienas tyliai mąstė: 
praleidęs savaitę Pasaulio Kūrėjo 
atviroje gamtoje, sustiprėję krikš
čionybe, lietuvybe, skautybe, jau
čiu, kad trokštu ir kasdieniniame 
gyvenime tapti tobulesniu ir kil-

ANT KRANTO
Pabūki, Motina, ant kranto, 
Nes niekas mano vaiko 
vienišo
Neišlydės.
Pabūki, Motina, audrose 
ir kai dangus ne žvaigždė
mis,
Bet mirtimi
Žydės.
Pabūki, Motina,
Su jais
Visais.

(Iš eilėraščių rinkinio 
TIK TAU IR MAN)

nesniu krikščioniu, lietuviu ir skau
tu. Mūsų sujungtos rankos riša mus 
į bendrą šeimą, o mintys sieja mus 
visus su mūsų tėvų žeme Lietuva ir 
plačiame pasaulyje išsiskleidžiu- 
siais sesėmis ir broliais.

Taip XX-oji Sukaktuvinė Sto
vykla Anglijoje buvo gražiai už
baigta ir atsisveikinta su visais iki 
kitų metų stovyklos. Kur?... Gal 
Vokietijoje?!

s. J. Maslauskas.

Stovyklinis užsiėmimas, kurį praveda s. A. Saulaitis iš JAV.
Ps. A. Jakimavičiaus ntr.

s. A. Saulaičio SJ

knyga

STOVYKLŲ VAKARAI

būtina stovyklose ir užsiėmimams 
namuose. Gaunama Brolijos Vadi- 

jos tiekimo skyriuje.
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GAMTOSAKA

Gyvių įgimtas sugebėjimas 
statytis namusVisi gyvūnų pasaulio statybos menininkai yra iš dangaus nukritę meistrai su visais tobulais gabumais ir sugebėjimais bei paveldėtais ir beveik nepakeičiamais statybos planais. Dažnai- jie net turi atatinkamus įrankius ir net kūno medžiagas, tinkančias statybai.Jiems nereikia lankyti mokyklos, ilgai planuoti, bet jie ir nesugeba savo mokėjimo esminiai patobulinti arba pagal savo norą pakeisti.Net statybos laikas nepareina nuo jų pačių išmanymo, bet nuo giliai juose glūdinčių instinktų. Be to ir įgimti statybiniai gabumai ir paveldėti planai tik tada pradeda reikštis, kai ateina laikas parūpinti būsimajai kartai saugią vietą.Tačiau kregždė niekuomet negalėtų pastatyti žvirblio paprasto lizdo, volungės kabančio maišelio arba savo pusseserės lizdo tunely upės pakrantėje. Taip pat voras tesugeba megzti savo tinklą, bitė siūti savo korį, lapė iškasti tik savo urvą, o ne pastatyti bebro pilį.

KAIP GYVIAI ĮSPĖJA IR BAIDOKai kurios gyvių rūšys, gindamo- sios nuo priešų, apsimeta esančios labai galingos, baisios, pavojingos. Ir joms sekasi!Keli šunys lodami apstoja katę; ši išriečia kuprą, pašiaušia kailį ir purkščia — priešai pasitraukia. (Gal jiems kada nors dar ir teko pažinti katės aštrius nagelius!)Kas negirdėjo apie skunksą? Ir jis priešą įspėja, sutrypdamas koja ir iškeldamas uodegą. Priešui nepasi-
Gyviai statybininkai negali kitaip statyti, kaip kad jiems įgimta. Tam reikalui jie net apdovanoti įvairiais reikalingais įrankiais, pvz., stipriomis kasančiomis kojomis, aštriais dantim, savotiškais snapais, ypatingomis liaukomis, grąžtais, piūklais, žnyplėmis, kaip, pvz., vabalai.Galime sakyti, kad daugybė vabalų iš prigimties žemės darbininkai, kai kurios širšės — puodžiai arba popieriaus gamintojos, kregždės — mūrininkės, volungės •—■ audėjos, geniai — staliai. Visi jie paklusnūs mums nežinomam įstatymui, kuris tuo pačiu ir yra viena didžiausių ir įdomiausių gyvybės mįslių. 

traukus — ar nespėjus pasitraukti — jis susiriečia į savotišką raidę u ir apipurškia jį dvokiančiu skysčiu.Arba vėl: rupūžė jaučia pavojų. Ji pasistiepia ant kojelių, kurių šiaip beveik nematyti, ir išsipučia, kol atrodo 2-3 kartus didesnė kaip paprastai.Ir gyvatės mėgsta stieptis, pūstis ir dar šnypšti, kad nubaidytų priešą.Pelėdos ir apuokai, norėdami būti baisūs, pašiaušia savo plunksnas ir muša sparnais, prikimusiai šnypš- dami ir garsiai kalendami savo riestais snapais.Yra vikšrų, kurie sugeba taip išriesti savo kūną, kad jų raštas sudaro klaikią kaukę, arba ir mosikuoti savo šešiomis ilgomis kojomis, išsižiojus spraudyti nuodus ir grąsinti įkąsti.Dar įdomiau yra, kad pvz., kai kurios niekuo nekenksmingos peteliškės ir musės pamėgdžioja savo grėsmingų, geliančių arba nuodingų pusbrolių išvaizdą, elgesį ir balsą, kad atbaidytų žmones arba paukščius.Visa tai daroma tam, kad kova už gyvenimą būtų lengvesnė, kas silpnesniesiems arba šiaip negalintiems apsiginti itin svarbu.

Gražiosios ROMUVOS 1969 m. stovykloje žygiuoja Kanados broliai skautai.232 —
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Philadelphia

Naujos sesės - Ao Šalčiū- 
naitė, T. Valasinaitė ir D. 
Vaškelytė; ženklelį sega si 
A. Zerr, šalia draugininke 
ps« D.. Surdėnienėo
/Deš/ Naujoji vėliava. 
Krikšto tėvai v<,sko D. Dra. 
gūnienė ir s.v. H„Savickas 
dr-kė D, Norvaišienė, kun®. 
Degutis, s.. I. Milukienė,

Puikus 
vyresniųjų 
skaučių 
SOFIJOS 
ČIURLIONIE
NĖS vardo 
būrelis,

17
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ntr

237

lUS/f/Vj.

JETUVOS

ve
ntr

Bendros' sueigos; linksmoji dalis BOSTONE, 
s,. Č. Kiliulio ntr , Patys mažieji vaidintojai ir vaidintojos 

BOSTONE. p s.L— Kiliulienės ntr’ Jaun. skaučių KREGŽDUČIŲ dr- 
LOS ANGELES. Ps.Pailukaitienės

Jaunieji broliai Cleveland© su savo ^sdoTU V ■ '•
Al g. Majoravu.. V.s„ V.. Kizlaičio; ntr. '*
/Žem/ Ps. D. Norvaišienė už'deda kaklaraištį jaun. skautei V. Bendžiutei, 
davusiai įžodį iškilmingos sueigos metu PHILADELPHIJOJE.,. V. Gruzdžio; ntr

BOSTONO vilkiukai su savo draugininke
5. P. Kalvaitiene® A. Želvio ntr.

Bacevičiaus ntr.

/Žm/
Jaun.- sesių 
užsiėmimai CLEVELANDE

MUSU ——«JAUNESNI0SI0S 
“■“JAUNIESIEMS gįA”gaTy

ELIZABEHTE vyko tokie vaidinimai 
RAKO stovykloje.

p5. Gi. Plačo 
/Žem/ Lietingą dieną

■ Z u*'" --j f
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Zygis kalnuose

škyiSkiltininkų

1.969ovykioje

oilsis Pro kliūtis

JAV RAM. VANDENYNO RAJONAS 
DARIAUS ir GIRĖNO draugovės: nuotykiai I9^9

2J8-
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ovės sesės. KUN.. GRAŽINOS vyr. skaučių būrelio at
stovės;: s o Irena Vilkienė, s.. Birutė 
Juodikienė ir ps. Lionė Vilimienė.

Los Angeles BIRUTĖS

/kair/ Prie garbės stalo: kun. R. Kasponis, 
t,s. V. Barinienė, t.s. E. Vilkas, s* R^ 
Dabšys, s. A. Mažeika ir s;. A*. Pacžiūrienė.

/Zem/ Sesės vadovės:, /sėdi/
nė,, ps.- Aid... Činikienė
v..s^ V. Barini enė, ps-. '
Tuminaitė; /stovi/ s.
Abelkienė, ps.
vydaitienė
Grinienė.

I, 
v. si .<

s. B. Juodikie- 
, v.so Gimbutienė, 
L. Vilimienė, ps.
I. Vilkienė, ps. S. 

Bužėnienė, v.si. E.. Do-
TurnienėI,

v. si.
ir s

• S3

r'

“2J9
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WcISd DIDŽIOJI S€IO) I
Persirikiuojant

Nuo rudens daug kur įvyko įvai
rių pasikeitimų. Įtraukta naujų na
rių, papilnėjo vienetų sudėtis. Kai 
kur pasikeitė ir vadovai-ės.

Bet nuotaika veikti gera. Užsiima 
uoliai ir kruopščiai.

LSS Suvažiavimas vyksta. Prieš
šventiniai pašto reikalai verčia Su
važiavimo Prezidiumą kiek ilgiau 
užtęsti rinkimų reikalus.

Malonu, kad Suvažiavime daly
vauti užsiregistravo daug vadovų ir 
vadovių, apie 375 asmenys!

Centriniai Sąjungos organai, baig
dami savo kadencijos darbus, ruo
šia apyskaitas, tvarko įvairius rei
kalus. Kontrolės Komisija patikrina 
apyskaitas.

Svarbu, kad vykdomi darbai vie
netuose, tuntuose, rajonuose ir pa
čiuose sąjūdžio centruose būtų tę
siami pavyzdingai.

Gyvenimas eina.

Pasikeis SKAUTŲ AIDO 
vadovybė

6-rius metus Sk. Aidą redagavęs, 
jo vyr. redaktorius pasiprašė iš tų 
pareigų atleidžiamas. Ir 3-jus me
tus uoliai mūsų laikraščiui atidirbęs 
jo administratorius p. K. Šimėnas 
taip pat atsisako iš savo pareigų.

LSS Tarybos Pirmijoje, surinkus 
įvairių informacijų tolimesnio leidi
mo reikalais, svarstoma, kaip tvar
kyti Skautų Aido rūpinimo reika
lus 1970 m.

1969 m. visi Skautų Aido nume
riai bus išsiuntinėti iš čia. Kitų me
tų — jau eis greičiausia iš kitos 
vietos.

Rinkite prenumeratos 1970 me
tams!

Baigiantis 1969 metams ir baigiantis dabartinės LSS Vadovybės kaden
cijai, patikrinta Pirmijos atskaitomybė. Iš k-d: Kontrolės Komisija — s. 
M. Reinienė, s. K. Ci.iūnėlis ir pirm. v. s. A. Karaliūnas ir LSS Tarybos Vi
cepirmininkė v. s. F. Kurgonienė. V. Noreikos ntr.

JAV Atlanto rajonas
Atlanto rajono skautų vadovų-ių, 
skautų vyčių ir vyr. skaučių suva

žiavimas New Yorke.

Lapkričio 8-9 d.d. New Yorke su
važiavo vadovai-ės ir aptarė atei
ties veiklą.

Kadencijai baigiantis visi vadovai 
pranešė apie tai, ką jie nuveikė ir 
kas, jų nuomone, turėtų ateity nau
jųjų vadovų būti atlikta.

Po rajono vado s. A. Bobelio pra
nešimo, kuriame jis taip pat padė
kojo TRAKU stovyklos vadovams 
už gražiai pravestą stovyklą, pati
kusią visiems stovyklautojams, kal
bėjo kiti rajono vadijos nariai.

Šeštadienį buvo bendras pašneke
sys, kuri pravedė s. V. Černius. Po 
to vyr. skautės turėjo atskirą sueigą 
su ps. G. Matoniene, o sk. vyčiai su 
ps. R. Jakubausku ir nauju sk. vy

čių rajono išrinktu vedėju s. v. v. 
si. K. Matoniu.

Vakare visi drauge linksminosi.
1970-IV-25-26 d. Kennebunkpor- 

te, Maine, bus pavasario skautų-čių 
ir vadovų suvažiavimas.

1970. VI. 20-21 d. Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass., bus rengiama 
15-ji rajono skautų-čių sporto šven
tė. Rugpiūčio mėn. pabaigoje ten 
pat, kur ir šiemet buvo TRAKŲ 
stovykla, bus rengiama rajono 
skautų-čių stovykla.

Suvažiavimą organizavo ir jį la
bai gražiai pravedė ps. I. Jankaus
kienė, New Yorko NERINGOS tun
to tuntininkė.

Visus suvažiavimo dalyvius ska
niai pamaitino tėvelių komitetas.

Suvažiavime be vadovų iš įvairių 
vietovių visą laiką dalyvavo rajono 
vadeivė s. L. Milukienė ir rajono 
vadas s. A. Bobelis. Žb.
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JAV Vidurio 
rajonas

Chicagos 
LITUANICOS 
tunto
VINCO KRĖVĖS 
draugovė 
1969 m. 
stovykloje.
Ps. G. Plačo ntr.

LITUANICA SKRENDA Į TREČIA 
DEŠIMTMETĮ

Chicagos LITUANICA, didžiau
sias Brolijos tuntas, šiais metais su
kaktuvių ženkle: dvidešimtmetis 
darbštaus skautiško - lietuviško 
darbo! 1948 m. Įžiebtoji vienuolikos 
sesių-brolių ugnelė išbujojo i di
džiulį skautišką laužą, iš kurio Chi- 
cagoje išaugo AUŠROS VARTŲ, 
LITUANICOS ir KERNAVĖS tun
tai.

Praėjusią vasarą Rako stovykla
vietėje nužengtasis kelias atžymėtas 
LITUANICA XX stovykla, o lapkri
čio 16 d. Jaunimo Centre šis tunto 
gyvavimo dvidešimtmetis paminėtas 
iškilminga sueiga.

Iškilmėn atsilankė keli šimtai tė
vų, svečių, grupelė viešnių iš AUŠ
ROS VARTŲ ir KERNAVĖS tuntų, 
būrys skautininkų ir šešetukas bu
vusių LITUANICOS tuntininkų. Gi 
pusračiu išsirikiavusios virš trijų 

šimtų vilkų, jūreivių, vyčių, oro 
skautų gretos, griausmingu “vis bu
džiu!” atsakiusios j Vyr. Skautinin
ko sveikinimą tikrai Įrodė, jog į 
trečią dešimtmeti žengianti LITUA
NICA vis dar pilna energijos ir lie
tuviškos dvasios.

O gal svarbiausia tai, kad beveik 
pusė Lituanicos yra vilkiukai — 
Didžiojo Žaidimo ateitis. Ir v. s. 
Palčiauskas savo sveikinime palin
kėjo šiems jauniesiems raudonšlip- 
siams išaugti per ateinantį dvide
šimtmetį į puikius vadovus, kokiais 
yra ir dabartiniai LITUANICOS 
draugininkai, adjutantai, prieš dvi
dešimtį puošę šio tunto eiles vilkiu
kų uniformomis.

Brolius taip pat sveikino Brolijos 
Vyr. Skautininkas, Rajono vadas, 
Jaunimo Centro direktorius, Vyr. 
Skautininkės atstovė ir Chicagos 
tuntų sesės.

Kadangi šventės proga įvyko ir 
tunto vadovybės pasikeitimas, išei

nantis tunt-kas s. Jonas Paronis pa
dėkojo tėvams už našią talką, vado
vams už sumanų darbą. Broliams 
palinkėta guviai žengti ir toliau lie- 
tuvišku-skautišku keliu. Pareigų 
pasikeitimo ceremoniją pravedė 
Vyr. Skautininkas v. s. VI. Vijeikis, 
tuntininko pareigas perduodamas s. 
Z. Jauniui, ilgamečiu! tunto vilkiu
kų vadovui. (Brolis Zigmas vadova
vo ir paskutinių dviejų vasarų tun
to stovykloms).

Naujasis Lituanicos adjutantas s. 
v. v. si. Vytautas Balzaras perskaitė 
ir pirmąjį naujojo tuntininko įsa
kymą, kviečiantį skautus ir vado
vus tokia pat broliška nuotaika 
žengti ir trečiuoju dešimtmečiu.

Sueiga baigta skambiąja LITUA
NICOS daina “sutrenks propele
riai...”. Su stovyklinio maršo gau
desiu ir svečių katučių palyda išžy
giuota iš salės.

Išžygiuota į trečią dešimtmetį!
J. T.
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7-ji WORCESTERIO ASS 
SKYRIAUS ŠVENTĖ

Bostono skautų ir skaučių sueiga įvyko Lietuvos skautybės įsikūrimo 
(lapkr. 1 d.) sukaktims paminėti. Iš k-d: v. si. L. Leščinskaitė, ps. L. Kiliu- 
lienė, tuntininkė s. V. Kleinienė ir tuntininkas ps. R. Kalvaitis.

s. Č. Kiliulio ntr.

Atlanto rajono 1969 m. TRAKŲ stovyklos skaučių pastovyklės vado
vybė su stovyklos viršininku. Iš k-d: ps. Marijošienė. ps. G. Stankūnienė, s. 
R. Molienė, ps. L. Kiliulienė, s. St. Subatienė, v. s. P. Molis ir s. L. Milu- 
kienė. s. Č. Kiliulio ntr.

Spalio 11 d. Maironio parke įvyko 
skyriaus metinė šventė ir rajono 
akademikų sk. suvažiavimas. Suva7 
žiavo nemažas skaičius narių iš Bos
tono ir apylinkės, bet buvo dalyvių 
net ir iš Toronto ir Detroito, kurie 
atvyko, kad pasidalintų mintimis su 
Atlanto pakraščio akademiniu jau
nimu.

Šventę atidarė skyriaus pirminin
kė t. n. E. Palubcckaitė. Iškilmin
gos sueigos metu pasiruošusiems ir 
apgynusiems savo parašytas temas 
buvo leista duoti pasižadėjimus. 
Juos davė T. Juškaitė, B. Račiukai- 
tytė, N. Vidūnaitė ir V. Kisielaitytė 
ir senjoras A. Gedmintas.

Sesėms buvo įteikta gėlių ir buvo 
padarytos kelios nuotraukos.

Po to s. fil. A. Zaparackas iš Det
roito kalbėjo apie Akademikai 
skautai 45 metų bėgyje ir jų ateitis.

Ši įdomi ir aktuali tema įtraukė 
visus į ilgas diskusijas, kurias dėl 
laiko stokos, visiems pilnai neišsi
kalbėjus, teko nutraukti.

Fil. kun. A. Saulaitis pasidalino 
įspūdžiais iš kelionės po Europa, ir 
papasakojo apie jaunimo nuotaikas 
joje šiuo metu.

Išdiskutavus veiklos reikalus, su
važiavimas baigėsi koncertu, vaka
riene ir šokiais. Žb.

Tkros sesės skautės 
ir

tikri broliai skautai 
skaito 

SKAUTU AIDA.

Chicagos LITUANICOS tunto jau
nesniųjų jūrų skautų — bebrų lai
vas, įkurtas š. m. spalio 12 d. Vidu
ryje sėdi laivo vadas j. ps. R. Kunst- 
manas, šalia jo jūrų budžiai Vyt. 
■Cekanavičius ir vair. G. Čepėnas, o 
aplink — bebrai.

Br. Juodelio ntr.
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Australija
Australija mažiausias iš penkių 

žemynų, tačiau ji beveik tokio pat 
didumo, kaip JAV be Aliaskos. Nė
ra kontinento arti Australijos; Azi
ja yra už 1,800 mylių.

Krašte daug atvirų plotų. Gyvulių 
ūkiai gali užimti šimtus kvadrati
nių mylių — yra vienas Belgijos di
dumo. Iš viso naminiai gyvuliai ne
seniai teivesti; jie puikiai prigija ir 
pagarsėjo, ypač Australijos avių 
bandos.

Australija paskutinis atrastas že
mynas. Jos pirmykščiai gyventojai, 
manoma, atsirado prieš, gal būt, 
5000 metų, iš kur — nėra žinoma. 
Jie kalbėjo Įvairiom kalbom, buvo 
klajokliai, medžiojo, laikėsi sociali
nės tvarkos, bet neturėjo jokio raš
to. Šiais laikais jų priskaitoma apie 
52,000.

Kadaise jie buvo laikomi žemiau
sios kultūrinės pakopos, tačiau vė
liau, juos geriau pažinus, paaiškėjo, 
kad jie buvo puikiai prisitaikę prie 
gyvenamųjų sąlygų: drabužių (kai
lių) jiems tereikėjo šaltose srityse, 
visur kitur buvo šiltas, malonus kli
matas. Jų buvo nedaug, ir kraštas 
milžiniškas, taigi buvo kur eiti ir 
kuo misti. Medžioti jie vartojo 
bumerangą, kuris grjžta i metėjo 
rankas, jei nepataiko i taikini. Nie
kur kitur nebuvo išrastas toks 
Įmantrus daiktas.

Viskas priklausė visiems, išskyrus 
asmeniškus ginklus, virti prietaisus 
ir papuošimus. Nebuvo jokių tvorų 
genties teritorijoje. Kai atsirado 
baltieji su savo galvijais, australai 
gaudė avis ir raguočius, nes tie tu

rėjo daugiau mėsos už kengūras ir 
emu. (Australijos strausus - stru
čius). Kad tai galėtų būti baudžia
mas dalykas, jiems, aišku, negalėjo 
ateiti į galvą.

Dar vienas dalykas buvo baltųjų 
visiškai klaidingai suprastas: tai 
australų būdas kariauti. Priešingos 
pusės išsirikiuodavo prieš priešais 
patogioje vietoje ir šaukdami grą- 
sino vieni antriems. Keletas j iečių 
ir bumerangų buvo vikriai mesta ir 
taip pat vikriai pasitraukta iš jų 
kelio. Po tam tikro laiko kas nors 
vis dėlto buvo sužeistas, vadinasi, 
viena pusė laimėjo, ir visi buvo pa
tenkinti. Kadangi kariai buvo išsi
dažę ir šaukė, iškėlę ietis, baltieji 
galvojo, kad vyksta baisios žudynės. 
Tuo tarpu australai neužilgo įsitiki
no, kad, jei baltieji kariauja, jie 
žudo.

Čiabuviai australai lengvai išmo
ko joti, ir daug jų dabar dirba gy
vulių ūkiuose. Jų spalva ir ūgis la
bai įvairūs. Dažniausia jie bronzos 
spalvos, turi lygius arba truputį gar
biniuotus plaukus, nosys plokščios ir 
plačios, lūpos storos, bet ne būtinai. 
Virš akių — antakių vietoje — yra 
išsikišęs kaulėtas pakilimas. Kojos 
daugiausia plonos. Australai turi 
beveik neįtikėtiną gabumą sekti 
pėdsakus ir todėl dažnai naudingi 
policijai. Jie nemėgsta, kad juos va
dintų aboridžinais, t> bušmenais jie 
vadina baltuosius, gerus miškų ir 
laukų žinovus.

Šis tas apie krašto išvaizdą 
ir turtus

Australijos pagarsėję kalnai yra 
išilgai rytų pakrantę. Aukščiausioji

Nuotraukoje:
Sydnėjaus AUŠROS tunto skau

tai ir skautės prie lauželio stovyk
loje. V. ir M. Vilkaičių ntr.

viršūnė pavadinta Kosciuškos vardu, 
siekia 7,328 pėdų aukščio.

I vakarus nuo kalnų yra didžioji 
Australijos žemuma. Žemiausioje 
jos dalyje yra Murray upės ir jos in
takų upynas. Žemė nėra lygi, kaip 
JAV didžiosiose lygumose, bet turi 
kalvas-kalveles ir pamažu kyla 
šiaurėje ir vakaruose, kur baigiasi 
kalnais — jų aukščiausioji vieta 
maždaug mylios aukštumo.

Vidurinė Australija yra milžiniš
kas sausas plotas. Kai kuriose jos 
vietose ir gerais metais labai mažai 
lyja. Ten tik keli inčai žemės den
gia kalkakmenis apačioje, ir todėl 
tegali augti neaukšti krūmokšniai. 
Kitur auga aukštos Australijos žolės. 
Į rytus ir vakarus tos sausosios sri
ties yra dryžiai derlingos žemės iki 
pat jūros: tai Australijos ūkių plo
tai.

Geriausiai žinomas uostas yra 
Sydnėjaus uostas. Be to ten 250 my
lių gražiausio pajūrio! Kiti puikūs 
uostai yra Hobartas Tasmanijoje 
(Australijos Lietuvių Dienose buvo 
ir dalyvių iš Hobarto!), Darvinas, 
Esperance ir Albany.

Pagal Kvinslando pakraštį yra di
džiausi pasaulyje koralų rifai: tai 
nuostabaus grožio koralų salos-sa- 
lelės (tačiau pavojingos laivams 
audrų metu).

Tasmanija svarbiausioji Australi
jai priklausanti sala; kitos nedide
lės, jų yra ir negyvenamų.
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Į Murray upę (1,5200 mylių ilgio) 
ir jos išsišakojimus įteka vanduo iš 
didesnio ploto už Prancūzija, ir Is
paniją! Šiaurės Australijoje ypatin
gai daug upių, kurios lietingu metu 
virsta laukinėm versmėm, o kitu 
laiku tėra grandinė savotiškų prū- 
dų-kudrų. Yra daug gražių kriok
lių, bet neaukštų.

Vidurinėje Australijoje upės netu
ri kur įtekėti. Jos teka deginančio
je saulėje, kol dingsta iš viso.

Ežerai, pažymėti žemėlapiuose, 
beveik visi platūs ir negilūs. Sau
sais mėnesiais dalis jų virsta drus
kinėm balom arba molio įdubimais. 
Vienas savotiškiausių ežerų yra eže
ras George netoli sostinės Cąnber- 
ros: jis pasirodo ir vėl dingsta.

Kai baltieji pirmą kartą užtiko šį 
ežerą 1812 metais, jis buvo toks di
delis, kad jie manė priėję jūrą. 1861 
vanduo buvo dingęs. Vešli žemė bu
vo tuojau apgyvendinta, bet už ke- 
lerių metų viskas patvino: ežeras 
užėmė 20X8 mylių plotą. Žmonės

Šią vasarą Atlanto rajono stovyklavietėje buvo suruošti jaunesniųjų
vadovų lavinimo kursai. Nuotraukoje kuršininkai ir instruktoriai. Ps. R. 
Pakalnis, s. J. Raškys, s. V. Kidolis, s. A. Bobelis ir k.

pavertė ežerą pramogų centru, plau
kė juo, žuvavo ir pn., labiausiai iki 
1874 metų. 1902 ežero vėl nebuvo, 
ir žmonės augino daržoves jo dugne 
ir ganė bandas. Ir gerai: 1925 ežeras 
vėl atsirado. 1940 jis vėl dingo; 
avys ganėsi jo plotuose ir nuostabu, 
nepaprastas miražas iš tolo kūrė 
ežero vaizdą.

Galvojama, kad ežero vanduo nu
senka į požeminę upę — kai kurio- 
se vietose galima girdėti ją bėgant Trečdaly Australijos šiaurės yra

Bostono skautų draugovė su buvusiais ir dabartiniu draugininkais
TRAKŲ stovykloje. Buv. dr-kai s. Č. Kiliulis ir s. A. Saulaitis S J ir dabar
tinis v .si. Valančiūnas (dešinėje). 

po žeme. Kai požeminėje upėje daug 
vandens, jis išsiveržia į viršų; kai 
vanduo joje nusenka, ežeras dingsta.

Vidurinėje Australijoje negalima 
būtų laikyti galvijų, jei po žeme 
nebūtų didelių, nors ir sūraus van
dens baseinų. Iškasami arteziniai 
šuliniai, ir natūralus spaudimas iš
spaudžia vandenį net iš 6,000 pėdų 
į paviršių. Tokių šulinių yra ir ki
tose Australijos dalyse.

Ps. A. Glodo ntr. 

tropikinis klimatas. Kitur pietų vi
dutinė zona. Sniego yra tik aukš
čiausiose kalnyno viršūnėse; pusę 
metų žmonės ten užsiima žiemos 
sportu.

Australija turtinga mineralais — 
geležies rūda, švinu, anglim, urani- 
jum, variu, sidabru, auksu.

Yra daug didelių eukaliptų miškų 
(gum trees). Eukaliptai grynai aus- 
tralietiškas kietmedis, šiuo metu la
biausiai prigijęs Egipte ir Kalifor
nijoje. Eukaliptai paprastai išauga 
iki 150 pėdų aukščio, bet pasiekia 
net 300 pėdų. Jie labai gražūs, tie
sūs, lapai siauri, kaba tiesiai žemyn 
medžio viršūnėje. Kai kurie žydi 
ružavais arba geltonais dideliais 
žiedais. Visi žaliuoja per ištisus me
tus, bet žiemą numeta žievę.

Sausose krašto dalyse išsilaiko 
viena daili eukaliptų rūšis. Ten au
gančių gėlių lapai sausi kaip perga
mentas ir, nuskinti, gali laikytis il
gus metus.

Garsūs yra krūmai, kurių lapai pa
dengti pilku, druskinu sluoksniu: 
sausros metu avys yra mitę vien jais 
net ištisus metus! Šiaip Australijoje 
auga net 200 rūšių tam kraštui bū
dingų žolių. Yra daugybė gėlių, 
niekur kitur nerandamų.

Plačiai pasklidusios įvairios akaci
jų rūšys.
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SKAUTŲ VYČIŲ PRADŽIOS BEIEŠKANT!..

Bet jūs negalite išlaikyti berniu
ko, neduodami jam aiškaus tikslo ir 
užsiėmimo. Mes siūlome jam tarny
bą. Šiam tikslui (tarnybai) visas jo 
ankstyvesnis skautiškas gyvenimas 
— vilkiuko ir skauto — bus laips
niškas pasiruošimas.

Po “Tarnybos” antgalviu aš pri
skirčiau šiuos progresyvius žings
nius:

1) Tarnybą sau:
a) pasiruošimą amatui, kad jis 

nebūtų našta savo artimie
siems;

b) išvystyti savo sveikatą at
viro oro gyvenimu — išky- 
lavimu ir t. t.

c) energingai dirbti savo už
siėmime (profesijoje); jo 
darbas eitų kaip indėlis į 
tautinį gerbūvį.

2) Tarnyba skautybei: šioje sri
tyje (kol jie nėra perdaug skaitlin
gi) vyčiai gali labai daug kuo pa
dėti įvairiais atvejais pagal savo 
sugebėjimus; jie turi būti mūsų pa
grindinis šaltinis vadovams parū
pinti.

3) Tarnyba bendruomenei sutei
kia ašmenis sk. vyčio visuomenės 
mokslų studijoms ir yra paskutinis 
žingsnis, padarąs jį geru piliečių.

Bet kokios “Tarnybos” atlikimas, 
žinoma, yra skauto būdas išreikšti 
jo pasižadėjimą tarnauti Dievui.

Aš esu priešingas, kad sk. vyčių 
šaka būtų padaryta religiniu judė
jimu; tokiu atveju ji būtų vengiama 
nuotykingesnės dvasios jaunuolių, 
o šie kaip tik ir yra tie, kuriuos 
mes norime išlaikyti tiesiame ke
lyje.

Jei vyrai, nebuvę skautais, nori 
įstoti į sk. vyčius, patraukti gražios 
draugystės ir vertingų idealų — tuo 
geriau!

Vienam sk. vyčių vadovų sąskry
džiui B.-P. pasiuntė 6 punktų di
rektyvas vadovautis:

“1) Sk. vyčiai yra skautai; skau

SKAUTAI
VYČ/A!

tiškoji dvasia ir atviro oro atmosfe
ra yra būtini.

2) Tarnyba nebūtina sk. vyčio 
kasdieniniame gyvenime ir darbe. 
Geras savo profesijos atlikimas yra 
dalis tarnybos bendruomenei.

3) Vyčiavimas yra dalinis pasi
ruošimas gyvenimui ir taip pat už
siėmimas visam gyvenimui.

4) Kiblumas, pastovumas (“stick
ability”) yra charakterio dalis — 
labai reta ir labai vertinga ir todėl 
labai reikalinga šių dienų jaunimui; 
jis gali būti išlavintas per vyčiavi- 
mą.

5) Formuluojant bent kokias tai
sykles ar schemas vyčiavimui, da
rykite jas lanksčias. Žvelkite pla
čiai, nes jei jos bus sudarytos su 
tolerantišku nusistatymu, jos tiks 
ne tik Londonui ar Puddlingtonui - 
in the - Marsh (t. y. mažam provin
cijos miesteliui, kaimui), bet taip 
pat ir mūsų tolimosioms domini
joms bei užsienio kraštams, kurie 
žiūri į mus, laukdami nurodymų ir 
pavyzdžio.

6) Vyčiavimas nenori iš vyro pa
daryti nei savimi patenkinto fran
to, nei melancholiško šventojo, bet 
pasukti jo linksmą, jaunatvišką 
energiją kryptimi, kuri neštų jam 
didesnę gyvenimo laimę, kuri taptų 
dar vertingesnė per tarnybą arti
mui”.

Dar šiek tiek faktų iš pirmųjų 
vyčiavimo dienų:

Londono sk. vyčių bbendruome- 
niniai vakarai (socials) ir jų sto
vyklos prasidėjo jau nuo 1920. Iš 
šių laikų prigijo ir pavadinimas 
“brolis skautas vytis”.

Sk. vyčių sąskrydis (Rover Moot), 
su vaizdingu paradu, buvo suruoš
tas 1926 m. Velykų metu, Londone. 
Antrasis sąskrydis įvyko Yorko 
miškuose, Birminghame, 1928 m.

1933 m. Anglijoje buvo 38,043 s. 
vyčiai. Po to jų skaičius palaipsniui 
sumažėjo.

Iš Anglijos sk. vyčių judėjimas 
pasklido po visą pasaulį — vienur 
anksčiau, kitur vėliau. Vienur jie 
vadinami vienu vardu, kitur — ki
tu, bet visur jie yra vyresnio am
žiaus skautai, gyveną skautybės 
idėjomis.

Vyčiavimo idėjoms plačiau pa
skleisti, tarptautiniam solidarumui, 
broliškumui ir taikai propaguoti, 
jau 1931 m., Kanderstege, Šveicari
joje, įvyko I-mas tarptautinis sk. 
vyčių sąskrydis (Rover Mootas), į 
kurį suskrido 2500 sk. vyčių iš 22 
kraštų. Nuo to laiko, su kai kurio
mis išimtimis, šie tarpt, sk. vyčių 
sąskrydžiai ruošiami kas ketvirti 
metai. Dalyvavo ir Lietuvos sk. vy
čių atstovai.

II-sis Pasauk Sk. vyčių sąskrydis 
įvyko 1935 m. Ingaro saloje, Švedi
joje. Jame dalyvavo 3000 sk. vyčių. 
Iš Lietuvos čia atvyko 23 sk. vyčių 
vienetas. Stovyklos šefu buvo tuo
metinis Švedijos princas Gustavas 
Adolfas.

1939 m. Monzie Castle, Grieff, 
Škotijos aukštumose, įvyko III-sis 
s. vyčių sąskrydis. Jame dalyvavo 
5000 sk. vyčiai iš 42 kraštų.

I IV-tą pasaulinį sk. vyčių sąskry
dį sk. vyčiai suskrido 1949 m. rug- 
piūčio 1-8 d.d., Ottaldeno vietovė
je (160 km. nuo Oslo), Norvegijoje. 
Dalyvių amžius — 17-25 m.

V- tas pasauk sk. vyčių sąskrydis 
vėl suruoštas Kanderstege, Šveica
rijoje, 1953 m. liepos 29 — rugpiū- 
čio 8 d.d. Sąskrydžio šūkis — “Tar
nauti!” LSB atstovavo, vokiečių 
skautų globojamas, “Margio” būre
lis, kurį sudarė 6 sk. vyčiai.

VI- tą pasauk sk. vyčių sąskrydį 
surengė anglai Sutton Parke, Cold- 
fielde prie Birminghamo, 1957 m. 
liepos mėn. Dalyvavo virš 3000 sk. 
vyčių. Vyčių stovykla vyko drauge 
su Jubiliejine Jamboree ir Indaba 
(vadovų sąskrydis), 100 m. nuo pir
mos skautų stovyklos paminėti. 
Vyčių stovykla pavadinta “Bad 
Ischl” vardu. Sąskrydyje dalyvavo 
ir liet. sk. vyčių vienetas.

VII- tas sk. vyčių sąskrydis įvyko 
1961. XII. 28. — 1962. I. 7., Cliford 
Parke, Viktorijos valstijoje, Aus- 

(Tęsinys 256 psl.)
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Lietuvių Skautų Brolijos Oro Skautų Skyr. vedėjas ps. Jonas Gierštikas

14,00
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Karo lakūnas inž. J. Dobkevičius

DOBI - 2

Pavykus pirmam bandymui 1922 m., J. Dobkevičius suprojek
tuoja dvivietį naikintuvą panaudodamas 200 a.j. "Benz” motorą, 
kurių mūsų aviacija nemažai turėjo. Aviacijos viršininkas leidžia 
statyti šį lėktuvą aviacijos dirbtuvėse ir naudoti valdišką me
džiagą. 1923 m. lėktuvas buvo baigtas, išbandytas ore ir pakrikšty
tas Dobi II.

Lėktuvo greitis buvo 250 km. / vai. ir 9000 m. lubos. Tai labai 
geri rezultatai. Atsižvelgiant į visas Dobi II savybes, jis buvo lai
komas žvalgybos lėktuvu.

Konstruktorius su karo lak. Mikėnu skrido į Pragą, bet Kara
liaučiaus aerodrome betupiant lėktuvas pateko į griovį ir palaužė 
sparną. Ten pat atremontavus grįžo į Kauną.

Karo lak. Mikėnas besileisdamas su "Dobi II" apvirto, gerokai 
aplaužė lėktuvą ir pats susižeidė.

Karo lakūnas - inžinierius Jurgis Dobkevičius gimė 1900 m. 
III. 23 dieną Petrapilyje. 1818 metais baigė aviacijos mechanikų 
mokyklą Baku mieste, Petrapilio politechnikumo studentas.

Įstojo Lietuvos kariuomenėn savanoriu 1919.VIII.8 ir baigęs 
karo aviacijos mokyklą XII. 16 pakeltas į leitenento laipsnį. Pirmas 
įgijo karo lakūno vardą. Už pasižymėjimą kautynėse apdovanotas 
"Vyties kryžiaus" ordinu. 1920 m. XI, 1 d. paskirtas 1-mos oro 
eskadrilės vadu. Suprojektuoja ir pastato "Dobi I" , II ir III.

1925 metais baigia Paryžiaus aeronautikos mokyklą. 1926 m. 
birželio 8 dieną žuvo bandydamas savo konstrukcijos lėktuvą 
Dobi III.

Dobi - 2
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BANDICOOT

JŪROS % 
SLIBINAS1

4 Medžiuose b e sikarst ant 1
V? ENGURAj maždaug 4 pėdų, ilgio,'® 

sun^i uodega padeda ba- 
nsuoti, kai k» šokinėja iš medžio 

1 medžius "*

gwBANDICOOT arba BILBY - barsu- 
Fkas su sterble.. Triušio ausys, S 
B ilga nosis,, stiprios, ilgais na
gais: užpakalinės kojos. Peštukas.

[WOMBAT

\Aį W WOMBAT Australijoje dažnai 
į$f wTYadinamas bar suku-opšrumi;

puikus kasikas-rausikas: ga- 
sggTįžemė je urvą iškasti ligi 100 
Sftrpėdų ilgio ir gali įsitaisyti] 
y migį. Lengvai prijaukinamas.  ̂
Manoma, kad jo prosenelių būtai 
ne t hip opo tarno d i durno♦

ustralijos Rajonas

F JŪROS SLIBINAS: larpuotas 
'jūros arkliuko giminė, 
maždaug pėdos ilgio;, jo® 
savotiška išvaizd^^^^fl 
Ipadeda slėpti s^ga^S^E 
jūražolėse^^^-
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A. JUOZAPAVIČIUS
(Atkelta iš 221 psl.) 

pavičius buvo dviem šūviais pašau
tas. Jojo arklys buvo irgi nušautas. 
Jis yra pirmasis karininkas, žuvęs 
dėl Lietuvos laisvės! Po dvieju die
nų mūsų savanoriai raudonuosius 
pulkus išmušė iš Alytaus: miestas 
buvo išlaisvintas. Karininkas buvo 
labai iškilmingai palaidotas prie 
bažnyčios šventoriuje.

Karininkas A. Juozapavičius buvo 
taurus lietuvis. Jis buvo nepapras
tai drąsus, labai drausmingas, karių 
labai mylimas ir turėjo didelius or
ganizacinius gabumus. Lietuvišku
mas buvo pirmoje vietoje. Grįžęs iš 
Rusijos į laisva Lietuvą, tuojau sa
vanoriu įstojo į Lietuvos organizuo
jamą kariuomenę. Ir tuojau pat įsi
liejo į lietuvišką gyvenimą. Minis
tras pirmininkas prof. A .Voldema
ras jį įvertino ir pakvietė būti jojo 
adjutantu. Skautams tuo malonu, 
kad karininkas A. Juozapavičius 
jau buvo pažįstamas su prasidėjusiu 
lietuvišku skautiškuoju judėjimu. 
Vyr. skaut. Petras Jurgėla, Lietuvos 
skautybės įkūrėjas, apie 1918 metus 
atsiminimuose rašo:

“1918 rudenį skautų vienetą Vy
tauto gimnazijoje Vilniuje steigti 
man leido ir net skatino gimnazijos 
direktorius Mykolas Biržiška. Ne
trukus jis tapo ir pirmojo lietuvių 
skautų tunto globėju. Gimnazija tu
rėjo mažą patalpą, todėl skautų su
eigos įvykdavo kun. V. Leigaus iš
laikomam moksleivių bendrabutyje 
— prieglaudoje. Šiame bendrabuty 
skautų draugovę aplankė karinin
kas Antanas Juozapavičius. Draugi
ninko sutiktas su raportu ir susiža-

Pasikalbėjimai apie pašto ženklus

16. Chemija
Negausi mokslo šaka, bet šį tą su

rinkti vistik sugebėsite. Chemija, 
kaipo tokia, labai svarbus mokslas, 
bet filatelijoje pašto ženklų, ką nors 
bendra turinčių su chemija, nedaug.

Pirmiausia minėtini vokiečiai, 
rytiniai ir vakariniai, išleidę pašto 
ženklų ryšium su cheminiais įvy
kiais. Pavydžiui, vakarinė Vokieti
ja 1964 m. rugpiūčio 1 d. išleido tri
jų pašto ženklų seriją, kurioje paro
dyta: 1. 100 metų sukaktis nuo ben- 
zolio formulės sudarymo — formu
lės schema ir jos sudarytojo August 
Friedrich Kekulės pavardė (1829- 
1896), 2. 25 metai nuo atomo bran
duolio suskaldymo — šviečia, ato
minio reaktoriaus spinduliai, 3. 100 
metų sukaktis nuo naftos variklio 
išradimo — variklio schema.

Rytinė Vokietija (DDR) 1963 m. 
kovo 12 d. išleido specialų bloką su 
dviem pašto ženklais, pavadintą 
“Chemija taikos ir socializmo tar
nyboje”. 50 pfenigių pašto ženkle 
parodyta moderni chemijos labora
torija ir laborantė, 70 pfenigių p. 
ženkle — naftos destiliacijos įren
gimai. Pats blokas be klijų, spaus
dintas ne ant paprasto popierio, bet 

vėjęs išrikiuotais skautais, jis pasa
kė patriotinę kalbą ir įteikė d-vei 
100 vokišku markių. Tai visa pada
rė skautams gilų įspūdį”. (Petras 
Jurgėla, Pirmieji mūsų skautijos 
rėmėjai. Draugas Nr. 274, 1968 lap
kričio 20 d.)

Karininkas Antanas Juozapavi

Nr. 56. Cheminė benzolio formulė 
(Vak. Vokietija, 1964 m.) 

ant pilkšvo sintetiniu būdu gaminto 
popierio. 1966 m. lapkričio 8 d. iš
leido du pašto ženklus paminėti 
cheminei pramonei; viename ženk
le parodytas natūralių dujų tinklas, 
ateinąs iš Rusijos, kitame — garsie
ji Leunos chemijos kombinato fab
rikai.

Švedija jau nuo 1961 m. kasmet 
išleidžia po pašto ženklų seriją, mi
ninčią kasmetinius Nobelio premi
jos laureatus, tarp kitų ir tokius, ga
vusius chemijos premiją. Tokių che
mijos mokslininkų jau susidarė gra
ži eilė: Jacobus van’t Hoff, Hermann 
Fischer, Svante Arrhenius, William 
Ramsey, Johann von Baeyer, Henri 
Moisson ir kt.

Ant. Bernotas

čius, 25 metų jaunuolis, I-jo pėst. 
pulko vadas, pirmasis karininkas 
žuvęs dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės, tapęs pirmuoju mūsų 
skautų rėmėju. Dėl to jis yra ne
paprastai brangus lietuviškai skau- 
tybei. Jo vardu ir jo žygiais skau
tai turi didžiuotis!

IŠ LIETUVIU TAUTOSAKOS:

MĮSLĖS
1. Kas audžia be staklių?
2. Kas su barzda gimsta?
3. Dėl ko šuo guldamas trissyk apsisu

ka?
4. Po kokiu medžiu kiškis lyjant sle

piasi?
5. Dėl ko gaidys užsimerkęs gieda?
6. Kas saldesnis už medų?

7. Kaip reikia vaikščioti, kad batai ne
plyštų? •

8. Kodėl žmogus vejamas atsigrįžta?
9. Kas kitam kanda, o pats rėkia?

10. Koks medis be lapų žaliuoja?

Atsakymai
•sisnd ‘oj.Sg ‘01 ‘supĮmg ’6 
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MUSU— JAUNIESIEMS

GARVEŽYS

: Ramūnas labai mėgo trauki
nius. Jam patiko lėktuvai, auto
mobiliai, bet traukiniai dar la
biau. Žinai, kodėl? Mat, jis gyve
no nedideliame kalnelyje beveik 
už miesto, o to kalnelio apačioje 
pravažiuodavo traukiniai.

Traukinių būdavo įvairių: vie
ni veždavo tik žmones, jie būda
vo trumpi ir greit pralėkdavo; ki
ti veždavo prekes. Šie dažniau
sia būdavo ilgi ir ne taip skubė
davo, bet užtat keldavo triukšmą. 
Dar kiti veždavo ir prekes, ir žmo
nes, kuriems Ramūnas kartais 
pamodavo.

Miglotomis dienomis, per lietų 
arba pasnigus ir keleiviniai, ir 
prekiniai traukiniai skambinda
vo arba dūduodavo. Ramūnui pa
tikdavo girdėti traukinius dū
duojant, ypač naktį. Trumpai pa
budęs, jis sušnibždėdavo trauki
niui:

— Palauk, kada nors aš tavim 
važiuosiu į tolimą kelionę!

H: :-t

— Man reikia vinelių ir sraig
tų. Ar norėtum važiuoti į krautu
vę su manim? — klausė tėtis Ra
mūno vieną dieną.

— Noriu, — atsakė berniukas 
nudžiugęs. — Ar tuoj važiuosim?

— Tuoj. Tu tik apsirenk. Maši
na prie garažo, — atsakė tėvelis.

Su savo tėveliu kur nors va
žiuoti Ramūnui labai patikdavo. 
Tada jie vieni du pasikalbėdavo, 
krautuvėje apžiūrėdavo visokius 
įrankius, žaislus ir knygas. Ma
mai ir sesutėms jie būtinai par
veždavo saldainių.

Ir šį kartą abu pasuko į įran
kių kampą pro žaislų skyrių. Tik 
staiga, pakėlęs akis, Ramūnas 
ant vienodų dėžių pamatė didelį, 
juodą garvežį!

Berniukas stabtelėjo ir priėjo 
prie lentynos.

— Kažin, ar jis važiuoja ir dū
duoja, — susidomėjo Ramūnas. 
— Atrodo sunkus, bet koks jis 
puikus!

Berniukas pasistiebė ir norėjo 
garvežį pačiupinėti, pakelti. Bet 
jis nepagalvojo, kad mašina bus 
tokia sunki, ir paleido ją iš ran
kų.

Buvo baisu, kai garvežys nu
krito! Ramūnas labai išsigando, 
greit pasilenkė, pakėlė jį ir pasta
tė į žemesnę lentyną. Bet jam pa
sirodė, kad vienas garvežio šo
nas vienoje vietoje įlenktas.

Tada jam pasidarė visai bai
su. Gal kas matė, kas atsitiko? 
Gal jį suims?

Bet niekas neatėjo, ir Ramū
nas ne savo kojom nuėjo pas tė
vą.

— Pasakysiu tėveliui, — staiga 
šovė Ramūnui į galvą. — Gal jis 
pataisys. Aš nieko blogo neno
rėjau.

Kaip tik tuo metu jo tėvas pa
tenkintas pasisuko į berniuką ir 
pasakė:

— Jau turiu vinis ir sraigtelius. 
Galime eiti.

VILKIUKO 
ŽINYNAS

puiki knyga visiems 
jaunesniesiems skautams.

Ją lengva Įsigyti 
per savo vadovus.

Pranas Lembertas

ŽIEMA
Susisupo žemė 
Balta drobule
Ir pražydo medžiai 
Sniego gausume.
Kur žvelgi, vis balta, 
Žėri sidabru...
Šalta, šalta, šalta, 
Bet gražu, gražu...
Snaigės krinta, krinta, 
Gražios kaip žiedai.
Tuoj akyse švinta — 
Baltuoja laukai...
Nuo šakelių medžių, 
Nuo namų stogų 
Žiba aibės žvakių — 
Malonu, jauku...

(Iš knygos TAU SESUTE)

Giliai įtraukęs orą Ramūnas 
prisipažino:

— Norėjau pažiūrėti garvežį, 
jis man iškrito, ir dabar jo šonas 
vienoje vietoje truputį įspaustas.

Tėvelis greitu žvilgsniu pažiū
rėjo į sūnų ir paklausė:

— Kur tas atsitiko? Parodyk.
Ramūnas nuvedė tėvą prie 

garvežio, ir, gerai jį apžiūrėjęs, 
tėvas pasakė:

— Nedaug įspausta, bet šonai 
truputį skiriasi. Gerai, kad pasa
kei. Manau, bus teisingiausia, 
jei nupirksime tą garvežį.

— Aš turiu pinigų savo taupo
moj kasoj, — pasiūlė Ramūnas.

— Apie tai pakalbėsim, — at
sakė tėvelis ir patakšnojo sūnui 
per petį. — Dabar tvarkykime šį 
reikalą.

Taip didžiulis, sunkus, juodas 
garvežys, atsirado Ramūno kam
bary. Sesutėms jis labai patiko, 
o mama, išgirdusi jo istoriją, net 
nesupyko.

Kažin, kodėl? P.P.
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Mūsų skautai ir skautės palaiko lietuvių papročius įvairiais būdais. 
Kalėdų šventės, Naujieji Metai, Užgavėnios, Velykos ir t. t. — puikios pro
gos pasireikšti savais lietuviškais būdais. Nuotraukoje matomi Velykų pa
pročiai — Bostono vilkiukai ir jaunesn. skautės ridina gražiuosius margu
čius. s. Č. Kiliulio ntr.

Pranas Lembertas

RUDUO
Šlapia, purvas ir vanduo, 
Vėjai švilpia, kaukia, 
Ne tik žmogus, bet ir šuo 
Giedro oro laukia.

Lapai gelsta, runda, byra, 
Vėjai suka juos ratu.
Ir žiedų galvutės svyra 
Šalto rudenio metu.

LIETUVIŲ PASAKOS:

Šikšnosparnis
Kitą kartą buvo kilęs tarp 

žvėrių ir paukščių karas, 
bet ilgą laiką karas nei vie
nai, nei antrai pusei nesise
kė. Šikšnosparnis tad abiem 
pusėm tarnavo: kai paukš
čiai nugalėdavo, jis prie jų 
pristodavo, bet kai žvėrys 
laimėdavo, jis pereidavo į jų 
pusę.

Kai buvo jau taika pada
ryta ir kariuomenės ėjo na
mo, tai šikšnosparnis vėl 
prisijungė prie paukščių.

Bet paukščiai jo dėl neiš
tikimumo nepriėmė. Ir žvė
rys jo nepriėmė. Dėl to šikš
nosparnis ir dabar, paukš
čių ir žvėrių nekenčiamas, 
slapstosi nuo jų ir tiktai va
karą, kai visi sugula, iš
skrenda maisto ieškoti.

Plikos lieknos medžių šakos
Gailiai verkia, šiurpiai rauda 
Tarsi šiaurį vėją prašo 
Išklausyti jųjų maldą...

Bet šiaurys smarkiau vis kyla,
Plėšia stogus nuo namų, 
Laužo uosius seno šilo — 
Staugia, blaškos tarp laukų...

Debesynai tamsūs, niūrūs, 
Per padangę liūdną plaukia 
Ir kalnais banguoja jūros, 
Šalto rudenio sulaukę...

(Iš knygjos TAU, SESUTE)
Los Angeles PALANGOS tunto BIRUTĖS draugovės 

sesės. Ps. A. Palukaitienės ntr.
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STOVYKLA 1’J AM KELIAUDAMI

Los Angeles skautai - židiniečiai 
ilguosius vasaros savaitgalius iš
naudoja kraštui pažinti, keliaudami 
vandens keliais. Šiaurinė Kaliforni
ja daug turtingesnė upėmis, tad ir 
šį kartą, pravažiavę San Francisco 
miestą, plačiu keliu nešamės tolyn 
per Napą, Sonomą, turtingas vynuo
gynais apylinkes link Russian upės.

Pakeliui, prie Asti kaimelio, ap
lankome garsią vyno daryklą — 
Italian Swiss Colony. Apžiūrime 
Įrengimus, raugyklas, kur tarp di
džiulių statinių eilių pasijunti kaip 
liliputas, sutikęs Guliverą. Ankš
čiau naudotas didžiulis gelžbetoni
nis įrengimas vynui laikyti po vie
no žemės drebėjimo įtrūko ir visą

Plaukia sau laivelis... 
s. J. Pažėra ir s. V.

Sviderskas irkluojąs! 
kelionėje upe.

K. Prišmanto ntr.

apylinkę sumerkė vynu. Nuo to 
laiko vynas laikomas tik medinėse 
statinėse. Per metus pagamina apie 
10 mil. galionų įvairių rūšių vyno, 
naudodami 100 rūšių vynuogių. 
Įdomu, kiek rūšių vynuogių mes 
pažįstame, kai perkame jas krautu
vėje.

Charakteringa, kad tos vietovės 
ir bažnyčia turi vyno statinės for
mą.

Diena artėja į vakarą. Apsistoja
me pakelės labai primityvioje sto
vyklavietėje, jei taip ją galima bū
tų pavadinti. Tarp medžių bei krū
mų, ant išdžiūvusios, nugeltosios 
žolės įsirengiame guolius.

Buvo jau tamsi prieblanda, kada 
ieškojome tinkamesnės vietos guo
liams, naudodamiesi prožektorių. 
Juozo prožektorius krūmyne susi
dūrė su kažkokiomis tviskančiomis 
akimis, ne mažesnėmis už jo paties 
akinius. Lig atėjo pagalba išaiškinti 
tas didžiąsias akis, jos jau buvo din
gusios. Vaclovas, matyt saugumo 
instinkto vedamas, kad jam gulėti 
viduryje yra patogiau. Ta garbė 
jam buvo suteikta.

Rytą papusryčiavę, siekiame ga
lutino mūsų tikslo — Russian upės 
netoli Cloverdale. Vingiuotu lauko 
keleliu priartėjame prie upės. Ryt
mečio saulės spinduliai, pabirę ant 
upės paviršiaus, mirgėjo milijonu 
žvaigždučių. Pakrovę kelionės man
tą canoe - laiveliu, atsistumiame 

nuo kranto ir lengvu irklų mostu 
slystame upės vidun. Medžiai, krū
mai bei vijokliai, palinkę upėn, su
daro akiai malonų ir šiltą vaizdą. 
Pasakiška tyla. Sunku suprasti, 
kad taip greitai mes nutolome nuo 
miesto, nuo tvankių gatvių į roman
tišką nesužalotos gamtos prieglobstį.

Pirmieji sutikti gyviai buvo mait
ėdos ir laukinės antys, kurios išties
tais kaklais stebėjo įsiveržėlius jų 
karalystėn.

Upė vietomis pereidavo į seklu
mą, ir Kaziui, gale laivelio sėdin
čiam, kaip sunkiausiam, tekdavo 
išlipti, kad lengviau praeitume. 
Plaukimas buvo ir tuo įdomus, kad 
nežinojome, ką sutiksime už posū
kio. Juozui, sėdinčiam laivelio prie
kyje, teko eiti žvalgo pareigas, ste
bint po vandeniu slypinčias medžių 
šakas ar akmenis. Vietomis srovės 
pagautas laivelis šaudavo į krūmy
ną, ir čia žvalgui tekdavo pirmam 
išbandyti šakų stiprumą. Tokiais 
atvejais mūsų fotografas Vaclovas, 
sėdįs laivelio viduryje, pamiršęs sa
vo pareigą, griebdavo irklą, bandy
damas duoti laiveliui naują kryptį. 
Tas sukeldavo gardaus juoko, ka
dangi jis, sėdėdamas tarp miega
mųjų maišų ir apsikabinęs apara
tais, tikrai negalėdavo irkluoti.

Saulei persiritus per vidudienį ir 
praplaukus Aleksandro Slėnio tiltą, 
sustojame papietauti bei minutei 
atsikvėpti.

Po trumpo poilsio laivelis lėtai 
irkluojamas slenka pirmyn. Nuklys
tame mintimis į tėviškės laukus, i 
Nemuno, Nevėžio krantus. Jie atro
do taip arti, čia pat...

Nuotaikos pagautas Kazys už
traukia:

Plaukia sau laivelis 
piliakalnio link, 
sėdi jam’ bernelis, 
dairosi aplink...

Nežinau, kaip ilgai būtume dai
navę, jei ne staigiai sustiprėjusi 
srovė būtų privertusi mus daugiau 
užgulti ant irklų.

Saulė paskutiniais spinduliais 
glostė žemės paviršių, ir šešėliai 
dengė vandeni, kada pradėjome dai
rytis, kur teks nakvoti. Tarp Finch 
kalnagūbrių suradome gana gražią 
aikštelę. Sukame krantan ir skuba
me išsikrauti, kol dar neužėjo tam
sa. Viskas vyksta puikiausiai lig 
paskutinio momento, kada pakilęs 
Vaclovas išmuša laivelį iš lygsvaros 
ir apsiverčia, drauge išversdamas ir 
Kazį. Nenumatytam maudymuisi 
susidaro puikiausios sąlygos: trum
pai valandėlei sukrintame visi van
denin nuplauti dienos prakaitą bei 
atsigaivinti vandens bangose.

Vaclovas kaip nepakeičiamas ku
linaras skuba ruošti vakarienę, tuo 
tarpu mudu su Kaziu iš laivelio pa
darome stalą ir paruošiame guolius. 
Po dienos irklavimo sėdintiems ant 
upės kranto apetito žadinti nereikia.
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Kotryna Grigaitytė PRIE PALAPINĖS LANGO
ŽALIAS KILIMAS

Švelnus ir minkštas jis — 
tas žalias kilimas, 
kaip Panemunės miško samaina. 
Tik eglių prisodink, pušaičių,, 
pridaigink, ūmėdžių, kelmučiių, 
baravykų!

Gėlučių prismaigstyk: 
baltų, melsvų, geltonų...
Tiktai... iš kur lakštingalą paimsi, 
gegutę, volungę ir kėkštą?

To miško čiulbančio 
tu niekad, niekad nepamirši... 
Tik kilimus vis keisi, keisi, 
kol numirsi.

(Iš leidinio TRAPUS VAKARAS)

Stasys Jakštas

Sekmadienis. Nuo pat ryto lyja.
Į debesį pasineria kalva.
Pelenais užsidengia žarijos...
Bus virėjams vargo su kava.

Žiūriu pro trikampį ir sau mąstau:
Matau, pakimba lašas ant žolės.
Imu ir sunkų lašą nukratau,
Nes man mažytės gaila skruzdėlės.

Apsidžiaugiu, kad pradeda giedrėti.
Matau, bitė nutupia ant žiedo...
Kai maldą aš pasirengiu kalbėti,
Paukščiai giesmę padėkos užgieda,

Kad lietus dirvonus nuprausė žalius.
Vešlias nušluostė garbanas pušyno. 
Kad upes pripildė, upelius
Ir saulės šypsnį sugrąžino.

7.III.15

Vakarai ne tie vakarai, kaip tėviškėje, kada po saulėlydžio ilgai dar prieblanda būdavo. Saulei nusileidus, čia greitai viskas paskendo tamsoje. Vieninteli žiburėliai, tai dangaus erdvėje žvaigždutės, kurios mums švietė. Sukritę aukštielninki stebėjome dangaus tolius bei krintančius meteorus. Po geros valandėlės iš už kalno išlindo apskritaveidis mėnulis, kviesdamas mus sapnų karalijon. Jį lydėjo iš tolumos sklindą besiganančių avų varpelių garsai.Sekančios dienos rytmečio saulutė paskubomis rinko po nakties išbarstytą sunkią rasą, kuri buvo padengusi mūsų rūbus, miegamuosius maišus bei visą aplinką. Daugiausia nukentėjo Vaclovas su Kaziu, kurių rūbai po nakties liko šlapi nuo vakarykščio išsimaudymo.Po pusryčių nuleidžiame laiveli į upę ir vėl stumiamės pirmyn. Vieno posūkio metu Vaclovas pastebėjo tolumoje tarp palinkusių medžių didžiulę, juodą, gal kokių penkių pėdu aukščio antį, kurią telefoto aparatu sėkmingai nufilmavo. Priartėjus, antis, it koks miražas, pradingo, palikdama didžiulį akmeni. 

Neilgai spėliojome apie dingusią anti, nes tuoj pakliuvome Į vingiuojantį, verpetais besisukantį, putojantį vandenį, kuris, šokinėdamas tarp akmenų, nešė su savimi ir mus.Baimės pagautas, Vaclovas sukišo aparatus plastikinian maišan. Irkluoti nereikėjo. Srovės pagautas laivelis, it skiedra, nešėsi pirmyn išrausta vaga. Būtų buvę savotiškai Įdomu, jei ne priekyje stūksą akmenys raudonais kryžiais ant kuprų, tarp kurių mums reikėjo pralavi- ruoti.Srovė nešė mus tiesiog į priešais artėjantį didžiuli akmeni, nuo kurio vanduo atšokdamas putojo ir suko i šoną. Sutelktomis jėgomis pasisekė pasukti laivelį dar prieš tai, kaip jis savo smaigaliu spėjo trenkti į akmenį. Likimui lėmus tęsti kelio
Brolijos Skautų Vyčių skyrius yra išleidęs ps. R. POVILAIČIO reda

guotą ir daugelio autorių paruoštą labai reikalingą ir gerą knygą

SKAUTAS VYTIS.

Tai labai svarbus vadovėlis kiekvienam sk. vyčiui ir kiekvienam kan
didatui. Ar jau įsigijai? Už $2.00 gausi Brolijos Vadijoje.

nę, vėl išplaukėme į ramų vandenį, bet tai buvo vienas iš įdomiausių momentų.Kuri laiką niekuo neteko rūpintis, kol krintančio vandens šniokštimas priminė artėjančią Del Rio 
Wood užtvanką. Pernešame laivelį krantu į kitą užtvankos pusę, ir vėl pirmyn.Taip artėjame prie kelionės galo. Kartas nuo karto prašvilpia motorlaivis, sukeldamas nepavydėtinas bangas, kuriose supamės kaip lopšelyje.Priartėjus Heldsburgą, mus pasitinka vandens patrulio motorlaivis ir, dengdamas mus nuo belaksiančių motorlaivių, leidžia ramiai pasiekti krantinę, kur iškeliame irklus ir, tarę upei — ligi pasimatymo, pasukame link namų. p.
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SKAUTAI VYČIAI
(Atkelta iš 246 psl.)

tralijoje. Sąskrydyje, be Australijos 
sk. vyčių dalyvavo 14 užsienio kon
tingentų. LSB sk. vyčius čia atsto
vavo Australijos rajono Sk. Vyčių. 
Geležinio Vilko draugovės narys, 
s. v. v. si. R. Cibas — vienintelis 
lietuvis skautas vytis.

4: ® *

Kaip kiekvieno gajaus, gyvo jau
nimo sambūrio, taip ir skautų vy
čių veikla negali sušalti tam tikruo
se rėmuose — ji turi žengti drauge 
su gyvenimu, prisitaikyti prie nau
jai susidarančių sąlygų.

1964 m. Britų skautų s-ga sudarė 
tam tikrą tarnybą (Advance Party), 
kuri ėmė studijouti naujas reformas 
Britų skautų sąjungoje. Pagal tą 
projektą šios reformos turėtų būti 
baigtos įgyvendinti 1970 m. spalio 
mėn. Pagal jas vyr. skautų (Senior 
Scouts) ir sk. vyčių (Rover Scouts) 
šakos, taip kaip mes jas dabar su
prantame, panaikinamos ir pakei
čiamos nauja, žygio skautų (Ven
ture Scouts) šaka, apimančia narius 
nuo pilnų 16 iki pilnų 20 metų. Šiai 
šakai būdingi yra jos, kaip suaugu
siųjų organizacijos sąvoka, individo 
vystymosi rėmimas skautų Įžodžiu 
ir Įstatais bei teikimas progų atsa
kingai veikti. Žygio skautų vieneto 
vidaus organizacija paliekama jų 
pačių komiteto rankose, o įvairiems 
užsiėmimams sudaromos pripuola-

ALp(LKA)3083
1969, Nr.9

Stovykloje.

mos grupės, nesudarant pastovių 
skilčių ar būrelių. Randama, kad 
sėkmingas nuolatinis bendravimas 
ii- bendradarbiavimas su panašaus 
pobūdžio vyr. skaučių vienetais, 
tačiau nesudarant pastovaus miš
raus vieneto, yra teigiamas veiks
nys.

Yra ir daugiau numatytų pertvar
kymų. Kiek visa tai palies mūsų, 
kaip lietuvių skautų vyčių veiklą, 
šiuo metu sunku pramatyti, bet 
greidčiausiai labai nedaug, nes mū
sų vyčiavimas yra įsigijęs tvirtas, 
savitas formas.

(Iš Geležinio Vilko Aidas - II d.)

NAUDOTA MEDŽIAGA:

1. Henry Collis, Fred Hurell ir 
Rex Hazlewood “B.-P. Scouts”, 
Colins, 1961, London.

2. E. E. Reynolds----“The Scout
Movement”, 1950.

3. Įvairių autorių “The Diamond 
Jubilee Book of Sccouting”, išl. 
Parsono, 1966.

4. “Encyclopaedia Britannica”, IV 
t., 1964.

5. “Skautų Aido” 1946-1968 m. 
komplektais.

6. “Mūsų Vyčio” 1950 - 1968 m. 
komplektais.

7. “Krivūlė” — 1967 m. Nr. 2.

SEIMININKĖ
Kunkuliuoja katilai, verčiasi aukštyn 
garai,
Ir pasklinda per girias: “Gausim šiandien 
dešreles’’.
Mūsų tarpe yr’ tokių, kurie sako:
“Neskanu”,
O čia pat lėkštes atkišę, prašo porcijų trijų.
Kam dešrelių? Kam kopūstų? Kam duone
lės su pluta?
Valgykit, kad nesuskaustų nei pilvelis, nei 
galva.
Šeimininkė nesigaili nei duonelės, nei me
daus,
Ir pakėlus pirštą šaukia: “Sesės, broliai, 
jums — skanaus!”

Laužo ugnelė skaisčiai rusena, 
džiaugsmu pripildo jauną ir seną. 
O kai į dangų mūs dainos kyla, 
žvaigždės tik mirksi, miškas nutyla.

* * *
Sveiki gyvi, sesės, broliai!
Kur jūs buvot ligi šiolei?
Palapines statėt, tvarkėt, 
Ar pakrūmėj saldžiai knarkėt?
Laužas smilksta, dega, ūžia,
Garsas eina per giružę:
Čia mūs sesės, čia mūs broliai, 
Džiaugiasi, dainuoja noriai.

Sesė N.
(Iš Didžiojo Lokio Sk. Aido)
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