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Skautų Aide Nr. 4, psl. 6, pirmoje eilutėje para
šyta Končiaus gimimo metai - 1896; turi būti 1886. 
Prašome atitdisyti.

Su pagarba

I. Končius 
Putnam, Conn.

Vartydama ir skaitydama trečią Sk. Aido numerį, 
skirtą jūrų skautų jubiliejui paminėti, radau nuotrau
ką, kurioje esu ir aš. Labai seni, bet mieli metai. 
Būtų įdomu sužinoti, kas ją prisiuntė?

Kiek prisimenu,ten "Korsaro" laive sėdi Aloyzas 
Benešiūnas, Marytė Bareikaitė-Remienė, aš,Danutė 
Vepštaitė-Balčienė, Zenka Milijonavičius (ar) Vytau
tas Sužiedėlis.

Esant aktyviai sąjungos narei, Skautų Aidas labai 
prie širdies. Su sūnumis sprendžiame galvosūkius, 
o pirmoje eilėje ieškome nuotraukose pažįstamų 
veidų!

Suprantame, kad redakcijos darbas yra sunkus ir 
įtemptas, bet rezultatai visada gražūs. Ačiū labai.

D. Balčienė, 
Cerritos, Calif.

NAUJAS REDAKCIJOS ADRESAS
S.A. redaktorius birželio mėnesį pajudėjo per 

keletą skersgatvių į vakarus. Naujasis adresas:

J. Toliušis
7220 So. California Ave.
Chicago, Ill., 60629

Didieji šių metų įvykiai jau čia: per keturias 
vietoves įsismaginąs Jaunimo Kongresas, jurų skautų 
JUBILIEJINĖ, rajoninės ir vienetų stovyklos, atosto
gos bei vasaros džiaugsmai. Pasitikime atplaukian
čias dienas lietuviška dvasia ir skautiška nuotaika. 
Skirkime akimirką ir rudeniui, kada suskridę atgal 
rinksime naująją sąjungos vadovybę. Vasaros kelio
nių metu sutiksime vieną kitą neaktyvų vadovą-vę: 
pakalbinkime šį brolį-sesę įremti trimečiui petį į 
sąjungos vežimą!

Nepamirškite nei savo Skautų Aido: lauksime 
stovyklų laikraštėlių, dainų, nuotraukų, aprašymų.

Gero vėjo ir smagių stovyklų!

Redakcija

Jaunimo darbas ir širdis, — 
lietuvių tautos atditis!

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO

KONGRESO PROGRAMA

I. PARODOS: birželio 24 - liepos 4
JAUNIMO CENTRE, Chicagoje

II. ATIDARYMAS: birželio 30 - liepos 4
CONRAD HILTON viešbutyje ir 
JAUNIMO CENTRE, Chicagoje

III. STUDIJŲ DIENOS: liepos 4-9
KENT valstybiniame universitete, Ohio

IV. STOVYKLA: liepos 9-15
ROMUVOJE, Kanadoje

V. UŽDARYMAS: liepos 15 - 16
TORONTE, Kanadoje
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SKAUTYBĖ NESENSTA 
IR NIEKO NESENDINA

KELIOS MINTYS PRIEŠ SĄJUNGOS
RINKIMUS

Rodos, tik vakar buvome jauni - irkiekvie
nas sau atskirai, ir vienetai, ir visa mūsų 
visuma. O šiandien jau sukaktuvinių minėjimų 
ir straipsnių spaudoje apie jubiliejus negalima 
nė suskaičiuoti. Kiek gi čia seniai atparada- 
vome Rakė Penktąją Tautinę Stovyklą, ir po to 
tuoj pasipylė serijos atskirų vienetų bei tuntų 
dvidešimtmečių, nekalbant jau apie atskirų 
sesių ar brolių veiklos ir amžiaus sukaktis.

Šiais metais jūrų skautai, jau vienon ri- 
kiuotėn sustoję, kelia vimpilus prie Fox ežero 
Kanados Romuvoje, minėdami savo darbų ir 
vingių 50 metų. O ir pati Romuva, dar tik 
'’vakar” surasta ir iš skiedrynų atkasta, šią 
vasarą visus šaukia savo dešimtmečio sto
vyklom Vilkiukas, stovyklavęs I-mojoj Ro
muvos stovykloj, šiemetinėj stovyklaus kaip 
skautas-vytis draugininkas.

Neskautiška skųstis senatve ir aimanuoti, 
kad senstam (tai liečia ir seses!). Tik pagal
vokit - to visai nėra. Metų skaičiai ir sukaktys 
nė vieno brolio, nė vienos sesės nesaisto - 
niekas nenustoja vilties būti visada jaunas sa
vąja dvasia.

Taigi - su dideliais skaičiais, su iškil
mingais minėjimais mes visada liekame jauni 
ir jauni. Jau vien dėl to apsimoka būti skautu. 

Ir ar tai ne vienas iš atsakymų į skautybės 
principų keliamus klausimus? Žmogaus laimei 
nedaug tereikia - "palik pasaulį gėresnį negu 
jį radai”. Tokios laimės siekti amžius tikrai 
nekliudo. Net ir numiręs kalba, net ir kapų 
paminklai kalba, tik reikia norėti klausytis. 
Kalba tie, kurie gyveno kitiems ir skautybę 
laikė ne mokslu bet gyvenimu. Į skautavimą 
nereikėtų' niekam žiūrėti kaip į kokią tarnybą 
ar užimamą vietą. ’’Laikas pasitraukti” - čia 
niekam netinka. Jei šiandien esi vienose pa
reigose, rytoj būk kitose, eik visur, kur gali 
būti kitiems reikalingas, nes kaip kitaip tu 
įgyvendinsi savo pastangas TARNAUTI. O pa
galiau kiek buvo (ir dabar kai kur yra) labai 
gerų vienišų skautų.

Tas mintis taip ir norisi užtat plačiau pa
skleisti, kai jau artinasi Sąjungos rinkimai. 
Teisinimasis, kad pasenta ir norima užleisti 
"vietas” jaunimui, nėra nei logiškas nei tie
sus giliau pamąstyta skautiška prasme. Tu
rime šviečiančių pavyzdžių, kur amžius ne
trukdo būti labai atsakingose ir pirmaujan
čiose pareigose. Iš kitos pusės savo "se
natve” pradeda skųstis labai dažnu atveju 
tik kokį dešimtmetį padirbėję nuo savo studijų 
pabaigos.

Skauto-ės amžių skaičiuokime ne matema
tiškai. Tegul sugenda visi modernūs kompiu
teriai. O tuo tarpu pasigilinkime į dvasinės 
elektronikos sritį - jaunatvišką entuziazmą ir 
nepakeičiamą idealizmą lietuviškiems reika
lams.

v.s. Č. Senkevičius

PERSKAIČIAU NUO PIRMOJO 
LIGI PASKUTINIO PUSLAPIO

Laiškas redakcijai

Šiandien gavau balandžio Skautų Aidą. Per
žiūrėjus, malonu buvo matyti, kad visų vieto
vių sesės ir broliai yra reprezentuojami 
straipsniais ir nuotraukomis. Esant drauginin
ku, man buvo naudinga perskaityti "Pašnekesį 
su draugininku”. O būdamas oro skautų drau
gininkas Chicagoje (Dariaus-Girėno d-vėje), 
įdomiai perskaičiau "Iš oro skautų praei
ties". Sutinku su broliu Stanioniu, kad oro 
skautai neturėtų išnykti; stengsiuos, su kitų 
pagalba, išlaikyti juos ir jų veiklą.

Dalyvavau. Konservacijos Komisijos su

ruoštoje išvykoje į Rako stovyklavietę ba
landžio 21-23. Išvyka pavyko neblogai, nors 
oras buvo nekoks - lijo ir šalta. Blogiausias 
dalykas: negavome medžių - buvome užsakę 
iš valdžios 1300 medžių, - neatvežė (vėliau 
grąžino pinigus). Nupirkome 100 beržų ir juos 
pasodinome. Bet Rakas, nukentėjęs prieš porą 
savaičių nuo didelio vėjo, prarado daug me
džių ir mūsų 100 daug nepadės.

Pagaliau priėjau prie paskutinio puslapio 
ir perskaičiau ten eilutes apie brolį Algį 
Drimbą. Aš raginčiau visus, ypač skiltininkus, 
perskaityti tas eiles ir jas gerai atsiminti.

Laukiu kito Skautų Aido ir visiems bendra
darbiams sakau ačiū!

s.v.v. si. Raimundas Strikas

NAC NE Į
M j
mr- to t’EKA I
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PRIEŠ
40

Kauno tunto
Gražinos d-vė 
1933 m. 
Draugininkė - 
s. S. Girdauskiene

Nepriklausomais Lietuvos laikais studentės skau
tės, kurių draugovė buvo įkurta Vytauto D. Universi
tete, nesiribojo vien paskaitų klausymu, seminarų 
darbų rašymu bei egzaminų laikymu. Studentės skau
tės dalyvavo visuomeniniame gyvenime, ėjo į žmones, 
tiesė pagalbos rankų tiems, kuriems ji buvo reika
linga ir kurie prašė.

Jos padėdavo Raudonajam Kryžiui, miesto rink
liavose, parodų, dainų ir vėliau tautinių švenčių bei 
olimpiadų metu. Ne vienam yra suteikusios pirmųjų 
pagalbų apalpusiam, o ir ištroškusiam paduodavo 
šalto vandens stiklinu, kad atsigautų. Pavasariais, 
kai Nemunas ir Neris ties Kaunu pralauždavo ledus, 
o pakilus vanduo pro susigrūdusias ties . Aleksoto 
tiltu lytis išsiliedavo ir apsemdavo kai kurias miesto 
gatves, studentės skautės skubėdavo ir ten. Jos rink
davo drabužius, maistų ir nešdavo nuo potvynio nu- 
kentėjusiems gyventojams. Be to, studentės skautės 
dirbo ir ėjo įvairias pareigas Kauno tunte.

Ad„ Mickevičiaus gatvėje, prie pat Nemuno, buvo 
našlaičių prieglauda, kurioje pastogę rasdavo ber
niukai ir mergaitės, neteku savo tėvelių. Tuose pa
čiuose namuose buvo įkurta ir Amatų mokykla, ku
rioje vaikai mokėsi ir buvo ruošiami savarankiškam 
gyvenimui. Didesnė dalis našlaitėliųbuvo mergaitės, 
o berniukų buvo mažiau.

'■,1933 m. prieglaudos vadovybė nutarė prašyti 
Kauno tuntų, kad įkurtų skaučių draugove^ mergai
tėms, o berniukams vėliau, nes jie amžiumi buvo 
daug jaunesni. Prieglaudos auklėtoja nusprendė,kad, 
įkūrus skaučių draugovę, mergaitės turės daugiau 
užsiėmimo, paįvairins savo laisvalaikius, gal gaus 
daugiau ir dvasinio peno, nes augančiam juk neuž
tenka turėti tik pastogę, pavalgyti ir apsirengti. 
Kauno tuntininkas kreipėsi į Studenčių skaučių drau
govę universitete, kad suorganizuotų skaučių būrelį 
našlaityne.

Ir šiandien dar tikrai nežinau, kodėl tos pareigos 
teko man. -Tada, pasitarusi su vyresnėm skautėm, 
atėjau vienų sekmadienio popietę į prieglauda, kur 
jau laukė manęs vienoje klasėje būrys gyvų ir judrių 
mergaičių. Jos visos labai norėjo būti skautėmis ir 
džiaugėsi, kad pagaliau išsipildė jų svajonės.

Tų dienų sudariau dvi skiltis, ir jos pačios iš
sirinko sau draugovės adjutantę. Draugovę visos 
pavadinome Gražinos vardu. Susipažinusi su savo 
skautėmis, pirmų dienų norėjau sužinoti daugiau iš 

jų pačių, kokios skautės pareigos, ko jos pageidautų 
daugiau iš draugovės sueigų ir t.t. Labai nustebau, 
kai pati mažiausioji mergaitė paklausė manęs: "Ar 
jūs turite mamytę ir tėvelį?" Aš iš karto supratau, 
kad čia veikimas bus visai kitoks ir kad aš turėsiu 
labai atsargiai pasiruošti ir kalbėti kai kuriais joms 
skaudžiais šio gyvenimo klausimais. Be abejo, turė
jau prisipažinti, kad turiu tėtį ir mamų. Tačiau aš 
joms paaiškinau, kad aš jau užaugusi, su jais nebe
gyvenu, nes jie gyvena provincijoje, o aš studijuoju 
Kaune, bet juos visuomet aplankau per atostogas.

Našlaičių skautavimas turėjo būti visai kitoks, 
negu skautų programų nustatyta. Mergaitės negalėjo 
įsigyti uniformų, nes prieglauda neturėjo tam reika
lui lėšų. Tačiau kelios tuoj įsigijo- vienai pasiuvo 
krikšto motina, kita gavo iš giminių, o viena mer
gaitė (kiek prisimenu) buvo jau gana paaugusi ir dirbo 
krautuvėje, bet dar tebegyveno prieglaudoje. Tad ji 
nusipirko ir pasisiuvo uniformų sau pati.

Mes negalėjome ruošti jokių iškylų į gamtų, 
negalėjome važiuoti į stovyklas. Mat, nors ir vienos 
dienos iškylai reikia pasiimti maisto, reikia turėti 
indų, kuprinę ir kt. Našlaičiai tokių pramogų nega
lėjo turėti.

Prieglaudos vadovybės pageidavimu, draugovės 
sueigos turėjo būti viena kartą per mėnesį, tuoj po 
pamaldų ir pietų. Tai būdavo apie 2 vai. Programa 
sudarydavo pašnekesys, dainos (liaudies ir skau
tiškos), žaidimai ir t.t. Sueigose yra dalyvavę skau
tininkai: dr. D. Kesiūnaitė, pik. J. Barauskas ir kt.

Tekdavo girdėti iš mokytojų, kad mergaitės labai 
laukdavo to sekmadienio. Jau nuo pat ryto rūpestingai 
visos pradėdavo ruoštis.

Pirmas didesnis draugovės pasirodymas buvo 
Motinos Dienos minėjimas. Tada atsilankė ne tik 
iš prieglaudos, bet ir iš Kauno tunto daug svečių. 
Minėjimo programų sudarė pačių skaučių kūryba, 
dainos, inscenavimai, trumpi vaidinimai ir kt.

Apylinkėje gyvenantieji tėvai, sužinoję, kad naš
laityne yra įkurta skaučių draugovė, paprašė, kad 
ir jų mergaitės būtų priimtos. Be abejo, visi sutiko. 
Tada draugovė padidėjo, susidarė 3 pilnos skiltys.

Šiandien, po daugelio metų, kai grįžti praeitin, 
atrodo, kad būtų buvę galima suteikti daug daugiau 
toms našlaitėms džiaugsmo ir užuojautos. Bet tais 
laikais darėme tiek, kiek galėjome.

S.G.
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■najiubjiiL
DHAUEMiKU

PAKLYDUSIO IEŠKOJIMAS

Ką mes darytume, jei mums tektų ieškoti paklydusių? Paklysti gali mūsų sesės ir broliai, paklysti gali kiti, nes vis daugiau žmonių atostogauja gamtoje.Pirmučiausia pakartokime ir iš naujo išbandykime pagrindinius skautamokslio dalykus, būtent:a) kaip vartoti kompasą,b) skaityti žemėlapi,c) signalizuoti,d) teikti pirmąją pagalbą,e) sekti pėdsakus,f) iškylauti.Paruoškime priemones. Reikės vietovės žemėlapio arba plano, kompaso, laikrodžio, virvės, pirmosios pagalbos maišelio, antklodžių kiekvienai ieškotojų skilčiai.Žibintas, švilpukas, maistas, vienai dienai (toks, kurio nereikia virti), tinkami drabužiai ir tinkamas apavas bei bėdos priemonių rinkinėlis reikalingi kiekvienam skautui.Kai kurie skautai turi susikalbėti su kitais — walkie-talkie — aparatus. Šie labai naudingi, tik nepamirškime patikrinti baterijas ir pasiimti pora, naujų.Kiekvienas skautas turi žinoti:1) kas paklydo miške ir2) ką tas žmogus dėvėjo.Be to jam turi būti paaiškinta, kaip vietovė atrodo ir kada ieškojimo žygis pasibaigs, jei nebus atšaukiančio signalo jau anksčiau. Koks tas signalas bus, reikia iŠ anksto nutarti arba sužinoti. Tik nevartokime trijų švilpesių, trijų bet kokių signalų, nes skaičius trys reiškia, kad kas nors ieško pagalbos arba yra pavojuje,Jei ieškoma iki tamsos arba net sutemus, turime -būti-ypatingai atsargūs.Kiekvienas ieškotojas turi žinoti, kas jo grupės vadovas. Visuomet turime matyti savo kaimynus, nes niekas nenori, kad patys ieškotojai pasimestų.Grupės vadovas paprastai laikosi pasklidusių į šonus ieškotojų centre. Tarpai tarp ieškotojų daugiausiai 25 pėdos arba mažiau, jei vieta apaugusi žolėm, krūmais ar pn. Juk ieškomasis asmuo gali būti apalpęs ir gulėti brūzgyne.Kiekvienas ieškotojas žvalgosi j abi pusi, į dešinę ir i kairę, arba išieško krūmus maždaug 10-15 pėdų į abi pusi.

Žengiama pirmyn tik vadovui davus ženklą. Nekalbama be reikalo tarp savęs. Klausomasi signalų ir ieškomojo pagalbos šauksmo. Kas kelios minutės, vadovui liepus, garsiai šaukiamas ieškomojo vardas, švilpiama arba trimituojama. Po to ypatingai atidžiai klausomasi, gal kas atsilieps.Gal kvepia dūmais? Iš kurios pusės. Nelaimingasis gal užkūrė lauželį.Kur pradedame ieškoti? Iš tos vietos, kur ieškomasis buvo paskutini kartą matytas. Gal jis miega kur nors arti? Pažiūrėkime. Po to eikime toliau.Jei prieš mus slėnis su stačiom uolom iš šonų, tikriausia nelipsime tuojau į aukščiausią uolą, bet pagalvosime: Kur aš būčiau ėjęs?Jei yra miško kelių, seksime jais. Rūpestingai apžiūrėsime vietas šalia kelių. Gal paklydėlis pasislėpė uolų arba nukritusių medžių užuovėjoje? Gal oloje? Ar nėra pėdsakų žemėje? Gal yra nulaužytų šakų arba krūmų, kur žmogaus eita?Taip vis koncentruojamės, ieškome kairėj ir dešinėj ir prieš save, pritaikydami visą savo skautišką žinojimą.Jei ieškome arti kalvų ir kalnų, bandome pasiekti aukštą vietą, iš kurios galėtume pamatyti ugnį arba šiaip ieškomojo asmens signalą. Kartais pastebime juos, įkopę į medį.Ką darome suradę ieškomąjį žmogų? Apžiūrime, ar jis tvarkoj. Jei sužeistas, teikiame pirmąją pagalbą.Reikia manyti, kad jis bus labai sukrėstas, išsigandęs. Duosime jam mažus gurkšnelius vandens, karšto gėrimo, truputį valgyti. Tuo pačiu laiku pranešame ieškotojų centrui, kad žmogus rastas, ir išklausome instrukcijas.Jei reikia, išnešamo nukentėjusi neštuvais. Jei jis pats gali paeiti, būsime pasirengę jį paremti, jei jis silps. sa 1

Baaen rowen piešinys
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s. NIJOLĖ JANKUTĖ - 
UŽUBALIENĖ

Kaip turtingam sode ilgėliau 
stabteli ties gražesniu ar įdomes
niu žiedu, taip ir skautiškojoje vi
suomenėje jautiesi praturtėjęs, tu
rėdamas progos artimiau susipa
žinti su ryškesniais, kūrybinges- 
niais jos nariais.

Vieną vakarą teko praleisti 
viešnagėje pas s. Nijolę Jankutę - 
Užubalienę. Nors teko su ja kartu 
dirbti K. Donelaičio Aukštesnio
joje lituanistikos mokykloje, kartu 
su mokiniais skaityti jos jaunimui 
rašytas knygutes, bendrauti skau
tiškajame gyvenime, buvoti jos ve
damuose įvairių organizacijų va
karuose, tačiau buvo labai malonu 
pavakaroti su pačia sese Nijole ir 
pasidalinti su ja įvairiomis minti
mis bei bendrais rūpesčiais.

Sesė Nijolė Jankutė skautauti 
pradėjo Nepriklausomos Lietuvos 
paukštyčių gretose. Po karo audrų, 
atvykusi Chicagon, vėl įsijungia 
skautiškon veiklon, perimdama 
Dubysos draugovę, kuriai vado
vauja 8-erius metus.

,1956 m. sesė Nijolė Jankutė 
pakeliama įpaskautininkės laipsnį, 
o 1963 m. - į skautininkės laipsnį.

Skautaudama, sesė Nijolė ne 
tik dirba su jaunesnėmis sesėmis, 
bet rašo skautiškajam jaunimui 
įvairių progų vaidinimėlius ir apy
sakas, kurios vėliau spausdinamos 
"Skautų Aide", "Eglutėje" ar vai
dinamos lietuvių radijo valandėlė
se. Stovyklaudama, sesė Nijolė ne 
tik vadovauja, viršininkauja Ker
navės tunto stovyklose Žemyna - 
1965 m, ir Merkinė - 1969 m.), 
bet ir dovanoja skautėms sto
vyklines dainas: Šilainės sto
vyklai - 1964 m., Žemynos sto
vyklai - 1965 pi. ir Širvintos sto
vyklai - 1966 m., o 1968 m. s. 
Nijolės Užufe ilienės žodžiai, skir
ti Kernavės tuntui, tampa tunto 
daina, kuriai melodiją parašo mu
zikas J. Sližys.

Skautiškosios veiklos ir darbo 
aptarimų suvažiavimuose neretai 
matyti ir sesės Nijolės veidas, 
girdėti diskusijose pasisakymai, o 
V. R. Vadijos sušauktame va
dovų- ių suvažiavime, įvykusiame 

Union Pier, Mich. 1970 m., visi 
džiaugėsi s. N. Užubalienės pa
skaita apie literatūrai gabumų tu
rinčių sesių ir brolių talentų ug
dymą ir lietuviškojo dailiojo žo
džio puoselėjimą. Įsijautus į da
barties problemas, davė eilę prak
tiškų pasiūlų.

Įvertindama aktyvią veiklą 
skautijoje, LSS 1959 m. ps. Nijolę

Užubalienę papuošia ordinu už 
Nuopelnus, o 1968 m. - jau skau
tininkų - Lelijos ordinu.

Dailųjį lietuviškąjį žodį sesė 
Nijolė pamėgo nuo pat mažens. 
Pirmuosius rašytojos pėdsakus ji 
paliko Luebecko gimnazijos laik
raštėlyje "Akiračiai". Tada sesė 
Nijolė pradėjo bendradarbiauti ir 
kituose moksleivių bei jaunimo 
leidiniuose pokario Vokietijoje. 
J.A.V. Nijolė Jankutė-Užubalienė 
reiškiasi savo kūryba, recenzi- 
niais straipsniais ar literatūri
niais straipsniais jaunimui "Drau
ge", "Dirvoje", "Mūsų Vytyje", 
"Skautų Aide", "Laiškuose Lie
tuviams", "The Marian" fh 
"Eglutėje". Dabar jau ketvirti me
tai priklausanti "Laiškų Lietu
viams" redakciniam kolektyvui, 
veda žurnalo knygų skyrių.

Didžiausią paskatinimą rašyti 
sesė Nijolė pajuto 1950 m., lai
mėdama "Draugo" novelės kon
kursą. "LietuviųBeletristikos An
tologijos" antroje dalyje,išleisto
je 1965 metais,randame ir Jankutę 
su novele "Budynė". Jos noveles 
dažnai skaitome lietuviškoje pe
riodikoje.

s. N. Jankutės-Užubalienės kū
ryba yra pažįstama visam lietu
viškajam jaunimui. Be įvairių sce
nos, radijo vaizdelių, skirtų įvai
rioms progoms, apysakų ir rimuo
tų pasakų mažiesiems, 1963 m. pa
sirodė jos I-oji knygutė vaikams 
"Žebriuko nuotykiai miške", iš
leista L.S.S. Chicagos Kernavės 
tunto, ši knygutė buvo net naudo
jama skaitiniams K. Donelaičio 
lituanistinėje mokykloje. 1966 m. 
L.S.S. Seserija išleido antrąją se
sės Nijolės knygutę "Danutė sto
vyklauja", kurios pagrindinės vei
kėjos Danutės nuotykiai sto
vykloje, artimi kiekvienai paukš
tytei, ne tik mielai skaitomi, bet 
ir skatina jaunąsias seses skau
tauti. III-ioji knygutė "Kaip Al
giukas vėjo ieškojo", skirta prieš
mokyklinio amžiaus jaunimui,buvo 
išleista 1967 m. Putnamo N.P.M. 
seserų. IV-oji knygutė "Kelionė į 
7-ą stotį" , leidžiama F.S.S. Kny
gos Klubo, spausdinama dabar. Tai 
fantastinė šių dienų mergaitės iš
gyvenimų apysaka, skirta 9-10 m. 
jaunimo skaitiniams. V-oji knygu
tė, leidžiama Lietuviškos Knygos 
Klubo, apima realistinę apysaką 
10-12 metų jaunimui.

s. N. Užubalienė 1965-67 m. 
K. Donelaičio Aukštesniojoje Li
tuanistikos Mokykloje dėsto lie
tuvių kalbos gramatiką ir kalbos 
istoriją, o baigusi 1968 m. Peda
goginį Lituanistikos Institutą, vė
liau 2 metus dėsto P.L. Ins'tituto 
studentams lietuvių literatūrą.

Šalia skautavimo, mokytojavi
mo, rašymo ir šeimos rūpesčių, 
s. N. Užubalienė randa laiko ir vi
suomeninei veiklai, paruošdama ir 
įdomiai vesdama įvairių vakarų, 
minėjimų ir pobūvių programas. 
Ji yra vedusi tris N. P.M. seserų 
vakarus, tris "Laiškų Lietu
viams" vakarus ir I-ąjį Lietuvių 
Teatro festivalio pobūvį. Vienas 
ryškesnių sesės Nijolės vestų va
karų buvo 1966 m. "Draugo" kon
kursinis vakaras,

Sesė Nijolė suskumba atlikti ir 
daugelį kitokių darbelių: manu
skriptai L.S.S. V-osios Tautinės 
Stovyklos filmui; poetų: Putino, 
B. Brazdžionio ir J. Aisčio mi
nėjimų programos "Lietuvių Te
levizijos" pusvalandžiams, o 1967 
m. ji pranešėja "LietuviųTelevi
zijos" pasirodymuose.

Linkėdama sesei Nijolei sėk
mės ir kūrybingų metų, atsisvei
kindama tyliai uždarau jaukaus 
vakaro duris.

ps. I. Šerelienė
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KARILĖ MOKOSI LINKSNIUOTI
Nijolė Jankutė

Teodorą ir Karilę išlydėti susirinko būrelis 
Matildos kaimynių. Atėjo fėjos, nešinos puokš
tėmis pakalnučių, ir laumės, ir gerosios raga
nos. Karilė niekada nebuvo mačiusi tokhį ne
paprastų moteriškių. Fėjos buvo tokios gra
žios, kad ji negalėjo akių atitraukti. Lengvos 
tartum drugeliai jos, atrodė, ne vaikščiojo, bet 
oru plaukė. Laumės turėjo puikias kasas iki 
pat kelių, o ant kaklo nešiojo virtines blizgan- 
čių karolių! Gerosios raganos buvo panašios į 
Teodorą - žilos, linksmos ir vikrios tetos. Jos 
atnešė ką tik iškeptą, dar šiltą riestainį su 
riešutais.

- Prieš kelionę užkąsti, - pasakė viena.
- Kad nebūtumėt tokios didelės, - susijuokė 

kita.
- Kad ant butelio sutilptumėt, - rimtai už

baigė trečia, dideliu peiliu raikydama ries
tainį.

Prieš ragaujant stebuklingą riestainį, Ma
tildos kaimynės įteikė Teodorai raštą nuvežti 
į Septintą stotį. Tame rašte buvo didelėmis 
raidėmis parašyta:

’’ŽEMIAU PASIRAŠĘ VĖTRUNGIŲ MIES
TELIO GYVENTOJAI ĮGALIOJA GERĄJĄ RA
GANĄ TEODORĄ DALYVAUTI SEPTINTOS 
STOTIES POSĖDYJE IR REIKALAUJA, KAD 
SEPTINTA STOTIS LEISTŲ TELEVIZIJOJE 
PASIRODYTI FĖJOMS, LAUMĖMS, GERO
SIOMS RAGANOMS, NYKŠTUKAMS, VELYKEI 
IR KALĖDŲ SENIUI BENT KARTĄ SAVAITĖ
JE LYGIOMIS TEISĖMIS SU BURTININKU 
ZOGO IR ŽIEŽULA FAUSTINA".

Čia sekė tokia daugybė parašų, kad tik pa
sižiūrėjus, Karilei apraibo akys. Tą raštą fėjos 
suvyniojo į tūtelę, laumės surišo raudonu kas
pinėliu, o gerosios raganos įdėjo į Teodoros 
kišenę. Tik dabar Teodora ir Karilė atsikando 
riestainio (jis buvo taip skanus, kad mergytė 
pasiėmė riekele kitam kartui), tuojau suma
žėjo ir susėdo ant 7-Aukštyn.

7-Aukštyn greitai kilo. Karilė sėdėjo įsiki
busi Teodoros ir bijojo pažvelgt apačion, kur 
Vėtrungių miestelis atrodė kaip pilna medau- 
ninku lėkštė.

Teta pasuko butelį dešinėn.

- Kur dabar? - paklausė Karilė.
- Į Belinksnius!
- Miau! - pritarė Spurgas mergytės kiše- 

nuke, o 7-Aukštyn, nešdamas visus tris, šovė 
į dangų kaip mažytė žalia raketa.

Neilgai trukus, apačioje suraudonavo sto
gai, subaltavo gatvės, ir Teodora ruošėsi nu
sileisti.

- Ar jau Belinksniai? - nustebo Karilė.
- Taip atrodo, - atsakė Teodora, dar 

kartą žvilgterėjusi į Matildos kompasiuką.
7-Aukštyn' švelniai ir lengvai nusileido už 

miestelio po raudona pušim. Vos ab‘ keleivės 
spėjo pauostyt stebuklingų dūmelių (šį kartą 
ir Spurgui leido sugrįžt į tikrą dydį), kai virš 
galvų kažkas pasakė:

- Labas!
Krūptelėję visi trys užvertė galvas: ant 

pušies šakos kabojo žalias inkilas. Pro jo 
atviras durytes kyšojo varnėno galva.

- Labas! - pakartojo ta galva, ir visas 
varnėnas išlindo laukan.

- Labas! - atsakė jam Karilė, o Spurgas 
šoktelėjo aukštyn ir nemandagiai apsilaižė.

- Ar čia Belinksniai? - paklausė teta var
nėno.

- Taip! - švilpterėjo tas, piktai žiūrėdamas 
į Spurgą.

- Gal galėtum pasakyti, kur gyvena dėdė 
Veiksmažodis?

- Gal galėčiau... bet aš nepatinka tas kati
nas, - atsakė varnėnas.

- Aš... nepatinka? - kartojo nustebusi Ka
rilė, - teta, kaip jis kalba?

- Be linksnių, žinoma. Juk Belinksniuose 
esame. Spurgai, eikš čia! - pašaukė katiną 
teta ir pasiėmė jį glėbin.

- Tai kaip dabar? Pasakysi? - vėl paklausė 
varnėno.

- Ahmmm! - atsikosėjo jis, - ahmmm! 
Dėdė Veiksmažodis gyvena Veiksmas gatvė, 
numeris trys.

- Ačiū! - padėkojo varnėnui Teodora, įsidė
jo butelį kišenėn ir, paėmusi Karilę už rankos, 
nužingsniavo į miestelį.
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Miestelis buvo pilnas žmonių. Jie visi kaž
kur ėjo, skubėjo ir plepėjo.

- Labas, labas! - Saukė jie viens kitam.
- Kur skubi?
- Krautuvė obuoliai pirkti.
- O aš einu pirkti pienas. Nebeturiu pus

ryčiai.
- Kur bėgi ?
- Pas siuvėjas. Siuva aš ilga suknelė.
- O aš suknelė pirkau krautuvė.
įsikibusi į Teodoros rankų, Karilėbrukosi 

pirmyn, klausėsi žmonių kalbos ir... nežinojo 
ar suprato, ar ne... Kartais atrodė, lyg ir 
aišku, ką jie sako, ir-tuoj pat vėl viskas su
simaišo.

- Teta, mane jų kalba pykdo, - neiškentusi 
pasakė, - tai suprantu, tai vėl ne.

- Tokia jau belinksnių kalba, Karile, nei 
šis, nei tas.

- Bet, teta, aš nemoku linksniuoti, o kalbu 
daug geriau už juos.

- Todėl, kad tavo tėtė ir mama moka. Tu iš 
jų teisingai kalbėti išmokai. Tu ir belinksnius 
pamokyti galėtum.

- Galėčiau? - nudžiugo Karilė, nes jai vi
sada patikdavo žaisti mokytoją.

Tuo metu pro šalį skubėjo kalbėdamos dvi 
belinksnės.

- Šluota sulūžo. Aš reikia nauja šluota, - 
sakė viena.

- Naujos šluotos! - neiškentusi šūktelėjo 
jai Karilė. - Turite sakyti, "man reikia nau
jos šluotos"!

Abi moterys nustebusios sustojo.
- Kas ji sako? Kas ji sako? - klausinėjo 

viena kitą.
- Ne kas, o ką. Ką, ką, ką! - net paraudusi 

aiškino Karilė.
- Nesuprantu, - purtė galvas moterys ir nu

sisuko eiti.
- Gal sena šluota reikia naujas kotas? - 

kalbėjo viena jų toliau.
- Ne, ne! - bėgo šaukdama iš paskos Kari

lė, - senai šluotai reikia naujo koto!
- Kokia įkyri mergaitė! - nusistebėjo abi 

ponios belinksnės, - ir sunku suprasti, kas ji 
kalba.

- Taigi, mieloji, sena šluota dar gali var
toti, - vėl šnekėjo pirmoji.

- Kad šluota sunku šluoti. Šluota liko ma
žai ražai, - skundėsi antroji.

- Ne taip! - šaukė Karilė, - teta, eikš! 
Padėk man joms paaiškinti!

- Tu ir pati gerai moki,- atsiliepė Teodora.
- Ponios! Ponios! - vijosi moteris Karilė,- 

jūs ne taip kalbate. Ne šluota liko. Šluotoje 
liko, - aiškino ji. Tačiau belinksnės dingo 
gatvės minioje.

- Jos visai nesiklausė... - nusiminė Kari
lė, - ir nieko nesuprato...

- Kartais taip atsitinka mokytojoms, kad 
mokiniai nesiklauso, Karile, - aiškino mergy
tei Teodora, - bet tu pati labai gerai išlinks- 
niavai "šluota'.'.

- Aš išlinksniavau? Aš tik sakiau joms, kaip 
turi būti: sena šluota, reikia naujos šluotos, 
senai šluotai reikia naujo koto, seną šluotą dar 
gali vartoti, su sena šluota sunku šluoti ir se
noje šluotoje liko mažai ražų, - pasakojo tetai 
Karilė ir staiga sušuko:

- Ei! Ar čia tie linksniai? Šeši! O kur dar 
vienas? Mokytoja sakė, kad yra septyni.

- S’eptintas labai lengvas: ei, tu sena šluo
ta! - susijuokė Teodora.

- Ei, tu sena šluota! - pakartojo Karilė. 
Jai pasidarė labai linksma - pamokos buvo 
beveik paruoštos. Tik tas daiktavardis ir tas 
būdvardis dar buvo likę...

(Iš spaudai paruoštos knygos "Kelionė į 
septintą stotį")

<Tu.cUrn.cvS

UŽSIENIO™*!™^
Žaidime dalyvauja bent du paukštyčių bū

reliai. Sustojama būreliais estafetės tvarka. 
Kiek toliau prieš kiekvieną būrelį atsistoja 
sesė - tai pardavėja. Vadovė paaiškina, kad 
esama svetimame krašte ir nei viena mer
gaitė nemoka šio krašto kalbos. Žaidimo 
tikslas: reikia būtinai ką nors iš "pardavė
jos" nusipirkti. Davus ženklą, kiekvieno bū
relio pirmoji sesė eina pas pardavėją ir 
visokiais ženklais rodo, ką ji nori pirkti. 
Kai pardavėja atspėja, sesė grįžta prie bū
relio ir pirktis eina sekanti paukštytė. Laimi 
būrelis, kuris pirmas "apsiperka”. Pirkėjos 
negali nei žodžio kalbėti.
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Šią vasarą vėl $la- 
tysime signalizacijas bokštus, 
tiesime tiltus, kelsime į pa
dangę stovykla vartus. 
Pakartokime šia proga 
dažniausiai naudojamus 
pionerijos mazgos.

uMto
KILPA

virvei

din9Mus'Hi p'Meriįos sūri- Me'jH
didėja ir Šio mazjer 
tamprumas.

naudojamaPIEMENŲ, 
mazgas yra vienas nav;

%m.Ar žinai šio mazgo 
du risimo būdus?

9

KUMPIS SURISIHM 
ludojamas sutvirtinti ck 

rąstus, kurie kryžiuojasi 
stačiu kampu.

-i • ^alt‘ a • 
reikia sujungi dvi 
kartis,kurioj sava įtam
pa bando skirtis,tolintis

risimas: pradek piemenų mazgu,| 
apvyniok,swzrzk ta pačia virve 

tarp payaliu,užbaik piemenų mmy 
^fbKOjOMKUKS naudojamas 3iF 
riMi trijų lazdų virtunę trikoju! 
padanjtndvi lazdos sudedamos ly- 
giagrecfai viena kryptimi,centrinė 
lazda-priešingu galu. Pradėk^7 
ir užbaik piemenų mazgais.

surisimas.
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Butkytė ir Vai. Butkytė buvo Ju
biliejinės sueigos vaišių šeimi
ninkės.

Los Angeles Birutės d-vės 
BIČIŲ skilties sesės O. Šepikaitė, 
A. Kliorytė, R. Pavasarytė, Vii.

Esame Žirgų skiltis. Mūsų 
skiltis yra tikrai ypatinga, nes 
turi daug įdomių brolių. Linas 
Johansonas yra iš musų aukščiau
sias ir gerai žaidžia krepšinį. 
Julius Janavičius yra pats 
stipriausias ir turi ypatingų ta
lentą - jis moka "judo". Jaunutis 
Banionis yra vienas iš jaunesniųjų 
skautų, bet jis labai greitai viską 
išmoksta ir turėtų neužilgo gauti 
kaklaraištį. Jonas Laurinaitis yra 
geras šokėjas, bet bijo, kad tik 
sesės nesužinotų. Nidas Capas yra 
labai visų mėgiamas ir atydžiai 
dirba visus darbelius. Štai kokia 
šauni mūsų skiltis!

Algis Urbaitis, 
Cleveland

SKILTYS ŽEMYNOJE
Neringos tunto vyresniųjų 

skaučių Žemynos draugovė yra 
nedidelė. Mes turime sueigas kiek
vieną savaitų. Kas antrą pirma
dienį renkamės bendroms suei
goms su broliais vyčiais. Pagal 
susidomėjimą pasidalinome į ke
turias skiltis: laikraštėlio, radijo 
valandėlės, dramos ir radijo sta
tymo.

Kai turime savo sueigas, mes 
dalyvaujame diskusijose įvairiais 
šių dienų klausymais. Prieš Ka
ziuko mugą taip pat dirbom ir 
darbelius.

Dirbame kaip vienas vienetas, 
bet skautiškoms varžyboms susi- 
skirstėme į dvi skiltis. Skiltys 
yra pavadintos Dešrų ir‘Kopūstų 
vardais. Šie vardai turi simboliną 
reikšmą: mes esame kaip dešros 
ir kopūstai - be dešrų nėra ko
pūstų, o be kopūstų nėra dešrų.

Ingrida Šamatauskaitė

Šeškų skiltis Miško Brolių sto
vykloje.

G. Plačo nuotr.
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Neringos tunto Aušrinės skil- vadovauja I. Ignatavičiūtė.
tis, kuri padarė gražiausius rank
darbius Kaziuko mugei. Skilčiai V. Bacevičiaus nuotr.

Šiuos nuo 5 iki 12 raidžių Lietuvos 
miestų vardus reikia surašyti į miestų 
kryžiažodį:

LIETUVOS MIESTU
KRYŽIAŽODIS

5 
Utena 
Kelmė

6 
Alytus 
Kaunas
Šilutė 
Trakai 
Šakiai
Biržai

7 
Vilnius 
Telšiai
Ukmergė 
Tauragė 
Palanga
Juodupė 
Zarasai

8 
Klaipėda 
Šiauliai
Rokiškis 
Joniškis

Marijampolė
Radviliškis

12 
Druskininkai
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Tokį šauksmą pasitaiko gan 
dažnai išgirsti vasaros metu įvai
riuose paplūdymiuose, prie ežero, 
upės arba pajūryje. Tų siaubingų 
šauksmų skaičiui sumažinti, rei
kia ieškoti tinkamų priemonių. 
Šiame rašinėlyje panaudosiu meto
dą, kurio pionierius yra Fred R. 
Lanoue, buvus plaukimo instruk
torius Bainbridge, Maryland, ame
rikiečių karo laivyno mokykloje.

Normaliai, žmogaus kūnas yra 
neskęstas daiktas! Atsimink vieną 
dalyką: žmogus nuskęsta tik tada, 
kai visas oras plaučiuose yra iš
naudotas, ir plaučiai yra prisi
pildę vandens.

Natūraliai žmogaus kūnas plū- 
durioja vandenyje veidu žemyn. 
Galvos viršugalvis visuomet būna 
išlindęs iš vandens paviršiaus. Jei 
įtrauksi pilnus plaučius oro ir atsi
palaiduosi nuo bet kokio įtempimo, 
tai pasinėręs po vandeniu, tuojau 
pat iškilsi į vandens paviršių. 
Kūnas plūduriuos vandens pavir
šiuje taip, kaip parodyta pirmam 
piešinėlyje.

Pradedąs plaukti ar visai ne
mokąs plaukti jėga kovoja su sa
vimi, stengdamasis galvą išlaikyti 
virš vandens tik dėlto, kad galėtų 
kvėpuoti. Tai darydamas, jis ko
voja su svoriu, kuris yra lygus 
15 svarų. Toks svoris yra labai 
varginąs net ir gerai mokančiam 
plaukti. Plaukimo technika mus 
moko stengtis visą savo svorį 
laikyti vandenyje, drauge ir gal
vą, tam tikrais tarpais iš van
dens iškeliant burną arba nosį 
orui įtraukti.

PRATIMAS NR. 1

Įtrauk pilnus plaučius oro ir 
leisk kūnui pasinerti po vandeniu. 
Tuojau pat atsidursi plūduriuoda
mas vandens paviršiuje. (Pieši
nėlis Nr. 1),

PRATIMAS NR. 2

Pritrauk savo rankas ir vieną 
koją pirmyn. Tai daryk visai ne
skubėdamas. Stenkis savo kūną at
palaiduoti nuo bet kokio įtempimo.

PRATIMAS NR. 3

Pamažu pasistūmėk pirmyn 
naudodamas abi kojas ir rankas. 
Tuo pačiu metu iškelk savo galvą 
virš vandens paviršiaus tik tiek, 
kad galėtum įtraukti oro. Laikyk 
savo pečius po vandeniu! Visą sa
vo kūną stenkis laikyti kiek galima 
giliau po vandeniu.

Su trupučiu praktikos, gali la
bai lengvai išmokti išleisti orą 
pro nosį, kada kyli į vandens pa
viršių. Kada galva bus virš van
dens, truputį staigesnis pasistū
mėjimas rankomis duos tau už
tektinai laiko įtraukti oro per bur
ną. Tai daryk neskubėdamas. Nie
kuomet neįtrauk oro perstaigiai.

PRATIMAS NR. 4

Sulaikyk kvėpavimą! Visai iš
sivaduok nuo bet kokio įtempimo 
ir leisk kūnui vėl pasinerti po 
vandeniu. Tai darant, leisk nor
maliam vandens pasipriešinimui 
iškelti tavo rankas į būsimą pozi
ciją kitam pasistūmėjimui.

PRATIMAS NR. 5

Per vieną-dvi sekundes tavo 
kūnas sustos Skendęs ir pasikels 
į vandens paviršių. Su trupučiu 
praktikos, išmoksi išlaikyti laiką 
ir būsi pasiruošęs kitam pasistū
mėjimui. Galbūt pradžioje bus dau
giau naudinga minute; ar dvi pa- 
plūduriuoti iki sekančio įkvėpimo. 
Pabandyk abu metodus ir pasirink, 
kuris tau geresnis. Vieną kartą 
išmokęs tokį plūduriavimo meto
dą, tuojau suprasi ir visą ritmą. 
Tai yra labai naudinga, kai esi 
pavargęs plaukdamas. Jei tas me
todas yra sunkiau suprantamas, 
štai keli pagalbiniai pratimai:

a) . Neiškilk iš vandens pavir
šiaus peraukštai, norėdamas 
įtraukti oro. Laikyk pečius po van
deniu. Jei pasijusi esąs per aukš
tai iškilus, įtrauk oro į plaučius 
tik truputį.

b) . Nesistenk įtraukti oro du 
kartus per vieną pasistūmėjimą. 
Tai nieko tau nepadės. Visuomet 
bus geriau ir tikslingiau pakentėti, 
bet stenkis kitu pasistūmėjimu vi
sa tai išlyginti.-

c) . Niekad nelauk,kol ims trūkti 
oro. Pradžioje galbūt įtrauksi orą 
kas trys sekundės, vėliau- įgijęs 
daugiau praktikos, kas 10-12 se
kundžių.
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Pakalnisps. Romas

arba vos 
atlikęs,T^UBtKl

d). Jei vanduo yra Danguotas, v’11 
stenkis veidą laikyti užpakaliu į 
bangas. Tegul bangos atsimuša į

PATARIMAI PRAKTIKUOJANTIS:

neįtrauk 
staigiai’

tavo galvos užpakalį, o ne į veidą.
e). Jei tu pajusi, kad mėšlun

gis traukia ranką ar koją, tuoj iš
tiesk traukiamą muskulą. Tai su
mažins skausmą, ir mėšlungis 
greičiau praeis.

Išmok kosėti po vandeniu. Tai 
labai padės, kai nejučiomis gausi 
vandens į gerklę. To nemokėda
mas, betgi, nesimesk į paniką. 
Stenkis gulėti nejudėdamas. Toji 
"smaugimo" sencacija praeis per 
5-8 sekundes. Keli įkvėpimai ir 
iškvėpimai vėl tave įves į norma
lias vėžes.

g). Kada jau turėsi daugiau 
praktikos tokiam plūduriavimui, 
stenkis tą būdą išnaudoti pasie
kiant kokį nors tikslą. Savo pasi
stūmėjimus daryk į užpakalį, o ne 
gilyn. Taip galėsi nuplaukti mylią 
nepersistengdamas.

Mokėjimas kelias valandas plū
duriuoti vandęnyje yra daug reikš
mingesnis nelaimės atveju, negu 
mokėjimas plaukti. Plaukimas yra 
ypač daug energijos reikalaująs 
sportas, Daug gerai mokančių 
plaukti yra nuskendę, bebandydami 
kur nors nuplaukti.

Plūduriavimo vandenyje yra 
keli būdai. Gali plūduriuoti, pvz., 
ant nugaros. Tačiau maža bangelė 
ar panikos momentas gali tuojau 
tave išmušti iš vėžių. Daug žmo
nių turi vargo plūduriuoti ant nu
garos, tačiau visi gali tai daryti 
veidu žemyn!

Nors ir nemoki plaukti, vi
suomet gali išmokti plūduriuoti 
nelaimei atsitikus. Tai gali at
likti palaipsniui:

1. Įsitikink, jog kuriam laikui 
gali sulaikyti kvėpavimą. Įtrauk 
oro į plaučius ir žiūrėk, kaip il
gai gali išlaikyti. Daugumas žmo
nių išlaiko 20-30 sekundžių. Mo
kantis plūduriuoti, tau reikia tik 
10-12 sekundžių. Tačiau dažnai 
užtenka ir 5-6 sekundžių.

2. Įtikink save, kad tavo kūnas 
neskęsta! Stovėk vandenyje, įbri
dęs iki pažastų. Įtrauk oro ir lai
kyk jį įtraukęs, tada griūk veidu 
į. vandenį. Atpalaiduok kūną nuo 
bfet kokio įtempimo. Nesirūpink, 
jei skęsi į dugną. Tik laikyk įtrau
kęs orą - tu tuojau pat iškilsi į 
paviršių. Jeigu tave apims išgąs
tis, atsistok ant dugno, palauk iki 
nusiraminsi, tada vėl pabandyk.

3. Įtikink save, kad tu gali 
kvėpuoti. Kada išmoksi sulaikyti 
savo kvėpavimą, išmokai plūdu
riuoti vandens paviršiuje, paban

dyk antrą įkvėpimą. Lengvai pa- 
sistūmėk rankomis žemyn ir, ka
da veidas bus virš vandens, vėl' 
įkvėpk! Išmokęs antrą įkvėpimą, 
bandyk trečią. Pradėk iškvėpti 
prieš veidui iškylant virš vandens. 
Tai tau padės kvėpuoti daugiau na
tūraliu būdu. Neskubėk!

4. Įtikink save, kad tai tu gali 
padaryti giliame vandenyje. Kada 
įgijai pasitikėjimą savim, paban
dyk tai atlikti gilesniame vande
nyje. Daryk tai, kur žmonės tave 
mato, kad reikalui esant jie tau 
galėtų pagelbėti. Pamatysi, kad 
yra daug lengviau tai daryti esant 
gilesniame vandenyje. Gali daug, 
laisviau leistis ir kilti, be jokio 
atsimušimo į dugną.

Daryk tai dabar! Išmokyk už 
save mažesnius brolius ar seses 
prieš pradedant mokytis plaukti. 
Išmokyk ir gerą plaukiką 
pradedantį plaukti. Tai 
niekuomet nesigailėsi!
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Seserijos tarptaut. skyriaus 
vedėja s. M. Butkienė praėjusį 
gruodį aplankė Baden Powellio ka
pą Nieri miestelyje, Kenijoje, 
Afrikoje.

ps. R. Pakalnis

Dabartinės skautiškosios leli
jėlės atsiradimo istorija yra skai
toma šimtus, o gal ir tūkstančius 
metų atgalios.

Senovės Indijoje "Fleur-de- 
lis" - lelijos gėlė buvo naudojama 
kaip simbolis, reiškiąs gyvybų ir 
prisikėlimą. Egipte ji buvo kaip 
auka dievui Horui jau porą tūks
tančių metų prieš Kristaus gimi
mą. Tačiau nei vienas nei antras 
nieko bendro neturi su skautiškos 
lelijos prasme.'1

Viduramžiuose, Neapolio kara
lius Charles, būdamas prancūzas, 
lelijos ženklą turėjo savo karališ
kame herbe. Jo valdomoje terito
rijoje tuo metu gyveno žymus ke
liautojas Flavio Gioja. Flavio 
Gioja gerai žinomas jūrininkų isto
rijoje kaip asmuo, išradus ir pri
taikąs kompasą praktiškam ir pa
tikimam naudojimui. Jo pieštuose 
žemėlapiuose pasaulio šalys buvo 
pažymėtos atskiromis raidėmis, 
nurodančiomis šiaurų, pietus, ry
tus ir vakarus. Italų kalboje šiau
rė vadinasi "tramontane". Tokiu 
būdu atsirado "T" raidė, rodanti 
šiaurės kryptį. Norėdamas daugiau 
įsiteikti karaliui, Flavio Gioja "T" 
raidų sujungė su karaliaus herbo 
"fleur-de-lis". Nuo to laiko šiau
rės kryptis, ir buvo žinoma šiuo 
ženklu.

Iš užsilikusių skautybės įkū
rėjo. lordo Baden-Powell laiškų 
bei užrašų, vienoje vietoje ra
šoma:

"1885 metais, kada man teko 
būti adjutantu savo regimente, aš 
pastebėjau, kad jauni vyrai, pa
šaukti atlikti karinu prievolę, į 
kariuomenų ateidavo su labai že
mu išsimokslinimu. Jie neturėjo 
jokio supratimo apie žemėlapių 
skaitymą, raportų rašymą ar .ke
lio suradimą pagal žvaigždes. Dau
gumas jų net bijodavo sutemus 
išeiti laukan, jau nekalbant apie 
bet kokius naktinius uždavinius. 
Turėjau rasti būdą juos išmokyti 
būti drąsiais, būti pasiruošusiais, 
reikalui esant, ir savo gyvybės 
nepagailėti karaliaus bei tėvynės 
gerovei. Kitaip sakant - aš juos 
tupėjau padaryti vyrais. Tai įvyk

dyti, pradėjau juos mokyti skau
tavimo, atitinkančio ir šių dienų 
skautavimo programą. Keletą me
tų vėliai! aš buvau paskirtas va
dovauti vienam kavalerijos eska
dronui Airijoje. Skautavimo prin
cipus palikau prie jų pagrindinių 
kariško apmokymo dalykų. Aš mo
kiau juos, kaip reikia surasti ke
lią nežinomoje vietoje, naudotis 
žemėlapiu; mokiai! pasigaminti to
pografinius žemėlapius ir rašyti 
raportus, ką jie matė žvalgyboje. 
Kiekvienas mano vyrų turėjo mo
kėti orientuotis esamoje vietoje 
nakties met, perplaukti upes su 
arkliu, gamtoje iš esamų augalų 
pasigaminti sau maistą, sekti 
pėdsakus arba stebėti priešą, tin
kamai užsimaskavus.

Praslinkus ketveriems me
tams, kada jau buvau paskirtas 
vadovauti regimentui, skautavimo 
principus panaudojau pilnai išplės
toje formoje. Programa buvo sun
ki, bet įdomi. Ją išeiti, atlikti ka
reivis turėjo savo laisvu laiku, 
šalia pagrindinio karinio apmoky
mo' mokslo. Vyrams šis skauta- 
mokslis labai patiko ir tai jie 
atlikdavo su džiaugsmu, noru ir 
pasiryžimu.

Aukštoji kariuomenės vadovybė 
greit pastebėjo skautybės naudą. 
Vyriausybės buvo , pasiūlyta pada
ryti tinkamus apdovanojimus tiems 
vyrams, kurie baigė savo karinį 
apmokymą su skautiškąja mokykla. 

Galvojant apie tinkamąatžymėjimo 
ženklą, man šovė mintis panaudoti 
"fleur-de-lis" arba kompaso 
šiaurinės krypties raidų, turint 
mintyje, kad taip, kaip kompaso 
rodyklė, taip mano išmokyti skau
tai visada ras tiesų kelią nežino
moje šalyje...

Tokiu būdu "fleur-de-lis" 
oficialiai buvo įvesta visuose ka
riuomenės daliniuose kaip specia
lus atžymėjimo ženklas visiems, 
kurie baigė kariškąjį apmokymą 
su skautiškąja mokykla.

1907 metais, kada prasidėjo 
skautybė berniukams, tą patį 
ženklą panaudojau ir jiems. For
muojant pirmuosius skautus, pa
grindinį jų apmokymą aš paėmiau 
iš savo karių mokymo patirties. 
.Uniforma, komandas ir įžodį pa
ėmiau is Pietų Afrikos valdžios 
žinyno, ryžtingumo idėją - iš 
Karališkojo Laivyno, skautiškus 
žaidimus, medžio ženklus ir signa
lus paėmiau iš Thompson-Seton 
knygos "Du laukiniai žvėreliai" 
ir "Beržo Tošies Vamzdelis". 
Skautų įstatus - iš vidurinių am
žių riterių, o daugybą visokių idė
jų ir užsiėmimų pasiskolinau iš 
indėnų ir zulų.

Tikroji skautiškos lelijėlės 
prasmė būtų: ji visada tau rodys 
tikrąją kryptį ir tik aukštyn! Nie
kada nenukrypk dešinėn ar kairėn, 
nes visada grįši ton pačion kryp
tim Žvaigždutės ant abiejų lapelių 
reiškia, kad kelias dešinėn ar kai
rėn yra užblokuotas; likus tik tie-
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sus kelias aukštyn. Pas amerikie
čius skautus tos dvi žvaigždutės 
reiškia atsidariusias vilkiuko aku
tes, jam tampant tikru skautu.

Kada skautybė Amerikoje buvo 
vos kelių metų senumo, kritikai 
ją puolė, sakydami, kad tai yra 
organizacija, ruošianti kareivius, 
o jos ženklas yra ieties galvutė 
reiškianti mūšio ir kraujo sim
bolį. Kai Baden-Powell telegrama 
buvo užklaustas, ką jis apie tai 
mano, skautybės įkūrėjas teatsa
kąs:

- Balta lelija yra taikos ir 
nekaltybės simbolis!

REDAKCIJOS PRIERAŠAS:
Kitas brolis iš Australijos 

mums rašo panašia tema - apie 
pasaulio skautų ženklą. Jo rašinėlį 
spausdiname žemiau.

- 1914 m. įkūrėjas BP rašė: 
"Skautiškąjį ženklą paėmėme iš 
šiaurės strėlės, kuri naudojama 
žemėlapiuose, orientuotis, kur yra 
šiaurė". Lady Baden Powell žo
džiais: "Strėlė rodo tikrąjį kelią, 
kuriuo reikia eiti". Taigi, skauto 
ženklelis sesei-broliui simboliš
kai primena, kad jie, vykdydami 
skautiškuosius siekius ir rodydami 
kelią kitiems, būtų teisingi ir pa
tikimi, kaip kompasas.

Strėlės trys smaigaliai reiškia 
tris mūsų šūkio žodžius, o dvi 
penkiakampės žvaigždutės prime
na 10 skauto įstatų.

Pasaulinis ženklas yra apjuos
tas virve, kuri apačioje surišta 
tikruoju mazgu, reiškiančiu pa
saulio skautų vienybe. Nežiūrint 
kaip smarkiai šį mazgą tempsi, 
jis neatsileis; gi didėjantis skau
tybės sąjūdis'šiame tikrojo mazgo 
rate visad liks vieningas broliš- 
kas-seseriškas junginys.

Strėlė ir virvė yra balta, 
ženklelis - purpurinės spalvos 
(royal purple); šios spalvos buvo 
parinktos pačio įkūrėjo. Heraldi
koje balta spalva reiškia tyrumą, 
o purpurinė spalva vaizduoja pa
grindinę, vedamąją skautybės min
tį - dirbti, lengvinant žmonijos 
skausmus, skurdą ir nusiminimą.

I.G.

iimonai Kudirka, tu tautos didvyri, 
"u žiauraus tirono kruvina auka, 
’au lietuviai laurų vainiką nupynė, 
r paskyrė vietą savo širdyse.

Mes visi kovosim ir nepasiduosim, 
Lietuvai kol laisvė vėl nušvis.
Dirbsime kiek galim už mylimą šalį, 
Kad šviesesnė būtų ateitis.

Tu skelbei žmonijai Lietuvos nelaimų, 
Per tavąsias lūpas šaukėsi tauta.
Atskleidei pasauliui kruviną jos veidą 
Vargo išvagotą žemės pragare.

Mes visi kovosim...

Už juodųjų grotų - Simonas Kudirka, 
Už juodųjų grotų - visa Lietuva.
Ir kodėl tain ilg-ai jai kentėti skirta?
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MAFEKING-1900Ponas Linden Bradfield Webster, kuris šiandien jau yra virš 86 metų amžiaus, turbūt yra vienintelis liudininkas, išlikus nuo Mafekingo miestelio gynimo metų. Jo tėvas, kapitonas Daniel Webster, buvo Kaffir kovų dalyvis rytinėje Cape pusėje. Gyvendami Maf ekinge, Websteriai turėjo krautuvų. Prasidėjus miestelio apsupimui, 1899 m. lapkričio mėn. visa Websteriu šeima buvo įsitraukusi į gynybos darbus.Linden Webster iki šių dienų dar atsimena pergyvenimus Mafe- kinge. Turėdamas gerų atmintį, jis vaizdžiai pasakoja apie Baden- Powell, kuris su maža grupe žmonių taip sėkmingai atlaikė būrų puolimus. Po Mafekingo apgynimo ponas Webster buvo vienas iš grupės dalyvių', atstovavusių Mafe- king miestelį Anglijos karaliaus Edwardo karūnacijos iškilmėse. Prisimindamas Mafekingo gynimą, Linden Webster taip pasakoja:"Aš buvau tik berniukas, kai Baden-Powell atvyko į Mafekingą. Labai gerai atsimenu, kad jam vos tik atvykus, aš buvau pasiųstas pakviesti savo tėvą pas jį. Po jų susitikimo, aš kartą nugirdau tėvo pasikalbėjimą su mama. Jis sakė mamai pasiruošti galimam karui su būrais, olandų kolonistais. Tėvams turint krautuvų, mus dažnai lankydavo būrai; jų tarpe mes turėjome nemažai draugų. Pasikalbėjimuose dažnai diskutuodavome būsimo karo galimybę. Būrai visuomet tvirtindavo, kad karo atveju jie be jokio vargo, 

peržengę Transvalijos sieną, užims miestelį. Visi todėl stebėjomės, kad pulkininkas (taip vietiniai gyventojai vadino Baden- Powell) darė pasiruošimus miestelio gynybai.Tuojau pat, kai karas buvo paskelbtas, atskiri Cape policijos daliniai iš visos Vryburg vietovės buvo sušaukti į miesįglį. Tuo pačiu metu Protektorato regimentas įžygiavo į miestelį iš šiaurinės pusės; Mafeking miestelis pasidarė didelė armijos stovykla.***Prasidėjus karui, būrų niekur nesimatė, bet spalio mėn. 15 dieną, apie 10 vai. iš ryto, jie pradėjo smarkų miestelio apšaudymą iš patrankų. Miestelyje kilo sumišimas. Aš su mama ir kitais vaikais pasitraukėme į netoliese esantį čiabuvių kaimelį, kuris vadinosi Kaffir-stand ir buvo slėnyje. Bet už dienos mama ryžtingai nusprendė iš Mafeking daugiau nebesitraukti ir būti kartu su tėvu. Atsimenu, tada tėvas iškasė slėptuvę prie krautuvės, o produktų pilnus maišus panaudojome kaip uždangos priemonę. Priešui vis apšaudant miestelį, po savaitės laiko Baden-Powell išleido įsakymą, kad visi vyrai ir vyresnio amžiaus vaikai privalo prisidėti prie miestelio gynimo. Vaikai nuo 12 iki 15 metų privalo tuojau prisistatyti į jo štabą.Muš priėmė Baden-Powell ir lordas Cecil, paaiškindami nadė-

Tik dabar neseniai atsirado ši nuotrauka visos berniukų grupės, kovojusios Mafekingo apsupime. Nuotrauką atsiuntė atsiminimų autorius L. B. Webster (pažymėtas strėle) iš Pietų Afrikos. Šių berniukų grupė ir sudarė pagrindą skautijos pradžiai.
ties svarbumą. Pasakė, kad mes būsime panaudoti kaip žvalgai ir ryšininkai. Mūsų vadu buvo paskirtas leitenantas Goodyear, o seržantais - Luke Green ir Ivan Stenson. Visi kartu nuvykome į Julius Wekll sandėlį, kur buvo išduotos uniformos, buvome padalinti į būrelius ir išdėstyti įvairiose miestelio dalyse. Aš ir dar du berniukai, broliai Len ir Tom Brown, buvom paskirti prie Baden-Powell štabo.Atsimenu, kaip visuomet apie 4 vai. po piet į štabą susirinkdavo visi karininkai, kur gaudavo paskutinius įsakymus ir slaptažodį. Sekmadienis visuomet būdavo poilsio diena - toks buvo abiejų pusių susitarimas. Mums berniukams sekmadienis visuomet būdavo visokių žaidimų laikas. Žaisdavome futbolą, kriketą arba darydavome visokius karnavalus.Labai gerai prisimenu, kaip vieną sekmadienį, prieš pat Kalėdas, Būrai sulaužė tą susitarimą ir ankstyvą rytą padarė staigų puolimą. Puolimas nepavyko, bet mes praradome artėjančių Kalėdų pietus - 19 arklių. Arkliena buvo mūsų pagerintas priedas prie asilų bei mulų mėsos. Į pabaigą valgėme ir jų odas...Išgyvenau taip pat vieną laimingą ir neužmirštamą atsitikimą. Vieną popietę aš turėjau būti pakeistas iš savo posto. Visur buvo ramu ir tylu. Būdamas dar labai jaunas, aš kažkaip užsimiršau apie vykstantį karą. Vietoj pasinaudojęs iškastu apkasu grįžti į namus, aš patraukiau tiesiai per aikštę. Staiga kulka prašvilpė pro mano ausį. Kritau ant žemės! Dar keletas kulkų susmigo į žemę netoli manęs. Šiaip taip par- slinkau namo. Kada tėvas sužinojo apie mano žioplumą, norėjo įkrėsti diržų, bet... aš savo pamoką jau buvau išmokęs!Juokingai keista, tačiau metams prabėgus po karo, mes su tėvu svečiavomės pas vieną ūkininką Lichtenburge (Vakarinėje Trasvalijoje). Ten susipažinau su16
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10 šilingų banknotas, išleistas 
Mafekingo apsupimo metu. Bank
notą autorizavo Baden Powell.

ūkininko pagelbininku, vardu Koos 
Snyman, kuris buvo garsus, kaip 
geriausias šaulys visoje Trans- 
valijoje. Kalboje prisiminus pra
ėjusį karą, tėvas atsitiktinai pa
minėjo ir mano pergyventą ap
šaudymą aikštėje. Koos Snyman 
pasižiūrėjo į mane ir juokdamasis 
pasakė: "Aš buvau tas vyras, kuris 
į tave šovė. Gali dėkoti Dievui, 
kad tu šiandien gyvas; o aš buvau 
tikras, kad tave nušoviau!"

* * *
Per Kimberley gavome žinią, 

kad ateina pagalba ir kad mes 
būsime pakeisti. Miestelyje visi 
džiūgavo, visų nuotaika buvo pa
kili. Gegužės 13 dieną pamatėme 
pietų pusėje atvykstančios pagal
bos arklių sukeltas dulkes. Pirmi

Ant. Bernotas
PASIKALBĖJIMAI APIE 

PAŠTO ŽENKLUS
KARINIAI ĮVYKIAI

Tai kita vėl labai gausi ir 
derlinga "topicals" šaka. Čia vėl 
galima surinkti puikius rinkinius, 
nes kiekviena valstybė tokių pašto 
ženklų yra išleidusi. Šioje šakoje 
matysime karus, revoliucijas, 
perversmus, išsilaisvinimo kovas, 

daliniai į miestelį įžygiavo gegu
žės 16 d. vakare. Per vartus 
įjojo pirmi 7 vyrai iš 1LH (Im
perial Light Horse) regimento, 
vadovaujami mano pusbrolio, ser
žanto Bert Jefferson.

Daug žmonių pradžioje kriti
kavo pulkininko Baden-Powell nu
sistatymą ginti Mafekingą. Mies
telyje mūsų buvo vos 2000, įskai
tant ir vaikus, o mus aplink supo 
virš 12,000 būrų. Ką mes pa
sieksime, kariaudami prieš tokią 
didelę masę? Aš tikiu, kad Baden- 
Powell pasiekė tai, kas tuo laiku 
buvo labai svarbu. Jis laikė pri
rišęs 12000 būrų prie Mafekingo, 
kurie tokiu būdu nebuvo panaudoti 
svarbiose kautynėse prie Lady
smith.

Mano atmintyje Baden-Powell 
visuomet liks kaip garbingas vy
ras ir žymus vadovas."

Romas Pakalnis

žymius karius, karo vadus, kari
nius medalius.

Pavyzdžiui, kad ir Lietuva: 
1922 m. De Jure serijoje parodė 
pirmą nepriklausomybės kovose 
žuvusį karį Povilą Lukšį ir pir
mąjį žuvusį karininką leitinantą 
Antaną Juozapavičių. 1928 m.,mi
nint 10 metų nepriklausomybės 
sukaktį, 1 lito ženkle buvo parody
ti kariai kovose, virš jų angelas 
su pergalės vainiku. Latvija, Kur
šo atvadavimo proga, 1919 m. pa

rodė legendarinį Lačplėšį. Vėliau 
tą patį Lačplėšį rodė 1932 m. se
rijoje; be to, išleido seriją su 
Latvijos šauliais (aizsargi).

Lenkija, be daugybės įvairaus 
pobūdžio karinių pašto ženklų, iš
leistų jau nuo pat 1919 m., 1960 
m. išleido 3 pašto ženklų seriją 
Žalgirio mūšiui paminėti 1410 m. 
liepos 15 d. Ženkluose parodyta: 
Karaliaus Jogailos antkapis Va- 
velio pilyje, mūšio vietoje naujai 
pastatytas paminklas ir pats mū
šio vaizdas pagal dail. J. Matej- 
kos paveikslą. Lietuva jau 1932 
m. serijoje rodė Žalgirio mūšį.

Ypač daug karinių pašto ženklų 
išleido valstybės paskutinio karo 
metu: Vokietija net kelias serijas, 
kuriose rodė puolančius pėstinin
kus, motociklistus, ryšininkus, 
pionierius, artileriją, tankus,karo 
laivus ir lėktuvus. Sovietų Sąjunga 
rodė karius, puolimo scenas, 
sprogdinamus traukinius, lėktuvų 
kovas, savo pasižymėjusius ka
rius, medalius.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
keliolikoje atskirų pašto ženklų 
rodė karinius pilietinio karo įvy
kius, taip pat įvykius ir žymius 
karius Pirmojo ir Antrojo karų, 
kaip Jurgį Vašingtoną, gen. 
Pattoną, gen. Eisenhowerį, gen. 
MacArthurą ir kitus.

Ant. Bernotas

----- 5 r-i

w ADO į 
Rir. iC'cKAJ
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NAUJI V,

RODOM - DAROM; leidinėlis 
vadovėms, išleido Seserijos Va
dovių Lavinimo skyrius, 1972.

Įvade Seserijos VS rašo: "LSS 
Skaučių Seserija skelbia Jaunimo 
Metus ir kviečia vadoves vietovėse 
juos atžymėti su ypatingai gyva 
skautiška veikla. ______

Vadovių Lavinimo skyrius iš
leido šį leidinėlį vadovei. Čia yra 
naujas būdas, kaip galima pravesti 
skautiškus užsiėmimus, išmokti 
patyrimo programas.

Sis metodas buvo pristatytas 
Ąžuolo ir Qintaro vadovų-ių sto
vyklose ir su pasisekimu praves
tas Clevelando Rambyno ir Atlanto 
rajono Seserijos Simo Kudirkos 
stovyklose."

Tolimesniuose puslapiuose va
dovės supažindinamos, kaip skau
tiškos pratybos pravedamos 
Rodom-Darom metodu. Leidinėlis 
suskirstytas stotimis, kurių kiek
vienoje nagrinėjami kokie nors 
skautiški užsiėmimai, kaip pir
moji pagalba, laužai, tautosaka - 
tautodailė, signalizacija, lietuvy
bės deklaracija ir t.t. Atskiruose 
skyreliuose taip pat aptariama 
varžybų pravedimas, parodos, vi
rimo diena ir kitos naudingos bei 
įdomios skautiškos programos. 
Sukauptoji medžiaga aiškinama la
bai akivaizdžiu būdu: kiekviename 
skyrelyje nurodoma aprašomam 
uždaviniui ar pratyboms reikalin
gos priemonės, naudotina papildo
ma literatūra; Rodom - instrukci
jos vadovei, kaip šį uždavinį pra
vesti; Darom - sesės vykdo užda
vinį, atlieka pratybas ir pan.

Leidiniui medžiagą paruošė 
skautininkės S. Subatienė ir L. Ki- 
liulienė,’ iliustracijas pritaikė B. 
Kidolienė, viršelis - vyr. skautės 
A.- Kidolytės.

Puikus leidinėlis visų šakų va
dovėms.

JAUNIMO METU KALENDO
RIUS, 1972, išleido Ak. Sk. Sąjūdžio 
Vydūno Jaunimo Fondas. 56 psl. 
knygelės formato kalendorius pir
muose puslapiuose supažindina su 
lietuvių skautų organizacija, tiks
lais, šakomis; toliau - LSS svar
besnių vadovų adresai, trumpas 
ASS aptarimas; pristatoma visa 
skautiška spauda, jos skyreliai 
lietuvių laikraščiuose, adresai, 
prenumeratos. Suminimos svar
biosios mūsų kultūrinės organi
zacijos, diplomatinė tarnyba už
sienyje, Lietuvos laisvinimo 
veiksniai, Liet. Bendruomenė.

Trys puslapiai skirti Rako ir 
Dainavos stovyklaviečių žemėla
piams. Kalendorinė dalis - 25

VYDŪNO JAUNIMO FONDO PREMIJOS
ASS dr. Vydūno Jaunimo Fon

das prieš kurį laiką buvo gavęs 
piniginę auką iš dr. J. Vilinskaitės 
gyv. Connecticute. Mecenatė šią 
auką skyrė premijoms lietuviams 
jaunuoliams, dirbantiems žurna
listikos darbą lietuviškose radijo- 
televizijos programose.:

Fondo valdyba nutarė paskirti 
premijas Margučio radijo progra
mos jauniems talkininkams - Li- 
tuanicos tunto Vinco Krėvės drau
govės skautui Audriui Regiui..ir 
buvusiam skautui RimantuDGen- 
čiui. Pirmasis beveik kas vakarą 
prabyla į klausytojus radijo ban
gomis, o antrasis aktyviai reiš
kiasi straipsniais ir laiškais,

Knygelės gale keturiolika pus
lapių skirta abėcėlės tvarka su
žymėtiems tautiniams žmonių var
dams, šalia - vardadienių datos.

Pirmame puslapyje atsiminti- 
nas numeris tiems, kurie aukoja 
įvairiems LSS padaliniams. LSS, 
kaip pelno nesiekianti organiza
cija, yra registruota Illinois vals
tijoje ir atleista nuo mokesčių 
IRS Code 501 (c) (3) pagrindu 
Nr. CHI-EO-67-343. Aukos, do
vanos ir vadovų išlaidos, padary
tos mūsų sąjungai bei jos pada
liniams, gali būti atskaičiuojamos 
nuo pajamų.

Leidinėlio tekstas - fil L. Gri
niaus, viršelis - senj. A. Šeško. 
Kaina - vienas doleris, gaunama 
Vydūno Jaunimo Fonde, 3425 W. 
73 St., Chicago, Ill., 60629.

NERIJOS AIDAI. Sv. Jurgio 
proga išėjo naujas "Nerijos Aidų" 
numeris. Laikraštėlį leidžia Ne
rijos jūrų skaučių tuntas; reda
guoja, iliustruoja ir administruoja 
keturiu skaučių redakcinis kolek
tyvas. Siame 12 psl. gražiai ilius
truotame leidinėlyje yra tunto se
sių kūryba - eilėraščiai, rašinė
liai. galvosūkiai, pasisakymai, 
ypač daug poezijos. Gero vėjo se
sėms, brandinant literatūrinius 
sugebėjimus.

BUDĖKIME , Nr. 67. Velyki
niame Anglijos Rajono laikraštėlio 
numeryje skaitome.kun. A. Putcės 
vedamąjį Prisikėlimo temomis, 
biografinę apybraižą apie J. Vai
čiūnienę, sesės Gilmos rašinėlį 
apie specialybes. Poezija, dainos, 
galvosūkių puslapis, rajoninė kro
nika. Numeris iliustruotas F. Ra- 
monio piešiniais.

reaguodamas į amerikiečių spau
doje pasirodžiusius straipsnius 
apie lietuvius ir Lietuvą, taip pat 
didžiąsias knygų leidyklas, ry
šium su neteisingais žemėlapiais 
ir informacija.

Balandžio mėn. Audriui sukako 
14 metų, o Rimantui - 18. Premi
jas įteikė fondo valdybos iždinin
kas fil. A. Miliūnas, Margučio 40 
metų sukakties minėjime, įvyku
siame balandžio 15 d. Chicagoje.

šventėje buvo pagerbti ir kiti 
Margučio darbuotojai, jų tarpe 
skautų veikėjai: v.s. VI. Vijeikis, 
j.s. A. Aglinskas ir Skautams 
Remti draugijos pirm. dr. S. 
Biežis.
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APDOVANOJIMAI IR 
PAKĖLIMAI

LSS Tarybos Pirmijos nutari
mu Skautų Patrono šv. Jurgio šven
tės proga, nuo š.m. balandžio23d. 
už ypatingai didelius lietuvių skau- 
tybės sąjūdžiui nuopelnus v.s.kun. 
Juozas Vaišnys, SJ ir v.s. Vladas 
Vijeikis apdovanoti Geležinio Vilko 
ordinu.

Už didelius nuopelnus lietuviš
kajai skautybei dr. Steponas Biežis 
Chicagoje apdovanotas Padėkos 
ordinu su rėmėjo kaspinu.

į skautininkų laipsnius pakelti: 
į vyr. sktn. - s. Kazys Batūra 
(Torontas), s. Jūratė Pečiūrienė 
(Detroitas), jūrų vyr. skt. j.s. 
Mykolas Manomaitis (Bostone).

Į skautininko - ps. Aldona Biš- 
kevičienė (Toronte), j. ps. Džiną - 
ras Kižys (Clevelande), ps. fil 
Juozas Liubinskas (Chicagoje) ,ps. 
Eugenija Valiulienė (Toronte).

Į paskautininko - v.si. Birutė 
Abromaitienė (Toronte), v. si. Bi
rutė Dabšienė (Los Angeles),v. si. 
Rima Gudaitienė (New Yorke), v.si. 
Vytautas Jasiulevičius (Water
bury), v. si. Saulius Lisauskas 
(Hartforde), v. si. Andrius Mar
kulis (Chicago), v. si. Rama Pe
truševičienė (Detroite), v. si. Al-

Tarybos P-kas užsega Gelež. 
Vilko ordiną v.s. VI. Vijeikiui. 
Dalinai matosi v.s. kun. J. Vaiš
nys, taip pat apdovanotas aukš
čiausiu sąjungos ordinu.

gimantas Uogintas (Waterbury).
Apdovanoti LSS ordinais: Pa

dėkos ordinu - v.s. Petras Molis 
(Worcesteryje), vs Alė Namikienė 
(Chicagoje), v.s. Pranas Nedas 
(Chicagoje), v.s. Vytenis Statkus 
(Chicagoje), Lelijos ordinu - s. 
Vladas Bacevičius (Clevelande), 
j.v.s. Aldona Gasnerienė (Chica
goje), s. Ina Nenortienė (Bostone), 
s. Juozas Toliušis (Chicagoje).

Už Nuopelnus ordinu - ps. 
Augustinas Orentas (Chicagoje).

REMKIME 
BENDRUOMENĘ

JAV Liet. Bendruomenės šeš
tosios Tarybos trečioji sesija, 
įvykusi balandžio 28 - 30 d.d.,, 
svarstė ir priėmė eilec nutarimų, 
liečiančių mūsų lietuviškąjį kul
tūrinį bei organizacinį gyvenimą. 
Būdami liet, bendruomenės nariai, 
ypač turėtume atkreipti dėmesį į 
šiuos'LB Tarybos prašymus:

Taryba prašo visų lietuvių pa
ramos Lietuvių Enciklopedijai 
anglų kalba (Encyclopedia Litu- 
anica).

Taryba prašo visų lietuvių pa
ramos "Lituanus" žurnalui.

Jaunimo reikalais nutarta:
Po II-jo Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongreso prašyti Jaunimo 
Metų komitetus laikinai eiti LB 
Jaunimo Sekcijų pareigas, iki bus 
sudarytos pastovios LB Jaunimo 
Sekcijos, į jas įjungiant centrinių 
jaunimo organizacijų atstovus;

Prie JAV LB Centro Valdybos 
įsteigiama JAV LB Jaunimo 
Sekcija.

Kvie
čiame ir raginame visas seses - 
brolius nuoširdžiai ir toliau rem
ti LB Tarybos pastangas,

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA

Tarybos Pirmininko v.s. A. 
Saulaičio viešnagės metu Chica
goje, šalia kitų darbingų posėdžių, 
buvo aptarti ir v.s. P. Jurgėlos 
knygos "Lietuviškoji Skautija" iš
leidimo reikalai. Šiuo tikslu buvo 
susitikta su skautininkais K. Pal- 
čiausku, V. Statkum ir kitais.

Rankraštis peržiūrimas ati
duoti spaudai, v.s. V. Statkus per
fotografavo ir padarė keletą 
komplektų nuotraukų, kuriomis 
knyga bus iliustruota. Apsaugoti 
rankraštį ir nuotraukas nuo gais- 

. ro ar kitų netikėtumų, kelios jų 
kopijos laikomos atskirose vie
tose.

Knygos autorius P. Jurgėla 
mums rašo, kad Pirmijos pagei
davimu dar trumpina kai kuriuos 
veikalo skyrius.

Tikimasi, jog knyga pasirodys 
ateinančiais metais.
<-----------------------

Vyr. Skautininkai K. Palčiaus- 
kas ir A. Saulaitis tariasi knygos 
"Lietuviškoji Skautija" reikalais.

V. Statkaus nuotr.
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PAVASARIS NERINGOJE

Neringos ir Nevėžio tuntų Va
sario 16 minėjimas ir iškilminga 
sueiga įvyko Maironio Parke va
sario 18 d. Iškilmėse dalyvavo 
Brolijos Vyr. Sk-kas Petras Mo
lis ir v.s. A. Venclauskas, kurie 
tarė įspūdingus žodžius skautams 
ir skautėms. Sueigos metu Wor- 
cesterio paukštyčių draugininkė 
Teresė Juškaitė buvo papuošta ža
liu šlipsu. Baigiant oficialią suei
gos dalį, jaunesnės skautės,paukš
tytės ir vilkiukai išpildė įvairią 
programą. Po to vyko dainos ir 
kavutė su vaišėmis, kurios buvo 
paruoštos skautų tėvų komiteto.

Kovo 22 d. buvo vyr. skaučių 
išvyka į anglų kalbos meninį teatrą 
Chateau de Ville, kuriame vyko 
vaidinimas "Fiddler on the Roof". 
Lengvos formos komedija paten
kino visas seses ir pasiliks ilgai 
jų mintyse. Išvykoje dalyvavo 18 
vyr. skaučių, kurios dėkoja ps. 
Irenai Markevičienei už malonų 
vakarą.

Neringos ir Nevėžio tuntų Ka
ziuko mugė įvyko Maironio Parke 
kovo 26 d., dalyvaujant dideliam 
skaičiui Worcesterio ir apylinkės 
gyventojų. Kaip ir praėjusiais me
tais, skautės ir skautai priruošė 
rankdarbių, o ypač daug meniškų 
medžio drožinių. Kaziuko mugėje 
buvo galima įsigyti ženklų, vėlia
vėlių ir lietuviškų knygų; svečiai 
galėjo pavalgyti, skaniai pagamin
tus pietus, kuriuos paruošė skautų 
tėvų komitetas. Komitetui dėkojam

Vyr. skautės pozuoja prie savo 
dirbinių mugėje.

už įdėtą darbą. Lietuviški kepsniai, 
pagaminti skautų ir skaučių ma
myčių bei vyresnių skaučių, dengė 
daug stalų. Programą atliko paukš
tyčių ir geltonšlipsių draugovės. 
Buvo madų paroda, kurioje mode
liavo mergaitės savo pasiūtą ap
rangą.

Neringos tunto sportininkės, 
vadovaujamos ps. Danutės Doman-

Dalis Worcesterio Neringos 
skaučių su vadovėmis Kaziuko mu
gėje.

tienės ir ps. T. Prapuolenio, da
lyvavo' New Yorko žiemos sporto 
žaidynėse, kurias rengė ŠALFas 
balandžio 8-9 d. Worcesterio mer
gaitės gražiai pasirodė: Komandos 
B dalyvės, kurios yra 14-15 metų 
amžiaus, laimėjo pirmą vietą. 
Joms buvo įteikta taurė. Koman
dos C dalyvės (12-13 metų am
žiaus) laimėjo antrą, vietą, tikė
damos ateityje nepasiduoti ir už
sipelnyti pirmą! Asta Dabrilaitė 
laimėjo antrą vietą ir buvo apdo
vanota gražia taure už stalo te
nisą. Visos sesės energingai 
treniruojasi ir laukia ateinančios 
skautų ir skaučių sporto šventės, 
kuri įvyksta birželio mėn. Sporto 
vadovams tariame skautišką ačiū!

Geltonšlipsių suvažiavimas 
įvyko gegužės 6-7 d. Colebrook, 
Conn., W.M.C.A. stovyklavietėje. 
Iš Worcesterio nuvyko 7 mergai
tės su vadove vyr. sk. Birute Stat
kute. Šeštadienis buvo užimtas 
įvairiais užsiėmimais, laužu ir 
šokiais. Sekmadienį vyko sporto 
žaidimai - skautės prieš skautus - 
kažin, kas laimėjo???

vyr. sk. O. Pridotkienė

Neringos skautininkės sveikina 
naująją žaliašlipsęps. Teresę Juš
kaitę (ketvirta iš kairės).

Paukštytės prie savo rankdar
bių prekystalio.

MINDAUGIEČIŲ ĮSKYLA

Mes, Toronto Mindaugo drau
govės skautai, važiavom į Albion 
Hills iškylauti. Su mumis važiavo 
daug tėvų. Kai ten nuvykom, tuoj 
susikūrėm laužą ir tada ėjom 
žaisti rutulį - hockey. Žaidimas 
buvo žiaurus tėvams - jie grįžo 
sudaužyti, ypač s. L. Kalinaus
kas. Grįžę radom sėdintį ir su
šalusį ps. A. Gotceitą, kuris la
bai laukė pietų. Pačių daryti pie
tūs buvo labai skanus.

Pavalgę ėjom slidinėti. Ponas 
J. Mačiulis vis rėkdamas nuo kal
no slidinėjo, o p. K. Asevičius 
vos užlipo į kalną. Su rogėmis 
vienas skautas susižeidė.

Po visų džiaugsmų reikėjo va
žiuoti namo. Visi sušalę tėvai vos 
į mašinas sulipo. Taip pasibaigė 
mūsų labai gera iškyla.

Gailius Senkevičius, 
13 metų
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Mindaugo d-vės stalas Toronto 
Kaziuko mugėje: v. si. Kalinauskas 
prekiauja...

M. Gvildžio nuotr.

Cleveland© Laimutės d-vės
DAINUOJANTI SKILTIS, kuri savo

balsais ne vieną sužavi

VSAPLANKĖ KANADĄ

Vykdamas vienetų lankyti į 
Clevelandą, Vyriausias Skautinin
kas v.s. Petras Molis kovo 10 d. 
buvo sustojus Londone, Ont., kur 
aplankė Simano Daukanto mišrią 
vietininkiją.

Sueigoje svečią londoniškiai 
labai maloniai sutiko. Vyriausias 
Skautininkas pasidžiaugė gražio
mis skaučių-skautų gretomis, vi
sus nuoširdžiais žodžiais sveikino 
ir daug kam įteikė skautiškų albu
mų bei leidinių.

Londoniškiai atsidėkodami Vy
riausiam Skautininkui įdavė Lon
dono lietuvių leidinį, išleistą 16 
Kanados lietuvių dienos proga. 
Mat, tą. dieną suruošė londoniš
kiai ir Vyriausias Skautininkas 
turės pilną vaizdą apie Londono 
lietuvių koloniją.

Sueigai pasibaigus ir Vyr. 
Skautininkui vis dar besišneku
čiuojant su vadovais, prie jo pri
bėgo mažasis vilkiukas A. Petra- 
šiūnas ir paprašė leisti paspausti 
kairiąją. Vyr. Skautininkas pa
spaudė mažojo skautuko rankutą 
ir pasakė: ’’Ateityje ir tu galėsi 
būti Vyriausiu Skautininku. Tik 
auk ir budėk"!

L. F-tas

VI. Bacevičiaus nuotr.

LOS ANGELES įvairumai: 
Paukštyčių kampelis Kaziuko mu
gėje.

Birutės draugovės "Lenciūgė
lio" sesės R. Matulaitytė, P. Kiš- 
kytė, V. Irlikaitė, su kepure R.

Zelenytė, programos vedėja V. 
Mažulytė svečiuose pas amerikie
tes skautes.
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DETROITO KAZIUKAS

Šiemet skautų mugė Detroite 
praėjo dideliu pasisekimu ir su
laukė gal net ir didesnio dėmesio 
iš mieste gyvenančių lietuvių. Tą 
kovo mėn. sekmadienį Detroito 
Lietuvių Namai pavirto skautų na
mais, nes per abu aukštus, net 
balkone, visur įsitaisė jaunesni 
ir vyresni skautai. Maisto paga
minimo dalykuose, virtuvėje la
bai nuoširdžiai talkino mamytės 
ir tėveliai; be jų gražios ir ver
tingos talkos nebūtų sėkmingai 
praėjusi nei loterija, kuri kiek
vienais metais atneša mums ne
mažai pelno.

Abu tuntai, net ir atskiros drau
govės ar net skiltys turėjo savo 
atskiras vietoves, paviljonus ar 
bent stalus. Veikė kavinės, už
kandinės ir arbatinės. Parodyta 
daug iniciatyvos, išradingumo ir 
įvairumo. Vengta kasmetinių pa
sikartojimų, tad ir visas mugės 
vaizdas buvo skirtingas už anks
čiau buvusias. Padėka už tai vi
soms skautėms ir skautams, ei
liniams ir vadovams, taip nuo
širdžiai dirbusiems ir rėmusiems 
mugės sumanymus. Atskirai ten
ka tarti skautišką "dėkui" detroi- 
tiečiams lietuviams, gausiai atsi
lankiusiems mūsų mugėje ir ne
pagailėjusiems paremti skautiškas 
pastangas. Šis pritarimas leis 
mums sėkmingiau tobulėti ir bu
dėti Dievo, Tėvynės ir Artimo 
sargyboje.

Daina A Stašaitytė

JURGINĖS CHICAGOJE

Tradicinė Chicagos sesių-bro- 
lių šv. Jurgio sueiga įvyko balan
džio 30 d. Bogen gimnazijos salė
je. Rikiuotėje ir parade dalyvavo 
800 Aušros Vartų, Kernavės, Ne
rijos ir Lituanicos skautų-čių su 
vadovais, o taip pat būrelis aka
demikų, lydėję savo vėliavas.

Garbės svečių tarpe dalyvavo 
iš rytų atvykęs Tarybos Pirmi
ninkas v.s. A. Saulaitis, keturi 
buvę Vyr. Skautininkai-ės, rajono 
vadovybė, Detroito svečiai - skau
tininkai C. Anužis ir L. Heiningaš, 
ir eilė kitų.

Minėjimas pradėtas eisena ir 
rikiuote, sekė raportai, sveikini
mai,. inspekcija. Tolimesnėje ei
goje Nerijos tunto vėliavos šven- 
tinimas, himnai, Pirmijos ir VS

^P. Nasvyčiui, davusiam skauto 
įžodį, jo mamytė s. R. Nasvytienė 
užriša tėvynės ilgesio mazgelį.

įsakymai bei skautininkų įžodis, 
kurį davė į paskautininkus pakelti 
A. Markulis, V. Račiūnienė ir V. 
Sparkytė. Sekė apdovanojimai; or
dinus apdovanotiesiems prisegė 
Tarybos P-kas. Vidurio Rajono va
dovybė už ypatingus darbus įteikė 
dovanas ps. J. Jovarauskui, s. C. 
Anužiui ir p. Č. Rukuižai.

Apeigoms ilgokai užsitęsus, 
sueigą teko trumpinti; gaila, kad 
nebuvo laiko padainuoti, pa
bendrauti ar pasidžiaugti pasiro
dymais, kuriems taip kruopščiai 
buvo ruoštasi.

Koresp.

p. VI. Šnioliui, ilgamečiui Cle- 
velando skautų rėmėjui, Pilėnų 
tuntininkas ps. V. Staškus prisega 
Ordiną už Nuopelnus.

ps. A. Muliolienė sūnui Jonukui 
ir ps.^A. Kavaliūnienė sūnui Vytu
kui užriša mazgelius po vilkiukų 
įžodžio.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Tėviškės viet-kijos (Hartforde) 
vilkiukai E. Nenortas, V. Jalins
kas, S. Dzikas ir' J. Kodis prie 
savo darbelių.

A. Dziko nuotr.

KAZIUKO MUGĖ 
HARTFORDE

Švč. Trejybės par. salėje kovo 
19 d., sekmadienį,Hartfordo skau
tų ir skaučių sukviesti apylinkės 
lietuviai suplaukė į Kaziuko mugu. 
Visiems buvo smagu prisiminti ir 
pagyventi mielais praeities prisi
minimais, pasidalinti jais su mu
gėje sutiktais seniai matytais 
draugais ir pažįstamais.

Mugė ir šiemet buvo įdomi, 
gausi skautų ir skaučių pagamin
tais rankdarbiais. Buvo malonu

AUŠROS TUNTO KRONIKA
Šv. Kazimiero pamaldose (ko

vo 5 d.) ir vėliau Kaziuko mugėje 
dalyvavo virš 60 skautų-čių.

Kovo 10 d. naktį Ingleburne 
įvyko sk. vyčiu sueiga ir įžodis. 
Įžodį davė V. Šlyteris, R. Mila- 
šas, K. Kazokas ir A. Zduoba. 
Dalyvavo ir keli anksčiau būvą 
sk. vyčių Geležinio Vilko būrelio 
nariai. Įžodį pravedė v.s. A. 
Jakštas.

JAV dainininkams St. Barui ir 
D. Stankaitytei pagerbti suruošto
je vakarienėje (24.3.72) tuntą 
atstovavo tunt. ps. B. Barkus. Jis 
įteikė,-velykinių margučių vietoje, 
parvežti St. Baro dukroms, kurios 
abi yra skautės akademikės, 

pirmą kartą matyti apkrautą vil
kiukų stalą ir juos pačius pre
kiaujančius. Neatsiliko ir paukš
tytės, su didžiausiu džiaugsmu 
pirkliavo.

Muge atidaryti pakviestas par. 
klebonas kun. Matutis. Po kaspino 
perkirpimo prasidėjo įdomi diena. 
Visus viliojo turtingi laimėjimai, 
gražūs rankdarbiai, skautų kepti 
blynai ir lietuviškai pagaminti pie
tūs. Šatrijos Židinio ratelis turėjo 
labai turtingą skanumynų stalą, 
pro kurį sunku buvo praeiti ko 
nenusipirkus.

Hartfordo sesės ir broliai nuo
širdžiai dėkoja visiems atsilankiu
siems ir prisidėjusiems prie mu
gės pasisekimo. Tikimės, vėl visi 
susitiksime kitais metais.

A. Saimininkienė

lauktuvių - po koalos lokiuką.
Kovo 26 d. egzilų skautų tarp- 

skiltinėse varžybose T. Jablonskio 
vadovaujama skiltis laimėjo II-rą 
vietą. Skiltį sudarė J. Barila, E. 
Jurkšaitis, V. Motuzas ir A. Sta- 
sionis.

Kovo 26 d. Šešupės d-vės- 
paukštytės buvo suskridusios į 
savo sueigą. Jos metu d-kė si. 
Laima Barkutė sesėms pristatė 
naują d-vės adjutantų - sesų Vidą 
Viliūnaitų, skautavusią JAV,ir ne
seniai su tėveliais persikėlusią į 
Sydnejų.

Australijos Egzilų Skautų 
s-goje Aušros tuntą atstovauja s. 
T. Rotcas. Tunto sesių atstove prie 

šios organizacijos paskirta v.s. si. 
Eglė Žižytė.

Aušros tunto vienetams šiuo 
metu vadovauja visa eilė jaunų 
vadovų: jaun. skaučių Šešupės 
d-vės draugininkė yra si. Laima 
Barkutė, adjutantė - Vida Viliū- 
naitė; skaučių Živilės d-vės va
dovė -. v.s.v. si. Danutė Šliogery
tė, adj. - v.s. kand. Violeta Maks- 
vytytė; vyr. skaučių Šatrijos Ra
ganos būrelio vadovė - v.s.v. si. 
Julija Bogušaitė. Jaun. skautų Žal
girio d-vų veda s.v. kand. si. To
mas Jablonskis, adj. - sk. Rimas 
Kabaila; DLK Gedimino skautų 
d-vės d-kas s.v. si. Jonas Bire- 
tas, pavad. - s.v. kand. si. Algis 
Jakštas; sk. vyčių Gelež. Vilko 
būrelio vadas - s.v. si. Ričardas 
Bukevičius.

AUSTRALIJOS RAJONO 
VADIJOJE

RUOŠIAMA RAJONO 25 M. 
JUB. STOVYKLA. Rajono Vadijos 
posėdyje Sydnejaus Aušros tuntui 
pavesta suruošti Rajono 25-mečio 
Jubil. Stovyklą. Stovyklos Organi
zacinio Komiteto pirm, paskirtas 
Aušros tuntininkas ps. B. Barkus. 
Į komitetą pakviesti: A. Jablons
kienė, P. Antanaitis, V. Šlyteris 
ir R. Milašas. Stovykla įvyks 1973 
m. sausio 3-13 dienomis Ingle
burne, NSW, ukrainiečių skautų 
stovyklavietėje. r

NAUJAS RAJONO IŽDININKAS. 
Buv. Rajono iždininkui ps. B. Bar- 
kui perėmus Aušros tunto vadova
vimą, rajono iždininku paskirtas 
s.v.v. si. A. Bučinskas (adresas: 
63 Oxford St., Bankstown, NSW). 
Jis taip pat eina ir rajono Tieki
mo Skyriaus vedėjo pareigas.

25 M. VEIKLOS APŽVALGA. 
LSS Australijos Rajono 25-mečiui 
paminėti, rajono vadija rengiasi 
išleisti vs B. Žalio ruošiamą kny
gą LSS AUSTRALIJOS RAJONAS. 
Knygoje pramatyti skyriai: Uždan
gai atsiskleidžiant, Pirmosios die
nos, LSS Australijos rajonas, 
Tarptautinėje arenoje, Mūsų mi
rusieji, Epilogas.

Visiems skyriams trūksta atsi
minimų, bet ypač apie pirmąsias 
dienas Australijoje bei suorgani
zuotus vienetus ant laivų. Reika
lingos datos, pavadinimai, vadovų 
pavardės, nuotraukos. Tuntininkai 
prašomi prisiųsti savo vienetų 
apžvalgas iš 1969-72 m. laiko
tarpio. Skautininko Žalio adresas: 
9 Lloyd Ave., Yagoona,NSW,2199.
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

S. Statkus 
2245 Burr Oak 
North Riversi<

ALp(LKA)3083
1972, Nr.6

i j

AR PASLAPTIS?

PER DAUG PAREIGINGAS

KAS YRA LAPE?

' Lisa Juzėnaitė(Nerijos Aidai)

Skiltininkas skundžiasi draugininkui:- Su broliu Saulium tikra bėda:' jis yra didžiausias skilties triukšmadaris, bet blogiausia su juo, kad jis nepraleidžia nei vienos sueigos!
Lituanicos tunto vilkiukas per egzaminus ps. V. Balzarui:- Lapė yra kaip vilkas, yra mergaitė ir turi gražią uodegą.

ORO SPEJIKAS

Vilkiukas atvykusiai į stovyklą aplankyti mamai sako:- Ten prie palapinės stovi mūsų stovyklos viršininkas. Jis neturi nei vieno plauko ant galvos.- Nekalbėk taip.garsiai, nes jis gali išgirsti,- sako tyliai mama.- Tai ką, mama, ar jis apie tai dar nežino? - klausia nustebus vilkiuką^.

KAS MAN NEPATINKAMan nepatinka su berniukais būti, nes tada mes turim daryti pasirodymus. Aš nesuprantu, kodėl mes turim būti su berniukais,kai mes esame mergaitės.

Vieną amerikiečių draugovę, stovyklavusią Dakotos miškuose, kasdien lankydavo senas indėnas. Skautai jį vis klausdavo, koks bus oras.- Koks šiandien bus oras?- Bus gražu, saulėta.Taip ir būdavo.- O koks oras bus šiandien?- Bus audra, smarkiai lis.Taip ir atsitikdavo.Antros savaitės pabaigoje, užklaustas apie orą, -indėnas atsakė nežinąs.- Tai kas atsitiko?- Mano tranzistorinis radijas sugedo, - atsakė ra- ĮŲĮ i U ą _/*✓..( /
šjo vyTfTįftyUcrr

gp. 7 41,274
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