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Visi - lietuviai:
ir atvykę ir čia gimę

Minėjimų ir sukakčių prasmė - 
apžvelgti nueitą kelią, atliktus 
darbus, sustoti bei pasitikrinti, ar 
buvome ir ar dabar esame ištikimi 
kilniems idealams, kuriems įpa
reigoja mūsų tauta ir organizacija. 
Rodos, kas tie 55- eri metai, tai tik 
akimirka prieš amžinybę. 0 vis 
dėlto prabėgęs laikas mums 
brangus ir reikšmingas, nes daug 
pasako šiai dienai ir bus svarbus 
tolimesniam rytojui.

Neminint čia per 55-rius metus 
Lietuvių Skautų Sąjungos atliktų 
darbų ir jos siekimų, šiandien nors 
iš tolo pravartu paliesti tuos 
dalykus, kurie glaudžiai rišasi su 
mūsų sąjungos didžiaisiais įsipa
reigojimais Dievui, Tėvynei, 
Artimui. Šiuo metu mums 
skautams yra skirta pareiga - 
tikras žvilgsnis į pavergtą tėvynę.

Gerai žinom, ką reiškia kasmet 
minima Vasario 16 d. šventė. Ji 
verčia mus prisiminti ne tik 
lietuvio didvyrio kovas ir pastan
gas, siekiant Lietuvai vėl atgauti 
prarastąją laisvę, bet ir prisiminti 
tuos laikus, kada Lietuva jau 
tryliktajame amžiuje, pradedant 
karaliaus Mindaugo viešpatavimu 
(1253 m.), per daugelį šimtų metų 
buvo nepriklausoma, galinga ir 
garsi valstybė Europoje.

Narsių ir ištvermingų mūsų 
prosenelių būta senovėje. Ne be 
reikalo Lietuva pavadinta didvyrių 
žeme. Todėl argi ne garbė mums 
jos palikuonimis vadintis? Lietu
viais esame mes gimę, kaip sako 
dainos žodžiai, bet ar norime jais 
būti dabar?

Likti prie savos tautos ir kalbos 
tai kiekvieno gero tautiečio natū
rali, vertinga ir būtina savybė 
asmeniniam ir bendruomeniniam 
gyvenime. Kažkas apie tautos 
atsiskyrėlius ir tuos, kurie savo 
vardo ar kilmės išsižada, yra 
pasakęs: “Istorija visuomet tave 

suras ir sugrąžins ten, iš kur tu esi 
pabėgęs”. Todėl garbingam lie
tuviui nėra kitos išeities, kaip būti 
tuo, kuo esi.

Mūsų dalyvavimas ir priklau
symas Lietuvos Skautų Sąjungai 
rodo, kad esame sąmoningi lietu
viai ir pritariame pagrindiniams 
jos uždaviniams - lavintis ir 
veikti, kad būtume naudingi savo 
tautai bei visuomenei, iš kurios 
išėjome ir kurioje dabar esame. 
Ugdydami savo asmenybę lietu
viška dvasia, mes neiname 
pasroviui, bet tampame atspa
resni. Jubiliejiniais metais pras
minga dar kiekvienam patikrinti 
savo nusiteikimus ir paklausti, kas 
aš esu ir kokiu keliu aš einu dabar? 
Laikas ir sąlygos diktuoja naujus 
būdus ir priemones, taip pat ir 
naujų uždavinių suteikia ateičiai. 
Todėl šiandien, tvirtai laikantis 
svarbiųjų skautijos principų ir 
nesustojant prie jau išbandytų 
metodų, ar nereikėtų paieškoti ir 
naujų? Tačiau šviesesnei mūsų 
skautijos ateičiai kurti dabar - šių 
dienų mūsų jaunųjų idealistų 
uždavinys.

Lietuva norėtų, kad visi prisi
dėtų savo darbais jos labui. Ir ne 
savo žemėje gyvenant galima būti 
naudingais savo tėvynei.

Yra pasaulyje milijonai be
raščių, kuriems knyga ar laikraš
tis neprieinama arba nereikšmin
ga. Mes lietuviai skautai- tės 
esame laimingesni, nes mokame 
skaityti ir rašyti. Ir tik nuo mūsų 
pačių priklauso, ar naudojamės 
spausdintu žodžiu ar ne.

Be kitų jau dabar minimų, 
sukakčių, greit švęsime ir Skautų 
Aido 50 metų jubiliejų, nes jis iš
vydo pasaulį 1923 m. kovo 15 d. Jo 
seni pageltę puslapiai daug pasako 
apie jo paties ir apie LSS- gos 
nueitą kelią Nepriklausomoj Lie
tuvoj ir tremties metais. O dabar 
Skautų Aidas rodo gana judrų 
LSS- gos gyvenimą išeivijoje. Kai 
kurių buvo klaidingai galvota, kad 
šis laikraštis tinka tik vaikams 
pasiskaityti. Bet dabar visi mato, 
kad tai netiesa. Jis įvairiu turiniu 
įdomus ir naudingas bet kokio 
amžiaus jaunuoliui. “Sk. A.” gali 
sužadinti norų kiekvieną ne tik 
skaityti, bet jame ir dalyvauti, 
savo kūrybinius gabumus išbandy
ti. Mūsų skautiškosios spaudos 
stiprinimas, jąja domėjimasis ir 
palaikymas turėtų būti visiems ir 
visada, o ypač sukaktuviniais 
metais vienas didžiausių šio meto 
uždavinių išeivijoje.

Skautų Aidas laukia visų, visų!

v.s. O. Rozniekienė
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Vienas kitatautis norėjo lietu
viams pasakyti, ką jis jaučia, 
susipažinęs su lietuvių tauta, jos 
kultūra ir istorija, sužinojęs, kad 
kraštas nelaisvėje. Galėjo skaityti 
ilgiausią paskaitą ar paruošti 
stambų straipsnį, bet parašė tik 
paprastą sakinį: “Mintis yra laisva 
kaip paukštis”.

Manau, kad kai kurie, išgirdę 
laisvę, surištą su paukščiu, prisi
mins Vinco Krėvės- Mickevičiaus 
“Dainą apie arą”. Joje aukštų 
kalnų erelis blaškosi ir daužo savo 
sparnus į narvo kraštus, norėda
mas būti visados laisvas, nepa
siduodamas kaip žąsis, kuri tik 
ryja šeimininko duodamą maistą. 
Ir taip visados lieka tas paukščio 
simbolis - kuris laisvai skraido po 
erdves, ramiai plačiais sparnais 
plasnodamas, saulės tarp baltų 
debesų melsvo dangaus apšviestas. 
Ir mes sakome: “Paukščio sparnus 
kad turėčiau”.

Mūsų dainose ir pasakose gegutė 
praneša liūdną žinią, greitasis 
sakalas atneša naujienų, broliai 
pavirsta juodvarniais, “burkuoja 
balandis po langu”. Gražiosios 
gulbės ar taip mėgiami gandrai iš 
Lietuvos skrenda į tolimas šalis 
žiemai, o pavasarį sugrįžta, su
grįžta namo, kurdami savo šeimy
nas metai po metų tame pačiame 
lizde. Laisvė ir jiems ir mums, 
žmonėms, brangi. Dailininkas M. 
K. Čiurlionis vaizduoja ir Vytį ne 
jojantį ant žemės, bet skrajojantį 
(ir koks gražus jo paveikslas iš 
ciklo “Pasaka” - paukštis ir mažas 
vaikas su piene).

Todėl ir Lietuvoje, valdomoje 
svetimųjų, lietuviai, kiek gali, 
leidžia savo mintims skrajoti ne tik 
savo širdyse, bet ir mene, lite
ratūroje, poezijoje, dainose, 
mintyse - kiek tik jos pasiekia. 
Taip ir išeivijos lietuviai, ypač 
jaunieji, gali prisiminti tuos 
paukščius, skrendančius aukštai, 
aukštai, rodančius, kad žmogus 
siekia to, kas yra aukštai, dėl kc 
verta kovoti, viltis, svajoti, net, 
kai reikia, kentėti.

v.s. Antanas Saulaitis, SJ M.K Čiurlionio paveikslas ’’Pasaka”
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KAIP ATSIRADO VARPAI
Varpų praeitis labai įvairi ir 

įdomi. Keturi tūkstančiai metų 
prieš Kristų kiniečiai cimbolais 
pranešdavo apie susirinkimus ir 
pavojus. Tai buvo metalo lėkštės, 
kurios, metaline lazda paliestos, 
garsiai skambėdavo. Vėliau Kini
joje buvo skambinama geležiniais 
varpais, pakabintais šventyklose. 
Vietoje metalinės lazdelės vartojo 
plaktukų.

Indija puošdavo savo gongus ir 
varpelius gražiais raštais,kuriais 
dar ir šiandien ne be priežasties 
žavimės.

Japonijoje taip pat gamindavo 
gražius varpus iš bronzos tikybi
nėms apeigoms ar šiaip žmonėms 
pasidžiaugti. Ir šiais laikaia ja
ponai puošia savo darželius var
peliais arba metalo vamzdeliais, 
kurie, vėjo judinami, skamba.

Ne visi varpai turėjo šerdį - 
varpo kankalų. Buvo medinių var
pų su keliais, net astuoniais kan
kalais.

Afrikoje čiabuviai princai pra
nešdavo apie savo atvykimą gele
žiniais varpais, nešamais prieš 
iškilmingą procesiją.

Manoma, kad Europoje varpais 
tebuvo pradėta skambinti krikš
čionių eroje.

Puoduko pavidalo varpai tepa
sirodė ketvirtajame šimtmetyje 
ir kvietė krikščionis maldai. Ir 
šiais laikais ranka ar elektra 
skambinami varpai gaudžia mies
tuose ir kaimuose, kur yra bažny
čių. Varpai pradeda dieną ir už
baigia ją; jie skambina žmogui 
mirus. Kartais iš bažnyčios bokš
to pasigirsta varpų garsų giesmės.

Viduramžiais ir dar neseniai 
varpai pranešdavo apie kilusįgais- 
rą ar kitą katastrofą, jie praneš
davo taip pat apie džiaugsmingus 
įvykius: valdovo gimimą arba nau
juosius metus. Gatvės pardavėjai 
kartais skambindavo varpeliais, 
norėdami atkreipti į save pirkėjų 
dėmesį.

Tik XIII šimtmety pradėjo ga
minti didžiulius varpus, kuriuos 
įkeldavo į specialias varpines. 
Varpinių būdavo ir Lietuvoje šalia 
bažnyčios šventoriuje arba šiaip 
prie įėjimo į šventorių. Varpai 
būdavo išj idinami, kad suduotų į 
kabantį kankalą. Tačiau per didelių 
varpų - jie gali sverti 14,27 ir 
net 80 tonų - negalima įsupti: į 

1 juos suduodama.
Laivuose varpas atstoja laik- 

I rodį.
Gyvulius iš senų laikų puošda

vo varpeliais, kad būtų lengviau 
juos surasti, ypač jiems paklydus 
kalnuose.

Kada žmonės važiuodavo ro
gėmis, arklių vežlankius arba jų 
pavalkus puošdavo metaliniai ar
ba mediniai varpeliai, kurie gra
žiai derinosi su žiemos nuotaika 
ir buvo toli girdimi.

Šiais laikais pigiau ir patogiau 
įtaisyti elektrinius varpus arba 
net įgrotas varpų muzikos plokš
teles. Bet kažkaip žmonių klausa 
ir vaizduotė visuomet žavėjosi 
tikrais varpais. Jų garsas buvo 
panašus į žmogaus balsą ir įkū
nijo žmonių viltis ir troškimus. 
Jie aidėjo jų širdyse ir keldavo 
jas į padanges, nes, nematomi 
jų garsas tartum atplaukdavo to
lybėmis.

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se žinomiausias varpas yra Lais
vės Varpas Philadelphijoje. Jis 

, vadinamas Laisvės Varpu,kadangi 
juo sušaukė piliečius 1776 metų 
liepos 8-ąją dieną pranešti, kad 
Nepriklausomybės Deklaracija 
priimta liepos 4 dieną.

Įrašas varpe yra: Skelbk lais
vų visame krašte visiems jo gy
ventojams. Įrašas paimtas iš Sv. 
Rašto ir nebuvo taikytas Nepri
klausomybės skelbimui, nes pats 
varpas buvo Įledytas Anglijoje 
1752 m. ir vėliau perliedytas Phi
ladelphijoje. Varpas skambėjo 
kasmet iki 1835 m., kada jis įski
lo per Jono Marshalio laidotuves.

Varpas pradžioje buvo Nepri
klausomybės Namų koridoriuje, o 
1944 metais Pennsylvanija išleido 
keturis milijonus dolerių tiems na
mams perdirbti ir sukurti varpui 
tinkamą aplinką.

Lietuva irgi turėjo Laisvės 
Varpą, kurį jai dovanojo Amerikos 
lietuviai. Nuliedyti varpą pagal 
Philadelphijos Laisvės Varpą ir 
padovanoti jį Lietuvai buvo suma
nyta Amerikos Lietuvių Seime 
Chicagoje 1919.VI. 8-11 dienomis. 
Visose Jungtinės Amerikos Vals
tybių lietuvių kolonijose buvo ren
kamos tam reikalui aukos, kurias 
tvarkė advokatas Jonas Bagdžiū- 
nas - Borden. Entuziazmas buvo 

. didelis: Lietuva buvo atgavusi ne

priklausomybę, ir varpas turėjo 
išreikšti Amerikos lietuvių didelį 
džiaugsmą.

Varpas svėrė 1200 svarų. Vie
name jo šone buvo Vytis, įrašas - 
Lietuvių Seimas Amerikoje Lietu
vai, Chicagoje 1919.VI. 8-11 ir 
"O, skambink per amžius vai
kams Lietuvos, tas laisvės never
tas, kas negina jos".

Šie gražūs, reikšmingi žo
džiai buvo B. K. Balučio, žinomo 
Amerikos lietuvio (jis prieš ke
lerius metus mirė Anglijoje, kur 
buvo Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris).

Laisvės Varpas pasiekė Kau
nu 1922.1.12, kur buvo dėkingų ir 
džiaugsmingų žmonių įkeltas į 
Karo Muziejaus bokštą. Varpu bu
vo skambinama per ypatingas iš
kilmes - pvz., Naujųjų Metų išva
karėmis ir, žinoma, visuomet Va
sario 16 dieną, kada tūkstantinė 
minia dalyvaudavo apeigose.

Pastačius naują Karo Muziejų, 
Laisvės Varpas buvo perkeltas į 
bokštą - varpinę, sujungtą su di
džiuoju muziejaus pastatu.

Laisvės Varpas, kaip ir krašto 
vėliava, yra daugiau kaip negyvi 
daiktai: jie išreiškia, kas žmo
nėms brangiausia. Jie kelia žmo
nėse meilės ir ištikimybės jaus
mą, guodžia ir drąsina, šaukia 
prie savęs susikaupti ir semtis 
stiprybės.

P.P.

Amerikos lietuvių Lietuvai pa
dovanotas Laisvės Varpas.
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Gruodžio 16 d., tuoj po šešta
dieninės mokyklos, Kernavės 
tunto skautės rinkosi Jaunimo 
Centre ruoštis tradicinėms Kū- 
čioms. Salėje sudėjome stalus, 
papuošėm eglutę ir ėjom tvarkyt, 
indus. Aš su savo draugėmis nu
lipau į rūsio virtuvę, sudėjom 
indus ir ruošėmės nešti juos į 
viršų. Tuo laiku atėjo tėvas 
Kijauskas, S.J. ir pasiūlė užvežti 
indus elevatoriumi. Labai apsi
džiaugusios, įlipom į elevatorių, 
įstūmėm vežimėlį su indais.

Durys užsidarė, elevatorius 
pakilo keletą pėdų ir sustojo. 
Spaudinėjome mygtukus, bet 
nieko neįvyko: elevatorius neju
dėjo, durys nesidarė. Tėvas 
Kijauskas buvo vienintelis, kuris 
turėjo raktą ir galėjo atidaryti 
duris, bet jis sėdėjo elevatoriuje 
su mumis, o raktas tiko tik iš lauko 
pusės.

Neprisišaukėm pagalbos, nes 
niekas nematė ir nežinojo, kad 
mes į elevatorių sulipom. Galvo
damos, kad gal dar ilgai čia teks 
būti, sutūpėm ant grindų ir 
pradėjom galvoti, kaip praleisti 
laiką: ar dainą sudainuoti, ar pa
šokti, ar tik šiaip sau kalbėtis. 
Tėvas Kijauskas vis baugino, kad 
čia turėsime praleisti ir naktį. 
Kaip? Kunigas ir mes trys kerna- 
vietės vos tik stovėti vietos 
turėjome. Iš pradžių dėl nakvynės 
pasijuokėm, bet po kokio pusva
landžio tikrai pradėjom rūpintis.

Visos tikrai išsigandome. Tyliai, 
susispaudusios atsisėdom ani

6

grindų ir kantriai laukėm, nors 
nežinojom ko.

Po 43 minučių mūsų šūkavimus 
ir daužymą į elevatoriaus sienas 
išgirdo kun. A. Kezys. Jis per 
trečio aukšto angą skautišku 
vikrumu išjudino virves ir nuleidc 
elevatorių žemyn. Paskui radęs 
kažkur kitą raktą mus išvadavo.

Buvome laimingos, o mūsų 
kojos sustingusios. Vėl suėjom prie 
indų. Nors užtruko ir ilgiau, bet 
visus indus iš rūsio į salę užnešėm 
laiptais mes pačios. Kūčios įvyko 
laiku.

Indrė Toliušytė, 
Skruzdžių skilt- kė

Labai seniai gyveno maža 
mergaitė. Turėjo ji gražiausias 
geltonas kasas. Jos oda buvo 
balta, kaip bangų puta, o akys 
buvo tokios mėlynos, kad 
mėlynesnių visoje šalyje negalė
tum rasti. Vardas jos buvo Baltija.

Tėvams mirus, ji gyveno su 
keturiais broliais. Jie visi ją mylėjo 
ir norėjo kuo geriausiai išauginti.

Vieną dieną Baltija nuėjo į jūrą 
pasimaudyti. Pasimaudžius, atsi
sėdo ant smėlio ir išpynė savo 
šlapias kasas, kad išdžiūtų. Po 
kiek laiko ji pamatė, kad atjoja 
būrys vyrų. Jų tarpe buvo jaunas 
karalaitis Gintaras. Karalaitis 
buvo nustebintas jos grožiu ir tuoj 
pat ją pamilo. Bet Baltija, pama
čiusi būrį vyrų, skubiai ėmė bėgti 
namo. Kai vyrai prijojo tą vietą, 
kur Baltija sėdėjo, ten tik 
kaspinas gulėjo. Nusiminė karalai
tis Gintaras, kad nesuspėjo su ja 
pasikalbėti. Užsirišęs jos kaspiną 
ant kaklo, liūdnas nujojo į pilį.

Praėjo daug metų. Baltija tapo 
dar gražesnė. Trys jos broliai jau 
buvo vedę, o Baltija gyveno su 
pačiu jauniausiuoju.

Vieną kartą Baltija prisiminė 
aną įvykį prie jūros ir nuėjo tos 
vietos aplankyti.. Tą pačią dieną 
Gintaras, dabar jau karalius, 
nusprendė nujoti pajūrin. Užsirišo 
tą seniai ten rastą kaspiną ant 
kaklų ir išjojo.

Išsimaudžius, Baltija vėl atsi
sėdo ant smėlio išsidžiovinti savo 
kasų. Kad neišgąsdintų mergaitės, 
karalius Gintaras labai tyliai 
prijojo ir, nulipęs nuo arklio, 
padavė jai kaspiną. Baltija bijojo 
paimti iš jo kaspiną, nes karaliaus 
nepažino. Paskui paaiškėjo, kas 
atsitiko prieš daugelį metų. Jai 
patiko karaliaus švelnumas ir 
gerumas, ir jinai jį pamilo. Neilgai 
trukus karalius Baltiją vedė. Buvo 
labai didelės, gražios vestuvės ir 
karalius išsivežė Baltiją į savo pilį.

Baltija pilyje gyveno labai 
turtingai, bet jai ten buvo liūdna; 
ji pasiilgo savo brolių, jūros ir 
smėlio kopų. Karalius bandė ją 
kaip nors pralinksminti, bet ji vis 
liūdėjo.

Jau ruošėsi karalius vežtis 
Baltiją gimtinės aplankyti, bet 
prasidėjo didelis karas. Nebuvo 
galima net iš pilies išeiti.

Po kiek laiko Baltija susirgo ir 
mirė, ilgėdamasi savo gimtinės. 
Jos mirtį karalius taip išgyveno, 
kad ir jis netrukus mirė. Prieš 
mirdamas pavadino jos gimtąją 
jūrą Baltijos jūra, nes ji ją taip 
mylėjo.

Virginija Markevičiūtė, 
Kernavės tuntas

Prieš Kalėdas Kalėdų Senelis 
daro žaisliukus, o nykštukai jam 
padeda. Kada jis užbaigia visus 
žaisliukus, žiūri, kurie vaikučiai 
geri ir kurie blogi. Jis gali visus 
vaikučius matyti. Geri vaikučiai 
gauna žaisliukų, o blogieji 
negauna. Tu gali parašyti jam 
laišką, kad jis žinotų, kokį žaisliu
ką tau padaryti. Gali jam pasakyti 
ir krautuvėje, atsisėdęs ant 
Senelio kelių.
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Dieną prieš Kalėdas Kalėdų 
Senelis atveža žaisliukus su rogu- 
tėrtiis ir sustoja ant stogo. Nulipęs 
per kaminą, jis padeda dovanas po 
eglute, paskui eina į kitus namus 
ir vėl padeda žaisliukus po gražiai 
papuoštomis eglutėmis. Kada 
pabaigia išdalinti dovanas, eina 
gulti, nes yra vėlu.

Kai vaikučiai atsikelia, jie 
uždega eglutės lempas ir žiūri į 
dovanas. Kada tėvelis ir mamytė 
atsikelia, jie pavalgo pusryčius. 
Vaikučiai visą laiką žiūri į dovanas. 
Paskui jie pavalgo pietus. Kada 
pabaigia valgyti, vaikai nuneša 
indus ir padeda mamytei, kad 
galėtų pamiršti dovanas.

Paskui svečiai atvažiavo. Jie 
truputį pakalbėję ėjo valgyt 
Kūčias. Atsisėdo prie stalo laužė 
plotkeles ir davė kitiems. Mamytė 
atnešė silkių, agurkų, šaltų 
barščių, kukulių su pienu ir t.t. 
“Mums labai patinka silkės” - sakė 
visi vaikučiai. “Kompotas irgi 
skanus” - sakė svečiai. Pavalgę 
ėjome prie eglutės atidaryti 
dovanas. Visi dovanomis buvo pa
tenkinti, net tėveliai ir mamytės. 
Kai buvo labai vėlu, visi ėjome 
gulti. Svečiai irgi pas mus miegojo.

Ryte, kada visi atsikėlė, 
pavalgė pusryčius ir važiavom į 
bažnyčią. Vėliau vaikučiai žaidė su 
žaisliukais, tėvelis ir mamytė 
tvarkė indus, o svečiai važiavo 
namo.

Nepamirškite Kalėdų Senelio, 
jis kitą metą atvažiuos ir vėl atveš 
dovanų!

Darius Rudis, 10 metų 
Detroito Baltijos Tuntas

Staiga sustojo mūsų mašina. Jau 
grįžom iš stovyklos. Buvau jau 
atpratus nuo šito Los Angeles oro: 
pasigedau erdvės, žalumo ir tikros 
gamtos.

Prasidėjo vėl pilkas gyvenimas. 
Buvo labai nesaugu miegoti be 
sargybos, nors ir žinojau, kad 
mano brolis manęs neužpuls. Iš 
ryto negirdėjau skardaus švilpuko; 
mama pyko, kad be švilpuko 
nelipau. Pagaliau, kaldroj neradus 
ziperio, išsiritau iš lovos ir, 
nubėgus į kitą kambarį, pasislė
piau, kad nereikėtų daryti rytinės 
mankštos. Nutariau nedaryti 
vėliavos pakėlimo ir ėjau valgyti. 
Truputį prisiminiau stovyklą, kai 
nuvarė nusiprausti prieš pus
ryčius.

Po pusryčių užsiėmimai man 
labai nepatiko, nes reikėjo su
plauti pusryčių indus. Vadovai - tai
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mačiau, kad tai tikra ratininkė. 
Visas malonus įspūdis staiga dingo.

Laisvieji kramtytojai mane labai 
kankina,' nes jokiu būdu negali iš 
anksto atspėti, ką jie su guma 
darys. Čia jie ratininkai, tai vėl 
čepsininkai ar dar kitaip tą gumą

Neseniai baigiau tyrinėti gumos 
kramtytojus. Ruošiuosi įsteigti 
klubą gumos kramtytojams ste
bėti, todėl bus labai pravartu su
rinktos žinios.

Kramtytojus galima suskirstyti į 
tris rūšis: gumos čepsininkai, 
ratininkai ir laisvi kramtytojai.

Stebėti gumos čepsininkus rei
kia daug kantrybės ir gerų nervų. 
Tik atsisėsk šalia tokio kelioms 
minutėms ir išgirsi, kaip garsiai 
guma sproginėja, čepsi. Po kurio 
laiko pasidaro labai nemalonu, lyg 
vanduo garsiai lašėtų iš sugedusio 
krano. Kiekvienas mano klubo 
narys turės išlaikyti egzaminą - 
pasėdėti prie gumos čepsininko 
bent 30 minučių.

Gumos ratininkas pamažu suka 
gumą burnoje ratu. Pirmasis, 
mano sutiktas, gumos ratininkas 
buvo graži mergaitė, kuri plaukė 
nuo laiptų viršaus žemyn, pasi- 

yra mano tėvai - išvažiavo į darbą. 
Rytmetinės inspekcijos nebuvo, 
tai lovos neklojau. Tolimesnėj 
dienotvarkėj nutariau panaudoti 
telefoną. Linija buvo užimta, 
atrodo visi užsiėmę.

Atėjo poilsio laikas. Po vargi
nančio pusdienio reikėjo pailsėti. 
Lovos dar nebuvau pasiklojusi, tai 
nutariau nuvirst ant sesers lovos. 
Prasnaudžiau užsiėmimus. Ka
dangi vėliavos nebuvau pakėlusi, 
tai nebuvo ko nuleisti. Laukiau 
lankymosi laiko - niekas neap
lankė...

Grįžo “vadovai” iš darbo. Iš 
karto prasidėjo inspekcija ir 
užsiėmimai, ir visos dienos 
subruzdimai.

Po tokios sunkios dienos 
nutariau laužo nedaryti. Per langą 
pasirodė, kad “atėjo naktis”.

Nusprendžiau nesipriešint pil
kam gyvenimui, bet įkristi į jo 
pilkas vėžias ir svajoti apie atei
nančios stovyklos saulėtas dienas.

si. Ilona Bužėnaitė 
Los Angeles

kramto. Kiekvienas kramtytojas 
prisiekdinėja, kad guma padeda 
geriau koncentruotis, išvalo dan
tis, erzina kaimynus ir dar kitokių 
gėrybių teikia.

Jeigu kuris mano klubo narys 
pradės gumą kramtyti, aš turiu 
porą patarimų, kaip šio papročio 
atsikratyti:

1. Kramtydamas gumą, atsistok 
prieš veidrodį ir gerai pasižiūrėk į 
save.

2. Paprašyk dantistą, kad su
rakintų tavo žandus vielom, tada 
jie galės pailsėti nuo per ilgo 
kramtymo.

Kazytė Brazdžionytė, 
“Kernavės” tuntas
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KAIP VEIDRODĮ

plonų krūminių berželių
aprėmuotą

išraizgytą melsvą kvadratą
pasikabinu

kaip veidrodį

nuo šio snigimo
susigiminiuoju su
seniai atidėta svajone

nedrebėti šaltyje,
koks jis bebūtų

TAI TIK SUTAPIMAS

tai tik sutapimas,
kad išaušo, saulei pasirodžius

galėjo būti visai kitaip:
amžina prietema
arba tamsos- šviesos žaidimas,

it sapno prieš pat pabudimą

NORS KELIAS BUVO 
PAŽYMĖTAS

nors kelias buvo pažymėtas, 
nors ženklai buvo aiškiai palikti,

nenorėjau juo sekti 

sankryžoj kitur pasukau

JEI ŠIEMET

jei šiemet nukirsi medį, 
kitais metais
saulė per anksti įkais, 
ir negalėsime kalbėtis 
pumpurais

ne į šiaurę, ne į pietus, 
ne horizonto linkme,

bet ten, kur neišskaitomi šešėliai 
kilimus žemei audžia

ps. Marija Saulaitytė

EMAUS

Dar pabūki.
Kol priprasim, 
kol atsiplėšim nuo namų, 
pastogių, vietų 
ir daiktų, 
kuriais atrandame save.

Mes nemokame 
dangum dalintis.
Mums reikia 
medžio ir plytų 
ir prie žemės pritvirtintų 
pamatų, 
kad būtume 
tėvai ir sūnūs.
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BŪDAS GAUTI
VANDENS 
DYKUMOJE

Normaliomis temperatūros są
lygomis žmogus be gėrimo' gali 
gyventi neilgiau, kaip 10 dienų, 
bet aukštesnė temperatūra (apie 
120 F) šį laikotarpį sutrumpina 
iki dviejų dienų. Tačiau kai kada 
galima šią aukštą temperatūrą pa
naudoti vandeniui iš žemės iš
čiulpti. šiam tikslui reikalinga tik 
paprastas plastikos lapas, kastu
vėlis duobei iškasti ir puodukas 
kondensuotiems vandens lašams 
surinkti.

Beveik bet koks permatomos 
plastikos lapas, maždaug 6x6 
pėdų didumo, tinkamas naudoti, 
tačiau rekomenduojama "Tedlar" 
plastika. Vandens lašai geriau su
teka į puoduką ir jų mažiau pra
randama, naudojant šią rūšį, vie
toj paprastos polyethylene. Nau
dojant pastarąją, kuri yra gana 
plona, reikia būti atsargiam, kad 
jos nesuplėšytum. Ją saugiau nau
doti sulenkus dvigubai. Bet 
polyethylene plastikos geroji ypa
tybė yra ta, kad ji labai lengva, 
patogi įpakuoti į kuprinę.

Vandens distiliatorius yra la
bai paprastas: iškasama duobė (24 
iki 30 colių gylio ir 36 iki 42 co
lių diametro viršuje), kaip paro
dyta brėžinyje. Duobės krantai vir- 
šutinius*šešis colius turi būti kiek 
galima statesni, o giliau kasant 
bandoma padaryti galimai didesnį 
paviršių.

Puodukas pastatomas duobės 
centre; naudoti virimo puodą, tuš
čią kavos dėžutę arba net iš aliu
mininio ar vaškuoto popieriaus su
suktą indelį.

Iškasus, duobė uždengiama 
plastikos lapu, paliekant plastiką 
gana laisvą, o iškasta žemė supi
lama ant plastikos kraštų. Apkaup- 
ta žemė laiko plastiką vietoje ir 
neleidžia vandeniui išgaruoti. Ma
žas akmenėlis ar sauja žemės už
dedama ant plastikos, ją įtempiant 
taip, kad plastikos žemiausia dalis 
būtų porą colių virš puoduko.

Geriausias laikas distiliatorių 
statyti yra ankstyvas rytas. Sau
lės spinduliai praeina pro plastiką, 
pavirsta į šilumą ir išgarina drėg
mę. Orui prisisotinus vandeniu, 
garas pradeda kondensuotis į la
šelius ant apatinės plastikos pu
sės. Lašeliai vis didėja ir pradeda 
riedėti žemyn ir lašėti į puoduką. 
Dažniausiai užtrunka apie valandą 
ar ilgiau, kol kondensacija prasi
deda, bet pradėjus lašėti,procesas 
tampa gana greitas.

Vandens kiekis priklauso nuo 
duobės drėgnumo. Todėl kiekybę 
galima pakelti, dedant į duobę 
vandens turinčių augalų. Dykumo
je galima šiam tikslui naudoti ma
žais gabaliukais sukapotus kaktu
sus. Duobės vieta irgi yra svarbu, 
nes nuo to taip pat priklauso van
dens kiekybė. Jeigu įmanoma, duo
bė turėtų būti kasama slėnyje ar 
griovyje, kur normaliai žemė yra 
drėgnesnė.

Gautasis vanduo yra distiliuo
tas, švarus ir tinkamas gerti. Jo 
skonis keistokas: galima sakyti - 
visai beskonis; tai yra distiliuoto 
vandens ypatybė.

šis būdas taip pat gali būti 
naudojamas iškylaujant kalnuose, 
medžiojant ar kitur. Atsargiai 
išimant puoduką, ta pati duobė 
naudojama kasdien, kadangi į pa
viršių drėgmė nakties metu vėl 
pakyla iš požeminių šaltinių. \

("Perkūnsargis")

Garsieji 
Lituanicos 
tunto 
meisteriai 
šiais metais 
Kaziuko Mugei 
pagamino 
tokiu 
koplytėlių —
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PROFESORIUS STEPONAS

KOLUPAILA
Sakoma, kad didžios idėjos 

dažniausiai patraukia jaunuolius. 
Tačiau būna ir išimčių. Štai 1933 m. 
į skautų eiles Lietuvoje, Kaune, 
įstojo 40 metų sulaukęs Vyt. 
Didžiojo universiteto profesorius 
Steponas Kolupaila. Šis mokslo 
vyras, kartu ir didelis visuome
nininkas, entuziastas keliautojas, 
žurnalistas (savo straipsniais 
talkinęs spaudai, dirbęs redakto
riaus darbą), davė skauto.įžodį, ir 
jo talka bei paskatinimas Lietuvos 
kraštą pažinti, po jį keliaujant, 
atnešė skautų organizacijai daug 
naudos.

Gimęs 1892 m. rugsėjo 14 d. 
Tuminiškėse, 1911 m. baigė Min
taujos gimnaziją aukso medaliu. 
Įstojęs į Maskvos geodezijos insti
tutą ir sėkmingai baigęs studijas, 
pakviestas ruoštis profesūrai. 
Pasirinkęs mokslo specializavimosi 
sritimi hidrometriją (vandens 
matavimo mokslą), būdamas vos 
26 metų, parašė ir išleido knygą 
“Hidrometriją”. 1919 m. - Maskvos 
geodezijos instituto profesorius.

Tuo metu Lietuva, lyg mažas 
daigelis iš karo metu nualinto 
dirvožemio, ryžtingai stiebėsi į 
naują, laisvą gyvenimą. Jaunąjį 
profesorių traukte traukė grįžti į 
savo tėvynę, ir 1921 m. jis su 
šeima jau Lietuvoje. Čia tuojau 
įsijungia į aukštųjų mokyklų 
dėstytojų eiles Dotnuvoje ir 
Kaune. Šį darbžį sėkmingai dirbo 
22 metus. 1940 m. Vytauto Di
džiojo universitetas Kaune suteikė 
jam inžinerijos daktaro laipsnį.

Be labai intensyvaus ma inio 
darbo, prof. S. Kolupaila prisiėmė 
ir nemažai administracinių parei
gų, o taip pat buvo, kaip minėta, 
ir kelių draugijų pirmininkas bei 
valdybų narys, k.a.: Lietuvos 
Geografijos Draugijos, Lietuvių - 
Švedų Dr- jos, Lietuvių - Ameri

kiečių Dr-jos, Kalinių globos 
Soterijos Dr-jos ir Lietuvos foto 
mėgėjų dr- jos. Ne vieną kartą jam 
teko atstovauti Lietuvai įvairiose 
hidrologinėse konferencijose ir 
savo specialybės reikalais lankytis 
daugelyje Europos kraštų, o taip 
pat Amerikoje ir Kanadoje. Jo 
mokslo studijos pasirodė 10 kalbų. 
Be to, yra redagavęs mokslinius 
žurnalus, almanachus, savo 
straipsniais reiškęsis spaudoje, 
rašydamas technikos ir gamtos 
klausimais.

Jo judri, patraukliai optimis
tiška asmenybė buvo akstinas 
visada apie jį besispiečiančio 
jaunimo. Gal kaip tik dėl jo entu
ziazmo, didelio noro keliauti, su 
visais Lietuvos kampeliais, upe ar 
ežeru susipažįstant, prof. S. 
Kolupaila buvo laukiamas svečias 
kiekviename skautų vienete. 
Greitu laiku įsitraukė ir į platesnę 
skautišką veiklą; po skauto vyčio 
įžodžio - skautininko laipsnis, po 
to - darbas vyriausioje Skautų 
Sąjungos taryboje.

Su visa tautiečių banga pasi
traukusio iš Lietuvos profeso
riaus, skautininko kelyje - tos 
pačios gairės. Sunkios dienos ir 
netikros ateities perspektyvos 
nepakeitė jo entuziazmo, neap
temdė optimistiškos šypsenos jo 
veide. Vokietijoje, Kempteno 
pabėgėlių stovykloje begyvenda
mas, vėl steigia, dėsto akademi
niuose technikos kursuose, 
UNRRA- os universitete Munche- 
ne. Jį ypač traukė jūrinis skauta- 
vimas, todėl jo talka ir patarimais 
tuo laikotarpiu jūrų skautai 
daugeliu atvejų naudojosi.

Nuo pat atvykimo į JAV profe
sorius S. Kolupaila dėstė Notre 
Dame universitete. Ir Lietuvoje ir 
čia vis rūpinosi išauginti pajėgių 
akademikų. Dėstymo metodas 
buvo panašus į vad. “work- shop” 
metodą. Didele dalimi darbai buvo 
atliekami laboratorijoje. Įgimtas 
pedagogiškumas atnešė labai gerų 
vaisių. Tai liudija didelis skaičius jo 
buvusių studentų ir bendradarbių. 
Našiai talkino Lietuvių Enciklope
dijai, redaguodamas joje hidro
grafijos - hidrologijos skyrių, 
parašydamas šimtus straipsnių.

1964 m. balandžio 9 mirtis 
sustingdė šio darbštaus moksli
ninko, skautininko šypseną; ne
baigtais darbais užverstas paliko jo 
darbo stalas.

Prof. S. Kolupailos įnašas į 
skautiškąją veiklą yra didelis ir 
keleriopas. Būdamas didžiausiu 
Lietuvos upių ir ežerų žinovu ir 
keliautoju, šią mintį piršo ir 
skautams. Jo ruoštose ir vadovau
tose baidarių kelionėse Nemunu, 
Nerimi iki pat Kuršių marių 
daugelis jūrų skautų ir Korp! 
VYTIS narių yra gavę savo 
“pirmąjį krikštą”. Daug patyrimo, 
džiaugsmo ir gražių išgyvenimų ne 
vienam mūsų jųrų skautui tos 
kelionės yra suteikusios. Prof. S. 
Kolupailos nuomone, šios kelionės 
Lietuvos vandenų keliais turėjo 
turėti ir kitą paskirtį: lankomų 
vietovių ir jų gyventojų pažini
mas, nutautusių vietovių atlietu- 
vinimas, skautiškojo patyrimo 
pritaikymas praktiškai arba esant 
pavojuje, jau nekalbant apie 
žavėjimąsi savo krašto aplinkos 
grožiu. Be to, baidarės, kuriomis
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skautai šiose kelionėse plaukdavo, 
beveik visada būdavo jų pačių 
darbo. Išvykos dažniausiai buvo 
ruošiamos “Skautų Aido” vardu.

Būdamas didelis fotografavimo 
mėgėjas, skautininkas S. Kolu
paila yra padaręs nepaprasto 
grožio nuotraukų įvairiuose Lietu
vos kampeliuose ir daugelį skautų 
pamokęs fotografijos meno. Jo 
Lietuvos vaizdų rinkinį sudarė net 
12 tūkstančių negatyvų. Galime 
tvirtinti, kad skautininkas S. 
Kolupaila sėkmingai “paskiepijo” 
skautus (o kartu ir daugelį lietu
vių) savo krašto pažinimo dvasia!

Jo asmenybės bruožas 
nuostabus darbštumas, pagalba 
kiekvienam, talkos pasiūlymas, 
mokėjimas toleruoti kitų nuomo
nes, principingumas, džentelme
niškumas, visada bus ryškūs ir 
verti įsisavinti kiekvienam skau
tui.

Principingumas skauto gyve
nimo kelyje yra tasai kelio 
ženklas, kurį sekdamas visada 
“pareisi namo”. Skautybė ne
sensta; jos dvasia visada jauna, 
atgimstanti kiekviename brolyje ir 
sesėje, davusiame pirmąjį savo 
įžodį. Tai įrodė ir prof. S. 
Kolupailos gyvenime nueitas 
skauto kelias; jo šypsena, gavus

Viena iš prof. S. Kolupailos 
organizuotų ekskursijų baidarėmis 
Lietuvos upėmis. 

geltoną kaklaraištį buvo tokia pat 
džiaugsminga, kaip ir 1963 m. 
balandžio 6 d. jam suruošto pa
gerbimo metu, apdovanojant jį 
Geležinio Vilko ordinu. Tais metais 
sukako 30 m. nuo jo “įšventinimo” į 
skautus ir nuo pirmos baidarių 
kelionės Kaunas- Alytus. Džiaugs
minga toji šypsena buvo dėl to, 
kad skautiškasis jo gyvenimas 
buvo davęs nuostabiai malonių, 
naudingų skautiškos patirties 
valandų ir Lietuvos skautijai ir jam 
pačiam.

Darbštus, principingas ir pa
reigingas mokslininkas ir skautas 
prof. S. Kolupaila aiškiai ir atvirai 
pareiškia savo nuomonę, skautų 
organizacijos tikslus nagrinėdamas 
rašinyje “Kodėl aš esu skautas”.

Rašant naudotasi:
1) dr. J. Gimbuto “Prof. Dr. 

Steponas Kolupaila”, Roma, 1968 
m.

2) MŪSŲ VYTIS, 1964 m. Nr. 2.
3) a.a. prof. S. Kolupailos 

laiškais, rašytais v.s. Br. Kvikliui.
4) Nuotraukos iš v.s. Br. Kviklio 

archyvo.

Sesė S.J.

KODĖL AŠ ESU 
SKAUTAS?

Skautų organizacijos tikslas - 
skatinti jaunimą auklėtis dorais 
žmonėmis, garbingais piliečiais, 
kitų žmonių broliais. Moderni, 
ypač miestų kultūra, degeneruoja 
žmogų, gadina jo sveikatą ir 
moralę. Kokia nauda visuomenei ir 
šeimai iš kūno ir dvasios paliegė
lių? Jautrus ir judrus skautas 
kovoja su visais neigiamais 
gyvenimo reiškiniais, visur ir 
visada stengiasi būti gerai nusi
teikęs, malonus kitiems, pasiruo
šęs padėti, apginti, išgelbėti. 
Baisiausią žalą žmonijai neša 
nuodingų dūmų rūkymas ir 
svaigalų gėrimas; skautas iš įsiti
kinimo pasiryžta negerti ir 
nerūkyti ir laikosi savo nusista
tymo. Tuo būdu, nenustodamas 
savo geros nuotaikos ir nežaloda
mas savo sveikatos, skautas 
optimisto akimis žiūri į gyvenimą, 
įpranta visur orientuotis, pats 
save aptarnauti, išsiskiria savo 
tvarkingumu, organizacija, su
manumu ir originalumu.

Susipažinęs su skautų organiza
cija Lietuvoje, ėmiau skautus 
skatinti keliauti mūsų upėmis ir 
ežerais, pažinti savo kraštą ir 
žmones. Dirbdamas su skautais, 
pajutau, kad geriausiai veikia 
gyvas pavyzdys. Jaunimą įtikinsi, 
kai pats negersi, nerūkysi, 
keliausi kartu su juo, nakvosi 
lauke palapinėje, gyvensi bendrais 
idealais. Ir štai senas profesorius 
duoda skauto įžodį, apsivelka 
jaunimo uniforma ir pasidaro 
tikras skautas visam gyvenimui!

Paprastai senas žmogus prisi
mena malonią auksinę jaunystę; 
mano gi maloniausi prisiminimai - 
darbas su skautais: stovyklos, 
laužai, iškylos, kelionės baida
rėmis, laukinių žmonių gyvenimas 
salose ir balose, iškilmingi paradai 
ir sunkūs žygiai, bendri vargai h’ 
džiaugsmai. Malonu ir dabar 
susitikti su buvusiais “irklo drau
gais”, malonu matyti, kaip 
tęsiamas didžiai naudingas skautų 
organizavimo darbas išeivijoje. 
Tikiu, kad mes dar susitiksime ir 
pasisveikinsime irklo saliutu! 
Budėkime!
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VYRIAUSIU SKAUTININKIU PĖDOMIS

Kiekvienos paukštytės lietuviš
kasis katekizmas - žinoti, su
prasti, jausti, kas ji yra, kodėl čia 
gyvena, kuo skiriasi nuo kitų 
tautų; tas skirtybes ugdyti, jomis 
reikštis, sąmonėti, kad turėtų 
duomenų ir gyvos dvasios būti 
vadove.

Juoze Vaičiūnienė,_ 
■4^- Vyriausia Skautininke 1946

MINTYS MĄSTYMO DIENAI

STIPRĖKIMEDVASIOJE, kad 
būtume tvirtos savo siekimuose.

NEBIJOKIME SUKLYSTI, nes 
per klaidas mes mokomės.

NEBIJOKIME NUKENTĖTI, 
nes per kančias mes tobulėjame ir 
tampame teisingesnės.

NESIGĖDINKIME AŠARŲ, 
nes per jas mes pasidarome 
jautresnės ir švelnesnės kitiems, 
išmokstame kitus suprasti ir 
atjausti.

DRĮSKIME PASISAKYTI kas 
mums miela, gražu, brangu.

GINKIME SAVO ĮSITIKINI
MUS, būkime energingos ir už
grūdintos, nuolat žengiančios 
pirmyn ir mokančios surasti S A VO 
LIETUVIŠKĄ KELIĄ.

fil. dr. D. Kesiūnaitė, 
Vyriausia Skautininke 1952

Lietuvių tauta yra lyg milžiniš
kas ąžuolas, savo šakomis, 
šakelėmis šiuo metu apgaubiąs 
viso pasaulio žemynus taip, kad 
kiekviena jo šaka, kiekviena jo 
atžala ima sultis iš tos pačios 
Lietuvos žemės, kad augina tuos 
pačius lapus, tas pačias giles ir 
šlama ta pačia kalba.

Mes visos iki šiol esame tarsi to 
ąžuolo gyvosios dalys. Jei kurios 
nustosime būti to paties ąžuolo 
dalimi - užmiršime savo tėvų 
gražiąją kalbą, jų papročius, jų 
žavias dainas, būsime ne kas kita, 
kaip to ąžuolo nudžiūvusios šakos, 
be žiedų, be lapų, be šlamesio, 
kurias, laikui bėgant, vėjas 
nulaužys ir išmėtys svetimose 
žemėse sunykti ir pavirsti trąšo
mis, kad augtų ir klestėtų kitokios 
kilmės ąžuolai - kitos tautos, kitų 
tautų vaikai.

Tad padarykime didvyrišką 
darbą - drąsiai kirskime galvas 
visiems slibinams - pagundoms, 
kurios traukia, masina užmiršti, 
kuo esame gimusios; jauskime 
pareigą su lietuviais kalbėti savo 
gimtąja kalba. To reikalauja 
mūsų, kaip žmonių, savigarba ir 
pareiga. 4

0. Zailskienė, 
Vyriausia Skautininke 1954

Aš tikiu jaunimu. Jų trykštantis 
kūrybingumas pavers skautiškąją 
šeimą amžinai žydinčiu pavasariu, 
nes jie ieško amžinųjų vertybių net 
ir tada, kai mus paima apatija ir 
nusivylimai.

Ir šis tikėjimas duoda energijos 
ir jėgų visoms, kurios dar nepa
vargome žaisti, lošti ir pralošti. 
Yra svarbiau, kaip mes žaidžia
me, nei ką mes žaidžiame. Šviesus 
tikėjimas duoda jėgų naujiems 
darbams. Tikėkime ir dirbkime.

L. Čepienė, 
Vyriausia Skautininke 1957
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Seserija yra didelė ir vis 
auganti, jaunuoliška ir vis besi
keičianti šeima. Kad ji būtų sveika 
ir linksma, žaisminga ir darbšti, 
mes turime nuolatos budėti ir 
tikrinti nuotaikų lygį. Mūsų nuolat 
didėjančios gretos mus skatina vis 
labiau ryžtis darbui. Programą dar 
labiau suįdominus ir veiklą dar 
labiau pagyvinus, skaučių gretos 
dar padidės. O ar tai nėra mūsų 
tikslas? To siekiant mums reikės 
vadovavimo darbui paruošti daug 
naujų ir jaunų vadovių. Jas ruoš
damos tuo pačiu pasitobulinsime ir 
pačios: vieną prisimindamos, kitą 
išmokdamas. Kiekvieną kartą 
susitikusios būrelyje ir išsikalbė
damas skautiškomis temomis, mes 
pasidaliname skautiška patirtimi ir 
save praturtiname.

Mielos vadovės, - mes esame 
prisiėmusios didžiulę atsakomybę 
savoje globoje turėdamos jaunąją 
ir busimąją skautijos kartą. Ne 
žodžiai, o tik mūsų pavyzdys 
įdiegs jaunesnei sesei tiesos ir 
pareigos jausmą. Seseriškoje 
nuotaikoje su jaunesnėmis sesėmis 
bendraudamos kartu tobulėkime ir 
kartu kurkime lietuviškos skau
tijos ateitį.

L. Milukienė, 
Vyriausia Skautininke 1969

Kelias Lietuvai atgauti laisvę 
yra kietas ir atkaklus. Jau dabar 
ugdykite savyje mintį, kad jums, 
jaunime, teks vadovauti ir dirbti 
mūsų tėvynės prisikėlimo metu. 
Kraukitės į skautiškas kuprines 
visa tai, kas prisidėtų prie kilnaus 
nusiteikimo būti naudingais Lie
tuvai ’ir nuolat budėti, nepasi
duodant svetimų vėjų nutautėjimo 
pavojams.

M. Jonikienė,_
Vyriausia Skautininke 1966

Sąskrydžio organizatorė s. F. 
Kurgonienė "išbando" tilto 
stiprumą.

Iš knygos "Lietuvių Skaučių Seserija"

13

13



^WWWWWWWWWWWWWWW

VYČIAVIMAS YRA MALONI 
TARNYBA

polinkius, atitinkama linkme 
planuojamas ir kandidatų būrelio 
darbas, skatinąs anuos jaunuolio 
pomėgius. Davus jiems patrauklias 
veiklos sąlygas, nesunku bus 
perteikti tikruosius vyčiavimo 
uždavinius.

NEŠKIME ŠIĄ KIBIRKŠTĮ 
KANDIDATAMS

Brolijos gretos šiandien dar 
nemažėja: registracijos duome
nimis, narių skaičius šiais metais 
truputį net pakilęs. Į vienetus 
atėjo naujų aštuonmečių, vilkiukai 
pakilo į skautus, o vyresnieji 
geltonšlipsiai jau teiktini kandi
datais į sk. vyčių vienetus arba į 
vyčių kandidatų būrelius. Pastaroji 
grupė, ypač 17- mečiai, verti 
specialaus dėmesio, nes šiame 
amžiuje gerokas būrys berniukų iš 
organizacijos iškrinta. Jie yra 
bebaigiu gimnazijas (gal čia bai
giasi ir berniuko amžius), 
daugumas jau yra išėję skauto 
programas, prasideda draugystė 
su mergaitėmis ir pan. Brolijoje 
senokai kalbama apie tarpinės 
(tarp skautų ir vyčių) šakos 
įvedimą, bet kol tokios neturime, 
dėmesys turėtų būti kaupiamas 
šiuos jaunuolius įjungti į skautų 
vyčių eiles.

Praktika yra parodžiusi, kad 
daug vyčių kandidatų būrelių, 
gražiai ir entuziastingai pradėju
sių, jau po kokio pusmečio 
subyrėjo, veikla išblėso. Sunku 
tiksliai pasakyti, kokios buvo 
nesėkmės priežastys: vadovo ne
sugebėjimas, konkretaus darbo 
plano stoka, pačių kandidatų 
pasyvumas ar dar kita.

Bandykime šiame pašnekesyje 
pagvildenti, kaip reikėtų kandi
datų būrelį kurti, pravesti kandi
datavimo laikotarpį ir pastatyti 
vienetą ant tvirtų kojų ateities 
veiklai.

Pradžiai pasikartokime pačią 
skauto vyčio sąvoką. Vienas 
pagrindinių vyčiavimo tikslų yra 
plačios apimties tarnavimas: tar
nyba artimui, tėvynei, bendruo
menei, etc. Šiai tarnybai pasi
ruošti (o vėliau ją tinkamu vyčio 
būdu vykdyti) yra nustatyta vyčių 

kandidatų programa (žiūr. skau- 
TAS VYTIS, psl. 34), kurion įeina 
skautiškoji dalis, visuomeninė, 
tautinė ir religinė.

Išskyrus skautiškąją dalį, liku
sioji programa, nors ir svarbi bei 
būtina kandidatui lavinti, yra

LIETUVIS SKAUTAS VYTIS

Matau jaunuolį einant milžinų keliu. 
Jį Dievo - Artimo - Tėvynės kukis lydi 
Prie tikslo su auka ir su patyrimu. 
Kas gi neatpažintu skautą vytį!

Jo rankoje tvirtoje dvišakė lazda,
O mintyse - jaunesnį pamokyt, pataisyti. 
Ant jo pečių tėvynės ateities našta.
Štai, žvelkite - lietuvis skautas vytis.

Sutiksime mes jį prie laisvės aukurų 
Ir ten, kur reikia stiprų žodį pasakyti. 
Tarp žaidžiančio jaunimo, liepsnojančių 

laužų...
Matysim jį visur tai skautas vytis.

Švari mintis, ir ryžto jam nestinga. 
Mintis pakilusi - lyg ateitį pavyti 
Ir sekt skautybės fakelą liepsningą. 
Tai mūs' brangusis brolis - skautas vytis!

s. Juozas Starėnas

gerokai sausa. Galima beveik 
įtarti, kad tokia schematiška 
programa, šaltoje pašnekesinėje 
formoje pristatyta, ne tik kad 
busimajam vyčiui gali būti neįdomi 
ir nepatraukli, bet ir atstumianti. 
Turėtume neužmiršti, kad 16 - 17 
metų jaunuolis dar vis tebemėgsta 
judrų nuotykį, skatinančias nuo
taikas jo karštiems idealams (juk 
tai yra idealizmo amžius) kelia 
nekasdieniška, sudramatinta ap
linka bei aplinkybės, jam mieliau 
plačioji erdvė negu būklas, žodžiu 
- jis yra dar veiksmo, o ne sėslumo 
padaras.

Atsižvelgiant į šio jauno vyro

ATSIVERSKIME ĮKŪRĖJO 
UŽRAŠUS

. Štai kaip Baden Powell aptaria 
šiuos jaunus vyrus: “Skautai vyčiai 
yra atviro oro ir tarnavimo brolija. 
Jie yra plačių kelių keliautojai ir 
miškų stovyklautojai. Skautai 
vyčiai rūpinasi ne tik apie save, 
bet kartu yra pasiruošę padėti 
kitiems”.

Nuo čia ir pradėkime kandidatų 
būrelio veiklos rėmus: atviras 
oras, kelionės plačiais keliais, 
rūpestis savimi ir kitais. Pirma: 
kaip priimti jaunuosius brolius į 
vyčių gretas? Kuriant naujus 
vienetus, į juos ateina įvairių 
jaunuolių, todėl yra labai svarbu 
susicementavimo dvasia, kuri, jei 
atsiekiama kūrimosi pradžioje, 
išlaiko būrelį visą laiką. Gal todėl ir 
verta pagalvoti, kad toks būrelis 
būtų formuojamas iš artimesnio 
ratelio: mokyklos draugai, vienos 
draugovės nariai, skautai gyveną 
artimoje vietovėje ar turį kitų 
bendrų siekių.

0 receptas darbo pradžiai toks: 
bendras išgyvenimas! Yra daug 
dalykų, kuriuos vienas ar kitas 
norėtų įvykdyti, bet pavienis 
asmuo dažnai tam nepasiryžta ar 
negali. Bet kai sueina jaunų 
vyriokų būrys, jis gali nutarti ir 
įvykdyti nepaprasčiausius dalykus. 
Štai vienas senas vytis, prisimin
damas savo pirmas vyčiavimo 
dienas, pasakoja iškylos nuotykį 
su šešku, - šis momentas niekad 
neišblės iš jo širdies. 0 antai, Los 
Angeles jaunieji broliai pradėjo 
savo veiklą kopimu į kalnus. Kalnų 
kelionė - kažkas nepaprasto: tolimi 
horizontai, kvapą užimąs praretęs 
kalnų oras, nežinoma sukštybių 
vilionė! Bet nuotykiui pasiruošę 
jaunuoliai neboja kliūčių ir gru
miasi su kalnų didybe... Panašiu 
jaunuolišku užsidegimu ir šių 
eilučių brolio būrelis tempė 
kandidatus Bavarijos Alpių atšlai-

14

14



temis.
Toks bendras žygis yra tie 

klijai, kurie juos jungia ir nuo 
kurių kaista širdis, kiekvieną 
kartą tai prisiminus. Nauji būreliai 
kuriasi, jie kursis ir ateityje, - jei 
esi vadovas, padėk įžiebti 
kibirkštį: suruošk bendrą žygį! 
Kalnai, naktinė iškyla, kelionė į 
preriją - šimtai progų.

Tokios iškylos metu (čia kartu 
atliekamas šeštasis programos 
paragrafas), prie nakties lauželio 
ar pačių pagamintos gamtos 
vakarienės - pagauta žuvis, 
zuikiena - pravedamas pirmasis 
pašnekesys (devintas paragrafas), 
paaiškinant artimo tarnybos idėją, 
kuri yra vyčiavimo esencija. Kita 
tema, taip pat gera pirmai 
“cemento” iškylai, yra kandidatų 
programos penktas paragrafas, 
kur aptariama vyčių šakos 
paskirtis bei įsipareigojimai.

* * *
Panašiu būdu tęsiamas ir 

tolimesnis kandidatų lavinimas. 
14- tas paragrafas (apie lietuvių 
tautinę kultūrą) įtaigoja, kad šios 
temos pašnekesys bus daug 
įdomesnis, jei su būreliu nuvyksi
me į lietuvišką kultūros muziejų, 
Lietuvių Namus arba pas asmenį, 
sukaupusį lietuviškų meno, tau
todailės, literatūros ar kitokių 
vertybių. Iš anksto susitarus, šių 
institucijų pareigūnai ar privatūs 
asmenys (tokių lituanistikos rinkė
jų turime beveik kiekvienoje savo 
kolonijoje) praves gal net geresnį, 
įdomesnį pašnekesį, negu pats 
vyčių vadovas.

Supažindinimas su Lietuvos 
istorijos įdomesniais momentais 
bei dabartine Lietuvos padėtimi 
(apie tai jie jau daug girdėjo 
lituanistinėse mokyklose, minė
jimuose, skautų sueigose) irgi 
privalėtų būti pravestas ne būkle, 
o daugiau šiai temai pritaikintoje 
aplinkoje, ką galima atlikti 
aplankant vietovėje gyvenantį 
savanorį kūrėją, 41-jų metų 
sukilimo dalyvį ar kitą asmenį, 
dalyvavusį Lietuvos laisvės kovo
se, pogrindyje ar pan. Gyvas 
liudininko žodis visada yra pras
mingesnis, o jeigu asmuo yra ir 
geras pasakotojas, jo žodžiai 

jaunuosius brolius gali net uždegti 
naujiems darbams, pakelti jų 
lietuviškas nuotaikas, paskatinti 
vyčiavimo darbą.

Nepamirština ir kitos išvykos. 
Pvz., Clevelande prez. A. Sme
tonos palaikai, Chicagoje prez. K. 
Griniaus urna, Dariaus- Girėno 
paminklas (kitose vietovėse taip 
pat yra palaidota lietuvių žymūnų); 
daug brolių apie juos net nežino! 
Nuvykus, aptvarkomi žymūnų 
kapai, gal nuvežamas vainikas, 
atliekamos mažos apeigėlės, o 
paskui paunksmėje apie juos 
pakalbame; tinka ir bet kuri kita 
tema iš tautinės dalies paragrafų. 
Pašnekesiuose šviečiančiais pa
vyzdžiais iškeltini ir dabartiniai 
jaunieji mūsų didvyriai Simas 
Kudirka ir Kalanta.

Net ir religinė programa (o ten 
yra dalykų, kuriuose ir senieji 
vyčiai galėtų atsišviežinti), kuri 
dažnai kandidatų laikotarpyje nėra 
visai paliečiama ir vien tik egza
minų metu užgriebiama, galėtų 
prasmingai būti į veiklos planą 
įtraukta, aplankant savo vietovės 
liet, bažnyčias ir vienuolynus. 
Daugelis net nežino, kiek ten 
sutelkta mūsų dailininkų meno, 
lietuviškos ornamentikos ir pan. 
Niekas taip pat nėra pasakojęs 
jauniesiems broliams, kaip pir
mieji mūsų ateiviai šiuos dievna- 
mius statė, aukojo savo pinigus ir 
triūsą, kokią rolę atliko anų metų 
klebonai. Juk tai vis gyvoji Lietuva

Lietuvių Rašytojų kryžiažodis, kuris buvo įdėtas 
praėjusių metų numeryje, susilaukė skaitytojų 
dėmesio: į kvietimą uždavinį išspręsti atsiliepė 
ketvertukas: Eglė Giedraitytė iš Ohio, Rita Kupci- 
kevičiūtė iš Chicagos ir broliai Antanas Pumputis su 
Ričardu Kruliku, abu iš New Yorko valstijos.

Geriausiai sekėsi broliui Ričardui: galvosūkį iš
spręsti jam truko pusantros valandos. Kiti sprendė 
tarp 2-4 valandų.

Skelbtoji viena metinė Sk. Aido prenumerata 
burtų keliu (ją “išbūrė” Lituanicos tunto mugės 
darbuotojai) tenka broliui A. PUMPUČIUI.

kandidatų programos tautinė 
dalis.

O kur galėtume geriau susi
kaupti pašnekesiui apie Dievo 
uždėtas pareigas, apie Dievo 
buvimo įrodymą, jei ne aukštųjų 
bažnyčios skliautų tyloje ar šv. 
Kazimiero altoriaus papėdėje? Čia 
aktyviam darbui turėtų būti 
įtrauktas būrelio ar draugovės 
dvasios vadovas.

Programos 12- tas paragrafas 
kalba apie gerąjį darbelį suaugu
siam tinkamu būdu. Paryškinimui 
galime pacituoti iš tradicinės: 
“Šelpti vargšus”. Bent kartą 
metiniame plane 'galėtų būti 
įrašyta išvyka į senelių prieglaudą 
ar kitą liet, šalpos instituciją. Prie 
šios išvykos sugrįšime dar kartą 
tolimesnėse rašinio eilutėse.

BENDRAS DARBAS JUNGIA

Sėkmingesniam bei įdomesniam 
darbui reikėtų ieškoti ir kitų 
paskatų. Minėta buvo susicemen- 
tavimas; pateikta kelios sugesti
jos, kaip veiklą paįvairinti išky
lomis, viešnagėmis, išvykomis. 
Tačiau normalioje būrelio veikloje 
kiekvieną sueigą pravesti vien 
išvykomis nei įmanoma, nei 
būtina. Dauguma sueigų, suėjimų 
ar darbų vyks būkle ar namuose. 
Šalia pašnekesių sueigas galima 
paįvairinti kitomis įdomiomis ir 
naudingomis detalėmis. Viena 
tokių būtų bendras būrelio pro-
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jektas, kuris po truputį tęsiamas 
kiekvienoje sueigoje. Pavyzdžiui 
siūloma lietuviško kryžiaus paga
minimas (toks kryžius buvo 
padarytas Chicagos vyčių ir 
pastatytas Rako stovyklavietėje). 
Pagaminus kryžiaus planus - 
sumanus vadovas surastų asmenį, 
kuris tą atliktų - būrelio nariai 
superka medžiagą (lėšas turėtų 
sutelkti tuntas) ir pradeda darbą. 
Sueigos dalis skiriama kryžiaus 
detalėms išpjauti, jas nudailinti, 
dažyti, lakuoti, suklijuoti, etc. 
Tai gal 2 - 3 mėnesių darbas, 
priklausomai, kiek laiko sueigose 
skiriama. Pabaigtas kryžius - 
darbas turi būti atliktas kruopščiai 

su atitinkamomis apeigomis 
pastatomas savoje stovyklavie
tėje, vietos lietuvių aikštelėje ar 
pan.

0 gal, susitarus su vietos 
Lietuvių Bendruomene, bus kry
žiui ir lėšos ir atitinkama vieta?

Jei neturima savo būklo, 
sueigos pravedamos (jei sąlygos 
leidžia) iš eilės pas kiekvieną 
kandidatą. Šeimininko pareiga 
galėtų būti užimti būrelį ketvirčiu 
valandos, parodant savo mėgiamą 
užsiėmimą ar projektą. Gal jis 
garaže sustato motorą, gal turi 
kokią įdomią kolekciją, gal groja 
muzikos instrumentu, moka 
“judo”, etc. Gal tai ir nėra speciali 
skautiška sritis, bet ji skatina 
susidomėjimą, platina nagingumo 
akiratį.

Kelios sueigos galėtų būti 
skiriamos kartu su vyr. skaučių 
kandidačių būreliu, jei toks 
vietovėje yra. Bendroje sueigoje 
galima panagrinėti lietuvišką 
temą, pravesti literatūrinių - 
muzikinių talentų valandą ar pan. 
Tokia sueiga tinka ir lietuviškoms 
tradicijoms puoselėti, išmokstant 
tautinį šokį ar pabandant lietu
viškų velykaičių marginimo.

Anksčiau minėta išvyka į senelių 
prieglaudą taip pat tiktų ruošti 
kartu su sesėmis. Nuvykus kokį 
sekmadienį prieglaudon, pamal
dose pagiedama lietuviškų gies
mių, vėliau pasikalbama, užsi
imama su senuoliais, pavaišinant 
juos savo atvežtais skanėstais, 
padedama juos aptvarkyti. 0 gal ir 
jie turi ką papasakoti - išklausy

kime. Eilučių autorius yra tokioje 
institucijoje lankęsis ir užtikrina, 
kad jūs ten labai laukiami pra
džiuginti anuos savo niūrias dienas 
leidžiančius senuosius tautiečius. 
Velykos ir Kalėdos ypač tinkamas 
laikas.

Tradicinis senelių aplankymas, 
nuvykimas vasario 16- tą prie 
Lietuvos konsulato pagerbti iš
keliamą trispalvę, tam tikrą metų 
dieną padėjimas vainiko ant 
žymūno kapo - progų daugybė - 
visa tai galėtų būti ir naujojo 
būrelio tradicijų kūrimo pradžia. 
Tai dar vienas akstinėlis vienetui 
susicementuoti.

* * *

Užbaigiant šias kelias pastabėles 

NUOTRAUKOS ŽAIDIMAS

Kviečiame seses ir brolius daly
vauti nuotraukos žaidime, kuris 
vyks Skautu Aido puslapiuose.
Žaidimo tikslas: sugalvoti šiai 
nuotraukai paaiškinimą, parašą - 
juokinga., rimtą, pamokantį ar 
kitoki. Parašas neilgesnis kaip 
10 žodžių.
Už originaliausia, aprašymą bus

duodama 5 dolerių premija, 
kuria, skirs tam tikslui pakviesta 
(kiekviena kartą kita) komisijė- 
lė. Nuotraukos aprašymą redak
cijos adresu siųsti iki ateinančio 
mėnesio numerio pasirodymo, 
pridedant savo pavardę, adresą, 
ir savo vieneto pavadinimą. 
Laukiame!

vertėtų vėl priminti, kad į vyčių 
prieauglį turime žiūrėti rimtai. 
Atmintina, kad vis dėlto daugu
moje yra vyčiai, kurių gretos 
parūpina kandidatus į skautinin
kus, draugovių - tuntų vadovai 
yra vyčiai ir daugumoje jais re
miasi visas mūsų skautiškasis 
veikimas.

Turime kandidatų programas, 
bet vien jomis veiklos grįsti 
negalime. Prieš jas pradedant 
įžiebkime įdomumo kibirkštėlę, 
kaip kopimą į kalnus, ar išvyką į 
preriją. Antroji kibirkštis - įdiegti 
jiems idėją, kad vyčiavimas yra 
maloni tarnyba. Jei tai bus -su
prasta ir įgyvendinta, turėsime 
garantiją, kad vyčių šaka gyvuos.

brolis Zū
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VIENIŠA SALA KARIBŲ JUROJE

Jeigu kada nors jus lėktuvas 
nuneš į Mažąsias Antilų salas, tai 
neužmirškite aplankyti Saba salos. 
Prieš keletą metų, buriuojant 
Karibų jūroje, teko man ten 
užsukti.

Išėję iš St. Kitts ir palikę 
dešinėje St. Eustasius salą, artė
jome į olandų valdomą Sabos salą. 
Jei prisimenate istoriją iš filmų ar 
iš knygos “Maištas Bounty laive”, 
tai ši sala labai primena Pitcairn 
salą Ramiajame vandenyne, kur 
apsigyveno Christian Fletcher 
vedami maištininkai.

Sala yra užgesęs ugniakalnis, 
stačiai kylantis iš jūros, beveik 
1000 metrų aukštumo. Priėjimas 
prie salos yra nelengvas, nes nėra 
jokios įlankos, ir visur 'stačios 
uolos. Jach'ta turėjo sustoti atokiai 
nuo salos, ir į krantą kėlėmės 
irkline valtimi.

Darbštūs olandai saloje iškirto ir 
išcementavo tarp uolų ir baisių 
tarpeklių kelią, kuris labai stačiai 
kyla aukštyn. Kelias siauras, vos 
“džypai” gali prasilenkti. Tik su tos 
rūšies automobiliais galima pa
siekti dvi salos gyvenvietes, kurių 
žemesnioji vadinasi “Dugnas”, o 
aukštesnioji - “Vėjo pusė”. Sala 
yra apgyvendinta ramybės ieškan
čių olandų. Kadangi sala nedidelė, 
gal poros kilometrų ilgio ir pločio, 
be to, uolota, tai žemės yra 
nedaug. Gyvenvietėse tiksliai iš
skirstyti maži, labai gerai prižiū
rimi žemės sklypukai, prisodinti 
gėlių ir daržovių. Atšlaitėse auga 
įvairūs nežinomi tropikų medžiai, 
iš kurių tik bananų medžius 
lengvai atpažinau. Iš gėlių tai 
hibiskus žinojau. Namai mūriniai, 
gražiai dažyti, aptverti akmeni
nėmis tvorelėmis. Visur pavyzdin
ga švara ir tvarka.

Sala skiriasi nuo kitų Maž. 
Antilų salų, kuriose vyrauja 
juodosios rasės gyventojai, - ši 
apgyvendinta baltaisiais. Tik kur 
nekur sutikdavau mulatą. Sako
ma, kad saloje yra dvigubai 
daugiau moterų negu vyrų. To 
patikrinti nespėjome, nes prieš 
sutemą turėjome toliau plaukti. 
Tik pastebėjau, kad buvo siūloma 
pirkti visokių mezginių, nosinių,
staltiesėlių.

Tikrai, ten tai ramu gyventi; ne 
be reikalo įsikūrė daug olandų, 
išėjusių į pensiją. Bet žmogus 
keistas sutvėrimas, nes vis ieško, 
ko neturi. Taip ir tos salos 
gyventojai pasiilgo triukšmo ir 
tarp uolų iškalė aerodromą.

Iš salos pasiunčiau į San Juan 
Portorike radiogramą, nes sutartu 
laiku ten negalėjau būti: burinė 
jachta nelabai mėgsta tvarkaraščio 
laikytis.

Sala mūsų jachtos įgulos 
nariams taip patiko, kad nevienas 
žadėjo dar kartą grįžti. Sala 
skirtinga nuo kitų salų, nes neturi 
uosto, nematyti skurdo, kaip 
kitose salose, ir iš salos viršaus 
gali gėrėtis tolimu akiračiu, 
kuriame įžvelgi mažus išsikišimus 
- kitas tolimas salas.

B. Stundžia
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SKAUTYBĖS LAVINIMO 
PAGRINDAS

Skautų įstatai yra pagrindas, 
kuriuo paremtas visas skautų 
lavinimas.

Kiekvienas skautų įstatas turi 
būti gerai išaiškintas praktiškais ir 
paprastais pavyzdžiais, rodan
čiais, kaip geriausia įgyvendinus jį 
kasdieniniame gyvenime.

Jokio mokymo negalima paly
ginti su pavyzdžiu. Jei dr- kas pats 
visuomet vadovaujasi skautų įsta
tais, berniukai bematant seks jo 
pavyzdžiu.

Pirmajame įstate - Skautas tie
sus ir laikosi savo žodžio - slypi 
visas skauto ateities elgesys ir 
drausmė. Iš skauto laukiama, kad 
jis būtų tiesus. Šį dalyką dr-kas 
turėtų labai rūpestingai išaiškinti 
prieš berniukams duodant įžodį.

Skautų įžodis tyčia rišamas su 
atitinkamomis ceremonijomis, ka
dangi įspūdingas rimtumas visada 
giliai paveikia berniukus. Turint 
galvoje, kad įvykis tikrai svarbus, 
visai teisinga padaryti jiems kuo 
giliausią įspūdį. Be to, labai 
svarbu, kad skautai laikas nuo

PASIKALBĖJIMAI

APIE PAŠTO

ŽENKLUS

KALNAI

Ir pašto ženklų, kuriuose pa
vaizduoti kalnai, galima surinkti 
labai puikią kolekciją. Tokių paš
to ženklų daugiausia yra išleidu
sios "kalnuotos” valstybės, nes 
jos turi ir ką parodyti.

Bene daugiausiai ir gražiau
sių pašto ženklų su kalnais yra 
išleidusi Šveicarija, tas didžiulių 

laiko kartotų įstatus. Berniukai 
linkę pamiršti, bet niekad netu
rėtų būti prieita prie to, kad jie, 
kurie rimtai pasižadėjo vykdyti 
įstatus, negalėtų bet kokia proga 
pakartoti juos atmintinai.

Berniukui supratus, kas yra jo 
garbė ir jam kartą įžodžiu pasi
žadėjus, dr-kas paskirdamas jam 
kurį uždavinį, turi juo visiškai 
pasitikėti. Dr-ko laikysena turi 
būti tokia, kad skautas pasijustų 
atsakingas. Pavedus jam ką nors 
padaryti, visvien ar laikinai ar 
ilgesniam laikui, laukiama, kad jis 
ištikimai atliks tai, ką pasižadėjo 
atlikti. Nereikia sekioti paskui ir 
žiūrėti, kaip jis atlieka patikėtąjį 
jam darbą. Tegul jis daro viską 
savaip, tik palikite jį vieną ir pa
sitikėkite jo nuoširdžiomis pastan
gomis. Pasitikėjimas kaip tik ir 
turėtų būti viso mūsų moralinio 
lavinimo pagrindu.

Norint turėti pasisekimą ber
niukų, ypač sunkiau auklėjamųjų 
arba išdykusiųjų tarpe, geriausia 
pavesti jiems atsakingą darbą. 
Taigi, skilties sistemos tikslas ir 
yra duoti kuo didžiausiam 
berniukų skaičiui atsakingų užda
vinių, lavinančių jų būdą. Jei 
dr-kas, tikėdamas laimėjimu, 
duos skiltininkui galios ir paliks 
laisvas rankas atliekant pavestus 
jam darbus, jis bus padaręs šio 
berniuko būdui lavinti daugiau, 
negu mokyklos mokymas kada 
nors galėtų to pasiekti.

Alpių kalnų kraštas. Nuo jos ne
atsilieka Austrija, kurios dalis 
Tirolis - ypatingai kalnuotas ir 
turi Alpių kalnų rytiną tąsą. Prie 
Alpių prieina Prancūzija ir Itali
ja, kurios taip pat rodo vaizdus 
su kalnais. Kai kur tie kalnai pa
rodyti tik kaip šiaip sau kalnai, 
o po kitais yra parašytas ir kalno 
vardas.

Ypač malonių akiai pašto ženklų 
yra išleidusi Japonija, savo įvairių 
tautinių parkų serijose ir kitaip. 
Tokių serijų jau nuo prieškarinių 
lajkų kasmet išleidžiama net po 
kėlias. Dar gražių pašto ženklų 
su kalnais turi Jugoslavija, Tur
kija, Vokietija. Sovietų Sąjunga 
kai kuriuose savo pažto ženkluose 
rodė Kaukazo kalnus, Ten-Sanio 

kalnus vidurinėje Azijoje ir kitus. 
Viena pirmųjų valstybių, išleidusi 
pašto ženklus su kalnais, yra Ar
mėnija. Ji jau 1921 m. išleido ke
lis pašto ženklus, kuriuose paro
dytas Biblijoje minimas Ararato 
kalnas.

Pietų ir Centro Amerikos vals
tybės taip pat turi daug tokių paš
to ženklų, ypač Čilė ir Argentina. 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Kanada irgi turi po keletą tokių 
pašto ženklų. Pvz. JAV 1934 m. 
Tautinių Parkų serijoje parodė 
El Capitan uolą Yosemite slėny
je, Kalifornijoje, Grand Canyon 
uolas Arizonoje, Mt. R ai nier kal
ną Washington© valstijoje, Great 
White Throne Utah valstijoje, 
Smoky Mountains Šiaur. Karoli
noje ir Mt. Rockwell Montanoje; 
1972 m. išleido 15 c. pašto ženklą 
su McKinley kalnu Aliaskoje. Ka
nada 1928 m. rodė Mt. Hurd kal
ną Uolotuosiuose Kalnuose, 1930 
m. Mt. Edith Cavell kalną ir kitus.

Ant. Bernotas
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^KGiiiųOido
PRAEITIES PUSLAPIUOSE

Marytė Lekniūtė, Detroit

Girdžiu smuiko švelnią, liūdną 
melodiją. Jau temsta, dienos dar 
yra trumpos. 0 už lango balta, 
balta, taip daug sniego. Juk ryt 
Šešiolikta Vasario...

Vokietijos provincijos miestas. 
Gatvės atrodo tokios švarutės, 
kaip tik iškrito šviežias, baltas 
sniegas. Mes grįžtame iš pasi
vaikščiojimo namo. Praeinant pro 
namą su bokšteliu, aš pakeliu 
galvą į antrą aukštą. Gal 
pamatysiu Bertą lange, bet 
šiandien jos ten nematyti.

Daug kartų aš ją matydavau čia 
prie vartelių žaidžiančią su lėlėmis. 
0 lėlytė yra mano svajonė. Mama 
sakė, kad Lietuvoje ir aš jų daug 
turėjau. Sykį, kai mes ėjom 
nustatytu ratu pro tą namą, Berta 
pribėgo prie manęs ir paglosčiusi 
mano pliušinį apsiaustą iš 
Lietuvos, pasakė: “Katzchen”. 
Mes pajutom viena kitai malonų 
draugiškumą. Mieste aš esu viena 
lietuvaitė. Kada aš nesutikdavau 
Bertos prie vartelių, matydavau ją 
aukštai lange, iš kur ji pamodavo 
man ranka. Taip ir tęsėsi mūsų 
draugystė vien žvilgsniais be žo
džių, nes susikalbėti nemokėjom. 
Gal būt ji išskaitė mano akyse 
didelį norą turėti lėlytę. Vieną 
dieną staiga ji pasitiko mane 
gatvėje ir ištiesė man lėlę, kurią 
aš nedrąsiai, bet labai noriai pri
ėmiau. Ji buvo kiek apšepusi, su 
mėlynu tašku ant žando ir kiek 
nudaužytu nosies galeliu. Tačiau 
man ji atrodė tikra gražuolė.

- Kaip tu ją pavadinsi, gal 
Berta? - klausė mama.

- Ne, aš ją pavadinsiu Birutėle, 

- nutariau, - juk dabar ji kalbės su 
manim lietuviškai.

Eidama miegoti ant senos 
sofkutės, kuri buvo mano lova, 
guldydavau Birutėlę šalia savęs.

Šiandien šventadienis. Mūsų 
visa šeima namuose. Mes švęsim 
Šešioliktą Vasario. Mes jau iš 
anksto esame paruošę programėlę. 
Ant stalelio stovi popierinė 
trispalvė. Aš palipau ant kėdės ir 
pradėjau deklamuoti iš Vytės 
Nemunėlio:

Vėl į pilį Gedimino
Virto vartai užkelti,
Ir dalia, kančios ir švino...

Baisus sirenos staugimas nu
traukė mano žodžius. Namuose 
didelis sąmyšis. Puolu prie stalelio 
ir stveriu pundelį mylimų knyge
lių. Tai mūsų knygutės iš Lietuvos. 
Jos tokios artimos ir mielos. Juk 
visą “Meškiuką Rudnosiuką” aš 
moku atmintinai. Kiekvieną kartą, 
kai bėgam į slėptuvę, aš nešu ją su 
savim.

- O Birutėlė, - staiga prisimenu 
aš ir bėgu prie jos.

Tuo metu pasigirsta baisus 
dundesys, žemė pasvyra po mano 
kojomis. Atsiduriu tėvelių glėbyje. 
Birutėlė išslydo iš mano rankų. 
Atsipeikiu, kai jau sėdžiu rūsio 
kampe. Taip greit mes nubėgom 
laiptais žemyn. Baisūs buki dūžiai 
kartojasi vieni po kitų. Mūsų 
požemis dreba ir staiga aptemsta. 
Užgęso elektros lemputė ir 
nepermatoma tamsa aplinkui. 
Jaučiu šalia savęs virpančią ma
mytės ranką. - Kalbėk ‘.‘Sveika 
Marija” - sako ji ir glaudžia mane 
prie savęs.

šio straipsnio autorė Marytė 
Lekniūtė. Taip ji atrodė 1954 m. 
laimėjusi tautinį kostiumą Skaučių 
Seserijos konkurse už rašinį 
“Kelionė po Lietuvą".

Kaip greit pabaisa užėjo, taip ir 
pasibaigė. Netrukus aliarmas at
šauktas. Mūsų namas išliko 
sveikas.

Išėjus iš slėptuvės, pasakoja, 
kad sudaužė elektros stotį ir 
vandentiekį. Sunaikinta daug 
namų. Iš namo su bokšteliu liko tik 
duobė ir griuvėsių krūva. Ten žuvo 
keturiolika žmonių, jų tarpe ir 
Berta. Girdžiu, kaip verkia sena 
vokietė; Berta buvo jos giminaitė.

Mes grįžtame į savo kambarį. 
Pro ištrupėjusį langą pučia šaltas 
vėjas. Prie durų aš randu Birutėlę. 
Krisdama iš mano rankų, ji 
praskėlė galvą. Aš atsargiai 
pakeliu ją ir pabučiuoju jos suža
lotą galvutę. Dabar aš ją vadinsiu 
Berta...

Suurzgė automobilis ir aš atsi
peikėjau nuo praeities minčių. 
Jauki namų šiluma supa mane. 
Rytoj šešiolikta Vasario. 0 juk ten 
toli, kur nors mažam šaltam 
kambaryje, maža mergaitė svajoja 
apie seną lėlytę, kurią pavadins 
Birutėle...

(Skautų Aidas, Nr. 2, 1957)
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PRIEŠ PAT NAUJUOSIUS 
METUS Skautų Aidą pasiekė 
Lietuvių Fondo 1972 m. skirtoji 
piniginė dovana - 500 dol. Skautų 
Aido redakcijai ir administracijai, 
o taip pat ir visiems bendradar
biams, aukojant laiką, darbą bei 
jėgas, ši Lietuvių Fondo auka 
simbolizuoja visų lietuvių, sukū
rusių milijoninį fondą, paramą 
lietuviškojo jaunimo spaudai. 
Skirtoji Lietuvių Fondo suma 
žymiai sustiprina viltis šiais 
Skautų Aido auksinių sukaktuvių 
metais žurnalą išleisti dar pa
trauklesnį, įdomesnį, tobulesnį.

Visi Skautų Aido bičiuliai 
Lietuvių Fondui yra labai ir labai 
nuoširdžiai dėkingi.

SKAUTININKAS VLADAS 
BACEVIČIUS iš Clevelando ir vėl 
pateikė naujametinę staigmeną: 
atsiuntė surinkęs prenumeratoms 
185 dol., jų tarpe 4 - garbės ir 4 - 
garbės leidėjo. Priediniame laiške 
s. V. Bacevičius nuotaikingai rašo: 
“Tai mūs senų vadovų prisirišimas 
prie savosios spaudos ir parama 
Skautų Aido 50 m. jubiliejaus 
proga. Manau, kad ir kiti miestai 
parodys savo prisirišimą mūs 
mielam Skautų Aidui ir parems 
finansiškai”.

S. V. Bacevičiui - skautiškas 
AČIŪ.

GEN. ST. RAŠTIKIO KNYGA 
JAU IŠPIRKTA

Akademinės Skautijos Leidykla 
praneša, kad 1972 m. lapkričio 
pradžioje išleista gen. Stasio 
Raštikio atsiminimų knygos “Įvy
kiai ir žmonės” laida yra parduota. 
Spėjama, kad per paskutinius du 
mėnesius iš leidyklos išpirkti 1, 500 
egzempliorių yra naujas rekordas 
šio laiko išeivijos knygų rinkoje.
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Su “Įvykiai ir žmonės” išleidimu 
Akademinės Skautijos Leidykla 
gražiai pasireiškė visuomeninės 
atsakomybės baruose. Penkiolika 
(15) lietuvių laisvojo pasaulio 
laikraščių ir žurnalų knygą gavo 
nemokamai. Išleistąja knyga buvo 
apdovanota ir eilė institucijų bei 
asmenybių. Knygą gavo eilė 
Lietuvos diplomatų, mūsų mokslo 
institucijų, visuomenės ir skau
tijos darbuotojų.

JŪRŲ VYRESNYSIS SKAU
TININKAS BRONIUS STUN
DŽIA, žinomas jūrinių kelionių 
mėgėjas ir praktikas, šiuo metu 
baigia ruošti antrąją knygą iš 
jūrininkystės. Pirmoji - “Buria
vimas ir jūrininkystė” - buvo iš
leista 1953 m. Be to, aktyviai 
bendradarbiauja ne tik skautiškoje 
spaudoje, bet ir aprašo savo jūri
nius nuotykius vietiniuose laikraš
čiuose (gyvena Kanadoje, 
Weston, Ont.).

Kovo mėnesį išvyksta buriuoti į 
prancūzų Polyneziją. Gero vėjo!

KNYGOS LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA RANKRAŠTIS, dau
gelį metų v.s. Petro Jurgėlos 
ruoštas, prieš kelerius metus 
pagal sutartį LSS Tarybos 
Pirmijos įgytas, LSS Tarybos 
Pirmininkui prašant, buvo auto
riaus dar kartą peržiūrėtas ir vėl 
kiek sutrumpintas, kad knygą 
būtų kaip nors įmanoma išleisti.

Studijuojant knygos spausdini
mo sąlygas, surinkta įvairių duo
menų. Pirmija šiuo metu svarsto 
nustatyti knygos prenumeratos 
kainą, nes LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA jau seniau numatyta 
pradėti spausdinti, kai bus 
surinkta pakankamai prenumeratų 
bei knygos leidimo rėmėjų.

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA 
didelis veikalas, plačiai liečiąs 
skautavimo pradžią Lietuvoje, 
sąjūdžio augimą ir plitimą, dide
lius lietuvių skautybės nuopelnus 
lietuvių tautai ir Lietuvai, išryš
kėjusius visuomenės žmones bei 
įžymybes, išsiugdžiusias iš skautų 
organizacijos ir t.t.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTI
JOS autorius rinko medžiagą, 
rašė, papildė, taisė ir daug kartų, 
rankraštį tobulindamas, perraši
nėjo. Visa tai užtruko daugiau, 
kaip 20 metų.

Šiai stambiai knygai išleisti 
reikia ir daugiau lėšų. Bet veikalas 
toks turiningas, įdomus ir 
svarbus, kad verta visiems pasi
tempti LIETUVIŠKAJAI SKAU- 
TIJAI greičiau išleisti.

Tarybos Pirmija išrinko v.s. 
Adolfą Samušį New Yorke orga
nizuoti LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTUOS knygos prenume
ratoms rinkti ir lėšoms kaupti 
vajų. Šiame darbe reikia visų ir 
visose vietovėse geros talkos.

Būtų gera, kad ši lietuvių skau
tybės gyvenimo liudytoja tikrai 
išeitų 1973 - Jubiliejiniais Lietuvių 
Skautijos metais.

ATMINTINIS ĮKŪRĖJO 
FILMAS

Iš įvairių vietų buvo iškelta 
mintis, kad būtų labai svarbu 
padaryti Lietuvos skautybės 
įkūrėjo v.s. Petro Jurgėlos 
atmintinį filmą.

Tą siūlymą Tarybos Pirmija 
priėmė ir pavedė v.s. Česlovui 
Kiliuliui Bostone tuo reikalu 
rūpintis: telkti reikalingas lėšas, 
bendradarbiauti su filmą ruošian
čiu s. A. Keziu, S.J., palaikyti 
ryšius su filmo rėmėjais ir t.t.

V.s. Č. Kiliulis tą reikalą jau yra 
pastūmėjęs gerokai pirmyn. Bet jis 
dar reikalingas pagalbos ir iš 
vietovių, kuriose gali atsirasti 
norinčių filmo reikalą paremti. V.s. 
Č. Kiliulio adresas:

51 Torrey Street,
Dorchester, Mass. 02124
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DIDŽIOJI Mlffll
KLAIPĖDOS KALĖDINĖ SUEIGA

Cleveland© jūrų skautų Klaipė
dos vietininkijos budžiai kandida
tai turėjo linksmą Kalėdų sueigą p. 
Aukštuolių namuose. Ta proga 
vietininkas j.s. Džinaras Kižys 
pasveikino mokslą baigusį P. 
Gaižutį ir įteikė jam nuo vieneto 
jūreivišką dovaną.

Sesė Mirga

Dalis Klaipėdos vietininkijos 
brolių 1972 m. pabaigoje. Pirmoje 
eilėje vietininkas j.s. D. Kižys 
(trečias), šalia j.v.s. VI. Petukaus- 
kas:

E. Klimo nuotr.

LITUANICA RUOŠIASI 
MUGEI

Nuotraukose vienas iš daugelio 
penktadienio vakarų, kurie v.s. VI. 
Vijeikio spaustuvės patalpose 
pavirsta Lituanicos tunto Kaziuko 
mugės “fabriku":

1. Tėvų talka ruošia medžiagą 
koplytėlių gamybai. Iš kairės: 
Žilionis, V.-Šimkus, stovi mugės 
darbų vedėjas P. Baužys: V. 
Graužinis, priekyje p. Baužienė ir 
sesė Baužytė.

2. Piovėjų “gengė" - Mikėnas, 
Jankūnas ir brolis Rim.. Baužys.

3. Valdžia: tuntininkas S. 
Miknaitis ir tėvų komitetų pir
mininkė V. Grigolienė.

Nuotraukos ps. Gintaro Plačo
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1. Neringos tunto vėliavininkės 
Vasario 16 minėjime Clevelande. 
2. “Ateina naktis”... Vakariniame 
rate svečias iš Vokietijos kun. B. 
Liubinas, Neringos tunto adj. E. 
Giedraitytė, tuntininkė N. Kers- 
nauskaitė ir Aguonėlės. 3. Kalėdi
nės sueigos metu Neringoje 
padaugėjo geltonšlipsių: (iš kair.) 
R. ir G. Motiejūnaitės, A. Nasvy
tytė, A. Piktumaitė, J. Bliumen- 
talytė, E. Muliolytė ir R. 
Rydelytė. j. ps. R. Nasvytienė 
užriša kaklaryši dukrai Rūtelei, 
davusiai skautės įžodi.

VI. Bacevičiaus nuotr.

KLAIPĖDOS SUEIGA CHICAGOJE

Nerijos tunto jūrų skautės ir 
Lituanicos tunto jūrų skautai 
sausio 21 d. bendroje sueigoje pa
minėjo Klaipėdos krašto atvada
vimo sukaktį. Be brolių ir sesių, 
sueigoje dalyvavo visų keturių 
Chicagos tuntų tuntininkai, Vi
durio rajono vadeivos, skautų- čių 
vadovės- vai, tėveliai ir svečiai.

Sueiga pradėta vienetų įžygia- 
vimu ir rikiuote. Drausminga 
rikiuotė ir aiškūs vienetų raportai 
sueigos komendantui darė sve
čiams malonų įspūdį. Pasigėrėtinai 
pareigas atliko ir jaunieji sueigos 
vadovai - komendantas vyr. valt. 
Edmundas Leipus ir Nerijos 
adjutante ps. Živilė Karaliūnaitė.

Sueigą atidaryti pakviestas 
Klaipėdos atvadavimo kovų daly
vis v.s. Vaclovas Tallat- Kelpša, o 
keturios Juodkrantės laivo sesės 
trumpai nusakė Klaipėdos svarbą 
Lietuvai.

Šešios jaunos sesytės - Diana 
Buinevičiūtė, Jūratė ir Audronė 
Avižienytės, Neringa Tumosaitė, 
Rubija Petraitytė ir Linda 
Ševskytė davė udryčių įžodį, kurį 
pravedė Ventės laivo vadovės 
Rasa Jovarauskaitė ir Rasa 
Domarkaitė.

Skautininkių- kų ratelyje įžodį 
davė į ps. pakeltoji g. vyr. valt. 
Živilė Karaliūnaitė; įžodį pravedė 
v.s. V. Tallat-Kelpša.

Nuotaikingam lauželiui vado
vavo Milda Kupcikevičiūtė ir 
Aloyzas Pakalniškis.
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Paskutini sudiev prie a.a. B.
Rėkaus karsto taria s. N.

Kersnauskaitė. Garbės sargyboje 
vytis Nagevičius.

a.a. Balys Rėkus (1905 - 1972). 
(Žiūr. aprašymą sausio numeryje). V. Bacevičiaus nuotr.

KŪČIOS ST. CATHARINES

Mūsų kanadiškėje kolonijoje 
bendros Kūčios jau įėjo į tradiciją. 
Jas turėjome ir 1972 metais 
gruodžio 23 d. lietuvių pranciškonų 
patalpose. Dalyvavo per 70 
asmenų. Kaip ir ankstesniais 
metais, jas suorganizuoti ėmėsi 
mūsų skautės, vadovaujamos 
Marijos Gverzdienės. Tokį paren
gimą suruošti vienom skautėm 
būtų buvę sunkoka, todėl joms į 
pagalbą atėjo jų mamytės ir ge
rosios ponios. Šio šventiško paren
gimo globėju ir rėmėju buvo mūsų 
parapijos klebonas kun. Juvenalis 
Liauba, OFM.

Pradžioje, prieš vakarienę, 
skautės pasirodė su programėle. 
Buvo suvaidintas vaidinimėlis - 
Kūčios okupuotoje Lietuvoje. 
Turinys jautrus ir jaudinantis, ne 
vienam žiūrovui išspaudė ir ašarą. 
Reikia pastebėti, kad šiemet 
vaidinimėlis atrodė geriau, nes 
buvo scenoj, kurią parūpino 
klebonas. Paskiau buvo pagiedota 
kalėdinių giesmių. Programėlė 
dalyviams patiko. Po to klebonas 
tarė pritaikintą vakarui žodį ir 
palaimino stalą.

Po Kūčių vakarienės LB pir
mininkė Kazė Šukienė tarė žodį. 

Pasveikino visus su Kalėdomis ir 
pasidžiaugė, kad Kūčių stalas mus 
sujungia į vieną šeimą; pasijun
tame, lyg būtume broliai ir sese- 
rys.Pabaigoje padėkojo iniciato
rėms už šį gražų darbą. Vakarienė 
baigta Tautos himnu.

Dalyvis

NEW YORKO ŽIDINIO 
AUKOTOJAI

Prisimenu vieną vaizdelį. Prasi
dedant vasarai, paskutinioji skau
tų tuntų sueiga. Šalia rankdarbių, 
pasirodymų ir žaidimų, Židinio 
kieme vyksta juokingi pokštai. Pro 
lentoje išpiautas skyles kyšo jauni 
viedukai, o kiti dalyviai, susimo
kėję 5 centus, iš tolo meta šlapius 
skudurus į tuos gyvus taikinius... 
Ir juokas ima, ir gaila darosi, bet 
niekas nenukenčia. Metėjai, grie
bę iš vandens kibiro šlapią skudurą 
ir užsimodami jį mesti, labiau 
sušlampa, negu jų taikiniai... O 
kliūna ir žiūrovam!..

Pasirodo, ir šito išradingo žai
dimo pelnas - 7 dol. ir 50 centų - 
buvo paskirtas Kultūros Židiniui. 

Žaidimo “aukos”: Aina Bernier, 
Daina Jurkutė, Daiva Vebeliū- 
naitė ir Rasa Vilgalytė. Jas pava
davo ir du berniukai: Vaidas 
Blažaitis ir Justas Vilgalys.

Valentinas
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SKAUTU AIDAS 
6840 So. Campbell 
Chicago, ILL. 60629
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SVEIKATA

Stovyklos skalbykla

fUO!
Senas, bet dar žvalus skauti

ninkas, veda pašnekesį apie 
sveikatą. Pabaigus, vienas skau
tukas ir klausia:

- Kaip jūs tokiame amžiuje taip 
gerai išsaugojote savo sveikatą’/

Skautininkas: Aš gimiau dar 
tada, kai pasaulyje dar nebuvo 
atrastos bakterijos.

- Broli Rimai, jau gali iškilti: musų 
laivo vadė jau nuėjo!

STOVYKLOJE

Skiltininkas: Kas atsitiko mielas 
broli? Stovyklos pradžioje vis 
gaudei ir rinkai vabzdžius, o dabar 
jau perėjai prie driežų ir varlių 
medžioklės.

Vilkiukas: Aš užvakar pamečiau 
akinius...

3D .7 4 1.2 6 o

24


	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0001
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0002
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0003
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0004
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0005
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0006
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0007
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0008
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0009
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0010
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0011
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0012
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0013
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0014
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0015
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0016
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0017
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0018
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0019
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0020
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0021
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0022
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0023
	1973-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0024

