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1960 mt. “Skautų Aido” Garbės prenumeratoriai

1. “Nevėžio” tuntas, Worcester, Mass., USA
2. “Neringos” vietinink., Worcester, Mass., USA
3. Jonas Pipiras, Worcester, USA
4. Kazys Cėsna, Worcester, Mass., USA
5. Petras Molis, Worcester, Hopkinton, USA
6. Vladas Bacevičius, Cleveland, Ohio, USA
7. Gerardas Juškėnas, Cleveland, Ohio, USA
S. V. Šenbergas, Cleveland, Ohio, USA
9. Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, NY., USA

10. Ona Siliūnienė. Chicago, Illinois, USA

LSS SESERIJOS IR BROLIJOS TIEKIMO 
SKYRIUOSE GALIMA GAUTI:

Seserijos
Sk. žalios rūtelės $1.00 
Sidabrinės rūtelės 
kepurėms 0.75
J. skaučių - paukš
tyčių ženkleliai 0.75

1-nų, 2-jų, 3-jų, 4-rių ir 
Tautinės juostelės prie

Brolijos
Sk. lelijėlės $0.50
Sk. vyčių ženkleliai 0.50 
Sk. Berniukams knyga 2.00 
Sk. “Boys Scouts” 
kaklaraiščiai 0.75

5 m. žvaigždutės 0.15
uniformos 0.35

Štai, bandome augti šiuo metu bent formato at
žvilgiu. Taip pat, kiek bus įmanoma, kiek leis mūsų 
finansiniai ištekliai, kiek parodys pasiaukojimo mūsų 
bendradarbiai, redakcija atsižvelgs ir į skaitytojų pa
sisakymus turinio reikalu.

Pranešame skaitytojams, kad nuo s.m. pradžios, 
leidėjui, administracijai ir redakcijai susitarus, "Skau
tų Aidas" eis šia tvarka: sausio - vasario ir liepos - rug - 
piūčio mėnesių numeriai bus sujungti ir padidinti. Kiti 
numeriai eis senąja tvarka. Taigi per metus bus išlei
džiama 10 numerių. Mieluosius bendradarbius prašome 
medžiagą siųsti IKI KIEKVIENO MĖN. 10 D. SEKANČIO 
MĖNESIO NUMERIUI.

Garbės Ženklų — rozetės 0.60
III TS ženkleliai 0.25
Skautiški kaklaraiščių mazgai 0.25
Laiškams popierius ir vokai komplektas iš 6 0.25
Sk. atvirukai 2 už 0.25
J. Vaičiūnienės “žvaigždėtos naktys” 1.00
J. Narūnės “Gintarėlė” 1.00
J. Narūnės “Jaunieji Daigeliai” 1.30
Vargo Mokyklos ženkleliai 0.10
Seserijos Tiekimo Skyrius Kanadai, Australijai, Ang

lijos ir kt. kraštams, žalioms, sidabrinėms rūtelėms ir 
paukštyčių ženklui duoda nuolaidą.

Brolijos Tiekimo Skyrius pavasari pagamins vilkiukų 
ir pareigų ženklus.

Tiekimo skyriai labai tampriai bendradarbiauja ir 
vienetai ar pavieniai, reikalingi Seserijos ar Brolijos sk. 
rekmenų, gali vienu užsakymu kreiptis į vieną ar kitą 
Tiekimo Skyrių, ir mes pasiųsime vienu siuntiniu. Užsa
kymus patenkiname, gave pinigus.

Adresai:
Sof. Jelionienė 

6111 S. California Ave., 
Chicago 32, Ill., USA

A. Augustinas
5621 S. Hermitage Ave., 

Chicago 36, Ill., USA
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ADOMAS VARNAS VILNIUS

Kas tu esi?
Pasakojama, kad vienu Italijos laivu kartą plau

kęs tikras tautų mišinys. Ten buvę anglų, prancūzų, 
vokiečių, graikų, žydų, ispanų, lenkų, švedų. . . 
Laivo kapitonas ilgos kelionės į Škotiją paįvairini
mui sumanęs keleivius apklausinėti. Buvo duotas 
vienas, be jokių platesnių paaiškinimų, klausimas — 
kas tu esi?

— Esu fabriko direktorius, — atsakė anglas.
— Aš esu medicinos daktaras, — kalbėjo švedas.
— Esu žmogus, — gudravo žydas.
— O aš socialistas, — buvo prancūzo atsakymas.
— Esu baronas, — didžiavosi vokietis.
Atsakymų klausėsi mažas dvylikos metų berniu

kas iš Milano. Kai ji kapitonas paklausė, kas gi jis 
toks esąs, berniukas, nė minutėlės negalvojęs, ra
miai atsakė: -

— Aš esu italas.
Visus keleivius ląbai nustebino ir sugėdino toks 

berniuko atsakymas. Kai kiekvienas tegalvojo apie 
savo profesiją, kilmę, pažiūras, šis mažasis milanie
tis, gudrių atsakymų neieškodamas, virš visko iškė
lė savąją tautybę.

Kas tu esi, sese, broli? Esi geras tėvų vaikas? 
Taip. Esi pavyzdingas mokinys? Taip. Esi skautas? 
Taip. O ar nenorėtum pasakyti, visa kita trumpam 
primiršęs, kad esi lietuvis, lietuvaitė? Taip — pir
miausia tu esi lietuvis, lietuvaitė. Paskui tik geras 
vaikas, mokinys, skautas. Kelti savąją tautybę pir- 
mojon vieton yra tavo šiandieninė pareiga. Ji būti
na, nes kaip gi tu kitaip tarnausi tėvynei, jei nesirū

pinsi lietuvybės išlaikymu tose tautų mišinio minio
se? Ar bus tėvynei tarnavimas, jei savųjų tarpe sve
tima kalba kalbėsi, jei bijosi savo pavardės ir ją pa
keisi, kad svetimiesiems atrodytum prieinamesnis, 
jei pagaliau, kai laikas ateis, mišrių sutuoktuvių ne
vengsi? Ne, sese, broli, šiuo keliu neik. Tavo kelias 
— lietuvio kelias. Lietuvybė mums šiandien turi bū
ti antrąja religija. Išsilaikyti reikia, nors ir kažin 
kaip sunku bebūtų. Laimėti reikia, nepasiduoti rei
kia. Tai visų mūsų pareiga šiame didžiajame, pa
vojingame išeivijos gyvenimo žaidime.

Niekas netikės, jei tu pasakytum, kad tenori bū
ti mažyčiu druskos žiupsneliu karštame vandenyje —

★

* Tik tie verti gyventi, kurie noriai miršta dėl savo 
tėvynės. Mac Arthur

* Juo daugiau svetimų kraštų matau, juo labiau myliu
savo tėvynę. n r , D . .} P. L. de Belois

* Veltui tu džiaugsmo ieškotum tolimuose pasviečiuo
se - jis tėra tavo tėvynėje. Mahlmann

* Tik ta tauta laisva, kuri pakankamai tvirta savo 
laisvę išlaikyti, o tvirta ji tampa vienybės keliu.

H. Moltke
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Dulkė ir milžinas
ALFA SUŠINSKAS

Pelėnų Trečiadieniu prasideda gavėnios metas, 
kuris ruošia krikščionis tinkamai sutikti Išganytojo 
Prisikėlimo šventę.

Gavėnios laikotarpis yra tiek pat senas, kiek se
na yra ir pati krikščionybė: nuo pat apaštalų laikų 
gavėnia jau buvo praktikuojama krikščionių gyve
nime.

Gavėnios prasmė yra gili ir reikšminga. Gavėnios 
metu krikščionis malda, atgaila ir rimtu susimąsty
mu kreipia savo gyvenimą dvasinio prisikėlimo 
kryptimi, siekdamas savyje sukurti geresni žmogų ir 
tobulesni krikščioni.

Gavėnia pradedama kryžiškai ir simboliškai pa
žymint pelenais tikinčiųjų kaktas.

Patys pelenai savaime reiškia sunaikinimą ii- su
nykimą. Tačiau krikščionybės akimis liturgijoje jie 
įgauna visai kitą prasmę: čia jie išreiškia krikščio
nies pastangas sunaikinti savyje blogi ir pradėti nau
ją gyvenimą atgailos dvasioje.

Betgi norint pradėti naują dvasinį gyvenimą, 
pirma reikia atsisakyti savo senojo, blogojo gyveni
mo, jį atgaila sunaikinant.

O kiekvienas krikščionis, kaip žmogus dėl savo 
įgimties silpnumo, turi daugiau ar mažiau blogio, 
kurio jis siekia nusikratyti.

Šį nelengvą dvasinio taurėjimo darbą krikščio
niui įkvėpia ir lengvina pasitikėjimas Viešpaties gai
lestingumu: krikščionis žino, kad iš savo klaidų bei 
paklydimų kylančiajam žmogui Išganytojo gailestin
gumas atleidžia daugiau, negu motinos meilė savo 
vaikui. Dėl to gavėnios pradžioje, pelenų žiupsne
liui palietus galvą, krikščionis kreipiasi į Viešpatį 
Dovydo 129 psalmės žodžiais:

— Iš gilybės šaukiuos i Tave, Viešpatie. Viešpa
tie, išgirsk mano balsą. Tegul Tavo ausys kreipia 
dėmesį į mano maldavimo balsą. Jei Tu laikysi nu
sikaltimus atmintyje, Viešpatie, kas išlaikys? Ta
čiau Tu nuodėmes dovanoji, kad Tau būtų tarnau
jama su pagarba. Aš turiu vilties Viešpatyje, mano 
siela remia savo viltį Jo žodžiu; laukia mano siela 
Viešpaties labiau, negu panaktiniai aušros. Juk 
Viešpatyje yra pasigailėjimas ir gausus yra Jame iš
vadavimas.

Tačiau nepakanka vien vilties, vien pasitikėjimo 
Viešpaties gailestingumu, norint dvasiškai prisikel
ti ii' nauju žmogumi Dievo akyse pasidaryti: dar 
reikia ir kitos atgailos už savo negeruosius, iš tiesaus 
kelio iškrypusiuosius darbus. “Jei neatgailausite, vi
si pražūsite” — skelbia Šventoji Evangelija, kuri yra 
Viešpaties žodis ir amžinoji tiesa.

Savąja atgaila žmagus stengiasi iš Dievo meilės 
atitaisyti savo negeruosius darbus ir juos atsverti 
geraisiais darbais. Atgaila nėra žmogaus pasižemi- 
nimas ar išsiniekinimas. Atgailaujančiajame žmogu
je iškyla tikroji žmogaus vertė bei jo garbė. Atgaila 
nėra nusivylimas. Ji yra ryžtingas, skaidrus dvasinis 
žmogaus kilimas augštyn; ji yra kelias, vedąs iš gy
venimo griuvėsių ir iš širdies dumblo j naują, švie
sų, nuskaidrintą ir šventą gyvenimą. Nuoširdi atgai
la yra žmogaus dvasinio prisikėlimo pradžia.

Lordas Baden - Powell 1857 - 1941

APIE B.-P.

" Jo originalumas slypėjo kažkokiame nenumalšinama
me ir beveik egzotiškame patraukime, kurį jis jautė 
kariavimo nepaprastumui. Jis labiau mėgdavo daryti 
precedentus negu sekti jais, daryti eksperimentus negu 
priimti juos."

B.-P. APIE SKAUTYBĘ

" Mes žiūrime į skautybę iš berniuko taško ir duodame 
jai atitinkamą formą, ir organizacija sudaryta taip, 
kad ko plačiausiai atitiktų skautų vadovo reikalavimus , 
decentralizuodama (valdžią) ir teikdama pagalbą vie
toje be erzinančios priežiūros, biurokratijos ar išlaidų. "

Šia proga čia labai tinka šie gražieji evangeliniai 
žodžiai:

— Pasninkaudami (vadinasi, atgailaudami) ne
būkite paniurę, kaip veidmainiai, nes jie perkreipia 
savo veidus, kad pasirodytų žmonėms ... Tu gi, kai 
pasninkauji (tai yra, atgailauji), pasitepk savo gal
vą ir nusiprausk savo veidą, kad ne žmonėms rody- 
tumeisi pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slap
toje; ir tavo Tėvas, kuris mato slaptoje, atsilygins 
tau (Mato 6, 16-18).

Iš tikrųjų: “Atsimink, žmogau, kad dulkė esi ir 
į dulkę pavirsi”.. .

O kas savo Dievo akivaizdoje dulke laiko, tas 
vra pakeliui į dvasinius milžinus.

Gi kas savo gyvenimą pagal gavėninę dulkę 
tvarko, tas jau pats yra dvasinis milžinas.
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SUEIGA PAUKŠTYTĖMS
v.s. L. Čepienė

Vedamoji mintis: Lietuvos Skautų Patrono šv. Kazi
miero šventė.

Pasiruošimas: Draugininke pasitaria su būrelio gal
vomis, kaip reikėtų patvarkyti bei papuošti sueigai pa
talpą, kad ji nuteiktų šventiškai ir atitiktų šventės min
čiai. Sutarta:

1. Centrinėje sienoje pakabinti Patrono paveikslą.
2. Religinė parodėlė: ant nedidelio stalelio sudėti 

įvairias šventas knygas, pvz. šv. Raštą, giesmynėli, mal
daknyges, šventųjų gyvenimą, Vilniaus bažnyčias ir kito
kias, kokias tik galima rasti namie ir pas kaimynus, 
Amerikos lietuvius — pirmuosius ateivius. Pas juos ga
lima užtikti užmirštą lobį — seniausių maldaknygių bei 
giesmynų. Iškaskimė tą lobį ir padėkime ant stalelio 
skautėms susipažinti ir įvertinti. Šiai parodėlei papildyti 
tiktų šventosios statulėlės, religiniai paveikslai, kryžiai, 
Vilniaus verbos ir t.t. Eksponatus parodėlėn turėtų at
nešti kiekviena skautė. Parodėlės įrengimas vyksta pa
čioje sueigos pradžioje skautėms besirenkant. Betvarkant 
bedėliojant natūraliai vyks pašnekesys religine tema — 
iš kur tie dalykai, ką jie reiškia, kas šventas, kas nešven
tas, kodėl?

3. Prieš sueigą daromos popierinės gėlės-lelijos ir 
pavasario gėlių vainikai. Visa reikalinga medžiaga ir 
priemonės sudedamos tam tikroje vietoje.

4. Šviesos efektas. Sueigoje bus pasakojama apie 
“Karalaitį, nenorėjusį karaliauti”. Nuotaikai sudaryti 
gali būti padaroma žalia ar gelsva šviesa, apsukant lem
putę norimos spalvos popierium. “Uždegus žalią šviesą 
pradėsime šventę” — praneša draugininke.

5. Arbatėlei numatyti šeimininkes, indus, vaišes.
6. Arbatėlėn visos papuošia galvą pavasario gėlių vai

nikais. Tuos gėlių vainikus skautės gali pasidaryti namie, 
arba sueigoje. Jei sueigoje, tai tik pradžioje, dar ne
įėjus į šventės nuotaiką.

7. Parodėlė įrengta, vainikai paruošti, žalioji šviesa 
uždegama, šventė prasideda.

Pasakojimas. “Karalaitis, nenorėjęs karaliauti” Alfa 
Sušinskas “Eglutė” nr. 3, 1950 m.

“Seniai seniai, kaip toj pasakoj, beveik prieš 500 
metų gimė toks berniukas, kurį per krikštą pavadino 
Kazimieru. Jo tėvas taip pat Kazimieras, tuo metu valdė 
Lietuvą ir kartu buvo Lenkijos karalius.

Jaunasis Kaziukas turėjo šešis broliukus ir šešias 
sesutes. Jis augo turtinguose karališkuose namuose, kur 
visko buvo, ko tik širdis troško. Tačiau berniukas nesi
tenkino vien skaniais pyragaičiais ir gražiais žaisliukais. 
Jis dar stengėsi būti kuo geriausias Dievui ir žmonėms.

— Koks darbštus, koks pamaldus, kokios geros širdies 
yra tas mūsų Kaziukas, -— sakydavo jo tėvai ir draugai.

Ir ištikrųjų Kaziukas nebuvo koks nors kvailutis avi
nėlis. Jis buvo gabus ir apsukrus berniukas: viską greitai 
suprasdavo ir lengvai išmokdavo ką mokytojai užduo
davo. Augo Kaziukas, o kartu augo ir jo širdies gerumas. 
Iš Kaziuko išaugo Kazimieras, gražus jaunuolis. Dabar 
visi pamatė, kad šis jaunas vyras yra šventas. Ne kartą 
naktį, kai visi kiti saldžiai miegodavo, jis atsikeldavo ir 
eidavo melstis: jis atsiklaupdavo ties katedros durimis 
lauke, nes naktį ji būdavo uždaryta. O kain gražiai jis 
melsdavosi į Švenčiausiąjį Sakramentą ir Dievo Motiną, 
Mariją. Jos garbei jis turėjo mėgiamą giesmę vieno 
šventojo parašytą, kuri prasideda šiais žodžiais:’

“Mano siela, giedok kasdien garbei Marijos”.
— Kazimierai, mes bijom eiti pas tavo tėvą karalių. 

Tu nueik mūsų vietoj, užtark mus ir padėk mums, — 
kreipdavosi į jį žmonės. Ir Kazimieras eidavo, užtardavo 
žmones, jiems padėdavo. Užtai žmonės jį labai mylėjo.

— Nepliaukškit niekų ir nekalbėkit taip negražiai! 
— sudrausdavo jis savo draugus, kurie negražiai kalbė
davo. Ir draugai paklausydavo. Ir ne tik jo draugai, bet 
dažnai ir pats tėvas pasiklausdavo jo patarimo. Ir pada
rydavo taip kaip sūnus sako.

Rimtas, o žemiškomis akimis žiūrint per rimtas savo 
amžiui, buvo jaunuolis Kazimieras. Nemėgo jis nei puoš
tis, nei pokyliauti, nei šokti. Tą laiką jis sunaudodavo 
maldai, o turtus — vargšams.

Tačiau neilgai jam teko šios žemės takais vaikščioti. 
Susirgo plaučių liga (ir iš viso buvo nestiprios sveika
tos) ir 1484 m. kovo mėn. 4 d. mirė, teturėdamas vos 
26 metus.

Jį palaidojo sostinėje Vilniuje. Jo palaikai ir dabar 
tebesiilsi vienoj didžiausioj Vilniaus bažnyčioj, vadinamoj 
katedra. (Dabar perkelti Į šv. Petro ir Povilą bažnyčią).

Kazimieras, dar gyvas būdamas, buvo šventas ir nebu
vo abejonės, kad jo siela nuėjo ten .. ., kur ir visi šven
tieji po mirties gyvena.

O kai numirė, žmonės ėmė melstis į jį, prašydami 
jo užtarimo pas Dievą. Ir Kazimieras užtardavo. Žmonės 
tikrai sulaukdavo, ko prašė. Pasakojama, kad kartą, 
lietuviams kariaujant su rusais, nežinomas baltas rai
telis, iš nežinia kur pasirodęs, padėjo nugalėti priešus 
ir vėl pranyko. O tai buvo šventas Kazimieras.

Dėl Kazimiero labai gero ir pavyzdingo gyvenimo ir 
dėl jo stebuklų, padarytų žmonėms, Katalikų Bažnyčia 
jį paskelbė šventuoju.

Lietuvių skautų jaunimas šventąjį Kazimierą pasi
rinko savo globėju. Jis taip pat yra ir Lietuvos globėju”.

Globėjo paveikslas apkaišomas lelijomis.
Visos sako:

“Bedugnėn metams riedant, tegu mums gyvas bus 
Baltam lelijos žiede Karalius ir Žmogus”.

Parodėlė. Tyloje stebima parodėlė. Parodėlėje guli 
iškirpta balta lelija. Ant jos skautės užrašo savybes, ku
rios, jų nuomone, žmogų padaro šventu (kartoti, kas jau 
pasakyta ar parašyta, negalima). Parašiusi gali eiti į 
kitą kambarį, kame paruoštos vaišės.

— Puoškimės gėlių vainikais, pradėkim pavasarį, — 
sako draugininke. — Matote, prie kiekvieno vainiko yra 
pririštas vokelis. Atidarysit tik namie prieš einant į 
lovyte, (vokelin įdedamas gražus paveikslėlis, religinio 
turinio. Geriausia būtų šv. Kazimiero). Įrašomas ir lin
kėjimas sąryšyje su šv. Kazimieru.

Vaišės — nors skautės vaišinamos šešių šeimininkių, 
tačiau reikia sekti, kad jos pasirūpintų mielomis šeimi
ninkėmis, kad mandagiai viena kitai patarnautų.

Po vaišių visos padeda sutvarkyti indus.
Pabaigai giesmė: “Ateina naktis”.

D. L. K. Vytauto dr-vės skautai žiemos iškyloje gaminasi 
pietus. Hamilton, Ont. Nuotr. A.Pilypaičio
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PĖDSĖKA Praėjusių Kalėdų prisiminimui

(tąsa)

Skeltanagių pėdos atspaude tarpai pa
reina nuo gyvulio amžiaus, lyties ir p. 
Pastebėta, kad suaugusių galvijų nagų 
tarpai yra labiau išskėsti priešakinėse 
galūnėse, o jaunų gyvulių — užpakalinė
se galūnėse. Be to, vyriškosios giminės 
galvijas turi tiesesnius nagus už mote
riškosios giminės galvijo nagus. Abi nago 
pusės nevienodo didumo ir formos.

Negalima duoti tikslių nurodymų, kaip 
skirti vieno gyvulio pėdsakus nuo kito 
tos pačios rūšies gyvulo pėdsakų. Gali
ma tik duoti vieną kitą pavyzdį. Galvi
jų, avių ir kiaulių pėdsakai eina dviem 
tiesiom linijom ir visų keturių kojų pė
dos aiškiai matomos. Avis turi mažokus, 
smailius nagus; kiaulė minkštoje žemėje 
palieka mažus užpakalinių nagelių pėd
sakus; ožka stato savo užpakalines kojas 
prieš priešakines kojas, ir nagai yra ne
simetriškai skelti.

Gyvulių grupei, vaikščiojančiai pirš
tais, priklauso visi kačių ir šunų giminių 
žvėrys. Palyginę šuns ir katės pėdsakus, 
matome didelį skirtumą. Šitas skirtumas 
charakteringas abiem žvėrių tipam ir yra 
kilęs iš jų praeities gyvenimo ir vietos. 
Šuo, kaip ir arklys, palieka zigzago pėd
sakus ir visos keturios kojos atsispau- 
džia dviejose lygiagrečiose linijose. Pri
junkęs prie namų, šuo sutingo ir jo eise
na nėra visuomet aiški, bet nagų žymės 
visuomet pastebimos. Senais laikais šuo 
maistą turėdavo susimedžioti, kaip jo 
laukinis pusbrolis — vilkas ta daro ir 
šiandien. Medžioti šuniui padėdavo jo 
greitis. Šuns nagai apsaugoja minkštus 
padus, kad šie nesusitrankytų į kietą že
mę. Šuniui, medžiojant, nerūpėdavo ko
jas statyti be triukšmo, todėl jis jas sta
tydavo, kur ir kaip būdavo patogiau.

Katės pėdsakai, palyginti, tiesūs. Katė, 
kaip ir jos laukiniai giminaičiai tigras 
ir leopardas, gyveno džiunglėse ir savo 
grobį, turėdavo užklupti iš pasalų. Jai ne 
tiek rūpėdavo greitis, kiek pasalumas, 
atsargumas, tyla. Ji dėdavo savo užpa
kalines kojas į tas vietas, kur būdavo 
buvusios priešakinės kojos, nes kitaip jos 
užpakalinės kojos būtų galėjusios užmin
ti ant šakutės ar kito, triukšmą sukelian
čio .daikto. Katė, būdama geras pėdse
kys, išmoko išlaikyti pusiausvyrą ir kojas 
dėti po savo kūnu. Ji gali lengvai pra
lysti pro krūmus ir mažas skyles. Nagai 
jai reikalingi grobiui sudraskyti, nes ji 
neturi tokių tvirtų dantų, kokius turi 
šuo, todėl katės nagai įtraukiami — pa
slepiami, kad neatšiptų.

Detroito Gabijos tunto skautės papuošė eglutę tautiniais 
motyvais. Eglutė buvo išstatyta Detroito Istoriniame 
Muziejuje nuo gruodžio 18 d. iki sausio 5 d. Prie eg
lutės ją puošusios skautės: v.sl. A. Vaičiūnaitė, jūr. sk. 
V.Kukučionytė ir v. sk. S.Sileikaitė. Nuotr. J.Pečiūrienės

Cleveland© skautininkų suruoštoj priešmokyklinio am
žiaus vaikučiams eglutėje, v. s. A. Šenbergienė pasakoja 
kalėdinę pasaką. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Šuo palieka keturių kojų pėdsakus ir 
nagų žymes, katė palieka tik dviejų ir ne
palieka nagų žymių. Tiktai leopardas 
skiriasi nuo kitų kačių: jam, kaip ir šu
niui, grobiui sugauti reikalingas greitu
mas.

Lapės pėdsakai panašūs i mažo šuns 
pėdsakus: lyginant su ilgumu, jie yra 
siauresni, tarp pirštų ir padų yra plaukų 
žymės ir užpakalinių kojų padai ma
žesni už jų pirštų atspaudus. Nors la
pės kojų pėdsakai panašūs į šuns pėdsa
kus, bet jos eisena panašesnė j katės ei
seną. Šuo kojas stato lyg drebėdamas ir 
mėgsta purvinas vietas, o lapė eina tie
siai ir vengia šlapių ir purvinų vietų. 
Paprastai ji, kaip ir katė, deda savo už
pakalinių kojų pėdas į vietą, kur buvo 
dėtos priešakinių, kojų pėdos, ir nemėgs
ta vietų, kur žmonių vaikščiota.

Gyvulių, kurie eina pirštais, turi prie
šakinių kojų padų užpakalinę dalį įgaub
tą ir užpakalinių kojų padų tą pačią 
dali turi išgaubtą.

Visi čia minėti gyvuliai yra propor
cingi, nors jie ir skiriasi savo kojų ypa
tumais.

Gyvulius, kurių užpakalinės kojos il
gesnės už priešakines, lengviau pažinti 
pagal jų pėdsakų didumą ir tarpą tarp 
atskirų pėdsakų.

Šiuo atveju, ypač svarbu įsidėmėti, ku
rion pusėn gyvulys keliavo, nes kai ku
rie, ypač neprityrę skautai, negali su
prasti, kad kai kurie gyvuliai eidami už
pakalines kojas pastato pirm prieša
kinių.

Trečios grupės trumpų kojų gyvulių 
tipai taip pat įvairūs. Skirtumai parei
na daugiausia nuo šuolio ilgumo, o ne 
nuo individualinių žymių ar pėdsakų di
dumo. Uodega liečia žemę tarp dviejų 
kraštutinių kojų pėdsakų. Žiurkės savo 
uodegą velka labiau, negu pelės. Sunku 
atskirti vandens žiurkės nuo paprasto
sios žiurkės pėdsakų, bet čia nusveria 
aplinkybės.

Tarp riebiųjų žvėrių, opšrus (barsukas) 
deda savo užpakalines kojas įstryžai per 
priešakines ir atspaudžia savo tris nagus, 
spygliuotoji kiaulė kreipia savo prieša
kines kojas į vidų ir atspaudžia ketu- 
rius ilgus nagus. P-da.

Ir Toronto mūsų mažuosius aplankė Kalėdų Senelis. Kaip 
matote, buvo įdomu ir vadovams. Nuotr. St.Dabkaus

Sesė D. Jurgaitytė prie Kalėdų eglutės. Nuotr.V.Kizlaičio

Tuntai sujudo, ruošdami programą, s. VI. Vijeikis 
sujudo, pirkinėdamas dovanėles, saldainius — ir reikia 
pripažinti, atliko tą darbą labai sumaniai.

Kai skautai ir jų tėveliai pradėjo rinktis Jaunimo 
Namų didžiojon salėn, pasitiko juos gražus vaizdas — 
baltai padengti stalai, apkrauti saldumynais ir dovanė
lėmis. Kernavės skaučių tunto tuntininkė s. H. Plauši- 
naitienė pasitiko svečius, sodino prie stalų, rūpinosi 
mažaisiais artistais.

Susibūrus apie stalus ir slaptai ragaujant saldumynus, 
visi laukė pasirodymų.

Ir programa buvo sudaryta įvairi — pritaikyta visų 
skoniams. Buvo parodyta: komedija, baletas ir “drama”.

Komediją suvaidino “Aušros Vartų” tunto jaunosios 
sesės — apie chorvedžio vargus per choro repeticiją. 
Artistės buvo giliai persiėmusios savo rolėmis ir labai 
sužavėtos kostiumais. Baletą pastatė “Juodkrantės” tunto 
jūrų skautukės, sušokdamos snaigių šokį, baltais sijo
nėliais šlamėdamos.

“Dramą” suvaidino “Kernavės” skaučių tunto “Du
bysos” draugovė. Draugininke s. N. Užubalienė tą dra
mą parašė Kalėdų vakarui, lengvomis mergaitėms tin
kamomis eilėmis. Siužetas Juozapo ir Marijos atvykimas 
į Betliejų ir nakvynės iškojimas miestelyje. Netrūko 
nieko, buvo ir pikti šeimininkai su turbanais ir ilgomis 
barzdomis, Juozapas ramstėsi ilga lazda, o Marija, apsi-

KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdų eglutė! — kokius tas žodis sukelia margaspal
vius, žėruojančius vaizdus! Šimtaspalvės eglutės šviese
lės, tvyską papuošimai — džiugina akis, gaivinantis eg
lišakių kvapas kutena nosį, o šventiniai saldumynai! — 
kas gali nusakyti toki skanumą, — vilioja visus. Kalė
dos linksmiausia metų šventė, jaukiausia šeimoje, vilio
janti savo dovanomis ir panuošimais. Visi darosi drau
giški, visi jaučiasi priklausą vienai didelei šeimai. Skau
tiška didžioji šeima Čikagoje, visi 5 tuntai, pagauti šven
čių nuotaikos ir norėdami pradžiuginti savo jaunimą — 
sujudo rengti bendrą skautų eglutę.
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Seserijos dvasios 
vadovas v. s. kun. 
St. Yla kalba į se
ses Austos Vartų 
skaučių tunto Či
kagoje dešimtme
čio susikaupimo 
valandėlėje. Šone 
- naujai pašven
tintos draugovių 
vėliavos su kriks- 
to tėvais.

Nuotr. A. Gulbinsko

SKAUČIŲ DIENOS ČIKAGOJE

Didelis būrys Čikagos skaučių gruodžio 5-tą ir 6-tą 
išg yveno ypatingą savaitgali. Jis nepasižymėjo nei go
džiai žiūrėta filmą, nei triukšminga iškyla, nei šokiais. 
Kodėl jis buvo toks ypatingas? O todėl, kad tomis die
nomis buvo dirbta, tikrai skautiškai, kruopščiai ir — 
smagiai.

Į gražiuosius Jaunimo Namus suplūdo iš visų trijų 
Čikagos tuntų būsimos vadovės. Čia, vyresniųjų vadovių 

supus mėlynu šydu labai jausmingai atliko savo rolę. 
Vaizdelis baigėsi gyvuoju paveikslu, vaizduojančiu pra- 
kartėlę. Visiems besižavint tuo vaizdu, staiga trinktelėjo 
durys ir salėn Įžengė “trys karaliai visagaliai’ — tur- 
banuoti, didelėmis lazdomis pasiramstydami ir, reikia 
pripažinti, visai karišku žingsniu nužygiavo scenon. 
Iškėlę savo lazdas, garsiais balsais palinkėjo visiems 
atsilankiusiems laimingų Naujų Metų. Tik jiems pra
dingus pradėjo susivokti svečiai, kad veidai lyg ir pa
žįstami buvo, nors didelėmis barzdomis pusiau pridengti. 
Taip ir liko visi spėliojimai: “Ar neatrodo tau, kad rajo
no vadeiva buvo vienas iš karalių?” — “Gal būt, bet 
trečias man atrodo, tikrai buvo “Lituanicos” tunto tun- 
tininkas. Ar ne?”.

Tuo Įspūdingu karališku linkėjimu programa buvo 
užbaigta, ir “Aušros Vartų” tunto tuntininkė s. J. Bobi- 
nienė, kuri vedė dainas pertraukų metu vėl sujungė 
visus vienan choran.

Oficialiai tada vadovavimą perėmė s. Namikienė, 
kuri pravedė jaunimui žaidimus. Didelis buvo būrys, ne
vienodo amžiaus, nors ir pilnas gerų norų, bet sunkiai 
suvaldomas. Po kelių mišrių žaidimų, s. Namikienė ir s. 
J. Bobinienė bandė žaisti atskirai su jaunesniosiomis 
sesėmis. Smagu buvo žiūrėti, su kokiu susidomėjimu jos 
sekė kiekvieną vadovės nurodymą ir taip nuoširdžiai 
įsijungė į žaidimus. Ii- atrodė, kad ir vadovė, pagauta 
smagios nuotaikos, su didžiausiu malonumu žaidžia. Di
desnieji svečiai tuo tarpu vaišinosi, jaunimas apžiūrėjo 
dovanas ir labai entuziastingai nūtė oro balionus, kurie 
laiks nuo laiko triukšmingai sorogdavo. Taikai, reikia 
pripažinti, visi susirinkusieji leido laiką pagal savo 
nuotakas, ir visi buvo patenkinti.

Apie 5 vai. prasidėjo antroji dalis — pobūvis vado
vams, kuriame dalyvavo visi tuntų vadovai, pradedant 
paskiltininkiais. Tą vakaro dalį vedė sk. vytis Stakauskas. 
Labai gyvai jis pravedė sveikinimus Naujų Metų proga, 
sveikino visų tuntų atstovai — skiltininkai ir skiltinin- 
kės. Baigus sveikinimus, pasigirdo muzikos garsai, ir 
šokantis jaunimas sujudo.

Ir taip su pasirodymais, dainomis ir šokiais Čikagos 
skautės ir skautai atšventė Kalėdas ir pasitiko Naujus 
Metus. Gražaus skautiško pasisekimo reikia tikėtis šiais 
naujais 1960 metais. Sesė Laima. 

globoj, stebėdamos, klausydamos ir klausdamos, disku- 
tuodamos ir aktyviai įsijungdamos į pavyzdines sueigas, 
jos gilino savo skautiškąsias žinias.

Skaučių Dienas atidarė jų iniciatorė, v.s. J. Aglins- 
kienė, kviesdama seses pasinaudoti vyresniųjų vadovių 
teikiamomis žiniomis, surinktomis per ilgą skautavimo 
metų eilę.

Svečias prelegentas, ps. V. Černius, davė pirmąjį 
Skaučių Dienų pašnekesį, “Vadovės asmenybė ir savi
aukla”. Savo įdomioje kalboje ps. Černius apibudino 
gerą vadovę, pabrėždamas pagrindines savybes, reikalin
gas sėkmingam vadovavimui — draugiškumą, taktą, ži
nojimą, linksmumą, entuziazmą ir originalumą. Gera 
vadovė stengiasi pirmiausia pažinti save, kad galėtų 
padėti savo sesei siekti skautiškojo tikslo — ruoštis 
gyvenimui ir tobulėti.

Po pašnekesio iš visų dalyvių, v.s. J. Aglinskienės 
įsakymu, buvo sudaryta didžiulė “Gražinos” draugovė, 
susKirstvta skiltimis, paskirtos skiltininkės, ir Skaučių 
Dienų darbai, papuošti jaunųjų vadovių entuziazmu, pra
sidėjo visu rimtumu.

Čia sesės ir stebėjo, ir pačios dalyvavo draugovės 
vadijos posėdy, mokėsi, kaip sudaryti draugovės ir skil
čių darbo planą, kuri labai vaizdžiai ir suprantamai pa
tiekė vs. J. Aglinskienė, ir girdėjo ps. L. Luneckienės 
sklandžiai pravestą pašnekesį apie tokius “neįdomius” 
dalykus, kaip tunto santvarką, draugovės knygas ir jų 
vedimą.

Pirmoji Skaučių Diena buvo užbaigta s. O. Gasne- 
rienės pašnekesiu apie žaidimus, kurių praktiškasis de
monstravimas sušildė visas seses. Jos grįžo namo raudo
nais veidais ir linksmomis širdimis, pasiruošusios sekan
čią dieną dar labiau klausyti, dar labau stebėti ir dar 
labiau stengtis išnaudoti tas gausiai dalomas vadova
vimo žinias.

Antroji Skaučių Diena sulaukė dar daugiau dalyvių. 
Erdvūs Jaunimo Namai skambėjo nuo skautiško juoko ir 
skubančių žingsnių.

Po Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje, ps. V. Černienė 
sklandžiai pravedė pavyzdinę draugovės sueigą, patiekda
ma nlaną, parodydama ceremonijas ir atkreipdama dė
mėsi į vengtinas klaidas.

Tuoj sekantis vs. J. Aglinskienės pašnekesys “Skau- 
tybės dvasia” buvo vienas iš pačių įdomiųjų Skaučių 
Dienų deimančiukų. Ji apibudino skautavimą kaip — 
džiaugsmą, nuotykį ir draugyste — ypatingai pabrėž
dama skaučių tarpusavį draugiškumą, sugyvenimą ir 
seseriškumą. Kaip nėra menku ir didžių rolių, tik menki 
arba dideli aktoriai, taip nėra blogų ir gerų vienetų — 
tik blogos arba geros vadovės. Gera vadovė visur ir vi
sada duoda pavyzdį, skleidžia draugiškumą tarp savo 
sesių, yra drausminga, nuoširdi ir sugyvenama. Tik 
tokia vadovė gali palaikyti tikrąją skautybės dvasią savo 
vienete, nes skautybės dvasia yra — draugystė ir nuo
širdumas, pareigingumas ir drausmė, entuziazmas ir 
veiklumas.
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Dešimtmečio iš
kilmingo minėji
mo metu Aušros 
Vartų tunto glo
bėja ps.J.Daudž- 
vardienė įteikia 
ordinus tunto va
dovėms. Su gėlių 
puoks'te stovi tun- 
tininkė s. J. Bobi- 
nienė. Greta - s. 
T. Žukienė, s. A . 
Namikienė ir ps. 
Z.Čarneckaitė.

Nuotr.A.Gulbinsko

Šį pašnekesį skautės išklausė su dideliu dėmesiu ir 
palydėjo gausiais plojimais. O vs. J. Aglinskienė, už se
serišką rūpestį ir nuoširdų atsidėjimą, organizuojant 
Skaučių Dienas, buvo apdovanota istoriniu Lietuvos 
vaizdų albumu su visų dalyvių parašais.

Po smagios pietų pertraukos, kada sesės netik stip
rinosi, bet ir dalinosi Įspūdžiais bei nuomonėmis, pra
sidėjo pavyzdinės skilčių sueigos. Čia patyrusios vadovės 
parodė jaunesnėms sesems, kaip trumpą sueigos laiką 
sunaudoti sėkmingai, įdomiai ir vertingai. Labai įdo
miai praėjo ps. Z. Čarneckaitės vedama vyr. skaučių 
sueiga, kurios metu buvo nagrinėjama įvairių draugys
čių (berniuko ir mergaitės, dviejų mergaičių, dviejų ber
niukų) savybės ir skirtumai. Sklandžiai pavyko skaučių 
skilties sueiga, gerojo darbelio tema, vedama s. Baukie- 
nės ir vaikiškai linksma paukštyčių draugovės sueiga, 
vedama ps. N. Užubalienės.

Gal su geriausia nuotaika ir skambiausiu juoku buvo 
išgyventa rikiuotės praktika, vedama energingosios s. H. 
Plaušinaitienės. Čia sesės pamatė ne tik pavyzdingą, bet 
ir nepavyzdingą rikiuotę. Nepavyzdingoji užsipelnė 
griausmingo juoko, nes joje dalyvavo labai nepavyzdin- 
gai nusiteikusios — skautininkės!

Skaučių Dienos nebūtų buvusios pilnos be nuotaikin
go laužo, kurį pravedė s. J. Bobinienė. Ji supažindino 
seses su laužų programos paruošimu, laužų rūšimis ir 
pagaliau praktišku laužo pravedimu, kuriame dalyvavo 
visos sesės su dainomis ir skilčių pasirodymais, lenkty- 
niuodamos originalumu ir išradingumu.

DEŠIMTIES MYLIŲ KELIAS
— Reportažas iš Čikagos —

... Prieš altorių nulinko trys žaliarūbės vėliavos. 
Nulinko ir trijų skaučių draugovių sesių galvos — padė
koti Aukščiausiam už ištverme dešimties metų skautiško 
darbo kelyje Čikagoje ir ypatingai paprašyti palaimos, 
nešant tas naujai pašventintas draugovių vėliavas į ateitį 
bevingiuojančiu keliu.

Vėliava yra vieneto, organizacijos rimtumo ir su
brendimo pažymys. Vėliavą turįs vienetas nebegalėtų 
suirti ar pranykti.

Į aukštybes, toliau nuo žemės viso “Aušros Vartų” 
tunto sesių mintis kėlė Seserijos dvasios vadovo kun. St. 
Ylos žodžiai ir pravesta susikaupimo valandėlė.

Šviečiančiais veidais, tačiau su rūpesčio žvilgsniu 
žengia vėliavų krikšto tėvai: “Gabijos” draugovės — B. 
Kalvaitienė ir s. dr. St. Budrys; “Žemaitės” dr-vės — s. 
M. Tumienė ir s. V. Tallat-Kelpša ir “Neringos” dr-vės 
— s. T. Žukienė ir J. Petkūnas.

Dešimtmečio gairelė
Šimtas ir keturios “Aušros Vartų” tunto skautės ir 

būrys vadovių bei svečių saliutuoja scenoje aukštyn be
kylančiai dešimtmečio gairelei. Juk dalis šių gražių

Šiltam draugiškumo rately, seseriškai sunėrusios ran
kas, dainuodamos “Ateina Naktis”, Čikagos skautės už
baigė savo ypatingąjį savaitgalį, kurio metu pasisėmė 
daug vertingų žinių tolimesniam ir sekmingesniam skau- 
tavimui.

Visų trijų Čikagos tuntų sesės, mielai atsimindamos 
Skaučių Dienas, dėkoja jų organizatorei vs. J. Aglins- 
kienei ir visoms skautininkėms, kurios taip nuoširdžiai 
pasidalino savo žiniomis ir patyrimu. Tad, iki kitų 
Skaučių Dienų, vėl prie darbo su nauju entuziazmu, kad 
skautavimas visada būtų —

DŽIAUGSMAS, NUOTYKIS IR DRAUGYSTĖ!
Skaučių Dienų Dalyvė.

skaučių eilių yra gerokai jaunesnės negu pats tuntas. 
Tiek daug gražiausio jaunimo perėjo skaučių gretas de
šimtmečio metu. Vienos iš jų šiandien vadovės - skauti
ninkės, kitų dukros išdidžiai stovi rikiuotėje, kitos gal 
dingo kasdienybės dulkėse, tačiau, nėra abejonės, nė 
viena nesigaili skaučių eilėse praleistų dienų ir kartu 
išdainuotų stovyklinių dainų.

Iš krikšto tėvų vėliavas perima draugovės. Krikšto 
mamos įteikia ir dovanėles, puikių juostų pavidale, o s. 
M. Tumienė “Žemaitės” vėliavai prideda ir nepakeičiamą 
“pagrindą” — Baltijos pajūrio smėlio žiupsnelį ir gintaro 
trupinėlį. Krikšto tėvai nesigaili linkėjimų vėliavas ga
vusioms draugovėms.

Žodis priklauso šeimininkėms. Tuntininkė s. J. Bo
binienė perskaito Vyr. Skautininkės įsakymą steigti 
“Aušros Vartų” skaučių tuntą Čikagoje 1949 m. liepos 
mėn. 30 d. ir nušviečia dešimties mętų darbo kelią. Net 
dvi stambias atžalas išleidęs “Aušros Vartų” tuntas, 
antrąjį “Kernavės” skaučių tuntą Čikagoje ir jūrų skau
čių ‘Juodkrantės” tuntą, šiandien visvien yra gausiau
sias ir pajėgiausias skaučių vienetas Čikagoje. Scenoje 
stovi išrikiuota vienuolika gairelių. Jos įteikiamos visoms 
buvusioms tuntininkėms, kurios dauguma sėdi svečių 
eilėse. Pirmajai tuntininkei s. N. Grigaliūnienei įteikia
ma ir gėlių puokštė.

Į išsirikiavusių skaučių vidurį kviečiama prieš 10 
metų buvusi Vyriausioji Skautininke v.s. Juzė Vaičiūnie
nė. “Geležinio Vilko” ordinas jai skirtas prieš 10 metų 
įteikiamas šia iškilminga proga. Vidurio rajono vadeivės 
pavad. v.s. dr. J. Aglinskienė primena sesėms ir svečiams 
kiek daug yra davusi v.s. J. Vaičiūnienė Skaučių Seserijai 
ir lietuvių visuomenei. Jautrų ir ilgą žodį taria ir “Ge
ležinio Vilko” ordiną pelniusi v.s. J. Vaičiūnienė, pa
brėždama, kad ordiną priima ne sau, bet jaunesniosioms 
sesėms, kad joms tėvų žemės balsas, lyg tas geležinio 
vilko šauksmas, nuolat skambėtų ausyse.

“Už nuopelnus” ordinai buvo suteikti skautininkėms: 
J. Bobinienei, F. Kurgonienei, R. Kučiauskienei, A. Na- 
mikienei, T. Žukienei ir tunto adjutantei ps. Zitai Čar- 
neckaitei. “Tėvynės Dukros” ženklai buvo suteikti vyr.
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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
STUDENČIŲ SKAUČIŲ IR KORPORACIJOS 

VYTIS SUVAŽIAVIMAS

Tai pirmasis suvažiavimas, kai po karo audrų išblaš
kyti po pasaulį, vėl bandome gyventi normalų gyvenimą 
ir palaikyti ryšius su savo jaunystės draugais. Suvažiavi
mas įvyko Čikagoje, lapkričio mėn. 29 d. Jame dalyvavo 
24 draugovės, korporacijos nariai ir 7 svečiai. Į suvažia
vimą jungėsi savo laiškais ir telegramomis garbės nariai 
prof. I. Končius, prof. S. Kolupaila, Vincė Jonuškaitė, 

mūsų filisteriai bei senjorai ir tikrosios narės: B. Jamei- 
kienė iš Havajų, M. Milvydienė iš Šveicarijos, K. Koda- 
tienė iš Detroito, J. Gimbutas iš Bostono, K. Jonaitis iš 
Worcesterio, Danys iš Kanados, Cibas iš Kalifornijos.

Suvažiavime dalyvavo mūsų seni pažįstami E. Korzo- 
nas, B. Kviklys, K. Palčiauskas, V. ir S. Stasiškiai, B. 
Lukštaitė, O. Ščiukaitė, B. Bertulis, M. Budrienė, E. Sla
vinskas, A. Šimkus, H. Plaušinaitienė, J. Aglinskienė, S. 
Girdauskienė, F. Varankienė, V. Šimkienė, ASS pirmi
ninkas E. Vilkas. Maloniau buvo savo tarpe matyti tuos, 
kurie iki šiol nesirodė mūsų tarpe, bet tikimės, kad nuo 
dabar pradės aktyviai dalyvauti ASS veikloj. Iš tokių 
“atkastų” buvo A. Šaulienė, J. Skirmantienė iš Wiscon-

Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Studenčių 
Skaučių Dr-vės ir 
Korp! "Vytis" suvažia
vimas Čikagoje 1959m. 
lapkričio 29 d.

Nuotr. dr. S. Budrio

skautėms: A. Balytei, R. Pauliūtei ir sklt. R. Maskoliu- 
naitei. Gražus būrys skaučių buvo pakeltos į aukštesnius 
vyresniškumo laipsnius.

Sveikinimai skamba vienas po kito. Lietuvos konsu
las dr. P. Daužvardis, Liet. Bendruomenės Apygardos 
pirm. J. Jasaitis, Lituanistinė Mokykla, tunto globėja ps. 
J. Daužvardienė, v.s. K. Kodatienė, A.S.S. “Baltijos Ju
ros” tuntas ir kiti linki tuntui dar ilgo amžiaus, linki 
vadovėms pasilikti tarnyboje Dievui, Tėvynei ir žmonijai, 
linki parnešti vėliavas į Gedimino miestą. “Kernavės” 
skaučių tuntas sveikindamas įteikia gražiai įrašytus 
10 skaučių įstatus; “Juodkrantės” jūrų sakučių tuntas 
įteikia vazą; “Lituanicos” tuntas — lietuvišką koply
tėlę. Raštu sveikina Korp! “Gintaras”, buvusios tuntinin- 
kės s. A. Kamiene iš Floridos ir v.s. Z. Juškevičienė. 
Skautininkių grandies vadovė s. A. Kliorienė prie svei
kinimo pridėjo ir grandies dovaną $50. Omahos skau
čių tuntas su sveikinimu atsiunčia $10 dovaną.

Ilgiausių Metų!
Vaizdas Jaunimo Centro salėje keičiasi. Po iškilmin

gos suegos sudunda orkestro garsai ir prasideda jauni
mui šokiai ir vaišės. Atsirado čia ir sesių kviesti bro
liai, kad kartu su sesėmis atšvęstų šią sukaktį.

Vyresnioji karta pasuko į vyresniųjų skaučių gra
žiai išpuošta svetainę pasivaišinti ir pasidalyti šventės 
įspūdžiais. Svečius ir saviškius stengėsi prižiūrėti svetai
nės šeimininkė v.s. O. Zailskienė ir s. F. Kurgonienė.

Kad tuntas gerai riedėtų antrą dešimtmetį, buvo su
mesta ir gražus pundelis dolerių, kuriuos labai stropiai 
“meškeriojo” šio pobūvio šeimininkės. Nors iki šventės 
nespėjo išeiti sukaktuvinis tunto leidinys, tačiau svečiams 
būva pažadėta jį parodyti artimoje ateityje.

Žvakutes ant tunto gimtadienio torto, kuris buvo at
virkščiai proporcingas tunto dydžiui, uždegė pirmoji tun- 
tininkė s. N. Grigaliūnienė. Ta proga buvo sudainuota 
“Aušros Vartų” tuntui ilgiausių, laimingų ir darbingų 
metų. Br. J, 

sen, Vaitaitienė, G. Kaufmanienė, R. Reikalienė. Tačiau 
patys maloniausi šio suvažiavimo dalyviai buvo svečiai 
iš Toronto: dr. J. Yčas ir Danutė Valadkienė, kurie spe
cialiai atskrido į šį suvažiavimą.

Programą pradėjome pamaldomis, kurias atlaikė kun. 
J. Kubilius, SJ. Paskui rinkomės danų restorane, kur 
pasistiprinome gardžiais valgiais. Oficialią dalį pradėjo 
Fil. dr. M. Budrienė, supažindindama dalyvaujančius. 
Fil. B. Lukšaitė perskaitė sveikinimus. Po to fil. K. Ber
tulis perskaitė šiam suvažiavimui specialiai paruoštą 
aktą, kurį visi dalyvavę pasirašė. Nedalyvavusiems ir 
sveikinusiems buvo išsiųstos atvirutės su visų parašais. 
Fil. O. Ščiukaitė ir fil. B. Kviklys padarė pranešimus 
apie mūsų narius, gyvenančius šiapus ir anapus geleži
nės sienos. įdomiai ir jautriai išklausėme žinios apie 
a.a. Juozą Milvydą ir jo šeimą.

ASS pirmininkui prašant paremti Mūsų Vytį, visi 
surinkę sudėjo aukomis $20 ir užsiprenumeravo garbės 
ir paprastomis prenumeratomis. Likusius pinigus iš šios 
sueigos buvo nutarta atiduoti Dr. Vydūno šalpos fondui. 
Visi išsiskirstėme su gražiais prisiminimais ir laukdami 
kito suvažiavimo. M. B.
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VASARIO 16-JI

Šešiolikta vasario 
Tai šventė Lietuvos 
Trispalvę vėliavėlę 
Iškelsim virš galvos

Aukštai, aukštai iškelsim
Ir-šauksime linksmai
Valio, miela Tėvynė!
Valio visi vaikai!

L. Liepsnelė.

DIDELIS PONAS
Viename miestelyje gyveno trys siuvėjai ir dide

lis ponas. Ponas buvo labai turtingas, turėjo daug 
dvarų, bet buvo nuostbiai mažo ūgio.

Kartą jis panoro pasisiūdinti naujus drabužius. 
Nusipirko geros medžiagos, pasišaukė patį seninu
sįjį, iš visų trijų geriausiąjį, siuvėją ir sako:

— Noriu pasisiūdinti naujus drabužius. Štai me
džiaga. Pažiūrėk, ar užteks.

Siuvėjas pasižiūrėjo, pavartė.
— Medžiagos nedaug. Bet... mažas ponas, ne 

kiek ir medžiagos tereikia. Užteks, — atsakė siuvėjas.
— Ką? Aš tau mažas ponas? — ėmė šaukti dvari

ninkas. — Tuoj lauk!
Liepė tarnui paleisti visus šunis, ir vargšas siu

vėjas vos gyvas kailį beišnešė.
Kitą dieną liepė pašaukti antrąjį siuvėją, kuris 

buvo jaunesnis ir nebe toks garsus.
Visas miestelis kalbėjo, kad geriausią siuvėją po

nas pavarė, ir antrasis dėl to ėjo labai patenkintas 
ir galvą aukštyn išklėlęs. Tik vienas senis stovėjo 
prie tvoros, gailėdamas vakarykščių savo žodžių, ir 
paslaptingai šypsojosi.

Įėjo antrasis siuvėjas pas poną, o šis ir sako:
— Štai, noriu pasisiūdinti naujus drabužius. Pa

žiūrėk, ar užteks medžiagos.
Siuvėjas tik akim užmetė ir atrėžė:
— Tokiam nedideliam ponui, kaip tamstai, tai ne 

tik užteks, bet dar ir liks.
— Ką? Aš tau nedidelis ponas — trenkė dvarinin

kas koja į žemę.
Paskum paėmė lazdą ir išvijo siuvėją pro duris. 

Ant kiemo jau laukė būrys šunų, ir siuvėjas vos vos 
išspruko su apkramtytais skvernais.

Trečią dieną šaukia ponas patį jauniausiąjį. Ši
tas buvo labai stambus ir augalotas vyras, o kad 
miestely jau buvo du seni ir prityrę siuvėjai, tai jam 
ir darbo mažai kas tenešdavo.

Eina jis rytą gatve pas poną, o visas miestelis 
į kumščius juokiasi. Jau jeigu aniedu seniai nepa
taikė, tai ką tas jauniklis!

— Iš anksto pasikasok skvernus! — vienas net 
šūktelėjo iš užpakalio.

Bet siuvėjas nueina pas poną, pasisveikina ir pa
klausia, ką ponas teiksis jam įsakyti.

Ponas galvą užvertęs pažiūrėjo siuvėjui į akis ir 
tarė:

— Noriu pasisiūdinti naujus drabužius. Va me
džiaga. Pažiūrėk, ar užteks.

Siuvėjas medžiagą varto, o ponas iš apačios dėb
čioja ir šmaikščiai nendrinę lazdelę rankoje sukina.

Pažiūrėjo siuvėjas, pavartė ir sako:
— Atleisk, pone, gal tamstai ir nepatiks, bet iš 

tos medžiagos aš nieko nepadarysiu. Dideliam po
nui reikia ir medžiagos daug. Dar reikės pripirkti.

Ponas smagiai nusijuokė, pakvietė siuvėją sėsti, 
liepė dar nupirkti audimo ir užsakė pasiūdinti visą 
eilutę drabužių.

Siuvėjas pasiuvo, ir ponas darbu buvo paten
kintas.

Po kokios savaitės eina ponas per miestelį, žiūri, 
ogi siuvėjas apsirengęs lygiai tokios pat medžiagos 
drabužiais, kaip ir jis pats. Supyko ponas, priėjo 
prie siuvėjo ir sako:

— Sakyk, iš kur tu tą medžiagą gavai?
Siuvėjui nei šis, nei tas.
— Nuo tamstos liko.
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1949 m. liepos 23 d. būrys Clevelando lietuvių jaunimo žygiuoja pirmojon skautų sueigon. I-o j eilėj - R, Sakalas, 
P.Žygas, K. Gaižutis (dabar ein.dr-ko par.), A. Gasparaitis, V.Matulevičius, K. Cicėnas, A. Rukšėnas (dabar dr-vės 
adj.), Il-oj eilėj - V. Nasvytis, V. Knystautas, V.Muliolis, V.Motiejūnas, R.Minkūnas (dabar jau inžinierius), V. 
Sniečkus, M.Motiejūnas, E. Bliumentalis, G. Motiejūnas, R.Kudukis ir V.Malcanas. Nuotr. V. Kizlaičio

Gerai!
Ir ponas jau apsigrjžo pašaukti tarnus, bet siu

vėjas vėl užbėgo ponui iš priekio ir ėmė aiškintis:
— Nesupyk, pone, — sakė. — Siuvant skiaučių 

visada lieka. O kai tamsta toks didelis ponas, tai ir 
skiautės didelės liko,ir man mažam šioks toks dra
bužėlis išėjo.

Nušvito ponui akys. Jis pažiūrėjo, pažiūrėjo į siu
vėją ir smagus nuėjo namo.

Nuo to laiko viską siūti teduodavo tik tam siu
vėjui, o siuvėjui nebereikėjo drabužių pirkti nei sau, 
nei žmonai, nei vaikams.

Rašome patys
DETROIT, Mich.

Kalėdų proga Mindaugo Draugovės Žirgų skiltis pa
sirodė pries’ tėvus. Pirma pasveikino gražiai vienas 
skautas, paskui atėjo Kalėdų Senelis ir Trys Karaliai iš 
tolimos s’alies, kuriuos lydėjo žvaigždė. Senelis turėjo 
dovaną - saldainių iš Lietuvos, kuriuos išdalino vilkiu
kams ir paukštytėms. Paskui buvo žaidimai ir dainos 
ir taip baigėsi Kalėdų sueiga.

Arūnas Vaitiekaitis

MŪSŲ GERASIS DARBELIS

(Detroitas)

Kada daviau skauto įžodį, pasižadėjau kasdien 
padaryti gerą darbelį.

Šiemet "Žirgai'' nutarėm padaryti bendrąjį gerą 
darbelį - suruošti Kalėdų Eglutę, sueigą jaunesniesiems 
broliukams ir sesutėms, vilkiukams ir paukštytėms. 
Ruošėmės, repetavom, parašėm pakvietimus, mamos 
pasiuvo gražius rūbus ir pagaliau atėjo Eglutei skirtoji 
gruodžio 27 diena.

Išsirikiavo vilkiukai, paukštytės ir dalis Žirgų (kiti 
tuo laiku vilkosi rūbais). Po raportų ir tuntininkų trumpo 
žodžio, vorele nužygiavo į sceną. Išėjęs žirgas gražiai 
pasveikino susirinkusius. Uždangai pakilus pasigirdo 
"Tyliąją Naktį". Giesmei nutilus, įbėgo uždusęs vilkiu
kas ir atsiprašęs, kad pavėlavo, pasisakė sutikęs mielą 
svečią. Tas svečias, tai atkeliavęs iš toli, mylimas Se
nelis.

"Iš toli, iš Lietuvos, mūs tėvynės mylimos". Suži
bo visų akys: "Kviesk senelį , kviesk greičiau." Įėjusį 
Senelį visi pasveikino, o Senelis perdavė Lietuvos vai
kučių žodžius: "Knygeles lietuviškas gražiai ir noriai
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skaitykit!" Kadangi Kalėdų švęsti Lietuvoj vaikučiai 
nebegali, Senelis labai pasiilgo kalėdinių giesmelių; 
todėl visi pagiedojo "Gul Šiandieną", o paukštytės ir 
vilkiukai padeklamavo porą kalėdinių eilėraščių. Susi
jaudinęs klausėsi Senelis.

Susimąstęs skautas pradėjo deklamuoti "Kalėdų 
Naktį". Ir tuo laiku įėjo mažas angelėlis, nešdamas 
žvaigždę, o jį atsekė Trys Karaliai.

Is toli jie atkeliavo, gražiai pasipuošę jie atrodė 
tikrai karališkai. Nudžiugo Senelis ir vaikai: iš taip 
toli atkeliavo, tikriausiai sutiko ir lietuvių, kurie iš
blaškyti visose pasaulio šalyse.

Ir tiesa. I-masis Karalius keliavo per Sibirą, ap
lankė kapus per anksti mirusių išvežtų lietuvių, aplankė 
skurdžias gyvųjų trobeles.

Nuliūdo Senelis ir vaikučiai, juk jie per silpni, 
nieko padėti negali.

II-sis Karalius keliavo per Australiją, ten lietuviu
kai mokosi lietuviškose savaitgalio mokyklose ir laukia 

išauštant tėvynei laisvės rytojaus, kad galėtų grįžti prie 
Nemunėlio, prie Baltijos.

Hl-sis Karalius, keliaudamas per Vokietiją, aplan
kė Vasario 16-sios gimnaziją. Pasiryžėliai lietuviukai 
mokosi lietuviškai. Nors jiems dažnai šalta ir skurdus 
jų maistas, bet jie mokosi, nes žino, kad grįžę į Lie
tuvą, jie turės užimti žuvusių vietas.

Pašoko maža paukštytė, jos širdelė jai liepia pada
ryti gerąjį darbelį, nors mažą auką duoti Vasario 16- 
sios gimnazijai. "Ir mano, ir mano", - šaukė mažieji. 
Dar pagiedoję, paprašė Senelį ir Karalius pasakyti lie
tuviukams, kad jie tėvynę vis dar tebemyli ir kad "ten, 
kur dienos apsiniaukę, vėl pavasariai dainuos, vėl per 
amžius laisva mūsų žemė Lietuva". Pagiedoję "Sveikas 
Jėzau" išlydėjo Senelį ir Tris Karalius. Tada paukštytės, 
vilkiukai ir Žirgai iš savo sutaupėlių suaukojo Vasario 
16-tosios gimnazijai $13.50. Atlikę gerąjį darbelį 
visi linksmi žaidė, dainavo, deklamavo ir po poros 
valandų patenkinti išsiskirstė. SauUus Kaunelis

Šalia tiesioginio skautavimo uždavinių LSB turi dar labai svarbią paskirtį: reprezentuoti lietuvių ir mūsų 
Tėvynės reikalus Pasaulio Didž. Skautų Šeimos ir is' viso visuomenės tarpe bei kovoti dėl lietuvių skautų teisių at
statymo Tarptautiniame Skautų Biure.

Sį uždavinį LSB vadovai ir skautai, vertinant jų jau atliktus žygius iš kitataučių atsiliepimų, atliko garbin
gai, gražiai ir. sėkmingai.

Reikia tikėtis, kad ir ateityje šis darbas mūsų nebus pamirštas?
Vien gerų norų ir pastangų tačiau nepakanka. Gerai žinome, kad šiam darbui vykdyti reikia turėti bent 

minimalių lėšų, kurios įgalintų pasiųsti mūsų atstovus visur, kur tik jų dalyvavimas turėtų prasmės ir atneštų naudos.
Jau keli metai iš eilės, prie LSB veikiąs Džiamborės Fondas, mūsų geradarių rėmėjų, tėvų, organizacijų 

bei savo narių pagalba, rūpinosi lėšų telkimu ir tas įgalino atlikti visa tai, kas iki šiol jau padaryta.
Tik prisiminkime Niagaros Džiamborę - Kanadoje, Jubiliejinę Džiamborę - Anglijoje, BSA Džiamborę - 

USA ir paskutinę Džiamborę - Filipinuose (dar 1959 mt.). Mūsų atstovai visur ten atstovavo Lietuvą, iškėlė trispalvę, 
laimėjo naujų draugų vadovų ir įtakingų asmenų tarpe kalbėjo ir tarėsi mūsų reikalais vadovų konferenci
joje ir 1.1. Be Džiamborės Fondo ir jo geradarių visi mūsų geri norai šioje srityje nueitų niekais.

Todėl LSB su dideliu dėkingumu mini visus, kurie prie šio darbo vienaip ar kitaip prisidėjo. Dėkinga jiems 
yra ir mūsų kankinė Tėvynė.

Žvelgdami ateitin matome, kad ir šiais 1960 mt. tam darbui atsiveria platūs horizontai. Štai, prie Colorado 
Springs - USA įvyks BSA Jubiliejinė Džiamborę, vasarą - Olandijoje įvyks skautų vadovų konferencija, Vokietijoje 
esą mūsų skautai pakviesti stovyklauti Šveicarijoje ir pan.

Kaip ir visada noro, jėgų ir pasiryžimo sėkmingai uždavinį atlikti mums netruks. Truks tik ir vėl lėšų.
Štai kodėl netrukus LSB Džiamborės Fondas ir vėl kreipsis į vadovus, paskirus asmenis ir organizacijas, pra

nešdamas apie naujo vajaus pradžią ir prašydamas talkos.
Broliai Vadovai, gyvai ir noriai atsiliepkite į DF prašymą. Visi įsijunkite be paraginimo ir priminimo į 

darbą, kuris įgalins mus geriau atlikti savo pareigą Tėvynei.
Broliai skautai, sąžiningai atlikite savo pareigą Tėvynei, dalyvaudami Brolijos Gerajame Darbelyje šiam 

reikalui ir šiaip atliekamą centą paskirdami per vienetus DF-ui.
Mieli tėveliai, rėmėjai bei visi mūsų Tėvynės reikalais besirūpiną tautiečiai, neužtrenkite durų, kai pa

reigūnas pasibels talkos. Kiekvieno Jūsų nors ir mažiausia auka šiam dideliam reikalui yra svarbi ir reikalinga.
Garbingų mūsų organizacijų vadovai, parodykite savo duosnumą ir pasitikėjimą jaunais mūsų Tėvynės 

reprezentantais ir nuoširdžiai atsiliepkite, kai to bus paprašyta.
Brolija savo ruožtu iš anksto pasižada kiekvieną gautą centą sąžiningai įrašyti DF sąskaiton, o vėliau rū

pestingai apsvarsčiusi padėtį, paskirti jį ten, kur jis gali naudingiausiai aukščiau išvardintiems tikslams patarnauti.

Budėkime I

LIETUVOS į 

NACIO’1’ ! 'NE I 
M. M ' Y 00 

R1BL1QTEKA_į

Jūsų v. s. A. Matonis
LSB Vyriausias Skautininkas 
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Skyrių tvarko s.V.Tamulaitis, 1626 Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

Uranijaus beieškant
(tąsa)

Po kelių dienų išskrendame susitikti su mūsų 
geologais, kurie jau laukė prie Daly upės. Apsukęs 
nurodytą vietą, matau, kad tūpimo tako pietinė da
lis gana švari, bet toliau visa aikštė apaugus retais, 
apie 3 pėdų aukščio, krūmais. Mano laimei viduriu 
eina automobilių išvažinėtos vėžės. Kai tik paliečiu 
tūpdamas žemę, ant pat tūpimo tako ribos, tuoj mi
nu dešine koja ir baigiu riedėti tuo išvažinėtu keliu.

Pasišnekučiavę su vyrukais, kuriuos aš tiek daug 
kartų esu matęs, bet tik iš oro, atsisveikiname. Jiems 
paliekame atgabentą radio siųstuvą — imtuvą bei 
kitokių reikalingų reikmenų. Startuoju taip pat kaip 
ir tūpiau — paskutinę kilimo tako dali prabėgu siau
ru keliuku.

Paskraidžius virš savo rajono apie savaitę, iš
skrendame i Darving gauti reikalingų papildomų 
žinių iš vietinių ištaigų ir apsirūpinti trūkstamais 
žemėlapiais. Po pusvalandžio skridimo atsiduriame 
virš uosto. Ten dar ir dabar tebematyti praėjusio 
karo padariniai: vandenyje — nuskandinti laivai, o 
ant kranto — griuvėsiai.

Darvinas yra 9000 gyventojų miestelis, plačiai 
išsimėtęs Įdomiai išraižytuose jūros pakraščiuose. 
Jis turi gerą natūralų uostą, o amerikiiečių nutiestas 
pagrindinis aerodromo takas yra pats ilgiausias 
Australijoje.

Suku apie aerodromą ir jaučiuosi vėl patekęs ci
vilizacijom daug angarų, prie kurių stovi civiliai ir 
karo lėktuvai. Didelis judėjimas ore ir žemėje, tad 
tenka palaukti eilės tūpimui.

Kitos dienos rytą praleidžiame, vaikščiodami po 
Įstaigas, o po pietų išskrendame ieškoti torijaus. 
Mat, Anglijai pradeda stigti uranijaus, tai norima 
pradėti naudoti jo vietoje torijų, kuris randamas pa
jūrio smėlyje. Taigi, skraidome žemai pajūriais, o 
tas tikrai Įdomu!

Patikrinę artimąsias Darvino pakrantes ir pažy
mėję žemėlapyje “karštas vietas”, grįžtame tiesiai i 
Batchelor toliau tęsti uranijaus ieškojimą. Po savai
tės vėl skrendame i Darviną, bet ŠĮ kartą 50 valan
dinei apžiūrai (lėktuvas turi būti patikrintas po 50 
išskraidytų valandų) ir praleidžiame porą dienų 
mieste. Grįžtame i Batchelor vakare, o jau kitą rytą 
su Peterio viršininku išskrendame Į Sleisbeck ura
nijaus kasyklas, kurių didesnė pusė akcijų priklau
so amerikiečiams. Iš ten po pietų važiuojame džipu 
aplankyti kitų, netoliese esančių kasyklų ir man 
tenka pirma kart savo gyvenime nusileisti kasyklų 
šuliniu po žeme.

Kitos dienos rytą kartu su Peterio viršininku R. 
Sprigg išskrendame i Batchelor, iš kur, pavalgę ir 
pasipildė benzino, skrendame vėl i Darviną. Čia, 
užpildžius tam tikrus blankus, išskrendame į Bath
urst ir Melville salas torijaus ieškoti. Tai didokos sa
los, atskirtos viena nuo kitos tik labai siaura van
dens juosta.

Jūra rami, oras malonus. Skrendu visai žemai 
virš smėlėtų krantų. Surandame gana daug Įdomių 
vietų, kur galėtų būti torijaus. Kartais man tenka 
paskristi i jūrą, kad mūsų bendrakeleivis Sprigg ga
lėtų nufotografuoti keistus, stačių krantų sluogs- 
nius. Per 2 valandas teapskrendam tik pusę tų salų 
ir tada pasukam atgal į Darviną.

Sekančią dieną Peterio viršininkas išvyko į Sid
nėjų, o mudu po pietų išskridom Į Batchelor. Pake
liui sutinkame tris debesis su lengvu lietumi. Tai 
pirmasis ženklas, kad sausasis metų laikotarpis pasi
baigė, nes tropikuose šiapus pusiaujo yra tik du me
tų laikaii: sausis — žiemos ir slapusis — vasaros. Va
kare besėdnt Batchelor kine pro stovyklą praeina 
pirmoji audra. Kadangi trpikinės audros paprastai 
susidaro tik po pietų, tai rytais skraidyti visai sma
gu, bet po pietų, tai nežiopsok arba geriau visai ne- 
skrisk lengvu lėktuvu.

Beveik visą mėnesi užtruko, kol užbaigėme tik
rinti Reynolds upės apylinkes ir mes, susimetę savo 
daiktus Į lėktuvą, išskrendame tolimesniam darbui Į 
Pine Creek, apie 100 mylių i pietus nuo Batchelor.

Tūpimo takas čia neasfaltuotas, bet kadangi, tai 
oficialus valstybinis aerodromas, tad lėktuvą tupdau 
visai drąsiai. Tik išlipęs pamatau, kad tako pavir
šiuj pilna žemų, bet kietų termitynų. Jei būčiau su 
ratu užkliudęs už vieno iš tų didesnių kupstų, tai 
tikrai būčiau apsivertęs ar sulaužęs lėktuvo važiuok
lę.

Tuoj pat, nieko nelaukdami, susirandame kirstu
vus ir nulyginame visus termitynus, kurie, kaip sako
ma, augą lyg grybai po lietaus. Jų čia pilna visoj 
apylinkėj — kaikurie yra net apie 20 pėdų aukščio.

Pats Pine Creek pereitame šimtmetyje ir dar šio 
šimtmečio pradžioje buvo aukso ieškotojų miestas, 
bet dabar jau beveik visai negyvenamas. Daugelis 
senųjų pastatų yra nugriuvę arba nugriauti, bet dar 
yra ir stovinčių. Viešbutis dar šiaip taip tebesilaiko, 
bet jis nešvarus, dulkėtas, išdaužytais langais ir ka
bančiais voratinkliais.

Gretimas pastatas yra iš languotos skardos pas
tatytas didžiulis barakas. Jis yra gana tvirtas ir jame 
kiniečiai turi Įsirengę krautuvę, pavadintą “General 
Store”. Tokios krautuvės tai ir laukinių vakarų fil
muose nepamatysi: viskas ten taip netvarkingai su
versta, kad baugu ir pasižiūrėti. Didžiausiam mūsų 
nustebimui ko neprašėme, viską pardavėjas sura
do tuoj pat be jokio vargo. Tolimajam barako gale 
yra pertvara, už kurios gyvena gausi kiniečių šeima.

Dar tą patį popieti išskrendame trumpam rajo
no apžiūrėjimui. Visoj apylinkėj, o ypač prie paties 
Pine Creek miestelio, žemė išrausta kasyklų šuli
niais: dar prieš pusę šimtmečio čia tūkstančiai žmo
nių kasė auksą. Artimiausias kalnas dabar atrodo 
kaip korys: pilnas urvų ir šulinių. Atrodo, kad, jei jį 
supurtytum, tai žemė susėstų ir kalno nebeliktų.

Sekanti rytą pradedame šio rajono tikrinimą iš 
200 pėdų aukščio. Nusprendėm skraidyti kartą per 
dieną, išbūnant ore apie 4 valandas. Paprastai po 
dviejų valandų skraidymo lipame i 500 pėdų aukštį 
pertraukai. Čia pasilsėję ir užvalgę kokių nors vai
sių, vėl neriame žemyn kitoms dviem valandoms, o 
jas atskraidę grįžtame pietų į Pine Creek.

Kadangi “Auster” lėktuvai nėra statyti nei pilo
to, nei keleivio patogumui, tai po keturių valandų 
skridimo jačiuosi visai išvargęs. Lėktuvo sėdynės
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SKAUTAI
VYČIAI

Skyrių tvarko s. O. Gesventas 
106 Inkerman St., London, Ont.

BRANGŪS BROLIAI VYČIAI!

Atgaivinant sk. vyčių skyreli 
“Skautų Aide”, noriu su Jumis pa
sidalinti keliomis mintimis bei infor
macijomis.

Visų pirma nuoširdžiai dėkoju 
mielam s. O. Gešventui, sutikusiam 
skyreli redaguoti. Skautininkas O. 
Gesventas jau eina svarbias parei
gas L.S.B. Užsienio Skyriuje ir taip 
pat yra L.S.B. Kanados Rajono Lon
dono Vietininkijos Vietininkas, todėl, 
priimdamas dar ir ši naują darbą, jis 
rodo tikro skautiško pasišventimo pa
vyzdi. Linkėdamas s. O. Gešventui 
geriausios sėkmės redagavime, pra
šau Jūsų visų, Brangūs Broliai, jį 
paremti straipsniais, nuotraukomis 
ir kitokia skyreliui tinkama medžia
ga. Skautų vyčių skyrelis “Skautų 
Aido” puslapiuose yra lyg mūsų ša
kos vizitinė kortelė. Tiktai visiems 
drauge stengiantis, toji kortelė pa
darys tinkamą įspūdi.

Toliau, kelios žinutės apie ruošia
mą J.A.V. ir Kanados Sk. Vyčių Są
skrydį.

Sąskrydis yra šaukiamas L.S.B. 
Skautų Vyčių' Skyriaus, kuriam, kaip 

jau buvo “Sk. Aide” skelbta, organi
zaciniuose techniškuose darbuose tal
kininkauja Toronto Pulk. J. Šaraus- 
ko Sk. Vyčių Būrelis. Visais sąskry
džio registracijos, mokesčio ir kt. 
techniškais reikalais prašau kreiptis 
tiesiai į Būrelio Vadą s.v.v.sl. J. Ka- 
rasiejų, 37 Glenlake Avė., Toronto 
9, Ont., Canada; visais programos rei
kalais — tiesioginiai į mane: 38 Saw- 
tell Ave., Brockton 39, Mass.

Vėliau kiekvienam vienetui atski
rai bus nusiųstos smulkesnės infor
macijos sąskrydžio reikalu per L.S.B. 
Sk. Vyčių Skyrių’. Šiuo metu norė
čiau tik paaiškinti labai bendrais 
bruožais sąskrydžio tikslą ir pobū
dį, bei paprašyti Jūsų pasisakymų 
kai kuriais su tuo susijusiais klau
simais.

Sąskrydžio tikslas yra ne šiaip 
sau suvažiuoti, pabendrauti ir pasi
keisti mintimis, kaip tai daroma per 
c’lines diskusijas, bet aptarti ypa
tingai svarbias, degančias vyčių ša
kos problemas. O degančios mūsų 
problemos yra šios:

1. — Sk. Vyčių šakos reforma, ša
ką perorganizuojant amžiaus princi
pu ir nustatant jai reguliaminą;

2. — Tos reformos pritaikymas vie
netų veikloje, ieškant naujų metodų 
prieiti prie jaunosios sk. vyčių kar
tos, ypač lietuvybės išlaikymo ir ug
dymo srityje.

Tad sąskrydžio pagrindinę dalį su
darys L.S.B. Sk. Vyčių Skyriaus pa
tiektojo sk. vyčių reguliamino pro
jekto ir kt. svarbių projektų disku
tavimas. Savaime suprantama, są
skrydis neturi galios projektų pri

imti ar patvirtinti, bet tik pareikšti 
savo sugestijas. Toliau viskas L.S.B. 
Sk. Vyčių Skyriaus bus patiekta Vy
riausiajam Skautininkui ir per jį 
Brolijos Vadijai, kur bus daromas 
sprendimas.

Šalia to, bus galima prijungti du- 
tris ideologinius pašnekesius. Jeigu 
tuo pat metu vyktų ir vyr. skaučių 
sąskrydis, tai vienas ar du pašneke
siai galėtų būti bendri, ir taip pat 
bendras pobūvis, vakaras ar pan. Tuo 
reikalu bus susitarta su atitinkamo
mis Seserijos pareigūnėmis.

Šiuo metu, L.S.B. Sk. Vyčių Sky
riuje, gavus L.S.B. Vyriausiojo Skau
tininko pritarimą, yra ruošiamas sk. 
vyčių reguliamino projektas, j kurį 
įeina ir šakos perorganizavimas am
žiaus principu. Tai didelis ir kompli
kuotas darbas, kuris bus baigtas š.m. 
birželio mėnesį. Todėl, siųsdami savo 
sugestijas Pulk. J .Šarausko Sk. Vy
čių Būreliui į Torontą dėl sąskry
džio laiko, neužmirškite, kad sąskry
dis negali įvykti anksčiau kaip birže
lio mėn. 18-19 d.d., nes tik tada visi 
svarbūs projektai bus galutinai pa
ruošti diskusijoms. Gi pradedant š. 
m. birželio mėn. 18-19 d.d., L.S.B. 
Sk. Vyčių Skyriui didelio skirtumo 
nesudaro, ar sąskrydis įvyks vasaros 
pradžioje, ar viduryje, ar pabaigoje, 
jau rudenėjant. Čia reikės pirmoje 
eilėje taikytis prie paskirų Rajonų 
veiklos plano, kad kam nors nesu- 
trukdytume.

Tad prisimindami anksčiausią są
skrydžio datą — birželio 18-19 d.d., 
nedelsdami savo sugestijas laiko 
klausimu nusiųskite Broliui J. Kara-

yra tiek nepatogios, kad jau po trijų valandų vos be
gali išsėdėti. Be to, ir pats valdymas yra nesuderin
tas ir nepatogus, kas dar prisideda prie nuovargio.

Per savaitę užbaigę savo darbų išskrendame i 
Alice Springs. Pakeliui sustojam Daly Waters ir Ten
nant Creek. Iš pastarojo kildami po pietų {skrenda
me į pirmąjį lietų. Oras neramus. Dangus pilnas ka
muolinių ir didesnių bei mažesnių lietaus debesų. 
Juo toliau skrendame, jo daugiau lietaus sutinka
me. Matyti kylančios audros. Vieną tokią audrą, o 
prieš pat Alice Springs laimingai pavyksta praspruk- 
ti tarp dviejų didžiulių audros debesų.

Prapiaunu žemai pro Connellan aerodromą, per
šoku per McDonnell kalnus ir tūpiu pagrindinia
me Alice Springs aerodrome pasipildyti benzino. 
Viena iš tų, ką tik praskristų, audrų artėja prie mies
to. Pradžioj atrodo, kad praeis šonu, bet tuoj pama
tome kylančias dulkes, reiškiančias atšvilpianti vėją.

Beveik visi aerodromo tarnautojai subėga mu
dviem padėti laikyti lėktuvą. Lietaus gauname ne
daug, bet jei ne jų pagelba, tai prašvilpęs viesulas 
tikrai būtų nupūtęs mūsų lėktuvą. Prisipildę benzi
no skrendame i Connellan aerodromą ir uždarome 
Austerį i angarą.

Čia prie mudviejų prisideda PatricijaPeterio 
bendradarbė iš Geosurveys kompanijos, kur ji kartu 
dirbo kaip braižytoja. Nors ji yra daug braižius vie
tinių žemėlapių, bet dar niekados nebuvus Siauri
nėj Teritorijoj. Jos viršininkas patarė praleisti atos
togas, skraidant su mumis ir tuo būdu iš oro susipa
žinti su šios srities paviršiumi. Patricija atskrido ke
leiviniu lėktuvu Į Alice Springs ir dabar jau trise 
skraidysime.

Kol mūsų Auster yra 50 valandų apžiūroje, mes 
pasisamdome automobili ir aplankome artimiausias 
turistų lankomas vietas. Išskrendame tik po dviejų 
dienų. Kadangi Patricija dar nebuvo skridus lengvu 
lėktuvu, tai patariu pirmą dieną skristi tik i Ten
nant Creek. Be to, ten ir viešbutis geras.

Nors išskrendame tuoj po pusryčių, bet mūsų 
išlydėti susirenka beveik visas aerodromo persona
las. Aš tuoj lipu i 6000 pėdų aukšti. Nors tenka skris
ti prieš vėją, bet čia oras ramus. Ir taip po trijų va
landų tūpiame Tennant Creek.

Nors aš buvau pataręs sekantį rytą išskristi 
anksti prieš pusryčius, bet pakylame tik apie 9 vai., 
nes Patricija norėjo skristi pavalgius, tikėdamasi, 
kad būdama nealkana geriau jausis. Lipu į 8500 pė
dų aukšti, kur oras visai ramus ir mes galime laisvai 
gėrėtis skridimu bei vaizdais. Patricija sėdi šalia ma
nęs, bet atsisega diržus ir atsisukus šnekučiuojasi 
su Peteriu.

Tačiau karštoji tropikų saulutė negailestingai 
kepina pliką žemės paviršių ir netrukus šilto oro 
burbulai pradeda pasiekti mūsų aukštį. Lėktuvą 
ima supti. Matau į mus artėjančius išdžiuvusius eže
rus ir patariu savo bendrakeleiviams susisegti dir
žus. Patricija labai nenoromis atsisuka, su nepasi
tenkinimu susiieško diržus ir juos susisega.

Kai tik pasiekiam ežerus, lėktuvas patenka į la
bai stiprų ir aštrų nuovėjį — net jo nosis nusmun
ka. Mes esame ne tik siurbiami žemyn, bet dar ir 
smingame. Krintame kaip į šulinį! Aš visai nuimu 
gazą ir pradedu atsargiai lyginti lėktuvą.

(bus daugiau)
Oro sk. v.sl. Z. KORONKEVICIUS
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Detroito Zenono Tarvainio sk. -vyčių būrelis. Is kairės sėdi: V. Duoba, V. Ba- 
ziliauskas, Č. Anužis - būrelio vadovas, A. Baziliauskas ir A.Manvydas. Stovi: 
Z. Žukauskas, K. Balys, A. Jakubaitis, A. Alantas ir R. Rakštelė.

siejui, kad butų galima žengti prie 
tolimesnių paruošiamųjų darbų.

Sąskrydžio vietą nustatys L.S.B. 
Sk. Vyčių Skyrius, ir apie tai bus 
pranešta arba tiesioginiai vienetams, 
arba per “Skautų Aidą” ir kt. mūsų 
spaudą.

Lauksiu Jūsįj pasisakymų, adre
suotų tiesioginiai L.S.B. Sk. Vyčių 

Skyriui j Brocktoną sk. vyčių am
žiaus ribos klausimu (taip pat pasi
sakant, kokia vyčiavimo forma siūlo
ma pasiekus tam tikrą amžiaus ribą) 
ir naujų metodų klausimu lietuvybės 
išlaikyme, dirbant su naująja, jau 
tremtyje gimusia ir augusią sk. vy
čių karte. Lauksiu ir kitų pasisaky
mų vyčių šakos klausimais, kurie 

Jums atrodytų svarbūs ir verti iškelti 
sąskrydyje. Tik prašau prieš siun
čiant viską gerai apgalvoti ir aptar
ti, ir siųsti ne vien temas diskusi
joms, bet konkrečius pasiūlymus.

Dar pastabėlė: prašau nesumaišy
ti sk. vyčių reguliamino su įžodžio 
tradicijomis. Kaip žinote, įžodžio tra
dicijos, drauge su kai kuriais kitais 
papročiais, taisyklėmis bei nuosta
tais, buvo L.S.B. Sk. Vyčių Skyriaus 
nustatytos ir su Vyriausiojo Skauti
ninko pritarimu davusiems vyčio įžo
dį išsiuntinėtos 1956 m. vasarą (per 
vyčių vienetų vadovus). Tos tradici
jos ir toliau galioja be jokių pakeiti
mų. Jeigu rastumėte reikalo ką pa
sakyti tradicijų klausimu, tai pada
rykite atskiruose raštuose. Sąskry
džio metu yra numatytas specialus 
pašnekesys tradicijų reikalu vien da
vusiems vyčio įžodį.

Baigdamas spaudžiu visiems kairę 
ir linkiu, kad šie metei būtų gražus ir 
turiningi tiek mūsų vienetų veiklo
je, tiek kiekvieno iš musų asmeniš
kame gyvenime. O musų, vyčių, gy
venimo idealas ir kelrodė žvaigždė 
yra tarnavimas kitiems. Tad nuolat 
tobulėkime ir stenkimės tapti gra
žesniais savo dvasioje, kad musų tar
navimas kitiems duotų didesnių vai
siu, ir kad mūsų mažojo idėjos lau
želio liepsna kaskart daugiau taptų 
galingos amžinybės šviesos atspdin- 
džiu.

Tarnaudami budėkime!
Jūsų

s. Vaidievutis A. Mantautas, 
L.S.B. Sk. Vyčių Sk. Vedėjas.

Laikraštį sulaužius, gautas šis papildomas 1960 metų

"SKAUTLĮ AIDO" Garbės Prenumeratorių

SĄRAŠAS :

11. Z. Jankus, Cleveland, Ohio, JAV.
12. M. Manomaitis , Boston, Mass., JAV.
13. Iz. Šimulynaitė, Worcester, Mass., JAV.
14. A.Pranckevičius , Worcester, Mass., JAV.
15. Dr. M. Budrienė, Chicago, m., JAV.
16. VI. Vijeikis, Chicago, UI. , JAV.
17. A. Butkevičius , Chicago, UI., JAV.
18. Dr. A. Kaveckas, London, Ont., Canada.
19. A. & O. Andrulionis, Boston, Mass., JAV.
20. Andr. Giedraitytė , Chicago , JU., JAV.
21. B. Galinis, Boston, Mass. , JAV.
22. Kostas Nenortas, Dorchester, Mass., JAV.
23. B r. Kalvaitis, Boston, Mass. , JAV.
24. Br. Bajerčius , Boston, Mass. , JAV.
25. Vikt. Andriušis, Dorchester, Mass. , JAV.
26. Vyr. Skaučių "Mirgos" būrelis, Chicago, m. JAV,
27. Petras Viščinis, Brockton, Mon., JAV.
28. Jonas Adomonis, Boston, - siųsti Vokietijoj esan

tiems skautams.

DF VEIKLA

DF atsiuntė aukų: Hamilton, Ont. 
sk. per A. Povilausfcą — $13,25; s. I. 
Petniūnas už jub. pąšto ženki. Ram- 
bynas II stovykloje — 17 dol.; Bos
tono visuomenės ir skautų aukos 
TK atstovo kelionei į Indiją parem
ti — $130.58; Worcesterio skautų 
tuntas ir Tėvų Komitetas tam pačiam 
tikslui — $30; v.s. Čepo auka DF — 
$2; ps. Č. Kiliulis — už gintarinę le
lijėlę — $3; Detroito visuomenės au
kos perč Anužį — $20 (jų tarpe p. 
J. Pečiūrienė aukojo $10 ir ps. M. 
Naujokaitis — $10). Didelis skautiš
kas ačiū visiems aukojusiems ir au
kas rinkusiems.

Pereitos vasaros reprezentacinių 
kelionių į Filipinus ir Indijon ženk
le, DF turėjo išlaidų $1.182,96. Jas 
pamažu lygina dar iš DF bendradar
bių ateinančios aukos. Brolijos va
dovybė, ryšium su paskutinių DF va
jų sėkmingais darbais, apdovanojo 
sekančius asmenis S-gos Garbės 
Ženklais: p. V. Gudelį, London, Ont., 
Canada — Už Nuopelnus — Rėmėjų 
laipsnio Žymeniu ir sen j. K. Dirkį, 
Čikagoje (pasidarbavusį DF labui 
1957 m. vajaus metu) — Tėvynės Sū
naus žymeniu. Abu apdovanotuosius 
sveikiname ir prašome nepalikti 
skautiškuose darbuose mūsų gretų 
ir toliau. Kartu sveikiname ir Aust
ralijoje apdovanotą Filipinų Džiam- 
borės reprezentantą sk. vytį v.sl. 
Dūdaitį — Už Nuopelnus Žymeniu.

Atkreipiu visų vienetų vadovų ir 
šiaip pavienių asmenų dėmesį, kad
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VS patvarkymu, Filipinų ir Indijos 
akcijai išleisti DF aukų lapai turi bū
ti sugrąžinti DF iki š.m. vasario mėn. 
15 d. nežiūrint, ar jie užpildyti, ar 
tušti. Nesugrąžinusių sąrašas bus 
skelbiamas “Skautų Aide”.

Dėmesio! DF sekretorius yra per
sikėlęs. Jo naujas adresas: 615 12th 
St., Santa Monica, Calif., USA. Visą 
korespondenciją DF reikalais prašo
ma nukreipti tik šiuo adresu.•

Su artėjančiu pavasariu prasideda 
ir nauji Brolijos Užsienio skyriaus 
reprezentaciniai darbai. Šią vasarą 
Colorado Springs, Colorado, ivyks 
BSA — Amerikos Skautų 50-ties me
tų jubiliejinė stovykla. Joje Lietuvą 
reprezentuoti pavesta Čikagos Litua- 
nicos tunto skautams. Čikaga į šią 
areną išeina pirmą kartą. Ankstyves
nėse BSA Džiamborėse Lietuvą at
stovavo: 1949 m. — Bostonas, 1953 
m. — Kalifornijos skautai, 1957 m. 
— vėl Bostonas, o šiais metais — 
lietuviškoji sostinė — Čikaga. Žino
ma, ryšium su tuo, Džiamborės Fon
da, pati Lituanicos tuntą ir visą Bro
liją gula našta — suorganizuoti lė
šas, kad Lietuva ten būtų atstovauja
ma įspūdingiau, negu ji šiame žemy
ne buvo bet kada atstovaujama. Tiki
mės, kad į mūsų šauksmą tuo reika
lu atsilieps visi, kam tik Lietuvos 
reikalai rūpi ir kam ji dar tebėra 
brangi.

Kaip DF atsakingas pareigūnas, 
kreipiuosi į visus brolius skautinin
kus, vyčius ir šiaip atlyginimą gau
nančius vyr. amžiaus skautus, kad 
šiam reikalui nepagailėtumėt vieno 
kito dolerio, nes darbas, kuriam ryž
tasi Čikagos Lituanicos tunto repre
zentacinis vienetas, yra labai svar
bus. Smulkiau apie tai dar bus na- 
skleista informacijos iš Brolijos 
VS-ko ir BUS vedėjo vadoviečiu.

DF iždas pasipildė šiomis ieigomis: 
1957 m. BSA džiamborės likutis — 
$27,91; banko procentai už 1958 me
tus — $24,11 ir Kalėdų švenčių laiko
tarpy Džiamborės Fonda prisiminė 
vienas Brolijos skautininkas, atsiųs
damas Kalėdų Senelio pavirži $22.09 
sumoje. Tai Bostonietis s. Mykolas 
Manomaitis. Ar ne skautiškas gerasis 
darbelis, ir ar tai negalėtu būti pa
skatinąs pavyzdys pasiturintiems mu
su Broliios nariams? — Nuoširdus 
ačiū broliui Mykolui!

DF Sekretorius.

PRANEŠIMAS GARBĖS 
ŽENKLU REIKALU

Visų S-gos narių žiniai skelbiu, 
kad LSS Ūkio Skyrius pagaliau paga
mino visus S-gos Garbės Ženklus ir 
yra pasirengęs patarnauti visiems ap
dovanotiesiems. Garbės Ženklų kai
nos yra paskelbtos 1959 m. kovo 
mėn. “Skautų Aido” 3 Nr. Užsa
kant, prašome tuo kainoraščiu ir va
dovautis, prisiunčiant pinigus ir ži
nias apie apdovanojimo autentišku
mą. Be šių reikalavimų, GŽ nebus 
siunčiami, o ypač skolon. Prašoma 
siųsti pašto čekiais ir vengti asme
niniu čekių, nes su jų realizavimu 
susidaro sunkumų.

Prie šio pranešama ir džiugi nau
jiena, kad Ūkio Skyrius, pirmą kartą 

LSS istorijoje, pagamino Gyvybės 
Gelbėjimo dviejų laipsnių GZ. Visi 
apdovanotieji minėtais GŽ gali ženk
lus įsigyti, atsilygindami sekančiai: 

GG su pavojumi — 8 dol. 
GG be pavojaus — 6 dol.

Gyvybės Gelbėjimo GŽ autorius 
— dail. s. K. Žilinskas, Clevelande, 
kuris piešinius pagamino nemoka
mai. Dail. s. K. Žilinskui reiškiame 
skautišką padėką. Dail. s. K. Žilins
kas dar yra autorius sekančių S-gos 
garbės ženklų: Pažangumo, Vėliavos, 
Tėvynės Sūnaus - Dukros ir Padėkos.

Noriu pažymėti GŽ įsigijimo ir už
sakymo tvarką: daugelis apdovano
tųjų tų ženklų neturi, nežinia, ar dėl 
pristačiusių vadovų apsileidimo ar 
iš viso nežinodami įsigijimo tvarkos. 
Tur būt, visiems suprantama, kad 
vienetų vadovai, pristatę pasižymė
jusius asmenis apdovanojimui, jokiu 
būdu negali savo išlaidomis tų ženk
lų įgyti. Tai sudarytų vienetų vado
vams dideles asmenines išlaidas, ku
rių ir šiaip jie vienetų veikloje ne
mažai turi. Todėl GŽ apdovanotieji 
turėtų už Garbės Ženklus patys at
silyginti, įteikdami vienetų vado
vams pinigus, o šie savo keliu pasi
rūpins GŽ iš LSS Ūkio Skyriaus. Ap
dovanotieji gali GŽ ir patys Ūkio 
Skyriuje užsisakyti, pranešdami, ar 
jie nori gauti GŽ tiesiog, ar per vie
tos sk. vieneto vadovą. Visi apdova
notieji prašomi Garbės Ženklus įsi
gyti, nes Ūkio Skyrius turi davinių, 
kad GŽ neturi įsigiję apie 50% visų 
apdovanotųjų. Nuo 1960 m. balan
džio mėn. 1 d. Ūkio Skyrius išduos 
garbės ženklus tik naujai apdovano
tiesiems.

Jei kas norėtij įsigyti prie turi
mų medalių naujai pagamintas juos
tas su pakabinimu, turi Ūkio Sky
riui prisiųsti pakabinimo svirtelę ir 
$1.25 pinigais. Arba, jei kas norėtų 
įsigyti naujos serijos Garbės Ženk
lų (kai kurie, tremty gaminti, yra 
pagaminti su defektais), Ūkio Sky
rius mielai iškeis, jei apmokės pasku
tinės kainos 75%, t.y. iškeičiant, 
Ūkio Skyrius duos 25% nuolaidos, 
nes paskutinės serijos GŽ yra dau
guma sidabruoti ar paauksuoti ir su 
statutinėmis vienodai fabriko gamin
tomis juostomis. Ūkio Skyrius sten
giasi išpildyti galimai greičiau (vidu
tiniškai vienos savaitės bėgy) ,tačiau, 
paskutiniu laiku keletas S-gos vadovų 
darė užsakymus, duodami Ūkio Sky
riui 2-3 dienas (prieš numatytas iš
kilmes) suvaikščioti siuntiniui iš Ka
lifornijos i Kanada ar rytini JAV 
pakraštį. Prašoma daryti užsakymus 
bent 3 savaites prieš iškilmes, nes, 
dėl lėšų trūkumo, juostos fabrike 
užsakomos tik gavus užsakymą iš 
vienetų ir tam reikalui sugaištama, 
mažiausiai, viena savaitė.

Garbės Ženklų rozetės platinamos 
ta pačia tvarka, kaip ir patys GŽ, t.v. 
užsakant, reikalaujama tų pačių ži
nių. Neįsigijusiems Garbės Ženklų, 
rozetės nebus siunčiamos! Ūkio Sky
rius tuo reikalu veda specialius są
rašus. Naujas Ūkio Skyriaus adresas: 
615 12th St., Santa Monica, Calif., 
USA.

LSS Ūkio Skyr. Vedėjas.

4’

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIŲ DIENOS, 1959 mt. gruo
džio mėn. Visad gausių ir įdomių 
nuotraukų tarpe šiame numeryje 
matome v.s. Z. Juškevičienę su stu
dentėmis skautėmis, organizavusio
mis lietuvių dailės skyrių tautų 
bendravimo festivalyje Čikagoje.

MŪSŲ VYTIS, Nr. 6, 1959, šiame 
numeryje ASS jaunimo literatūros 
konkurso laimėtojų nuotraukos ir 
premijuoti kūriniai, ASS gyveni
mas vaizduose ir kronikoje. Nauja
sis redakcijos adresas: Mr. A. Mic
kevičius, 7030 So. Campbell Avė., 
Chicago 29, Ill.

BUDŽIU, LSB leidinėlis skautų va
dovams MV priedas, Nr. 6. Rašo
ma savosios spaudos reikalais, ska
tinama plačiau susipažinti su B.-P., 
patiekiami žiemos sueigų ir išky
lų planai, apstu mokomosios me
džiagos.

STUDENTŲ GAIRĖS, Nr. 1, 1959 
mt. Studentijos žurnalas, leidžia 
Lietuvių Studentų Sąjunga JAV, 
redaguoja R. Punkris, T. Remeikis 
ir V. Skrupskelytė, prenumerata 
metams $2.00.

LIETUVIŲ SPORTO DEŠIMTMETIS
Š. AMERIKOJE, 60 psl. ir viršeliai, 

leidėjas-redaktoriuš E. Šulaitis, ti
ražas 1000 egz. Paskutinio dešimt
mečio sportinės veiklos Š. Ameri
koje apžvalgos su nuotraukomis. 
Leidinys, be abejo, pasitarnaus lie
tuviu sporto istorijai.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖ. Centro Valdybos Biuletenis, 

Nr. 20. 1959. 16 psl.
MAGYAR CSERRESZ, Nr. 11 ir Nr. 

12, vengrų skautų laikraštis, 12 
nsl. ir viršeliai.

PĖDSEKIS. Australijos rajono skau- 
tų-čių laikraštis, Nr. 10 (25), 1959, 
20 psl. ir viršeliai.

ŽAIBAS, Worcesterio Nevėžio tun
to laikraštis, Nr. 10, 6 psl.

SKAITYTOJŲ NUOMONĖS

Pereitų metų pabaigoje redak
cija išsiuntinėjo skaitytojams 
anketas, prašydama pasisakyti 
laikraščio turinio klausimais. 
Malonu pasidžiaugti, kad už
pildytos anketos grįžta. Su 
šiuo numeriu šitame skyriuje 
pradedame spausdinti būdin
gesnius skaitytojų pasisaky
mus, prisilaikydami anketų ga
vimo eilės. Red.

S. A. Banevičius: “Manau, kad VIL
KIUKAS ALGIUKAS vertas dėme
sio ir pagyrimo ... Reikia nuotrau
kų, bet kaip galima skautiškesnių 
ir iš užsiėmimų srities. Nuotrau
kos su netvarkingomis uniformo
mis neskatina mūsų skautų šią da
lį sutvarkyti . .. Būtinai reikia 
įvesti skautų vyčių skyrių. Čia tu
rėtų tilpti ne “pamokslai”, bet to 
amžiaus jaunuoliams pritaikyta pa
traukli medžiaga ... M V uždarius 
savo puslapius diskusijiniams skau
tiškiems klausimams, vertėtų SA 
tai atidaryti... Gerai, kad yra ko- 
mikinių iliustracijų; jų reikėtų 
daugiau ... Manau, kad reguliarus

15

17



galvosūkių kampelis gali jaunuo
sius suįdominti..

ps. R. Bagdonienė: “Aš manau, kad 
• būtų labai naudinga jaun. vado
vėms gauti daugiau žinių ir moko
mosios medžiagos ... Yra visuo
met įdomu pamatyti nuotraukas iš 
kitų vienetų veiklos ...”

s. St. Naginionis: “Manau, kad “Sk. 
A.” yra turiningas ir esamoje for
moje, svarbiausia jį išlaikyti to
kį ...”

X iš Waterbury: “Jei įmanoma, pla
tesnių aprašymų - reportažų iš vie
tinės musų šeimos ... Puikus ir 
skoningas, labai tinkamas forma
tas ...”

s. O. Gešventas: “Gal reikėtų kiek 
mokomosios medžiagos populiario
je formoje ... Dedant nuotraukas, 
reikėtų daugiau nuotraukų iš ma
žesniųjų gyvenimo, budingų vaiz
dų iš Lietuvos . .. Priminti vado
vams, kad jie vilkiukams ir skau
tams skiepytų “Sk. A.” skaity
mą ..

jur.s. L. Knopfmileris: “Visi skyriai 
geri, bet skautininkų skyriaus nė
ra, o jis turėtų būti ir naujus pa
keltus skautininkus gal reikėtų 
su nuotrauka pristatyti skaityto
jams ... Piešinių palikti tik Vil
kiukų skyriuje ... Nuotraukos ne
taikomos su įvykiais ... Nepateisi
nu pieštų viršelių, jei turite virše
liui nuotraukų ... Nepritariu ir 
tam, jei iš straipsnių daromos kro
nikinės žinutės..

X: “Prie žinių būtų labai gerai, jei 
daugiau nuotraukų būtų įdėta ... 
Jei galima, tai parašykite daugiau 
nuotykių (ne vien 12 metų am
žiaus vaikams), bet ir vyresniem, 
aišku, nepalikite ir žinių skyrių...” 

(Bus daugiau)

Sao Paulo, 20/1/1960
Rua Dom Jose de Barros, 168 
Caixa Postal, 7249

LIETUVOS KONSULATAS
CONSULADO DA LITUANIA

N.",30Z6____ Had. t "Skautų Aldas"
788 Windermere Ave. 
Toronto 9,0nt./Canada

Didžiai Gerbiamieji,

Šiuo nuoširdžiai dškoju už Gerbiamojo 

Tamstų žurnalo nemokama siuntinijlmų bei prašau ne
atsakyti ir toliau raus nepamiršt!.

Be to,naudodamas proga prašau priimti 
mano nuoširdžius sveikinimus ir geriausius linkž- 

Jimus Naujųjų 1960 Betų proga.
Su aukšta pagarba,

Zams-Tirol-Austria Z5.I,196 O
KAUNO
ARKIVYSKUPAS
METROPOLITAS Gerbiamasis Redaktoriau,

Širdingai dėkoju Tamstai ir visam "Skautų Aido" 
Kolektyvui bei visiems Lietuvos Skautams už JūsųRedakcijos Kolektyvui bei visiems Lietuvos Skautams už Jūsų 

gerumą siuntinėjant per daugelį metų "Skautų Aldą" Jo Ekscel- 
lencijai Kauno Arkivyskupui Dr.J.Skvireckui. Mūsų Arkivysku= 
pas jau atsiskyrė nuo musų 3.XII.1959 m. ir nebegalės džiaug
tis Tamstų darbais ir sekti Tamstų laimėjimus bei žygius.
Jis nuolat įdomavosi Tamstų veikla ir planais ir laimino Jūsų 
užsimojimus Lietuvos jaunimo auklėjime ir lavinime. Tegu 
Augščiausis atlygina Jums už visas Jūsų pastangas bei už 
prisirisimą musų Ganytojui.

Su gilia padėka
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Skyrių tvarko jūr. s. B. Stundžia

JUWWWTM
53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

Iš etnografo užrašų
A. VYŠNIAUSKAITĖ

Ir štai mes Nidoje. Jaukus, prie 
pat Kuršių marių prisiplojęs 
miestelis, daugiau panašus į di
deli kaimą. Iš karto patraukia i 
save aki vienaaukščiai, dviaukš
čiai nendrių stogais žvejų namu
kai. Jų galinis, j gatvės pusę at
suktas, fasadas gausiai išpuoštas. 
Masyvus, bet drauge lengvas sa
vo formomis puošybinis “arkliu
kas” užbaigia vėtrinių galus ir 
kryžiuojasi stogo viršuje. Žalių 
pušelių fone žvejo namelis atrodo 
lengvutis kaip ir jį supantis bal
tasis kopų smėlis. Šitokį įspūdį 
dar labiau sustiprina Neringos 
žvejų pomėgis savo namus puoš
ti spalviniais deriniais: nudažy
tos sienos, durys, langinės. Visur 
vyrauja mėlyna ir žalia spalva, 
derinama su balta ir raudona, 
ypač langinėse. Šios marių pu
sės žvejai, Neringos žvejų vadina- 
nami “laukininkais”, taip apibū
dina “kopininkus”: “Kaip mes ža
lią mylim, taip jie mėlyną: namai 
mėlyni, šliurės mėlynos, net kars
tai mėlynai nudažyti”. Ši pasta
ba labai teisingai apibūdina vie
nos ir antros Kuršių marių pusės 
gyventojų skonį. Kur to priežas
tis, sunku pasakyti. Gal čia turė
jo įtakos betarpiškoji aplinka — 
Neringoje Baltijos ir Kuršių ma
rių vandens beribė ir giedriomis 
vasaros dienomis ypač mėlynas 
dangaus skliautas, Rusnėje, Kin
tuose — plačios, akimis neaprė
piamos pamario pievos, jų vešli 
žaluma. Šiaip ar taip, bet šis Ne
ringos žvejį] skonio bruožas jų 
namams suteikia ne tik grakštu
mo, bet ir savotiškos romantikos.

Vietinių kuršių šeimų Nidoje 
šiuo metu, vykdant žvejų šeimų 
tyrimą, užregistruota 26. Di
džiausią procentą kuršių šeimos 
sudaro Pervalkoje, kiek žemesnį 
Preiloje ir vos trejetą Juodkran
tėje. Iš viso senųjų kuršių šeimų

KUR KAIMUS LAIDOJO SMĖLIS

šiose keturose žvejų gyvenvietė
se užregistruota 53. Daugumas 
jų — tai ainiai išeivių XVII — 
XVIII a. smėliu užpustytųjų Ne
ringos gyvenviečių — Senojo Nė- 
golio, arba Agelio, Karvaičių. 
Nidos žvejo Hanso Lakučio liu
dijimu, kada Senojo Agelio kie
mą, t. y. kaimą, buvusį šiauriau 
nuo Nidos, užpylė vakario vėjo 
nešamas kopų smėlis, gyventojai 
pasitraukė į kitas prie Marių bu
vusias gyvenvietes. Pora šeimų 
paliko Preiloje, dauguma jų per
sikraustė į Nidą. Pervalka net sa
vo vardą gavusi nuo to, kad žmo
nės į dabartinę vietą pervilkę sa
vo namus iš anksčiau užpustytos.
Ir jeigu Neringos kopos nebūtų 
buvusios apsodintos žolėmis ir 
pušaitėmis, lekiant baltasis smė
lis gal būtų seniai užpylęs ir da
bartinių žvejų kaimus. Dabarti
nės Nidos žvejų Sakučių, Picų, 
Šikarių šeimos — tai vis senųjų 
kuršių palikuonys. Jie, kaip ir jų 
tėvai ir protėviai, gyvai suaugę 
su jūra, su Kuršių mariomis.

Jeigu Nida seniau garsėjo kaip 
vienas puikiausių, labiausiai tu
ristų lankomų Neringos kurortų, 
nuostabaus savo didžiulėmis le-

IŠ ARTI IR TOLI

• Detroit, USA. Jūrų skautų Šarū
no laivo laivininkas j.ps. J. Baublys 
pasitraukė iš pareigų ir savo parei
gas nerdavė v:valt. A. Pesiui. J.ps.
J. Baubliui vadovaujant susibūrė jū
rų budžiai jaun. j. skautai, Įsigyta bu
rinė valtis, suorganizuoti rėmėjai.

• LSB Jūrų skautų skyrius išsiun
tinėjo vienetams nurodymus apie 
1960 metų veiklą.

e Lietuvoje buriavimo pirmenybės 
įvyko Nidoje. Pajėgią komandą buvo 
atsiuntęs Salantų Jachtklubas.

• Pernai pirmą kartą Lietuvos žve
jai buvo nuplaukę žvejoti į New 
Foundland rėvą, netoli Kanados pa
kraščių.

• Laivo-bazės Tarybinė Arktika ka
pitonu yra tol. laiv. kap. V. Pakalniš
kis. S. Neries laivo kapitono padėjė
ju yra A. Braziūnas. Jūrininkystės 
mokyklos viršininko pareigas tebeina 

kiančio smėlio kalvomis, tai Per
valka, pats mažiausas Neringos 
žvejų kaimelis, visą laiką buvo 
nuošalus ir tylus. Net ir žvejybos 
būdas čia kitoks negu Nidoje. 
Jeigu Nidą buvo galima pavadin
ti viena ištisa ungurių gaudymo 
įmone: taip, visos žvejų šeimos, 
neišskiriant moterų, vaikų ir se
nelių, buvo įsitraukusios į darbą 
paruošiant kaproninius šniūrus 
su kabliukais galuose, o tai ypač 
ilgas, kruopštus ir varginantis 
darbas, tai kitose Neringos žvejų 
gyvenvietėse tuo pačiu metu vy
ko visai kitoks darbas — ištisos 
pievos marių pakrantėmis buvo 
nuklotos tinklais, dvokė saulėje 
džiovinamų venterių smala.

To paslaptis labai paprasta. 
Neringoje smėlis, net padoresnė 
morka, o ir bulves tenka vežtis 
garlaiviu iš Klaipėdos turgaus. 
Smėlyje užaugę sliekai plonu

čiai,, menkas masalas rijūnams 
unguriams. Prie Rasytės yra mo
lynų. Ten ir sliekai didžiuliai, 
riebūs, ungurių “mėgstami”, kas
dien temstant Nidos žvejai mo
torinėmis valtimis išplaukia apie 
30 — 40 kilometrų sliekauti.

(b. d.)

tol. laiv. kap. S. Balčiūnas.
• Čikagos jūrų skautija š.m. sau

sio mėn. 24 d. šventė sėkmingos 
veiklos 10-ties metų ir Baltijos Jūros 
Tuntas 5-rių metų sukaktį.

KAS ĮVYKO ANKSČIAU?
• Prieš 37 metus atvaduotas Klai

pėdos uostas.
a Prieš 30 metų — trečioji Budžio 

kelionė i Švediją, Visby uostą. Jach
tą vedė j.s. K. Plonaitis.

• Prieš 24 metus — įvyko Klaipė
doje pirmoji Jūros Diena. Žuvo du 
jūrų skautai, Buriavimo Mokyklos 
mokiniai — J. Garmus ir St. Nemci- 
navičius.

• Prieš 12 metu — Jūrų skautų 
jachtos Baltoji Lelija, Budys I, Bu
dys II paliko Klaipėdą ir paskutinį 
karta pagerbė Budžio žuvimo vietą.

• Prieš 11 metų įvyko paskutinieji 
jurų skautų vadų kursai Šventosios 
uoste.
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1959 metai paveiksluose

LSB Jūrų Skautų Skyriaus 
vedėjas ir šių puslapių re
daktorius dėkoja už prisiųs
tus sveikinimus ir linki vi
siems jurų skautų-čių, ginta- 
rių, budžių vienetams ir 
Korp! Gintaro nariams — 
Gero vėjo 1960 m.!

(1) Admirolas lanko čikagiečius (2) Konkurso laimėtojų vimpilai (3) LSB Jurų sk. ved. L. Knopfmileris įteikia vim- 
pilą (4) Cleveland© jūrų sn-kai V. Petukauskas ir P. Petraitis tariasi (5) Čikaga irkluoja (6) Torontas buriuoja (7) Či - 
kagos dešimtmetis (8) Pavasario darbai (9) Jūrų sk. buriuoja Mičigane (10) v. valt. A. Butkevičius Baltijos tunto tunt. 
sega ženkliuką (11) Šaunios Worcesterio sesės Bangos (12) Gen. T. Daukantas apdovanotas Geležinio Vilko ordinu. 
(13) Juodkrantės tunto tuntininkė sn. Gasnerienė įteikia dovaną (14) Toronto vandenės iškylauja (15) Cleveland© 
skautai stovykloje (16) Korp! Gintaras įteikia filisteriui juostelę.

Nuotraukos L. Knopfmilerio, G. Sniečkaus, Alfo M. ir kitų.
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Pasaufxnte 
SRauf Ut Su^Rrtditna^

Rašo A. Krausas
(t&sa)

Iš skaitlingesnių užsienio kontingentų 
buvo Azijos tautos. Kiniečių (Formoza) 
dalyvavo 548 skautai, japonų 529, Thai- 
lando 108. Vieni amerikiečiai iš kitų kon
tingentų teįstengė atsiųsti gausingesnį da
lyvių skaičių. Jų buvo 240. Kitos tautos 
dalyvavo mažesniais kontingentais.

Delegatai į Tarptautinę Vadovų Konfe
renciją, įvykusią Dew Delhi, Indijoje, bu
vo apgyvendinti Žemės Ūkio Akademijos 
studentų bendrabuty, mūriniame pastate. 
Egzilai šeimininkų buvo taip pat tame 
pastate apgyvendinti ir niekuo neišskirti. 
Konferencijos delegatai egzilai gavome 
atskirą kambarį, kuriame apsigyvenome 
mudu su Pirmijos Pirmininku ir Egzilų Ta
rybos vyriausiu vadovu generaliniu sekre
torium v. s. dr.V.Cepu, atvykusiu iš Ame
rikos, vienas rusų skautininkas, vienas 
vengrų atstovas ir trys lenkai, atvykę iš 
Anglijos. Kol mūsų broliai gavo savo pa
lapines, tame kambary buvo prisiglaudę ir 
broliai A.Dudaitis su N. Ramanausku. Čia 
gavome visus lovos baltinius ir tinklus nuo 
uodų nakčiai. Čia galėjome po dušais žmo
niškiau nusiprausti. Bet svarbiausia, kad 
tame pačiame pastate gyveno visi kon
ferencijos delegatai, per kuriuos bandėme 
sudaryti mums palankią nuotaiką, spren
džiant egzilų skautų klausimą. Vakarais 
po dienos užsiėmimų susirinkdavome rūmų 
vestibulin ir čia užmegzdavome naujus bi
čiulystės ryšius su daugelio tautų atstovais 
ir įsigijome nemaža naujų lietuvių tautos 
draugų. Čia dažnai vakarais ir posėdžiau
davome iki vėlyvos nakties.

3. IR MŪSŲ TRISPALVE IŠKYLA.
Liepos 18 d. tuoj po pietų įvyko oficia

lus Džiamborės atidarymas ir paradas. 
Jau keletą kartų teiravomės Džiamborės 
vadovybę, ar galėsime iškelti savo tautines

Didžioji vėliavų aikštė. Trečioji - mūsų trispalvė.

Filipiniukas su bezdžioniuke.
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vėliavas didžiojoje aikštėje. Tuo reikalu 
is anksto nerimavome ir veikėme atskirus 
Tarptautinio Komiteto narius ir patį Biuro 
Direktorių. Nieko mums aiškaus nepasa
koma ir vis delsiama. Matomai dėl vėliavų 
iškėlimo buvo ir priešingų nuomonių. Tik 
pagaliau valandą pries’ iškilmes gavome 
teigiamą atsakymą. Greit su kitais bro
liais egzilais nubėgome į didžiąją aikštę 
ir iškėlėme kiekvienas savo tautos vėliavas. 
Su drebančia širdimi ir susijaudinęs pririšau 
prie vėliavos stiebo virvės mūsų trispalvę, 
kuri mano smarkiai patraukta linksmai iš
kilo į viršų 53 tautų vėliavyne.

Jau visas dvylikos tūkstančių skautų mies
tas sujudo ir rikiavosi iškilmėms. Paradui 
paėmėme tautinę vėliavą, kurią pasiuvo 
rusaitė skautė iš New Yorko, antros iš namų 
nebuvome paėmę. Pasiruošėme ir mes 
žygiui. Filipinietis priešaky mūsų nešė pla
katą su užrašu "Lithuania", brolis Narci
zas Ramanauskas nešė mūsų tautinę vėliavą, 
o mudu su broliu Dūdaičiu žygiavome iš 
paskos. Mums teko žygiuoti tarp Italijos 
ir vengrų skautų. Susidarė kelių mylių ei
sena. Orkestrams grojant įvairius maršus 
ir saulei nepaprastai kaitinant, artėjome 
ir mes prie tribūnos, kurioje buvo pats 
Filipinų Respublikos prezidentas Carlos P. 
Garda su vyriausybės nariais, visas diplo
matinis korpusas, reziduojąs šiame krašte, 
aukšti dvasininkai, visų tautinių skautų 
organizacijų atstovai su Filipinų Skautų 
Sąjungos prezidentu Vargu ir Tarptautinio 
Biuro direktorium gen. maj. D. C. Spray. 
Kiekvienai tautybei pro tribūną žygiuo
jant, buvo pranešama, kurios tautybės 
skautai žygiuoja. Ir mums prie tribūnos 
artėjant,išgirdome savo tautos vardą"Lithu- 
ania" ir triukšmingus rankų plojimus. Eg- 
zilų kontingentai būdami mažiausi, susi
laukė didesnio dėmesio ir smarkesnio rankų 
plojimo bei simpatijų. Visų tautybių skau
tams aikštėn susirinkus ir smarkiam tro
pikų lietui pašlaksčius, kad saulėje neiš
keptume su džiugiais veidais ir nemaža- 
atida klausėmės atidarymo kalbų. Pirmuoju 
prabilo prezidentas Garcia, kurs iškėlė di
delę reikšmę šiam skautų suskridimui šioje 
džiamborėje. Žmonės ir tautos šiame pa
saulyje bandančios daryti visa tai, kad 
taika būtų išlaikyta ir žmonija išgelbėta 
nuo ateities pasaulinių sukrėtimų. Tatai 
bus galima atsiekti tik su meile ir vienas 
kito supratimu. Visa tai esą mūsų orga
nizacijoje ir šios džiamborės šūkis - "Kur
kime rytojų šiandieną 1" - esąs vienas iš

Ištroškę gaivinamos. Baltomis sutanomis - filipiniečių 
kunigai.

Minios lankytojų kasdien atvykdavo į džiamborę.

Japonai pasiruošę laužui.
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Pulk. Įeit. Rogue Ancajas - mūsų bičiulis

Aukštais ir margais vežimais atvyksta skautai is Batangas

Tipingas filipiniečių vadovas

geriausių pavyzdžių. Jis Filipinų tautos 
vardu pasveikino suskridusius skautus, pa
vadindamas pasaulio draugystės ambasa
doriais. Po jo pasveikino Tarptautinio Biuro 
Direktorius ir iškeldamas Džiamborės vė
liavą oficialiai atidarė šią X-ają Pasaulinę 
Džiamborę. Broliškai šiltai suskambėjo iš 
tūkstančių skautų krūtinių šios džiamborės 
himnas. Į atidarymo iškilmes, nors ir buvo 
paprasta diena, suplaukė apie 200.000 lan
kytojų, o sekmadienį, liepos mėn. 19 d. , 
jų buvo iki pusės milijono užplūdę. Is pla
taus salyno jie atkeliavo lėktuvais, laivais 
ir kitokiais būdais lyg į tautinę nepaprastą 
šventę. Filipiniečiai dar ilgai atsimins šią 
džiamborę. Iškilmingas pamaldas laikė 
arkivyskupas Rufino J. Santos. Ir kitų re
ligijų skautai turėjo savo pamaldas. Sis 
sekmadienis buvo be galo karštas. Mūsų 
pastovyklę ir parodėlę aplankė tūkstančiai 
svečių. Jiems išdalinome kelis tūkstančius 
leidinio "Lithuania", "Introducing Lithua
nia" ir "White Badge". Man būnant visą 
dieną parodėlėje, liežuvis pavargo nuo aiš
kinimo, rankos nuo autografų pasirašinėji- 
mo, o saulutė smarkiai apsvilino neprideng
tas kūno dalis. Mėgo labai ir su mumis 
filipiniečiai fotografuotis. Nieks iš jų anks
čiau nežinojo nieko apie Lietuvą ir teko 
aiškinti, kur yra mūsų kraštas. Paveiksluoti 
gražūs albumai ir be mūsų žodžių supažin
dino juos su mūsų architektūra, miestais ir 
kaimo gyvenimu.Teko turėti pasikalbėjimų 
su žurnalistais iš The Associated Press, Pa
cific Stars and Stripes, įkalbėti ir dainuoti 
per Voice of America. Vienas iš mūsų bro
lių pasiuntė sveikinimą per Voice of Ame
rica: Mielos Sesės ir Broliai, šiandien mes , 
Lietuvos Skautų Sąjungos atstovai šioje 
10-je Pasaulinėje Džiamborėje sveikiname 
jus ten, mūsų visų numylėtoje Tėvynėje. 
Čia, šioje Džiamborėje mes bandome pa
rodyti visam pasauliui, kad lietuvybė ir 
skautiška veikla yra ir liks gyva amžiams 
ne tik mūsų širdyse, bet ir mūsų visuose 
veiksmuose. Su Augščiausio palaima ir 
savo kantrybe mes tikrai sulauksim tos 
dienos, kada vėl prašvis Laisvės rytas mūsų 
Tėvynei Lietuvai. Dar kartą siunčiame 
nuoširdžiausius sveikinimus iš šios 10-sios 
Pasaulinės Džiamborės. Tegyvuoja Laisva 
ir Nepriklausoma Lietuva! Tegyvuoja Lie
tuvos Skautų Sąjunga !"

(bus daugiau)
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įpusti didžioji se.mn
ANGLIJOS RAJONAS

Bradfordas
•Anglijos Rajonas niekuomet nebu

vo gausus skautiškais vienetais, bet 
paskutiniu metu tas skaičius visiškai 
sumažėjo ir beliko vieninteliai vei
kią vienetai tik Bradforde. Neatro
do, kad šiems grėstų “mirtis”, nes 
kiekvienais metais jie auga, stiprė
ja, plečiasi.

Pirmijos Pirmininkas v. s. dr. V.Čepas, grįždamas iš Tarptautinės Konferen
cijos aplanko Anglijos rajono stovyklą.

Praėjusieji metai Bradfordo skau- 
tų-čių vienetams buvo ypač derlin
gi. Į skautiškas eiles įstojo net 23 
jaunuoliai. Skaučių “Šatrijos Raga
nos” draugovė persipildė, ir rugpjū
čio mėn. iš jos išsiskyrė paukštytės, 
sudarydamos atskirą draugovę, va
dovaujamą draugininkės vyr.sk.psl. 
J. Traškienės. Jei dar kiti toki der
lingi metai, tai panašiu keliu pasuks 
ir skautų “Geležinio Vilko” draugo
vės vilkiukai.

Spalių 1 d. įsteigtas mišrus “Tė
vynės” tuntas, kuris apjungia visas 
tris draugoves. Tuntininku paskir
tas, šiais metais sėkmingai baigęs 
Gilwellio aukštuosius vadovų kursus, 
ps. J. Bružinskas. Taip iš mišrios 
draugovės per aštuoneris metus spė
ta išaugti į mišrų tuntą. Įdomu pa
stebėti, kad Bradfordas davė Angli
jos Rajonui pirmąją skaučių drau
govę, pirmąją paukštyčių draugovę 
ir pagaliau — pirmąjį tuntą.

Pagausėjo ir vadovų. S.v.sl. A. Ger
džiūnas, persikėlęs gyventi arčiau 
Bradfordo įsijungė į vietos tuntą, 
kur “Geležinio Vilko” draugovėje 
paėmė draugininko pavaduotojo pa
reigas.

Sudaryta ir “Tėvynės” tunto vadi- 
ia tokios sudėties: Dvasios Vadovas 
kun. J. Kuzmickis, skaučių skyriaus 
vedėja ps. R. Bružinskienė, adjutan
te vyr.sk.psl. J. Traškienė, iždinin
kas s.v.psl. V. Garbonkus ir ūkio 
vedėjas s.v.sl. A. Gerdžiūnas.

Paskutiniu metu, taip pat sustip
rinta tautinių šokių grupė. Ypač pa
minėtina šios grupės dalyvavimas 
spalių mėn. tarptautiniame dainos ir

Nuotr. J. Bružinsko

šokių festivalyje Bradforde ir sau
sio mėn. panašiam festivalyje Al
bert Hall Londone.

Lapkričio mėn. 21 d. paminėta 
skautiškos veiklos Bradforde aštun
tosios metinės. Šventė pradėta pa
maldomis ir bendra Komunija šv. 
Onos bažnyčioje, kur tuntas dalyva
vo organizuotai su vėliava. Dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė Dvasios 
Vadovas kun. J. Kuzmickis.

Vakare įvyko iškilminga sueiga, 
kurios metu paukštyčių įžodį davė 
Jūratė Balsytė ir skautų — Liudas 
Karnauskas. “Geležinio Vilko” drau
govės vilkiukų vadas s.v. V. Garbon
kus tuntininko įsakymu pakeltas į 
paskiltininkio laipsnį. Sueiga baigta 
Dvasios Vadovo ideologiniu pašne
kesiu.

Šventės proga sulaukta sveikini
mai iš Rajono Vado ir Vadeivės.

Po sueigos buvo nuotaikingas lau
žas, į kurį įsijungė ir čia atsilankė 
tėveliai bei bičiuliai. Laužą pravedė 
ps. R. Bružinskienė.

Šventė užbaigta kavute, šokiais ir 
žaidimais. S.

ATLANTO RAJONAS - JAV
Boston, Mass.

• D.L.K. Birutės dr-vės drauginin
ke V. Čepaitė buvo pakelta į psk. 
laipsnį ir Bostono skautų-čių dešimt
mečio šventėje davė skautininkės 
įžodį.

• Gruodžio 12 d. D.L.K. Birutės ir 
Kęstučio dr-vių atstovai atliko dalį 
programos Bostono Tarptautinio 
Skautų Klubo lauže.

• “Rambyno II” stovykloje skautės 
įžodį davė ir į Birutės dr-vę perėjo 
L. Bichnevičiūtė, Aušra Kubiliutė, 
Giedrė Vakauzaitė ir Judita Subat- 
kevičiūtė.

• Per dr-vės sueigą gruodžio 4 d. 
skautės įžodį davė Regina Spiraus- 
kaitė.

• Sekančios Birutės dr-vės skau
tės išlaikė I pat. laipsnį: Rita Ausie- 
jūtė, Irena Bartašiūnaitė, Rūta Da- 
činskaitė, Jūra Galinytė, Laima Ja
kutytė. Irena Jarušauskaitė, Rūta 
Matjoškaitė, Vida Rauktytė, Valen
tina Ščiukaitė, Valentina Vakauzaitė.

• Birutės draugovei persitvarkius, 
įsikūrė dvi naujos skiltys: vyr. sk. 
kand. skiltis “Vaidilutės”, skiltinin- 
kė — Nijolė Vaičaitytė ir “Konvali
jų” skiltis, skilt. — Regina Spiraus- 
kaitė.

• Dešimtmečio minėjimo metu Jū
ra Galinytė, Gloria Razvadauskaitė ir 
Nijolė Vaičaitytė buvo pakeltos į 
paskiltininkės laipsnį.

• Birutės dr-vės Voverų skiltis val
gydino kursantes rankdarbių kursuo
se, kurie įvyko pas ps. Iną Nenortie- 
nę gruodžio 5-6 d. A. K.

• Graži auka lietuviams skautams 
Vokietijoje! Bostono “Lapinų Klajū
nų” s.v. būrelis, kuris buvo sudarytas 
iš bostoniškių, atliekančių karinę 
prievolę, II Kalėdų dieną surengė 
šaunų vakarą ir iš gauto pelno 100 
dolerių paskyrė Vokietijoje esan
tiems lietuviams skautams. Grįžus 
visiems būrelio nariams iš kariuome
nės, būrelis vėl įsijungė į Bostono 
s.v. “Senųjų Lapinu” vienetą, (ab)

• LSB Užsienio Skyrius praėjusių 
švenčių proga pasveikino kitas skau
tiškas asociacijas bei bičiulius. Yra 
gauta visa eilė sveikinimų Brolijai.

(ab) 
Elizabeth, N.J.

• 1959 metų lapkr. 13 d. L.K. Šarū
no draugovę aplankė Atalnto Rajono 
Vadeiva s. A. Banevičius. Tai buvo 
pirmutinis vadeivos apsilankymas 
draugovėje. Vadeivai sutikti buvo su
šaukta speciali sueiga, kurioje daly
vavo ne tik vilkiukai ir skautai, bet 
ir sesės skautės ir paukštytės, o taip 
pat ir jų tėveliai.

• 1959 m. lapkričio mėn. 28 d. 
draugovės sueigoje buvo paminėtas 
Lietuvos Skautų Sąjungos įsteigimas 
ir Lietuvos Kariuomenės atkūrimas. 
Sueigos metu draugovės dvasios va-
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dovas kun. Juozas Pragulbickas, 
pravedė religinę valandėlę, supažin
dino jaunus skautus su Advento 
reikšme, duodamas pavyzdžių iš Ne
priklausomos Lietuvos ir dabar gyv. 
krašto advento meto.

• 1959 m. gruodžio 14 d. skautai 
ir vilkiukai atliko šv. Kalėdų “Ge
rąjį Darbelį” Vokietijoje gyvenan
tiems skautams paremti. Vytas. 
Worcester, Mass.

• Lapkričio mėn. 29 d. “Nevėžio” 
tunto ir “Neringos” vietininkija su
rengė iškilmingą sueigą — Kariuo
menės Šventės minėjimą. Apie ka
riuomenės reikšmę ir jos kovas dėl 
Lietuvos laisvės kalbėjo pik. K. Ma
tonis.

Iškilmingos sueigos metu vilkiu
kas kand. J. Paulionis davė vilkiu
ko įžodį. Tuntininkas ps. P. Molis 
prisegė ordinus “Už Nuopelnus” su 
Rėmėjo juosta apdovanotiems Skau
tų Tėvų Komiteto pirmininkui p. J. 
Pipirui ir Tėvų Komiteto nariui p. 
V. Gedmintui, padėkojo už jų didelę 
ir nenuilstamą paramą skautams. 
Visi skautai ir skautės sušuko jiems 
audringą valio ... LSS metinės šven
tės proga trys darbštieji skautai: 
psl. P. Nakročius, J. Pipiras ir A. 
Gedmintas vyriausio skautininko įsa
kymu buvo apdovanoti “Pažangumo 
Žymeniu”, kurį jiems prisegė tunti
ninkas ps. P. Molis. Po iškilmingos 
sueigos buvo skautiškas laužas, kurį 
pravedė tunto laužavedys v.si. R. Ja
kubauskas. Sueigai pasibaigus, Pir- 
mijos Pirmininkas Dr. v.s. V. Čepas 
parodė filmą iš 10 Pasaulinės Džiam- 
borės ir tarptautinės skautų vado
vų konferencijos Indijoje. Po to visi 
kartu su tėveliais prie kavutės turė
jo progos pasįtarti bendrais skau
tams ir tėveliams rupimais skautiš
kais reikalais.

• Lapkričio 23 d. proga tunto lau
žavedys ir vyčių dr-vės s.v.sl. R. Ja
kubauskas buvo pakeltas į vyr. skil- 
tininko laipsnį.

• Vilkiukų dr-vė padidėjo keliais 
naujais nariais. Į draugovę kandida
tais įstojo: R. Degutis, M. Zenkus ir 
A. Zenkus.

• Atlanto rajono vadovų suvažia
vime North Colebrook, Conn, gruo
džio 5-6 d.d. “Nevėžio” tuntą atstova
vo tuntininkas ps. P. Molis ir s.v.sl. 
A. Pranckevičius.

• LSB Ąžuolo Vadovų Mokyklą
baigė šie “Nevėžio” tunto vadovai: s. 
v.v.sl. R. židžiūnas, s.v.sl. V. Ged
mintas, s.v. A. Pranckevičius, s.v.sl. 
D. Glodas ir s.v.sl. K. Matonis. Bai
gimo pažymėjimus rajono vadovų 
suvažiavimo metu baigusiems iškil
mingai įteikė pats VS v.s. A. Ma
tonis. P. M.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Sydney
• Aušros tunto 10 mt. sukakties 

iškilmingos sueigos metu vilkiukų 
įžodį davė R. Bukevičius ir į D.L.K. 
Kęstučio dr-vę įstojo A. Bartkaitis 
ir J. Griškaitis.

• Aušros tunto skautai-tės lapkri
čio 1 d. uniformuoti ii- su žvakutė
mis aplankė a.a. skauto A. Bagdona
vičiaus kapą. Vėlinių religines apei
gas atliko dvasios vadovas kun. P. 
Butkus. Aras.

Sydnėjaus skautų Aušros tunto stovykloje šv. Komunija. Nuotr. R. Cibulskio

KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.
• Širvintos ir Nemuno tuntai gruo

džio 20 d. parapijos salėje suruošė 
eglutę skautiškam jaunimui bei bū
simiems skautams-ėms. Be galo nu
džiugino vadovus gausus tėvelių at
silankymas. Programa buvo pradėta 
su įscenizuota “Prakartėle”. Atliko 
jauh. sk. Jūratės dr-vė. Gyvojo pa
veikslo metu buvo paskanibinta Reg. 
Bagdonaitės keletą kalėdinių gies
mių ir taip pat bendrai salėje visų 
pagiedota “Gul šiandieną ...”

Toliau sekė keli tautiniai šokiai: 
Audėjėlė, Kalvelis, Lenciūgėlis. At
liko jaun. skautai ir skautės. Jaunuo
sius šokėjus paruošė p. G. Breichma- 
nienė, kuriai mes liekame dėkingi.

Birutės skaučių draugovės skautės 
pasirodė skiltimis. Šioje draugovėje 
yra trys skiltys, bet prie programos 
prisidėjo “Lapės”, atlikdamos vieną 
šokį visos ir įscenizuodamos trečiąjį 

Hamiltono Širvintos tunto sesės mokosi dainuoti.

įstatą. Skiltininkės pareigose yra 
psl. J. Kaminskaitė.

Voverės pasirodė su deklamacija, 
pianino muzika, ir čigonės šokį pa
šoko D. Vaitonytė. Ši skiltis yra ne
seniai įsteigta ir jai sėkmingai va
dovauja T. Tumaitytė.

Kalėdų senelį sutiko visi triukš
mingai, ir šokėjai pašoko dar Sukti
nį, Noriu Miego, Pasėjau žilvitį bei 
dar keletą žaidimų su atvykusiu Se
neliu, kuris visus apdalino vienodo
mis dovanėlėmis. Dovanų užteko ir 
mažiesiems svečiams.

• Kovo 6 d. vyr. skautės ruošia
“Kaziuko mugę”. Įvyks parapijos sa
lėje tuoj po 11 vai. pamaldų. Tokia 
“Kaziuko mugė” pirmą kartą yra 
ruošiama Hamiltone. (b)
London, Ont.

• Vietininkijos Vadijos nutarimu, 
broliui vietininkui pasiūlius, nuo š. 
m. sausio 3 d. Vietininkija vadina
ma “Simano Daukanto” Vietininkija. 
Įsisteigus atskirai sesių Žuvėdrų 
skilčiai, buvusioje Simano Daukanto

Nuotr. R. Bagdonienės
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dr-vėje lieka išimtinai vilkiukai ir 
paukštytės. Draugovė greitu laiku 
sau pasirinks naują vardą.

• Skautų-čių Židinys kartu su nuo
širdžiu skautų bičiuliu, DF Įgalioti
niu ponu V. Gudeliu, pr.m. lapkričio 
mėn. 28 d. suruošė Londono biblio
tekos auditorijoje spektakli. Atvy
kęs ponios S. Arlauskaitės - Mikšie
nės vadovaujamas Detroito Lietuvių 
Meno Mėgėjų Teatras londoniškių 
dideliam džiaugsmui su dideliu pasi
sekimu suvaidino L. Fuldos veikalą 
“Stebuklingi Vaistai”. Spektaklio 
pelno dalis paskirstyta sekančiai: 
LSB Vokietijos Rajonui (šv. Kalėdų 
Gerasis Darbelis), LSB Džiamborės 
Fondui, Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijai, trys “Skautų Aido” prenumera
tos Vokietijoje likusiems skautams. 
Be to, buvo užsakytos šv. Mišios žu
vusioms skautams, kariams ir parti
zanams.

• Londono lietuvių skautų-čių Ži
dinio seniūnui s.v.sl. St. Švilpai per
sikėlus gyventi i Hamiltoną, naujuo
ju seniūnu išrinktas s.v.v.sl. M. Chai- 
nauskas, 241 Highbury Ave., London, 
Ont.

• Iškilmingos sueigos metu, 1959 
m. gruodžio mėn. 20 d. trys, neseniai 
įsteigtos Žuvėdrų skilties, skautės da
vė įžodį. Londono Simano Daukanto 
Vietininkijos Žuvėdrų skiltis dar ga
na neseniai buvo dėka didelių Vieti
ninko Pavaduotojos vyr. sk. v.sl. D. 
Chainauskienės pastangų įsteigta. 
Po oficialios sueigos dalies sesės su
sirinkusius svečius pavaišino arbatė
le. Įžodį davusias seses sveikino bro
lis Vietininkas, s. L. Eimantas, DF 
Įgaliotinis ponas V. Gudelis ir sesė 
draugininke vyr. sk. si. B. Ratkevi
čiūtė.

• Londono lietuvių kolonijos vai
kučiams šv. Kalėdų eglute paruošė ir 
pravedė vyr.sk.v.sl. Danos Chainaus
kienės vadovaujama Žuvėdrų skiltis 
ir Londono šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas. Eglute pinigais Da
rėme Londono Lietuviu Skautu Rė
mėjų Būrelis. Atvykęs Kalėdų Sene
lis, rado jį belaukiančius 34 mažus 
lietuviukus. Tai bene ir bus gau
siausia Londono lietuvių kolonijos 
istorijoje eglutė. Mūsų mažyčiai nu
stebino Kalėdų Seneli išmoktais ei
lėraščiais ir dainelėmis. Po to sekė 
vaišės vaikučiams. Žaidimus prave
dė ir šv. Mikalojaus pasaka perskai
tė s. L. Eimantas. Į eglutę atsilankė 
didelis skaičius tėvelių. O. G.
Toronto, Ont.

• Šatrijos tuntas suruošė jaunes
niems broliams ir sesėms Kalėdų eg
lutę, kuri gan puikiai pavyko. Pir
miausia vyko pačių skautų paruošta 
programa, kurią pravedė ds. K. Ba
tūra. o po to atvyko taip seniai lauk
tas Kalėdų senelis iš Lietuvos, kuris 
su mažaisiais padainavo, pašoko ir 
pamatęs, kad jie visi moka lietuviš
kai kalbėti, paliko jiems dovanėlių. 
Išvykus Kalėdų seneliui, skautų-čių 
Židinys visus tėvelius ir svečius pa
kvietė prie arbatėlės, kur visi, pa-, 
valgę ir padainavę, sugrįžo atgal į 
didžiąją salę pasišokti.

• Šatrijos skaučių tunto ruošiamos 
Skautoramos pagrindiniu laužavedžiu 
sutiko būti LSB vyr. laužavedys v. 
s. V. Bražėnas. Skautorama įvyks ko
vo mėn. 3 d. Prisikėlimo parapijos 

salėje, sesės jau dabar smarkiai ruo
šiasi.

• Toronto skautai ir skautės talki
ninkauja Vasario 16 gimnazijai rem
ti vajuje.

• LSB sk. vyčių skyriaus ruošia
mas Amerikos ir Kanados rajonų sk. 
vyčių sąskrydis įvyks Toronte.

• Pulk. J. Šarausko sk. vyčių bū
relis bendrai su vyr. skautėm turėjo 
uždarą Naujų Metų sutikimą, į kurį 
buvo atvykę svečių ir iš Rochesterio.

• S.v.v.sl. A. Dvarionas pulk. J. 
Šarausko sk. vyčių būrelio narys, 
šiuo metu gyvena Otavoj, kur dirba 
aviacijos bazėj kaip karininkas - in
žinierius. Brolis Audris, tik nuvykęs 
į Otavą, tuoj suorganizavo lietuviško 
jaunimo klubą. Klubo tikslas yra su
burti lietuvišką jaunimą. Šiuo metu 
į jį turi sutraukęs apie 20 studijuo
jančio jaunimo. Susirinkimai daromi 
kas dvi savaitės. Klubui vadovauja 
brolis Audris.

• Pulk. J. Šarausko sk. vyčių bū
relio du broliai Arūnas ir Juozas, 
nukarpę pašto ženklus nuo “meilės 
laiškų”, surinko jų apie 350, kuriuos 
pasiuntė į Tarptautinį Skautų Biurą. 
Už ženklus gautas iš Tarptautinio 
Skautų Biuro padėkos laiškas. Abu 
broliai dėkoja sesėms už tokį gausų 
laiškų rašymą, ypatingai Clevelando 
ir Rochesterio. Tikime, kad jos ir to
liau mums rašys, o po pusmečio galė
sime nusiųsti ne 350 ženklų, bet 
3.500 ... Juozas.

VIDURIO RAJ. JAV
Chicago, Ill.

• Kernavės skaučių tuntas gruo
džio 20 dieną surengė lietuviškas 
Kūčias skautėms kartu su tėveliais. 
Ši graži tradicija yra tęsiama jau 
antri metai. Didžiojoje salėje stalai 
buvo papuošti eglėšakiais, nukabinė
tais šiaudiniais žaisleliais ir žvake
lėmis. Mamos sunešė skanius, tradi
cinius Kūčių valgius.

Kūčias pradėjo ps. Vita Černienė, 
pasveikindama visus susirinkusius. 
Kūčių Evangeliją perskaitė kun. J. 
Zaremba, SJ, o evangelikų vardu žo
di tarė kun. A. Trakis. Pasidalinus 
plotkelėmis buvo išbandyti visokį 
valgiai. Gilų pašnekesį apie Kūčių 
švente patiekė v.s. J. Augustaitytė - 
Vaičiūnienė. Po to sekė montažas 
“Kūčių vakarienė” ir buvo suvaidin
ta jaunesniųjų skaučių Kalėdų vaiz
delis, parašytas ps. Nijolės Jankutės - 
Užubalienės.

Po programos vyko žaidimai, ve
dami ps. V. Černienės ir buvo de
monstruojami Kūčių vakaro burtai.

• “Klaipėdos” jūrų skautų laivas 
įsteigtas East Chicago, Ind. “Baltijos 
jūros” jūrų skautų tunto ribose. Lai
vo steigiamąjį aktą iškilmingai pa
sirašė 16 vieneto narių. Steigiamo
joje sueigoje, dalyvaujant gražiam 
buriui skautų, skaučių ir vadovų iš 
Čikagos bei gausingam tėvų būre
liui, buvo gražiai pabendrauta prie 
kavutės ir išgirsta eilė sveikinimų. 
Naujai įsikūrusiam laivui vimpilą 
įteikė Jūrų Skautų skyriaus vadas 
j.s. L. Knopfmileris. “Klaipėdos” 
laivą suorganizavo ir jam vadovauja 
jūrų budys Stasys Butkus.

• Kalėdų eglutė, ruošta visų Čika
gos skautų-čių tuntų, įvyko sausio 
3 d. Jaunimo Centre.

• Jūrų skaučių gintarių laivas 
gruodžio 13 d. suruošė smagią eglu
tę jaunesniosioms jūros skautėms. 
Visos ūdrytės gavo kalėdines dova
nėles ir buvo atlikta atitinkama prog
rama. Gintarėms vadovauja j.ps. Da
lia Lukošiūnaitė.

• Valt. Audris Aglinskas nuo š.m. 
sausio mėn. 10 d. perėmė jaunesnių
jų jūros skautų “Žilvino” laivo vado 
pareigas. Apie 5 mt. laivo vado pa
reigose išbuvęs jūrų ps. E. Šimaitis 
iš pareigų pasitraukė dėl studijų 
baigimo, pirmininko pareigų “Ginta
ro” korporacijoje ir darbo Studentų 
Sąjungoje. Naujasis laivo vadas il
gą laiką buvo laivo adjutanto pa
reigose.

• Korp! “Gintaras” turėjo žiemos 
stovyklą - iškylą gruodžio 26-29 die
nomis prie Twin Lakes, Wise. Sto
vykla praėjo labai pakilioje dvasioje 
ir dienotvarkė buvo darbinga, nors 
oras tam buvo nepalankus. Stovyklo
je pašnekesius vedė garbės filisteriai 
skautininkai K. . A. Aglinskai bei pa
tys korporantai. Šią gintariečių sto
vyklą labai plačiai aprašė didžiau
sias vietos amerikiečių laikraštis 
“The Burlington Circle”, šia proga 
primindamas dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir iškeldamas praeitp

• 10 metų sukaktis jurų skautų 
veiklai Čikagoje sueina š.m. vasario 
mėn. 19 dieną, nes tada buvo įkurtas 
Kap. Kukučio jūrų skautų laivas. 
Pirmąją laivo vadiją sudarė v.v. E. 
Jasiukaitis, ps. Br. Juodelis ir vair. 
Kestutis Miliūnas. Ši sukaktis kar
tu su “Baltijos Jūros” tunto 5 metų 
ir “Juodkrantės” jūrų skaučių tun
to 2 metų sukaktimis paminėta sau
sio 24 d.

® “Draugo” dienraščio skautų sky
riui — “Skautybės Keliu” š.m. sausio 
mėn. 11 d. suėjo 10 metų. Šis skautų 
skyrius neskautiškame laikraštyje 
yra šiuo metu vienintelis, be per
traukos ėjęs 10 metų, kiekvienos sa
vaitės trečiadieni, ir per visą laiką 
talpinęs labai naudingos ir informa
cinės medžiagos visiems skautams- 
tėms. Iki šiol šį skyrių redagavo ps. 
A. Valatkaitis, ps. Br. Juodelis, s. 
St. Rudys, s. A. Kerelis, ps. R. Vis
kanta ir s. P. Nedzinskas su K. Je- 
čium. Be abejo, didelė visu skautų 
padėka priklauso “Draugo” redak
cijai, o ypač jos nariui, senam skau
tui kun. dr. Juozui Prunskiui.

• Korp! “Gintaras” pereitų Kalėdų 
proga išleido dail. V. Igno suprojek
tuotus sveikinimus. Jau eilė mėty, 
kai Kalėdų sveikinimus plačiai ir 
sėkmingai leidžia A.S.S., tuo sudary
dama pajamų Dr. Vydūno Studentų 
Šalpos Fondui.

• “Aušros Vartų” tunto net 18 
skaučių, rudeniui baigiantis, davė 
vyresniųjų skaučių įžodį. Kandidatės 
turėjo praeiti sunkius egzaminus ir 
parašyti po dvi temas. Vieną iš lie
tuvių literatūros, o antrą skaučių 
ideologijos. įžodį pravedė skautinin- 
kės M. Jonikienė, F. Kurgonienė ir 
O. Zailskienė, dalyvaujant A. Nami- 
kienei, Z. Čarneckaitei ir tuntinin- 
kei J. Bobinienei.

• Lapkričio 29 d. Jaunimo Namuo
se įvyko “Lituanicos” tunto Lietu
vos Kariuomenės Šventės minėjimas 
ir naujo tuntininko pareigų perėmi
mo ceremonijos. Minėjime dalyvavo 
ir gausus Kernavės skaučių tuntas.

Minėjimas buvo pradėtas šv. Mi-
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šiomis naujoje tėvų jėzuitų koplyčio
je. Tai progai pritaikytą pamokslą 
pasakė Tėvas Kubilius, SJ.

Po šv. Mišių visi skautai ir skau
tės su svečiais susirinko į salę, ku
rioje, skautams išsirikiavus, buvo pa
skaityti tunto įsakymai ir perduotas 
“tunto raktas” naujam tuntininkui 
s. Pr. Nedzinskui. Tuntui metus sėk
mingai vadovavęs ps. Vyt. Petraus
kas, pasitraukdamas iš pareigų, pa
reiškė padėką tunto vadijai ir skau
tams už bendradarbiavimą ir palin
kėjo naujam tuntininkui tęsti to
liau tunto veiklą ir augimą.

Pirmijos pranešimu išgirdom links
mą žinią, kad s.v.vyr.sklt. V. Pet
rauskas, s.v.vyr.sklt. J. Prapuolenis 
ir s.v.vyr.sklt. J. Ulevičius yra pa
kelti i paskautininkų laipsnius. Tė
vas Vaišnys, SJ, buvo pakvietsas 
jiems užrišti žalius kaklaraiščius.

Toliau sekė Lituanicos tunto įsa
kymai, per kuriuos Dr. J. Basanavi
čiaus draugovės draugininku paskir
tas s.v.v.sl. V. Kučiauskas. D.L.K. 
Vytenio draugovės draugininku s.v.v. 
si. V. Namikas ir skautams J. Toto
raičiui, K. Paukščiui, E. Vintartui 
ir vilkiukui A. Augūnui už laimėji
mą pirmos vietos vasaros stovykloje 
tarpskiltiniame konkurse užsakytas 
vieneriems metams “Skautų Aidas”.

Po įsakymų pakviestas svečias 
pulk. K. Dabulevičius trumpai pri
minė visiems susirinkusiems apie 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimą 
ir kruvinas kovas su rusais, vokie
čiais ir lenkais I-ojo Pasaulinio ka
ro pabaigoje. ps. R. Povilaitis. 
Cleveland, Ohio

• Lapkr. 22 d. Čiurlionio Ansamb
lio Namuose buvo iškilminga Cleve- 
lando Neringos ir Pilėnų tuntų su
eiga, skirta Lietuvos Kariuomenės 
Šventei ir Lietuvos Skautybės meti
nėms paminėti. Žuvę už Lietuvos 
laisve buvo pagerbti susikaunimu. 
Svečias pulk. K. Žukas skautiškajam 
jaunimui įdomiai papasakojo anie 
Lietuvos kariuomenės kūrimosi die
nas. Jis palinkėjo sueigos dalyviams 
išlaikyti savanorių dvasią ir, laikui 
atėjus, stoti ginti Tėvynę.

įsakymais tuntams paskelbti pa
sikeitimai vadovvbėie, pakėlimai iv 
kandidatės duodančios įžodį. Paki
liai praėjo ižodžio apeigos, švytėjo 
jauni veidai, pave paukštyčių ir 
skaučių kaklaraiščius.

Jautriausia sueigos dalis buvo, kai 
pasitraukianti Neringos skaučių tun- 
tininkė s. A. Petukauskienė perdavė 
savo pareigas naujai paskirtajai ps. 
N. Mockuvienei. Perduodama 94 iv. 
šakų skautes naujajai tuntininkei, ji 
pakvietė visus tėvus, bičiulius, skau
tus bei ju vadovus ir toliau darniai 
bendradarbiauti skautybės kelyje. 
Neringos t. vienetai ir skaučių tė
vų k-tas Įteikė s. A. Petukauskienei 
jos darbo prisiminimui prasmingas 
dovanėles.

• Lapkr. 22 d. Pilėnų tuntin. v.s. 
Pr. Karalius skautiškosios vadovybės 
anksčiau apdovanotiems sk. tėvų 
’'■-to nariams — Ed. Steponavičiui, O. 
Žvgienei ir Ant. Rukšėnui Įteikė or
dinus Už Nuopelnus.

• Lankr. 22 d. Neringos tuntinin- 
kė tunto sueigoje per įsakymus pa
reiškė padėka v.sl. N. Garlaitei už 
gera vadovavimą šios vasaros sto
vykloje prie Pymatuning ež.

Vytauto Didžiojo skautų dr-vė Clevelande atšventusi savo veiklos des'imtmetį 
su savo buvusiais vadovais. II-je eil. 3-:čias iš kairės ps. inž. R.Minkūnas bu
vęs dr-kas, ps. R. Vizgirdas dr-vės instruktorius, s.V.Kamantas buv. dr-kas ir 
viduryje v. s. V.Kizlaitis draugovės steigėjas ir ilgametis jos vadovas.

Nuotr. V. Kizlaičio

Skaučių tėvams p. A. Končiui ir 
p. Petkevičiui pareikšta skautiška 
padėka už stovyklinio inventoriaus 
transportą stovyklon ir atgal Cle- 
velandan.

Dėkui p. Končiams, p. Peckams, 
p. Gaidžiūnams, p. Mockams, L.V.S. 
Ramovė Clevelando skyriui už gau
sias lauktuves stovyklautojams, o 
broliams jūrų sakutams už nuolatinę 
pagalbą stovyklos metu.

• Clevelando Neringos skaučių tun
te pasikeitė eilė vadovių. Laimutės 
dr-vės draugininkei v.sl. A. Gelažy- 
tei pasitraukus iš pareigų, nauja 
draugininke paskirta v.sl. N. Gar- 
laitė. Živilės dr-vės dr-kei si. J. Gai- 
liušytei pasitraukus iš pareigų, nau
ja dr-ke paskirta jūrų sk. E. Šęnber- 
gaitė. Jūrų skaučių valties vadovei 
vair. D. Benokraitytei pasitraukus, 
jos vieton vadove paskirta jūrų sk. 
R. Mockutė. Pasitraukusioms vado
vėms tuntininkė padėkojo už įdėtas 
pastangas, o naujai paskirtoms pa
linkėjo sėkmės pareigose.

Vyresn. skautė psl. A. Gelažytė 
pakelta į skiltininkės laipsnį.

• Lapkr. 22 d. Neringos t. ir vėl
paaugo, nes būrelis kandidačių davė 
įžodi. Skautės įžodį davė S. Petke
vičiūtė. Paukštyčių įžodį davė — D. 
Zylytė, E. Eidimtaitė, V. Vareikaitė, 
R. Karsokaitė, R. Jučaitė, D. Rinkū- 
tė, D. Martusevičiūtė, D. Vasarytė, 
V. Mekešaitė ir V. Grigonytė. Paukš
tytėms vadovauja draugininke v.sl. 
M. Juškėnaitė. (BIS)

SVEIKINIMĄ S
LSB Užsienio Skyriaus Džiam- 

borės Fondo Bičiulį, Lietuvos Sa
vanorį Kūrėja, Poną POVILĄ 
D l R K Į, 70 metų Jubiliejaus 
proga sveikiname su širdingiau
siais linkėjimais.

LSB Užsienio Skyrius 
Džiamborės Fondas

IŠ VISUR TRUMPAI

• Šią vasarą tarptautinis skautų 
vadovų sąskrydis — INDABA bus 
Olandijoje. Skautininkai, kurie šią 
vasarą žada lankytis Europoje ir ga
lėtų dalyvauti šiame sąskrydyje, pra
šomi apie tai pranešti Brolijos Už- 
seinio Skyriaus vedėjui s. Alg. Ba
nevičiui, 21 Bowdin Ave., Boston, 
21, Mass.

• Šiuo metu Liberijoje gyvenąs ps. 
Vyt. Šliūpas palaiko gražius ryšius 
su Liberijos, Ghanos ir kt. Afrikos 
kraštų skautais. Jis yra paskirtas 
Lietuvių Skautų Brolijos Užsienio 
Skyriaus įgaliotiniu Afrikoje. Laisva
laikiu keliaudamas po juodąjį konti
nentą ps. V. Šliūpas turi progos gar
sinti Lietuvos skautijos ir pavergtos 
Tėvynės reikalus.

• Anglijoje, Bradfordo liet, skautų 
tuntininkas ps. J. Bružinskas pernai 
baigė sk. vadovų Gilwellio Miško 
Ženklo mokyklą ir gavo atitinkamus 
ženklus bei pažymėjimą. Jis yra ant
ras musų skautų vadovas, kuris per 
pastaruosius 10 m. baigė šią mokyk
lą. 1957 m. ps. J. Bružinskas daly
vavo jubiliejinėje Džiamborėje, Ang
lijoje.

• Pernai Hartforde Advento metu 
buvo Atlanto rajono sk. vadų suva
žiavimas. Patogios ir modernios YM 
CA patalpos sudarė puikias sąlygas 
suvažiavusiems ’’apsvarstyti visus ru
pimus klausimus bei programas ir 
sudaryti 1960 m. rajono veiklos pla
ną. Dalyvavo 26 vadovai ir 2 svečiai.

• Atlanto rajono vadeiva paskyrė 
naujus vadovus: Bostono Žalgirio t. 
tuntininku — ps. M. Subatkevičių, 
Vadeivos pavaduotoju — jurų s. Ig. 
Petniuną, Rajono Skautų Vyčių Sk. 
vedėju — s. J. Raškį ir Rajono Skau
tų Sk. vedėju — v.sl. V. Dambriūną.

• Atlanto rajono sk. vadovų są
skrydyje nutarta veiksmingai remti 
skautiškąją spaudą. Nutarimas te
būnie paskatinimas ir kitiems rajo
nams. (BIS)
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VOKIETIJOS RAJONAS

Vasario 16 Gimnazija
• Kariuomenės šventės proga, ži

noma, egzaminus išlaikius, mums 
buvo leista duoti skautės Įžodį. Iškil
mės Įvyko lapkričio 29 d.

Stovime ramiai, bet širdis smarkiai 
plaka, klausant adjutantės skaitomu 
įsakymų. Pagaliau prie Rūpintojė
lio, prie brangios trispalvės visos 
septynios, viena po kitos, ištariame 
reikšmingus žodžius: “Brangindami 
savo garbe . ..” ir bučiuojame vėlia
vą. Vyresnės sesės aprūpina mus 
skautiškajai gyvenimo kelionei: va
dovė riša kaklaraiščius, kurie visa
da mums primins, ką esame paža
dėjusios, adjutante — Tėvynės maz
gelį (ji, nors dar visai jauna, bet 
gimusi dar Lietuvoje), o mūsų skif- 
tininkė įduoda mums paskutinę do
vaną — gerojo darbelio mazgelį. Vie
na sesių papuošia mus “Rūtelėmis“.

Pavakare svečiuojamės. Pajunta 
me, kad turime jau tikras plunksnas. 
Mūsų sikltininkė atsisveikina su mu
mis. Ji vėl dirbs su tokiomis pat ma 
žytėmis, kokios mes buvome, o mes 
tvarkysimos pačios. Tuoj išsirenka
me skiltininkę ir paskiltininkę. Va
lio! Mūsų vyresnės sesės tik dižau 
giasi, tik džiaugiasi, kad mūsų skil
ties šūkis “Kyvi, kyvi, kyvos, mes 
darbščios, linksmos ir gyvos“ mums 
tinka Pempė.

ĄŽUOLO MOKYKLA

Pernai Brolijos JAV Atlanto rajo
ne išleista pirmoji LSB Ąžuolo Va
dovų Mokyklos laida. 12 kursantų ir 
2 instruktoriai baigė šią mokyklą ir 
gavo Vyriausiojo Skautininko pažy
mėjimus. Kursus baigė: V. Bitėnus 
ir A. Bitėnas iš Elizabeth: V. Damb
rauskas ir R. Venckus iš Bostono: 
J. Valiulis ir A. Velička iš Waterbu
ry; A. Rimas iš New Yorko; D. Glu
das, V. Gedmintas, R. Matonis. A. 
Pranckevičius ir-R. žižiūnas iš Wor- 
cesterio. s. J. Raškys ir ns. A. Sau- 
laitis, jr. pažymėjimus gavo kaip in
struktoriai.

Vyriausias Skautininkas iteikė At
lanto rajono vadeivai s. Alg. Bane
vičiui Ąžuolo Vad. Mokyklos garbės 
pažymėjimą ir pareiškė Brolijos Va
di,jos padėką už pastangas įsteigti to
kią mokyklą. Tokia yra pirmąkart 
formaliai įkurta 41-siais Brolijos gy
vavimo metais.

Mokyklą baigusius sveikino jūrų 
s. Ig. Petniūnas, Rajono Vadijos na
rys, ps. Ig. Stašaitis — Brolijos Vil
kiukų Skyr. vedėjas, s. A. Treinys 
— Brolijos Vadų Lavinimo Skyr. ve
dėjas (raštu), ps. A. Saulaftis — 
Brolijos Skautų Sk. vedėjas, ps. P. 
Molis — Worcesterio Nevėžio tunti- 
ninkas, ps. M. Subatkevičius — Bos
tono Žalgirio tuntininkas, s. J. Raš
kys ir kt. (BIS)

SKAUTIŠKĄJĮ GYVENIMĄ
PAŽINSI SKAITYDAMAS

SKAUTŲ
AIDĄ.

2229

Nuotraukos
H.Motgabienės

Naujoji mūsų paskiltininkę

Įžodis prie Rūpintojėlio
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