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SKAITYTOJŲ NUOMONĖS

X: Per eilę metų neradau nė vieno 
“Skautų Aido” numerio, kad būtų 
kas nepatikę ... Reikėtų įvesti fi
latelistų skyrių, daugiau mįslių, 
pasakų, žaidimų, nes daugumas 
jaunimo to pageidauja ...

X: Aš pageidauju pasiskaitymų . . . 
Reikėtų daugiau įdomių pasakų iš 
jūrininkų gyvenimo ...

jur.ps. Br. Juodelis: Daugiau reikėtų 
piešinių su eiliuotais tekstais ... 
Greta skautiškos medžiagos reikėtų 
lengvo žanro vaikų literatūros me
džiagos, iš kur jaunimas galėtų 
deklamuoti ar nesunkiai skaityti...

V. Bitėnas: Pageidaučiau ir pasiskai
tymų, ir mokomosios medžiagos . .. 
“Skautų Aidas” dar galėtų turėti 
Minėtinų Dienų skyrių, suglaustai, 
aiškiai aprašyti dienos reikšmę ... 

Edvardas šulaitis: Mano nuomone 
“Sk. A.” yra gana puikus leidinys, 
o nuo šių metų pradžios jis daro 
visai gražų įspūdį. Didesnis forma
tas, kitoks šriftas, daugiau nuo
traukų “Sk. Aidui” priduoda ne
maža gerų ypatybių, pakeliančių 
žurnalą į mūsų geresnių leidinių 
tarpą. Kalbant dėl medžiagos, čia 
pageidautina daugiau aktualių ra
šinių ir reportažinių dalykų. Sausi, 

techniški straipsniai, nors be jų 
sunku apseiti, daugelį skaitytojų, 
ypatingai jaunimą, nedomina. “Sk. 
Aide” turėtų plačiau atsispindėti 
įvairių vietovių skautiškas veiki
mas, ir tai ne vienu, antru sakiniu 
nubrėžtas, “Skautų Aide” turėtų 
tilpti žinučių ir iš kitų lietuviškų 
organizacijų, ypatingai, jaunimo, 
veiklos. Būtų ne pro šalį ir trumpa 
kultūrinė kronika. Vienas iš la
biausiai trūkstamų dalykų yra 
sporto skyriaus nebuvimas ....

(Bus daugiau)

MUS SVEIKINA

Vladas Vijeikis: “Skautų Aido” pa- 
dinimas labai maloniai nuteikia. Jau 
iš pirmo numerio atrodo, kad šis žy
gis sustiprins žurnalą. Sveikinu ir 
linkiu gražiausios sėkmės.

Jūr.s. L. Knopfmileris: 1960 m. 
Skautų Aidą gavau. Sveikinu jo tu
rinio ir išvaizdos proga. Linkiu sėk
mės ir naujų skaitytojų.

Edvardas Šulaitis: Iš savo pusės 
linkiu “Skautų Aidui” geros sėkmės 
ir toliau darbuotis lietuviškojo jau
nimo auklėjimo bei švietimo srityje.

A. V. Dundzila: Naujasis “Skautų 
Aidas” žavus. Priimkite geriausius 

linkėjimus.
ps. J. Bružinskas: Sveikinu “Skau

tų Aidą” su nauju formatu. Džiugi
nantis šis pakeitimas, nes jau vien 
savo išvaizda žurnalas atrodo turtin
gesnis.

BENDRADARBIŲ ŽINIAI

Dar kartą primename, kad kores
pondencijas, aprašymus, nuotraukas, 
straipsnius, žodžiu, visą medžiagą 
siųsti TIK redakcijos adresu. Prenu
meratų pratęsimai, pinigai, adresų 
pakeitimai siunčiami administracijai, 
ne redakcijai. Nemaišykme šių dve
jų adresų.

KIENO NUOTRAUKOS?

“Sk. A.” Nr. 1-2 psl. 22 nuotrau
ka V. Anelausko, ne J. Bružinsko.

“Sk. A.” Nr. 3 psl. 13 ir 20 psl. 
nuotraukos p. Juraičio, ne G. Bagdo
nienės.

“Sk. A.” Nr. 3 8 psl. nuotrauka A. 
Liškausko, ne A. Pilypaičio.

Šiuos patikslinimus prisiuntė mū
sų mielieji bendradarbiai. Labai pra
šytume, siunčiant korespondencijas, 
reportažus su nuotraukomis, pažymė
ti ir nuotraukų autorius.
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Prisikėlimo šviesoje
ALFA SUŠINSKAS

Bažnytiname kalendoriuje gavėninės kančios me
tas pasibaigia Velykinio Prisikėlimo triumfu: die
viškoji Išganytojo kančia ir mirtis žmonijai atpirkti 
apvainikuojamos Jo Prisikėlimu iš numirusiųjų. Ge
ros valios žmonėms suteikiama amžinojo išganymo 
malonė, jei jie su ta malone bendradarbiauja.

Kančia ii- Prisikėlimas nėra atsitiktiniai faktai 
dieviškojo žmogaus išganymo istorijoje. Pasirinkda
mas kruvinos kančios kelią žmonijai išganyti, Išga
nytojas norėjo parodyti, jog žmogaus išganymui ir 
prisikėlimui reikia kentėjimų.

Kad žmogus galėtų džiaugtis nesibaigiančiąja 
laime amžinybėje, pirma jis turi jau šiame pasaulyje 
savo kentėjimais prisikelti iš savo blogosios dalies, 
trukdančios Dievo malonės veikimą jo sieloje.

Juo dažniau žmogaus gyvenime kartojasi dvasi
nis prisikėlimas, juo tikriau ir tvirčiau žmogus artė
ja i tobulybę ir pilnutini gyvenimą. Iš antros pusės, 
menkos vertės yra toks žmogus, kuris nenori ir ne
siekia savo dvasinio prisikėlimo, kuris tariasi jau to
bulas esąs.

Jei žmonės daugiau gyventų dvasinio prisikėli
mo dvasia, pasaulis atrodytų daug žmoniškesnis ir 
net krikščioniškesnis . ..

Kai ištisos žmonių grupės atsisako gyventi dva
sinio prisikėlimo gyvenimu, jos sukuria vergiją ir 
siaubą, kuriais jos stengiasi pavergti kitus žmones ir 

siekia atimti iš jų laisvės bei laimės gyvenimą. Ir my
limoji mūsų Tėvynė Lietuva yra tokių žmonių pa
vergta: Lietuvos pavergėjai rusai komunistai nieki
na dvasinį žmogaus prisikėlimą ir žiauriai kovoja 
prieš jį. Dėl to jie yra nužmogėję, dėl to jie ir naiki
na mūsų tautą bei kraštą pilnu, žvėrišku įsiutimu.

Nuo pat apaštalų laikų tikėjimas Išganytojo Pri
sikėlimu iš numirusiųjų yra krikščionių stiprybė. Dėl 
to milionai tikinčiųjų drąsiai paaukoja savo gyvybę 
dėl Kristaus; dėl jo jie nepasiduoda klaidoms, neat
sisako savo šventojo tikėjimo ir jo neiškeičia į leng
vesnį bei patogesnį žemiškąjį gyvenimą; dėl to jie 
kenčia visokį vargą, skurdą ir įvairiausias kančias, 
stipriai tikėdami, jog po visų šio gyvenimo kentėji
mų ir neteisybių jie sulauks amžinosios teisybės ir 
amžinojo atlyginimo pomirtinėje, nesibaigiančioje 
laimėje su prisikėlusiuoju Kristumi.

Neteisybės žmogus ir krikščionybės priešas, pa
ėmęs valdžią į savo rankas, gali sunaikinti krikščio
nies kūną, bet jis negali išplėšti iš jo tikėjimo po
mirtiniu gyvenimu: čia betkuris piktasis krikščiony
bės priešas yra bejėgis.

Tikėjimas pomirtiniu gyvenimu ir prisikėlimu iš 
numirusiųjų yra nesunaikinamoji jėga ir šviesa vado
vė žemiškajame žmogaus gyvenime.

Skambą velykiniai varpai ne vien tik skelbia pa
sauliui Išganytojo Prisikėlimą; jie ne vien išreiškia 
Bažnyčios džiaugsmą bei padėką Dieviškajam Išga
nytojui už žmonijos atpirkimą. Gaudžią velykiniai 
varpai taip pat ir šaukia žmones dar šiame pasauly
je prisikelti savo širdimi, protu ir valia naujam, dva
siniam gyvenimui.

1

3



Tikru velykiniu džiaugsmu negali džiaugtis 
toks krikščionis, kuris nenori išgirsti velykinių varpų 
gaudesio ir lieka nepersimainęs bei neprisikėlęs savo 
gyvenimu. Šitoks Velykas švenčia tik tuščiais žo
džiais, o ne savo širdimi ir gyvenimu. Velykos be 
žmogaus dvasinio prisikėlimo ir be dieviškosios ma
lonės jo sieloje nėra tikros Velykos: jos tada tėra so
cialinė proga laikui kiek Įvairiau praleisti.

Velykiniai varpai skelbia Išganytojo Prisikėlimą. 
Bet juo nepasinaudoja toks krikščionis, kuris užda
ro savo širdį dieviškajai malonei Įeiti. Toks mato ir 
girdi Išganytojo Prisikėlimą švenčiant, bet jis pats 
lieka miręs savo dvasiniu gyvenimu.

Velykos yra ne tik Išganytojo Prisikėlimo, bet ir 
dieviškosios malonės bei žmogaus dvasinio atgimi
mo ir prisikėlimo šventė. Aleliuja!

Kaip stovyklauti?
Diskusinis straips nis

Įpratę esame stovyklauti kartu — sesės ir bro
liai. Šitaip daugiausia stovyklaudavome Nepr. Lie
tuvoje, taip pat atsikūrę pokario stovyklose. Šitaip 
stovyklaujame ir dabar. Toks mišrus stovyklavimas, 
pasakyčiau, jau yra virtęs tradicija. Kitokio stovyk
lavimo daugelis jau ne nebejsivaizduoja. Tuo reika
lu mažai kas bekalba, berašo. Atrodo, kad taip ra
dome, taip paliksim, ir dėl to nebėra ko šnekėti. Ta
čiau, kai metame žvilgsni i kai kurių kitų asociaci- 
jų skautus, skautes, pamatome visai ką kitą ir tada 
kyla klausimas, kodėl mes darome taip, o ne kitaip, 
nors esame visi B. P. kelio sekėjai. Anose asociaci
jose mišriai stovyklauti net draudžiama. Gal anose 
asociacijose perdaug atsiribojimo, pas mus gal per
daug susimaišymo?

Kas gi yra skautiškas stovyklavimas? Ar tai ne 
gyvenimas po atviru dangumi tikslu save grūdinti, 
stebėti gamtą, išmokti iš nieko pasidaryti viską, pa
tirti, praktiškai mokytis skautavimo. Tai juk skau
tiškoji mokykla. Ne nuobodi, ne varginanti, bet la
bai patraukli ir didelio džiaugsmo kelianti vaikams. 
B. P. skatina stovyklauti skiltimis, draugovėmis, at
seit tikraisiais skautiškos organizacijos vienetais. 
30-40 berniukų ar mergaičių grupė gali sėkmingiau
siai stovyklauti. Mažose stovyklose stovyklautojai 
gali Įgyti daug daugiau reikalingo patyrimo, negu 
didelėse, kur viskas perdaug centralizuota, ir kai 
kuriais atvejais pavienių narių iniciatyva nustumia
ma i šalį.

O vis dėlto stovyklaujame šimtinėmis. Jei vieto
vėje yra keiasdešimt skautų, tai ieškome gretimose 
vietovėse tokių pat grupių, kad tik galėtume sutelk
ti didesnius būrius. Ar tai ne klaida? Sutelkiame vi
sokio amžiaus, visokių šakų stovyklautojų, dažnai 
pamiršdami ir skilčių sistemą, ir nebesigilindami Į 
pačią stovyklavimo esmę. Atrodo, mums daugiau rū
pi reprezentacija ir stovyklų atidarymo bei uždary
mo iškilmių pravedimas, negu pats stovyklavimas 
tikra to žodžio prasme. Suvažiuojame šimtais, išsi
puoštame rajonus, valgome iš specialistės šeiminin
kės rankų ir svečiams rodome, kaip čia viskas gra
žiai sutvarkyta ir padaryta, kokie čia sotūs vaikai. 
Tuo būdu stovyklų pobūdis darosi reklaminis. Be 
abejo, šitokio pobūdžio stovyklose visai nekenkia, 
kai stovyklauja kartu sesės ir broliai. Atvirkščiai — 
dar geriau. Ir pasipuošimai gražesni būna, ir daina 
skambiau nuaidi, ir prie laužo netaip nuobodu.

Kylą klausimas, ar mes pajėgtume kitaip stovyk
lauti? Ar jau iš tikrųjų būtų neįmanoma. Ar Įsteng-
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tų vienos sesės be Įprastinės brolių pagalbos Įsikur
ti miške? Ar važiuotų stovyklon JIS, jei JI nevažiuo
ja? Pasvarstykime.

Vienišas Vanagas

(Šis klausimas iš tikrųjų beveik niekur nejudinamas. 
Nemanome, kad šio rašinio autorius būtų kokių nors 
staigių reformų šalininkas. Vis dėlto, šiuo klausimu 
padiskutuoti gal vertėtų. Red.)

- Juk draugininkas sakė, kad į stovyklą pačius reikalin
giausius daiktus reikia pasiimti .. .
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SKAUTAI
VYČIAI

Skyrių tvarko s. O. Gesventas

SKAUTŲ PATRONO ŠV.
JURGIO ŠVENTĖS PROGA

nuoširdžiai sveikinu visus Brolius 
Vyčius, linkėdamas dvasios stiprybės 
ir šviesios nuotaikos musų nelengva
me, bet gražiame kelyje į idealą.

ŠVENTASIS JURGIS, tas taurusis 
Riteris, būdamas visų skautų globė
jas yra ypatingai artimas mums, 
skautams vyčiams, nes tikrasis rite
riškumas pradeda pilniau reikštis ne 
vaiko ir ne paauglio, bet jauno vyro 
amžiuje. Kai vilkiukas sako: “Leis
kite man žaisti”, ir skautas — “Leis
kite man veikti”, tai šauto vyčio mot
to jau kitoks: “Leiskite man galvo
ti — ir leiskite man tarnauti!” Rim
tus gyvenimo klausimus bespręsda- 
mas nuolat bręstančiam susimąstyme, 
skautas vytis per savo širdies prizmę 
perleidžia visas jj sutinkančias prob
lemas, sąmoningai rasdamas savo pa
skirtį tiek skautiškoje šeimoje, tiek 
visuomenėje. Supratęs, kad Dievas, 
Tėvynė ir Artimas iš jo laukia kon
krečių žygių nuolatiniam t a r na
vi m e , jis kasdien iš naujo užsideda 
savo dvasios šarvus, ima i rankas 
tikėjimo skydą, vilties žibintą ir mei
lės kalaviją, ir stoja į kovą su de
vyngalviu pykčio slibinu, visų pirma 
jį naikindamas pačiam savy. Pasisė
męs jėgų iš pergalės savo sieloje, 
skautas vytis tiesia pagalbos ranką 
savo broliui — žmogui, padėdamas 
ir jam kasdieniniam tobulėjime.

Tegul Šventasis Jurgis padeda 
mums niekad nenuleisti kovos gink
lo!

Nuoširdžiai spausdamas kairę, 
Jūsų

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

SKAUTŲ VYČIŲ SUEIGA 
“SKAUTŲ AIDE”

Atgaivinus skautų vyčių skyreli 
“Skautų Aide”, skautai vyčiai vėl 
turi galimybės mūsų visų ‘Skautų 
Aido’ skiltyse bent dvasiniai susirink
ti, turėti tam tikrą korespondencine 
sueigą. Tuo galime ir turime nuošir
džiai pasidžiaugti. Apie tai liudija iš 
skautų vyčių ir vadovų gauti malo
nus laiškai, atsiliepimai. Koks mūsų 
skyrelis bus, priklausys nuo mūsų 
visų. Vien nuo mūsų, nes jis yra mū
sų, ir mes privalome juo rūpintis, 
jame dalyvauti. Dabar, kai mes esa- 
.me likimo išblaškyti beveik po visą 
platųjį pasaulį, skautų vyčių skyre
lis yra lyg ir mūsų veiklos, minčių 
ir nuotaikų veidrodis. Jis mus turi 
rišti į vieną, vieningą, brolišką ir 
mūsų idėjai ištikimai tarnaujančią 
šeimą.

Jame mes galime pasikeisti musų 
mintimis, iškelti opius klausimus, na
grinėti tobulesnės skautų vyčių veik-'

VYČIŲ ZYGIS

Ei į darbą, skautai-vyčiai, 
S n džiaugsmu ir Šypsena. 
Tegul skamba po pasaulį 
Vyčių žygis ir daina.

Dievui, artimui, Tėvynei
Savo skyrėme jėgas
Skleiskim gėrį, vykim blogį, 
Tieskim vargstančiam rankas.

Tegul šėlsta naktį audros, 
Rytas vėl išauš gražus.
O užgrūdintas lietuvis 
Niekur, niekad nepražus.

Juk ateis, ateis gi laikas 
Bus Tėvynė vėl laisva!
Jai širdis krūtinėj plaka, 
Jai ir žygis ir daina ...

s. A. Venclauskas

los ir lietuvybės išlaikymo reikalus. 
Mūsų skyrelis kviečia vyresnius skau
tus vyčius apibūdinti jauniesiems 
broliams vyčiavimą dar laisvoje Lie
tuvoje. Įdomu bus išgirsti anie kitų 
tautų skautų vyčių veiklą ir siekimus 
bei metodiką. Mes galėsime pasida
linti naujais patyirmais, padėti vie
ni kitiems. Tokiu būdu mes visi to- 
bulėsime.

Nuotraukos iš nepriklausomos Lie
tuvos skautų vyčių veiklos bei jau 
išeivijoje padarytos būdingesnės 
skautų vyčių vienetus bei jų veiklą 
vaizduojančios nuotraukos, be abejo, 
mūsų “skautų vyčių sueigą Skautų 
Aide” labai praturtins. Nuotraukos 
pagal pageidavimą bus grąžinamos, 
nes mes žinome, kad su jomis gali 
būti surišta daug gražių, brangių at
siminimų. Prie poezijos linkusius 
brolius prašome rašyti vyčiams skir
tus eilėraščius ir dainas.

Atkreipę tinkamą dėmesį į mūsų 
skyrelį, mes jį padarysime tokiu, 
kokiu jį mes norėtume matyti. Per 
daug nebijokime klaidelių ar nesėk
mių. nes iš jų mes galime pasimoky
ti. Broliškas, nuoširdus bendradar
biavimas praplės mūsų akiratį ir mes 
najusime, kad esame tvirtesni, negu 
kada mes tai dažnai natys galvoja
me. Tegu mūsų rūpesčiai būna visų 
mūsų rūpesčiais, o džiaugsmai, per
galės, visų mūsų, bendros pergalės, 
kaip tai būtų skautų vyčių sueigoje.

s. O. Gešventas.

NAUJASIS VYTIS
Iš “The Rover Rambler”

sulietuvino s.v.v.sl. Alg. Eimantas
Kai skautas tampa vyčiu, jis jau 

galvoja. Jis galvoja apie žmones, ku
rių nėra sutikęs, apie kraštus ir vie
toves, kurių dar niekad nėra matęs. 
Jis galvoja apie artimą ir tolimą 
ateitį.

Jis yra susirūpinęs savo išvaizda, 
savo kalba ir tuo, ar jis bus kitų mė

giamas. Jis pageidauja, kad į jį būtų 
atkreiptas dėmesys ir nori būti sėk
mingu vyčiavime. Jis tikisi vyčia- 
vime rasti džiaugsmo ir draugų, ben
dradarbiavimo ir populiarumo.

O štai kelios mintys, kaip galima 
skautą vytį kandidatą nuteikti įsi
jungti į būrelį ir jame likti.

Reikia būtinai jam duoti suprasti, 
kad juo domimasi.

Kalbėti su juo reikia žodžiais, ku
rie jam prieinami, suprantami. Jam 
reikia paaiškinti skautų vyčių termi
nologiją, nes ji greičiausia jam bus 
svetima.

Pabrėžtini žodžiai “mes” ir “aš”, 
tai teigiamai paveikia jo priklauso
mybės ir bendradarbiavimo jausmą.

Įtikinančiai ir nuoširdžiai nauja
jam vyčiui reikia išaiškinti, kad jis 
privalo dalintis ne vien vieneto 
džiaugsmu, bet ir atsakomybe, įsipa
reigojimais.

Jam reikia duoti pilną vaizdą apie 
organizaciją, jį įsąmoninti, kad jis 
yra didelės, svarbios sąjungos narys. 
Stiprink jo pasididžiavimą vyčiavi- 
mu, pats tai pavyzdingai atlikdamas.

Iškelk vyčiavimo idealus.
Jo priklausomybės jausmas būre

liui sustiprės, kai jis pajus atsakomy
bės jausmą, gaus pareigas. Pradžio
je jam reikėtų duoti mažesnes parei
gas ir tuo pradėti jame ugdyti pa
sitikėjimą savimi.

Nepakanka jam vien pasakyti, ką 
jis turi atlikti. Daug naudingiau ir 
teisingiau yra su juo kartu aptarti, 
kaip jis galėtų jam užduotą darbą 
sėkmingai atlikti. Pagirk jį viešai, 
jei jis to nusipelnė, nes tai jį sustip
rins ateičiai .

ŽINIOS
Boston, Mass.

• Mūsų šeima vėl padidėjo dviem 
naujais sk. vyčiais. Nauji vyčiai yra: 
psl. Gediminas Juozapaitis ir psl. 
Verneris Mikaitis.

• Dabartnis Bostono Sk. Vyčių 
Dr-vės sąstatas: a. Herkaus Montės
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sk. vyčių būrelis — s.v.v.sl. R. Venc
kus. b. Senųjų Lapinų sk. vyčių bū
relis — s.v.v.sl. V. Dambrauskas, c. 
Lituanica II oro sk. būrelis — psl. 
A. Adomkaitis. d. Dr. Aleknos sk. 
vyčių būrelis — si. B. Banaitis, e. Vy
dūno sk. vyčių būrelis — v.sl. K. 
Mickevičius.

Vyčių dr-vės draugininkas — s.v. 
ps. Č. Kiliulis. Draugininko pavaduo

jąs — s.v.psl. G. Juozapaitis. Spe
cialių reikalų vedėjas — s.v.v.sl. V. 
Dilba. “Sk. Aido” korespondentas — 
s.v.sl. A. Mučinskas.

• Skautai vyčiai v.sl. R. Venckus 
ir v.sl. V. Dambrauskas baigė Ąžuo
lo vadovų mokyklą.

• Senųjų Lapinų būrelis lietuviams 
skautams Vokietijoje paaukojo 100 
dolerių. Tai pelnas iš jų sėkmingai 

surengto vakaro — Serenados.
• Herkaus Montės būrelis sausio 

23 d. šventė savo 4 metų sukaktį.
• Herkaus Montės būrelio vadui 

s.v.v.sl. R. Venckui trumpai išvykus 
iš Bostono, jo pareigas perima būre
lio pavaduotojas s.v.sl. R. Šležas.

• Vyčių dr-vė leidžia aplinkraštį,
vardu “Ragas”, kurį tvarko ps. Č. 
Kiliulis. A. M,

SVEČIUOSE GEDIMINO MIESTE
(Reportažas iš Kaziuko Mugės Čikagoje)

... Apsnigti dunkso tarp medžių Panerių kalnai. 
Išdidžiai rymo senoji Gedimino pilis, su trispalve 
ant stiebo. Kiek toliau baltuoja Trijų Kryžių Kalnas.

Gedimino pilies papėdėje išsitiesę skaučių ir 
skautų pavilijonai prikrauti visokiausių gėrybių. Uni
formuoti skautai, uniformuotos ir tautiniais rūbais 
skautės laksto, trūsia apie savo pavilijonus, nes tuoj 
pat bus atidarytos didžiosios Jaunimo Centro salės

— Tikrai, atrodo, kad vėl vaikštau prie Gedimi
no Kalno, — aiškina skaučių vadovei jau žilo plauko 
mugės lankytojas ir sujaudintas žiūri Į scenos deko
racijas. Scenoje ramiai dunkso Gedimino pilies pa
norama, puikiai pastatyta jūrų skautų-čių, 

______*_____
Šiais metais mugėje dalyvavo visi 5 Čikagos skau

čių ir skautų tuntai, Korp! “Gintaras” ir A.S.S., ir vi-

Čikagos skautų-čių Ka
ziuko mugės bendras 
vaizdas.

Nuotr. A. G.

durys ir bus pradėta II-ji Kaziuko mugė Čikagoje.
Ore laksto snaigės, ir šaltis bando Įgnybti į neuž

dengtą ausį. Automobilių eilės traukia Į Jaunimo 
Centrą, i skautų ir skaučių surengtą Kaziuko mugę. 
Mažoji Tėvų Jėzuitų bažnyčia nebesutalpina susi
rinkusių i mišias Šv. Kazimiero garbei, kurias atna
šauja skaučių kapelionas kun. J. Zaremba, S.J. Mu
gės lankytojai ir rengėjai pripildo ir erdvias Jauni
mo Centro patalpas.

Ramiai išsitempia jūrų skautų garbės sargyba, 
sesės tautiniuose rūbuose Įteikia Lietuvos Konsului 
dr. P. Daužvardžiui pirmąją Kaziuko širdelę. Kon
sulas, lydimas v. s. dr. J. Aglinskienės ir ps. V. Vi- 
jeikio bei mugės globėjo dr. S. Biežio, perkerpa 
kaspiną, išreiškia savo sveikinimus, ir Kaziuko mu
gė atidaroma. Mugės salę užplūsta lankytojų minia, 
kuri atėjo pažiūrėti skaučių ir skautų nagingumo, 
pasidžiaugti jų vieningu darbštumu ir skautišką šei
mą paremti čia išleistu doleriu.
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si stengėsi atiduoti mugei galimai geresnį įnašą su 
pavilijonais, kavinėmis ir valgyklomis.

Visu salės šonu ištiesęs savo pavilijoną, didysis 
Čikagos skaučių Aušros Vartų tuntas atvažiavo su 
didžiausiu pyragu - karvojumi, daugybe rankdarbių 
ir loterija su pačiu sesių gamintais ir bičiulių auko
tais laimėjimais. Loteriją suruošė ir pravedė Mirgos 
būrelio vyr. skautės, vadovaujant v. s. S. Kunstma- 
nienei. Pavilijone pūpsojo pačių skaučių austos pa
galvėlės, šalikai, kaklaraiščiai, juostos ir kiti rank
darbiai. Iš tolo švietė puikūs medžio drožiniai: lie
tuviška sodyba, rūpintojėliai, vytys, geležiniai vil
kai, Gedimino stulpai ir rėmeliai. Margavo Vilniaus 
herbas, cukrinės ir medinės Kaziuko širdys, skanūs 
grybai, vėliavėlės ir vazos. Pavilijonas buvo deko
ruotas liet, liaudies meno motyvais.

_____ e______
Jūrų skautija šiais metais į mugę atvežė kuršių 

marių žvejų stogus su žirgeliais skliautuose. Juod-
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Čikagos Kernavės skau
čių tunto pavilijonas. 
Tuntininkė s. H. Plau- 
s'inaitienė duoda sesėms 
nurodymus.

Nuotr. A. G.

krantės jūrų skaučių tunto pavilijonas buvo nuklo
tas pačių gamintais albumais, dėžutėmis, išmargin
tais šaukštais, lėkštėmis ir stiklinėmis'. Lankytojų 
akį čia traukė juostos, mezginiai, siuviniai, lėlės ir 
Kaziuko širdelės.

Korp! “Gintaras” tradiciniai demonstravo ginta
ro gaminių grožybes, Vilniaus ir tautiniais moty
vais išmargintus rėmelius su fotografijomis (trispal
vė Čikagos centre). Stiklo indai išgraviruoti tauti
niais ir jūriniais motyvais labai domino lankytojus.

Baltijos Jūros jūrų skautų tuntas savo stalą nu- 
dėstęs visokiais rankdarbiais gausingiau, negu per
nai. Tautiniais, skautiškais ir jūriniais motyvais iš
drožinėti, išdeginti, išdažyti indai, vazos, taurės, pa
dėklai, pakabos ir stalo lempos. Iš tolimos Minne- 
sotos ežerų atvežti medžio kelmai paversti gražio
mis saliono lempomis. Laimės ratas su “žydais” ir 
šiais metais buvo apsuptas jaunų ir senų laimės mė
gėjų nuo mugės pradžios iki galo.

Bajoriškai nusiteikęs Kernavės skaučių tuntas ir 
šiais metais atvažiavo su savo puošniu pavilijonu ir 
herbais centre. Visus viliojanti brangenybių skrynia 
buvo pripildyta juostomis ir įvairiaspalviais karo
liais, skaučių pagamintais iš sėklų, makaronų ir 1.1, 
imituojant brangakmenius, ką lankytojai mielai iš
pirko. Šis pavilijonas ypatingai ši kartą pasirodė su 
meistriškais medžio drožiniais ir mozaikomis. Gau
su čia buvo ir keramikos, Vilniaus herbų, Kaziuko 
širdelių, lėlių, juostų ir kitokių rankdarbių. Pats pa
vilijonas buvo gražiai įrengtas ir dekoruotas tauti
nio meno motyvais.

Didysis Čikagos skautų Lituanikos tuntas šiais 
metais i mugę atvažiavo jomarkiškai nusiteikęs, vi
siems siųlydamas laimėti arba nelaimėti “Meilėn pa
puolusių širdžių” loterijoje, kurios pavadinimas ma
žai ką bendro turėjo su loterijos laimėjimais. Mugės 
lankytojus čia viliojo “užsienietiškos” — ne skautų 
gamintos prekės, ant šniūrų pakabinti žaislai, ries
tainiai, silkės, o centre grotoje vaikštinėjo didelė 
višta, visai nesijaudindama, koks laimėtojas ją su
valgys. Meškeriotojų kampelis, Įrengtas D. L. K. Vy
tenio dr-vės mugės lankytojams sudarė labai gražią 

pramogą išbandyti “meškeriojimo” sugebėjimus ir 
‘sugavus žuvį” dalyvauti loterijoje, turinčioje visus 
pilnus bilietus ir gana gražių laimėjimų.

•--------
Dalyvavo Kaziuko mugėje ir akademikai skau

tai su spaudos kiosku. Atvyko į mugę ii- Seserijos 
bei Brolijos tiekimo skyriai su pačiais vedėjais ir vi
sais skautiškais ženklais.

Vienas Įdomiausių ir originalių šių metų Kaziu
ko mugės reiškinių buvo vyresniųjų jūrų skaučių - 
gintarių suruoštas lėlių teartas, demonstruotas jūrų 
skautų kavinėje. Šis daug darbo pareikalavęs lėlių 
teatras, padarytas jūr.ps. D. Lukošiūnaitės iniciaty
va, liko mažai kieno matytas dėl sesių didelio kuk
lumo, tik mažam mugės dalyvių skaičiui žinant apie 
tai prieš spektakli. Televizijos aparato dydžio sce
noje gintarės čia pademonstravo pasaką “Devyni 
broliai ir jų sesuo Elenytė”. Atpasakojant pasakos 
turinį, scenoje bėgo Elenytė, riedėjo ratai su zuikiu, 
ragana ir Elenytė, buvo surasti broliai, ir dekoraci
jos keitėsi kelis kartus. Šis lėlių teatras turėjo būt 
pamatytas mūsų jaunųjų ir už ši darbą gintarės ver
tos pagyrimo.

Kavinės ir valgyklos šiais metais neturėjo taip 
puošnių ir daug darbo pareikalavusių dekoracijų 
kaip pereitų metų Kaziuko mugėje, tačiau buvo pri
pildytos svečių, kuriuos širdingai priėmė sesės ir 
mamytės su valgiais ir gėrimais. Nebuvo šį kartą 
“Bajorų” svetainėje storų voratinklių ir kepurės dy
džio “vorų”, tačiau mažųjų sesių noras atnešti sve
čiams kavą buvo toks pat didelis kaip ir pernai.

Antroji Kaziuko mugė Čikagoje praėjo sėkmin
giau, negu pirmoji ir buvo gausiau lankoma. Neabe
jotina, kad pasimokius iš abiejų, trečioji Kaziuko 
mugė bus suruošta dar geriau.

Br. J.

* Neatlikta pareiga, tai tas pat, kaip negrąžinta skola. 
Vieną kartą ji sugrįs atgal ir vistiek reikės ją sutvar
kyti. J. E. Newton
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Kaziuko Mugė

Sekmadienis, 7 vai. ryto. Dantimis nuo šalčio 
kalendamas traukiu parapijos salės link. Po pažastimi 
gabenu tunto parodėlei "propagandinę" medžiagą, bū
tent, didžiausius lapus storo popierio, pilnutėlius nuot- 

skautai Čikagoje pirmieji pradėjo šį gražų paprotį 
skleisti lietuvių bei kitataučių tarpe, po jų sekė kitos 
vietovės ir šiemet Worcesterio skautai ir skautės ją su - 
rengė. (Nežinau, gal reikėtų pasekti rusų pavyzdžiu ir

Rankdarbiai, ženklai 
ir paveikslai puošė 
mugę .

Nuotr. E. Meilaus

raukų is’ įvairių stovyklų, sąskrydžių, sporto švenčių, 
iškylų, ir 1.1. Šiose nuotraukose yra užfiksuota žymi 
dalis Neringos viet-jos ir Nevėžio tunto užsiėmimų, 
skautų bei skaučių nuveiktų darbų - na, ir žinoma, 
linksmos dienos stovyklose ...

Žiūriu į nuotraukas, ir tiesiog liūdna darosi pagal
vojus, kad tos dienos jau nebesugrįš - nutekėjo laiko 
upėje lyg vanduo. . . Ir iš tikrųjų ko šiose nuotraukose 
nebūtų! Antai, tuntininkas išdidžiai prakalbą drožia,čia 
vėl sesės, plačiai išsišiepusios, grupė skautų vyčių žie
mos metu po upelį braido, batus virš galvos iškėlę 
(keista!), čia vėl sesės gražinasi, laukdamos lankymosi 
valandos, s. v. kandidatai su plačiu šypsniu savanoriš
kai darbus atlikinėja, vėl tos sesės, visos taip maloniai 
šypsosi - net širdį kutena pažvelgus! Greitai išsitraukiu 
kišeninį kalendorių ir patikrinu šių metų vasaros sto
vyklos datą - būtinai reikės važiuoti! Na, bet stovė
damas ir svajodamas darbo neatliksi - tad pirmyn! Vėl 
pajudu parapijos link.

Pasirodo as’ ne pats pirmas; čia jau daugiau susi
rinkusių esama. Bet juk reikia fasoną išlaikyti - svar
besni asmenys turi pasivėluoti. Salėje didžiausias bruz
dėjimas, visi laksto, visi šūkauja, - tikra anarchija! 
"Iš tų šiaudų nebus grūdų", sakau sau, "jiems reikia 
vado". Juk darbą reikia taisyklingai atlikti. Tą turė
damas galvoje, sušukau "Tėvynės labui", ir pasiskyriau 
save viršininku .. .

Kaziuko mugė - tai nėra naujas dalykas, bet tik
rai lietuviško papročio atgaivinimas, kuris buvo toks 
gražus Lietuvoje, mūsų sostinėje Vilniuje. Lietuviai 

visa gerkle šaukti jog mes, Worcesterieciai, šį gražų 
paprotį pirmi atgaivinome . . .)

Sį parengimą surengti ir pravesti planavo sesės - 
nejaugi pasitikėsi brolių kepimu! Bet antraip pagalvo
jus, kaip gi čia apsieisi be tų brolių? (Arba, kitaip sa
kant, kas stalus suneš?) Kaip ten bebūtų, daugiausia 
darbo įdėjo sesės, kurios jau labai seniai tam su di
džiausiu pasišventimu ruošėsi. (Girdėjau, kad gavėnios

Worcesterio Kaziuko mugėje sesės prie savo darbų.
Nuotr. E. Meilaus
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metu net į šokius ir "ant deltų" neidavo, bet ruošėsi 
mugei!) Jų nupinti krepšiukai, išaustos juostos, gražiai 
išsiuvinėtos nosinaitės, jų pačių gamybos riestainiai bei 
pyragai liudijo apie jų įdėtą darbą.

Sėdžiu kėdėje ir kavą gurkšnodamas vadovauju . . . 
Darbas virte verda. Tiesiog nespėju sakyti savo "paval
diniams" kur stalus nešti. Per savo skubotumą į trečią 
puoduką kavos dvigubą porciją cukraus įsidėjau. Bet 
ką tai reiškia prieš amžinybę?

Pagaliau viskas jau parengtyje. Pradedu svajoti.... 
Sugaudžia trimitai, trinksi būgnai... Tunto iškilminga 
sueiga. .. Po dvasią pakeliančios prakalbos tuntininkas 
iššaukia mane priekin ir stipriai paplojęs per petį ir 
pakraipęs atkištą kairę, prie išdidžiai išpūstos krūtinės 
prisega sunkų medalį. Minios ploja - ovacijos didžiau
sios! Taip taip, nusipelnusiems asmenims reikia nors 
gražiu gestu padėkoti. Staiga tampu supurtytas: tuo ir 
baigiasi mano kelionė svajonių pasaulyje. Stipriai į 
uniformos rankovę įsikibęs skautukas atraportuoja, kad 
prie durų pastebėtos minios žmonių - atrodo visi nori 
įsiveržti į parapijos salę. Situacija surimtėjo. "Visi prie 
savo stalų!", sukomanduoju, baigdamas srėbti savo 
kavą, ir bėgu prisipilti ketvirtą puoduką kavos. Reikia 
išnaudoti progą- paskui gali netekti ...

Žmonės, eidami nuo stalo prie stalo, galėjo tik 

džiaugtis gražia tvarka ir skoningu daiktų išdėstymu. 
Vienas stalas buvo pilnas visokiausių lietuviškų knygų. 
Budri sesė gaudė klijentus ir platino spausdintą lietuvišką 
žodį. Toliau sekė juostos, staltiesės, krepšiukai, na 
ir kas čia? Nugi, Bangų valtininke praeinantiems žmo
nėms siūlo pirkti akcijas ir tapti šios valties "šėrininku" . 
Mat, Bangos šiais metais tikrai žada įsitaisyti laivą. 
Vietoje mokėjus procentus žada pavėžinti savo nauja 
valtimi gražiame Maironio Parke. Toliau didžiausias 
stalas tiesiog lūžte lūžta nuo riestainių, "širdžių" ir 
įvairių kitų pyragų. Kiekvieno praeivio akį traukė ke
lios "ežių" šeimynėlės. Prie šio stalo tiesiog neįmano
ma prisimušti - tiek daug žmonių! Tarp jų matyti daug 
sesių... Atrodo, jos užmiršo, jog reikia linijas pri
žiūrėti. Toliau buvo pagrindinis Sv.Kazimiero stalas, 
kurį puošė gražus šventojo paveikslas ir daugybė įvairių 
gražių išdirbinių. Gražu buvo žiūrėti į kryželius su įvai
riais ornamentais, vyties ženklus, ir skautiškus ženklus, 
kurių dalis buvo padaryta mūsų brolių, tiktai gaila, 
kad jų nebuvo pardavimui. Daugelis norėjo juos įsigyti, 
nes tikrai gražūs papuošalai turėti namuose.

Visur sesės taip meiliai šypsosi - kaip gi gali pra
eiti nesuploninęs piniginę?

Staiga pribėga viena sesė ir su tikra užuojauta bal
se prabyla-"Broli, persunkia! dirbi-gal dar kavos?"K.M.

Nuotr. E.Meilaus, VI. Bacevičiaus, A. G.
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Didįjį Šeštadienį

Didįjį Šeštadienį vaikai nuo pat ryto ėmė klausi
nėti motiną, kada kiaušinius pradės dažyti. Motina at
sakė, kad, išvirusi pietus, užkalsianti kiaušinius ir tada 
dažysianti. Bet vaikai nesitenkino tuo atsakymu: be 
paliovos bėgiojo paskui motiną ir prisispyrę teiravos. 
Pagaliau Stonienė supykusi subarė:

- Liaukitės, vaikai! Jei dar kvaršinsite man galvą, 
pati nudažysiu ir jums nė iš tolo prieiti neleisiu - pa
matysite !

Elzytė ir Petriukas tuojau nutilo. Sutupė trobos 
kerčioje, nebedrįso nė kalbėtis balsu ir tik šnibždėjos, 
kaip juodu kiaušinius marginsią.

Pagaliau atėjo ta laimingoji valanda. Po pietų 
Stonienė užkaitė vandenį, išvirė kiaušinius, pripylė 
dažų į šukes ir, padėjusi ant suolelio, pašaukė vaikus 
dirbti. Vaikai atbėgo tekini. Jie kiekvienas turėjo savo 
vištą ir rinko kiaušinius Velykoms nuo pat Užgavėnių. 
Dabar kiekvienas norėjo savo kiaušinius pats dažytis .. .

Dvasios vadovas kun. J. Prapuolenis skautų ir vilkiukų 
tarpe, Elizabeth, N.J.

8

Vincukas, kad ir ūkininkas, ėmė atsidėjęs rašyti 
karstu vašku raides ant kiaušinio ir parašęs dėjo jį paskui 
į verdančius svogūnų laiškus. Vaikai, pamatę tai, ėmė 
prašyti, kad ir jiems parašytų jų raides. Vincukas pa
rašė visiems, pridėjęs dar visokių gėlių ir kitų papuo
šalų. Vaikai taip gerai dažė, kad netrukus jų rankos 
nusidažė gražiau už pačius kiaušinius. Stonienė tuo 
tarpu ėmė iš krosnies pyragus ...

Po kiek laiko visa jau buvo paruošta šventoms Ve
lykoms: troba švari, suolai ir langai blizgėjo kaip auk
sas; grindys buvo išbarstytos smulkiomis, geltonomis 
smiltimis; stalas uždengtas balta kaip sniegas staltiese; 
ant lovų margavo ryškūs užtiesalai.

Paskui Stonienė apsitaisė pati ir aptaisė Kazę - 
taip apsitaisė, jog net iš tolo visa spindėjo. Ištraukė iš 
savo skrynios gražiausių šilkų skepečiuką, apsisegė visų 
žaliausių sijonu, prisirišo margų margiausia prikyšte. 
Kazė nesitvėrė džiaugsmu, motinai mėlynus karolius 
jai ant kaklo pakabinus: ji nuolat kraipė galvą, norė
dama juos pamatyti. Stonienė ėmė baltą skepečiuką, į- 
dėjo į jį pyrago gabalą,keletą kiaušinių, kastinio ir drus
kos, kad kunigas pašvęstų bažnyčioje. Visi vaikai būtinai 
norėjo, kad jų kiaušinius pašvęstų, tad kiekvienas įdėjo 
po vieną į ryšelį. Taip pasiruošę ir pasipuošę, išėjo į 
Užventį ...

« ❖ «

Buvo jau pavakarė. Saulė buvo nusileidus. Vaka
ruose raudonavo ilga ir plati juosta. Apačioj juosta buvo 
raudona lyg tulpės, aukščiau rausva lyg rožės, dar 
aukščiau geltona lyg gintarų karoliai. Skaistus buvo 
dangus, tarsi ir Viešpats Dievas, gerasis šeimininkas, 
liepė angelams jį švariai iššluoti prieš Velykas. Oras 
buvo šiltas ir ramus. Grioviuose žaliavo jauna, švelni 
žolelė, pakrūmiais šen ir ten mėlynavo pirmosios gėlės. 
Medžių pumpurai jau sprogo. Vincukui rodės, kad visa 
žemė šį vakarą kitokesnė kaip visados, kad ir ji, pri-
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L.K. Šarūno dr-vės, Elizabeth, N.J. Vasario 16-tosios 
minėjimo proga skautas N. Jarmas praveda pas'nekesį .

sirengusi tai linksmiausiai šventei, duoda garbę Vieš- 
pačiui už Jo kančias ir prisikėlimą..

Bažnyčia dar nebuvo labai pilna. Pasidėjusi ryšelį 
už pertvaro ant mažojo altoriaus laiptų, nuėjo Stonienė 
su vaikais ieškoti sau vietos netoli grabo. Kazę motina 
įsodino į suolą šalia grabo, kad žmonės nesumindžiotų 
tokios didelės s’eimininkės. O pati su Vincuku sustojo 
ties grabu, kad viską gerai matytų. Vincukas, pakėlęs 
akis, pamatė pries save dvi eiles žalių eglių, dvi eiles 
žvakių ir lempelių, sustatytų ant laiptų, raudonais pa
tiesalais užtiestų, o ten aukštai, aukštai buvo altorius. 
Tame altoriuje, žvakių tankumyne, stovėjo monstranci
ja, uždengta baltu plonu šydu. Vincukui akys mažne 
iš kaktos iššoko bežiūrint. Žvakės žibėjo, mirgėjo, ža
lios eglės leido kvapą ...

Tur būt, danguje taip pat šviesu, - tarė sau Vincu
kas. Tuo tarpu suskambėjo varpelis, išėjo kunigai miš
parų laikyti, ir sugaudė vargonai. Abudu išėjo kartu: 
senasis klebonas, blizgančia kapa apsisiautęs, ir jau
nasis kunigėlis su balta kaip sniegas komža.

Vincuko širdis taip sugrudo, kad jis negalėjo žo
džiais melstis. Atsiklaupęs žiūrėjo į tą žiburių jūrą, 
klausė vargonų graudingų balsų ir tarėsi esąs danguje.

Ryto metą, po prisikėlimo ir mišių, visi grįžo 
namo pašvęstais kiaušiniais ir pyragais nešini. O 
paskui.. . kas apsakys visas Velykų linksmybes.

Šatrijos Ragana.

Velykos
Išaušo, išaušo dienelė šviesi!
Sulaukėm Velykų laimingi visi!
Kiekvienas pamiršom kasdienius vargus, 
jau džiaugiasi žemė, jau džiaugias dangus. 
Bažnyčioj suklaupę meldžias žmonės karštai, 
linksma Aleliuja taip skamba gražiai.
Visur taip malonu, visur taip ramu! 
Sulaukėm, sulaukėm Velykų linksmų!

Žitkevičius

Rašome patys

VASARIO 16-osios MINĖJIMAS JAUNIMUI
Šiemet Detroito skautai akademikai nutarė su

ruošti jaunimui atskirą Vasario 16-tos dienos minėji
mą. Minėjimas Įvyko Vasario 13-tą dieną senoje Ma
sonų salėje. Prisirinko pilna salė jaunimo su tėve
liais ir svečiais

Minėjimą pradėjo skautas akademikas Algis Ta- 
paseckas. Po jo išėjo į sceną maža paukštytė ir nu
siskundė kad ji labai mažai žino apie Lietuvos se
novę. Ji pareiškė norą:

“Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
Iš kapų milžinų,
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senovės laikų.”

Jos noras tuoj išsipildė, nes pasirodė žilagalvis, 
baltaplaukis Senelis Vaidila. Jis pradėjo pasakoti 
apie Lietuvos praeitį nuo seniausių laikų ir, įspū
dingai Jam pasakojant, pasirodė vaidilutės ir užkū
rė šventąją ugnį. Jis pasakojo, o scenoj keitėsi vaiz
das po vaizdo: Mindaugo karūnacija, Gedimino 
sapnas, Vytautas ties Žalgiriu, Vargo Mokykla ir pa
galiau Nepriklausomybės Akto paskelbimas. Sce- 
non įnešama iš Lietuvos atvešta trispalvė, ir mergai
tės pradeda šokti tautinius šokius. Vaidila nueina 
už scenos, o visi minėjimo dalyviai gieda Tautos 
Himną.

Po oficialiosios dalies prie laužo susirinkęs jau
nimas traukė dainą po dainos. Nesiskirstė ir vyres
nieji.

Ačiū skautams akademikams už suruoštą minėji
mą, o seneliui vaidilai už įspūdingą pasakojimą.

Saulius Kaunelis, Detroit, Mich.

PAVASARIS
RIMAS AMALVIŠKIS

Pavasaris eina, pavasario šventė, 
gaivina pasaulį, slopintą, varguos, 
Į saulę, į Šviesą — dainuoti, gyventi, 
žaliuojančios žemės žaliuosiuos laukuos!..

Pavasariui šypsos pirmoji žibutė, 
pavasariui meldžias pievelė žalia ... 
Prabils paukštužėliai, raiboji gegutė, — 
jau nyksta piktosios žiemužės galia ...

Pavasaris šaukia: Gyventi! Mylėti!.. 
Užmiršti nedalią, vargus ir skriaudas ... 
Pavasaris liepia žaliuoti, žydėti, 
bealmančias gydo krūtinių, žaizdas ...
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1959-1960 METŲ "Sk.AIDO" VAJAUS-KONKURSO

REZULTATAI

VIENETAI: a) Bostono Žalgirio tunto Senųjų Lapinų sk. vyčių būrelis (ryšininkas ir vadovas ps. Česlovas 
Kiliulis) surinko ........................................................................................... 520 taškų
ir vienetų varžybų grupėje laimėjo pirmą vietą.

b) Wore ester i o Nevėžio tunto Dr. V. Kudirkos sk. vyčių būrelis (ryšininkas ps. P. Molis) surinko 
.................................................................................................................................................... 290 taškų 
(24 taškai priskaitomi už prieš N. Metus atsiųstas prenum.ir pinigus) ir vienetų grupėje lai
mėjo antrą vieta..

c) Omahos Skaučių Neries tunto Šatrijos Raganos vyr. skaučių būrelis (ryšininkė ir vadovė A.Ba-
liulienė) surinko ..................................................................................................................... 168 taškus
ir vienetų grupėje laimėjo ketvirtą vietą.

PAVIENIAI PLATINTOJAI:
a) Čikagos Baltijos Juros tunto platintojas M. Maksvytis surinko .................................. 312 taškų

(25 taškai jam priskaitomi už prieš N. Metus atsiųstas pren. ir pinigus) ir laimėjo pavienių 
platintojų grupėje pirmą vietą.

b) Čikagos Aušros Vartų tunto platintoja ps. R. Kučiauskienė surinko ............................... 270 taškų
(18 taškų priskaitoma už p. N. Metus atsiųstas pren. ir pinigus) ir laimėjo antrą vietą.

c) Hamiltono (Kanados) Nemuno tunto platintojas sk. vytis A.Povilauskas surinko........  261 tašką
(17 taškų už prieš N. Metus atsiųstas pren. ir pinigus) ir laimėjo trečią vietą.

d) Ilgametis platintojas ps. V. Bacevičius Clevelande surinko ........................................... 193 taškus
(12 taškų už prieš N.Metus pren. ir pinigus) ir laimėjo ketvirtą vietą.

e) Čikagos Juodkrantės tunto platintoja D. Karvelytė surinko ......................................... 149 taškus
(11 taškų už prieš N.Metus atsiųstus užsakymus) ir laimėjo penktą vietą.

Laimėtojams išmokamos konkurso taisyklėse numatytos premijos.
Pagrindas: Vajaus-Konkurso taisyklės, paskelbtos 1959 m. "Sk.Aido” Nr. 10.
Šį kartą vajaus-konkurso rezultatai žymiai geresni. Ypač pažymėtini ir pagirtini vienetų I ir II vietos 

laimėtojai, toli perviršiję nustatytas normas. Visi platintojai pavienių grupės laimėtojai taip su dideliu 
kaupu perviršijo normas.

Visa tai rodo, kad pasispaudus galima surasti skaitytojų ir nuoširdžių rėmėjų. Šiemet turime rekordinį 
skaičių ir garbės prenumeratorių - 35. Rekordinis parėmimas ir mūsų sesių-brolių, esančių Vokietijoj ir kt. 
Jiems siunčiame 64 prenumeratas, jų tarpe 3 garbės pren.

Visiems mieliesiems platintojams talkininkams ir prenumeratoriams tariame didelį - skautišką ačiū I

Konkurso Komisija

1959/60 m. "Sk. A". GARBĖS PRENUMERATORIAI:

35. Dr. J. Yčas, Toronto, Ont.
36. Hamiltono Lietuvių Bankelis "Talka",
37. Skautams Remti Draugija, Hamilton, Ont.

* Į "Skautų Aido" redakcinį kolektyvą pakviestas ir su
tiko įeiti brolis .A. V.Dundzila. Jis tvarkys atgaivintą 
"Gyvulių Draugo" skyrių, kuriam pirmąją medžiagą 
jau renka. Brolio A. V. Dundzilos adresas: 2686 N. 
Casitas St. , Altadena, Calif. , USA.
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si. R. Kalvaitis - naujasis Senųjų 
Lapinų narys.

Bostono Senųjų Lapinų būrelis šių metų "Skautų Aido" vajaus konkurso pir-r
mosios vietos laimėtojas vienetų grupėje.

Žod. Vytės Nemunėlio Muz. Alfredo Petrausko

.jModwafc) MES NE LAPAI

Mes ne rflės - nenuvytom Mes ne gėlės nukritom, 
Mes ne lapai - ne
Mes dar Lietuvai. Par“e^™ 
Šviesų, šviesų lalSV

Vėl pavasarių šilkiniai 
Vėjai glostys mūsų sodus, 
Vėl kaip sapnas bus tos dienos 
Ir tos vargo naktys juodos.
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Skyrių tvarko s.V.Tamulaitis, 1626 Rockwood St., Los Angeles 26, Calif.

5 KAUTA I

URANIJAUS BEIEŠKANT

(tąsa)
Visi viduj buvę palaidi daiktai prilimpa prie lu

bų, o paskui palieka kaboti erdvėje kaip tarpplane- 
tinėj raketoj, skrendančiai ten, kur nėra žemės trau
kos. Pagaliau išlyginu lėktuvą ir išėjęs iš nuovėjo ati
darau gazą. Dabar pradedu juoktis, norėdamas pra
skaidrinti savo bendrakeleivių nuotaiką, bet jie dar 
vis neatsigauna. Tačiau jie pastebi ant mano peties 
nutūpusį saldainių maišiuką ir tas jiems pasirodo 
taip juokinga, kad jiedu pradeda nuoširdžiai juok
tis.

Tolimesnė kelionės dalis jau nebebuvo tokia įdo
mi — lėktuvas šokinėja kaip skiedra tarp bangų. Pe
teris išsitraukia popieriaus lapus bei porą pieštukų 
ir pradeda žaisti su Patricija kažkokį žaidimą, steng
damasis atitraukti jos dėmesį nuo neramaus skridi
mo.

Pasipildę benzino ir papietavę Daly Waters, iš- 
skrendame tolyn 2 vai. po pietų. Tai pats karščiau
sias dienos metas, ir temperatūra yra gerokai virš 
100°F. Oras skystas, ir mūsų sunkiai pakrautas lėk
tuvas labai nenoriai atsiplėšia nuo žemės, pamažu 
kildamas.

Dar tūpiame Katherine aerodrome. Iš čia išskri
dus, svaidymas vis silpnėja. Tolumoje pasirodo žvil
ganti jūra. Oras pasidaro švelnus kaip šilkas, o uos
tas ir miesto pastatai tiesiog pasakiškai atrodo besi
leidžiančios saulės spinduliuose. Prieš jai nusilei
džiant mes sukame apie įlanką su plaukiančiais ir 
nuskandintais laivais, dar kart: apie Darviną, nu
sagstytą mažais tvarkingais namukais ir dar kartą 
apie aerodromą.

Pirmuoju savo skridimu iš Darvino užbaigiame 
Melvilles salos tikrinimą. Po to skrendame tikrinti 
artimesniųjų žemyno pakraščių. Patricija visad 
skrenda su mumis ir iš užpakalinės sėdynės seka pro 
pat langus bėgančias medžių viršūnes ar apačioj 
smėlynus bei jūrą, kur vandenyje matome ir labai 
didelių žuvų.

Kartais mes pakylam į kelių tūkstančių pėdų 
aukštį ir išmetę netinkamą scentelometro juostą, 
bandome ją krintančią sekti iš paskos. Kartais, gi, 
pasukame į pelkes pavaikyti buivolų. Tai milžiniš
ki sunkūs, didžiuliais ragais, pilkos spalvos gyvu
liai, bet bėgą gana greitai. Gaila, kad negalime per 
variklio triukšmą išgirsti kaip dunda žemė, nors daž
nai prašvilpiu pro pat jų ragus.

Krantai čia vietomis aštriai išraižyti ir, juos se
kant, dažnai turiu daryti labai staigius posūkius. 
Mūsų bendrakeleivė iš pradžių skundėsi, kad nega
linti priprasti prie smarkiai besikraipančio horizon
to, bet greitu laiku tiek apsiprato, kad ilgesnio skri
dimo metu ramiausiai miegodavo.
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Tolimesnių pakraščių tikrinimui reikės apsisto
ti Millingimbi misijoj. Ji yra vienoj saloj Amhem 
Land rezervato pakraštyje. Į ten nuvykti reikia spe
cialaus leidimo. Taigi mes visi, pasitikrinę sveikattą 
bei atlikę kitus formalumus ir pagaliau gavę leidi
mus, 1955 spalių mėn. 31 dienos ankstyvą rytą iš- 
skrendame per jūrą į šiaurinius Cobourg pusiasalio 
pakraščius ir ten pradedame savo darbą. Šio pusia
salio krantas labai išraižytas, ir mes prarandame la
bai daug laiko, kol užbaigiame jį tikrinti. Pagaliau 
čia užbaigiame, ir, pasukęs į Millingimbi, lipu į 2000 
pėdų aukštį. Tenka skristi prieš vėją, ir aš pradedu 
abejoti, ar turėsiu pakankamai benzino pasiekti sa
vo tikslą. Skaičiuoju žemės greitį ir nusprendžiu, kad 
kuro turėtų užtekti, nors atsargos jau neliktų.

Apsiprendžiu sausai išdeginti kairįjį benzino tan
ką ir baigti skridimą su dešiniuoju. Kai rodyklė be
veik pasiekia nulį, perspėju savo bendrakeleivius ir 
tuoj po to variklis sustoja taip staigiai kaip su kir
viu nukirtus. Aš greit perjungiu čiaupą į dešinįjį 
tanką ir leidžiu smigti lėkštu kampu, kad propele
ris nesustotų sukęsis. Nepasakyčiau, kad tas tylus 
sklendimas virš pakrančių dumblynų, būtų labai ma
lonus, bet variklis užsiveda lygiai taip pat staigiai, 
be jokio pliurpsėjimo, kaip ir užgeso. Šiltas jausmas 
perbėga per visą kūną vėl išgirdus lygų variklio vei
kimą. Padidinu apsisukimus ir lipu atgal į prarastą 
aukštį. Vėjas susilpnėjo ar pasisuko, ir mes pasiekia
me Millingimbi po puspenktos valandos skridimo 
su pora galionų benzino, likusių dešiniajame tanke.

Mūsų pasitikti į aerodromą atvažiuoja metodis
tų misijonierius, prisisodinęs pilną sukvežimį juodu
kų. Jie čia tikrai juodi kaip anglis — patys juodžiau
si, kokius man kada teko Australijoj pamatyti. Ta
čiau tai puikūs, linksmi žmonės ir stengiasi mums 
padėti kiek tik gali. Su jų pagalba pririšę lėktuvą ir 
prisipildę benzino, važiuojame į misijų stotį papie
tauti, o po pietų išskrendame tikrinti artimesniųjų 
pakraščių bei salų. Grįždami aplenkiam didoką au
dros debesį, o atsiradęs virš misijų stoties, pavartau 
keletą staigių posūkių ir po to nutūpdau lėktuvą 
kaip tik pačiu laiku vakarienei.

Kur aš tik neinu, paskui mane sekioja visi šios 
misijų stoties vaikai šaukdami:

— Hello pilot! Hello pilot! Hello pilot!
Kai aš atsisuku ir pamojavęs ranka jiems atsakau, 

jie suklinka ir net šokinėja iš džiaugsmo. Bet jiems 
kiek aprimus, žiūrėk, ir vėl prasideda:

—Hello pilot! Hello pilot! Hello pilot!
Įdomu, iš kur jie sužinojo, kuris iš mūsų pilotas, 

kad taip visą laiką tik apie mane slampinėja.
Šioje misijų stotyje gyvena 3 baltųjų šeimos. Kar

tą į mėnesį juos aplanko pašto lėktuvas, bet šiaip 
baltasis čia yra labai retas svečias. Tad nesistebėti- 
na, kad mes nueiname miegoti tik gerokai po vidur
nakčio.

Rytą skrendame tikrinti tolimesniųjų pakraščių. 
Randame gana daug radioaktyvaus smėlio, kur ga
lėtų būti nemažai torijaus. Nors oras ir labai nera
mus, bet mes nusidanginame iki pat Carpenterijos 
įlankos ir tada sugrįžtam atgal į Millingimbi.

Po pietų šeimininkai mus apvedžioja po misijų 
stotį ir supažindina su vietos gyvenimu bei jų dar
bais. Parodo ir naujai statomus trobesius. Darbams 
vadovauja žiaurios išvaizdos čiabuvis. Jo du prieki
niai dantys išmušti, o visa krūtinė ir pečiai išpiaustyti
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JŪRŲSISAUTAi
Skyrių tvarko jūr. s. B. Stundžia 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

IŠAUGĘ SKAIČIUMI — 
AUKIME DVASIA !

(tąsa)

"Juodkrantės" tunto veiklos ap
žvalgą davė tuntininkė s. A.Gasne- 
rienė, "Baltijos Jūros" tunto - tunti- 
ninkas v. v. A. Butkevičius ir dešimt
mečio apžvalgą, j.ps. Br. Juodelis. 
Tylos minute buvo pagerbtas ir a. a. 
Kap. M. Kukučio atminimas.

Šventės įdomiausiu svečiu buvo 
sesių būrelis ir tuntininkė s. H. Plan- 
sinaitienė, atvažiavę iš aukštosios 
Kernavės tunto "pilies" su linkėji
mais ir didele lobių skrynia.Sugirgž
dėjo auksinis skrynios raktas, atsida
rė sunkus dangtis, ir abu sukaktuvi
ninkai gavo brangias dovanas. "Juod
krantės" tuntas porą Vilniaus verbų, 
o "Baltijos Juros" tuntas ilgą, kaip 
upę ir plačią, kaip ežeras ... gra
žią tautinę juostą, užristi tunto vė
liavos viršūnėje.

Vyriausios Skautininkės ir savo 
vardu visą jūrų skautiją sveikino Ra
jono vadeivės pav.v. s. dr.J.Aglins- 
kienė. Vyriausio Skautininko ir sa
vo vardu linkėjimus išreiškė Jurų 
Skautų Skyriaus vadas j. s. L. Knopf- 
mileris. Brolijos Rajono vadeiva ps. 
V. Vijeikis sveikino skautų vardu, 
prašydamas jūrininkus "pamačius 

ant kranto žemės skautą, priimti jį 
į laivelį ir perkelti per jūreles",

*
Trumpa pertrauka, sekusi iškil

mingas tuntų sueigas, visai pakeičia 
salės vaizdą. Dabar čia išsitiesia 
stalai su kavute ir užkandžiais, o 
už scenos prasideda uodo "sparnų" 
prisegimas, čigono ūsų dažymas, 
stygų derinimas ir 1.1. Meninę dalį 
praveda jūrų budys Kęst. Butkus. 
Kiek užkandus, prasideda svečių 
sveikinimai raštu, gauti: is” Lie
tuvos Konsulo dr. P. Daudžvardžio, 
Brolijos Garbės Gynėjo ir kitų vieto
vių jūrų skautų vienetų vadovų. Žo
džiu nuoširdžiausius linkėjimus iš
reiškia: Klaipėdos Krašto Lietuvių 
Dr-jos vardu - p.J. Anysas, "Aušros" 

Čikagos jūrų skautai-ės savo veiklos dešimtmečio iškilmėse.
Nuotr. L. Knopfmilerio

Vartų" tunto tuntininkė s. J. Bobinie- 
nė, v. s. O. Zailskienė, "Lituanicos” 
tunto vardu - s. V. Tallat-Kelpša , 
A. S. S. Čikagos skyr. vardu - R. Slė
nys ir Korp! "Gintaras" pirm. E. Ši
maitis, linkėdamas tuntams - gin- 
tariečlų "motinai ir tėvui" ilgiausių 
metų.v

Čikagos jūrų skautijos tėvų ko
miteto vardu žodį tarė pirm, prof . 
M. Mackevičius, linkėdamas visiems 
"išaugus skaičiumi išaugti 
ir dvasia ".

Sujudo scenos uždanga iki šiol 
žibėjusi sukaktuvine dešimtimi ir 
sidabriniais jūrų skautų ir jūrų skau
čių ženklais. Iš po jauno pianisto 
valt. Gintaro Naučo pirštų išplaukia 
Rachmanino "Preliudo" melodijos ,

dryžiais. Pažiūrėjus atrodo kaip vienas iš tų, kurie 
čia visai neseniai valgė žmones, bet pasikalbėjęs pa
matai, kad jis labai malonus žmogelis ir angliškai 
neblogai kalba. Jis mane paprašė, kad padaryčiau 
porą posūkių virš jo statomų namų.

Išskrendam 4 vai. po pietų. Praskutu kelis kar
tus prie žemės, padarau keletą staigių posūkių virš 
misijų stoties, pamojuoju sparnais ir suku į vakarus. 
Skrendame žemai virš smėlėtų krantų. Oras dabar 
žymiai malonesnis negu buvo prieš pietus. Be to, 
kaip atrodo, jis gerai tinka žvejybai, nes matome ga
na daug čiabuvių, ietimis gaudančių žuvis. Vyrai 
braido po vandeni, o moterys su vaikais ant kranto 
sėdi ir žiūri.

Prapiaunu pro juos visai žemai. Jie paprastai bė

ga ant kopų ir mojuoja. Tačiau vienoj vietoj pama
tau du vyrukus bėgant, kiek kojos įkabina, ir krin
tant ant pilvų j aukštą žolę. Praskutu ko ne ratais 
liesdamas žolę ir nežinau, kaip jie jautėsi propele
rio srovei traukiant per jų plikas nugaras. Pasidaro 
gaila — tikrai nenorėjau gąsdinti.

Kitoje vietoje čiabuviai mane išgąsdina. Bespau- 
džiant žemyn, vienas juodukas meta ietį j lėktuvą. 
Traukiu aukštyn taip staigiai kaip tik galiu — ne
daug reikėjo, kad ji būtų j propeleri pakliuvus.

— Mes tą ietį parsivešim užpakalinėj dalyj — sa
ko Peteris.

(bus daugiau)

Oro sk. v. si. Z. KORONKEVIČIUS
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Juodkrantės tunto tuntininkė s. O. Gasnerienė prisega v. s. dr. J. Aglins- 
kienei Kuršių žvejų sagtį dešimtmečio sueigoje.

Nuotr. L. Knopfmilerio

Kernavės tunto skautės į šventę atėjo su "lobių" dėže.
Nuotr. L. Knopfmilerio

Savo šakelėmis moja 
Kranto žilvičiai žali. 
Bangos liūliuoja, putoja, 
Neša laivelį tolyn.

Vėjau, įtempki mūs burę— 
Drąsūs mes esam visi!
Tiems, kurie priekin 

težiūri,
Jokia audra nebaisi.

Ir vėl keliamos burės Čikagoje. Pastate v.si.M.Maksvytis ("Sk. A", 
vajaus-konkurso pirmos vietos laimėtojas pavienių platintojų grupėje) 
jūr. v. s. A. Aglinskas ir jūr.ps. Br. Juodelis. Nuotr. L. Knopfmilerio

sukėlusios daug aplodismentų. Udry- 
čių būrys gražiai inscenizuoja dainos 
"Du gaideliai" veikėjus. Mažosios 
deklamatorės, lyg seni dramos ak
toriai, Živilė ir Vilija Bilaišytės 
perduoda ilgą poemą "Karaliukas 
Sceną ir salę vėl suvirpina čigono 
smuiko garsai, gitarų akordai ir 
dainų melodijos, labai sėkmingai 
atliktos jūrų budžių laivo brolių ir 
vienos sesės. Visas muzikinis mon
tažas "Čigonai" buvo sėkmingai 
paruostas tunto adjutanto Miko Maks
vyčio.

Nuskamba rengėjų ir svečių dai 
nos. Vieną jų sutraukia brolių gar
bei sesės gintarietės ir penkmečio 
proga "Baltijos Jūros" tuntui įteikia 
albumą. Šventė eina prie pabaigos, 
ir "Baltijos Jūros" tunto garbės narys 
j. v. s. dr. K. Aglinskas taria padėkos 
žodį svečiams, tėvams ir paskatini
mo žodį sesėms, broliams ir vado
vams.

Šventė baigta. Praeityje mirga 
sėkmingai praplauktas desimtmečio 
kelias, o pries akis . . . paslaptingas 
gyvenimo okeanas, jo nežinomi 
plotai, as'trūs vėjai ir audros, kurios, 
tačiau, drąsaus jūreivio niekad ne
baugina ir nestabdo.

j. ps. Br. Juodelis
14

16



KAIP VESTI SKILTĮ?
fjohn oQewis

(Ne vieną kartą "Skautų Aido" re
dakcijoje buvo sesių bei brolių tei
rautasi, ar dar kur nors būtų įmano
ma gauti L. S. B. Vadijos Detmolde, 
Vokietijoje, 1946 mt. išleista John 
Lewis knygutę "Kaip vesti skiltį"? 
Kiek mums žinoma, šios knygutės 
antroji laida jau senokai išplatinta 
ir išparduota. Trečiąją laidą išleisti 
kol kas niekas nesiėmė. Todėl "S. Al 
redakcija, gavusi vieną šios ver
tingos knygutės egzempliorių, nu
tarė ją tąsomis spausdinti laikraščio 
skiltyse. Manome, kad tuo pasitar
nausime, padėdami ugdyti skautų- 
čių skiltis ir panaikinsime per ilges
nį laiką atsiradusį šį mokomojo rei
kalo trūkumą. Red.)

ĮVADAS

Dažnai sakoma apie knygą: "Kiekvienas tėvas, 
kiekvienas valdžios žmogus turėtų ją perskaityti", taigi, 
nebus iš mano pusės originalu pasakyti, kad nė vienas 
tuntininkas, nė vienas skautininkas bei draugininkas, 
nė vienas skiltininkas negali apsieiti be knygos: "Kaip 
vesti skiltį". Aš tačiau tai sakau iš visos širdies.

Skilčių sistema yra skautiškos formacijos pasiseki
mo raktas. Ši maža knygutė rodo, kodėl taip yra ir 
kaip praktiškai tai įgyvendinti. Turiu vilties, kad ši 
knygutė bus labai naudinga ir kad kiekvienas skiltinin
kas kaip įmanydamas pasistengs praktiškai įgyvendinti 
mintis, kurios joje yra, ir tokiu būdu iš savo skilties 
padaryti vieną geriausių skilčių .

1915 ROBERT BADEN-POWELL

ĮŽANGA

Štai praktiškų patarimų skiltininkams knyga. Skil
tis yra pagrindinis skautybės vienetas. Kas moka vesti 
skiltį, mokės vesti ir draugovę. Viskas, kas yra kalba
ma apie skiltį, lygiai paliečia ir draugovę. Bet skiltis 
yra vienetas. Gera skiltis yra pirmas dalykas, kuriuo 
reikia rūpintis. Iš tikrųjų, skautų vadovų (skautininkų) 
dauguma gerai padarytų, jei pasitenkintų viena skil

timi iki tol, kol ji bus beveik visai tobula, ir tik po to 
eitų prie 2 ar 3 skilčių.

Si knyga nėra skirta pavaduoti toms, kurios moko 
praktiškos skautybės. Aštuoneri metai praėjo, kai ji yra 
parašyta, plataus patyrimo metai, kurie parodė, kad 
skautybė gali būti viena didžiausių auklėjimo jėgų, jei 
ji yra tinkamai, rimtai vartojama. Tačiau, faktas 
yra tai, kad skautybę galima iškraipyti į vaikiškumą, 
iš vienos pusės, ir į mechaniškus pratimus, iš kitos pusės.

Autorius turi vilties, kad ši nedidelė knygutė pa
dės skiltininkams ir skautų vadovams (skautininkams) iš
vengti kai kurių prasto skautiškumo pavojų, ir kuo ge
riausiai pasinaudoti ta didžiąja idėja, kurią davė pa
sauliui Baden-Powell.

John Lewis 
Westminster College,
Cambridge, 1915-

I SKYRIUS

TIKRAS SKAUTAS

Kiekvienas pažįsta tikrąjį skautą. Jį galima sutikti 
gatvėse, vieškeliuose, jūros uostuose, žodžiu, visur. 
Jūs jį pažinsite tuoj iš jo tvarkingos uniformos, jo 
linksmo veido ir iš sveikos išvaizdos, kurią jam duoda 
nuogi, nuo saulės apdegę keliai. Tikras skautas visada 
turi pirmojo patyrimo laipsnio ženklą. Jis žino savo da
lyką. Kiekvienu atsitikimu jis ras, kas darytina. Jispa- 
sinaudoja savo skautiškomis žiniomis, ir jo laipsnių ir 
specialybių ženklai rodo tikrai tai, ką jis gali padaryti. 
Tikras skautas turi energingą eiseną ir malonią darbo 
žmogaus išvaizdą, ir juo daugiau jūs turite su juo rei
kalų, tuo labiau jis jums patinka ir jūs jį mylite. Jokio 
įsivaizdinimo. Atsakymai aiškūs ir protingi į kiekvieną 
klausimą. Visada pasiruošęs jums patarnauti.

Ir kiekvienas pažįsta skautą apsileidėlį ...
Bet skautybės tikslas yra paimti jūsų paprastą ber

niuką, nesuformuotą, nieko nežinantį, nedisciplinuotą, 
tačiau turintį medžiagos - ir iš jo padaryti tikrąjį skautą.

Skautybės tikslas nėra apvilkti ber
niuką skautiška uniforma ir leisti jam ir 
toliau eiti tuo pat apsileidėlio žingsniu, 
kurį jis turėjo prieš tai. Ne, reikia, kad jis būtų pa
keistas, apdirbtas, išvystytas į idealų skautą. Draugovė, 
kuriai nepasiseka to padaryti iš savo naujokų, yra drau
govė, kuri neturi prasmės.

Skautiškas judėjimas yra tiek paplitęs, kad yra pa
vojaus matyti berniukus patrauktus skautybės malonu
mais, miniomis įeinant į organizaciją. Berniukų gali 
būti per daug santyky su draugininkais ir skiltininkais, 
kurie iš tikrųjų sugebėtų vadovauti. Mažiau skautų, 
mažiau draugovių ir daugiau pasiruošimo 
ir pajėgumo, toks yra kiekvieno tikro vadovo de
vizas.

Pasisekimas nepriklauso tik nuo vadovų pasiruoši
mo ir jų skautiškų žinių. Jis pareina daugiausia nuo 
gerų metodų varto jimo, vedant jų vienetus.

Metodas nurodytas Baden-Powell’io "Skautybėje 
Berniukams" ir puikiai paaiškintas Rolland Phillipso
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fixsaufmis 
Skautu Suj$kriditm£
(tąsa) Rašo A. Krausas

5. PAGERBIAME FILIPINŲ TAUTOS 
DIDVYRI.

Norėdami atsidėkoti filipinie- 
čiams už jų svetingumą ir nuoširdu
mą v. s. dr. V. Čepo sumanymu nu
tarėme pagerbti Filipinų tautos did
vyrį Jose Rizal, padedant gėles prie 
jo paminklo. Buvo sudaryta tam 
tikslui Egzilų Skautų Tarybos dele
gacija, kuriai vadovauti buvo pa
vesta šių eilučių autoriui. Nuvykę 
į Manilą, apsilankėme Valstybinia
me įbristų Biure, kurio direktorium 
yra filipiniečių skautų sąjungos vi
ceprezidentas. Jis tuoj sukvietė foto 
reporterius ir žurnalistus visų Ma- 
nilos žymesniųjų laikraščių. Kiek 
atsikvėpę jo vėsios įstaigos patal
pose, nuvykome prie paminklo ir 
padėjome gėlių šio krašto didvyriui 
Jose Rizal pagerbti lietuvių, vengrų, 
ukrainiečių, estų ir rusų vardu. Už
dedant gėles, buvome filmuojami 
ir fotografuojami. Po iškilmingo 
didvyrio pagerbimo Valstybinio Tu
rizmo Sąjungos pirmininkas pakvietė 
mus visus į geriausią Manilos resto
raną, kuriame jis suruošė mūsų de
legacijai šaunius pietus.

Papietavę nuvykome apžiūrėti 
Santo Tomas universiteto. Čia mus 
priėmė pats universiteto rektorius 
vienuolis dominikonas Fr. Jesus Cas
tanon O. P. Jis pats mums aprodė 
universitetą, auditorijas, sales ir 
laboratorijas. Paskui, pasikėlus į 
universiteto rūmų bokštą, jis paaiš

kino apie aplinkoje esančius ir kitus 
universiteto pastatus bei nupasakojo 
trumpai universiteto istoriją. Do
minikonų ordinas įsteigė šį univer
sitetą 1611 metais, kuris 1645 me
tais padarytas pontifikaliniu univer
sitetu. Su pasididžiavimu univer
siteto Rektorius pabrėžė, kad Santo 
Tomas universitetas yra senesnis už 
patį seniausią Harvardo universitetą, 
įsteigtą tik 1636 metais Amerikoje. 
Šia proga tenka pažymėti, kad mūsų 
Vilniaus universitetas yra įsteigtas 
32 metais anksčiau ir už Santo To
mas universitetą Maniloje, būtent 
1579 metais. Semestrinis mokestis 
S.Tomas universitete500pezų(1 peza 
lygi 50 amerikoniškų centų). Vals
tybiniame Manilos universitete ma
žesnis, tik 300 pezų. Prieš porą 
metų prie Santo Tomas universi - 
teto pastatyti moderniški medicinos 
fakulteto rūmai su erdviomis ir mo
derniškomis priemonėmis, salėmis, 
gausia ir gerai įrengta biblioteka, 
laboratorijomis ir auditorijomis.

Santo Tomas Universitetas turi 
ir savo muziejų. Jo vedėjas Vincen
te P. Padilla aprodė visus ekspona
tus ir paaiškino bei apdovanojo mu
ziejaus leidinėliais. Jame matėme 
ir primityvią spaustuvę, kurioje bu
vo atspausdinta 1593 mt. (mūsų 
Mažvydo katekizmas 1547 mt.) pir
moji filipiniečių knyga.

Antras Manilos universitetas 
yra valstybinis. Jo pastatai ir visos 

įstaigos su bendrabučiais studen
tams įsikūrusios gražiausioje Fili
pinų vasarvietėje Beraloje. Valsty
binis Manilos universitetas įkurtas 
1908 mt. Jame studijuoja 16821 stu
dentas, Filipiniečių jaunimas labai 
veržiasi į mokslą ir nemažas nuošim
tis lanko universitetus arba kitas 
aukštesniąsias mokyklas.

Manilos miesto susisiekimas 
labai gyvas ir judrus. Labai populiari 
ir pigiausioji susisiekimo priemonė 
- džypai, kuriuos amerikiečiai po 
karo paliko filipiniečiams. Jie juos 
praplėtė, margai nudažė ir jų tūks
tančiai važinėja miesto gatvėmis. 
Automobiliai taip pat daugiausia; 
amerikietiškų firmų .

Karo metu smarkiai subombar
duota Manila atsistatė. Joje daug 
gražių amerikietiško stiliaus valdžios 
pastatų pristatyta. Miesto vaizdas 
naujoviškas, centre švaru ir tvarka 
viešpatauja. Senamiestis sienomis 
apsuptas is' ispanų laikų. Ispanų sti
liaus bažnyčios, mokyklos, konven
tai ir šiandien aiškiai byloja .apie 
377 metus ispanų valdymo įtaką ir 
jų kultūrinį įnašą Filipinų tautai. 
Būdingas Manilos miesto kiniečių 
kvartalas su siauromis gatvėmis, 
krautuvėmis ir viešbučiais. Šioje 
miesto dalyje mažiau švaros ir 
tvarkos.

Esant amžinai karštam klima
tui, čia žmonės gatvėse gyvena .Tai 
yra ryšku priemiesčiuose. Ant ša-

knygutėje "Skilčių Sistema" Skilčių sistema duoda pil
nos nepriklausomybės kiekvienai skilčiai. Paruošimą į 
2-ro ir 1-mo pat. laipsnių egzaminus atlieka skilti- 
ninkas per skilties sueigas. Skilties sueigos yra daro
mos nuošaliai nuo kitų draugovės narių, tik skiltininkui 
ir jokiu būdu ne draugininkui vedant.Taip pat stovyk
loje skiltis yra nepriklausoma: ji stovyk
lauja savo palapinėje nuo šaliai nuo kitų 
skilčių, pati paruošia valgį tik sau ir bend
rai veikia savo asmeniška iniciatyva.

Ta sistema iš tikro nemažina draugininko darbo ir 
nepašalina draugovės lojalumo ir vienybės. Drauginin
kas moko savo skiltininkus, jis juos ruošia per ilgus me

nesius, tiek prieš juos duodant draugovei, pavedant 
jiems skiltis, tiek po to, jiems dirbant su skiltimis. 
Dar ir tada, kai draugovė yra atostogose, draugininkas 
turėtų sykį per metus skiltininkams duoti porą savaičių 
specialių kursų. Draugininkas pirmininkauja savaiti
niams dr-vės vadijos posėdžiams. Tai draugovės vadija 
valdo draugovę: jis susideda iš skiltininkų irpaskiltinin- 
kių ir susirenka sykį per savaitę. Vienas skiltininkų per 
tuos posėdžius sekretoriauja. Čia yra sprendžiami visi 
draugovės reikalai. Draugininkas kiek galint daugiau 
leidžia daryti patiems skautams.

(bus daugiau)
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ligatvių prekiaujama, verdama ir 
net valgoma. Krautuvėse reikia 
derėtis, nes pamatę užsieniečius 
krautuvininkai labai užsiprašo. Ga
lima už prekes dvigubai, trigubai 
permokėti, jei nesiderama.

Rytojaus dieną žymesnieji Ma- 
nilos laikraščiai ir džiamborės laik
raštis "Balita" aprašė kaip mes, eg- 
zilai skautai, pagerbėme didvyrį 
Rizal ir pirmuose puslapiuose at
spausdino mūsų nuotraukas. Kai ku
rie laikraščiai, k. a. "Manila Bulle
tin" atspausdino net spalvotas nuot
raukas pirmame puslapyje. Sis mūsų 
kuklus tautinio didvyrio pagerbimas, 
uždedant gėles prie jo paminklo, 
sukėlė didžias simpatijas filipiniečių 
tarpe egzilų skautams. Filipiniečiai 
ir kitos Azijos tautos, neseniai pa
čios tapusios nepriklausomomis vals
tybėmis, labai užjautė mus ir kur 
tik galėdamos reiškė mums simpati
jas ir rodė nuoširdumą.

6. DŽIAMBORE UŽDARANT.
Sekmadienį, liepos mėn. 26 d. 

buvo džiamborės pabaigos diena. 
Nuo pat ryto visose pastovyklėse ir 
visokių religijų buvo laikomos pa
maldos: katalikų, anglikonų, budis
tų, žydų, muzulmonų, protestantų. 
Gana iškilmingos pamaldos įvyko 
didžiojoj arenoj 7 vai. ryto. Buvo 
laikomos pontifikalinės Sv. Mišios, 
celebruojant apaštališkam nuncijui 
Salvatore Sijno. Jam asistavo daug 
aukštų filipiniečių dvasininkų, gie
dojo kunigų seminarijos ir berniukų 
chorai. Giesmių giedojimas buvo 
aukšto lygio ir sudarė iškilmingą nuo
taiką. Į šias pamaldas buvo susirin
kę šimtais dvasios vadovų, aukštų 
sąjungos pareigūnų ir pilnutėlė aikš
tė, sutalpinusi kelis tūkstančius 
skautų, įvairių tautų , katalikų.

Nuo pat ryto minių minios lan
kytojų užplūdo stovyklą. Kiekvieno 
filipiniečio troškimas buvo pamatyti 
džiamborę ir jon suskridusius iš viso 
pasaulio skautus. Pakelta nuotaika 
vyravo visose pastovyklėse, dainos 
ir skautiški šūkiai aidėjo kalvotame 
skautų miestelyje. Po pietų visi 
stovyklos dalyviai sujudo ir būrėsi 
užbaigos atsisveikinimo paradui. 
Jame visi skautai dalyvavo, kaip 
skautų džiamborėse priimta, be sa
vo tautinių vėliavų, ne tautiniais 
vienetais, bet mišriai pastovyklė- 
mis. Orkestrams grojant sugužėjo 
12. 000 skautų į didžiąją aikštę. Vi
sų dalyvaujančių tautų vėliavos iš
kilmingai plevėsavoprie savo stiebų, 
jų tarpe ir mūsoji trispalvė. Arenoje 
matėsi aukšti Filipinų valstybės ir 
Skautų Sąjungos pareigūnai, Tarp
tautinio Biuro ir Komiteto nariai,

Filipiniečių pastatyti bokštai

visa eilė aukštų užsienio svečių. Už
daromąjį žodį tarė Britų Imperijos 
Vyriausias Skautininkas Lord Rowal- 
lan. Jis pasidžiaugė, kad skautų į- 
kūrėjo Baden Powellio idėja vis dau
giau paplinta pasaulyje, ypač ma
lonu, kad ir tolimuose Rytuose skau- 
tybė taip pat suklestėjo ir pirmą kar
tą Azijos žemyne įvyko ši X-toji 
Pasaulinė Skautų Džiamborė. Ta 
proga jis įteikė aukščiausią Britų 
Imperijos skautišką Sidabrinio Vilko 
ordiną Filipinų Skautų Sąjungos pre
zidentui Jorge Vargas. Jis atsidėko
damas apdovanojo Lordą Rowallan 
didžiule filipiniečių tautos vėliava. 
Jau per iškilmingas Šv. Mišias Jo 
Eminencija Msgr. Salvatore Siino, 
apaštališkasis nuncijus Filipinams, 
paskaitė popiežiaus Jono XXIII-jo 
gražų pasveikinimą. Uždarant džiam
borę, dar kalbėjo Jorge B. Vargas, 
Filipinų Skautų Sąjungos Preziden
tas ir Vyriausias Skautininkas Jose 
A. Panlilio, stovyklos direktorius, 
Prudencio Langeauon, stovyklos še
fas ir kiti. Džiamborės uždaromąjį 
invokaciją paskaitė Rev. Gomelio 
M. Ferrer, vyriausias protestantų 
grupės kapelionas.

Baigiantis uždarymo apeigoms, 
vyriausias laužavedys Antonio Caron 
garsiai sakė skauto įžodį, visi kiti 
dalyviai garsiai kartojo, saliutuoda
mi įžodžio žodžius kiekvienas savo 
gimtąją kalba. Po to sekė delegaci
jų apdovanojimai. Stovyklos skydą 
priėmė ir egzilų skautų vyriausias 
vadovas v. s. dr. V. Čepas. Džiam
borės vėliavą nuleidžiant visi da
lyviai įspūdingai sugiedojo šios 
X-sios džiamborės himną, kurio ai
das atsimušė Makilingo kalno at
šlaitėse ir nuaidėjo paskutinį kartą 
Lagūnos ežero bangomis.

įvairiems šūkiams aidint ir dai
nų garsams skambant, tūkstančiai 
fetrų ir bambukinių skyrelių mėto
mos skrido aukštyn. Garsingi valia
vimai, tvirti rankų paspaudimai ir 
nuoširdūs atsisveikinimai.

įvertinant mūsų delegacijos da
lyvavimą šioje džiamborėje, tenka 

iškelti šluos faktus. Mes padarėme 
žingsnį pirmyn lietuvių skautų ir 
Lietuvos propagavime pirmą kartą 
Azijos žemyne. Egzilai skautai, 
būdami neregistruoti Tarptautiniame 
Biure ir nepripažinti, turi pavartoti 
didžias pastangas įrodyti, kad lietu
viai skautai ir kiti egzilai skautauja 
ir turi tokio pat lygio organizacijas, 
kaip ir registruotosios. Savo didelėm 
pastangom sutirpde šaltumo ledus. 
Jau vos tik atvykus džiamborėn, Eg
zilų Skautų Tarybos Užsienio Reika
lų sekretorius estas Thomas Ronay 
turėjo pasikalbėjimą su Tarptautinio 
Biuro Direktorium. Atvykus v. s. dr. 
V.Čepui iš Amerikos, jis kaip vy
riausias Egzilų Skautų Tarybos bei 
egzilų skautų delegacijos vadovas 
turėjo du išsamius pasikalbėjimus 
su Tarptautinio Biuro Direktorium ir 
Tarptautinio Komiteto nariais. Tenka 
pabrėžti, kad įvyko radikalus vie
šosios nuomonės pasikeitimas mūsų 
naudai. Ankstyvesnėse džiamborėse 
savo vėliavas iškeldavom pastovyk
lėse, parado metu mūsų tautinę tri
spalvę panešdavo amerikiečių skau
tininkai arba Liechtensteino Princas. 
Kartais ir patys nešėme kitų egzilų 
skautų vėliavą. Bet centrinėje are
nos aikštėje ji nebuvo iki šiol kelia
ma, nes formaliai lietuvių skautai 
nėra Tarptautinės Skautų Konferen
cijos nariai. Šiais metais Filipinuo
se įvyko staigmena: savo tautinę 
vėliavą turėjome pastovyklėje iš
kėlę, ją nešėme atidarymo parade 
ir PIRMĄ KARPĄ JI SUPLEVĖSAVO 
DIDŽIOSIOS AIKŠTĖS VĖLIAVYNE 
nuo mūsų nepriklausomybės neteki
mo laikų.

(Pabaiga)
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PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO 
GLOBOS KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

Mums, žemiau pasirašiusiems, ten
isą didi garbė, o taip pat ir didi pa
reiga rūpintis Čikagos Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto moraliniu ir 
medžiaginiu išlaikymu.

Kad Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas, kuris išaugo iš Aukštųjų Pe
dagoginių Lituanistikos Kursų, galė
tų ir toliau sėmingai augti ir atlikti 
užsibrėžtus lituanistinio švietimo už
davinius, jis reikalingas visų lietuvių 
dėmesio ir sutelktinės paramos.

Ką duos Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas?

Svetur atsidūrusi lietuviškoji švie
suomenė, nūdien kultūrinį gyvenimą 
kurianti ar jam vadovaujanti, metas 
iš meto natūraliu būdu mažėja ir 
nyksta, o tuo tarpu jau antras trem
ties dešimtmetis eina, kai retėjančios 
šviesuomenės eilės maža bepapildo- 
mos. O kas bus dar po dešimties me
tų ir tolimesnėje išeivijos aeityje?

Gyvajai lietuvybei ugdyti, tauti
nei musų kultūrai kurti, kultūriniam 
gyvenimui vadovauti reikia šviesuo
menės prieauglio: lituanistinėms mo
kykloms mokytojų, organizacijoms 

vadovų su gilesniu lituanistiniu pasi
ruošimu, kokį ir teiks Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas.

Instituto Globos Komitetas, pradė
damas savo darbą, pirmiausia krei
piasi į lietuvių akademinį jaunimą, 
lankantį vietines aukštąsias mokyk
las, prašydamas nuoširdžiai susido
mėti lituanistinėmis studijomis, ski
riant ir joms nors dalelę savo ener
gijos ir laiko. Mes žinome, kad pro
fesinis pasiruošimas gyvenimui iš 
studentijos reikalauja daug įtempto 
darbo ir daug lėšų, kad idealisti
nėms studijoms maža belieka laiko ir 
pinigo; bet gyvieji pavyzdžiai rodo, 
jog ryžtingam jaunimui tos kliudan
čios aplinkybės nėra nenugalimos. 
Štai ir dabar Institutą lankančių 
klausytojų tarpe yra 20 studentų.

Kreipiamės į vyresniąją visuome
nės kartą, su didžiu dėkingumu mes 
prisimename tuos realiuosius patrio
tus, kurie pinigais jau yra parėmę šį 
Institutą lankančią studentiją. Insti
tuto užuomazgai, Aukštiesiems Ped. 
Lituanistikos Kursams, vyresnioji 
karta sudėjo tiek pinigų, kiek tuo 

tarpu ir reikėjo.
Tad, džiaugdamiesi gyvu jaunosios 

kartos idealizmu ir realaus patrio
tizmo buvimu mūsų visuomenėje, Pe
dagoginio Lituanistikos Instituto 
globos tarnybą mes pradedame su 
šviesiu ir viltingu žvilgsniu ateitin, 
tikėdamiesi, jog mūsų akademinis 
jaunimas uoliai lankys Instituto pa
skaitas, o visuomenė teiks jam rei
kalingą finansinę paramą.

Dr. P. Daužvardis
Lietuvos Respublikos Konsulas.

Br. Krištanavičius
Tėvų Jėzuitų Vyresnysis.

M. Krikščiūnas
Profesorių Draugijos Pirmininkas.

J. Jasaitis
Lietuvių Bendruomenės Čikagos 

Apygardos Pirmininkas.
J. Tamulis

LB Švietimo Tarybos Pirmininkas 
Domas Velička 

Instituto Lektorių Tarybos 
Atstovas.

Čikaga, 1960 m. kovo mėn. 16 d.
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i AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, norėdamas paskatinti jaunimą domėtis lietuviška literatūra, ugdyti ir s 
į ieškoti naujų literatūros talentų, skelbia į

5 JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSĄ

b Laimėtojams skiriamos šios premijos;

j 1. Už geriausią prozos kūrinį - 150.00 dol.
s 2. Už geriausią poezijos kūrinį - 150.00 dol. §
i 3. Už geriausią prozinį rasinį - 150.00 dol. b

Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljetonas, trumpa novelė ar kitas prozos veikalas, savo esme pri- iį 
S klausąs grožinei literatūrai, ir netrumpesnis kaip 2000, bet neilgesnis kaip 8000 žodžių. j
i; Poezijos kūrinys gali būti eilėraštis, ar jų grupė, arba poema epinio, lyrinio ar humoristinio žanro, ne- 
5 trumpesnė kaip 200, ir neilgesnė kaip 1500 žodžių. s
i; Prozinis rašinys turi būti neilgesnis kaip 4000 žodžių. Autoriaus užduotis: originalus minčių dėstymas į 
S apie kurį nors lietuviškos kultūros ar visuomenės pasireiškimo būdą.
5 Premijuoti rašiniai visų pirma bus atspausdinti MŪSŲ VYČIO žurnale, vėliau gali būti kartojami ki- į 
s toje spaudoje. <
s Konkurse gali dalyvauti lietuviai, visokių (išskyrus komunistinių) pažiūrų ir priklausą bet kokiai lie- 
į tuviško jaunimo organizacijoje, o taip pat ir tie, kurie nėra tokių organizacijų nariai, bet jaučia lojalumą b
b Lietuvai ir jos kultūrai, ne vyresni kaip 30 metų. j
b Kūrinių temų pasirinkimas yra laisvas. b
i Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke turi būti nurodyta autoriaus pavardė, var- s
Į; das, adresas ir gimimo data. b
) Rašinius prašoma siųsti Jury Komisijos Sekretoriui Romui Keziui, 130 Hendrix St., Brooklyn 7, N.Y., į
ŠĮ USA. Rašiniai, gauti po 1960 m. rugsėjo 15 d..nebus Jury Komisijos vertinami. Įį
S Jury Komisiją sudaro: Pirmininkas - Dr. Henrikas Lukaševičius, nariai - rašytojai: Nelė Mazalaitė, 
b Stepas Žobarskas, Leonardas Žitkevičius ir Romas Kezys. iĮ
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moša didžioji sciai i
ATLANTO RAJONAS — JAV

Elizabeth, N.J.
® Š.m. vasario mėn. 27 d. sueigo

je, vilk. kand. A. Jarmas ir A. Kas- 
pariūnas davė įžodį. Sueigoje daly
vavo dvasios vadovas kun. J. Pra- 
gulbickas ir pasakė trumpą žodį. Į 
sueigą atsilankė skautų tėvų komi
tetas, vilkiukų ir skautų tėveliai.

Vilkiukui A. Jarmui dr-kas v. si. A.
Bitėnas užris’a kaklaraištį .

• š.m. vasario mėn. 27 d. L. K. 
Šarūno Draugovės skautai ir vilkiu
kai iškilmingai paminėjo 42 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį.

Po vėliavų įnešimo ir dvasios vado
vo kun. J. Pragulbicko maldos, bu
vo sugiedotas Liet. Himnas ir Mari
ja, Marija, pianu akomp. vilk. Gin
tas Kliučinikas.

Vėliau sekė pašnekesiai, kuriuos 
pravedė v.sl. A. Bitėnas, sk. J. Bra
žėnas ir sk. N. Jarmas.

Tarpe pašnekesių muzikinę dalį 
atliko pianinu vilk. G. Kliučinikas ir 
skautas N. Jarmas. Eilėraščius pa
deklamavo psl.psl. R. Bitėnas ir A. 
Bagdonas. Daineles sudainavo visi 
skautai ir vilkiukai bendrai, ku
riems akordeonu pritarė si. V. Bitė- 

nas. Pranešimus ir šūkius pravedė 
psl. R. Petrauskas. Minėjimą — si. 
V. Bitėnas. Salė buvo labai jaukiai 
ir šventiška nuotaika skautų papuoš
ta ir dekoruota.

šį kartą atsilankė nemažai ir skau
tų vilkiukų tėvelių ir mamyčių, nors 
galėjo būti ir daugiau.

Tenka džiaugtis, kad musų skautų 
ir vilkiukų šeima šį pavasarį padi
dėjo. Laukiame prisidedant ir grįž
tančių iš Dėdės Šamo armijos. Rei
kia suaugusių vadovų. Algis.

KANADOS RAJONAS
Hamilton, Ont.

• Kaziuko mugė įvyko kovo 6 d. 
Tuoj po šv. Mišių žmonės sugūžėjo į 
parapijos salę, kur Širvintos tunto 
skautės jau laukė jų. Tik įėjus, de
šinėje salės pusėje, buvo lietuviškų 
rankdarbių parodėlė. Parodėlė at
kreipė visų dėmesį, ir žmonių susi
domėjimas buvo didelis. Tuo pačiu 
skautės įnešė kažką naujo, nes dau
gumas mugių pravedamos be parodė
lių. Taigi ir kitais metais mes tiki
mės tokį parodėlės kampelį turėti 
Kaziuko mugės metu.

Laimės maišeliai, rankdarbiai, tau
tinės vėliavėlės, lėlės ir kt. bema- 
tant buvo išpirktų

Dešrelės su kopūstais, kava ir ežiu
kas, grybai, napoleonai, širdys ir visi 
kiti lietuviški skanėsiai plaukte plau
kė nuo stalų.

Tiek jaunimas, tiek suaugę, atro
do, muge buvo patenkinti, buvo net 
paklausimų, ar kitais metais vėl bus.

Sesės savo darbo nepagailėjo ir 
taip pat gražiai papuošė salės sienas 
— skautiškais ir tautiškais motyvais.

• Širvintos tuntas buvo pakviestas 
sesių latvių vasario 20 d. atšvęsti

Lordo R. Baden-Powell dieną. Iškil
mingos dalies metu pasirodė musų 
jaun. skautės savo sugebėjimais, pa- 
skambindamos pianinu ir pašokda- 
mos Kepurinę ir Lenciūgėlį. Šokius 
paruošė p. Breichmanienė.

• Vasario 16 d. proga į paskilt. 
laipsnį buvo pakelta Jūratės jaun. 
sk. dr-vės adjutante v.sk. kandida
tė E. Bartkutė. R. B.

® š.m. vasario 28 d. Nemuno ir 
Širvintos tuntai turėjo iškilmingą 
sueigą Vasario 16 d. ir šv. Kazimie
ro šventėms atšvęsti. Sueiga įvyko 
parapijos salėje, kurią mūsų gerbia
mas klebonas dr. J. Tadarauskas vi
suomet mielai duoda skautams pasi
naudoti. Sueiga pradėta raportais, 
įsakymais ir jaunesniųjų skaučių įžo
džiu. Keletas Nemuno tunto skautų 
pakelti į vyresniškumo laipsnius, vie
nas iš jų visiems “Sk. Aido” skaity
tojams Hamiltone pažįstamas “Sk. 
Aido” platintojas s.v. Anicetas Povi- 
lauskas. Jis dirba tą sunkų prenume
ratų platinimo darbą ir yra Džiam- 
borės Fondo atstovas.

Po oficialiosios sueigos dalies, vi
siems susėdus bendrai su svečiais, 
pradėta meninė dalis su dainomis, 
kurias įdomiai pravedė br. Adoma
vičius. Pradžioje buvęs tuntininkas 
ps. J. Trečiokas davė pašnekesį apie 
šv. Kazimiero ir Vasario 16 d. reikš-

Dr-kąs vilkiukams aiškina įžodžio
prasmę.

mę mums, kaip skautams. Po jo ke
letą žodžių pasakė ir dvasios vadovas 
kun. dr. J. Tadarauskas. Linksmojoj 
daly gražiai pasirodė p. Breichma- 
nienės neseniai sukurta mažųjų šokė
jų grupė. Tai paukštytės ir vilkiukai. 
Visi buvo sužavėti musų pačių mažų
jų atlikta programa.

Sueigos metu atsirado ir naujų 
kandidatų į skautų ir vilkiukų eiles. 
Po trumpų užkandžių mažieji skirs
tėsi namo, o paaugę liko pasišokti 
paskutinį kartą prieš gavėnią.

Dalis parodėlėsKa- 
ziuko mugės metu . 
Stovi v. sk, L. Ver- 
bickaitė ir tunti- 
ninkė ps. R. Bag
donienė.
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Iškylautojai verda kavą. Nuotr. A. Liškausko

® š.m. kovo 6 d. Nemuno tuntas 
turėjo iškylą į mišką pas lietuvį 
ūkininką apie 25 mylios nuo Hamil
tono. Gaila tik, kad dalyvavo labai 
maža dalis tunto narių. Palikę Ha
miltoną po 9 vai. Mišių, jau 11 vai. 
žygiavome per pusnis į mišką. Kelią 
rodė ir pirmasis brido pats šeiminin
kas ant pečių užsidėjęs dideli kirvi, 
paskui jį išsirikiavę žygiavo broliai. 
Nuvykę į mišką, gavom įsakymą pa
sistatyti iš šakų užuovėją, o tunti- 
tininkas su adjutantu sukūrę laužą 
pradėjo virti kavą. Po keletos va
landų pavargę ir alkani gerai už
kandę ir atsigėrę kavos, kai kurie 
laikėm H pat. laipsnio praktiškos 
programos dalį. Po užsiėmimų per 
pusnynus atgal, kur mielas šeimi
ninkas jau laukė, paruošęs karštos 
kavos ir kojinių džiovinimui virve
les ištiesęs prie karštos krosnies.

Daug nuotykių turėta, ir manom, 
kad sekančioj žiemos iškyloj ne 5 
skautų draugovės skautai, bet visi 
20 dalyvaus. Alp.
London, Ont.

• Londono, Ont. Simano Daukan
to Vietininkija š.m. kovo mėn. 5 d. 
iškilminga sueiga atžymėjo šv. Kazi
miero šventę. Sueiga įvyko šv. Pet
ro parapijos mokyklos patalpose po 
mūsų šeštadieninės mokyklos pamo
kų. Po vėliavos įnešimo brolis vieti
ninkas sveikino išsirikiavusius skau- 
tų-čių židinį, Žuvėdrų skiltį ir Pa
nemunės Miško dr-vę. Sugiedojus 
Marija, Marija, buvo skaitomi įsaky
mai. Iš jų buvo patirta, kad s.v.sl. Al
gis Dragunevičius buvo pakeltas į 
vyresniuosius skiltininkus, o s.v.psl. 
Adomas Kalnėnas i skiltininkus. Vie
nas skautas-kandidatas davė skautų 
įžodi. Vietininkija ir susirinkusius 
svečius sveikino Skautų Bičiulių ir 
Rėmėjų būrelio pirmininkas ponas 
V. Gudelis. Šventei įprasminti žodį 
tarė Simano Daukanto V-jos Tauti
nio Auklėjimo vadovas s. L. Eiman
tas. Iškilmingoji sueigos dalis buvo 
baigta tylos minute ir Tautos Himnu. 
Po to sesės žuvėdros sueigos daly
vius pavaišino arbata ir skanumy
nais.

• London, Ont. lietuvių skautų-čių 
Židinio nariai surengė s. O. Gešven- 

tui ir jo žmonai gražias išliestuves. 
Išvykstančiam broliui Vietininkui 
dėkojo ir židinio vardu gražią dova
ną įteikė Židinio seniūnas s.v.v.sl. 
M. Chainauskas. Jaudinančius atsi- 
sveik.nimo žodžius pasakė Simano 
Daukanto V-jos Tautinio Auklėjimo 
vadovas s. L. Eimantas. Vyr. sesė 
Aldona Pocienė dėkojo s. O. Gešven- 
to žmonai už tai, kad ji tokiam il
gam laikui buvo Vietininkijai “pa
skolinusi” savo vyrą. Jaukioje nuo
taikoje praėjusios išleistuvės įvyko 
sesės ir brolio Chainauskų name.

• Š.m. kovo mėn. 19 dienos suei
gos metu Simano Daukanto V-jos 
Vietininkas s. O. Gešventas atsisvei
kino su Vietininkija. Savo paskuti
niame Vietininkijai žodyje s. O. Ge
šventas dėkojo sesėms ir broliams už 
skautiškąją veiklą ir eitas pareigas 
bei palinkėjo ateičiai prasmingo lie
tuviško skautavimo. Atsisveikinimo 
žodžius tarė s.v.v.sl. M. Chainauskas 
ir LSB Vadijos narys s. L. Eiman
tas, kurie dėkojo iš Londono išvyks
tančiam broliui skautininkui ir palin
kėjo viso geriausio ateičiai. Dienos 
įsakymu naujuoju Simano Daukanto 
V-jos Vietininku buvo paskirtas s.v. 
v.sl. Miras Chainauskas.

• Londono, Ont. skautų-čių Židi
nio pastangomis surinkta 1 garbės 
prenumerata (dr. A. Kaveckas) ir 
20 paprastų “Skautų Aido” prenu
meratų (3 iš jų LSB Vokietijos Rajo
nui). Be to, aukomis “Skautų Aidui” 
buvo surinkta $32,70. O. G.

Torontiečiai laukia iškylos autobuso. Nuotr. St.Dabkaus

Toronto, Ont.
• Kasmet vyr. skaučių draugovė 

švenčia Susimąstymo Dieną, šiais 
metais susitikome su latvėm ir es
tėm. Estės turėjo paskaitėlę, latvės 
pravedė visą ceremonialą, o lietuvai
tės suruošė vaišes. Pasikvietėme tris 
kanadietes skautininkes. Po oficialio
sios dalies pravedėme žaidimus ir 
padainavome. Kanadietės pamokė 
naujų žaidimų ir dainų. Viskas pra
ėjo puikioje nuotaikoje. Skautės pa
geidauja daugiau tokių subuvimų su 
kitom sesėm. Bendradarbiavimas yra 
sveikas dalykas.

• Kovo 5 d. Prisikėlimo parapijos
Šsalėje įvyko Kaziuko mugė. Nuo 
ankstyvo ryto sesės plušosi po salę. 
Darbo daug. 12.30 vai. p.p. pradėjo
me kartu su broliais šv. Kazimiero 
sueigą. Tėv. Paulius papasakojo 
mums apie šv. Kazimierą. Po to įvy
ko laužas su trumpa programėle. Už
baigus laužą, sesės atidarė mugę. 
Žmonės pradėjo lankyti ir žiūrėti ką 
nupirkti prisiminimui iš mugės. Vis
kas buvo pačių sesių rankų darbai. 
Iki 6 v. v. nebuvo kb parduoti, turė
jome uždaryti, nors buvo numatyta 
iki 8 v. v. Skanumynai, tortai, ries
tainiai, širdelės per kelias valandas 
ištuštėjo. Atsilankę nesigailėjo, ne
buvo apvilti. Tikėkime, kad sekan
čiais metais suruošime dar platesniu 
mastu. Sesė Dana.

• Toronto Pietų-Vakarų Rajono 
iškilmingus Auksinio Jubiliejaus pie
tus “Wedgewood” restorane. Daly
vavo apie 150 skaučių vadovių. Sve
čių tarpe buvo esčių, latvių ir lietu
vių skaučių atstovės. Mus, svetimtau
tes, kanadietės labai maloniai pri
ėmė, domėjosi mūsų veikla ir stengė
si užmegzti glaudesnius ryšius. Atro
do, kad kanadietės nori su mumis 
bendradarbiauti, ir gal susidarys pa
lankesnės sąlygos gauti pripažinimą 
mūsų skaučių vienetams. Tad reikėtų 
mūsų skautėms lankytis pas kanadie
tes ir tuo būdu atkreipti į save dė
mesį.

• Lietuvių, latvių ir esčių skautės 
šį rudenį ruoš 50-ties metų jubilie
jų. Jis įvyks Pranciškonų salėje rug
sėjo 18 dieną. Tam tikslui yra suda
rytas komitetas iš trijų atstovių: 
Mrs. Morelia Vilks — latvė, Mrs. 
Hilda Kuutma — estė ir Irena Ulic- 
kaitė. Ta pačia proga bus ruošiama 
skaučių rankų darbų paroda. Tad se
sės, išnaudokite laiką vasaros sto
vyklose, parsiveškit įvairių rinkinių, 
pav., medžių lapų, piešinių, padaryki
te mažą stovyklos modelį arba vėlia
vos pakėlimo aikštelės, suraskite gra-
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žiu medžio šakų (driftwood) orna
mentams ir t.t. Parodykite savo skau
tišką nagingumą ir vaizduotę!

I. Ulickaitė.

VIDURIO RAJONAS — JAV

Chicago, Ill.
• Aušros Vartų tuntas vasario 14 

d. šventė pasaulio skaučių Susimąs
tymo Dieną. Į minėjimą buvo pa
kviestos ir kitų šešių tautybių skau
tės.

• Antrosios Kaziuko mugės rengi
mo komisija šiais metais vėl buvo su
daryta iš tuntininkų-ių s. J. Bobinie- 
nės, s. A. Gasnerienės, s. H. Plauši- 
naitienės, s. P. Nedzinsko, v.v. A. 
Butkevičiaus. Korp! Gintaras pirm, 
jūr.ps. E. Simaičio A.S.S. skyriaus 
pirm. senj. J. Vazbio, Seserijos vadei
vos v.s. dr. J. Aglinskienės ir Bro
lijos vadeivos ps. V. Vijeikio. Spe
cialiems reikalams j komisiją buvo 
pakviesti: mugės komendantu s. v. v. 
s. A. Kerelis, valgyklų komendante 
s. A. Kliorienė, informacijos spaudo
je vadovu jūr. ps.Br. Juodelis ir mu
gės finansų tvarkytojais v.s. A. Ag
linskas ir s. V. Tallat-Kelpša. Muges 
visai rengimo komisijai vadovavo v. 
s. dr. J. Aglinskienė.

• Vyr. skautė Jūratė Izokaitytė, 
buvusi Kernavės skaučių tunto Ro- 
selando dr-vės draugininke, firmos, 
kurioje ji dirba, komandiruota, iš
vyko 6 mėnesiams į Italiją. Sesė Jū
ratė Italijoje vadovaus firmos nau
jų raštinių užvedimui.

_® V.s. dr. Kęstučio Aglinsko namų 
rūsyje puikiai įrengtas jurų skautų 
būklas labai daug pasitarnauja Čika
gos jūrų skautų ir jūrų skaučių 
veiklai. Čia vyksta vienetų sueigos, 
vadijų posėdžiai, atliekami visokiau
si praktiški jūrų skautų darbai. Šių 
patalpų ir jų savininkų dėka jūrų 
skautai ir skautės galėjo tinkamai 
dalyvauti abiejose Kaziuko mugėse 
Čikagoje.

• “Skautų Aidui” paremti visi pen
ki Čikagos skaučių ir skautų tuntai 
aukojo po $10, kaip dovaną iš Kaziu
ko mugės pajamų. Korp! “Gintaras” 
ir A.S.S. Čikagos skyrius aukojo po 
$5. Visa dovana $60 perduota “Skau
tų Aido” administracijai per įgalioti
ni Čikagoje ps. Br. Juodelį. B. J.

m ims
Skyrių tvarko - s. v.v.si.A.Eimantas 
91 King Edward Ave., London, Ontario

• 1959 m. gruodžio mėn. Costa 
Ricoje įvyko Centrinės Amerikos 
ketvirtoji Camporee. Dalyvavo virš 
500 skautų iš Nicaragua, Guatema
la, El Salvador, Honduras, Cuba, Co
lombia, Jamaica, Mexico ir Tarptau
tinės Panamos kanalo zonos.

• “World Scouting” sausio mėn. 
numeryje įdėjo straipsnį apie pašto 
ženklus, kuriais atžymima skautų 
veikla bei svarbesni įvykiai. Jų tar
pe yra ir Lietuvos 1938 m. olimpija- 

dos ženklas, permuštas antspaudu 
“Tautinė Skautų Stovykla”. Taip pat 
tame numeryje pažymėta, kad lietu
vių skautai ir dabar gyvuoja, nors ir 
tremtyje. Dar pridėta, kad dėl poli
tinių sumetimų Lietuvos Skautų Są
junga su keletą kitų valstybių skau
tų sąjungomis nėra TSB narys.

® 1959 m. rugsėjo 11-17 dienomis 
Chilė atšventė savo Skautų Sąjungos 
50 metų gyvavimo sukaktį. Turėta 
stovykla Peldehue.

• Kaip daug kas iš mūsų atsime
na, per vizitą Indijoje “draugui” 
Chruščiovui buvo užrištas skautiškas 
kaklaraištis. Kai prezidentas Eisen- 
howeris lankė Indiją, jam taip pat 
ta garbė buvo suteikta. Tai lyg ir 
būtų pateisinimas anksčiau įvyku
sio nesusipratimo.

• Švedų Skautų Sąjunga panaiki
no rajonines stovyklas, bet jų vie
toje įsteigė tautines stovyklas. 1959 
m. jų turėta šešios. Dalyvavo virš 
8500 skautų.

• 1960 m. gruodžio 29 d. - 1961 
m. sausio 9 d. įvyks Australijos 
Džiamborė Landsdowne, New South 
Wales. Laukiama dalyvių apie 15.000 
iš Australijos, New Guinea, Papua ir 
kitų užjūrio kraštų.

• 1960 m. VII mėn. 20-29 dieno
mis Škotijoje organizuojama Džiam- 
borėtė prie Blair Atholl. Tai gry
nai 14-18 metų amžiaus berniukų 
stovykla.

• 1960 m. liepos 27 d. - rugsėjo 6 
d. Altmuenster, Austrijoje yra ruo
šiama stovykla. Kviečiama visų vals
tybių skautai. Stovyklos mokestis tik 
$9.00 visam laikui.

® Japonijoje taip pat įvyko Džiam
borė, kurioje dalyvavo ir princas 
Akihito. Dalyvių skaičius siekė 
17.500. Svečių tarpe buvo brolių iš 
Australijos, Kinijos, Vokietijos, In
donezijos, Irano, N. Zelandijos. Pa
kistano, Filipinų, Thailando ir Jung
tinių Amerikos Valstybių.

o Pirmieji žingsniai i skautybe 
Brazilijoje buvo pradėti 1910 metais, 
bet tik po keturių metų ši organi
zacija buvo oficialiai patvirtinta. 
Trumpu laiku įsikūrė ir katalikų 
skautai, kurie apėmė jūros, oro ir 
žemės skautų skyrius. Be to, dar įsi
kūrė ir keletas kitų atskirų skautų 
sąjungų.

Pagaliau 1924 m. visos šios orga
nizacijos susibūrė į vieną —- “Uniao 
dos Escoteiros do Brasil” — Skau
tų Sąjungą, kuri tais pačiais metais 
buvo pripažinta Tarptautinės Skau
tų Konferencijos. Jau 1929 m.Brazi- 
lijos skautai gausiai dalyvavo Džiam- 
borėje.

Brazilijos Skautų Sąjunga turėjo 
daug sunkumų. Ji negalėjo veikti sa
varankiškai, nes kraštą valdą sluogs- 
niai diktatoriškai dominavo skau
tus. Nors iš valdžios gautas patvirti
nimas jau 1917 m. savarankiškai 
veiklai, bet tik 1950 metais ši sąjun
ga galėjo lengviau atsikvėpti bei 
pradėti darbą atitinkantį tarptauti
nei skautų programai.

Brazilija turi 60 milijonų gyven
tojų ir jos žemės plotas apima pusę 
viso Pietų Amerikos kontinento. Šis 
kraštas yra dar vystymosi padėtyje. 
Skautų organizacija turi sunkumų 
dėl didelių nuotolių ir susisiekimo 
priemonių trūkumo. Tikimasi, kad 
kai naujoji sostinė — Brasilia — 

bus baigta, šie sunkumai sumažės, 
nes sostinė statoma geografinės Bra
zilijos centre.

Kadangi Brazilija turi didelį pa
jūrį, tai jūros skautai turi gan pa
lankių sąlygų. Brazilijos laivynas 
davė daug reikiamos pagalbos tuo 
atžvilgiu. Oro pajėgų ministerija yra 
daug padėjusi oro skautams.

Naujausiais daviniais Brazilijoje 
yra 11.426 skautai, iš kurių 42% 
skautų, 20% oro skautų, 6% pasy
vių skautų, 2% pijonierių, 11% se
nųjų skautų, 9% skautininkų, 2% 
oro skautų, 17% jūrų skautų. Yra 
manoma, kad šis skaičius nėra pil
nas, nes kaip minėta, dėl susisieki
mo sunkumų daug veikiančių narių 
nėra įregistruota.

Brazilijos skautų uniforma yra 
khaki spalvos, trumpos kelnaitės ir 
fetras. Jūros skautai dėvi mėlynos 
spalvos uniformas ir jūreivių kepu
raitę. Oro skautai turi taip pat mė
lyną uniformą, bet nešioja beretę. 
Vyresniesiems skautams bei skauti
ninkams uniforma nenustatyta, o 
jaunesniesiems skautams yra . pritai
kyta amerikietiško stiliaus uniforma.

1949 metais pritaikytas Gilwelio 
metodas skautų vadovu lavinimui. 
Brazilijos skautai turi 3 lavinimosi 
bei apmokymo centrus, o juros skau
tai naudoja dvi laivyno bazes prakti
kai atlikti bei kursams išeiti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

UŽUOLANKA, Nr. 30 (2), vasaris, 
1960, Lietuvių išeivijos buities, 
dailės ir kultūros mėnesinis žurna
las, 36 psl. Gausiai iliustruotas 
nuotraukomis ir dailininkų repro
dukcijomis. Prenumeratos kaina 
metams $6,00, pusei metų $3,50. 
Adresas “Užuolanka” 6051 So. Ash
land Ave., Chicago 36, Ill.

MŪSŲ VYTIS, Nr. 1, 1960, 36 psl. 
ir viršeliai. Šiame nr. rašo R. Šil
bajoris, T. Remeikis, L. Mockūnas 
ir kt.

BUDŽIU, LSB leidinėlis skautų vado
vams, MV priedas Nr. 1 1960. 
Kruopščiai parinkta mokomoji me
džiaga, perpinta atitinkamomis 
iliustracijomis, 24 psl.

SVEČIAS, Nr. 6 1959, ir Nr. 1 1960, 
Lietuvių evangelikų liuteronų laik- 
rastis

MAGYAR CSERKESZ, vasaris 1960, 
vengrų skautų, laikraštis, 18 psl. ir 
viršeliai.

LIETUVIŲ DIENOS, 1960 m. vasario 
mėn.

LIETUVOS PAJŪRIS, Nr. 1, 8 psl., 
leidžia Mažosios Lietuvos Bičiulių 
D-jos Centro Valdyba Kanadoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖ, Nr. 21, ALB Centro Valdybos 

biuletenis.
PĖDSEKIS, Nr. 1-2, LSS Australi

jos rajono skautų-čių laikraštis, 
šis dešimtmečio numeris gausiai 
iliustruotas rajono gyvenimo nuo
traukomis.

MAGYAR CSERKESZ, kovas 1960, 
vengrų skautų laikraštis, 16 psl. 
ir viršeliai.
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Montreal , Que.

* Neringos Skaučių ir Geležinio Vil
ko Skautų tuntai kovo mėn. 6 d. at- 
s'ventė Sv. Kazimierą. Sv. Misiąs 
atlaikė Kanados Rajono Dvasios Va
das ps. J. Kulbis, SJ. Po Mišių sesės 
pavaišino visus dalyvius skaniais 
pusryčiais, po kurių sekė iškilminga 
tuntų sueiga. Tos dienos proga pri
taikytą referatą perskaitė vyr.sk.M. 
Tauteraitė. Už skautišką veiklą s. v. 
si. G. Vazalinskas buvo pakeltas į 
v.si. laipsnį, o skautas E.Tekutis į 
paskiltininkio. Keletas paukštyčių 
davė įžodį. Po sueigos sekė brolio 
E. Tekučio linksmai pravestas lau
žas su dainomis ir žaidimais.

Po minėjimo Skautų Vyčių Bū
relis perrinko būrelio vadą. Naujas 
vadas, ps. V.Piečaitis, kvietė bro
lius išvystyti stiprią vyčiavime 
veiklą.

* Kovo 25 d. Dr. J. Basanavičiaus 
Skautų Vyčių Būrelio sueigon atsilan
kė "Nepriklausomos Lietuvos” re
daktorius J. Kardelis. Broliai vyčiai

VĖLIAU GAUTOS ŽINIOS

su p. K.Kardeliu įdomiai pasidalino 
mintimis apie sunkius lietuviškos 
spaudos tremties kelius. Prieita iš
vadą: reikia kuo galimai daugiau 
skaityti ir remti savą spaudą.

* Kovo 31 d. Skautų Vyčių Būrelis
turėjo sueigą su į Montrealį atvy
kusiu kun. v. s. J. Vaišniu, SJ.Tėvelis 
Vaišnys savo įdomiu pašnekesiu iškė
lė skautybės idealus ir skautų tikslus, 
pabrėždamas ir tikruosius vyčiavimo 
kelius. A. K.

Worcester, Mass.

* Jūratės d-vės draugininke! J. Viz- 
baraitei pasitraukus išpareigų, nauja 
draugininke paskirta Violeta Matu
levičiūtė, draugovės adjutante, Da
nutė Pridotkaitytė, o Voverų skil
ties skiltininke Rasa Dėdinaitė.

* Į Nevėžio tunto eiles įstojo keturi 
nauji broliai. G. Kazlauskas, A.A- 
domėnas ir F. Karkavičius paskirti 

į DLK Gedimino d-vę ir E, Meilus 
į vilkiukų d-vę .
* Vilkų skilties skiltininkas S. Garsys 
išrinktas krepšinio komandos kapi
tonu steinantiems metams Clasical 
High School.

Aktyvus vadovas DLK Gedimino 
d-vės draugininkas s. v. si. D. Glodas 
išrinktas Phi Sigma Delta fraternity 
prezidentu Clark Universitete.
*■ Atlanto Rajono skautų sporto 
šventė šiemet vėl įvyks Maironio 
Parke Worcesteryje birželio mėn. 
25-26 d,d.
* Šių metų "Skautų Aido" vajus už
baigtas visai gerai. Dr. V. Kudirkos 
skautų vyčių būrelis surinko 64 pap
rastas prenumeratas ir 8 garbės pre
numeratas. Garbės prenumeratoriai: 
Nevėžio tuntas, Neringos vietininki- 
ja, Jonas Pipiras,Kazys Cėsna, ps. I. 
Šimulynaitė, ps.P. Molis, s.v. si. A. 
Pranckevičius ir s. v. E. Markevičius.

Vokietijoje pasilikusiems skau
tams užsakyta 7 "Skautų Aido” pre
numeratos. P. M.

"Skautų Aido" administracija nuoširdžiausiai dė
koja už šias aukas:

1) Londoniškių(Ont. Canada) per rėmėjų
būrelio vadovą p. V. Gudelį............... $32. 70

2) Hamiltoniečių (Ont.Canada) per p.
A. Povilauską .................................... 15.78

3) Torontiškių (Ont.Canada) per ps. V.
Rušą .................................................... 6.00

4) Čikagos: a) Aušros Vartų tunto ........ 10. 00
b) Baltijos Jūros tunto.........  10.00
c) Lituanikos tunto ............ 10.00
d) Juodkrantės tunto ......... 10. 00
e) Kernavės tunto ............. 10. 00
f) Korp! Gintaro............... 5.00
g) ASS Skyriaus.................. 5.00

Be to, keliolika mielųjų "Skautų Aido" skaity
tojų, atnaujindami prenumeratas, aukojo ma- 
ženėmis sumomis. Dėl vietos stokos visų čia iš
vardinti neįmanoma. Visiems reiškiame gilią pa
dėką.

Taip pat pažymėtina, kad Elizabeth, N. J. 
skautai Sv. Kazimiero šventės proga, kaip gerąjį 
darbelį, "Sk. Aidui" sudėjo $1.10.

Dar kartą visiems labai nuoširdžiai dėko
jame.

Šio nr. viršelyje
Šv. Jurgis - lietuvių 

liaudies medžio raižinys

Laimingas stovyklautojas .. . Nuotr. A. Krauso

r-n 9 '' i 9 9 P*(į) H V 'ii v “i

24


	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0001
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0002
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0003
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0004
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0005
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0006
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0007
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0008
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0009
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0010
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0011
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0012
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0013
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0014
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0015
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0016
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0017
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0018
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0019
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0020
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0021
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0022
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0023
	1960-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0024

