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I VIENUOLIKTUOSIUS METUS
Gal jau nebe tokiu plačiu entuziazmu, bet dai 

tebesitęsiančia viltimi pradedame vienuoliktuosius 
savo sunkaus darbo metus Toronte.

Tur būt, jau tokia buvo lemtis, kad “Skautų Ai
das”, netekęs savo tėvynės, kurioje jis buvo uždary
tas tuoj po pirmosios bolševikų okupacijos, Antra
jam Pasauliniui karui pasibaigus, ėmė vėl aidėti 
skautiškajam jaunimui po Britų Karūna. Energingo 
ir žemaitiškai užsispyrusio v. s. Antano Krauso dė
ka jis buvo leidžiamas Detmolde, vėliau August- 
dorfe, Britų vonoje. Susiūbavus emigracinėms vil
nims, jis per Atlantą buvo atneštas į Kanadą, kur 
Rodney, Ont. s. Pranas Enskaitis daugiau savo pri
vačia iniciatyva laikraštį toliau leido, redagavo, ad
ministravo, ekspedijavo. “Skautų Aidui” pirmieji 
žingsniai Kanadoje buvo labai ir labai sunkūs. Tuo 
metu nė didžiausias optimistas netikėjo, kad jis kiek 
ilgiau galėtų laikytis. O apie dešimtį ateinančių me
tų tada niekas nė nesapnavo. Bet tas dešimtmetis 
jau praėjo. Kad jis praėjo ir davė storus komplek
tus savojo periodiškai ir tvarkingai pasirodančio 
laikraščio, ačiū galima pasakyti Torontui, į kurį 
anuometinių vadovų — s. Zigmo Paulionio, LSB Ka
nados Rajono Vadeivos ir v. s. Vlado Šarūno, Kana
dos Rajono Vado — iniciatyva ir darbu jis buvo per
keltas. Ir 1951 mt. sausio mėn. pasirodė pirmasis 
Toronte leidžiamo “Skautų Aido” numeris, reda
guotas v. s. Stepo Kairio, kuris LS Brolijos Kana
dos Rajono Vadijos, laikraštį pasiėmusios leisti, bu
vo pakviestas redaktoriaus pareigoms. Spausdintas 
jis buvo lietuviškoje “Bangos” spaustuvėje ofsetu. 
Šioje besikuriančioje spaustuvėje numeris po nume
rio ėjo mielasis “Skautų Aidas”. Spaustuvės savinin
kas s. v. v. si Jonas Danaitis, jausdamas skautišką pa

reigą, nepaprastai daug neapmokamo darbo įdėjo, 
kad laikraštis galėtų veržtis į priekį vis gražesnis ir 
puošnesnis. Redaktoriui pavyko suorganizuoti redak
cinį kolektyvą. Jame labai daug nusipelnė tada me
no akademijos studentas, dabartinis dail. ps. Vikto
ras Bričkas, šiuo metu meną dėstąs vienoje gimnazi
joje. Bėgo sunkaus darbo naktys, negailėta valandų 
kiekvienam numeriui net po pusiaunakčio, negal
vota apie nuovargį ir sveikatą, tik džiaugtasi kiek
vienu pasirodančiu nauju numeriu. Gal ne vienas 
pašalietis šitokį entuziazmą ir kitais vardais bandė 
vadinti, bet pasiryžėliai perdaug nesidairė į šalis, 
ir darbas šuoliais lėkė. Redaktorius v. s. St. Kairys, 
prisiėmęs LS Brolijos Vyriausiojo Skautininko pa
reigas, eilę metų nešė labai sunkią naštą ir nenuos
tabu, kad pavargo. Nuo 1957 mt. redaktoriaus pa
reigas perėmė buvęs pavaduotojas v. s. C. Senkevi
čius. Darbas tęsiamas. Pavyzdingoje s. L. Eimanto 
vadovaujamoje administracijoje laikraštis stiprėja, 
skaitytojų gretos tankėja. Nėra pagrindo galvoti, kad. 
smunkame žemyn. Tarnaujame, kiek leidžia laisva
laikių valandos, kiek fizinės jėgos gelbsti. Tepade
da Visagalis tęsėti.
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LS Seserijos Vyriausioji Skautininke v.s. Ona Zailskienė. LS Brolijos Vyriausiasis Skautininkas s. Eugenijus Vilkas.

NAUJAS PAREIGAS PRISIIMANT

MIELOSIOS SESES,
Ką tik praėjusiuose Skautų Sąjungos korespon

dentiniuose rinkimuose Jūs, Sesės Vadovės, įparei
gojote mane vėl trejetą metų rūpintis Lietuvaičių 
Skaučių Seserija. Nuoširdžiai dėkoju už pasitikėji
mą. Kiek mano jėgos leis, stengsiuos Jūsų neapvilti. 
Bet tikras pasisekimas, svarbiausia, priklausys nuo 
Jūsų seseriškos talkos.

Daug gražių vilčių ateičiai teikia sesių vadovių 
pasiaukojimas ir jaunesnių sesių užsidegimas skau- 
tauti. Daugumoje vienetų veikla tiesiog žavi: pasi
gėrėtinai palaikomos lietuviškos tradicijos, ugdoma 
meilė lietuviškam žodžiui, lietuviškai dainai ir pa
sakai, meilė ir prisirišimas tėvų gimtajai Žemei, 
skiepijama jaunuose širdyse tauraus būdo bruožai. 
Džiugu, kad tas gražus jaunimo žaismas vyksta tau
tinio auklėjimo ženkle — jaunose širdyse planingai 
kurstoma lietuviškumo ugnis. Garbė šių laikų VAI
DILUTĖMS! Jūs išsaugosite vis ateinančią jaunąją 
kartą nuo nutautėjimo — ir būsite aukso raidėmis 
įrašytos tautos istorijoje.

Kitas naujai vyr. skautininkei malonus reiškinys 
— vyresnių ir jaunesnių sesių parodytas nuoširdu
mas, sudarant Seserijos Vadiją. Vadijos narės, no-

BŪKIM LIETUVIAIS
LSB Vyriausiojo Skautininko žodis

“Sk. Aido” Skaitytojams

Sakoma, kad po dviejų ar daugiausia trijų me
tų šiuo metu statoma didžioji raketa “Saturnas”, 
pakeisianti du erdvių lakūnus ir skrisianti kelionei 
į mėnulį. Žmonės yra puikiai apskaičiavę ir žino, 
kad tokia kelionė užtruktų lygiai penkias dienas. 
Vėliau gi, po kokių penkių ar šešių metų, inžinieriai 
ir mokslininkai spėja, kad jau būsią galima bandyti 
pasiekti Marsą ir kitas planetas.

Ar pažįstate nors vieną erdvių lakūną? Kas žino, 
bet visai galimas daiktas, kad ir kas iš mūsų draugų, 
lietuvių, galės patekti į tų išmiklintųjų, erdvių tyri
nėtojų eilės. Būtų įdomu juk mums visiems paklau
syti, kai jis sugrįžęs papasakotų savo nuotykius. 
Tikriausiai jie būtų paskelbtti “Skautų Aide”. Ko
dėl gi ne?! “Skautų Aidas” juk dabar jau,išgyvenęs 
15 metų tremtyje, gyvuos ir toliau. O mes juk jį vi
sados skaitysim!

Ar jūs pastebėjote, kad mūsų broliai, o sesės ir
gi neatsilieka, vis dažniau pakliūva į žinomiausių 
šio krašto universitetų garbės sąrašus?

Ar žinote, kad mūsų jaunųjų brolių inžinierių 
vardai vis dažniau randami moksliniuose žumaluo-

1

3



rėdamos palengvinti sesių vadovių darbą vienetuo
se, kiek tik sąlygos leis, stngsis savo laisvalaikio me
tu su jais susipažinti betarpiškai ne tik šventėse, bet 
ir darbo sueigose ir ne kaip viršininkės, bet kaip 
patarėjos, darbo medžiagos tiekėjos. Vadijos pata
rimai, darbui medžiaga, nurodymai ir nutarimai an- 
linkraščiu ar Gabijos pavidale pasieks ne tik vieti
ninkes, draugininkes, bet ir skiltininkes ir būrelių 
vadoves.

Šia proga kreipiame sesių vadovių dėmėsi i 
“Skautų Aidą”, “Mūsų Vyti” ir “Skautybės Kelią”, 
kur yra talpinama apsčiai darbui vienetuose geros, 
jau sugrumuluotos, medžiagos. “Skautų Aido” nrenu- 
meravimas turėtų būti kiekvienos sesės, o “Mūsų 
Vyčio” — kiekvienos vadovės ir kiekv'eno vieneto 
garbės dalykas. “Skautybės Kelio” straipsniai tesu
daro iškarpų albumą kiekviename vienete.

Aš pati ir visos Vadijos narės kreipiamės ir j tas 
seses, kurios dėl kokių nors priežasčių iki šiol ar lai
kinai buvote nuo skautiško darbo atitrukusios, kvies
damos išgirsti mūsų ir savo lietuviškos širdies balsą 
ir visu rimtumu jungtis į vieningą seseriška darbą.

Budėkime!
V. S. O. ZAILSKIENĖ.

LSS Vyriausioji Skautininke v. s. O. Zailskienė gimusi 
Letuvoje — Žemaitijoje. Mokiusis Šiauliuose. Pradžios 
mokyklos mokytojos cenzą įgijusi Marijampolėj. Vėliau 
pedagogines žinias gilinusi įvairiuose pedagoginiuose kur
suose ir Vilniaus Ped. Institute. Mokytojavusi Žemaitijo
je, Kaunijoje ir Vilniuje.

Skautė nuo 1931 metų. Jaun. Skaučių dr-kė. Skaučių 
Skyriaus vedėja, tuntinirikė, Il-osios Tautinės Stovyklos 
Pažaislyje Žemaitijos rajono viršininkė. Šia nroga apdo
vanota Lelijos ordinu.’Lietuvių skautų - čių delegacijos 
narė Skautų Džiamborėje Latvijoje (kartu su a. a. pulk. 
J. Šarausku ir Arminaite). Stovyklavusi visose vadovių 
stovyklose, dalyvavusi sąskrydžiuose ir suvažiavimuose 
iki pat pirmos rusų okupacijos. Igyjusi paskautininkės ir 
skaūtininkės laipsnius.

Ingolstadte Vokietijoje skaučių tuntininkė, tuo pat me
tu JAV zonos vadeivė. S-gos ūkio komisijos sekretore, 
LSS Tarybos ir Pirmijos narė, Vyr. Skaūtininkės pava
duotoja, IlI-osios Taut. Stovyklos tautodailės paviljono 
organizatorė. Pakelta j vyr. skaūtininkės laipsnį.

JAV skautjninkių dr-vės dr-kė Čikagoje, VS Pava
duotoja, Tarybos ir Pirmijos narė. Nuo 1954 m. gegužės 
30 d. iki 1958 m. sausio 12 d. Vyr. Skautininke. Apdova- 
nuota Geležinio Vilko ordinu..

Be skautiškų pareigų nemažą dirbusi labdarybės sri
tyje ir spaudoje. “Draugo” suruoštų ir Loyolos Universi
teto globojamų žurnalistikos kursų užbaigimo proga ga
vusi II premiją. Dirba finansinėje įstaigoje. 

se? Gal ir jums teko girdėti iš savo darbdavių, pro
fesorių ir mokytojų pripažinimą, kad mes, lietuviai, 
esame puikūs šio krašto piliečiai. Tikriausia ta pro
ga jie pridėjo, kad mes išsiskiriame nuo kitų savo 
ypatingu darbštumu, pasiaukojimu, sugebėjimais ir 
dažnai nepaprastu pasiryžimu tikslą pasiekti.

Tokie gi žmonės ir tokie šio krašto mylėtojai, iš- 
siklausinėję ir išsvarstą savo mintis, štai, ragina mus 
išlaikyti tą lietuvišką “gyvenimo būdą”, arba “kul
tūrą” plačiąja prasme. Jie surado, ir mes turime 
jiems pratarti, kad šiame turtingame krašte baisiai 
trūksta tokių mokyklų, kurios ugdytų pirmiausia 
pilnutines asmenybes bei.jų kūrybinius polėkius.

Mes gi tokias mokyklas pradedame lankyti jau 
pas savo tėvus ant kelių besėdėdami. Didelį vaid
menį atlieka ir mūsų lietuviškoji skautybė. Ji pa
deda mums dvasia augti tuo metu, kai mes nuo tėvų 
lyg atitrūkstame. Gi, lietuviškos šeštadieninės mo
kyklos moko būtiniausių lietuviams žinotinų daly
kų. Atsiminkime, kad, norėdami pažinti ir suprasti 
lietuvišką “gyvenimo būdą”, turime pirmiausia iš
mokti lietuvių kalbą. Todėl mokykimės.

Bet gyvenimas rodo, pavyzdžių netrūksta, kad 
lietuvių kalbos mokėjimo neužtenka. Lietuviškai gy
venti reikia kai ko daugiau negu vien tik kalbos mo
kėjimo. Mums būtinai reikia turėti tikrą pajutimą 
savo širdyse, kad mes esame lietuviai. Šitą jausma 
turėdami mes, kai reikės, lengvai galėsime išsiskirti 
iš kitų tarpo. Bus lengva tada atsiminti kitos lietu
viškos mokyklos mokomas tiesas ir gyventi lietu
viškai.

Mes, lietuviai skautai, esame visi anksčiau ar vė
liau tą pajutimą savo skautiškame gyvenime įsigyję. 
Daugelis iš musų ji pajutome iškylose, stovyklose ir 
sueigose. Mes tikime, kad skautybės pagalba grei
čiau ir geriau esame supratę ir pajutę norą būti lie
tuviais,Tos tiesos neturime niekados pamiršti.

Todėl visi mes, pradedant nuo jauniausio skilti- 
ninko ir baigiant seniausiu skautininku, turime steng
tis įtraukti kiekvieną lietuviuką į šį puikų, prasmin
gą ir pilnutines asmenybes ugdantį žaidimą, kurį 
mes vedame Lietuvių Skautų Sąjungoje. Tenelieka 
nė vieno lietuvių tėvų vaiko, kuriam nebūtų duota 
progos pažinti lietuvišką “gyvenimo būdą” ir pa
justi norą būti lietuviu.

s. Eugenijus Vilkas, 
LSB VS.

“SK. AIDO” VAJAUS — KONKURSO 
KOMISIJA

S. M. MANOMAIČIUI,
gyv. Bostone, JAV, kaip “Skautų Aido” gar
bės prenumeratoriui ir užsakiusiam 10 “Sk. 
Aido” prenumeratų Vokietijoj esantiems lie
tuviams skautams, kaip ir pernai, ir 1961 me
tais suteikia jam garbės leidėjo vardą.

Taip pat garbės leidėjo vardas suteikiamas 
Atlanto Rajono sesėms, per vadeivę s. A. La- 
buckaitę paaukojusioms “Skautų Aidui” 25.00 
JAV dolerius.

Konkurso Komisija.

LSB VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS 
s. EUGENIJUS VILKAS

Gimęs 1921. III.29 Panevėžyje. Gimnaziją baigė 
Panevėžyje ir studijas pradėjo V. D. Universitete 
1939 metais. Studijas vėliau tęsė Vokietijoje ir jas 
užbaigė 1956 m. Čikagos Illinois Institute of Tech
nology Magistro laipsiniu mechaninėje inžinerijoje.

Į skautų organizaciją Eugenijus įstojo 1931 m. 
Panevėžyje. Ten buvo skautu, skiltininku, vėliau vy
čių būrelio vadu,1940 m. davė Korp! VYTIS pasi
žadėjimą. Nuo 1947 metų Korp! VYTIS skyriaus 
Darmstadt’e pirmininkas, 1949 m. atvyko į Čikagą
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Nepriklausomos Lietuvos Kauno Valstybės Teatre Naujųjų Metų išvakarės. Vidurinėje ložėje buvęs Prezidentas ir skautų 
šefas A.Smetona su Ponia.

ir čia jau pasipylė pareigos, atsakomybė, darbai: 
pirmas skautų vyčių dr-vės draugininkas, “Mūsų 
Vytis” administratorius, 1950 - 1952 m. Korp! Vytis 
Centro Valdybos Pirmininkas, ASS CV Vicepirmi
ninkas, pirmasis Akademikų Skautų Ramovės C V 
pirmininkas, nuo 1957 m. LSS Tarybos narys, 1957 
metais “Mūsų Vytis” vyr. redaktorius, 1958 - 60 m. 
ASS CV Pirmininkas. 1951 m. balandžio 23 d. buvo 
pakeltas i paskautininkus, o 1958 m. balandžio 8 d. 
pakeltas i skautininko laipsnį. 1960 m. išrinktas LSB 
VS ir nuo gruodžio 4 d. tas pareigas perėmė iš v. s‘. 
A. Matonio.

Eugenijaus gyvenimo palydovė jau nuo 1945 m. 
yra akademike skautė, paskautininkė Irena Starevi- 
čiūtė. Jiedu augina gražią lietuvišką šeimą: Gražina 
11 m., Alma 6 m., Vytenis 3 m. ir Regina 9 mėn.

Eugenijus dirba metalų virinimo mašinų statybos 
bendrovėje. Jo pastangomis bei sumanymais buvo 
pastatytos mašinos, kurių pagalba ne viena sunki 
problema ryšium su bombonešio B - 70 statyba yra 
dabar išsprenndžiama. Panašios mašinos yra dabar 
tobulinamos ir toliau vartojamos didžiųjų raketų 
statyboje. Eugenijui tenka tarnybos reikalais važi
nėti po visą Ameriką ir todėl, nors laiko sau mažai 
belieka, jis tikisi galėsiąs dažniau pasimatyti su LSB 
vadovais didžiausiuose JAV miestuose.

LSS RINKIMŲ DAVINIAI
Į LSS Tarybą (bendruoju sąrašu) išrinkti: 1) v. s. K. 

Palčiauskas 79 bal., 2) ps. Gr. Musteikytė 58 bal., 3) v. s. 
Br. Kliorė 56 bal., 4) v. j. s. L. Knopfmileris 56 bal., 5) 
ps. A. Dundzila 54 bal., 6) v. s. J. Vaišnys, S.J. 52 bal.,

Seserijos sąrašu išrinktos: 1) s. S. Stasiškienė 28 bal., 
2) J. Bobinienė 25 bal., 3) ps. R. Tonkūnaitė 25 bal., 4) 
s. J. Aglinskienė 21 bal., 5) s. A. Jagutienė 20 bal., 6) s. 
T. Žukienė 20 bal.

Brolijos sąrašu išrinkti: 1) s. V. Kamantas 61 bal., 2) 
A. Augustinas 49 bal., 3) ps. A. Saulaitis, jr. 48 bal., 4) 
v. si. A. Avižienis 46 bal., 5) ps. T. Remeikis 41 bal., 6) 
ps. V. Kučiauskas 37 bal.

Į LSS Garbės Teismą išrinkti: 1) s. E. Korzonas 96 bl., 
2) s. V. Stasiškis 81 bal., 3) s. St. Gudauskienė 75 bal.,

Į LSS Kontrolės Komisiją išrinkti: 1) ps. E. Zabars- 
kas 91 bal., 2) j. ps. R. Mieželis 59 bal., 3) s. B. Lesevi- 
čiūtė 54 bal.

Į Seserijos Vyriausias Skautininkes išrinkta v. s. O. 
Zailskienė 30 bal.

Į Vyriausios Skautininkes Pavaduotojas išrinkta s. K. 
Kodaitienė 18 bal.

Į Seserijos Garbės Gynėjas išrinkta ps. I. Kairytė 27 b.
Į Brolijos Vyriausiąjį Skautininką išrinktas s. E. Vil

kas 99 bal.
Į Brolijos Vyriausiojo Skautininko Pavaduotoją iš

rinktas j. ps. Br. Juodelis 91 bal.
I Brolijos Garbės Gynėjus išrinktas ps. V. Černius 

46 bal.
Į Rajoną vadus išrinkti: Atlanto JAV Rajono Vadu s. 

V. Nenortas 33 bal., Vidurio JAV Rajono Vadu s. VI. Vi- 
jeikis 41 bal., Australijos Rajono vadu v. s. V. Neveraus- 
kas 10 balsu.
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NAUJAI IŠRINKTŲJŲ LSS 
PAREIGŪNŲ ADRESAI

Seserijos Vyriausioji Skautininke v. 
s.Ona Zailskienė — 1934 S. 48 Court, 
Cecero 50, III.
Seserijos Vyriausios Skautininkės Pa
vaduotoja s. Kunigunda Kadatienė 
— 16228 Haviland Beach, Linden, 
Mich.
Seserijos Garbės Gynėja ps. Irena 
Kairytė — 845 W. 70 St., Chicago, 
Ill.
Brolijos Vyriausias Skautininkas 
s. Eugenijus Vilkas — 12601 S. Ste
wart Ave., Chicago 28, Ill.
Brolijos Vyriausio Skautininko Pava
duotojas j. ps. Bronius Juodelis — 
4200 S. Rockwell Str., Chicago 32, 
Ill.
Brolijos Garbės Gynėjas ps. Vytau
tas Černius — 94 Monee Road, Park 
Forest, Ill.

LSS Taryba
1. s. J. Aglinskienė — 5715 S. Rich

mond Ave., Chicago 29, Ill.
2. s. A. Augustinas — 5621 S. Her

mitage Ave., Chicago 36, Ill.
3. v. si. A. Avižienis — 911 W. 33 

St., Chicago, Ill.
4. s. J. Bobinienė — 1530 S. 49 Ave. 

Cicero 50, Ill.
5. ps. A. Dundzila — 7215 S. Map

lewood Ave., Chicago 29, Ill.
6. s. A. Jagutienė — 7240 S. Tal- 

man Ave., Chicago 29, Ill.
7. s. V. Kamantas — 508 B. 125 St., 

Cleveland 8, Ohio
8. v. s. B. Kliorė — 1407 48 Court, 

Cicero, Ill.
9. v. j. s. L. Knopfmileris — 5749 

S. Carpenter St., Chicago 21, Ill.
10. ps. V. Kučiauskas — 5603 S. Ada, 

Chicago 36, Ill.
11. ps. G. Musteikytė — 7647 S. 

Campbell Ave., Chicago 52, Ill.
12. v. s. K. Palčiauskas — 1324 S.

48 St., Cicero, Ill.
13. ps. T. Remeikis — 1616 S. 49 

St., Cicero 50, Ill.
14. ps. A. Saulaitis jr. — Old Colo

nial Rd., Oakville, Conn.
15. s. S. Stasiškienė — 4422 S. Ar

tesian Ave., Chicago 32, Ill.
16. ps. R. Tonkunaitė — 6240 S. Fai- 

field Ave., Chicago, Ill.
17. v. s. J. Vaišnys, S.J. — 2345 W.

56 St., Chicago 36, Ill.
18. s. T. Žukienė — 7420 S. Camp

bell Ave., Chicago 29, III.

LSS Garbės Teismas
1. s. B. Korzonas — 8531 S. Ken

ton Ave., Chicago 52, Ill.
2. s. V. Stasiškis — 4422 S. Arte

sian Ave., Chicago 32, Ill.
3. s. S. Gudauskienė — 5355 S. 

Francisko Ave., Chicago 32, Ill.

LSS Kontrolės Komisija
1. ps. B. Zabarskas — 2300 W. 23 

St., Chicago 8, Ill.
2. j. ps. R. Mieželis — 71444 S. Sac

ramento Ave., Chicago 32, Ill.
3. s. B. Lesevičiūtė — 7134 S. Ca

lifornia Ave., Chicago, III.

Rajonų Vadai
Atlanto (JAV): s. V. Nenortas — 

29 Babrock St., Hartford 6, Conn.
Vidurio (JAV): s. V. Vijeikis — 

4346 S. Western Ave., Chicago 
9, Ill.

Australijos: v. s. V. Neverauskas — 
36 Donald St., St. Marys, Clo- 
velly Pk., S. Australia.

PAREIGŲ PERĖMIMAS BROLIJOJE

Sąjungos, Seserijos ir Brolijos vadovybės rinkimai 
pasibaigė. Laimėtojai, patenkinti savo populiarumu, pra
deda rūpintis, kiek darbo atseįs ta rinkimuose gauta gar
bė. Pralaimėję visai nesijaudina. Juk ir toks populiarus 
kandidatas j JAV prezidentus Nixon’as pralaimėjo. Nė
ra ko nusiminti. Rinkiminė garbė yra labai nepastovus 
reikalas. Gi naujus pareigūnus spaus vis labiau besun- 
kėją darbai ištisus trejus metus.

... Čikagos aerodrome gruodžio 3 d. iš lėktuvo išli
po su storu portfeliu Brolijos V. S. v. s. A. Matonis. 
Skraido sau, lyg būtų oro skautas. Dvi dėžės Brolijos by
lų bei kitokio popierizmo jau laukė išpakavimo ir perda
vimo naujojo Brolijos V. S. Vilko bute. Ir taip visą šeš
tadienį iki nakties perdavimai, bylų vartimai, patarimai 
ir posėdžiai.

LSB VS s. E. Vilkas ir LSB VSP jūr.ps. Br. Juodelis, prade
dant eiti naujas pareigas, Čikagos Lituanikos tunto su
eigoje. Nuotr. V. Stasiškio

Buvęs LS Brolijos VS v.s. A.Matonis su dabartiniu VS 
s. E. Vilku prieš pat pareigų perdavimą Čikagoje.

Nuotr. L. Knopfmilerio

Sekmadienis. Jaunimo Centro salėje laksto unifor
muoti “Lituanicos” tunto skautai ir juos popietyje pa
keičia žilo plauko ir tįk ką universiteto suolą palikę skau
tininkai ir skautininkės. Atrodo, šį kartą skautininkų - 
kių ramovės pirm. v. s. kun. J. Vaišnys, S.J. panaudojo 
magišką lazdelę Čikagos vadovų-vių sukvietimui. Taip 
gausiai prigūžėjo į erdvias klasės patalpas, kad teko la
bai meiliai sėdėti. Stalai su kavute, pyragais, sumušti
niais, su gėlytėmis, prie kurių skautiškos šeimos tarpe 
dalyvavo ir mieli svečiai Lietuvos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis su ponia, ir skautams remti dr-jos pirm. dr. St. 
Biežis su ponia.

Pareigų perdavimo ceremonijos prasidėjo Brolijos 
V. S. kalba ir pareigų ženklų prisegimu naujam V. S. s. 
E. Vilkui, jo pavaduotojui j. ps. Br. Juodeliui ir Brolijos 
Garbės Gynėjui ps. Vyt. Černiui. V. s. A. Matonis trum-
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pai išvardino dabartinius Brolijos rūpesčius, padėkojo 
visiems bendradarbiams ir lyg gyvąją Broliją įteikė s. 
E. Vilkui naujus Brolijos registracijos sąrašus, pareikš
damas, kad nuo šiol nustoja eiti V. S. pareigas.
• • • •

“Mirė Karalius — Tegyvuoja Karalius!” seniau šau
kė prancūzų tauta, žodį susirinkusiems sesėms ir bro
liams vadovams tarė tik ką valdžią gavęs Brolijos V. S. 
s. E. Vilkas, dėkodamas už pasitikėjimą, pažadėdamas 
dirbt ir neapvilt rinkėjų, o sesėms pažadėdamas glaudų 
Brolijos bendradarbiavimą.

Pobūvio dalyviams buvo pristatyta ir naujoji Seseri
jos V. S. v. s. O. Zailskienė, kuri savo žodyje kreipėsi j 
čia esančias vadoves ir kvietė taip gausiai susirinkti ir 
tada, kai prasidės konkretūs naujos Seserijos vadijos 
darbai.

Konsulas dr. P. Daužvardis, sveikindamas naują va
dovybę, skatino visus daugiau prisidėti prie bendrojo 
darbo, bent pasiunčiant padėkas tiems, kurie pasaulio 
akyse iškelia arba pamini Lietuvos reikalą.

Naują vadovybę sveikindamas, dr St. Biežis pažadėjo 
skautams ir tolimesnę paramą. Brolijos V. S. pavaduoto
jas j. ps.Br. Juodelis išreiškė rinkėjams padėką ir pa
prašė pasitikėjimą tęsti ir tada, kai vadijos darbe pasitai
kys viena ar kita klaidelė. Ta pačia proga dėkojo ir savo 
skautybės mokytojams v. s. K. Palčjauskui, v. s. A. Sau- 
laičiui ir kitiems, kurių suteiktas paruošimas leido paim
ti sunkias pareigas.

A. S. S. vardu kalbėjo pirm. s. E. Korzonas, linkėda
mas sklandaus darbo ir pats su visais akademikais paža
dėdamas į tą darbą įsijungti. V. s. K. Palčiauskas savo žo
dyje abiems vadovybėms palinkėjo būti veiksmingoms ir 
eiti tvirtu, laimingu žingsniu. Skautinjnkių dr-vės vardu 
naująjį Brolijos V. S. sveikino s. J. Abelkienė ir įteikė iš 
Lietuvos atvežtą gintarinę lelijėlę.

Visą pobūvį labai linksmu stilium pravedė naujas Vi
durio Rajono Vadas s. V. Vijeikis, skautų vardu įteikda
mas prisiminimui knygą “Lietuva, mano tėvų žemė” bu
vusiam Brolijos V. S. v. s. Aleksui Matoniui.

LSB VYRIAUSIOJO SKAUTININKO
LAIŠKAS “SKAUTU AIDUI”

MIELAS SKAUTŲ AIDO REDAKTORIAU,
Naujus Metus pradedame su didelėmis viltimis. Bet 

mes jokiu būdu nepamiršime, kad daug kas priklaucys 
nuo mūsų visų darbštumo, sumanymų ir vėjo gėrio pu
sėn.

Buvęs LSB VS v.s.A.Matonis apdovanojamas Čikagos jūrų 
skautų ir skaučių. Dovaną įteikia jūr. ps. A. Butkevičius - 
Baltijos Jūros tunto tuntininkas ir s.A.Gasnerienė - Juod
krantės tunto tuntininkė.

Nuotr. L.Knopfrnilerio

“Skautų Aidu” visados gėrėjuosi ir didžiuojuosi. Yra 
pagrindo, nes gaunu ar peržiūriu daugelį kitų tautybių 
skautų laikraščius.

Naujų Metų proga ir kartu 15 m. tremtyje gyvavimo 
proga sveikinu Jus, mielas “Skautų Aido” redaktoriau, 
ir prašau perduoti geriausius linkėjimus visam “Skautų 
Aido” redakciniam kolektyvui.

Teverčia ’’Skautų Aidas” vis naujus lapus, pilnus jau
natviško entuziazmo, taikos ir skautiškos meilės lietuviui. 
Visiems bendradarbiams, seniems ir naujiems, irgi šir
dingai ačiū.

S. Eugenijus Vilkas.
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TRIJŲ IŠMINČIŲ PAVYZDŽIU
ALFA SUŠINSKAS

Sausio mėn. 6-tąją dieną Katalikų Bažnyčia savo 
liturgija mini istorinį faktą, kada, Sv. Mato Evan
gelisto pasakojimu, trys tolimos, nežinomos rytų 
šalies išminčiai atvyko į Betliejų Kūdikėlio Jėzaus 
aplankyti ir Jo pagarbinti.
Be šios pagrindinės, religinės prasmės, šis įspūdingas 
evangelinis pasakojimas dar turi ir antrinę prasmę, 
būtent: siekiant pažinti tiesą, neturi būti bijomasi 
jokių vargų ir kliūčių; be to, pažintąją tiesą reikia 
priimti su meile ir reikia jos gyvenime laikytis, pa
gal ją tegyvenant.

Iš tikrųjų, tiesos bejieškant, tenka nenusigąsti 
erškėčiuoto kelio, vedančio į Tiesos Žvaigždę.

Tiesos meilė ir jos jieškojimas niekuomet nėra pa
senęs dalykas. Kiekviena tiesa yra amžina, ir jos 
jieškojimas niekuomet nepasibaigia žmonėse.

Tiesa yra brangi vertybė, todėl ir kelias į ją daž
niausiai esti sunkus, reikalaująs daug vargo, o nere
tai net ir kančios.

Iš visų tiesų pati brangiausioji ir vertingiausioji 
yra Išganytojo Jėzaus Kristaus paskelbtoji evange- 
linė tiesa. Ją pirmieji savo krauju aplaistė nekaltieji 
berniukai, Erodo išžudyti tik dėl to, kad jis tikėjosi 
kartu su jais sunaikinsiąs ir patį Kūdikėlį Jėzų.

Prasidėjo pirmieji krikščionybės amžiai. Apašta
lai Kristaus paskelbtąją tiesą taip pat aplakstė savo 
krauju, mirdami kankiniais. Pirmieji krikščionys, gy-

Lituanikos skautų tunto Čikagoje tuntininkas s. Pr. Ne
dzinskas, perduodamas tuntininko pareigas s. V. Lesniaus- 
kui, perduoda ir tunto vėliavą.

Nuotr. L. Knopfmilerio

vendami Kristaus tiesos meile, kentėjo kalėjimuose 
ir tūkstančiais buvo nukankinti tik dėl to, kad Kris
taus tiesa jiems buvo brangesnė už jų pačių gyvybę.

Ir taip per visus amžius iki mūsų laikų milionai 
krikščionių pasirenka verčiau kankinių mirtį, negu 
atsisakyti Kristaus tiesos.

Ogi tie siaubingieji mūsų laikai! Niekada nebu
vo taip baisiai ir žiauriai puolama Kristaus tiesa, 
kaip mūsų laikais. Juk dar niekada nesiliejo tiek 
daug krikščioniškojo kankinių kraujo, kiek šiame ko
munistiniame laikotarpyje raudonosios vergijos pa
grobtuose kraštuose... Ir tik dėlto, kad milionai 
žmonių laikosi Kristaus tiesos ir nepasiduoda bru
kamajam komunistiniam melui.

Norint siekti, jieškoti tiesos ir jos laikytis, pir
miausia reikia turėti gerą valią. Pikta žmogaus va
lia ir sugedusi jo širdis pažintos bei pasiektos tiesos 
nemėgsta ir jos nesilaiko; piktos valios ir sugedusios 
širdies žmogus dažnai net kovoja su pažintąja tiesa, 
kuri jam prikiša jo nerangumą.

Mus žavi Kristaus tiesos kovotojai. Jie yra dva
sios milžinai. Tačiau vien žavėtis bei gėrėtis jais 
yra permažas dalykas: kiekvienas iš mūsų turime 
ir įsijungti į jų eiles, kad tuo ir mes atliktume savo 
pareigą šiai tiesai.

Geros valios krikščionis visur sutinka progų, ku
riomis jis gali pasireikšti kaip Kristaus tiesos kovo
tojas.

MŪSŲ VYTIS — skautiškos minties žurna

las, kartu su priedu skautų vadovams BUDŽIU. 

Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Susipaži

nimui du numeriai siunčiami nemokamai. Ra

šyti: A. Dundzila, 2609 W. 69 Str., Chicago, 29, 

Ill. USA.

Deja, ne kartą pasitaiko, kad krikščionis tenori 
vien naudotis Kristaus malonėmis, bet dėl Jo tiesos 
kovoti ir kentėti — nesiryžta ir net bijo. Kitais žo
džiais betariant, toks krikščionis viską nori gauti iš 
Kristaus, o Jam nieko jis nenori duoti...

Varginga trijų išminčių kelionė į Betliejų, kad 
ten Kūdikėliui Jėzui jie nusilenktų, yra šviesus ir pa
mokąs pavyzdys visų laikų žmonėms, iš kurių dau
gelis nemėgsta tiesos ir dėl jos neparodo nė ma
žiausio pasiaukojimo. Krikščionis, nekovojus dėl Kris
taus ir nenorįs prireikus dėl Jo kentėti, nėra tikrasis 
krikščionis.

Kristaus tiesos meilė įpareigoja mus ne vien Jį 
mylėti, bet ir dėl Jo kentėti, kai to iš mūsų pareika
lauja mūsų tikėjimas.
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MŪSŲ SKAUTUOS REIKŠMĖ LIETUVYBEI
DR. STEPONAS BIEZIS

Pastaruoju dešimtmečiu mūsų jaunimas plačiai 
ir organizuotai reiškiasi. Mes turime Lietuvių Stu
dentų Sąjungą su jos padaliniais, platų lituanistikos 
mokyklų tinklą, Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komi
tetą su plačiai išsišakojusiais skyriais, daugybę cho
rų ir šokėjų vienetų ir 1.1. Tačiau gausiausia ir dau
giausia išpopuliarėjusi mūsų lietuviško jaunimo da
lis bus mūsų skautija, kuri neabejotinai pirmauja 
lietuvybės požiūriu. Kasmet šisai organizuotas jau
nimas skaičiumi vis daugėja ir lietuviška dvasia vis 
stipriau persiima.

Sis mūsų jaunimas yra doras, drausmingas, krikš
čioniškas ir ypatingai pažymėtina, kad jis gyvena 
lietuviškoje dvasioje, kas duoda ne tik stiprių vilčių 
lietuvybės čia išsilaikymui, bet ir jo augimui. ŠĮ 
laikotarpi be perdėjimo galima tikrai pavadinti lie
tuvybės renesansu, nes dar niekuomet mūsų išeivi
jos istorijoje nėra buvę tokio plataus ir rimto lietu
viško jaunimo sąjūdžio, kokį dabar turime. Tačiau 
besigėrėdami šiuo mūsų jaunimu rimtai apsižiūrė
kime, kad tai nebūtų tik momento džiaugsmas, kuris 
gali išnykti pirm negu rimtai susivoksime. Tikra- 
sai klausimas pareina, ar šis jaunimas ilgai bus mū
sų, ar šio subręstančio jaunimo, jau spėjusio sukurti 
šeimas, ir dar sukursiančių savąsias, vaikai taip pat 
bus lietuviai?

Kai kam gal atrodys net naivu, kad iš viso ke
liu šitokį klausimą. Nusikeikime į mūsų išeivijos is
toriją tris, keturis ir penkis dešimtis metų ir pažiū
rėkime ką faktai sako. Ta senesnioji išeivija, net 
apie- 30 kartų skaitlingesnė už dabartinius naujaku
rius, irgi turėjo savo skaitlingą jaunimą, kuris irgi 
reiškėsi savotiškais susibūrimais ir lietuviškoje dva
sioje. O kiek mes jo dabar, šiandien beturime, kuri 
būtų galima pavadinti jaunimu palaikančiu lietu
vybę?

Ko ne viso jo netekome ir jo netekome nesugrįžta
mai, jis mūsų lietuvybei amžinai yra dingęs. Kodėl 
tas mūsų buvęs jaunimas visiškai nutautėjo, ati
truko nuo lietuviškojo kamieno, čia neturiu tikslo 
leistis į aiškinimus. Visgi faktas pasilieka faktu, kad 
senesnioji ateivija neteko savo jaunimo kaip lietu
vybės išlaikymo ir ugdymo.

Ar dabartinis organizuotas jaunimas, kuris veik 
išimtinai susideda iš naujakurių, kurių bent dalis 
savo pirmuosius metus gyveno savo tėvynės atmos
feroje nutautės? O šio jaunimo tėvai išimtinai buvo 
savo žemelės šeimininkai. Iš šio galima tikėtis di
desnio. patvarumo ir stipresnio prisirišimo prie lie
tuviško kamieno. Tai viena. Antra. Dabartinis mū
sų jaunimas yra stipriai organizuotas, turįs patyru
sius vadovus, kurie ir dabar jau ruošia sau pavaduo
tojus — įpėdinius. Sis svarbusis reiškinys laiduoja 
ilgesnį tęstinumą, kuriam mielai norėtume įtikėti. 
Tačiau yra dar kita, ypatingai svarbi sąlyga mūsų 
jaunimui bujoti. Tai mūsų visuomenės jo nuošir
dus įvertinimas, kurį galime jam parodyti įvairiais 
būdais, kaip tai: gausiai lankant jų viešus pasirody
mus, paskatinimais, patarimais ir ypač medžiagine 
parama, be kurios jaunimo organizacijos nepajėgia 
ir negalės išsilaikyti. Šitai visa priklauso nuo mūsų 
geros valios ir tikro noro jaunimą išlaikyti lietuvišku.

REMKIME LIETUVIŠKĄJĄ SKAUTIJĄ
Iš viso organizuoto jaunimo, skautija bene ima 

pirmaujančią vietą. Pati skautybės idėja ir praktiš
kai per 50 metų patikrinta programa nuo pat mažų 
dienų vaikučius drausmingai augina ir dorovėje 
auklėja. O mūsų lietuviškoji skautija mums ypatin
gai reikšminga, kad ji taipgi auklėjama lietuviškoje 
dvasioje, kas duoda tvirto pagrindo tikėtis lietuvy
bės išlaikymo ir jos ugdymo. Iš pat mažens yra leng-

.Aušros Vartų tunto Čikagoje Žibučių dr-vė: iš kairės D. tapatins- ' ' .
kaitė, D. Eidukaitė, G. Maleckaitė, D. Karužaitė, S.Dailidkaitė , -
V. Sabaliūnaitė, A. Sakaiiauskaitė, V. Dailidkaitė, D. Aukštuo
lytė, J. Eidukaitė, D. Gelažiūtė, B. Aukštuolytė, V. Sparkytė, adjutante R. Milkovaitytė, draugininke D. Jankauskaitė.
Priekyje sėdi R.Maleckaitė. (Ziūr. laišką redakcijai, psl. 28.) Nuotr. L.Knopfmilerio
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Nauja tuntininkė ir Clevelande - ps. M.Kižienė su bu
vusia ps. N. Mockuviene. Sėkmės naujajai!

Nuotr. VI. Bacevičiaus

viausia įkvėpti lietuvybės meilę ir pasilikti ištikimu 
lietuviškai kultūrai. Lietuviškoji skautija, galima 
drąsiai pasakyti, yra patsai tvirčiausias pagrindas 
lietuvybės išlaikymui ir ugdymui, kuri žymiai padės 
laimėti sunkią kovą už Lietuvos išlaisvinimą.

Užtat ji remtina visais galimais būdais ir prie
monėmis. Rėmimas privalo būti praktiškas ir siekiąs 
ilgiems laikams, nes pati skautija pasiruošus ilgam 
gyvavimui. Tasai rėmimo darbas, žinoma, priklauso 
nuo vietos sąlygų ir galimybių. Čikagoje, pvz., šis 
darbas atliekamas sekamai: prieš kurį laiką skauti- 
jos vadovybės pageidavimu ir raginimu įsikūrė Či
kagos Lietuvių Skautams Remti Draugija, repre
zentuojanti įvairias organizacijas. Jos vienintelis 
tikslas moraliai ir medžiaginiai padėti skautams — 
ėms visiškai nesikišant į jų vidujinę santvarką ir 
veiklą. Iki šiol ši Draugija, p. Prano Rako padova
notoje 80 akių didingais ąžuolais apaugusioje sto
vyklavietėje, jau pajėgė pastatyti sandėlį, pilnai 
įrengtą virtuvę su šaldytuvu, karštu ir šaltu bėgan
čiu vandeniu ir 1.1., išgręžė šulinius, įvedė elektros 
šviesas ir kitokius įrengimus. Ši programa dar toli 
neužbaigta, bet laipsniškai prie to einama. Netrukus 
ši patogi ir patraukli stovyklavietė bus visiškai ap
rūpinta net keliems šimtams skautų ar šiaip jauni
mui stovyklauti. Svarbiausia tai, kad ši stovyklavie
tė yra nuosava, kad nereikės kur bet kokios prie
glaudos jieškoti ir svetimos malonės prašyti. Kai tu
ri nuosavą pastogę, tai .tvirčiau jautiesi, kas kelia 
entuziazmą. Be to, Draugija pajėgė skirti stambias 
sumas paskiriems tuntams jų vidujiniams reikalams.

Linkėtina kievienai kolonijai, kur yra skautų bū
riai, įsigyti nuosavas stovyklavietes su atitinkamais 
skautams remti komitetais ar draugijomis. Jei susi
darytų toks platesnis tinklas, o to visgi reikia siekti, 
tai parama tikrai būtų stipri, pastovi ir be galo 
reikšminga mūsų skautiško jaunimo išlaikymui ii' 
bujojimui.

Skautiją reikia arčiau suvesti ir glaudžiau supa
žindinti su mūsų visuomene, kuri ją iki šiol dar vis 
mažai nepažįsta. Dėl šios priežasties nerandama šil
tesnio atjautimo. Viena iš praktiškų priemonių yra 
vieši skautijos pasirodymai scenoje, kur patys skau
tai - ės pavaizduoja savo skautišką gyvenimą, padai
nuoja, pašoka ir parodėlėmis parodo rankų darbus. 
Šitokiais parengimais - pasirodymais mūsų skautija 
tikrumoje įscenizuotai parodo mūsų visuomenei sa
vo veiklą, savo siekius, gražų auklėjimą, pavyzdin
gą drausmę ir ypatingai lietuviškumą. Šitokie ma
siniai pasirodymai pakutena kiekvieno žiūrovo šir
dį, sukelia lietuvybės jausmą ir neabejotinai skatina 
remti šitokį malonų skautišką jaunimą. Šitokie pasi
rodymai duoda progos pabendrauti visuomenei su 
skautišku jaunimu, vieni kitus arčiau pažinti ir šir
dingai susidraugauti. Tokie vieši pasirodymai be 
dvasinio laimėjimo, dar duoda gerų progų lėšų su
kelti mūsų skautijos išlaikymui. Tai dviguba nauda, 
grindžianti lietuvybės išlaikymą ir jos ugdymą. Lin
kėtina, kad šitokia idėja kuo plačiausiai pasklistų.

Čikagoje Skautams Remti Draugija šitokius vie
šus pasirodymus, pavadintus skautoramomis, jau ei
lė metų suruošė su didžiuliu pasisekimu. Pasiseki
mu laikome gausų visuomenės atsilankymą, jos pilną 
pasitenkinimą programa, kurią atliko vien tik skau
tai - ės, ir sukėlimą lėšų iš pelno.

Pageidautina, kad ir kitos kolonijos ruoštų kas
metines skautoramas ir pasidarytų tradicinis reikš
mingas kolonijos įvykis.

Mūsų skautiją reikia vertinti kaip tikslų jaunuo
menės auklėjimą ir itin reikšmingą priemonę lietuvy-

Labai daug nusipelniusi Toronto skautams-tėms p. Ona In- 
drelienė, žymi visuomenininke, apdovanota Ordinu už 
Nuopelnus. Kanados Rajono Vadeivė p’s. M. Vasiliauskienė 
prisega žymenį "Šatrijos" tunto sueigoje.

Nuotr. St.Dabkaus
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Skyrių tvarko s. O. GES VENTA S , 
1803 So. 51st Avė. , Cicero 50, III.

' 4 .
(Iš “Ideas for Rover - Scouts”)

Sulietuvino ps. JURGIS PRAPUOLENIS

Vyčių vadas, žmogus, kuris, stovėdamas mūsų 
būrelio priešakyje, palieka savo asmeniškus reikalus 
ir pirmoje eilėje mato organizacijos ir narių reika
lus. Žmogus, kuris moka pakelti nusivylimų naštą, 
nepelnytos kritikos eilę, tas, kurį mes gerbiam ir 
mylim, tačiau ne visuomet tinkamai įvertinam.

Atrodo naudinga mums būtų pagalvoti ir atsakyti 
į šiuos klausimus: 

bės išlaikymui bei jos ugdymui. Todėl šiuo malo
niai ir be mažiausių rezervų raginu mūsų visuome
nę,organizacijas ir pavienius, visokeriopai remti mū
sų gražųjį jaunimą, susibūrusį į skautybės idealą. 
.Tik mūsų visuomenės širdingas įsipareigojimas su
darys tinkamas sąlygas mūsų skautijai išsilaikyti ir 
plėstis. Be tokios paramos jai bus sunku išsiversti 
ilgesniam laikui. Šį faktą visi privalome žinoti.

Garbė visai skautijos vadovybei, kuri įdeda tiek 
daug laiko, energijos ir pasišventimo mūsų jaunimo 
auklėjimui lietuviškoje dvasioje. Vadovybė atlieka 
tikrai milžinišką darbą, už kurį vargstanti tauta ir 
išeivija visuomet bus. dėkingi. Iš gilumos širdies 
linkime Jums, mūsų skautijos vadovybė, nenuilsta
mai budėti ir gero vėjo.

Skautų - čių tėvams norime priminti ir užtikrinti, 
kad jų vaikai per skautybę išaugs į dorus vyrus ir 
moteris, kurie bus malonumu bei pasididžiavimu 
patiems tėvams ir garbė tautai. Tegul lietuviuose 
nebūna nė vienos šeimos, kurios vaikai nebūtų įjung
ti į mūsų skautiją, iš pat mažens auklėjančią jauni
mą anksčiausiais idealais — Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.

Maloniesiems skautams ir skautėms norime pri
minti, kad skautybės principai ir įgyti patyrimai nu
ves į dorovės ir džiaugsmingą gyvenimą ateityje. 
Tuo pačiu norime tikėti ir viltis, kad skautybėje 
įsisąmoninta lietuviškoji dvasia niekuomet iš jūsų 
neišnyks. Gi sulaukę subrendimo amžiaus kaip vie
nas stosite į pirmąsias eiles dirbti lietuviškus dar
bus su pilnu atsidavimu ir pasišventimu pilnai įti
kėdami, kad jūsų vieningos ’ pastangos pagreitins tą 
valandą užkelti trispalvę ant Gedimino pilies Laisvos 
ir Nepriklausomos Lietuvos valstybės sostinėje Vil
niuje.

1. Ar esi tikrai ištikimas savo skautų - vyčių būre
lio vadui?

2. Ar pritari jam visapusiškai?
3. Ar reikalingi iš jo darbo ypatingų pastangų savo 

naudai?
4. Ką darai, kai visi jį kritikuoja dėl kokio nepasi

sekimo?
Jei visi kiti ieško priekabių jo veikloje ir asme

nyje — įsivaizduok jį kaip gerą beisbolo teisėją, 
ar ištikimą ir kruopšttų šeimos žmogų, ar kad jis 
paskubėjo padėti artimui, ten kur niekas kitas ne
norėjo padėti. Pagrindinis skautų - vyčių būrelio va
do reikalavimas yra ištikimybė. Patikima ir nekin
tanti būrelio ištikimybė yra geriausias paskatinimas 
kiekvienam skautų - vyčių būrelio vadui.

Skautų - vyčių vadas turi autoritetą savo būrely
je. Jis yra už visus kitus narius vyresnis amžiumi, 
gal 10 ar net 20 metų. Jis yra kiekvieno skauto-vy
čio ir skauto - vyčio kandidato draugas ir visus vie- 
nuodai traktuoja (su visais vienodai skaitosi). Skau
tų - vyčių būrelio vadas artimiau bendradarbiauja su 
savo pavaduotoju, nes nuo jų priklauso būrelio veik
la. Pasitaiko visokių problemų, kurias reikia spręsti 
ir vykdyti kartu su pavaduotoju.

Iš Atlanto - JAV Rajono vadovų sąskrydžio Hartforde 
sausio 28 d. Rajono vadas s. V. Nenortas su sąskrydžio 
seimininku s. V. Pileika, Rajono Vadeiva s. P.Moliu, 
mandatų komisija ir sekretoriatu.

Kiekvienas skautų - vyčių būrelis sau pasirenka 
vadą. Tie, kurie neturi specialiai tam paruošto žmo
gaus, išaugina skautų - vyčių vadą natūraliu būdu, 
kaip skautų skiltyje skiltininką. Būrelio vadas as
meniškai ir artimai pažįsta savo narius, nes su jais 
jis gyvena stovyklose, dalyvauja iškylose, jis mato 
juos namuose ir stengiasi suprasti jų namų gyve
nimą. Jis domisi jų kasdieniniu gyvenimu ir dar
bais, jų draugais ir draugėmis. Būdamas moralus, 
religingas ir mandagus, jis save stato sektinu pa
vyzdžiu būreliui. Kai būrelio vadas žino ir supranta

s. I.Petniunas, s. A. Banevičius, ps. Kun. J.Klimas
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būrelio narius, tada jis įgauna jų pasitikėjimą. Sa
vo pavyzdžiu ir veiksmu būrelio vadas nustato, koki 
būreli jis turės. Kadangi būrelis susideda iš indivi
dų, jų charakterio pažinimas pasidaro ypatingai įdo
mus kiekvienam vadui. Būrelio vadas gali vesti už
rašų knygutę apie būrelio narius, kurioje pasižymi 
visokiausių asmeniškų pastabų. Stovyklose, iškylose 
pasitaiko susidomėjimų, kurie parodo būrelio būdą. 
Užrašų knygelėje bus pažymimi visokiausi geri dar
beliai — labdarybėje, pagalboje kitiems. Sueigų įdo
mesni pašnekesiai, nutarimai. Tokiu būdu susidarys 
brangios medžiagos šaltinis apie būrelio narių cha
rakterį. Retkarčiai yra gerai pasikviesti būrelį pas 
save į namus, kur prie kavutės ar pypkės dūmo kal
bantis visai laisvomis temomis (knygos, spartas, mu
zika, televizija ir 1.1.) tobuliau susipažįstama su bū
relio nariais. Gerai pažinus būrelį yra-daug lengviau 
paruošti visiems naudingą ir įdomią veiklos pro-- 
gramą.

Sąskrydyje "Ateina naktis" ...

Kiekvienas geras būrelio vadas turėtų stengtis 
dalyvauti skautų - vyčių šakos GILWELLIO kur
suose, bendrauti kaip galima artimiau su kitais vy
čių būreliais ir jų vadais, lankytis vyčių suvažiavi
muose ir stovyklose. Trumpai sakant, semtis kiek 
galint daugiau teoretiškų ir praktiškų žinių ir paty
rimo. Tai darydami, galėsime ramia sąžine sakyti: 
“Nesitikiu stebuklų iš savo skautų - vyčių, bet vis 
bandysim ir ką nors darysiu”. Tai kalbant dažniau
siai kas nors ir atsiekiama. Tik reikia nepamiršti, 
kad programos įgyvendinimas, ne vado darbas, bet 
būrelio.

Esamas didelis skautų - vyčių būrelio vadų trū
kumas. Štai vienas iš sėkmingiausių būdų vyčių va
dą rasti. Pramačius tinkamą asmenį į jį kreiptis eti 
masse ir prašyti būreliui vadovauti, visuomet su są
lyga, kad pats būrelis nebeturi tom pareigom tin
kamo asmens. B.-P. yra pastebėjęs, kad ieškant drau
gininkų, pirmieji skautai gan sėkmingai šiuo metodu 
pasinaudojo. Gal ir mums apsimokėtų?

Mielam broliui

psl. Vaidotui Vakauzai,
jo mylimam Tėveliui mirus,

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Bostono Sk. Vyčių Draugovė.

Sąskrydžio metu prof. I. Končius, s. V. Nenortas, v.s. 
dr. V. Čepas ir s. P. Molis. <

KAIP VESTI SKILTĮ?
(tąsa)

XI Skyrius
SKILTIES DVASIA

Kada organizacija yra tobula, kada yra padaryta 
viskas, kas galėjo būti padaryta, skiltis gali būti dar 
menkas dalykas, jei ji neturi tikros dvasios, geros dva
sios. Kas tai yra?

Geroji skiltis yra prietelių skiltis; joje myli ir ger
bia skiltininką; joje yra visi ištikimi skilčiai ir, kaip 
geros futbolo komandos nariai, visi yra pasiruošę pa
švęsti savo asmenišką naudą bendrajam pasisekimui.

Bendrai viskas pareina nuo skiltininko. Jis turėtų 
visad atminti, kad jis yra daugiau nekaip skautas; jis 
yra VADAS ir valdo. Skautystė nėra tik puikus žaidimas, 
tai būdo auklėjimas, ir tas, kas nori turėti garbės būti 
viršininku, privalo pasiimti ir atsakomybės būti AUK
LĖTOJU, charakterių formatorium.

Ar tai ne per didelis reikalavimas skiltininkui?
Gal būt, tačiau, jis gali to pasiekti.
Skiltininkas neturėtų pamiršti, kad negalima būti 

vadu dėl garbės. JEIGU VADAS YRA EGOISTAS, JIS 
NIEKAM TIKĘS, NIEKAM NAUDINGAS.

Skautai dalijasi į dvi kategorijas: pirmoje - PAP
RASTAS SKAUTAS, kuris yra savo vadų formuojamas. 
Iš pradžių jis atrodo kaip ir paprasti berniukai: palankūs
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tinginiavimui, nemokąs savęs valdyti, dažnai neman
dagus. Jei jo vadai atlieka savo pareigą, jis tampa su 
laiku geru skautu, tiesiu, neegoistišku, moraliu, svei
ku, tikru savęs, sumaniu, sveiku kūno ir dvasios. Taip, 
toks jis tampa, JEI JO VADAI GERAI ATLIEKA SAVO 
PAREIGĄ.

. Kitoje kategorijoje yra visi vadai, kurie turi atsa
komybės už viską, kas dedas organizacijoje. Šie vadai 
yra: Vyriausias skautininkas, vyr.sk-tų brolijų nariai, 
tuntininkai, draugininkai ir SKILTININKAI. Matot, ko
kioje vietoje pastatyti skiltininkai.

Atskira skautų, skiltis iš savo skiltininko padaro taip 
svarbų asmenį, kad jis galėtų didžiuotis, jei nebūtų šio 
vaisto: skiltininkas, kuris rimtai žiūri į savo darbą, 
matys; kad tas darbas yra per sunkus, kad būtų kuo di
džiuotis. Parado draugovė, kurioje skiltys neturi sa
varankiškumo ir kurioje skiltininkai ar turi tai labai 
nedaug ar visai neturi atsakomybės,gali turėti pasipūtu
sių vadų. Bet geroje draugovėje kiekvienas skiltininkas 
yra nuolat užimtas darbu su savo berniukais, norėda
mas, kad jie pasiektų tinkamą aukštumą. Jis neturi lai
ko pūstis ir pozuoti... Štai pasisekimo paslaptis: skil
tininkas privalo tikrai domėtis kiekvienu savo skilties 
berniuku. Reikia domėtis kiekvienu atskirai, jį žiūrėti, 
raginti, jam padėti ir, iš tikrųjų, pa vartoti visą 
savo energiją iš jo padaryti gerą skautą. Kartais 
rodysis, kad berniuku tenka nusivilti: tai nesvarbu, dar 
jo nepaleiskit. Skiltininkas yra savo skautų draugas, ir, 
jeigu jūs paliksit prietelių, kaip jis eina ne visai tikru 
keliu, jūs nesate jo tikras draugas. Laikas nuo laiko nu
eiki! aplankyti savo skautų jų namuose. Prieš stovyklą, 
pavyzdžiui, apeikit savo skautus, duodami jiems nuro
dymų, ką pasiimti į stovyklą ir tikrinant jų daiktus.

Bendrai priežasčių užeiti pas kokį iš skautų niekad ne
trūksta. Tur būt, nereikia sakyti, kad skauto nebuvimas 
vienoje sueigoje privalo būti tą pat dieną, jei galima, 
palydėtas skiltininko vizitu. Skiltininkas privalo nueiti 
pas skautą pasiinformuoti, kas jam sukliudė dalyvauti 
užsiėmimuose.

Retai skiltininkai jaučia, iki kokio laipsnio skautai 
juos seka, nuolat žiūri į juos. Jie apie tai nekalba , 
tačiau tikriausiai įsivaizduoja, kad jų skiltininkas yra 
puikus tipas. Iš čia pavyzdžio svarba: skiltininkas pats 
privalo būti geras ir tikras skautas.

Pažiūrėkit Anglijoje, pavyzdžiui, dėl ko Baden- 
PowelTis yra taip populiarus, dėl ko skautininkai jam 
yra taip ištikimi? Labai paprasta - todėl, kad jis pats, 
pirmas, yra tikras SKAUTAS.

Skiltininkas sąžiningas, vyriškas ir tyras, kuris ne
praleidžia niekad žodžio, kuris galėtų pakenkti drau
govės garbei, įgauna pagarbos ir pasigėrėjimo savoskil- 
ties.tai jį skiltis laiko savo pavyzdžiu.

Skautybė, kaip mes tai matėm, yra būdas pakeisti 
paprastus berniukus į tikrus skautus. Jei kas nors prašys 
aiškiau papasakoti, kaip tai įvyksta, yra tik vienas at- 
sakymas:per skiltininko p a vy z d in gum ą . Kitų 
būdų nėra.

Geroje draugovėje ištikimybė skilčiai nėra svar
biausias dalykas. Ištikimybė draugininkui ir draugovei 
turi būti prieš viską. Taip pat, kaip kiekvienas skautas 
reikalauja laiko aukščiau savo asmeniško malonumo, 
taip pat kiekviena skiltis aukščiau visko stato savo 
draugovės reikalus. Vienos geros draugovės skiltys dirba 
kartu,kaip vienos geros skilties skautai. Vienos skil
ties skiltininkas privalo dirbti kartu su 
kitais be mažiausio pavydo.
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Atlanto - JAV Rajono vadovų sąskrydžio dalyviai

Skiltis, kuri tik ir galvoja apie tai, kaip pralenkti 
kitas skiltis, nėra nieko verta,- ir ji greit pasigadina: 
jos nariai, kaip individai, turės tą pačią ydą, kurią jie 
turi kaip vienetas, ir jie tik ir svajos apie tai, kaip pra
lenkti, kaip nugalėti vienam kitą užuot kartu dirbus 
skilčiai.

Visi patarimai duoti skilties vedimui, yra lygiai 
pakartotini ir geros draugovės vedimui. Ištikimybė drau - 
gininkui, viena gali padaryti ir palaikyti draugovės 
vienybę.

Draugovė gali daug pramokti is santykių su kitomis 
draugovėmis,per konkursus ir per bendrus su jomis skau
tiškus žaidimus.

Gerai, labai gerai yra daryti bendrą vieno tunto 
skiltininkų susirinkimą, konferenciją. Skiltininkai pa
sikeičia savo nuomonėmis, pasidalija savo prityrimu ir 
juos diskutuoja. Galima duoti jiems nagrinėti daugumą 
minėtų anksčiau einančiuose puslapiuose klausimų ir 
dar kai kurių, pavyzdžiui: kaip elgtis su tinginiais? 
Skautybė ir futbolas? Kaip palaikyti gerą nuotaiką? Ir 
panašių. Skautininkai bei tuntininkas visai nėra būtini 
panašiame susirinkime. Tačiau jie gali kartais ten 
užeiti, arba vienas skautininkų gali tokiame susirinkime 
pirmininkauti. Baigiama, kaip visada, dainomis.

Tunto konferencijų, draugovės štabo, skilties po
sėdžių tikslas yra vienas, tai tas pats tikslas, kurio sie
kia šiame savo darbe ir skautų šefas, ir draugininkas, 
ir skiltininkas - perdirbti paprastus berniukus tikrais 
skautais. Tam tikslui, tam idealui, lordas Roseberry 
kiek prieš I pas. karą pareiškė puikios pagarbos žodžiais :

"Jei man reiktų pareikšti, koks yra aukščiausias 
idealas, apie kurį aš svajoju savo tėvynei, tai būtų: 
padaryti tautą, kurios visi vyrai buvo ar yra auklėjami 
skautiskais principais. Tokia tauta būtų žmonijos garbė : 
Ji būtų didžiausia pasaulio moralinė jėga". (b.d.)

PĖDSEKOS TAISYKLĖS
Pėdsekos mokslui nuodugniai pažinti reikia atminti 

kelias pagrindines taisykles. Šios taisyklės padeda mums 
sekti pėdsakus, išstudijuoti gyvulio koją ir pažinti jo 
pėdsakus - žodžiu, būti tikru pėdsekiu.

Svarbiausios taisyklės šios:
1. - Žiūrėk prieš saulę.
2. - Nusipiešk ir tyrinėk vieną pėdsaką.
3. - Įsižiūrėk viso kelio vaizdą.
4. - Galvok, tartum būtumei žvėries vietoje.
5. - Priėjęs pėdsakų galą, pažymėk paskutinį pėd

saką ir ieškok didelių ratų.
6. - Saugokis būti pavėjui, kad žvėrys tavęs ne

užuostų.
7. - Įsidėmėk savo kelio pradžią, retkarčiais at

sisuk ir atmink, kur eini.
Išnagrinėkime kiekvieną taisyklę atskirai.

Niagaros žalgiriečiai p. Bieliūno ūkyje iškylauja.
Nuotr. P. Balso
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Neringos skaučių tunto Clevelande tuntininkė ps. M. Ki- 
žienė kalba sueigos metu. Nuotr. V. Bacevičiaus

Pirmoji taisyklė. - ŽIŪRĖK PRIEŠ SAULĘ - 
laikoma tiktai perkelta prasme. Saulei šviečiant, pėd
sakai meta šiokį tokį šešėlį - tai pareina nuo pėdsakų 
gilumo ir saulės pakilimo. Stovėdamas atsigrįžęs nuo 
saulės šių įdomių šešėlių negalėsi pamatyti, bet žiū
rėdamas prieš ją", pastebėsi be galo daug smulkmenų. 
Iš to, žinoma, negalima padaryti išvados, kad turi vi
suomet sekti pėdsakus, "žiūrėdamas prieš saulę”. Sa
vaime aišku, turi eiti ta kryptimi, kuria veda pėdsakai!

Antroji taisyklė. Užtikęs įdomų pėdsaką, iš
studijuok jį kuo rūpestingiausiai. Nesigailėk nei laiko 
nei pastangų. Jei moki piešti - turėtumei lavintis piešti 
ir daryti škicus - nupiešk užrašų knygutėje, ką paste
bėjai, pažymėdamas pėdsako išmačius ir ypatingas žy
mes. Ar šiaip ar taip, būtinai stenkis atminti, kaip

Niagaros "Žalgirio" sesės prie stalo La Salette stovykloje.
Nuotr. P. Balso

atrodė pirmas pėdsakas. SKAUTYBĖJE BERNIUKAMS pa
sakojama, kad tikras pėdsekys mokomas atskirti vieno 
gyvulio pėdsaką nuo kitų pėdsakų. Kelių gyvulių pėdsa
kai dažnai kryžiuojasi, sutampa, susimina, ir todėl 
svarbu atminti sekamo gyvulio pėdsakų ypatumai.

Trečioji taisyklė - ĮSIŽIŪRĖK VISO KELIO 
VAIZDĄ - tokia pat svarbi, nors ir iš kitokio taško. No
rėdamas susekti žvėrį, negali ilgai studijuoti kiekvieno 
atskiro pėdsako, bet turi greitai eiti nurodytu keliu. 
Permetęs kelią prieš save greitu žvilgsniu, gali drąsiai 
žygiuoti. Įdomu, kad žvėries padarytas takas daug 
aiškiau matomas iš šiokio tokio atstumo, kaip iš vir
šaus. Tai ypač pastebima kietoje žemėje, pievoje arba 
rasotoje žolėje.

Pratybose pėdsakus kartais seka raiti. Vienas žino
mas sekėjas rašo: "Ne kartą esu raitas sekęs "popierinius" 
pėdsakus, t.y.jojęs keliu, nurodytu išmėtytais popie
rėliais. Nors nebuvau ypatingai geras jojikas, ir mano 
arklys nebuvo premijuotas, susigyvenome ir išmokome, 
iš anksto pažiūrėję pirmyn, laiku pasisukti ir tokiu bū
du laimėdavome lenktynes su geresniais raiteliais ir 
arkliais.

Bet, štai, atsitiko, kad sekėme paskui rastus pėd
sakus, ir staiga jie išnyko, tartum pakilo oran, nors 
žemės paviršius ir nepasikeitė. Tada turime įsivaiz
duoti esą persekiojami. "Ką daryčiau persekiojamojo 
vietoje?" Būdamas zuikiu, sprukčiau į mišką, būda
mas žmogumi, ieškočiau priedangos ir pan. Pasekę 
įsivaizduojama kryptimi, galime vėl užtikti pamestą 
taką".

Ketvirtoji taisyklė. - Iš viso įdomu persi
kelti į SEKAMO ŽVĖRIES AR ŽMOGAUS GALVOJIMĄ . 
Tas mums padeda pažinti jo būdą ir tuo greičiau sekti jo 
pėdsakuose.

Penktoji taisyklė. - Pametęs pėdsaką, PA
ŽYMĖK PASKUTINIO PASTEBĖTO PĖDSAKO VIETĄ ir 
ieškok dideliu ratu. Be atodairos trypdamas vienoje 
vietoje, pats arba paties draugai taip išmindžios žemę, 
kad nerasi nė anksčiau pastebėtų ženklų. Todėl palik 
vieną skautą, savo veltukę, lazdą, nosinę arba kitą 
matoma daiktą paskutinio pėdsako vietoje ir, paėjęs 
pirma 10, paskui 20, 50, 100 žingsnių - tai pareina nuo 
vietovės ir sekamo žvėries - ieškok ratu, kurio centras 
būtų paliktas daiktas. Jei turi draugą su savimi, jis gali 
padėti ieškoti. Jei iškyloje dalyvauja daugiau skautų , 
liepk kitiems pasilikti vietoje ir laukti, kol pėdsakai 
bus atrasti.

Šeštoji taisyklė. - Visiems aišku, kodėl rei
kia saugotis, kad SEKAMAS ŽVĖRIS NEUŽUOSTŲ PĖD
SEKIO. Bet ir čia gali atsitikti, kad vėjas pučia eina
ma linkme. Tokiu atveju reikia, kelio galui artinantis, 
palikti pėdsakus ir stengtis prieiti iš kitos pusės, kol 
žvėris dar nieko nepastebėjo.
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SP
Gamtos ir gyvulių

Skyrių tvarko: A. V. DUNDZ ILA ,

2609 W. 69 Str., Chicago, 29, Ill. USA.

Sparnuočiai
Michigano Universitetas išleido knygą ^tipie 

paukščių skridimą: už $1.95 galima Įsigyti ir si tą 
įdomaus rasti (“The Birds”), The University of 
Michigan Press, University of Michigan).

Visi paukščiai skrenda tuo principu, kurį kiek
vienas automobiliu važiuodamass vaikas yra paty
ręs: pro langą iškišus ranką ir truputi pakreipus del
ną, ranka pradeda kilti; atseit, oro srovė gali išlai
kyti arba ir kelti svori. Skrendančiam paukščiui ne

gana tik išsklėsti sparnus: jis turi dar ir atatinkamai 
pakreipti savo kūną, turi bent retkarčiais plasnoti. 
Pakankamai greitai neskrisdamas, paukštis arba 
krenta arba turi tūpti.

Judėjimas priekin pasiekiamas keliais būdais. 
Pats paprasčiausias — neplasnoti, tačiau sąmonin
gai skrieti truputį žemyn ir tuo išlaikyti reikiamą 
greitį. Ramiame ore tačiau tai baigiasi aukščio pra
radimu, tad arba ieškoma kylančių oro srovių arba 
antvėjų. Gi didieji sklandytojai — ereliai, vanagai — 
tas kylančio oro sroves labai puikiai medžioja, tad 
ore pajėgia išsilaikyti labai retai beplasnodami spar
nais ir neeikvodami energijos.

Ištisos paukščių giminnės tankiai plasnoja spar
nais. Pastarųjų sparnai yra sudaryti iš dviejų dalių: 
vidinė pusė, esanti arčiau kūnelio, yra naudojama 
grynai sklandymui, primena tą pro automobilį iškiš
tos rankos pavyzdį. Čia būtų galima palyginti su 
lėktuvo sparnais, kurie sudaro tik keliamas plokštu
mas. Patys sparno galai vartojami tik plasnojimui, 
t. y. oro “irklavimui”, tad atlieka lėktuvo propelerio 
uždavinį. Šis dvigubas sparno uždavinys yra labai 
ryškiai pagautas ir nuotraukoje: 15 galinių plunksnų 
tarnauja propeleriu — plasnoja, gi prie' kūno esanti 
sparno dalis sudaro sklendimo profilį.

Sparno forma keičiasi, jei paukštis skrenda, ban
do kilti ar tūpti. Kai kurios paukščių rūšys plasno-

Septintoji taisyklė. - Pagaliau, reikia at
minti paskutinę taisyklę. Sekant pėdsakus atvirame lau
ke, nežinomoje vietoje arba net žinomoje apylinkėje, 
kai pradeda temti arba rūkas kilti, reikia įsidėmėti 
vietovę ir ŽIŪRĖTI NE TIKTAI PRIEŠ SAVE, BET IR - 
ATSIGRįŽUS - Į PRAEITĄ KELIĄ.

- As atminsiu šį aukštą medį, - galvojame,žiū
rėdami prieš save. Bet mes neatsisukame ir nepastebi
me, kad medis niekuo nesiskiria nuo kitų. Taip pat 
grįždami eitu keliu staiga nustembame, ir mums at
rodo, kad to kelio dar niekad nematėme.

Štai, ką skaitome vienoje knygoje:
"Ne vieną kartą įsidėmėjau kryptį ir saulę ir visai 

neabejojau, kad grįšime namo tuo pačiu keliu. Ieš
kodamas tinkamos stovyklavietės, staiga pradėjau abe
joti, ar nesame iškrypę iš kelio. Ten buvo dvi didelės 
eglės - mes praėjome tarp jų, - milžiniškas skruzdė
lynas, aukšta žole apaugęs kalnas ir beržas jo viršūnėje 
- visa tai labai gerai atsiminiau ir todėl paklydau 
galutinai.

Matydamas dvi aukštas egles arba didelį skruzdė
lyną, klausiau save, ar jie tie patys, kuriuos buvau 
anksčiau pastebėjęs. Mano klaida buvo ta, kad niekad 
nebuvau atsisukęs ir buvau įsidėmėjęs ne bendrą eito 
kelio išvaizdą, bet atskirus vaizdus.

Ieškojome kelio, bet veltui. Nieko kito neliko, 
kaip nakvoti miške. Susiieškoję malkų laužui užuodė
me pažįstamą kvapą. Paėjome kelis šimtus žingsnių ir 
pamatėme besiganančią bandą ir bulves kepančius pie
menis kaimo ganykloje." Pėda.

ja iki 60 kartų per sekundę, gi viturys gali skristi 
net atbulas. Visi skraidantieji paukščiai gali ir skrie
ti: kai kurie plasnoja visą laiką, kiti paplasnoja ir 
skrieja, tretieji — geniai — paplasnoja ir leidžiasi 
lyg krisdami. Džiunglių, kilimų, miškų paukščiai 
gali ir greitai tiesiai skristi ir staiga kryptį keisti ir 
efektyviai ore “stabdyti”.

Mažesni paukščiai skraido 20-40 mylių per vai. 
greičiu, nors Amerikos kregždės yra pastebėtos ir 
89 mpv. skridime. Metų laikais keliaujantieji paukš
čiai nuskrenda apie 75 mylias per dieną, jei biri kur 
tūpti. Aliaskos skrajūnų rūšis tačiau perskrenda 
2.000 mylių Ramiojo Vandenyno atstumą be poilsio. 
Gi Arktikos žuvėdros du kartus per metus keliauja 
po 11.000 mylių iš Amerikos į Antarktiką! Pastaro
sios tačiau “nesiskubina”: pailsi ir vandenynuose 
pasižvejoja sau maisto.
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Walt Disney Filmas
Besidomintieji šiltųjų kraštų gamta, turėtų ne

praleisti progos, pamatyti Walt Disney filmą, “The 
Jungle Cat’. Filmą kultūrinė: rodomas Brazilijos 
džiunglių gyvenimas — augalų ir gyvūnų karalija. 
Pačiame filmavime bendradarbiavo Brazilijos Vals
tybės Įstaigos su JAV-ių Smithsonian Institutu. Pa
sižiūrėti tikrai yra ko: šalia gamtos ir gyvūnų gyve
nimo vaizdų dvelkia meistriška filmavimo technika, 
garsai ir spalvų puošnumas. Žiūrėdamas stebiesi: 
kaip gi tie filmuotojai pajėgė prisėlinti, filmuojamų 
gyvulių neišbaidyti, iš tolo kontroliuojamais apara
tais džiunglių gyvenimą fotografuoti. Čia, be abejo, 
■irgi yra menas!

Filmo tematika sukasi apie kačių giminę. Žvilg
terėjus i namines kates, iškeliaujama į džiungles, 
prie Amazonės upės. Praslenka, pražingsniuoja, pra
bėga, o kartais lyg ir pozuoja tigras, liūtų šeima, le
opardas, Čita, koguaras ir jaguarai. Apie pastarąją 
kačių rūši, jaguarus, ir visas filmas sukasi. 

colių tropikinio lietaus sezonai upės lygį potvynio 
metu pakelia 60 pėdų aukščio ir užtvindo Lenkijos 
dydžio plotą. Amazonės baseino džiunglių augme
nija sudaro 25 % pasaulio miškų. Iš 22,767 registruo- 
ttų augalų rūšių Amazonės baseine yra žinomi 
19,619. Upėje veisiasi 1,800 žuvų rūšių, tuo tarpu 
kai Europoj užtinkama apie 150! Ir baseino plotas 
yra beveik lygus JAV-ėms!

Amazonę atrado ispanų keliautojas Francisco de 
Orellana. Nusileidęs nuo Andų kalnų, su savo įgu
la jis plaukė 8 mėnesius. Pagal kronikas jie čia už
tiko aukštų, stiprių ir karingų baltųjų moterų gimi
nę, turtingų ir valdančių didelius baltus miestus; 
jos priminė graikų legendarines Amazones.

Niekas kitas tų moterų giminės nebesutiko, nie
kam nepavyko nei baltųjų miestų, nei to aukso ar 
sidabro rasti. Tačiau upė, taip savo vardą gavusi, pa
sirodė turtinga ir puošni: tiek savo gamta ir aug
menija, tiek savo vandens jėga, jau nesigilinant į 
mineralų kasimą ar sistematišką žemės ūkio kulti
vavimą.

DŽIAMBORĖS FONDUI PASKIRTA TAVO 
AUKA PADĖS MŪSŲ JAUNIMUI VESTI KO
VĄ DĖL LIETUVOS LAISVĖS. Kanadoje au
kas galima siųsti: ps. V. Rusui, Džiamborės 
Fondo Įgaliotiniui Toronte, 18 Sutherland 
Ave., Toronto 13, Ont.; ps. Simonaičiui, DF 
Įgaliotiniui Niagaros Pusiasalyje, 113 Charlotte 
St., Port Colborne, Ont.; V. Gudeliui LSB DF 
Įgaliotiniui Kanadai, 243 Highbury Ave., Lon
don, Ont.

Rodomi jaguaro medžioklės būdai, jo kovos su 
kitais žvėrimis, šliužais. Matome jaguarų šeimyną, 
rūpestį jaunaisiais, jaunųjų mokymas medžioti (— ir 
jų pirmas klaidas!), medžioklės taktiką — ypač kur 
stambesnis grobis puolamas dviese. Bendrai paėmus, 
jaguarai (ir visa kačių giminė) labai “domisi pasau
kiu”: juos domina visa, kas tik juda! Vien dėl to ja
guarų pora užpuolė ir papiovė didžiulį smauglį 
(—jo neėdė), sudorojo krokodilą.

Filmas visą laiką įdomus, vietomis truputį šiur
pus (— vis dėl to, ne visi pajėgiame gėrėtis besirai
tančiom gyvatėm), bet įspūdingas ir informuojantis. 
Rekomenduojame visiems jį pamatyti.

Minėtas filmas buvo suktas Amazonės džiunglė
se. Tad šia proga ir keletą sakinių apie pačią Ama
zonę.

Upė savo vandenį į Atlantą varo tokia jėga, kad 
smėlio ir dumblo pripildytas, rudas vanduo vandeny
ne jau pastebimas bent 100 mylių atstu nuo žiočių. 
Per minutę išplaukia 3 bilionai (3,000,000,000) ga
lionų vandens, 14 kartų daugiau negu Misisipi. Van
denynams statyti prekiniai laivai upės baseinu na- 
viguoja New Yorko — Airijos atstumo ilgį. Į Ama
zonę įplaukia 1,100 kitų upių, kurių 10 yra ilgesnės 
už Vokietijos Reiną, pačiose žiotyse yra Šveicarijos 
dydžio sala. Tirpstantieji Andų kalmj sniegai ir 90

“KERNAVĖS” TUNTO KŪČIOS
“žibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėli, 
Prieš amžius uždegtas senajam židiny..

Didžioji Jaunimo Centro salė dvelkia tikrai kalėdine 
nuotaika: balti, ilgi stalai išsirikiavę laukia susirenkant 
didžiosios šeimos Kūčių valgyti. Ant stalų žvakutės obuo
lių žvakidėse (ir kaip gi kitaip galėtų būti skautiškose

Uždegamos Kūčių žvakutės
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Kūčiose!). Šalia jų akį patraukia stalo papuošalai — eg- 
lėšakiai pastovuose, apkarstyti mūsų lietuviškaisiais šiau
dinukais. Jie žavesni už brangiuosius, margaspalvius eg
lučių papuošalus. Scenos gilumoj uždanga apkritus šios 
šventosios nakties žvaigždėmis — o gal tai snaigės, krin
tančios j juodą vargo žemę, kad papuoštų ją šiai iškil
mingai džiaugsmo nakčiai?! Eglutės šonuose kvepia; pa
sijunti, lyg esąs mažoj savo parapijos bažnytėlėj, prieš 
tiek daug metų, kadaise ...

Apie stalus, lyg bitės, dūzgia kernavietės. Darbo daug, 
gi laikrodžio rodyklė smarkiai slenka pirmyn —■ tuojau 
priartės laikas pradėti tradicinę Kūčių vakarienę. Prie 
durų tuo metu pats Dievo gėrybių antplūdis — tėvelių 
talka visad mums ateina Į pagalbą.

Pagaliau didžioji šeima jau susėdus prie Kūčių stalo. 
Tuntininkė s. H. Plaušinaitienė veda šio vakaro nuošir
dumu ir rimtimi persunktą programą. Išgirstame šiai 
dienai skirtą evangeliją, skaitomą tėvo J. Raibužio S.J., 
išklausome kun. A. Trakio dvasią keliantį šios šventės 
nusakymą. Plotkelę sulaužius ir linkėjimais pasidalinus, 
scenoje pamatome sesę iš Lietuvos, tautiniais drabužiais 
pasidabinusią, medžio žvakidėje nešančią “senąjį tėvų 
sodybos žiburėlį”. Ir kai mažosios paukštytės iškilmingai 
neša užsidegusios po žvakutę salėn likusių uždegti, dau
gelio akyse sužiba ašara, brangių prisiminimų iššaukta ...

Į pasisotinusius Kūčių valgiais prabyla ir mūsų nau
joji Vyriausioji Skautininke v. s. O. Zailskienė, savo trum
pame žodyje pasidžiaugdama nekasdieniška šio vakaro 
nuotaika ir jaukumu. Po valandėlės scenoje pasirodo se
sė Nerija Linkevičiūtė, savo pagiedotomis giesmėmis 
rimtai nuteikdama atidžiai jos besiklausančią publiką. 
Galingai nuskamba Beethoveno “Sanctus”; po jo Bach - 
Gounod “Ave Marija” ir pagaliau kukli lietuviška “Bakūžė 
samanota”. Nuo scenos ją lydi gausios katutės. Pagaliau 
sesės Ramunės Jurkūnaitės lūpom prabyla į mus B. Braz
džionis savo “Artojų malda Kalėdų Kristui”.

Paskui seka šieno traukimas, vaško liejimas (ir ko 
ten neišlieta, ko neprispėliota!). Kiekvienas po savo lėkš
te randame gražią lietuvišką patarlę ir daugelį iš jų per
skaito visa eilė tunto mažųjų, sustojusių eilėn prie mi
krofono. Paskutinį žodį taria skaučių tėvų komiteto pir
mininkas p. Krenieris, didysis mūsų tunto talkininkas.

Ir taip, bebendraujant dideliems įr mažiems, vado
vėms ir eilinėms skautėms, tėveliams ir vaikučiams, ne
pastebimai prabėga keletas* jaukių valandų.

Žvakės užgeso, salė ištuštėjo. Skirstosi svečiai, o apie 
nukraustytus stalus vėl sukasi kernavietės. Ir spartus dar
bas bei naši talka užbaigia dieną, kuri jau pavirto tradi
cine — “Kernavės” tunto Kūčios.

Ps. Sofija Jelionienė.

1961 METAMS “SKAUTŲ AIDO” 
GARBĖS PRENUMERATORIAI

1. Dr. Ant. Kaveckas, London, Ont.,
2. sktn. M. Manomaitis, So Boston, Mass.,
3. v. sktn. G. Juškėnas, Cleveland, Ohio,
4. sktn. V. Bacevičius, Cleveland, Ohio,
5. kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y.,
6. kun. V. Cukuras, Middletown, Conn.,
7. St. Matas, Cleveland, Ohio,
8. Ant. Andriulionis, So Boston, Mass.,
9. Ign. Vilėniškis, So Boston, Mass.,

10. Arv. Vaičjurgis, So Boston, Mass.,
11. J. & V. Lukoševičiai — užsakė A. Baraus

kui Montrealyje,
12. kun. J. Kučingis, Los Angeles, Calif.
13. J. Skyrius, Barbauk, Calif.,
14. V. Saladžius, Los Angeles, Calif.
15. V. Fledzinskas, Los Angeles, Calif.,
16. V. Aleksandriūnas, Los Angeles, Calif.,
17. I. Medžiukas, Los Angeles, Calif.,
18. A. Banionis užsakė A. šeškui, Los Angeles, 

Calif.,
19. Los Angeles “Birutietės” užsakė Salezie

čių Gimnazijai Italijoje,
20. Jurgis Gliaudą, Los Angeles, Calif.,'
21. Mrs. A. Dering, Los Angeles, Calif.,
22. Dr. A. Hagentornas, Los Angeles, Calif.,
23. O. Siliūnienė, Chicago, Ill.,
24. Sof. Jelionienė, Chicago, Ill.,
25. Ant. Butkevičius, Chicago, Ill.,
26. A. Vilėniškis užsakė lietuviui skautui Vo

kietijoje,
27. Zigmas Jankus, Cleveland, Ohio,
28. X asmuo, Boston, Mass.,
29. Ap. Treinys, Boston, Mass.,
30. Kostas Nenortas, Boston, Mass.

“Skautų Aido” Administracija.

Bendras Kūčių vakarienės vaizdas
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KELIONE Į GIRIĄ 
(tąsa)

- Dėde, dėde, matai, kokios didelės žuvys. Rei
kėjo mums meškeres atsinešti, ot, būtume prisigaudę.. .

- O kam neatsinešei ? - klausia dėdė.
- Kitą kartą atsinešiu . ..
Kur sėdi dėdė Paulius, krantas daro vingį, kurį už

griuvęs medis. Už medžio srovė kliūva ir eina upelio 
viduriu. Taip, kad prie kranto susidaro nedidelis ramus 

•vandens baseinėlis. Jame vanduo neapsakomai skaidrus , 
permatomas. Kai vandens paviršius nemarguliuoja, gali 
upelio dugno akmenėlius skaičiuoti. Dabar į šį ramų 
kampelį suplaukė mažos žuvytės. Tur būt, daugiau mi
lijono jų čia susirinko. Žuvytės labai miklios ir greitos. 
Kai meti į vandenį akmeniuką, jos neria į pašales ir 
kokią minutę nesirodo. Bet paskui vėl sugrįžta į tą pa
čią vietą_ pasižiūrėti, kas ten buvo įvykę. Matyt ir jos 
smalsios. Jei per jų būrį plaukia didelė žuvis, jos ne
kreipia dėmesio ir nesibijo. Mažos žuvytės drąsios, nes 
jų niekas negaudo, o jei pagauna, tai ir vėl paleidžia.

Aliukas, visą laiką žiūrėjęs į žuvytes, kažką su
galvoja ir klausia:

- Dėde, o ar žuvytės turi tėvus?
- Turi, - dėdė rimtai atsako.
- O kaip jos atskiria savo tėvus?
Dėdės kakta susiraukia. Ir nerasdamas atsakymo, 

pakartoja Aliuko klausimą. Ir dėkui Dievui, kad tuo 
metu kažin kur, girios tolumoje, kažkas cypiamai su
šunka. Jei ne tas riksmas, dėdė Paulius būtų pasirodęs 
nemokša. Kažkas sušunka, ir garsus aidas skamba per 
visą girią, pasiekia upelio krantus ir ant jo sėdinčiuosius.

- Kas čia? - pašoksią Petriukas.
Atbėga ir Jurgiukas.
- Kas čia rėkia, dėde? - klausia.
- Negirdit? Žmogus, - atsako.
Visi tyli ir klausosi.

Paskui vėl tas pats šauksmas. Tik jau daug arčiau.
- Jis į mus ateina, - sako Jurgiukas.
Dar kelios minutės, ir iš girios išnyra jaunikaitis. 

Jis eina prie upelio, gulasi ant jo kranto ir geria 
skaidrų vandenį. Atsigėręs sėdasi ant to paties kranto, 
sukiša į vandenį kojas ir linksmai švilpaudamas teliūs
kuojasi. . . Berniokas nerūpestingas, kaip ir upelis, prie 
kurio jis sėdi.

- Kas jis per vienas? - klausia Aliukas.
- Ką aš žinau! - atsako dėdė Paulius. - Einame ir 

pasikalbėsim.
Dėdė eina pirmas, o trys bičiuliai jį seka. Jauni

kaitis švilpauja ir kojomis taškosi, už tat negirdi prie 
jo besiartinančių žingsnių. Kada prieina prie pat jo, 
dėdė nusikosti ir sako:

- Labą dieną!
Jaunuolis atsigrįžta, šypsosi ir sako:
- Labą dieną.
- O ką čia veiki? - klausia dėdė.
- Kojas plaunu, - atsako jam.
- O kaip tu vadiniesi? Iš kur tu?
- Esu Petras Morkūnas. Gyvenu anapus girios .. .
Dėdė Paulius nustemba.
- Iš anapus girios? Ir tu nesibijai vienas per ją 

vaikščioti ...
- Ne, - atsako jaunuolis. - Aš šitą girią pažįstu. 

Dabar aš einu į miestelį.
- O ko tu eini į miestelį? - klausia dėdė.
- O taip sau ..
- Jeigu mes eitume upelio krantu, ar pereitume 

girią.?
- Pereitumėt.
- O tau būtinai į miestelį?
- Būtinai.

17

19



Džiugo tunto Melbourne, Australijoje, vilkiukai po 
įžodžio su vadovu v. si. Salkūnu.

Nuotr. V. Vasario

- Ar negalėtum mus po girią pavedžiot. Tur būt,tu 
čia visus takus takelius pažįsti.

- Pažįstu.
- Tai pavedžiosi?
- Ne.
- Kodėl ?
- Todėl, kad man reikia į miestą nueiti.
- Nieko nepadarysi! Eisime vieni.
- Ar girioj nėra lokių? - nedrąsiai jaunuolį klausia 

Aliukas.
- Yra labai daug, - tasai atsako, stoja ir nori eiti.
- O gyvačių didelių ar yra? - nori išsiklausti Aliu

kas.
- Yra ir gyvačių.
Ir jaunuolis švilpaudamas eina upės krantu. Upės 

vingio krūmokšniai jį uždengia, ir tegirdėti jo švilpa
vimas, panašus į paukščio čiulbėjimą. Paskui ir švil
pimo negirdėti... Tik giria, vėjo perpūsta, garsiai su
ošia, lyg ligonis, atsidūsta. Ir vėl tas aštrus suspigimas, 
kad net visa giria skamba.Berniokas rėkia jau toli toli...

- Na, į priekį, žiogai, - paragina dėdė Paulius. - 
Eisim paupiu ir pasieksim girios kraštą. Ten pas mano 
pažįstamą ūkininką gausim valgyti. Ar norit valgyti?

Aliukas ir Jurgiukas tuoj į senelio klausimą atsako:
- Norim !
Tyli tik Petriukas, ir dėdė jo klausia:
- O tu ko tyli?
Petriukas nieko neatsako.
- Nori valgyti?
- Noriu, - nedrąsiai atsako Petriukas.
- Na, tai skubinamės. Toli dar kitas kraštas, o tu 

jau valgyt nori... Einam...
Ir visi keturi upelio krantu pasileidžia į priekį. Nors 

dėdės viena koja gera, o kita medinė, bet jis moka 
greitai vaikščioti, ir vaikai turi besiskubindami išsižioti.

Bet šitaip greitai eiti neilgai tenka. Upelio krantai 
pasidaro statūs ir apgriuvę; reikia lipti krantu į girią ir 
eiti toliau pačia giria.

Ir giria pasidaro tanki. Dažnai kelią pastoja tankūs 
lazdynai arba krūtinės aukštumo krūmokšniai. Jie brai
žo veidą ir rankas.

Girioje nejaukiai tylu. O kai vėjas papučia, medžių 
viršūnės rūsčiai suošia, ir tada nenoromis krūpteli, ap
sidairai, ar niekas tavęs neseka, netykoja. Niekas. Ir 
eini toliau.

Aplinkui baisu eiti paskutiniam. Jis pabėga į priekį, 
prie dėdės, ir klausia:

- Dėde, ar iš tikrųjų čia yra lokių ir didelių gyva
čių?

- Aš dar nemačiau.
- Bet tas vyras sakė, kad yra. Jis gyvena girioj ir 

žino.
- Jeigu žino, tai yra.
Užtenka šito dėdės atsakymo, ir visi trys vaikai įsi

kabina dėdei į rankas ir skvernus.
- Ar toli dar girios kraštas? - klausia Jurgiukas.
Tą momentą kažkur girioje stipriai subraška, suaidi. 

Atrodo, lyg kas medį būtų išvertęs. Minutėlę giria at
gyja, prabunda ir gyvena. Paskui vėl nutyla.

- Kas ten, dėde? - ne be baimės klausia Aliukas.
- Ką aš žinau. Tur būt, šaka nulūžo.
- O kas ją nulaužė? - parūpo Petriukui.
- Nueik ir pasižiūrėk.
Bet Petriukas nėra kvailas eiti ir pasižiūrėti! O jei 

ten meška nulaužė?! Kas tada? Iš meškos nagų niekas 
neišsigelbėtų.

Tylėdami eina toliau. Jeigu girioje būtum kurčias, 
būtum drąsuolis. O dabar, kaip tyčia, girdi labai gerai. 
Mažiausią krepštelėjimą nugirsti. Nubėgo iš krūmo į 
krūmą bailus drieželis, vaikai šoka prie dėdės, glau-

18

20



džiasi ir bailiom akim žiūri, tarytum klausdami:
- Dėde, ar čia ne gyvatė?
O dėdė Paulius, tur būt, nieko negirdi, kad jis toks 

drąsus. Bet išsigąsta ir dėdė, kai čia pat, arti, sausai 
triokšteli šaka ir paskui kažkas perkūniškai garsiai su
klykia. O balsas tai nei žvėries, nei paukščio, nei žmo
gaus. . . Priekyje, krūmuose, nežinia kas šlumšteli.. . 
Ir dar vėjas nuūžia medžių viršūnėmis.

Stovi visi keturi. Dėdė dairosi ir nieko nesupranta. 
Vaikai, kaip įmanydami, prie jo glaudžiasi.

Ir staiga pro pat juos šmėkšt... Vaikai pajuto, kaip 
drąsusis dėdė krūptelėjo .. .

- Ve, ve, bėga ... ten ... - ėmė šaukti Aliukas.
Pro šalį pranėrė mikli stirnaitė.
- Stirna... Buvo ko čia išsigąsti! - juokiasi dėdė. 

Bepigu dabar jam juoktis, kai pamatė, kad tik stirnos 
būta; o pirma, tai pats krūptelėjo ir bijojo. Stirnos bei 
vienas nesibijo, nes stirna yra gera; ji nepuola žmonių. 
Tik stirnai žmonės yra blogi: jie nori ją pagauti, ir atimti 
iš jos ragus. Bet Dievas jai davė greitas kojas, ir ji pa
bėga.

- Stirnos aš nebijau, - sako Aliukas.
- O išsigandai, - atkerta Jurgiukas.
- Tai, kad iš pradžių ir dėdė išsigando, - teisinasi 

Aliukas.
- Aš? Išsigandau? - pykteli dėdė. - Buvo ko čia iš

sigąsti. Ne tokių žvėrių mačiau. - Ir dabar dėdė ilgai 
pasakotų apie svetimas šalis, kuriose auga apelsinai ir 
bananai, kuriose žmonės nieko nedirba, o tik valgo, 
ir kur yra liūtų ir tigrų, kurie išalkę puola žmones; bet 
reikia eiti, ir jis sako: - Tokioj girioj aš nieko nebijau. 
Einam ... Ir aš jau valgyti noriu.

Ir eina. Eina minutę, dvi, ir miškas atkakliai tyli. 
Jokio garselio. Paskui Petriukas bailiai klausia:

- Dėde, ar mes nepaklydom?
- Upelio jau nematyti, - priduria Aliukas.
-.Tuoj'būsim vietoj, - atsako dėdė ir krinta veidu 

į krūmą. Nepamatė duobutės; jo medinė koja pataikė į 
ją, ir dėdė sugriuvo. Dėdė kėlėsi, bet tik sudejavo ir 
vėl atsigulė.

- Koją skauda. Pailsėkim truputį, - pasakė.
Ir vaikai susėdo aplink dėdę, o jų veideliai buvo la

bai susirūpinę.
- Kas dabar bus? - neiškentė Jurgiukas.
- Pereis greit, - atsakė dėdė.
Po kokios dešimties minučių dėdė antrą kartą pa

mėgino keltis, bet ir šį kartą tik sudejavo ir neatsikėlė.
- Tur būt, kojos raumenį patempiau .. .
- Kas dabar bus? - vėl įsiterpė Jurgiukas.
Dėdė valandėlę susimąstė, smarkiai galvojo, net 

kakta, lyg aulas, susiraukė. Paskui staiga paklausė:
- Ar jūs drąsūs vyrai?
- Mes? . .. Drąsūs ... - atsakė.
- Tai tu, Petriuk su Jurgiuku, eikit į dešinę, ir 

upelio krantu greit pasieksi! kaimą- pakraštys jau ne
toli, - kaime suraskit Jurkūnus ir pasakykit, kad man 
nelaimė atsitiko. Gerai?

Vaikai tylėjo.
- Aliukas liks su manimi. Nieko nebijokit: šitoj 

giroj žvėrių nėra. Mes jūsų lauksim.
- O kur, dėde, eiti? - paklausė Jurgiukas.
- Į dešinę, greit pasieksit upelį, o upelio krantu 

einant, greit ir sodžius.
- O jei mes paklysim? - tyliai įsiterpė Petriukas.
- Nepaklysit, nepklysit! Nėra čia ko paklysti. 

Na, pssiskubinkit.
Jurgiukas su Petriuku susižvalgė, padavė vienas 

antram ranką, liūdnom akim pasižiūrėjo į dėdę ir 
Aliuką, lyg amžiams su jais būtų atsisveikinę, ir pro
tekine pasileido į dešinę, į upelio pusę... Du ar tris 
kartus jiedu dar šūktelėjo. Aliukas atsiliepė, ir paskui 
viskas nutilo. Tik giria gailiai ošė.

Dėdė su Aliuku palaukė gerą valandą ir ėmė ne
kantrauti. Paskui praėjo ir antra valanda. Niekur nieko. 
Dėdė pamėgino keltis. Neįstengė.

- Jie, tur būt, dėde, paklydo! - tarė Aliukas.
- Aš nežinau. Jau būtų turėję sugrįžti . . .
Visa giria nuščiuvo. Užėjo tvanki popiečio tyla. 

Jokio paukštelio sucypsėjimo.
Kai praėjo trečia laukimo valanda, dėdė irgi pa

sakė: "Paklydo".
Aliukas, nusigandęs, paklausė:
- Ką dabar darysim, dėde?
Dėdė jau žiojosi atsakyti, bet tą akimirką tolumoj 

pasigirdo triukšmas, šauksmai.
- Jurgiukas šaukia, Jurgiukas! - ėmė šokinėti Aliu

kas. O per girią sklido cypiąs aaūūū ... aaūūū ... Balsai 
artėjo ir po keletos minučių dėdę ir Aliuką apstojo keli 
sodžiaus vyrai, Jurgiukas, Petriukas ir prie upelio su
tiktas Petras.

Po valandos dėdė su vaikais jau buvo sodžiuje, 
Jurkūno pirkioje.

Petras papasakojo, kaip netikėtai sutiko Jurgiuką 
ir Petriuką einančius į kaimą. Bet juodu ėjo visai prie
šinga kryptimi. Juodu ėjo ir šūkavo, užtat neprasilenkė. 
Paskui visi trys atsiskubino į kaimą pagalbos.

Jau buvo vėli popietė, kai dėdė ir visi trys vaikai 
sėdo į vežimą namo važiuoti. Petras sėdo prie arklio, 
ir prasidėjo kelionė atgal per-girią.

Ant girios jau plaukė vakaras. Paukščiai giedojo. 
Giria paslaptingai šlamėjo.

Dėdė nusijuokė ir paklausė:
- Kaip giria patiko? Ateisim kitą kartą?
Tik vienas Aliukas nedrąsiai atsakė:
- Ateisim ...
O Petriukas, sėdėdamas šalia savo bendravardžio, 

klausinėjo:
- Nėra šitoj girioj vilkų?

19

21



- Nėra !
- O gyvačių?
- Nėra, .
- Paklysti čia galima?
- Galima, jeigu girios nepažįsti.
- O kai pažįsti?
- Negalima!
Tada Petriukas drąsus atsisuka į dėdę ir klausia:
- Kada, dėde, vėl ateisim į girią? Man giria pa

tinka ...
Giria temsta ... Greit dėdė su vaikais bus namie.

SENO ŠVARKO PASAKA

- Ramtadrilia - oooo!
- Ko rėki? Juk nubus ir tavo seimininkas, - ėmė 

barti kepurė seną švarką, kuris, pakabintas ant vinies, 
vieną rytą ėmė dainuoti. Ir kai kepurė ruošėsi užspausti 
švarkui burną, jis ėmė kalbėti:

- Ko man nedainuoti? Mano šeimininkas visai pa
sikeitė.

- Ar seniai? - paklausė kepurė.
- Kai tapo skautu, visai pasidarė kitas žmogus. Tu 

jo nebepažintum.
- Koks ten žmogus. Dar tik vaikas.
- Neužgauliok! Nesvarbu,kad vaikas, bet su mani

mi elgiasi geriau, nei suaugęs žmogus.
- Na jau, na jau. Giri kaip kokį gerą daiktą. Ne

norėčiau aš jo savastimi būti, - sako kepurė. .
- Taigi, kad norėtum, jei žinotum, koks jis dabar 

geras, tvarkingas.
- Įrodyk, kad tiesą kalbi.
- Tik paklausyk. Pirmiau, būdavo, nusivelka ir 

drėbia, kur papuola: ant suolo ar ant lovos. Jei kartais 

nukrisdavau pasuolėn, pakelti nesiskubino. Buvau nu- 
skretęs, dulkinas. Kiek turėdavau iškentėti, kai nuo 
lietaus sušlapdavau. Pamestas kur ant suolo visą naktį 
drebėdavau nuo šalčio. Nuo drėgmės buvau ir reumatą 
gavęs: pasileido siūlės, pamušalas iširo, o kišenės džio
vą buvo gavusios. Sagų nebuvo ir kiekvieną kartą už
sisegdamas smeigėmis mane badydavo. Bet kai skautu 
tapo, viskas pasikeitė: susiuvo sagas, siūles, išdulkino 
ir šepečiu išvalė.' Vakar štai buvau sulytas, bet kai pa
rėjo namo, nenumetė, kur pakliūva, o pakabino ant 
vinies. Vanduo nutekėjo, ir aš greitai išdžiuvau. Links
ma man dabar. Džiaugiuos, kad mano šeimininkas 
skautu tapo ir dainuoju. Ramtadrilia oooo!

- Aš tai daug ceremonijų nedarau, - sako kepurė. 
- Nepatinka šeimininkas, aš tuoj švilpt nuo galvos, ridi , 
ridi gatve ir tiek. O mano šeimininkas, vargšelis, ir 
bėga paskui maldaudamas, kad sustočiau. Kai paskui 
paima, tai nupučia, nušluosto ir vėl pagarbiai užsideda 
ant galvos. Jei su manimi apsieitų nemandagiai, ne
tarnaučiau.

- O kas tavo šeimininkas? - klausia švarkas.
- Taip pat skautas.
- Tad ir džiaukis. Jei nebūtų skautas, už tokius 

pokštus nukentėtum.
- Gal būt.
- O dabar skautų garbei padainuokim.
- Padainuokim.
Ir švarkas pradėjo. Kepurė jam padėjo.
"Skautai darbštūs, rūpestingi,
padirbėti jie netingi.
Visas kepures ir švarkus 
skautai mokamai sutvarko. 
Džiaukimės tad visi, 
ir susenę ir nauji".

Skautas jokio darbo nevengia.

* * *
— Kas ten triukšmauja?
— Skautai dainuoja „Tris dienas, tris 

naktis keleliu ėjau“.
— Jie tikrai nuklydo nuo kelio.

Skaitykime ir platinkime
“Skautų Aidą”!

Skautas žiemą
Kaukia piktas vėjas — 

Saitą sniegą blaško, 
Liūdna pažiūrėjus: 
Šalty tvoros braška.

Skautas tik. nebijo 
Nei žiemos, nei vėjo,. 
Sniegti jam ar lyja — 
Linksmas vaikštinėja.

Alkaniems paukšteliams 
Čia pabers grūdelių, 
Pamiškėj kiškeliams 
Kvepiančio šienelio.

Arba vėl seneliui 
Šąlančiam, be rūbo 
Greit' parodo kelią, 
Su drabužiais skuba.

Laisvo laiko griebęs, 
Slidėm čiužinėjas — 
Lekia, švilpia, rieda, 
Nepavys nė vėjai!

P. Kundrotas.
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JAV Karo Laivyno Pradžia
■ (Tęsinys iš “Sk. Aido” 12 nr.)

Kapitonas JOHN PAUL JONES

Amerikiečių karo laivų junginiui, vadovaujamam 
Esek Hopkin besiilsint 1776 m. vasarą prie Rhode 
Island krantų, jaunas laivyno karininkas John Paul 
Jones negalėjo ramiai sėdėti. Būdamas karšto būdo, 
didelis patrijotas John Paul Jones labiau mėgo kau
tis jūroje su stipresniu priešu, negu lengvu ir pato
giu momentu pasiekti laimėjimų.

Pq eilės pastangų kap. Jones gavo slūpą “Provi
dence” ir išplaukė medžioti anglų Nova Scotia link. 
Čia surado anglų žvejus, kurių paėmė 16 laivų. 
Grįžtant namo su paimtais anglų žvejybos laivais, 
kap. Jones susidūrė su anglų karo laivu, fregatų 
‘Milford”. Negalėdamas eiti į kautynes su daug 
stipresniu priešu kap. Jones pabėgo, i anglų patran- 

• kas atsakydamas šautuvų šūviais.
Kongreso pakeltas į laivyno kapitonus ir gavęs 

naują slūpą “Ranger” 1778 metų pradžioje kap. Jo
nes išplaukė į Prancūzijos pakrantes. Pakeliui kap. 
Jones užsuko į Britų salas. Išsikėlęs prie Whiteha
ven užpuolė britų vietinę tvirtovę. Iškėlus bures to
limesnei kelionei, dar uoste amerikiečius užpuolė 
anglų karo laivas “Drake”. Po trumpos kietos kovos 
„Drake” smarkiai nukentėjo ir užsidegė. Tik maža 
dalis anglų jūreivių išsigelbėjo iš degančio laivo. 
Pasiekus Pranncūziją, kapitonui Jones buvo pašadė- 
tas didesnis ir geresnis karo laivas, nes tuo metu 
Prancūzija kariavo su Anglija. Senasis “Ranger” ati
teko kitam kapitonui. Deja, gauti naują laivą nebuvo 
taip lengva. Pagaliau kap. Jones kreipėsi Į Francu- 
zijoss karalių, bet ir čia gavo tik gražius pažadus. 
Nesulaukdamas pažadėto laivo kap. Jones netvėrė 
piktumu ir nusprendė pats laivą nusipirkti. Sura
dęs seną prekinį laivą, jį nupirko, atremontavo ir 
uždėjo nupirktas senas patrankas. Sutvarkęs laivą, 
jį pakrikštijo “BonHomme Richard” ir vėl susirinko 
atgal savo buvusius jūrininkus. Senas “Richard” ne
buvo geras laivas, tačiau turėdamass 42 patrankas 
ir gerą įgulą galėjo drąsiai pulti anglus. Prancūzai 
iš savo pusės paskyrė mažą laivų eskadrą plaukti 
kartu su kap. Jones. Eskadrą sudarė karo laivai 
“Cerf”, “Vengeance”, “Palias” ir “Alliance”, tačiau 
jų kapitonai prancūzai nesilaikė bendros komandos 
ir plaukė individualiai. Pramatydamas nesklandu
mus, kap. Jones paliko eskadrą ir pasuko prie Angli
jos krantų. Praplaukęs Irlandijos vakarų pakrantes ir 

apsukęs aplink Škotiją, kap. Jones planavo užpulti 
ir sudeginti Edinburgo tvirtovę, atsilyginant ang
lams už puldinėjimus Amerikos krantų. Kartu plau
kęs “Alliance” neprisidėjo prie kap. Jones, norėda
mas užpuldinėti anglų laivus ir pasiplėšti turto. Nu
sileisdamas kap. Jones pasuko į Šiaurės jūrą ir tai
kėsi užpulti anglų konvojus, atplaukiančius iš Bal
tijos jūros. Netoli Flamborough greit buvo pastebė
tas anglų laivų konvojus, kurį saugojo anglų karo 
laivas “Serapis”.

Konvojaus prekiniai laivai, pamatę į dvikovą ei
nančius karo laivus išlakstė kaip vanagą pamatę viš
tos. Gi kap. Jones “Richardą” suko tiesiai į anglų 
“Serapį”. “Serapis” buvo visiškai nauja 50 patrankų 
fregata. Ką reiškė jai kautis su sena dėže, iš senų 
sunkiti rąstų pastatytu “Richard”, kurio senos prie
kinės patrankos susprogo po pirmų šūvių. Kap. Jo
nes kitos išeities nebuvo, kaip tik priplaukti visai 
arti ir pasisukus šonu naudoti šonines patrankas.

Pirmuoju manevru abu laivai taip arti praplau
kė vienass kitą, kad anglai vos nepagavo amerikiečių 
su mėtomais kabliais. “Richard” nussukdamas į šalį 
davė šoninių patrankų smūgį ir gerokai apdaužė 
“Serapio” bortą. Anglai gi smarkiai apšaudė durkį 
(laivo užpakalį). Smarkiu posūkiu kap. Jones vėl 
pastatė “Richardą” antruoju šonu ir atsistojo bortas 
prieš bortą su anglų fregata. “Serapio” patrankų šū
viai draskė senus “Richardo” šonus. Degančios bu
rės krito žemyn lyg liepsnų debesys ant “Richard’o” 
denio. Staiga fregata “Alliance”’ vedama kapitono 
Landais priplaukė iš “Richard’o,, antros pusės ir šo
nu priėjo gelbėti degančio “Richard’o” įgulą. Anglų 
laivo kapitonas Pearsas šaukė amerikiečiams: “Ar 
pasiduodate?” “Nei”, atsakė kap. Jones, “Aš dar ne
pradėjau kovoti!” Paskutiniai amerikiečių patrankų 
šūviai numušė “Serapio” didįjį stiebą ir susprogdino 
parako sandėlį. Išsigandęs anglų kapitonas nuleido 
žemyn savo vėliavą ir pasidavė kap. Jones. Sudau
žytas ir degantis “Richard” nebegalėjo ilgiau laiky
tis virš vandens. Kap. Jones skubiai perkėlė savo 
įgulą ant pasidavusio anglų laivo ir degantis “Ri
chard” dingo jūros gelmėse. Ši kap. Jones kova ir 
laimėjimas iki šiol auksinėmiss raidėmis yra įrašy
tas amerikiečių karo laivyno istorijoje, kaip drąsos 
ir atkaklumo pavyzdys.

Dar vienas iš žymesnių amerikiečių kapitonų ne
priklausomybės kovų metu buvo kap. John Barry, 
kuris sėkmingai kovėsi Atlante su anglų karo lai
vais. Nuskendus kautynėse jo pirmajam laivui, kap.
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Bany buvo atiduota fregata “Alliance”, paimta iš 
kapitono Landais, kuris išėjo iš proto.

Jūreiviškos drąsos, kokią turėjo kap. John Paul 
Jones neužteko atsilaikyti prieš galingą ir didelį ang
lų laivyną. Reikėjo didinti ir stiprinti patį amerikie
čių karo laivyną, vis daugiau pastatant karo laivų.

KARO LAIVYNO DEPARTAMENTAS

Anglų gubernatoriui Cornwaliui pasidavus gen. 
G. Washingtonui prie Yorktown, užsibaigė kovos 
dėl JAV nepriklausomybės. Atrodė, kad nebuvo rei
kalo plėsti ir didinti amerikiečių karo laivyną, ta
čiau tas reikalas greit iškilo. JAV prekiaujant su 
Europos ir Oriento kraštais, amerikiečių prekybos 
laivus labai puldinėjo Viduržemio jūroje Afrikos 
piratai, o Atlante prancūzų piratai. Karo laivai buvo 
būtini prekybos laivų konvojų apsaugai. To išdavoje 
1798 metais JAV kongresas įsteigė laivyno departa
mentą ir pirmuoju laivyno sekretorium buvo paskir
tas Bennjamin Stoddart. Jis sudarė nedidelį lengvų, 
greitų karo laivų - fregatų laivyną, kuris sėkmingai 
kovojo su piratais Karibų jūroje ir Atlante.

1800 metais padarius taiką su Prancūziją, karo 
laivyno reikšmė sumažėjo. Tuometinis JAV prezi
dentas Thomas Jefferson į karo laivyną žiūrėjo ne
palankiu žvilgsniu ir siekė karo laivyno sumažinimo. 
Taip karo laivų skaičius buvo sumažintas iki 13 fre
gatų. Šis skaičius būtų buvęs dar mažesnis, tačiau 
karo laivyno ateitį išgelbėjo Afrikos piratų padidė
jusi galybė. Tripolio paša 1801 m. pareikalavo dide
lės duoklės iš JAV už prekybos laivų praleidimą. 
Jeffersonas nusprendė nemokėti, bet ginklu atsiskai
tyti ir, karo laivų eskadra, vadovaujama komodoro 
Richard Dale buvo pasiųsta į Viduržemio jūrą. Ko
modorui Dale su piratais nelabai sekėsi, nes ameri
kiečių fregatos buvo persunkios sėkliuose pakrančių 
vandennyse į kurias bėgo maži piratų laivai. Po kiek 
laiko antra mažų fregatų eskadra buvo pasiųsta, va
dovaujanti komodorui Edward Preble. Jam geriau 
sekėsi kovoti su piratais. Nesisekė tik sunkiajai ame
rikiečių fregatai “Philadelphia”. Ji užplaukė visu 
greičiu ant seklumos, ant nežinomų rifų. Čia ji tu
rėjo būti palikta piratams, nes nuimti nuo seklumos 
jos nepavyko. Piratai visgi sulaukė potvynio ir taip 
gavo gerą amerikiečių karo laivą, kurį pastatė Tri
polio uoste. Amerikiečių tikslas buvo įplaukti į stip
riai piratų ginamą Tripolio uostą ir sugadinti “Phi
ladelphia”, kad ji nebūtų panaudota prieš amerikie
čius. Tai atliko jaunas amerikiečiti karininkas su slū- 
pu “Intrepid”, sunaikinęs uoste fregatą ir pats be 
nuostolių grįžęs atgal.

Afrikos piratai buvo sutvarkyti ir JAV prekybos 
laivai laisvai galėjo plaukioti.

Naujas JAV prezidentas Madison h- jo kabinetas 
buvo labai skeptiški ir nemanė, kad mažas JAV lai
vynas gali atsilaikyti prieš galingus anglus 1812 m. 
kare. Buvo padarytas nutarimas išformuoti karo 
laivyną. Laivų patrankas pastatyti pakrantėse, kon
tinento apsaugai iš jūros, o pačius laivus paversti 
laužu. Karo laivynui palankių esmenų ir kapitonų 
protestas buvo patenkitas tuo, kad kiekvienam di

desniam karo laivui buvo leista atlikti paskutinę ke
lionę. Esant tokiai progai, visi amerikiečių laivai 
išplaukė kaip alkani kajotai kautis su anglų laivynu. 
“Constitution”, Essex”, “Wasp”, “United States” ir 
kiti laimėjo kietus mūšius prieš anglus ir paėmė eilę 
anglų karo laivų. Britų blokada juruose nebuvo tuo 
pilnai sulaužytta, tačiau senato skeptiškiesm na
riams buvo parodyta, kad karo laivyno patrankos 
daugiau gali nuveikti jūroje ,negu iškeltos į krantą.

1812 metų karas su anglais buvo baigtas, tačiau 
JAV karo laivynas vis daugiau buvo įvertinamas ir 
remiamas. Nuolatinė laivyno eskadra buvo laikoma 
Viduržemio jūroje Afrikos krantų kontroliavimui. Ka
ro laivyno laivai tyrinėjo Ramųjį vandenyną ir su
rado Antarktikos žemyną. Rėmė ir saugojo komer
cinį laivyną, plaukiantį į Tolimus Rytus. Komodoras 
Matthew Perry pradėjo užmegzti ryšius su tolimą
ja Japonija.

Nauja era laivyno istorijoje buvo pradėta su gar
laivio pastatymu 1812 metais, kurį suprojektavo Ro
bert Fulton. Su šiuo garinio laivo pastatymu prasi
dėjo modernios laivininkystės amžius. Tuo metu 
JAV laivyno leitenantas Maury pagamino ir pasaulio 
vandenų jūrlapius, kurie kapitonams padėjo išveng
ti rifų ir srovių. Su modernios laivininkystės pra- 
d žia, prasidėjo ir nuoseklus vadų paruošimas. Karo 
laivyno departamentas tapo perorganizuotas ir 1845 
m. Anapolyje buvo įkurta Karo Laivyno Akademiją. 
Su Karo Laivyno Akademijos paruoštais kadrais, 
turto ištekliais ir technologijos pažanga per tą šimt
metį JAV taip greitai augo jūrų galybė, kad šian
dien turi galingiausią karo laivyną visame pasaulyje.

(Pabaiga)
Br. J.

Jūrų skautų vadovai susitiko: jūrų s. P. Labanauskas ir 
jūrų v. s. L.Knopfmileris. Nuotr. V. Noreikos
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Kaziuko mugėje Detroite 
iš kair. dešinėn: S. Gubilai- 
tė, A. Šatraitis, N. Na
ruševičiūtė. ------------ —

1960 mt. buriavimo kursų 
dalyvės Detroite: vair. J. 
Jokraitė, vair. I. Bitinaitė, 
vair. N. Naruševičiūtė, J. 
Pusdešrytė, globėja Lau
rinavičienė, O. Kilikevi- 
čiūtė. ______________ \

Olimpinės nuotrupos

“Jie niekuomet negrįžta” — toks yra buriuotojų 
posakis apie regatų laimėtojus. Bet pereitų metų 
Olimpiadoje buriuotojų šeimoj šis posakis nustojo 
savo galios. Mes visi skaitėme ir girdėjome, kad pe
reitais metais Italijoje Neapolio Įlankoje buvo pra
vestos Olimpinės regatos. Ir kaip ten viskas vyko?

Man teko skaityti apie pavyzdingą Olimpinių 
regatų pravedimą Suomijoje, Australijoje, bet bu
riuotojai žurnalistai apie Neapolio Įlankoje praves
tas buriavimo regatas ir visus paruošimus šioms var
žyboms pravesti aprašo kaip apie nepaprastas.

Kai italai Neapolyje buvo paklausti, kaip jiems 
tai pavyko — atsakymas sekė — “Mes laukėme šių 
buriavimo varžybų jau 2.000-čius metų ir taupėme 
šioms buriavimo varžyboms 2.000-čius metų”! Aišku, 
kas2.000 metų ruošiasi pasaulio buriavimo regatoms 
pravesti, ten jau klaidų ir netikslumų, nesusiprati
mų negali Įvykti, o italų vaišingumą man pačiam 
teko pažinti.

Kad jachtų vadus, kapitonus, laimėjusius rega
tas, pilnoje uniformoje Įgula išmeta Į vandenį, ne 
kartą teko rašyti ir ne kartą lietuvių jūrrų skautų vie
netų vadovams, laimėjusiems irklavimo varžybas 
teko pilnoje uniformoje atsidurti vandenyje. Pa
sirodė jog ši tradicija galiojo ir Neapolio Olimpinėse 
regatose, ir nuo šios tradicijos nepasiseke išsissukti 
net ir Graikijos sosto Įpėdiniui.

Kaip spaudoje buvo rašyta, Graikijos komandos 
prišakyje žygiavo sosto Įpėdinis, nešdamas Graiki
jos vėliavą. Jis ne tik nešė savąją vėliavą, bet taip 
pat dalyvavo buriavimo regatose. Olimpinėse bu
riavimo regatose istorijoje tik du sosto Įpėdiniai lai
mėjo aukso medalius. Tai buvo Norvegijos sosto 
įpėdinis Olav ir paskutinėje Olimpiadoje Graikija 
gavo aukso medalį, sosto įpėdinio princo Konstan
tino dėka.

■ Kaip kiekvienai regatai pasibaigus, pajūryje, 
krantinėse laimėtojų ir pralaimėtojų laukė giminės, 
pažįstami, taip ir šį kartą. “Dragon,, klasėje laimė
tojų laukė krantinėje motina. Kaip ir visos motinos 
džiaugiasi vaikų laimėjimais, taip džiaugėsi ir Kons
tantino motina, Graikijos karalienė. Bet sveikinda
ma ir glamonėdama sūnų, nepamiršo ir buriuotojų 
tradicijų, nes po motiniško pabučiavimo, karalienė 
pati Įstūmė sūnų į vandenį. Ko nespėjo atlikti įgula, 
tą Įvykdė pati motina - karalienė. Graikijos prin
cesės neatsiliko nuo motinos — kol jų broliukas mau

dėsi uosto vandenyje — jos, paėmusios ugniagesių 
švirkštą “švelniai” išmaudė kitus Įgulos narius.

Garbė valstybei, kuri turi tokią demokratišką 
valdovų šeimą. Graikijos princas Konstantinas pa
rodė tikrą sportišką drąsą. Asmuo, kuris vėliau per
ims Graikijos sostą, bandė savo buriavimo gabu
mus pasaulio buriuotojų šeimoje, puikiai žinodamas, 
kad turės varžytis su jūrų vilkais, bet tai jo nebai
dė — priešingai, jis norėjo bandyti savo gabumus 
ir tas žmonus galėjo laimėti ir pralaimėti.

Nebuvo staigmena, kai Danijos buriuotojas P. 
Elvstrom laimėjo “Finn Dinghy” klasėje aukso me
dalį. Įdomu pažymėti, kad jis paeiliui, keturiose 
Olimpiadose buriavime laimėjo aukso madalius. Tai 
geriausias pasaulio buriuotojas, nes iki šiol nė vie
nam buriuotojui nepasisekė to pasiekti. Asmenybė, 
kuri kiekvienam visuomet yra pasiruošusi padėti. 
Jis nesididžiuoja savo laimėjimais, kiekvienam sutei
kia patarimų, ar tai būtų prieš regatą, ar po.

Buvo dar vienas buriuotojas, 18 metų amžiaus, 
P. Lunde —• norvegas, kilimo iš garbingos buriuoto
jų žeimos — jo dėka Norvegija gavo aukso medalį 
“Flying Duchman” klasėje.

Nesisekė šį kartą JAV “Star” klasėje. Čia neti
kėtai laimėtojais tapo rusai, iš septynių regatų lai
mėje I-mą vietą - 3 kartus, lirą vietą -1 kartą, III-čia 
vietą -1 kartą ir 5-tą vietą - 2 kartus — gavo aukso 
medali; II-rą vietą portugalas, o III-čią vietą JAV. 
JAV aukso medali laimėjo 5,5 m. klasėje “G. D. O. 
Day”. ‘ ■

Nežiūrint, kad italų buriuotojai rungėsi savo 
vandenyse, jiems nepasisekė nė vieno aukso meda
lio gauti. Laimėjo tie, kurie geriau mokėjo išnaudoti 
mažiausią vėjalį, kurie parodė greitesnį susivoki
mą, prisitaikant prie vietos oro sąlygų, kurie atliko 
greitai visus manevrus.

Pažymėjau tik aukso medalių laimėtojus, sidabro 
ir bronzos medalius laimėjo danai, šveicarai, argen- 
tiniečiai, italai, portugalai, vokiečiai, rusai ir belgai.

Olimpinėse buriavimo regatose iš viso iškrito 
anglai, švedai ir olandai. Minėtų valstybių buriuoto
jų šeimoje rimtai susirūpinta buriuotojų prieaugliu 
regatoms Olimpinėse klasėse. Pagalvokim ir mes 
truputį apie jūrų skautų regatas. Radome rėmėjų, 
turime taurių, bet maža norų parodoma. 1961 me
tais parodykime savo regatinį buriavimą ir pajudin- 
kim taures, kurios guli seklumose.

v. /. s. L. Knopfmileris
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VALANDĖLĖ JŪRŲ SKAUTŲ BŪKLE
L. S. Brolijos Vyriausiojo Skautininko pareigų perda

vimo proga v. s. A. Matoniui lankantis Čikagoje pr. m. 
gruodžio 4 d., jūrų skautų “Baltijos Jūros” tunto vado
vai, jūrų skaučių “Juodkrantės” tunto vadovės ir jūrų 
skautinikų grandies nariai suruošė jaukų šeimynišką po
būvį jūrų skautų būkle. Pobūvyje dalyvavo svečias nuo 
Atlanto v. s. A. Matonis, naujoji Seserijos Vyriausia 
Skautininke v.s. O. Zailskienė, naujasis Brolijos Vyriau
sias Skautininkas s. E. Vilkas, jo pavaduotojas j. ps. Br. 
Juodelis, Vidurio Rajono vadas s. V. Vijeikis, naujasis 
“Lituanikos” tunto tuntininkas s. V. Lesniauskas, “Ker
navės” tunto tuntininkas s. H. Plašjnaitienė, “Aušros 
Vartų” tunto tunt. pavad. s. A. Kliorienė ir eilė kitų Či
kagos skautų-čių vadovų.

Prie sesių paruoštų skanių “Cepelinų”, kavos ir py
ragų, labai smagiai prabėgo pora valandėlių, besikalbant 
ir beklausant svečių pareikštų minčių. Jautrų ir jūrų 
skautams labai malonų žodį tarė Brolijos vairą paliekąs 
v. s. A. Matonis, pabrėždamas, kad jam buvo labai malo
nu dirbti su jūrų skautų šaka, geriausiai susitvarkiusia 
Brolijoje.

Naujoji Seserijos V. S. pareiškė eilę malonių prisi
minimų iš ankstyvesnio darbo su jūrų skautėmis ir pa
žadėjo ateityje išlaikyti tinkamą dėmesį šiai energingai, 
veržliai Seserijos šakai. Naujasis Brolijos V. S. džiaugėsi 
jūrų skautų šakos pasiektais rezultatais, dėkodamas jų 
vadovams bei globėjams, ypač šio būkle savininkams dr.
J. ir dr. K. Aglinskams už nuolatinę visokeriopą paramą 
jūrų skautų - čių veiklai. Jūrų skautų Skyriaus Vedėjas 
j. v. s. L. Knopfmileris visų lietuvių jūrų skautų vardu 
išreiškė nuoširdžią padėką buv. Brolijos V. S. v. s. A. 
Matoniui už gilų jurų skautų reikalų supratimą. Naujas 
Vidurio Rajono vadas s. V. Vijeikis savo kalboje siūlė 
labiau išgyventi varžybų formą, norint pasiekti geresnius 
rezultatus vienetų bei visos Brolijos veikloje.

Jūrų skautų - čių tėvų vardu taręs žodį prof. M. Mac
kevičius pabrėžė visų skautų - čių tėvų dėkingumą atsi- 
davusiems ir dirbantiems vadovams - ėms, linkėdamas 
naujai Seserijos ir Brolijos vadovybei ko geriausio vėjo.

Atsisveikinusiam su Brolijos V. S. pareigomis v. s. A. 
Matoniui, rengėjų vardu žodį tarė tuntininkas j. ps. A. 
Butkevičius ir tuntininkė s. A. Gasnerjenė, prisiminimui 
įteikdami lietuvišką koplytėlę su atitinkamais įrašais ir 
padėkodami už pasišventimą jo pareigoms. Seserijos V.S. 
v. s. O. Zajlskienei, šia proga, sesės įteikė gėlių puokštę.

Visą pobūvį pravedė j. v.s. Algirdas Aglinskas.
K. Naras.

Baltijos Juros ir Juodkrantės tuntų gėlių vainikas, padėtas 
prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo atidarymo 
proga. Nuotr. L.Knopfmilerio

IŠ ARTI IR TOLI
• BVS pakvietė LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedėjo 

pareigoms jūr. s. E. Vengianską. Gero vėjo naujam ve
dėjui!

• Buvęs LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedėjas jūr. v. s.
L. Knopfmileris savo atsisveikinimo žodyje dėkoja vi
siems už bendradarbiavimą ir linki toliau dirbti jūrinėje 
srityje nepailstant.

• 1960 m. Žalėgirio sporto draugija Kauno ežere pra
vedė buriavimo pirmenybes. Geriausiai pasirodė buriuo
tojas R. Voveris. Prie ežero statoma jachtklubui būstinė.

• Įsisteigė buriavimo klubas prie Platelių ežero. Ten 
jau įvyko ir regatų.

• Buvęs LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedėjas ir šio 
skyrelio vedėjas dėkoja už sveikinimus gautus švenčių 
proga.

Naujasis LSB Jūrų skautų skyriaus 
vedėjas jūr. s. E. Vengianskas tariasi 
su jūrų skautininkais.

Nuotr. L. Knopfmilerio
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flKIStl DIDŽIOJI SCHD.l
ATLANTO RAJONAS, JAV

Bostonas, Mass.
• DLK Kęstučio d-vės visos skil

tys dalyvavo LSB skilčių varžybose. 
Kiekviena iš jų surinko virš 800 taš
kų (iš 1.000 galinių) ir gavo “Broli
jos” gaireles: “Arai” (si. Arv. Vaič- 
jurgis — skilt., psl. Gintaras Dačys
— paskilt.), “Briedžiai” si. Gint. Ka
rosas — skilt., psl. Vyt. Tamošaitis
— paskilt.), “Sakalai” (si. Ign. Vi- 
lėniškis .— skilt., psl. Tomas Dau
girdas — paskilt.) ir “Žirgai” (si. 
Alg. Lapšys — skilt., psl. Jonas Dau
girdas — paskilt.). Gaireles įteikė 
LSB skautų skyriaus vedėjas ps. A. 
Saulaitis, jr., Atlanto rajono skilti- 
ninku kursų metu. Draugovei tuo 
metu vadovavo ps. J. Vaičjurgis — 
draugininkas, s. v. v. si. Kęstutis 
Mickevičius — pavaduotojas. '

• Ps. J. Vaičjurgiui atsisakius iš 
DLK Kęstučio dr-vės dr-ko pareigų, 
dr-vę nuo š. m. birželio 3 d. perėmė 
ps. Stasys Baltušis.

• Birželio mėn. 25-26 d.d. Mairo
nio parke, Worcesteryje, įvyko At
lanto rajono šventė. Bostono tunto 
skautai gausiai dalyvavo ir laimėjo 
antrą vietą.

• Atlanto rajono stovykla įvyko 
rugp. 27 — rugs. 5 d.d. 4-H Čamp 
stovyklavietėje, prie Worcesterio. Iš 
Bostono stovyklavo 47 vilkiukai, 
skautai ir s. v. kandidatai. Stovyklos 
metu 12 skautų kandidatų davė įžo
dį: Mileris Vyt., Matioška Alg., Au- 
siejus Linas, Žukauskas Vikt., Sta- 
rinskas Alg., Makaitis Kęst., Vilė- 
niškis Jrg., Lendraitis Jrg., Eitas 
Liud., Manomaitis Pov., Ulevičius 
Vyt. ir Baika Rom. Skautų vienetui 
vadovavo s. v. v. si. Kęst. Mickevi
čius ir si. Alg. Lapšys. Prie vilkiu
kų dirbo — Vikt. Adomavičius.

• Pagausėjus skautų skilčiai, nuo 
rugsėjo mėn. 1 d. iš DLK Kęstučio 
dr-vės išskirti skautai, gyveną So 
Bostone, ir sudaryta nauja DLK Al
girdo dr-vė. Dr-kas — si. Vyt. Jur- 
gėla, adj-tas — si. Arv. Vaičjurgis. 
“Arų” skilties skilt. — si. Ign. Vilė- 
niškis, pasklt. — si. J. Venckus. 
“Briedžių” skilties skilt. — si. G. 
Karosas, paskilt. — psl. Vyt. Tamo
šaitis.

• S. v. v. si. Kęst. Mickevičius, 
. artėjant studijoms universitete pa
sitraukė iš DLK Kęstučio dr-vės 
dr-ko pavaduotojo pareigų, pasilik
damas tik s. v. dr. Vydūno būrelio 
vadu.

• Nuo rugsėjo mėn. 10 d. pasikei
tė ir vilkiukų dr-vės dr-kas: pasitrau

kus s. v. v. si. Alg. Vaitkui, dr-vei 
vadovauja s. v. kand. si. Aug. Ma
nomaitis. Dr-ko pavaduotojas — s. 
v. kand. Rim. Manomaitis, adjutan
tas — si. Vikt. Adomavičius.

• Bostono Skautų Tėvų Komite
tas spalių 30 d. suruošė pobūvį. Me
ninę programos dalį atliko “Žalgi
rio” ir “Baltijos” tuntai. Vilkiukų 
dr-vė pasirodė su “slibinu” ir. cho
ru. DLK Kęstučio dr-vės skautai psl. 
J. Daugirdas paskambino pianinu, o 
skautas Pov. Manomaitis pagrojo 
smuiku. DLK Algirdo dr-vės skautai 
“nukeliavo” į Marsą, o si. Gintaro 
Karoso suorganizuotas ir vadovauja
mas orkestras gražiai pagrojo. Kiti 
orkestro dalyviai: psl. G. Dačys, si. 
J. Venckus, psl. V. Tamošaitis ir psl. 
L. Tamošaitis. Meninę programą iš 
“Žalgirio” tunto pusės pobūvio metu 
tvarkė s. v. kand si. Augiras Mano
maitis ir s. v. kand. si. Rim. Mano
maitis. Graži ir įvairi programa po
būvio dalyvių tarpe paliko gerą įs
pūdį. Pobūvyje taip pat dalyvavo v. 
s. dr. V. K. Čepas ir JAV Atlanto 
rajono vadeiva s. P. Molis. V. s. dr. 
V. K. Čepas ta proga buvo pakvies
tas tarti žodį. Bostono Skautų Tėvų 
Komiteto Pirmininkas inž. J. Dašys 
taip pat pristatė visus tuntų vadovus 
ir vadoves pobūvio dalyviams.

• Nuo gruodžio mėn. 1 d. DLK 
Kęstučio dr-vės dr-kas ps. St. Bal
tušis sutiko tvarkyti ir koordinuoti 
abiejų skautų dr-vių reikalus, ir pa
sitraukė iš dr-ko pareigų. Naujas 
dr-kas — dr-ko pavaduotojas s. v. v. 
si. Pov. Jančauskas. Adjutantas — 
si. Alg. Lapšys. “Sakalų” skilties 
skilt. — psl. G. Dačys, paskilt. — 
psl. J. Daugirdas, paskilt. — skau
tas Don. Jančauskas.

® Tunto sueiga įvyko lapkričio 
mėn. 26 d. Ta proga s. v. kand. psl. 
R. Manomaitis, psl. V. Jurgėla ir psl. 
Edv. Eitas pakelti į skiltininko laip
snį, o skautas T. Daugirdas — į pa- 
skiltininko laipsnį. Prisimenant ta 
pačia proga Lietuvos kariuomenę, 
paskaitą skaitė p. Pov. Žičkus, žy
mus kovotojas už Lietuvos laisvę. Po 
sueigos ALTS namuose įvyko šokiai, 
kurių metu surinkti keli doleriai 
aukų pasiųsti “Sk. Aidui”.

• Tuntas atsiskaitė ir su Džiam- 
borės Fondu. Aukų lapais surinkta 
ir pasiųsta $59.25. Aukų rinkime 
uoliai talkininkavo BSTK-to sekrt. 
p. L. Lendraitis ir s. v. kand. Aug. 
Manomaitis.

• Rajoniniai skiltininkų kursai 
įvyko Waterbury j e gruodžio mėn. 
3*4 d.d. Iš Bostono dalyvavo 14 skau

tų: si. Ign. Vilėniškis, jr., si. V. Ado
mavičius, si. J. Venckus, si. G. Karo
sas, pšl. G. Dačys, psl. V. Tamošaitis, 
psl. L. Tamošaitis, psl. J. Daugirdas, 
sk. Don.. Jančauskas, sk. Pov. Mano
maitis, sk. Jrg. Vilėniškis, sk. L. Ei
tas, sk. kand. V. Simanavičius. Kur
sų instruktoriai iš Bostono: s. Myk. 
Manomaitis ir ps. J. Vaičjurgis, o s. 
v. v. si. K. Mickevičius — instr, pa
vaduotojas. Skautus nuvežė abu in
struktoriai ir buv. BSTK-to pirm. p. 
Ign. Vilėniškis, kuris visuomet nuo
širdžiai remia skautišką veiklą.

® Nario mokestis už 1961 metus 
taip pat jau surinktas (lapkri. mėn.) 
ir pasiųsta $136.50. Tuntui šiuo me
tu priklauso 101 skautas (įskaitant 
ir vadovus).

• “Skautų Aido” 1961 metų pre
numeratą uoliai renka ps. Č. Kiliu
lis. Jam talkininkauja s. v. v. si. 
Vyt. Dilba ir visi vienetų vadovai.

Arvis.
• Mūsų šeima vėl padidėjo dviem 

naujais nariais. Skautų vyčių įžodį 
davė v. si. Kęstutis Mickevičius ir si. 
Algis Jurgelevičius. Abu nauji bro
liai yra pasižymėję kaip vadovai, bet 
ypač vertas pagyrimo brolis Jurgele
vičius, kuris, praleidęs kelis metus 
Amerikos karinėj tarnyboj, sugrįžęs 
namo rado laiko išeiti skautų vyčių 
programą ir vėliau duoti skautų vy
čių įžodį.

• Bostono “Senųjų Lapinų” būrelis 
minėjo savo devynerių metų gyva
vimo sukaktį. Minėjimas įvyko lap
kričio 4 d. Minėjimas buvo padaly
tas į dvi dalis: iškilmingą ir links
mąją dalį. Iškilmingoje dalyje kalbė
jo pirmasis “Senųjų Lapinų” būrelio 
vadas s. Algis Banevičius, kun. J. 
Klimas, s. Subatkevičius ir kiti buvę 
“Senųjų Lapinų” būrelio vadovai. 
Dabartinis “Senųjų Lapinų” būrelio 
vadovas yra v. si. Vytautas Dambraus
kas. Vakaras praėjo labai nuotaikin
gai.

Šiuo metu “Vydūno” sk. vyčių bū
reliui vadovauja si. R. Kalvaitis, o 
jam padeda naujas skautas vytis si. 
Algis Jurgelevičius.

s. v. si. A. Mučinskas.
BOSTONAS PIRMAUJA

Viso Bostono “Žalgirio” tunto skau
tai ir vadovai jau sumokėjo nario 
mokestį už 1961 metus. Tuntui šiuo 
metu vadovauja ps. J. Vaičjurgis. Gi 
to paties tunto skautų vyčių drau
govė, vadov. ps. Č. Kiliulio už šiuos 
metus nario mokestį surinko net 
pr. metų lapkričio mėn.
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ANGLIJOS RAJONAS
Bradford, “Tėvynės” tunto apžvalga

• Birželio 23 d. išvykus tunto kū
rėjams Amerikon, tuntui liko vado
vauti vyr. sk. v. si. J. Traškienė, pa
dedant sk. v. v. si. V. Garbonkui. Va
dovybės pareigas oficialiai perdavė 
ps. Juozas ir Rima Bružinskai.

• Liepos 16 d. dalyvauja su pro
grama Dariaus-Girėno minėjime Man- 
chestery. Tautiniai šokiai, duetas, 
paruoštas p. T. Buroko. Vandutės 
Galbuogytės deklamacijos, sesės Ri
mos Bružinskienės palikimas: — gy
vasis paveikslas “Malda”.

• Liepos 30 d. “Tėvynės” tunto 
30 skautų ir skaučių vyksta metinėn 
rajono stovyklon.

a Rugsėjo 27 d. su darbais, šo
kiais ir programų pardavimu, įsijun
giame į Bradfordo lietuvių visuome
nės ruošiamą Žalgirio minėjimą.

a Spalių 15 d. tautinių šokių gru
pė dalyvauja tarptautiniame festiva
lyje Manchesteryje, pasirodydami 
anglų visuomenei, dalyvaujant vie
nuolikai tautybių.

• Spalių 22 d. Bradforde St. Ge
orges Hall U.N.O. festivalyje tunto 
šokėjų grupė, dalyvaujant miesto 
burmistrui, pasirodo su astuoniais 
tautiniais šokiais. J. skautai pašoko 
Kalveli ir Kubilą, skautai — Kepu
rinę, Rugučius, Žiogelius, Šustą, Len
ciūgėli, Jonkelį.

® Lapkričio 12 d. Stoke on Trent‘e 
tunto šokėjai įsijungia ponios Valte- 
rienės koncertan su sesės Vandutės 
deklamacijomis ir šešiais tautiniais 
šokiais.

• Lapkričio 26 d. tradicinė "Tė
vynės” tunto šventė. Šventę pradėjo
me maldomis šv. Onos bažnyčioje. 
Dvasios Vadovas kun. J. Kuzmickas 
atnašavo mišias, sakydamas pamoks
lą prisiminė savo jaunas skautybės 
dienas, ir skautybės naudą jaunimui.

St. Marys Hall iškilmingoje suei
goje dalyvavo 36 skautai-ės, rajono 
vadas ps. J. Alkis, ps. B. Zinkus, 
vyr. sk. v. si. G. Zinkienė, gerbiamas 
skautų rėmėjas prof. Raphaelis Sea
ley. Einanti tuntininkės pareigas J. 
Traškienė perskaitė laišką, gautą iš 
tunto steigėjų ps. Rimos ir Juozo 
Bružinskų. Bradforde 9 metų skauty
bės veiklai paminėti, prof. R. Sea
ley skaitė paskaitą tema: “Švieskis 
ir šviesk”. Sueigos linksmajai daliai, 
rajono vadas J. Alkis uždegė laužą. 
Skamba dainos, eilėraščiai, kupletai, 
vaizdeliai, tautiniai šokiai ir t.t.

Laužą ir šios dienos sueigą užbai
gėme vakaro malda “Ateina Naktis”. 
Po sueigos pasilinksminimas, loteri
ja, šokiai.

• Gruodžio 26 d. tuntas renkasi 
kalėdinei sueigai, arbatėlei ir Kalė
dų senio maišą pakratyti. Vaišės, pa
čių skautų šeimyninis pobūvis. Ka
lėdų geras darbelis ■— savaitės ki
šenpinigiai “Vasario 16 Gimnazijai“.

® Gruodžio 3 d. j. skautė sesė 
Danguolė Juškaitė su tėveliais išvy
ko Australijon. Nuvykus jau, stos į 
skaučių eiles. Danguolė buvo viena 
iš pavyzdingiausių paukštyčių. Lin
kime jai sėkmės ir toliau pavyzdin
gai skautauti. J. Tr.

AUSTRALIJOS RAJONAS
Sydney

• “Aušros” tunto skautės-ai, Vė
linių proga, tradiciniu-metiniu apsi
lankymu prie a. a. sk. A. Bagdona
vičiaus kapo, budėjo su žvakutėmis 
ir pagiedojo Liberą, tautiečiams pa
dedant. Visas religines apeigas atli
ko Dvasios Vadovas ps. kun. P. But
kus.

• Lapkričio mėnuo Sydnejuj yra 
egzaminų mėnuo. Šiais metais ypa
tingai didelis skaičius laikė egzami- 
nus-universiteto ir brandos atesta
tui.

• DLK Kęstučio d-vės, “Erelių” 
skilties skilt. s. v.sl. Henrikas Anta
naitis, išskrido į Romą: studijuoti 
kunigų seminarijoj. “Aušros” tuntas 
Sydney sušaukė specialią sueigą su 
broliu Henriku atsisveikinti.

Sueigoj atsisveikinimo žodžius ta
rė ir dovanas įteikė visi tunto vado
vai. Po to sekė užkandžiai ir pasišo
kimas.

Tunto sueigoj-išleistuvėse be sesių 
ir brolių, dalyvavo brolio Henriko 
tėveliai ir artimieji. Aras.

KANADOS RAJONAS
London, Ont.

• Simano Daukanto vietininkijos 
skautės bei skautai suruošė 1961 m. 
sausio mėn. 7 d. vaikų eglutę. Vai
kų eglutėje dalyvavo virš 50 vaiku
čių. Atvykęs Kalėdų senelis visus 
vaikučius apdovanojo dovanėlėmis.

Vaikučiai atliko programėlę, gyvą 
paveikslą “Betlėjų”, padainavo, pa
deklamavo ir pašoko.

Pasibaigus programai, vaikučiai 
buvo pavaišinti. Finansavo Skautams 
Remti Būrelis. V.G.

® Simano Daukanto vietininkijos 
skautės bei skautai atliko Kalėdų 
Kalėdų gerąjį darbelį, suaukodami 
Vokietijoje esantiems skautams 
$11.15. Šie pinigai pasiųsti ir iš LSB 
Vokietijos Rajono Vadeivos gautas 
padėkos laiškas. V.G.
NIAGAROS PUSIASALIS

• Niagaros pusiasalio skautai-tės, 
gyv. Niagara Falls, St. Catharines, 
Welland’e ir Port Colborne, Ont., 
priklauso “Žalgirio” Vietininkijai.

Dėl mišrios skautų sudėties vieto
vėse darbas vadovams ir skautams - 
tems, sunkus, bet, vis dėlto, įveikia
mas. Šis skautiškas jaunimas, vienin
gai eina viešumon savo sugebėji
mais, pasirodymuose ir parengimuo
se, kiek tai sąlygos leidžia.

Daug sielos ir darbo įdėjo ps. P. 
Balsas, apjungdamas šias vietoves ir 
sudaręs Vietininkiją bei jai ilgus 
metus vadovavęs. Didelę darbo naš
tą neša pasišventęs ps. A. šetikas, 
nė tik vadovaudamas, bet ir užpildy- 
damas visas spragas. Sesių reikalus 
pasišventusiai tvarko sesių vadovė v. 
sklt. M. Gverzdienė, kartu mokyto
jaudama lietuvių šeštadieninėj mo
kykloj St. Catharine.

• Buvę St. Catharines ir Wel- 
lando skautų rėmėjų būreliai sujung
ti į vieną bendrą stiprų būrelį, kuris 

rūpinasi visais Vietininkijos skau
tais - temis, Niagaros pusiasalio ribo
se. Būrelio valdybą sudaro: pirm. p. 
Jacevičius, pirm. pav. — p. Gudaitie
nė, sekret. — p. Alonderis, kasin. — 
p. Deinora turto vad. — p. Bieliū
nas, parengimų vad. — p. K. Stanke
vičius, spaudos ved. — J. Paužuolis.

• 1960 m. lapkričio mėn. 13 d. 
“Žalgirio” Vietininkiją gražiai pami
nėjo Lietuvos Skautų įsikūrimo 42 m. 
sukaktį. Ta proga vietininko įsaky
mu keletą skautų už darbštumą ir 
pažangumą pakelti j aukštesnius 
laipsnius: j skiltininkus — Algim. 
Gverzdys ir Jonas Lekavičius; į pa- 
skiltininkius — skautai - Elmutas Ge- 
geckas ir Marijus Šetkus.

Brolis B.
Toronto, Ont.

Š. m. sausio 8 d. Prisikėlimo para
pijos salėje Šatrijos ir Rambyno tun
tai pravedė kolonijos mažiesiems se
zono paskutiniąją - trečią eglutę. Po 
dviejų prieš tai buvusių panašių pa
rengimų nebuvo galima tikėtis per
daug dalyvių, tačiau jų pakako, ir 
rengėjai nebuvo apvilti. Improvizuo
to lauže metu, pasirodė mažieji savo 
dainelėmis ir deklamacijomis, skau
tai gi davė kiek ilgesnį kalėdinį vaiz
delį scenoje. Kalėdų senis (M. Slap- 
sys) apdalino vaikus dovanėlėmis. 
Vaišingajam svečiui išėjus, mažieji 
turėjo progos salėje pašokti ratelių, 
kai tuo tarpu tėveliai ir svečiai buvo 
pakviesti į svetainę prie kavos, kur 
aptarti naujojo Tėvų Komiteto rin
kimo reikalai ir išstatyti kandidatai.

DŽIAMBORĖS FONDAS
• Ps. B. Simonaitis, 113 Charlotte 

St., Port Colbourne, Ont. yra paskir
tas Džiamborės Fondo Įgaliotiniu 
Niagaros Pusiasaliui nuo 1960 m. 
lapkričio mėn. 1 dienos.

Mielas Paakautininke, leiskite 
Jums palinkėti geriausios sėkmės 
šiame sunkiame ir atsakingame dar
be.

V. Gudelis, 
DF Įgaliotinis Kanadoje.

Džiamborės Fondą parėmė 
aukomis:

® Detroito Dramos Mėgėjų sam
būris — 15.00 dolerių.

Šis sambūris, vadovaujamas ponios 
Z. Arlauskaitės - Mikšienės, 1960 m. 
gruodžio mėn. 10 d. Londone, Ont. 
suvaidino A. Bisson’o 4 veiksmų dra
mą “Nežinomoji”. Kai režisorė buvo 
paklausta dėl honoraro, buvo gautas 
atsakymas $30.0 kelionės išlaidoms 
padengti. Tuos $30.00 Sambūris pa
aukojo: vietos skautų reikalams — 
$15.00 ir Džiamborės Fondui —$15.00

Už auką tariame poniai Z. Arlaus
kaitei - Mikšienei ir visam Sambū
riui skautišką ačiū.

V. Gudelis, 
DF Įgaliotinis Kanadai ir 

Skautams Remti Būrelio Vadovas. I

• Toronto Vlado Putvio Šaulių 
kuopa 10.00 dol., 2. Toronto Skautų- 
Skaučių Tėvų Rėmėjų K-tas 10.00 
dol., 3. KLB Toronto Apylinkės val-
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dyba iš Lietuvių Dienos gauto pelno 
paskyrė 25.00 dolerius.

Už aukas Džiamborės Fondui tariu 
nuoširdžiausią ačiū.

Taipgi priklauso didelė padėka 
nenuilstamam DF vajaus vykdytojui 
ps. VI. Rusui, DF Įgaliotiniui Toron
te.

® Dr. A. Kaveckas švenčių proga 
per Simano Daukanto Vietininkiją 
paaukojo: Vasario 16 Gimnazijai 
10.00 dol., Vargo Mokyklai Vokieti
joje 10.00 dol. ir Skautams Vokieti
joje 5.00 dol. Viso —• 25.00 dolerius.

Dr. A. Kaveckui už auką tariu nuo
širdžiausią ačiū.

® Ponui Br. Sapliui, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos Toronto 
Skyriaus pirmininkui, ir Vyr. Sk. 
si. G. Karasiejutei už talkininkavi
mą, ps. V. Rušui, DF Įgaliotiniui To
ronte, vykdant DF vajų, reiškiu nuo
širdžiausią padėką.

V. Gudelis,
DF Įgaliotinis Kanadai.

VIDURIO RAJONAS, JAV
Chicago, Ill.

® Akademinio Skautų Sąjūdžio žie
mos stovykla buvo surengta gruodžio 
26 d — sausio 2 d. Wellston, Michi
gan ir praėjo su dideliu pasisekimu. 
Stovykloje dalyvavo virš 60 asmenų. 
Visas stovyklos laikas buvo skirtas 
slidinėjimui, o vakarais pasilinksmi
nimui. Čia pat buvo sutikti ir Nauji 
Metai grynai stovyklinėje nuotaikoje.

• Kariuomenės šventės minėjimas 
‘■’Lituanicos” skautų tunte įvyko gruo
džio 4 d. Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje, dalyvaujant “Aušros Vartų”, 
“Kernavės” ir “Juodkrantės” skau
čių tuntų vienetams ir jūrų skautų 
“Baltijos Jūros” tunto atstovams. 
Šventėje dalyvavo ir pareigas per
duoti atvykęs Brolijos VS.v. s. A. Ma
tonis bei naujai išrinktas Brolijos va
das S; E. Vilkas ir pavaduotojas j. 
ps. Br. Juodelis.

Šventė buvo pradėta pamaldomis, 
kurias atnašavo ir gražų pamokslą 
pasakė v. s. kun. J. Vaišnys, S.J, Iš
kilmingoje sueigoje visus sveikino 
Brolijos VS, primindamas kario pa
reigų kilnumą, sveikindamas čia da
vusius įžodį, jaun. skautus, ir prista
tydamas naujus Brolijos pereigūnus. 
Šia proga buvo įteikti ir Lelijos or
dinai s. Pr. Nedzinskui ir s. O. Geš- 
ventui. Kariuomenės šventės proga 
kalbėjo žurnalistas Vyt. Kasniūnas. 
Akordeonu pagrojo Vyt. Rukuiža, o 
skautai visi padainavo gražių kariškų 
dainų, jas pravedant v. si. K. Truškū- 
nui ir v. sklt. A. Žukauskui. Sueigą 
vedė komendantas ps. J. Paronis.

® s. Pr. Nedzinskas, ilgametis 
“Lituanicos” skautų tunto tuntinin- 
kas, 1960 m. gruodžio 4 d. pasitraukė 
iš šių pereigų, tuntą perduodamas 
naujai paskirtam tūntininkui s. V. 
Lesniaųskui. Pareigos buvo perduo
tos tunto sueigos metu naujam tun- 
tjninkui, priimant vėliavą ir simbo
linį tunto raktą. Šiuo metu s. Pr. 
Nedzinskas eina “Skautybės Kelio” 

redaktoriaus pareigas “Draugo” dien
raštyje.

® “Kernavės” skaučių tunto “Jū
ratės” skaučių būrelis surengė ma
mytėms arbatėlę, parodydamos, kad 
jau pačios moka išvirti, iškepti ir gra
žiai padengti stalą. Draugininke Ge
nė Rimkutė pravedė trumpą pro
gramėlę, kas davė progos visoms pa
sijuokti ir padainuoti.

e “Skautų Aido” platinimo vajų 
Čikagos tuntuose šiais metais veda: 
“Aušros Vartų” tunte — ps. R. Ku- 
čiauskienė, “Juodkrantės” tunte — 
- v. v. D. Karvelytė, “Kernavės” tun
te - s. H. Plaušinaitienė ir ps. S. Je- 
lionienė, “Baltijos Jūros” tunte - v. 
v. G-. Bubelis ir “Lituanicos” tunte - 
s. v. v. s. Vyt. Namikas. “Skautų Ai
do” administracijos įgaliotinis ir to
liau pasilieka jūr. ps. Br. Juodelis.

® “Živilės” skaučių draugovė 
“Kernavės” tunte lapkričio 13 d. at
šventė 9 metų veiklos šventę. Pra
džią dr-vei davė “Stirnų” skiltis, va
dovaujama ps. S. Rimavičiūtės - Je- 
lionienės. Pradėjusios dr-vėje skau- 
tauti kelios jaun. skautės. Šiuo me
tu jau yra vadovės, bebaigiančios stu
dijas, kitos sukūrusios šeimas. Šven
tės metu skautės įžodį davė 4 naujos 
sesės.

® “Baltijos Jūros” jūrų skautų 
tuntas aktyviai dalyvavo Tėvų Jė
zuitų sodelyje esančio Laisvės Kovo
tojams paminklo pašventinime lap
kričio 20 d. Kartu su sesėmis jūrų 
skautėmis prie pašventinto paminklo 
buvo padėtos labai puošnus inkaro 
formos vainikas žuvusiems už Lie
tuvos laisvę. Tokį pat vainiką padėjo 
prie paminklo ir stud, jūrų skautų 
Korp! “Gintaras”.

® Laivų vadų kursuose, kuriuos 
sėkmingai ruošia jūrų skautijos va
dovai - vės, lapkričio 4 d. atsilankė 
senasis Brolijos VS A. Matonis ir 
naujai išrinktas Brolijos VS E. Vil
kas. Abiems, aukštiems svečiams, 
kursų vedėjas jūr. ps. Br. Juodelis 
paaiškino kursų eigą ir įteikė kursij 
programas su Įrašais.

® ps. Tomas Remeikis, naujasis 
Brolijos Tarptautinio Skyriaus Ve
dėjas š. m. sausio 7 d. sumainė auk
so žiedus su fil. dr. Nijole Šalkaus- 
kaite, aktyviai dirbusia studenčių 
skaučių draugijoje. Labai didelėje 
vestuvių puotoje dominavo skautiš
kasis jaunimas ir senimas. Buvo iš
dainuota ir eilė skautiškųjų dainų. 
Išlaikęs doktoranto egzaminus, ps. 
T. Remeikis šiuo metu rašo diserta
ciją iš politinių mokslų srities.

• Korp! “Gintaras” žiemos sto
vykla, įvykusį gruodžio 29 - sausio 
2 dienomis Prano Basčio vasarvietė
je Wisconsin praėjo labai geroje 
nuotaikoje ir dalyviams suteikė sli
dinėjimo, čiuožimo ir būrinių rogių 
malonumus. Ten pat buvo sutikti ir 
Naujieji Metai.

e “Aušros Vartų” tunto surengtas 
balius “Rudens Pasaka” lapkričio 
19 d. praėjo su dideliu pasisekimu ir 
atnešė tunto iždui gražaus pelno. Ba
liaus rengime daug prisidėjo tunto 
skaučių mamos ir tėveliai.

Br. J.

VOKIETIJOS RAJONAS
s š. m. lapkričio mėn. 27 d. LSS 

Vokietijos rajono, Vasario 16 Gimna
zijos, “Aušros” tuntas pravedė suei
gą su atitinkama programa, kuri bu
vo skirta artėjančioms šv. Kalėdoms 
paminėti. Sueigoje dalyvavo per 80 
skautų ir skaučių. Savo atidarymo 
žodyje LSS Vokietijos Rajono vadas 
s. T. Gailius sveikino visus šios suei
gos skautus, kviesdamas juos dar la
biau dirbti Lietuvių Skautų Sąjun
gos labui ir tobulintis savo skautiš
kas žinias, nes tik tas skautas, kuris 
nenuilstamai lavina savo jėgas ir to
bulėja, gali tinkamai reprezentuoti 
Lietuvių Skautų Sąjungą. Rajono va
das palinkėjo visiems dalyviams šven
tiškos nuotaikos ir paprašė Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijos direktorių 
prof. dr. kun. L. Gronį ir gimnazijos 
kapelioną dr. kun. J Navicką uždeg
ti žvakes, kurios simbolizavo paverg
tąją tėvynę, kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės žuvusius, skautų or
ganizaciją, jos rėmėjus ir globėjus 
bei šios sueigos dalyvių artimuosius.

Iškilmingoje dalyje 14 jaunesniųjų 
skautų ir skaučių bei 22 skaučių ir 
skautų kandidatai davė įžodį ir 6 
naujos skautės kandidatės buvo pri
imtos į “Aušros” tunto eiles. Savo 
sveikinimo kalboje katalikų skautų 
dvasios vadovas dr. kun. J. Navickas 
palinkėjo įžodį davusiems ištvermės 
ir Dievo palaimos skautiškame ke
lyje.

Už pavyzdingą skautavimą į vyres
niškumo laipsnius buvo pakelti šie 
skautai ir skautės:

Į vyresnio skiltininko laipsnį — 
skiltininkai V. Blechertas, B. Čepu- 
levičius ir S. Pečiulis; į vyresnio val
tininko laipsnį —valt. G. Bauras; į 
skiltininko laipsnį — paskiltininkiai 
H. Juozaitis, H. Kyzelbachas ir R. Ro- 
žaitis; į valtininko laipsnį — vair. 
P. Vaitiekūnas; į paskiltininkio - ės 
laipsnį — skautė I. Juodsnukytė ir 
skautas A. Dūda; į vairininko laipsnį 
— jūr. skautas A. Vitkus.

Po oficialios dalies skiltys susėdo 
prie kalėdiškais motyvais papuoštų 
stalų, o degančių žvakių šviesoje jau
nesnieji skautai parodė savo gražius 
sugebėjimus, atlikdami programą, ku
riai vadovavo ps. H. Motgabienė ir 
s. T. Gailius, o jos muzikinei daliai 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos mo
kytojas p. Motgabis.

Užbaigdamas sueigą, s. T. Gailius 
palinkėjo visiems skautams ir jų tė
veliams džiaugsmingų ir palaimintų 
šv. Kalėdų ir priminė visiems suei
gos dalyviams, kad jie visados turėtų 
būti dėkingi tiems, kurie savo mate
rialinėmis aukomis remia Vokietijos 
Rajono skautus ir jų veiklą. Jis kvie
tė visus skautus įrodyti, kad jie yra 
šitų aukų verti ir ragino visus, pagal 
savo išgales, dar labiau tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui.

T. G.
SKAUČIŲ SESERIJA

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 
tiems, kurių dėka mus per visus 1960 
metus lankydavo “Skautų Aidas”. 
Kartu labai prašau, kad šis mums 
taip mielas ir įdomus laikraštis ne-
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nustotų mus lankęs ir ateinančiais 
metais.

“Skautų Aido” į Vokietiją mūsų 
geradariai 1960 metais buvo užsakę 
net 76 egz. Tai didelis ir visai pakan
kamas skaičius. Tik labai gaila, net 
skaudu, kad šis “Sk. Aido” egzemp
liorių skaičius labai nelygiai paskirs
tytas.

Kadangi visų lietuvių Amerikoje 
akys nukreiptos į Vasario 16 Gim
naziją lankantį jaunimą, užmirštama, 
kad daug yra jaunuolių, kurie ir vo
kiškas mokyklas lankydami, yra su
sipratę lietuviai, kad jais, o ne Vasa
rio 16 Gimnazijos auklėtiniais, re
miasi mūsų bendruomenių įvairus 
parengimai.

T Vasario 16 Gimn., kur visi skau
tai-skautės gyvena po vienu stogu, 
“Skautų Aido” ateina 71 egzemplio
rius. Likusieji 5 egzempl. tenka vi
siems kitiems skautams - skautėms. 
Mums, skautėms, kurios gyvename 
įvairiose Vokietijos vietovėse, ateina 
2 “Sk. Aido” egzmpl. Juos gaunu aš 
į Muencheną (London, Ont., Skau
tų Rėmėjų Būrelio prenumerata). 
Muenchene esam septyniese: 4 skau
tės ir 3 mūsų globojami skautai. Vie
ną egzmpl. skaitome iš eilės muen- 
cheniškiai, o kitą tuoj persiunčiu 
Diepholco skautėms. Jų yra taip pat 
septynios. Tai gražiai susitvarkiusi 
skiltis. Jos ne tik gražiai atstovauja 
lietuvaites skautes svetimtaučių tar
pe, bet yra ir savo bendruomenėje 
visų parengimų aktyvios dalyvės. Jų 
skiltininkė yra Marina Auderytė, 23 
Diepholz Am Kloeverkamp 20. Visos 
kitos, atskirose vietovėse gyvenančios 
pavienės skautės, šįmet yra apjung
tos į vieną korespondencinę skaučių 
skiltį. Ją sudaro: 1. Balandytė Zita, 
21b Muenster i. W. Grevenstr. 69, 
2. Butkutė Ona, 13b Meinmingen, 
Revalweg 7/2, 3. Girdvainytė Birutė, 
13b Memmingen, Narvaweg 1/4, 4. 
Kelerytė Tamara, Bremen 17, Fer
dinand Lassallestr. 20, 5. Kokoškaitė 
Roma, Ober Sukopsmuele 24, u. 
Salzgitter-Lebenstedt, 6. Lengvinaitė 
Zelma, Horb a. N. Altheimestr. 44, 
7. Lingertaitytė Hilda, Wehnen, Post 
Ofen, Oldenburg i./O.

Aš suprantu, kad tas, kuris duoda, 
turi pasirinkimo laisvę: jis gali už
sakyti laikraštį kam nori. Tad labai 
atsiprašau, kad nebūtų aplenktos ir 
tos skautės, kurios yra Vasario 16 
Gimnazijos suolą jau palikusios, arba 
jos visai nelankiusios, o, vis dėlto, 
yra susipratusios lietuvaitės ir akty
vios skautės.

Rajono Vadovė, 
ps. S. Laukaitienė,

REDAKTORIAUS KAMPELIS
Jūr. ps. Bronius Juodelis, jam pa

čiam prašant, nuo š. m. sausio mėn. 
1 d. atleidžiamas iš “Skautų Aido” 
redakcijos atstovo Čikagoje pareigų. 
“Sk. Aido” redakcinis kolektyvas 
nuoširdžiai dėkoja broliui Broniui 
už įdėtą didelį darbą, reguliariai tel
kiant medžiagą iš Čikagos plačiosios 
skautiškos padangės ir atstovaujant 
“Sk. Aido” redakciją.
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DŽIAMBORĖS FONDAS
Nors besibaigant Brolijos kaden

cijai jau atsisveikinau su DF bičiu
liais ir bendradarbiais, betgi, KSS 
metu Džiamborės Fondo gyvenime 
dar įvyko piniginių pasikeitimų ir 
apie juos noriu visiems pranešti.

DF dar aukojo: per ps. VI Rušą iš 
Toronto gauta — 26.50 dol., Dr. D. 
Degesys Clev. — 5.00 dol., s. Myko
las Manomaitis, Boston, — 50.00 dol., 
per p. Gudelį, London — 21.00 dol., 
per ps. B. Simonaitį — 18.62 dol., 
per si. V. Bitėną, Elizabeth, — 8.00 
dol., per ps. Br. Juodelį, Čikaga, — 
125.00 dol., per ps. J. Vaičjurgį, Bos
ton, — 59.25 dol., vėl per ps. VI. Ru
šą, Toronto, — 22.25 dol., per v. si. 
Prapuolenį, Worcester, ----- 66.00
dol., per s. A. Augustiną, Čikaga, — 
12.00 dol., per ps. A. Povilauską, 
Hamilton, —37.10 dol., per ps. Še- 
tiką — 18.63 dol., Toronto šauliai — 
10.00 dol., Meissner Eng. Co. tarnau
tojai, Čikagoje, — 60.00 dol., Cleve- 
lando tuntas, vad. v. s. Pr. Karaliaus 
— 89.50 dol., per s. V. Sviderską — 
5.00 dol., p. Br. Stančikas, Los An
geles Židinys ■— 4.00 dol., na pasku
tinis tas dažnas svečias' iš Toronto 
ps. VI. Rušas ir vėl atsiuntė 10.00 
dolerių.

Šis sąrašas daugiausia atstovauja 
aukas, rinktas per vienetus. Aukų 
nemažai ir už jas DF visiems, kaip 
rinkėjams, taip ir aukotojams, lieka 
skautiškai dėkingas. Tačiau, yra vie
netų, kur DF iki šiol dar neatsiliepė. 
Kur mūsų veržlūs broliai iš New- 
Yorko, Omahos, Montrealio, Los An
geles, Philadelphijos, Ročesterio, 
Hartfordo ir kitų vietovių? DF pasi
gedo net tų, kurie skaito save DF kū
rėjais ir rėmėjais. Yra daugiau negu 
tikra, kad DF mūsų Brolijoje yra 
jautriausia vieta ir prieš ją nešti at
sakomybę turėtų jausti kiekvienas 
atlyginimą gaunąs Brolijos narys. 
Vien DF tvarkytojai nesugebės to 
padaryti, kad DF iždas būtų visada 
pakankamas mūsų reprezentacijos 
žygiams prieš užsieniečius skautus 
ir keliant Lietuvos vardą svetimtau
čių tarpe.

Kai skaitysite šias eilutes, naujos 
kadencijos Brolijos darbuotojai jau 
bus pradėję savo darbą. Jiems, šias 
eilutes rašant, turimais daviniais, bus 
perduotos sekančios sumos pinigų, 
būtent: šiuo metu DF kasoje yra 
grynais 1,837.28 dol.(USA valiuta) 
ir visi jie perduodami sekančios ka
dencijos darbuotojams. Iš viso DF 
turėjo per šią kadenciją pajamų 
3,885.29 dol., išlaidų — 2,048.01 dol.

DF Sekretorius.

•« PIRMIEJI “SKAUTŲ AIDO” 
VAJAUS ŽINGSNIAI

® Hamiltono, Ont. tuntininkas 
pats pirmasis atsiliepė į vajaus var
žybas ir įregistravo vajaus vykdyto
ju skautą vytį A. Povilauską. Jis jau 
pernai veikiai pasižymėjo, o šiemet 
paskirtas “Sk. Aido” įgaliotiniu Ha
miltone.

• London, Ont., Vietininkija davė 
pirmąjį 1961 m. garbės prenumera
torių — dr. Ant. Kavecką.

® Pereito vajaus pirmą vietą lai
mėjusio vieneto vadovas ps. Č. Ki
liulis ir šiemet pirmaus ir pirmąją 
vajaus dieną atsiuntė 20 apmokėtų 
prenumeratų. Tik 8 dienom vėliau 
atskubėjo ir nepailstantis s. VI. Ba
cevičius, pirmaująs su garbės prenu
meratorių sąrašu.

• S. M. Manomaitis, 1960 m. “Sk. 
Aido” garbės leidėjas, ir 1961 m. už
sakė ir apmokėjo 10 prenumeratų 
mūsų sesėms ir broliams esantiems 
Vokietijoje.

Gražūs ir paskatinantieji šie pir
mieji žingsniai. Sesės ir broliai, pa
sekime jais!

“Sk. Aido” Administratorius.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
GERB. REDAKTORIAU,
“Aušros Vartų” tunto Čikagoje, 

jaunesniųjų skaučių “Žibučių” d-vė 
visus metus džiaugėsi “Skautų Aidu”. 
Jos visos dėkingos savo mieliems tė
veliams, kurie nė vienas neatsisakė 
joms šį gražų žurnalą užsakyti. O 
Marytės Vakselytės tėvelis pasakė šį 
posakį: “Kas neskaito Skautų Aido, 
tuojau matosi iš veido”. Ar ne tie
sa?

Draugovė šiuo metu turi 17 paukš
tyčių. Nuo 1960 m. rudens vadovau
ja dvi gabios vyr. skautės studentės: 
Danguolė Jankauskaitė - draugininke 
ir Rita Milkovaitytė - adjutante. Dau
giau negu metus laiko kiekvieną 
sekmadienį Žibutės rinkdavosi s. V. 
Vijeikio bute sueigoms su triukšmin
gais žaidimais ir daugiaspalviais bal
seliais. Broliui Vijeikiui ir jo žmo
nai priklauso didžiausia paukštyčių 
padėka. Dabar sueigos vyksta pas 
visas draugovės seses. Pereitą vasa
rą 10 sesių stovyklavo tunto “Vilne
lės” stovykloje. Buvo ’ pavyzdingos 
skautės ir konkurse “Gražioji Nemu
no šalis” laimėjo II-rą vietą su savo 
darbeliais “Lietuvos pajūris”. Taip 
pat turėjo laimės padainuoti savo tė
veliams per radio, pereito pavasario 
sueigoje visos pasisėjo našlaitėlių, o 
šį rudenį turėjo sueigą zoologijos 
sode.

Sulaukę Naujų Metų “Žibutės” ti
kisi linksmų skautiškų dienų ir gra
žaus “Skautų Aido”.

Sesė Alė.
A. -f A. Kazys Laurinaitis
Skautas-vytis Kazys Laurinaitis, 

aktyvus LSBr-jos narys mirė Caraca- 
se, Venezueloje, palikdamas žmoną 
Irutę ir du mažus sūnelius, vos 1 ir 
3 metukų. Velionis buvo labai veik
lus Venezuelos lietuvių skautų tar
pe ir lietuvių gyvenime. Ligos metu 
Caracaso .Raudonojo Kryžiaus ligoni
nėje buvo slaugomas sesės -Birutės 
Nimanaitės.

Tebūna tau, mielas Kazimierai, 
lengva ta saulėta Venezuelos žemė.

Liūdime visi buvę Venezueloje 
skautai-tės.

Brigita Barmutė.
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EGZILŲ SKAUTŲ SĄJUNGŲ 
KONFERENCIJA

Egzilų skautų sąjungų tarybos, 
vadinamos Council ot Scout Associa
tions in Exile (SCAE), 1960 m. kon
ferencija įvyko gruodžio 10-11 die
nomis New Yorke. Sąjungų padėtį, 
pripažinimo bylą, SCAE leidinėlio 
bei sekretoriato rinkimo klausimus 
aptarė keturiolika delegatų, atstovau
dami tarybai priklausančias sąjun
gas — estų, latvių, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų. Lietuvių Skau
tų Broliją atstovavo tarptautinės 
dalies vedėjas ps. Tomas Remeikis, 
ps. Antanas Saulaitis jr. ir ps. Ro
mas Kezys. Posėdžiams pirmininka
vo CSAE sekretoriatas: generalinis 
sekretorius v. s. V. Čepas, tarptau
tinis sekretorius vengras Thomas 
Ronay ir iždininkas rusas Alexis 
Baratoff.

Iš atskirų sąjungų pranešimų pa
aiškėjo, kad bendras skautų (neįskai
tant skaučių) skaičius yra apie dvy
lika tūkstančių, išsiskirsčiusių po be
veik dvidešimt valstybių ir keturis 
žemynus. Jokia sąjunga nepastebi, 
kad narių skaičius mažėja; stovyklos, 
vadovų lavinimas veikia gerai.

Nutarta CSAE sekretoriato rinki
mus atidėti sekančiai konferencijai, 
kuri įvyks 1961 m., pavasarį. Semper 
Vigilans, aštuonis kart išėjęs tarybos 
leidinėlis, kurio virš tūkstančio eg
zempliorių buvo paskleista pereitoje 
X-oje Džiamborėje Filipinuose, eis 
toliau bent iki sekančios konferen
cijos.

Tarptautinis sekretorius Thomas 
Ronay pranešė, smulkiai išaiškinda
mas tarptautinių reikalų eigą, kad 
Tarptautinio Skautų Biuro nutari
mas egzilų atžvilgiu gali būti pa
skelbtas šių metų pradžioje. Konfe
rencijoje susirinkę delegatai bendrai 
svarstė įvairias to sprendimo gali
mybes ir kaip Biuro nutarimai pa
veiktu CSAE ateitį. Priimtas sumany
mas, kad kiekviena sąjungą siūlytu 
savo idėjas CSAE konstitucijos rei
kalu. TD.

Estų skautų laisvame pasaulvje 
šiuo metu yra maždaug 1.500, išsi
skirsčiusiu po dešimt valstybių: di
džiausias ių skaičius randamas Šve- 
dijoie ir Kanadoje. Šalia to vra skau
tu draugų sąjunga, apjungianti apie 
1.000 skautu rėmėiu. 1960 m. įvvko 
estu stovykla Švediioje. kurioje daly
vavo 400 skautų iš 10 valstvbiu. Taro- 
skiltinėse estu skilčių varžybose da
lyvavo devyniolikos vienetų skiltys: 

per metus įvyko 18 skiltininkų kursų 
ir taip pat vyresniųjų vadovų kursai 
Švedijoje. 1962 metais jubilėjinė 
stovykla įvyks Kanadoje, ir estai 
kviečia visų egzilų skautų sąjungų 
atstovus.

Latvių skautų iš viso yra apie
l. 500 ir jie veikia trisdešimtyje vie
tovių aštuoniose valstybėse.

Rusai 1959 m. atšventė savo 50 m. 
sukaktį keturiomis stovyklomis įvai
riuose kraštuose. Jų skaičius šiuo 
metu auga — iš viso yra apie 500 
skautų ir apie 250 skaučių; viso 29 
skautų draugovės, 10 vilkiukų vie
netai ir 4 skautų vyčių būreliai. Va
dovų pasitarimai vykdavo stovyklų 
metu, ir jie leidžia vadovams leidinėlį 
keturis kart per metus.

Ukrainiečiai skautai, kurie 1961 m. 
švenčia savo penkiasdešimtą sukaktį, 
didelį dėmesį skiria lavinimui ir sto
vykloms, ypač stovyklavimui žiemą. 
Skautų ir skaučių skaičius kartu sie
kia 5.000.

Vengrų skautų sąjunga po vengrų 
revoliucijos pritraukė apie 1.700 
skautų ir skaučių į savo eiles. 1960
m. vengrai stovyklavo keturiuose že
mynuose, švęsdami savo 50 m. su
kaktį. Vadijų nariai lankėsi įvairiose 
vietose. Skautų rėmėjų esą apie 
4.000. Šiais metais ypač pradėjo aug
ti vienetų laikraštėlių skaičius.

EGZILŲ SKAUTŲ
REPREZENTACINĖ VEIKLA

1959 pasaulinėje skautų Džiambo
rėje Filipinų salose stovyklavo ukrai
niečių, rusų, vengrų ir lietuvių atsto
vai. 1960 m. skautininkų Indaboje 
Olandijoje dalyvavo keli ukrainie
čiai skautininkai ir visa vengrų skau
tininkų skiltis. Ukrainiečiai bei lie
tuviai atstovavo savo sąjungas veng
rų jubilėjinėje stovykloje 1960 m. 
Kanadoje; ukrainiečiai taip pat daly
vavo lenkų jubilėjinėje stovykloje. 
Australijos skautai pasikvietė rusų 
ir ukrainiečių skautus į savo didelę 
stovyklą; lietuviai skautai dalyvavo 
šveicarų 1960 m. stovykloje; ukrai
niečių skautų vienetas stovyklavo 
anglų stovykloje 1960 m.

Indaboje su Afrikos ir Azijos skau
tais susidraugavę vengrai skautinin
kai aplankė pan-arab Džiambore Ira
ne; jie buvo pirmieji nearabai, ku
rie tokioje stovykloje stovyklavo. 
Vengrų atstovai taip pat aplankė še
šias Afrikos valstybes, kuriose turėjo 
progos pamatyti, kaip skautų sąjūdis 
plečiasi ir auga, nors Ganoje ir kitur 
valdžia remia neskautiškus “pionie
rių” (nevisai sovietiška prasme) są
jūdžius. Reprezentaciniams reikalams 
buvo išleistas arabų, prancūzų ir ki
nų kalbomis iliustruotas leidinėlis. 
Vengrai taip pat dalyvavo West Eu
ropean Week-end ir studentų skautų 
stovykloje-suvažiavime WITAN Gil- 
wellio parke Anglijoje.

WITAN
Neseniai Gilwellio parke pradėtas 

WITAN - tarptautinis studentų skau
tų suvažiavimas - stovykla - vėl įvks 
1961 metais toje pačioje vietoje.

Paskutiniame WITAN (1959 m.) 

dalyvavo universitetuose studijuoją 
skautai ir skautės iš 11 kraštų: Aust
rijos, Belgijos, Anglijos, Suomijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, 
Olandijos, Norvegijos ir Švedijos; 
taip pat dalyvavo vengrai studentai 
skautai.

Daugelyje kraštų nėra studentų 
skautų organizacijos, o tik paskiri 
skautų ir skaučių klubai įvairiuose 
universitetuose. Todėl WITAN duo
da progos įvairių kraštų skautams 
pasidalinti mintimis, kaip užsiimti 
skautiškais reikalais arba pradėtąjį 
skautišką darbą bei domėjimąsi tęsti 
universitetuose.

1959 m. išleistas WITAN leidinė
lis, kuriame trumpai aprašyta kiek
vienos dalyvavusios valstybės studi
juojančių skautų veikla.

Lietuviai studentai skautai, kurie 
organizuoti jau nuo 1924 m., bene 
anksčiausiai už visus kitus kraštus, 
dar neturėjo progos WITAN daly
vauti, bet tikisi nusiųsti savo atsto
vus 1961 m.

TD.
• Tarptautinio Skautų Komiteto 

1960 m. rugsėjo mėn. 28-30 d. Otta- 
woje įvykusiame posėdyje dalyvavo 
šio Komiteto sekantieji nariai: Dr. 
Paul Koenig (Vokietija), Jan Volk- 
man (Olandija), Bengt Junker (Šve
dija), John M. Schiff(JAV), J. F. 
Colquhoun (Anglija), Roy Ničhols 
(Australija), Demetrios Alexatos 
(Graikija), Dr. Eli Boyaner (Kana
da), Dr. Hossein Banai (Iranas) ir 
Moh. Ali Hafer (Egiptas).

Taip pat tame posėdyje dalyvavo 
sekantieji Tarptautinio Skautų Biure 
nariai: D. C. Spry (Biuro direkto
rius), R. T. Lund (Biuro direkto 
riaus pavaduotojas), Robert Buehler, 
L. F. Jarrett.

• Tautinės Rusų Skautų Organi
zacijos (NORS-R) VS pavaduotojas 
s. A. Stachovie, jam pačiam prašant, 
buvo iš šių pareigų atleistas. Dabar
tiniu metu s. A. Stachovič eina 
NORS-R Užsienio Skyriaus Vedėjo 
pareigas.

• Įspūdingų iškilmių metu Kara
liškoje Graikijos Ambasadoje Otta- 
woje buvo apdovanotas Tarptautinio 
Skautų Biuro direktoriaus pavaduo
tojas R. T. Lund. Jam Graikų skau
tų medalį įteikė Graikijos ambasa
dorius Ottawoje.

• 7-tasis Pasaulinis Rover-Mootas 
bus nuo 1961 m. gruodžio mėn. 27 
dienos iki 1962 m. sausio mėn. 7 
dienos. Jis įvyks Clifford Parke prie 
Melbourne, Australijoje. Manoma, 
kad stovyklos mokestis bus $40.00.

• Kanados Skautų Sąjungos 3-ji 
Džiamborė bus Connaught Ranges, 
Ottawa. Ji įvyks 1961 m. liepos mėn. 
nuo 6 iki 15 dienos.

• Naujuoju Tautinės Rusų Skautų 
Sąjungos (NORS-R) JAV Rajono Va
deiva paskirtasSan Franciske gyve
nąs s. Alex N. Kniazoff.

• 1960 metai pasaulinėje skautų 
šeimoje buvo tikra prasme jubilėji- 
niai metai. Daug skautų sąjungų pra
ėjusiais metais atšventė savo 50 me
tų gyvavimo sukaktį. O. G.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

Mūsų Vytis, Nr. 4, 1960. Rašo: J. Ku
bilius, A. V. Dundzila, v. s. A. Saulai- 
tis ir kt. X-tosios ASS stovyklos nuo
traukų reportažas.
Budžiu, Nr. 4, MV priedas, 16 psl.
Mūsų Vytis, Nr. 5, 1960. Rašo: A. 
Mickevičius, Pr. Čepėnas, T. Remei- 
kis, V. Černius, E. Liogys ir kt.
Mūsų Vytis, Nr. 6, 1960. Pristatomi 
ASS Jaunimo Literatūros Konkurso 
laimėtojai ir premijuoti kūriniai. K. 
Zapkaus iliustracijos.
Budžiu, Nr. 5, MV priedas, 16 psl.
Budžiu, Nr. 6, I960. LSB leidinėlis 
skautų vadovams, MV priedas, 16 
psl.
Lithuania’s Occupation by the So
viet Union, Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone leidinys, 28 psl.
Amerikos Lietuviu Bendruomenė, 
Nr. 27. JAV LB Centro Valdybos 
biuletenis, 8 psl., iliustruotas.
Lietuvių Dienos, 1960 mt. gruodžio 
mėn., 24 psl. Šiame numeryje yra 
nuotraukų iš X-tosios stovyklos su 
R. Kezio aprašymu.
Magyar Cserkesz, Nov. 1960, vengrų 
skautų laikraštis, 16 psl. ir viršeliai. 
Magyar Cserkesz, Dec. 1960, vengrų 
skautų laikraštis, 16 psl. ir viršeliai. 
Daug nuotraukų iš Tautinių Stovyklų, 
vykusių laisvame pasaulyje.
Žvalgas, Nr 4, gruodis 1960 mt., Los 
Angeles lietuvių skautų laikraštis, 
16 psl. ir viršeliai.
Užuolanka, Nr. 1(33) sausis 1961 mt. 
ir Nr. 2(34), lietuvių išeivijos bui
ties, dailės, literatūros ir kultūros 
savaitinis žurnalas, 12 psl. ir virše
liai. Red. A. Vilainis - Šidlauskas. 
Gimtoji kalba, Nr. 4(10), 1960, bend
rinės kalbos laikraštis, red. P. Joni- . 
kas. Adresas: “Gimtoji Kalba”, 281 
Olmstead Rd., Riverside, Ill. Admi
nistracija: 1347 So 48th, Cicero 50, 
Ill. Prenumerata $1.00 metams. Re
komenduotinas prenumeruoti skautų 
vadovams - vėms.

Mielas Algi! Sveikas gyvas! 
Man neaišku šitoks dyvas: 
„Skautų Aido” neskaitai, 
Gal sergi, neprimatai? ..

Mielam mūsų Broliui, DLK Mindaugo dr-vės 
draugininkui ir Rambyno tunto skautų skyriaus 
vedėjui

ps. K. BATŪRAI,
jo brangiai motinai Agotai mirus Lietuvoje, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime

Rambyno Skautų Tuntas

TUOJAU UŽSISAKYK

Šiandie reikalaujama, kad būtumėm:
— SKAUTIŠKI.
— GEROS NUOTAIKOS,
— DARBŠTŪS,
— ENERGINGI,
— PASIRYŽĘ,
— PASIAUKOJA,

. — NAUDINGI,
— DRAUSMINGI,

Skautų
Aidų

KU 7K.B©
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