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Tautos Himnas Bostono mažųjų lūpose ... Nuotr. R.Bričkaus

NAUJĄ KADENCIJĄ PRADEDANT

Pirmuosiuose šių metų numeriuose skaitytojams 
pristatėme naujai išrinktuosius Sąjungos - Seserijos - 
Brolijos vadovus-ves. Tenka džiaugtis ir sveikinti, jiems 
j 3 ateinančių metų darbą susirikiavus ir jau spėjus pa
dėti judėti ir kitus judinti į priekį. Nemaža dalis nau
jai išrinktųjų vadovų šiuo kartu yra jaunesniosios kartos 
žmonės, skautiškąją mokykla išėję už Neprikl. Lietuvos 
ribų. Šitai tik tegali visiems parodyti, kad skautybės 
idėja lietuviuose buvo giliai įaugusi, kad nenutrūkstama 
gija ji tęsėsi per varganą tremtį į ramesnę emigraciją, 
kad nuolat buvo auginami ir ruošiami vadovai, kurie, 
štai, ateina ir darbą tęsia toliau, kad ir ateityje, po jų, 
būtų dar kam eiti lietuviškos skautybės judėjimo grįstais 
keliais ir takeliais. Likę arba iš naujo perrinkti kai 
kurie vyresnės kartos vadovai, reikia tikėtis, padės iš
balansuoti jaunųjų energiją, veržlumą, entuziazmą, 
keliamas naujoves su patirtimi ir nuosaikumu. Todėl yra 
rimto pagrindo laukti, kad šioje kadencijoje mūsų 
skautiškieji vienetai visame laisvame pasaulyje bus pa
judinti greitesniems ir didesniems šuoliams į priekį. 
Šiems metams Brolijoje mestas šūkis "Lietuviais esame 
mes gimę" yra tartum visų vienetų veiklos motto. Kad 
esame lietuviai, kad jais esame gimę, kiekvienas 
Brolijos narys yra įpareigojamas su šia mintimi skau- 
tauti. Tos minties nevalia niekam užtemdyti, ją ap- 
silpninti. Tai yra kelias, kuriuo lietuvis skautas turi 
eiti, nes kitokio pasirinkimo nėra. Jei esi lietuvis , 
priklausai lietuviškam skautų vienetui - turi eiti tik 
lietuviškuoju keliu.

Tačiau sąjunginių vadovų,Seserijos ir Brolijos va- 
dijų darbai ir nauji užsimojimai, planavimai bus tik 
tiek verti, kiek jie bus įstengti įgyvendinti vienetuose. 

Kokia vadovybė bebūtų, nuo atskirų vienetų vadovų - 
skiltininkų, draugininkų, tuntininkų, vietininkų - pri
klausė ir priklausys mūsų Sąjungos veikla. Kad gražūs 
planai, sumanymai neliktų tik protokoluose, regulia- 
minuose, varžybų taisyklėse reikės vienetamspasitemp - 
ti, reikės dirbti, pasiaukoti, ne vienur idealistinį nu
siteikimą susigrąžinti.

Išrinktieji vadovai dabar visus kviečia į bendrą 
didįjį lietuviškosios skautybės darbą.

1'

GERAS PĖDSEKYS LENGVAI ATSKI
RIA IR PANAŠIAUSIAS PĖDAS. BŪK 
PASIRUOŠĘS ATSKIRTI GYVENIME 
ĮSPAUDŽIAMAS BLOGĄSIAS NUO 
GERŲJŲ. SEK SAVOJO PATRONO 
ŠV.JURGIO PĖDOMIS IR BUSI LAI
MINGAS.
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SKAUTYBĖS ĮKŪRĖJAS

BADEN-POWELLIS 
1857 - 1941

Š.m. sausio 8 d. suėjo 20 mt. 
nuo skautybės Įkūrėjo lordo Baden- 
Powell'io mirties. Ta proga spaus
diname v. s. Stasio Jakšto paruostą 
kiek platesnę B. P. biografiją. (Iš 
Lord-Baden-Powell of Gilwell"Skau- 
tų Vadovui"). Red.

1. VAIKYSTĖ IR JAUNYSTĖ. Vakarinėje Londono 
miesto dalyje, netoli didelių miesto sodų Hyde Parko 
yra ramių pavėsių Stanhope gatvė, kokių Londone yra 
tūkstančiai.

Ten 1857 metų vasario 22 dieną pirmą kartą pra
regėjo nuostabųjį pasaulį kūdikis, kuriam likimas lėmė 
būti Pirmuoju Skautu ir Skautų Sąjūdžio Kūrėju ir Šefu.

Robertas Stephensonas Smythas Baden - Powellis - 
toks jo pilnas vardas - buvo gausios šeimos sūnus. Jo 
tėvas, H.G. Baden-Powellis, buvo Ox fordo universiteto 
profesorius, Karališkosios Mokslų Akademijos narys, 
parašęs daugelį filosofijos ir teologijos veikalų. Jis buvo 
anglikonų bažnyčios dvasininkas, mėgęs gamtą, malo
nus santykiuose su žmonėmis. Tačiau mirdamas savo 
didelę šeimą paliko neperturtingiausiose sąlygose. Po 
tėvo mirties (1860) visas šeimos ateities rūpestis teko 
pakelti motinai. Jo motina, Henrietta Grace, buvo ad
mirolo W. H. Smytho duktė ir profesoriaus Piazzi Smytho, 
karališkojo Škotijos astronomo, sesuo.

Ir pati Anglija tada kitaip atrodė. Tai buvo kara
lienės Viktorijos laikai. Londone tebuvo tik atsiradę 
arklių traukiami tramvajai, buvo požeminis geležin
kelis su mažiukais garvežiais ir dujomis apšviečiamais 
tuneliais. Šių dienų akimis Londonas tada buvo archajiš
kai senoviškas.

Kai mirė tėvas, Robertas tebuvo trejų metų. Po 
tėvo mirties šeima persikėlė į Hyde Park Gate south, 
kur prabėgo Roberto vaikystės metai. Čia jis išėjo ir 
pirmąją motinos mokyklą. Jo motina , didelės pagarbos 
ir garso moteris, savo šeimos auklėjimo uždavinius 
atl-iko su dideliu pasišventimu,, iniciatyva ir drąsa. Be 
savo kasdieninių darbų ji daug laiko pašvęsdavo domė- 
jimuisi ligonių darbu ir moterų auklėjimu. Ji turėjo ne
maža gabumų piešti ir buvo gera akvarelininkė. Savo 
vaikus pratino būti lauke ir gyventi po atviru dangumi.

Mielam broliui,
s. V. TAUTVYDUI ŠLEŽUI 

tragiškai žuvus, jo nuliūdime pasilikusį brolį 
s. v. Romą Šležą giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Bostono Dr. Vydūno Sk. Vyčių Būrelis

B.-p.

Išjos, suprantama, ir jaunasis Robertas nuo pat mažens 
išmoko mylėti ir stebėti gamtą ir vadovautis gautu jos 
dėsningumo ir grožio patyrimu.

Robertas iš septynių Baden-Powelliu vaikų buvo 
penktasis. Vyriausiasis sūnus Waringtonas po tėvo mir
ties tebuvo 13 metų amžiaus. Baigdamas keturiolik - 
tuosius metus, pradėjo mokytis jūrininkystės "Conway" 
laive. Šioje srityje jis dirbo su dideliu atsidėjimu ir 
entuziazmu. Su laivu jis nesiskirdavo net ir šventa
dieniais: tomis dienomis jis pasiimdavo savo jau pa
kankamai paaugusius brolius ir plaukiodavo po jūrą. 
Čia ir jaunasis Robertas gana greitai išmoko valdyti 
laivą, stovyklauti, virti ir griežtai ir greitai vykdyti 
vyresniųjų įsakymus. Broliai keliavo, iškylavo ir ap
lankė daug savojo krašto vietų. Čia Robertas įsigij o 
gero gamtininko ir žvalgo patyrimą.

Su Baden-Powelliu šeima buvo pažįstamų daug žy
mių anglų šviesuomenės žmonių, tėvo draugų. Iš jų, 
dažnas šeimos svečias, pirmasis pastebėjęs jaunojo Ro
berto gabumus piešti, buvo John Ruskin. Berniukų labai 
mėgiamas buvo jų giminaitis tiltų statytojas inž. Rober
tas Stephensonas. Dažnai juos lankydavo ir žymus anglų 
rašytojas Thackeray; jo dovaną - sidabrinį šilingą - 
B.-P. išlaikė visą savo gyvenimą. Šių prietelių žo
džiai ir patarimai buvo reikšmingi jaunųjų vaikų ateičiau

Pirmoji mokykla, kurią B.-P. pradėjo lankyti, bm 
vo Kesington Square. Sukakęs 11 metus, B.-P. įstojo 
į Tunbridge Wello mokyklą. 1871 m. jis išlaikė egza
minus į Charterhouse mokyklą. Ši mokykla turėjo is
torinį vardą. Charterhouse kadaise buvo vienuolynas, 
įsteigtas 1371 m. Tačiau, viešpataujant Henrikui VIII, 
vienuoliai buvo ištremti, o jų perdėtinis nužudytas. Gra
žios gotikos senoviškieji rūmai per kelis šimtmečius ėjo
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Bostono Žalgirio ir Baltijos tuntų sueigoje tunt. ps. O. Mučinskienė duoda skautininkės įžodį. Skautininkų-kių rate ma
tyti is’kairės į dešinę: ps. kun.Klimas, s.V.Pileika, ps. O. Mučinskienė, v. s. L. Čepienė, s. M. Manomaitis, ps.Č. Kiliulis, 
ps. J.Vaičjurgis, s.J. Raškys ir s.K.Nenortas. Nuotr. R.Bričkaus.

išrankų į rankas, kol teko Thomui Sultonui, kuris 1613 
m. įsteigė ten mokyklą. Ir štai tyliose buvusio vienuo
lyno, kadaise krauju apšlakstytose, sienose suaidėjo 
linksmų berniukų triukšmas ir juokas, berniukų, kurie 
įžengė į tuos rūmus mokytis, kad galėtų kurti gražesnį, 
negu praeityje, pasaulį. Ta mokykla pasidarė viena 
didžiausių ir geriausių Anglijos aukštesniųjų mokyklų. 
Šalia senųjų rūmų ten išaugo visas naujųjų mokyklos 
trobesių miestelis.

Po dviejų metų, ši mokykla buvo perkelta į Godal- 
mingą. Netoli mokyklos buvo tankus, netvarkingas 
miškas, kuriame dažnas B.-P. buvojimas išmokė jį 
selinti krūmais, sekti pėdsakus, stebėti paukščių ir žvė
rių gyvenimą, vikriai sugauti ir meistriškai išsikepti 
kurį žvėrelį, pasistatyti palapinę, vartoti mažąjį kir
vuką ...

Šioje mokykloje B.-P. praleido keleris metus.
Trylikos metų B.-P. buvo vidutinio ūgio, rudų gar

banų, žvalių ir labai linksmų atvirų akių, kurios jam 
laimėdavo daug draugų. Nors jis ir nebuvo geriausiu 
mokiniu, nei atletu, tačiau dėl savo linksmumo, tak
tiškumo, mandagumo ir tvarkingumo jis naudojosi visų 
populiarumu ir širdingumu.

Atsitikdavo kartais, kad ir jis suklupdavo, tačiau 
mokėjo greitai nepalankias sąlygas įveikti ir vėl lai
mėti palankumą. Nemėgo tuščių ir negerų kalbų bei 
kvailų šposų ir sugebėjo teigiamai paveikti draugus. 
Visus apkrėsdavo gera nuotaika.

Mokykloje dėl savo jaunatviškos nuotaikos, drau
giškumo ir tvarkingumo jis nejučia pasidarė berniukų 
•vadovu.

Mokyklos darbas jam gerai sekėsi. Pamokas ruošė 
tvarkingai, mėgo žaidimus, nežinojo nuobodžių ir 
tuščių valandų. Gražiai žaidė futbolą mokyklos koman
doje, ir jau mokykloje pramoko taikliai šaudyti.

Matematika ir klasikinės kalbos jam sekėsi blo
giau, labai nemėgo graikų kalbos. Tačiau ir čia ne tik 
nenusimindavo, bet pasistengdavo dar ir draugams pa
dėti.

Jis pasižymėjo jumoru, piešimo ir vaidybiniais 
gabumais, kuriuos stengėsi visą gyvenimą išnaudoti. 
Pasakojama, kad kartą, rengiantis mokyklos pastatymui, 
netikėtai susirgo vienas artistas. Mokytojo prašomas, 
B.-P. sutiko jį visiškai nesirengęs pavaduoti. Scenoje 
taip puikiai ir juokingai atliko prancūzų kalbos pamoką, 
kad privertė juokais plyšti jaunų žiūrovų salę. Laimė 
tik, kad prancūzų kalbos mokytojas į vakarą nebuvo 
atėjęs ... Kaip artistas komikas, B.-P. turėdavo di
delį pasisekimą.

Būdamas šioje mokykloje B.-P. gavo ne tik bend
rųjų žinių, bet drauge jis įsigijo ir daug praktiškų ži
nių, kurias vėliau panaudojo skautybei, apie tai dar 
visai negalvodamas.

1876 m., baigęs Charterhouse mokyklą, B.-P. no
rėjęs įstoti studijuoti į Oxfordo universitetą ir į tą 
patį skyrių, kur jau studijavo jo vyresnysis brolis Jurgis. 
Tačiau tenka pažymėti, kad čia jis turėjo pergyventi 
vienintelį jo gyvenime nepasisekimą: egzaminavęs jį 
profesorius, pareiškė, kad jo pasirengimas esąs "per 
menkas". Po šio nepasisekimo jis ryžosi palikti uni
versiteto laisvuoju klausytoju, bet netikėtas įvykis 
pastūmėjo jį į tokį kelią, apie kurį pirmiau jis nebuvo 
nė pagalvojęs.

B.-P. teko kartą skaityti sąlygas norintiems tapti 
karininkais ir todėl pats sumanė (nors ir be vilties) da
lyvauti šiame konkurse. Ir pats nustebo ir nustebino sa-

Mielai sesei

v. si. Marytei Kavaliauskaitei, 
jos brangiam pusbroliui s. v. Tautvydui Šležui 
tragiškai žuvus,reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą -

Bostono Dr. Vydūno Sk. Vyčių Būrelis
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Kasdien ir įvairiose aplinkybėse pastebim reiškinių, 
kuriuos galime pažymėti drąsos ženklu.

Kas gi yra drąsa?
DRĄSĄ YRA BUDO SAVYBĖ, KURI PASIREIŠKIA 

SUGEBĖJIMU NUGALĖTI BAIMĘ IR VALIOS JĖGA ĮVYK
DYTI PAREIGĄ. Drąsa yra daugiau, kaip nebaimė, nes 
drąsoje glūdinti valios jėga daro ją aktinga, veiklia. 
Aukštesnis drąsos laipsnis yra didvyriškumas. Todėl drą
sa yra viena kilniausių ir gražiausių žmogaus būdo sa
vybių.

Žmonių drąsa nevienodai pasireiškia. Yra drąsių 
ir mažiau drąsių žmonių. Yra ir bailių. Drąsos laipsnis 
pareina nuo prigimties ir auklėjimo. Tačiau didesnės 
reikšmės turi AUKLĖJIMAS.

Kokiomis priemonėmis ir kokiais būdais yra gali
mas drąsos auklėjimas ?

Kadangi drąsa pasireiškia veiksme, tai pirmiausia 
žmogus turi gerai ir sąmoningai suprasti veiksmo TIKS
LĄ. Jeigu kas daroma, turi būti aišku, kodėl tas daro
ma. Kai tikslas aiškus, galima imtis darbų, kurie į šį

J. A. V. Prezidentas J.Kennedy - naujasis amerikiečių skautų 
šefas.

Nuotr. VI. Bacevičiaus (fotografuota į televizijos aparatą).

g MIELAS BROLI IR SESE, AR PARE- 
| MEI SAVO AUKA DŽIAMBORĖS FON- 
§ DĄ? KANADOJE AUKAS PRIIMA:ps.' 
B V. RUSAS, Džiamborės Fondo įgaliotinis To
ts ronte, 18 Sutherland Ave., Toronto 13, Ont. , 
g ps. B. SIMONAITIS, Džiamborės Fondo Įgalio- 
įj tinis Niagaros Pusiasalyje, 113 Charlotte St., 
g Port Colborne, Ont. , V. GUDELIS, LSB Džiam- 
g borės Fondo Įgaliotinis Kanadai, 243 Highbury 
8 Ave., London, Ont.

ps. Br. Simonaitis - Žalgirio vietininkijos vietininkas Niagaros 
pusiasalyje "bulvių skutimo varžybose" ...

Nuotr. P. Balso

vo draugus, kai pasibaigus konkursui sužinojo, kad iš 
septynių šimtų konkurso dalyvių jis laimėjo kavalerijos 
dalykų antrąją, o pėstininkų dalykų - ketvirtąją vietą. 
Laimėję konkursą kandidatai buvo pasiųsti į karo kur
sus Sandhurste, o pitmieji šeši paskirti tiesiai į pulkus.

Atsitiko taip, kad B.-P. pavasarį baigęs aukštes
niąją mokyklą, rudeniop jau buvo paskirtas į 13-ąjį 
husarų pulką.

Universitetui neteko atitaisyti savo klaidos, nors 
atitinkamo fakulteto dekanas dr.Lidell ir parašė B.-P. 
motinai: "Gailiuosi, kad neturime B.-P. įrašyto į mūsų 
studentų sąrašus."

Dabar ir B.-P. teko paprasta anglų šeimų jaunes
niųjų sūnų dalis - dirbti kolonijoje. Metropolijoje ne 
visiems yra vietos darbo, kolonijoje energingiems jau
nuoliams buvo lengviau pasižymėti, iškilti į viršūnes ir 
laimėti ateitį.

2. KARINIS GYVENIMAS. Jau matėme, kad Baden- 
Powellis anksčiau visai nesvajojo būti kariu, tačiau, 
kaip daug kam, ir jam teko tarnauti tėvynei kario uni

formoje. Ir šioje jis, palyginti, didelę gyvenimo dalį 
dirbo atsidėjęs ir su meile.

Pirma, kartą Indijoje. Pulkas, į kurį buvo 
paskirtas B.-P. , stovėjo Luknowe, netoli Nepalo, Siau
rės Indijos pasienyje. B.-P. - 19 metų amžiaus ir jaun. 
leitenantas - "Serapis" laivu greit išplaukė į Indiją. Po 
penkių savaičių jis jau buvo Indijoje, toli nuo Anglijos, 
bet savo širdimi ir meile jis.tada ir visad buvo arti savo 
tėvynės, kuriai visą gyvenimą ištikimai tarnavo.

Pirmą kartą B.-P. Indijoje su maža pertrauka iš
buvo septynerius metus. Tai buvo jaunojo B.-P. gyve
nimo praktikos mokykla, padėjusi pagrindą karinės jo 
ateities karjerai.

Čia jis greit apsiprato su nauju darbu, kurį tvarkė 
dabar sistemingai: pasižymėjo tvarkingumu, santūrumu 
ir taupumu. Kai kitų jo draugų laiškai tėvams buvo 
pilni pinigų prašymo, B.-P., atvirkščiai, prašydavo 
atsiųsti linksmų dainų. Jis rengdavęs kareiviams pra
mogas su linksmų vaidinimų programomis.

(bus daugiau)
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Los Angeles oro skautų vienetas "Vanagai". Iš kairės į dešinų: 
G.Tamulaitis, J.Karalius, R.Nefas, J.Gliaudys, jr.

Nuotr. L. Briedžio

tikslą veda. Aiškumas - sąmoningumo pagrindas, o 
sąmoningumas - veiklumo ir drąsos pagrindas.

Drąsos auklėjimui didelės reikšmės turi PRATIMAI. 
Pratimas yra niekas kitas, kaip kurio veiksmo nuolati
nis kartojimas, kol jis pasiseka atlikti tiksliai, sklan
džiai ir greitai, be klaidų. Kurio nors darbo galima iš
mokti tik nuolatos jį dirbant. Tas pats dera ir drąsos 
auklėjimo pratimams. Yra labai daug būdų, kuriais 
galima drąsą auklėti. Pvz., jeigu vaikas iš mažens 
pratinamas vaikščioti per tamsias patalpas, eiti per 
mišką, sutemus pro kapus, plaukioti per gilumas, lipti 
į aukštus medžius, priprasti prie šūvio garso ir p., jis 
palengva tampa nebailesnis, drąsesnis. Priešingai, mažų 
vaikų gąsdinimas yra labai žalingas. Juo anksčiau ir 
sistemingiau jaunuolis pripras prie nepaprastesnių ir 
sunkesnių gyvenimo sąlygų, tuo geriau stiprės jo drąsa, 
nes tos sąlygos naikina baimę. Nykdamas baimės jaus
mas užleidžia savo vietą drąsai. Todėl suprantama, 
kodėl kariai, kuriems jau yra tekę būti kautynėse, yra 
žymiai drąsesni už kautynėse dar nebuvusius karius.

Drąsos auklėjime svarbią vietą užima ir AUKŠTES
NIŲJŲ DVASIOS VERTYBIŲ - laisvės, teisingumo, pa
reigos, pagarbos, garbės - supratimas ir branginimas. 
Galima skirti trijų rūšių vertybes: medžiagines, gyvy
bę ir minėtąsias dvasines vertybes. Medžiaginių gėrybių 
vertė parodo jų kainą. Gyvybė - kaina jau nebeįver- 
tinama, jos vertė labai aukšta, nes be gyvybės nebūtų 
gyvenimo. Bet dar aukščiau už gyvybę stovi dvasinės 
vertybės, pvz., tautos laisvė. Taip pat garbė, teisin
gumas ir kitos dvasinės vertybės nėra už pinigus nei 
perkamos, nei parduodamos. Žmogus, nustojęs garbės- 
yra viską praradęs, kol pasitaisys ir vėl pradės garbingą 
gyvenimą. Laisvės netekusi tauta nebegali augti, kles

tėti ir ugdyti savo dvasinių nei medžiaginių vertybių. 
Todėl reikia stiprinti laisvės, garbės, teisingumo ir 
kitų dvasinių vertybių meilę, nes tik šitoji meilė yra 
grynosios drąsos motina.

Nepamainomos reikšmės drąsos ugdymui turi ir 
DOROVINGUMAS. Tik dorovingas, jautriaširdis žmo
gus yra kilnus. Doroviniai pažeisto žmogaus valia ir 
drąsa silpsta. Priešingai, sąžinei prabilus, jį apima ne
rimas, baimė ir jis dažnai neberanda sau vietos. Visai 
kitokia yra dorovingo žmogaus savijauta: jis yra ne 
tiktai ramus, bet dargi gerai nusiteikęs ir visuomet pa
sirengęs atlikti savo pareigą. Dorovingumas parodo, 
kur yra tikrasis drąsos kelias: drąsa turi tarnauti tik 
dorovingiems tikslams.

Sėkmingam drąsos auklėjimui daug reiškia PAVYZ
DYS. Verba movent, exampla trahunt - žodis moko, 
pavyzdys patraukia! Kiekvienas mūsų mokomės iš kitų 
ir kitus mokome. Geriausias mokytojas yra asmeninis 
pavyzdys. Kovos lauke baugųjį karį padrąsina ir sustip
rina drąsiojo pavyzdys. O jeigu neatsirastų drąsaus pa
vyzdžio, baimė gali pagauti visus. Kas pajėgia kitiems 
parodyti drąsos pavyzdį, tas yra visų mylimas ir ger
biamas. Didvyrius - garbinte garbina.

Baigiant, negalima nepažymėti ir RELIGIJOS reikš
mės. Religingas žmogus tiki Dievą ir sielos nemirtin
gumą. Religingam žmogui jis pats ir visas pasaulis 
nėra atsitiktinumas, ■ bet skirti aukštesniems tikslams. 
Religingas žmogus jaučia atsakomybę ne tik prieš žmo
gų, bet ir prieš Dievą. Todėl atlikdamas pareigą ši
toks žmogus nebijo jokių sunkumų. Net mintis apie 
ankstyvą mirtį jo negąsdina. Pvz., kariai, eidami į 
sunkią kovą, pagalvoja, kad šis, gal būt, jau pasku
tinis jo gyvenimo kelias ir savo gyvybę paveda Dievo 
apvaizdai. Šitoks religinis nusiteikimas juos nuramina 
ir pakelia jų drąsą. Tikrai drąsus yra tik gilaus tikė
jimo žmogus. Todėl religija yra drąsos ir didvyriškumo 
jėga.

Taigi, žinodami, kad drąsa daug pareina nuo auk
lėjimo ir atitinkamų pratimų ir suprasdami grynosios 
drąsos reikšmę tautai ir atskiram asmeniui, kiekvienas 
lietuvis skautas privalo sistemingai auklėti savo drąsą.

Lietuvių tauta turi būti kilni ir drąsi tauta. A. Z.
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A. a. si. TAUTVYDAS ŠLEŽAS

Kovo 19 d., Bostono Universiteto matematikos stu
dentas si.TAUTVYDAS ŠLEŽAS, grįždamas namo is' Pa- 
baltiečių vakaro "Baltais Nams", Jamaica Plain, sutiko 
netikėtą mirtį. Ant ledo paslydus Tautvydo vairuoja
mam motociklui ir atsimušus į gatvės perskyrimo pa
aukštinimą, apvirto, numesdamas jį po atvažiuojančios 
mašinos ratais. Ir taip žuvo vos 26 metus sulaukęs jau
nuolis, nepasinaudojęš atsiekto mokslo vaisiais ... At
siskyrė, palikdamas didžiulę spragą Bostono jaunimo ra
telyje, neapsakomą skausmą savo tėvelių širdyse.

Tautvydas Šležas buvo gimęs Klaipėdoje 1935 m. 
kovo 12 d. Lietuvos karininko Albino ir Onos Šležų šei
moje, savo kūdikystės dienas praleido Kaune. Artėjant 
rusams, 1944 metų rudenį, su tėveliais ir jaunesniu 
broliuku Romu, įsuko tremties kelin - Vokietijos link. 
Pasibaigus karui, ilgesnį laiką gyveno Kasselio pabė - 
gėlių stovykloje, kur mokėsi lietuviškoje mokykloje.

Išemigravus į Ameriką, 1949 metais, p. Šležų šei
ma įsikūrė Bostone. Čia Tautvydas, baigęs Bostono Tech
nical gimnaziją, pradėjo siekti aukštojo mokslo North
eastern Universitete, iš kur greit buvo pas'auktas karinei 
tarnybai. Išbuvęs dvejus metus Amerikos Armijoje, Vo
kietijoje, 1959 metų žiemą grįžęs namo, vėl tęsė stu
dijas Bostono Universitete, tikėdamasis baigti sekančių 
metų pavasarį. Deja, negailestingoji mirtis suardė jo 
planus, nelaiku užpūsdama jo gyvybės liepsnelę.

Nuo pat vaikystės dienų Tautvydas augo ir brendo 
skautiškoje dvasioje, visad būdamas tiesus, turėdamas 
tvirtą nusistatymą. Nenuostabu, jog draugai jį gerbė ir 
mėgo. Nuo Bostono "Lapinų" būrelio įsikūrimo dienos 
1951 metais iki gyvenimo stygai nutrukus, jis visad, su 
skautiška šypsena veide, aktyviai reiškėsi būrelio veik
loje. Nebuvo nei stovyklos, nei iškylos, nei rengiamo 
vakaro vargšams Vokietijos broliams paremti, kur jis 
nedalyvautų. Ir taip, be pertraukos, per devyneris me-

A.A. Tautvydas Šležas

tus! Devyneris, kupinus jaunatviško džiaugsmo metus, 
jis nešiojo "lapino" vardą... Tai buvo jaunuolis, tikras 
brolis savo idėjos draugams.

Tautvydo jau nebėra. Jis iškeliavo amžinybėn ir 
nebegrįs’ niekada skautiškan ratelin. Jis jau nebestatys 
palapinių kvepiančiame pušyne ir nebepadės silpnai 
sesutei nešti sunkaus ryšulio stovyklom, kitoje ežero 
pusėje ...

Bet, kai vėl miško gilumoje gęstant vakaro laužui, 
toli nuo gimtosios šalies, sustos Bostono Vyčiai vaka
rinei maldai, kai tvirtos rankos susijungs į broliškos idė
jos ratą, kai paslaptingoje nakties ramybėje tyliai pa
sigirs "Ateina naktis...........Dievs yr čia", tada Tautvy
do skautiškoji dvasia bus vėl su mumis...

("Dirva", rb)
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Viena iš Clevelando Kaziuko mugės "gatvių"...
Nuotr. G.JusTtėno
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Skyrių tvarko s. O. GES VENTA S, 
1803 So. 51st Avė. , Cicero 50, III.

SPAUDA IR SKAUTAS VYTIS 
(pabiros mintys)
s. L. Eimantas

Gal ne viena tauta neturėjo taip kietai kovoti dėl 
savo spaudos, kaip mes, lietuviai. Tą kovą vedė ne 
vien mūsų šviesuoliai su ryžtingais talkininkais knyg - 
nėšiais, bet ją rėmė visa tauta. Todėl A. Basanavičiaus 
"Aušrai" buvo lemta skaisčiai sušvisti ir vos beruse
nančią tautinę sąmonę gaivinti, todėl V.Kudirkos "Var
po" gaudimas buvo išgirstas, o neliko tuščiu aidu, to
dėl J.Maironio "Pavasario Balsų" poezija visur prigijo 
ir nemaža jos dalis, pritaikius meliodijas, lyg liko 
liaudies giesmėmis ir dainomis. Nes visiems buvo aišku, 
kad yra verta "už tėvynę pavargti, kentėti” ir kad "pa
laimintas darbas šalies prigimtos ..."

Visi žinom, kad tada spausdintas lietuviškas žo
dis padėjo praskinti Tėvynės kelius į laisvę, kai kova 
dėl spaudos buvo laimėta.

Dabar, kai mūsų tėvynė vėl priversta nešti sveti
mųjų jai primestą jungą, mes, nors ir laisvame va
karų pasaulyje begyvendami, elgiamės, lyg nemylė
tume savo spausdinto žodžio, nors niekas čia mūsų ne
persekioja ir esame kur kas geresnėje materialinėje pa
dėtyje, kaip anų laikų šviesuoliai, knygnešiai ar žemės 
artojėliai - tautiečiai. Imama justi, kad lietuvybė 
mumyse lyg gesta ir svetimybių jūroj - asimiliacijoj 
pradedame grimsti.

Tiesa, čia ne visa svetimųjų spauda, kaip kad tada 
buvo Lietuvoj, yra šventas ir brangus daiktas. Daugelis 
knygų, laikraščių, o ypač žurnalų čia tarnauja laikinam 
pasismaginimui, jutimų padirginimui, nes aprašo triu
kus, kriminalinius ar net seksualinius nuotykius ar iš
gyvenimus. Gal todėl ir išeivis - lietuvis bando susi-

Montrealio sk.-vyčiai nakties iškyloje.

daryti ne labai kokią nuomonę ir apie savąją spaudą.Gal 
todėl ir mūsų knygos, nors ir tiesiog miniatiūriniu ti
ražu atspaustos, lieka neišparduotos. Gal todėl ir mūsų 
laikraščių bei žurnalų ar leidinių prenumeratorių gre
tos vis mažėja ...

Kai bandai kartais papiršti užsisakyti laikraštį ar 
žurnalą, tai kartais gauni atsakymą "kad neįdomu" ar
ba "jis neduoda tai, ką turėtų duoti". Kai vėl paklausi, 
kodėl neįdomus arba ką laikraštis ar žurnalas turėtų 
duoti, tai jau gauni tokį atsaką - "smulkiau nežinau, 
nes jo neskaitau". Taip ir atsiskiri su mielu tautiečiu, 
nors junti, kad jis ne tai sakė, ką manė .. .

Atrodo, kad daug kas kažką kitą myli... ir kad 
neretas iš mūsų pradeda prarasti taip ilgokai puoselėtą 
meilę savam spausdintam žodžiui.Nejaugi jiems atrodo, 
kad tai smulkus reikaliukas,peršančiųjų privatus biznis. .

Australijos rajono sk.-vyčiai žygiuoja iškylauti.
Nuotr. R. Cibulskio

Ne, šitaip negali būti. Būtinai (ir tuojau) reikia 
neleisti, kad neužtarnautai būtų nuvertinta savo spaus
dinto žodžio prasmė ir vertė. Jo lygio nepažeidė dar 
joks nuosmukis. Mums tik reikia meilės ir pagarbos 
jam! Lietuviškas spausdintas žodis - tai viena pagrin
dinių priemonių lietuvybei palaikyti ir gaivinti. Taigi 
čia ne smulkus, kasdieninis, bet mūsų tautos gyvybi
nis reikalas. Tai kiekvieno lietuvio pareiga, o ypač 
mūsų, broliai - skautai vyčiai. Mes turime parodyti 
pilnutinę meilę lietuviškam spausdintam žodžiui. Knyga , 
laikraščiai, o ypač "Skautų Aidas", "Mūsų Vytis" , 
"Laiškai Lietuviams" ir kiti žurnalai turėtų būti nuo
latiniai ir visada laukiami bei mieli mūsų svečiai. Ma
ža to, skautas vytis pagarbą ir meilę savam spausdintam 
žodžiui turi skiepyti savųjų - jaunesniųjų brolių tarpe. 
Daugumas sk. vyčių yra vienetų vadovai ar pareigūnai. 
Būkime geru pavyzdžiu jiems. Kai būsime pilnutiniai 
tuo patys persiėmę, jie tikrai mus paseks. Būkime tvir
tai įsitikinę, kad nuoširdus, idėjos darbas visada atneš 
vaisių, o tėvynė tikrai užtai liks dėkinga.
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Gamtos ir gyvulių
DRAUGAS

Skyrių tvarko: A. V. DUNDZ ILA ,

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

GULBĖ
Išaušus pavasariui, iš tolimųjų kraštų į mūsų van

denis kartais užklysta didingos išvaizdos sparnuoti sve
čiai - nebyliosios gulbės. Gulbė yra didžiausias Lietuvos 
paukštis. Jos ilgis siekia apie 5 pėdas, gi suglaustas 
sparnas - apie 2 pėdas. Suaugusi gulbė yra visiškai bal
ta, tik jos snapas yra raudonas. Snapo pagrinde yra juo
das gumbas. Kojos didelės, stiprios, juodos spalvos.
Kaklas ilgas, dailiai išlenktas "S" raidės pavidalu, susi
deda iš 23-25 slankstelių. Šonkaulių turi aštuonias poras.

Visas kūnas yra apaugęs puošniomis baltomis plunks
nomis, kurių vienoje gulbėje priskaitoma keliolika 
tūkstančių. Uodegoje randamos 24 didelės vairuoja
mosios plunksnos.

Jauniklių plunksnų spalva yra pilka, juosvi snapai 
gumbelio dar neturi, kojos - pilkšvos.

Gulbės žiemoja Viduržemio jūros kraštuose, tačiau 
pavasarį jos iš ten išskrenda ir išsisklaido visoje Euro
poje. Jų galima rasti beveik visoje Europoje, o taip pat 
ir Azijoje. Jų perėjimo riba eina per Rytprūsius, tačiau 
nepaisant visiško Rytprūsių ir Lietuvos panašumo klima
tiniu atžvilgiu, pas mus jos peri labai retai.

Gulbės mėgsta apsigyventi ramiuose vandenyse. 
Sustoja nesrauniose upėse, negiliuose ežeruose, neven
gia kūdrų ir net dirbtiną tvenkinių ir sugeba juose gerai 
jaustis. Atviro jūros jos nemėgsta, mieliau pasirenka 
vidaus vandenis. Joms patinka lėtai tekąs vanduo, lėkš
tas dumbluotas dugnas, kuriame jos gali rasti maisto.

Beveik visą savo amžių jos praleidžia vandenyje 
ir į sausumą retai teišeina. Sausumoje gulbė yra panaši

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.

į didelę žąsį ir lieka nevikri. Vandenyje priešingai: 
kadangi ji tik nedaug nugrimsta, ant vandens laikosi 
kaip kamštis. Jos atsikišę sparnai panaudojami kaip 
burės. Esant vėjui, gulbė gali labai greit irtis.

Gulbių maistą sudaro įvairūs vandeniniai augalai, 
o taip pat ir smulkūs gyvulėliai: vabzdžiai, vikšrai, 
buožgalviai, varlės. Naikindamos vandeninius augalus, 
jos per trumpą laiką sugeba nemažus vandens plotus 
apvalyti nuo kenksmingų augalų, kad tarp kitko turi di
delės reikšmės žuvų ūkiuose.

Lizdų puošnumu gulbės nemato reikalo rūpintis. 
Jų lizdas tėra nendrių ir meldų krūva. Prie tokio, kad 
ir nedailaus lizdo gulbės yra labai prisirišusios ir kasmet 
grįžta į jį. Patelė deda 5-8 kiaušinius ir peri apie 35 
dienas. Išsiritę gulbiukai yra rūpestingai penimi ir gi
nami nuo priešų. Pati gulbė priešų kaip ir neturi. Nei 
lapė, nei erelis jos nedrįsta užkabinti, tačiau neatsi
sako nuo jauniklių.

Skristi į šiltąsias šalis gulbė ilgai neprisirengia; 
dažnai ji laukia pirmojo ledo ir tik tuomet, netekusi 
bet kokio maisto, pagaliau pakyla į orą. Pakilti jai 
nėra lengva ir ji turi įsibėgėti keliasdešimt pėdų van
dens paviršiumi. Bet pakilus, jau skrenda gerai. Skren
dančias gulbes galima girdėti iš toli. Nors jos ir nesi- 
garsina balsu, tačiau jų sparnai sukelia savotišką garsą.

Prie gulbės prieiti yra sunku. Ji yra baikšti, bet 
sykiu ir gudri. Ji moka atskirti medžiotoją nuo piemens 
ir nėra suklaidinama jo lazdos.

Pavasarėja ...

Žmogaus gulbė bijo ir vengia ne be pagrindo; jis, 
turbūt, yra jos vienintelis priešas. Vakarų Europoje 
gulbės yra, palyginti, retos ir laikomos parkuose kaip 
papuošalas. Bet tose vietose, kur jų būna apsčiau, ypač 
šiaurėje, jos yra medžiojamos, kartais net labai barba
riškais būdais. Jos yra. žudomos dėl puikių, minkštų 
plunksnų ir pūkų. Iš gulbių kailiukų, išrovus didesnes 
plunksnas ir palikus vien pūkus, yra siuvami drabužiai.

Gulbes galima prisijaukinti. Gulbės kiaušinius pa- 
kišus vištai arba žąsiai ir išaugus jauniems gulbiukams, 
jie lieka visiškai naminiai. Norint gulbes sugrąžinti į 
tuos kraštus, kur jos seniau perėdavo, dabar yra į ten 
nugabenami kiaušiniai, kurie yra žąsų perinami. Jaunos 
gulbės visiškai apsipranta su kraštu.

R. N. Vidugiris
(sutraukta iš Vokietijoje leistų "Gairių")
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P Ė D S E K A 

SELINIMAS NAKTĮ.
Jau dieną suriku selinti, bet naktį dar sunkiau. Ir, 

vis dėlto, galima daug išmokti naktinėje iškyloje, kas 
padės mums tapti geru selintoju.

Prieš pradėdamas kalbėti apie patį reikalą, noriu 
pabrėžti, kad ne tik kvaila, bet ir nesąžininga išsiųsti 
jauną skautą selinti svetimoje aplinkoje naktį. Mes 
visi nemėgstame tamsos. Medžiai ir tvoros virsta bai
dyklėmis, garsai vaiduokliški, žemė nepaprastai ne
lygi, mums darosi nesmagu ir mes jaučiame, kad reikia 
save valdyti. Bet vėliau, papratę prie visų šių reiškinių, 
mes išmokstame grožėtis tamsa ir "skaityti jos garsus". 
Tepripranta jaunas skautas prie visų šių reiškinių, savo 
skilties draugų, vieno kurio skauto lydimas, ir teeina 
jis tada vienas "nuotykių ieškoti".

Žaidimas "Skautavimas naktį”, kada berniukai už
sideda tamsias kaukes, kad pasaulis atrodytų juodas, 
labai įdomus. Skautininkas visą laiką seka vyksmus, ir 
tąpatį daro kitos skiltys, laukiančios savo eilės. Skau
tininkas gali kritikuoti, patarti ir įspėti: mokyti praktiš
kai, kas visuomet geriau už teoriją.

Skirtumas tarp dienos ir nakties selinimo yra, kad 
dieną selintojas pasitiki akimis, o naktį negali matyti. 
Klausa, uoslė ir pirštai bei kojos yra naktinio iškylau
tojo draugai.

Naktį nematysi nei kelio, nei linkmės. Įdomu 
eksperimentuoti su žmogumi užrištomis akimis. Po va
landėlės tas žmogus ima klysti nuo kelio ir pagaliau 
eina ratu: s”tai, kodėl žmonės ne kartą paklysta miške 
arba rūke.

Šiam nepataisomam palinkimu! taisyti turime iš
keliaudami iš anksto apsidrausti. Žvaigždėtą naktį ne
sunku įsidėmėti dangaus ženklus, bet ir tamsoje galima 
stengtis atminti kelio ženklus ir - kas svarbu - atsisu
kus įsižiūrėti į juos iš antros pusės.

Jei žvaigždžių nėra, vėjas gali padėti, tik reikia 
iškeliaujant atsiminti jo linkme. Be to, vakaruose arba 
rytuose būna šiek tiek šviesiau, žiūrint, koks nakties 
laikas.

Patikimiausi vadovai, vis dėlto, bus klausa, uoslė 
ir pojūčiai. Naktį, kada ore tylu, žmogaus balsas, 
šuns lojimas arba traukinio dundėjimas labai toli gir
dėti. Pridėjęs ausį prie žemės arba prie lazdos, kurios 
antras galas liečia žemę, dažnai gali išgirsti tolimus 
žingsnius. Pradžioj kiek sunkiau atspėti, kur einama ; 
galima užspausti vieną ausį ir klausytis antrą ir tokiu 
būdu įspėti žingsnių kryptį.

Kadangi ir selintojo keliami garsai žymiai stiprėja, 
turi būti labai atsargus. Selinimo metodai bus tie patys, 
kaip ir dieną, bet pastebėsi, kad daug sunkiau išlaikyti 
pusiausvyrą ir kliūtys kelyje daugėja. Norėdamas įsi
tikinti, kad regėjimas rišasi su pusiausvyros pajautimu, 
pasistiebk ant pirštų, galų ir užsimerk, tuojau pajusi 
palinkimą svirti pirmyn.

Būdamas neprityręs selintojas, per daug garsiai se-

Nuotr. R. Bričkaus
Mažosios sesutės prie skautiškų lėlių Bostone
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Toronto Kaziuko mugėje riestainių užteko ...

Nuotr. St.Dabkaus

linsi ir turėsi laukti, kol medžių šlamėjimas arba pra
važiuojąs automobilis arba kitas garsas nuslopins tavo 
judesius.,

Nakties žaidime, kada seki ir esi sekamas, turi 
stengtis kuo arčiausiai glaustis prie žemės. Fono pavo
jai naktį dar didesni kaip dieną.

Tavo uoslė padės tau užuosti priešą ir orientuotis 
žinomoje apylinkėje. Pietų Amerikos pampasų gyven
tojai, vadinami gaučo, orientuojasi uostydami ir ra
gaudami žolę. Žvejų laivų įgula spėja linkmę iš smė
lio ir jūros žolių kvapo. Tabako arba ugnies dūmai jau
čiami nepaprastai toli. Conan Doylis rašo: "Vėjo beveik 
nėra, ir galime užrūkyti. Vėjuotą naktį priešai užuodžia 
dūmus už dviejų mylių. Ir medžiai sulaikys mūsų pyp
kių kvapą".

Uždegamas degtukas arba ugnies kibirkštėlė toli 
matoma. Įdomus atsitikimas, kada skautas - kareivis 
rado kelią atgal, pirštais apčiuopdamas kelią, kuriuo 
jo draugai, priešo netikėtai užpulti ir paskersti, buvo 
ėję. Vadinasi, ir pirštai padeda orientuotis.

Raginama skautus iškylauti naktį, įsiklausyti į gar
sus ir spėti jų reikšmę, žiūrėti į dangų ir akiratį, įsi
dėmėti daiktų šešėlius, užčiupti ir užuosti daiktus 
tamsoje.

Labai daug galima išmokti pasislėpus tamsoje, at
sigulus ant žemės ir nustojus judėti. Aplinka greitai 
pripranta prie nejudančio daikto, paukščiai ir žvėrys 
išeina iš savo slėptuvių. Paukščių fotografai pasidaro 
slėptuves, kad jų judesiai nebūtų pastebimi. Kas lankėsi 
Neringos miškuose, galėjo pastebėti tokių slėptuvių, 
keliautojų padarytų briedžiams fotografuoti. Seniau tos 
slėptuvės būdavo iškimštos karvės, dirbtini medžiai ir 
pan. Šiais laikais įsitikinta, kad pakanka lapinės arba 
maišų pastogės.

Slėptuvė, pastatyta artimame miške arba pelkėse, 
yra įdomus stebėjimo postas skautui, norinčiam pažinti 
gamtos reiškinius. Įgytos žinios padės jam selinti ir 
saugotis paukščių ir žvėrių. Išgąsdinti paukščiai, pvz. , 
praneša kitiems apie artimą pavojų, klykdami arba 
cypdami visai kitaip, kaip paprastai. Įlipus į medį ga
lima gerai stebėti, bet reikia atsigulti išilgai šakos, 

o ne joti raitam. Pastudijavus medžius paaiškės, kuris 
geriausiai tinka stėptis.

Mėginau paaiškinti iš skautų taško, kad selinimas 
pats savaime įdomus ir lavina akį, ausį,nosį ir smegenis, 
kas labai svarbu žmogaus gyvenime. Selinti gali mer
gaitės, berniukai ir suaugę. Tikslai įvairūs: nemato -

O čia Toronto sesių gardumynų stalas mugėje ...
Nuotr. St.Dabkaus
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Jojamos patalpos Toronto Kaziuko mugėje Nuotr. St.Dabkaus

* Balandžio 9 d. Toronte įvyko 
"Skautų Aido” redakcijos ir adminis
tracijos kolektyvo posėdis, kuria
me buvo svarstyti praėjusio '’Sk.A", 
vajaus rezultatai, perspektyvos atei
čiai ir kiti su skautiška spauda su
siję klausimai. Posėdžio protokolo 
nuorašai išsiuntinėti LS Tarybos Pir- 
mijos Pirmininkui. LS Seserijos ir 
LS Brolijos Vyriausiems Skautinin
kams.

Mtgodr-vė Toronte sėkmingai prekiavo mugėje. Nuotr. St.Dabkau:

mam peršliaužti per lauką; užklupti draugą - selintoją; 
stebėti paukščius arba žvėris; daryti žemėlapius arba 
nuotraukas. Bet niekad nedalyvauja vienas daiktas - 
šautuvas, ir šaudoma tiktai foto kamera.

Selinimo geroji pusė yra, kad ir mažesnis berniu
kas gali dalyvauti. Iš tiesų, jo būklė pavydėtina, nes 
jam labai mažai tereikia slėptis!Selinimo žaidimai gali 
būti įtraukti į bet kokios skilties darbo programą.

Selinimo menas įgyjamas ištverme ir kantrybe. 
Kaskart daromos klaidos, bet užtat kaskart šio to iš
mokstama, ir žmogus, galvojęs, kad neįmanoma ne
matytam ir neišgirstam pereiti per mišką, ilgainiui iš
moks judėti, nesukeldamas nė mažiausio garso.

ŽENKLŲ SEKIMAS

Pavadinau šį skyrių "ženklų" sekimu, nes turiu 
galvoje ženklus, dirbtinu būdu paliktus, o ne pėdsakus, 
padarytus žmogaus arba gyvulių kojų ir pan. Mano pa
sirinktas žodis nėra labai vykęs, bet man rūpi pabrėžti 
skirtumą tarp žmonių, gyvulių arba paukščių pėdsakų 
sekimo ir sekimo kitų ženklų žemėje arba kitur.

Skautas nori lavinti savo pojūčius ir atminti, ei
damas iš vienos vietos į kitą. Mes jau matėme, kaip 
naudinga mokytis selinti: dabar panagrinėkime kitą 
lavinimo priemonę, pagyvinančią mūsų žaidimą.

Stebėdamas turi atsidėjęs studijuoti kiekvieną pa
darytą žingsnį, bet, antra vertus, reikia vengti nenau
dingų ir nereikalingų kartojimų, kad susidomėjimas ne
sumažėtų. Juk didžiausia skautybės paslaptis yra patrauk
ti darbo ir žaidimų plano įvairumu ir palaikyti bei gi
linti sukeltą susidomėjimą. Supažindinant su ženklais, 
reikia taip pat dirbti pažingsniui ir įvairinti darbą.

Paprasčiausia priemonė palikti ženklą, yra išmėty
ti popieriukus. Įdomu sekti tokį kelią pėsčiam arba 
raitam ir, gal būt, laimėti lenktynes! Bet ši priemo
nė, nors ji gali būti ir įdomi, skautų nemėgiama: mes 
turime daugiau popiergalių rinkti, kaip mėtyti. Tiktai 
norint pagreitinti "popierėlių medžioklė" naudinga.

Kiek aukštesnis laipsnis atsiekiamas vilnonių siūlų 
ženklais. Siūlai sukarpomi į kelių centimetrų galiukus, 
kurie numetami kelyje, pririšami prie medžių šakelių 
ir pan. Siūlai gali būti kelių spalvų ir nurodyti įvai
rioms skiltims kryptį. Šiuo atveju tenka dairytis, ir, jei 
susitarta, kad kiekviena skiltis turi surinkti savo spal
vos siūlus (jų skaičius paskui tikrinamas), greitis sa
vaime mažėja, ir mažesnieji berniukai neatsilieka nuo 
didesniųjų. Sumanus draugininkas, pastebėjęs ką nors 
įdomaus šalia kelio - pvz. , ankstyvą pavasario gėlelę - 
atkreips į tai savo skautų dėmesį, nors jiems ir tektų 
kiek nukrypti nuo kelio.

Ženklai daromi taip pat ir kreida stulpuose arba 
medžiuose arba koja dulkėtame arba purviname ke
lyje. Kreidos as” nemėgstu ir tevartoju vieną kitą kartą 
lavinimo pradžioje. Ir čia ženklai nuolat mažėja ir 
tarpas tarp jų didėja. Pėda.
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ŠUNS NAMAI
JURGIS JANKUS

Turėjo ūkininkas šunį: didelį, gražų, gau
ruotą. Jis pats gyveno šiltoj troboj, o šuniui 
sukalė visų vėjų perpučiamą būdą. Kai buvo 
vasara, šuniui ji taip patiko, kaip nė nereikia 
geriau: per dienas joje gulėdavo, ką pajutęs, 
iškišdavo galvą, paurgzdavo ir vėl ramiai 
snausdavo.

Bet atėjo žiema. Apie trobas ėmė vėjoti 
šalti vėjai. Jie lindo, švilpė pro būdos plyšius, 
ir šuo neturėjo kur dingti. Jis ir unkštė, ir 
cypė, ir drebėjo, bet nuo to vėjai nenustojo 
pūtę, o šaltis lindo ligi pat kaulų.

— Blogai! — nusprendė Rudis. — Taip ir 
šuo negali gyventi. Kad sveikas vasaros 
sulaukčiau, ir gražios kanapės užaugtų, pasi- 
statyčiau trobą ir gyvenčiau šiltai, kaip ponas.

Atėjo pavasaris. Ūkininkas pasėjo kanapes, 
o šuo atsigulė padirvy ir pradėjo laukti. Ilgai 
reikėjo padirviais taką minti, kol kanapės 
išdygo, kol užaugo, kol peržydėjo ir pasidarė 
kaip tanki, sunkiai įžengiama giria.

Pradėjo tada šuo vaikščioti po kanapyną 
rąstų jieškoti. Bet darbas buvo ilgas ir sunkus: 
vienas stiebas buvo per ilgas, kitas per trum
pas, trečias per storas, ketvirtas per plonas, 
penktas būtų buvęs gal ir geras, bet buvo 
sukumpęs ir vingiais susisukęs, kaip dvigalis 
riestainis.

O diena buvo karšta. Saulė iš mėlyno 
dangaus kepino, kaip židinio ugnis šeimininkės 
virtuvėje žiemą. Šuniui darėsi karšta ir tvanku, 

o tinginys taip ėmė, kad nors vietoje mirk.
Sustojo Rudis atsikvėpti. Pastovėjo, pasi

dairė po kanapyną, numojo uodega ir tarė:
— O kam čia man dabar vargti! Pragyvenau 

be namų žiemą, pragyvensiu ir vasarą.
Pasakė, nuėjo į būdą, atsigulė ir vėl ėmė 

snausti.
Snaudė ligi žiemos. Kai atėjo žiema, šalti 

vėjai papūtė, dantis ant danties vietos ne
berado, šuo vėl kalbėjo:

— Kad tik greičiau vasara ateitų, kad tik 
didesnės kanapės užaugtų — statysiuos namus.

Vasara atėjo, ir kanapės užaugo, bet kartu 
atėjo ir šiluma. Ir kam bestatyti namus, jeigu 
ir taip šilta ir gera!

Taip ligi šiol šuo namų nepasistatė. O kažin 
šią vasarą ar pasistatys?

Laimės tas, kas suras
Greičiau kelią
Devyngalvį nugalėti...
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(pasaka)

Aukštos pušys. Kalneliai. Sala 
Ir lūšnelė pakrypus, mažytė. 
Ten gyveno seniai kaž-kada 
Mėlynakė našlaitė Marytė.

Jos senelis - žvejys pajėgus 
Buvo geras, Marytę mylėjo, 
Sekė pasakas, dirbo žaislus, 
Kiek tik laiko laisvesnio turėjo.

Vieną rytą, toli ežere
Marytė pamatė laivelį:

- Žiūrėki, žiūrėki, kas ten, 
-Seneli, ateik čia, seneli!..

Arčiau ir arčiau jų salos 
Laivelis ryškėjo iš taško - 
Matys, kas atplaukia. Žinos, 
Ko svečias ankstyvas čia ieško. . .

senelio kakta.
žiūrėti daugiau.

Susiraukus
Nebereikia

- Vaikeli, nelaimė jau čia,
■ Laively nė vieno žmogaus !. .

Atsistūmė nuo kranto žvejys, 
Marytę stovėti palikęs;
Sugrįžęs jis jai pasakys, 
Kas ten ežere atsitikę.

(bus daugiau)

V/4
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Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

. ...... .... . ■■ ______

JURUWWTH
KARALIŠKOJO FREGATO PASLAPTIS (tęsinys)

Žinant praeitį,įdomu bus susipažinti su dabartimi.
Kapitonas Romare draugiškai sutiko mane.Kelionės 

metu mažoje motorvaltėje link dokų jis pasakojo:
- Praėjo šimtmečiai, ir visi pamiršo, kaip žuvo 

VAZA ir tik prieš keletą metų inžinierius Andreas Fran- 
zenas sugalvojo surasti laivą. 1956 metais lapkričio 
mėnesį jo ieškojimai pagaliau vainikavosi sėkmė.

- Kodėl gi 1956 metais neprasidėjo laivo iškėlimo 
darbai?

Kapitonas Romare nusišypsojo.
- Tai ne taip paprastas reikalas. Pradžioje laivą gi

lumoje kruopščiai ištyrė, po to išdirbo bendrą iškėlimo 
darbų planą. Kaip jūs manote, kiek tai viskas atsieis?

- Milijonas, - pasakiau aš apytiksliai.
- Apie penkis milijonus švedų kronų.
- Kasgi duos pinigus?
- Lėšos sudaromos iš aukų, nuo filmų demonstra

vimu, pašto ženklų pardavimo ir panašiai. Valstybė iki 
šiol nedavė nė vienos kronos.

- Pažiūrėkite į šiuos du pantonus, - tarė Eduardas 
Klazonas, šių kilnojamųjų dokų prižiūrėtojas, spausda
mas mums rankas. - Jie gali kartu kelti iki 2,400 tonų 
iki 4 metrų aukščio. Mes skaitome, kad VAZOS svoris 
yra 600 - 700 tonų ribose. Laikui bėgant jis liko ap
neštas molio nuosėdomis apytikriai 5 metrų storumo. 
Dėka to laivas labai gerai išsilaikė. Jei mums pavyks 
iškelti VAZĄ nesužalotą - tai bus tarptautinė sensa
cija, než visame pasaulyje nėra nė vieno gerai išsilai
kiusio pastato iš 30 metų karo laikų.

- Kokiu būdu bus vykdomas pakėlimas! - pasitei
ravau.

- Mūsų narai prakasė po nuskendusiu laivu šešis 
tunelius. Kiekvienas tunelis turi 20 metrų ilgumo, vie
ną metrą platumo ir aukščio - 75 centimetrus. Tokiu 
būdu, narai gali tuose tuneliuose judėti gana lengvai. 
Per tunelius pratęsta 12 tvirtų plieno lynų. Matote, jie 
nuleisti nuo pantonų į vandenį. Patys pantonai dabar 
yra vandeniu užpildyti. Po 10 minučių iš jų pradėsime 
siurbti vandenį,ir pantonai pradės keltis. Jei viskas eis 
sėkmingai, tai šiandieną mes pakelsim VAZĄ pirmuo
sius keturis metrus.

Paskutinį kartą buvo patikrinti plieno lynai Stock- 
holmo krantinėje, kaip ir prieš tris su viršum šimtme
čių buvo daug žmonių. Klazonas davė įsakymą, pradėti 
vandens siurbimą iš pantonų. Laikas tęsėsi nuostabiai 
lėtai, visų žvilgsniai buvo nukreipti į pantonus. Praėjo 
jau 3 valandos, keliamoji pantonų jėga pasiekė 300 
tonų; dabar mes aiškiai matėme, kiek jie yra pakilę 
virš vandens. Dvidešimt trejų metų naras Svanas Niber- 
gas gavo įsakymą nusileisti apačion ir vesti stebėjimus. 

Greitai jis dingo po vandeniu. Praėjus kuriam laikui jo 
balsas pasigirdo iš reproduktoriaus:

- Aiškiai matau: pastatas pakilo per 30-40 centi
metrų 1

Su palengvėjimu visi žiūrovai atsiduso. Klazonas 
šypsojosi, o Andreas Franzenas stačiai švytėjo.

- Dabar viskas bus tvarkoje! - kreipėsi į mane vie
nas iš darbininkų.

Jis aiškina mums, kad pantonai dirbo lėtai, nes 
specialistai bijojo, kad molis, kuriame įsėdo VAZA, 
kartais nesulaužytų laivo pusiau tuo momentu, kada jį 
pradės tempti aukštyn. Dabar šis pavojus aiškiai praėjo. 
Pavakary VAZA buvo pakeltas 4 metrus.

Paklausiau Klazoną:
- Kas gi seks toliau?
- Dabar seks planingas darbas. Pastatą galėsime 

kelti kasdieną po 4 metrus, o vėliau jį pertrauks prie tos 
vietos, iš kur jį trauks į krantą.Tas užtruks 10-14 dienų-

- O vėliau? - paklausiau aš.
- O paskui VAZA pasiliks po vandeniu dar viene

rius metus. Per tą laiką pastatą valys nuo purvo, molio 
ir krovinio. Tuo pačiu laiku prasidės pastato muziejaus 
statyba: - neužmirškite, kad laivo ilgis yra 50 metrų! 
Po dviejų - trejų metų jūs galėsite ir vėl atvykti įStock- 
holmą, ir apžiūrėti šitą istorinį lobį, jau išstatytą mu
ziejaus patalpoje. -Verte j.s. Ignas Petnrunas

d™ KAZYS BORUTAsenei saga
Gal būt, sena tai saga, 
o gal jos atmaina

i ir nauja daina,
1 bet kartą vyras iš marių,
' atplaukęs į Ventės ragą,

ant kranto pamatė
' mergaitę mėlynakę,
i apsikabino ją ir tarė:
i — Tu būsi nauja mano žemė!
' Amžinai su tavim pasiliksiu

!
ir iš naujo per tave atgimsiu, 
o jei į jūras išplauksiu, 
tai prieky laivo tave pastatysiu, 
kaip savo vėliavą ir burę, 
nes kas tave turi,

■' tai visą pasaulį turi.
4 Gal tai buvo kažkada,
5 gal nebuvo niekada,
« bet moteris
5 buvo ir bus jūroje burė
5 ir savo vyrui žemę sukūrė. i
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jūr. s. E. Vengianskas

MŪSŲ VADAI

Clevelande laivo vadas O. Kižys prisega "Kęstučio” d r-vės 
draugininkui v. si. K. Gaižučiai Pažangumo žymenį.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Naujasis L. S. B. Jūrų Skautų Sk. vedėjas j. s. E. Ven
gianskas skautauti pradėjo 1928 m. Ukmergėje. Ten 
pat ėmė veikti ir jūrų skautų eilėse. Nenutraukė su 
skautais ryšių ir Vokietijoje gyvendamas. Teko eiti 
laivo vado, tuntininko, 1957-8 m. Baltijos Jūros jūrų 
skautų tuntininko ir kitokias pareigas. Jubiliejinėje jūrų 
skautų stovykloje buvo paskirtas komendanto pareigoms. 
Ir kitose stovyklose, pradedant Ukmergės pušynais, pa
silipus į Alpes ir USA skautininkas niekad nelikdavo be 
pareigų. Būdamas kūno kultūros specialistu, ypač kreip
davo dėmesį į jūrų skautų fizinį paruošimą ir sportą.

Kaip ilgametį LSB Jūrų Sk.Sk. bendradarbį, BVS 
pakvietė vedėjo pareigoms. Gero vėjo !

Toronto jūrų skautai-ės buriuoja.

IŠ ARTI IR TOLI

Gražioji musų Neringa

’ Naujas LSB Jūrų Skautų Sk. Ve
dėjas j.s. E. Vengianskas, pradėda
mas pareigas, paragino visus jūrų 
skautų vienetus būti darbščiais , 
drausmingais ir skautiškais.
’ Į jūrų skautų skyrių pakviesti pa
reigūnais ir bendradarbiais sekantieji 
vadai: j. v.s. A. Aglinskas, j. v.s.K. 
Aglinskas, j.ps. J. Baublys, j.ps. A. 
Butkevičius, s. V. Gailius, j. s. S. Ma - 
karevičius, j.ps. R.Mieželis, j. v.s. 
L. Knopfmileris, j.s. I. Petniūnas , 
j. v. s. V. Pecukauskas, j.ps. J. Raibu
žis, j. v. s. V. Šarūnas, j.ps. L. Slėnys, 
j. v.s. B. Stundžia, j.ps. V. Vaitkus.
* Veiklos atžymėjimui jūrų skauta- 
vime įsteigtas Inkaro ordinas.

ATITAISYMAS:
"Sk.A”. Nr. 3, 17 psl., per neapsi
žiūrėjimą parašyta j.ps. I. Petniūnas, 
turi būti j.s. Redakcija atsiprašo.
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Jūrų velniaic
Stebėtina, bet Luigi Rizzo iš Sicilijos kilęs Itali

jos laivyno karininkas su savo 40 pūdų torpėdlaiviu, 
padarė daugiau nuostolių Austro - Vengrijos laivy
nui, negu visas Italijos laivynas per visą Pirmąjį Pa
saulini karą kartu sudėjus. Tada jis buvo apššauktas 
didžiausiu tų laikų didvyriu, šiandien betgi jo var
das mažai težinomas ir Italijoje.

Jis išėjo i jūrą, kadangi buvo alkanas kaip ir dau
gelis jo gimtosios Siciljos gyventojų buvo tada ir 
dabar yra. Būdamas berniuku, jis Įlindo į graikų 
garlaivį ir pasislėpė. Jis buvo purvinas, alkanas ir 
suvargęs. Niekas jo nepasigedo ir niekas nejieškojo. 
Jis ir užaugo laivuose dažnai mušamas ir skriau
džiamas. Pradžioje Luigi dirbo kabinos berniuku, vė
liau eiliniu jūrininku. Plaukiojo visokiais laivais, 
turbūt, visose septyniose jūrose. Kiek galėjo, jis pats

Skęstąs kautynių laivas "Szent Istvan".

mokėsi ir, būdamas dvidešimties metų, bandė gauti 
kapitono vietą, bet nepasisekė net trečiuoju karinin
ku pasidaryti, kad ir kokioje sulūžusioje “dėžėje”. 
Luigi Rizzo buvo vidutinio ūgio, visada užsidaręs 
ir nedrąsus. Šiaip taip pavyko jam gauti kapitono 
vietą viename laive Rumunijoje, kuris kėlė keleivius 
per Dunojų. Gal tame laive Luigi ir senatvės būtų 
sulaukęs, jei nebūtų prasidėjęs Pasaulinis karas.

1915 metais Italijai prisidėjus prie sąjungininkų, 
Rizzo paspruko iš Rumunijos ir savanoriu įstojo į savo 
krašto laivyno tarnybą.

Kadangi Rizzo turėjo nemažą patyrimą ir dar 
buvo kapitonu, kad ir kelto, jam buvo suteiktas 
atsargos karininko laipsnis. Tais laikais Italijos lai
vyno karininkai buvo aristokratiškos kilmės, todėl 
Rizzo, kaip vargo žmonių vaikas, buvo išskiriamas 
ir, galima sakyti, nelabai mėgiamas. Gal tas ir prive
dė jį prie to, ką jis nuveikė. — Tur būt, tiems pai
kiems aristokratams karininkams norėjo parodyti 
drąsumo pavyzdį. Tokia proga atsirado po kelių 
mėnesių, kai jis buvo paskirtas vadovauti senai su
rūdijusiai korvetei. 1917 m. gegužės mėn. 24 d. gied
rią dieną, Rizzo, pralindęs pro pakrančių baterijas, 

įplaukė į Triesto įlanką ir paėmė į nelaisvę du austrų 
lakūnus, kurie buvo priversti nusileisti į lauką su 
naujo tipo hydroplanu. Spauda jam nepagailėjo pa
gyrų, gavo už drąsą ir medalį, bet kadangi nuo 
austrų ugnies nukentėjo Rizzo vedama korvetė ir 
lėktuvas buvo paskandintas, admirolai perkėlė jį į 
mažą sargybinį laivą, kuris turėjo stebėti nardlaivių 
judėjimą Adriatikos jūroje.

Susipažinęs su mažuoju torpėdlaiviu, kurio įgu
la, be vado sudarė tik vienas jūrininkas, Rizzo susi
žavėjo ir susimąstė.

Po kelių savaičių Rizzo su tuo torpėdlaiviu įsmu
ko vėl į Triesto uostą, kur stovėjo keletas kautynių 
laivų, taip pat kreiseriai ir naikintojai. Gal tūkstan
tis pabūklų buvo atkreipta į mažą laivą. Vienas nai
kintojas vos neperpiovė Rizzo laiviūkščio pusiau. 
Sužeidus vienintelį įgulos vyrą, Rizzo greitai susi
mėtė ir vėl torpedlaiviui “peršokus” per uostą sau
gančius rąstus, paragavęs ugnies, pabėgo iš kilusio 
pragaro. Negirdėtu įžulumu įsiveržti dienos metu į 
priešo tvirtovę ir pasprukti, atrodė neįmanomas žy
gis. Rizzo vardas plačiai nuskambėjo pasaulio spau
doje.

Bet Italijos laivyno vadai į Rizzo žygius nekrei
pė dėmesio. Anot jų, tuo žygiu nieko nebuvo pa
siekta, nebent tai, kad austrai sustiprino uostų ap
saugą. Admirolams nepatiko ir tai, kad jaunesnieji 
karininkai nepatenkinti laivyno neveiklumu, siūlėsi 
į talką leitenantui Rizzo, o tas juos siuntė pas virši
ninkus tikėdamasis, jog jie taip bus išjudinti. Tiesa, 
admirolai pajudėjo ir iškėlė Rizzo į krantą.

Būdamas krante, Rizzo turėjo daug laiko galvoti. 
Jis nusprendė, kad greitlaiviai gali būtti sėkmingai 
panaudoti prieš didžiuosius laivus ir jis tai nutarė 
įrodyti. Po kiek laiko jam vėl pavyko gauti sargybi
nį laivą, šį kartą didesnį, 40 pėdų ilgio, 1.600 arklio 
jėgų motorą ir su šešių vyrų įgula.

Kadangi Adrijos jūra neplati, iš jo namų uosto į 
kitą pusę buvo tik 75 mylios, tai Rizzo dažnai au
dringomis ir tamsiomis naktimis buvodavo kitoje 
pusėje. Dažnai jis palikdavo laivą 1-2 mylių atstu
me nuo kranto ir pats su keliais vyrais plaukdavo 
patikrinti Triesto uosto apsaugos. Tikrai, austrai 
jau buvo atidesni, turėjo trigubą apsaugą ir dar už
minuotą. Taip pat jis surinko, kur tik rado, lėktuvų 
ant Triesto uosto padarytas nuotraukas, be to, ir pats 
kartą patekęs į lėktuvą — uostą išžvalgė. Rizzo tu
rėjo surinkęs visas reikalingas žinias, bet turėjo 
laukti progos, kada admirolai jam pritars. Ta proga 
atėjo greičiau, negu Rizzo tikėjo. 1917 metų lapkri
čio mėn. italų kariuomenė pralaimėjusi eilę kau
tynių prie Caporetto, pajūriu traukė Venecijos link. 
Austrai pasiuntė kautynių laivus VIEN ir Buda
pest apšaudyti atsitraukiančius italų dalinius. Ka
dangi Adrijos jūra plačiausioje vietoje turi apie 100 
mylių, o kur Italijos batas baigiasi, susiaurėja iki 
25 mylių, buvo skaitoma, kad tai ne vieta veikti 
kautynių laivams. Italijos laivynas = buvo už kelių 
šimtų mylių Tarerito uoste, kur saugojo išėjimą iš 
Adrijos į Viduržemio jūrą.

(Bus daugiau)
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PIRMUOS PASTOGĖJE

* Šios kadencijos Pirmiją sudaro: 
Pirmininkas - A. Dundzila, Vice
pirmininkė - J. Aglinskienė, Vice
pirmininkas - K. Palčiauskas, Iždi
ninkas - B. Kliorė, Sekretorė - G. 
Musteikytė , Katalikų Skautų Dva
sios Vadas - V.Cukuras, Evangelikų 
Skautų Dvasios Vadas - A. Trakis, 
Seserijos VS- O.Zailskienė, Brolijos 
VS - E. Vilkas.

* Patvirtinta tokios sudėties LS Sese
rijos Vadija: v.s. O,Zailskienė, Ci
cero, Ill., V.S, v. s. K.Kodatienė 
Linden, Mich., VS Pavad., ps. I. 
Kairytė, Chicago, Ill., Garbės Gy
nėja, v.s. kun. Stasys Yla, Putnam, 
Conn., R. Kat. Dvasios Vad., kun. 
Pranas Dilys, Chicago, Evang.Dva
sios Vad., Tautinio Ugdymo Vadovė 
dar nepaskirta. Tarptautinių Reikalų 
Vedėja dar nepaskirta, ps. D. Bart - 
kuvienė, Beverly Shores, Ind., Soc. 
Reikalų V., ps. V.Čepaitė, Boston, 
Mass., Skautavimo Instruktorė, ps. 
Alė Namikienė, Chicago, Ill. , 
Jaun. Skaučių Skyr. Ved., ps. I. Lais- 
vėnaitė, Chicago, Ill. .Skaučių Skyr. 
Vedėja, ps.N. Maskaliūnienė, Glen
view, Ill., Vyr. Skaučių Sk. Ved., 
ps.D. Lukošiūnaitė, Lemom, III. .Jū
rų skaučių’Sk. Ved., ps. N. Remei
kienė, Chicago, Ill,, Akademikių 
Skaučių Sk. Ved., v.s. Z. Juškevi
čienė, Cicero, III., Skautininkių 
Skyr.Ved., s.A.Kliorienė, Cicero, 
III., Iždininkė, s. S. Stasiškienė, Chi
cago, Ill. , Spaudos, Informacijos 
Ved. ir "Gabijos" redaktorė, s.O. 
Gailiūnaitė, Kanada, "Sk.Aido" Se
serijos Redaktorė, s. M. Jonikienė, 
Chicago, Sekretorė, ps.M. Remienė, 
Cicero, Sekretorė - Einamieji Rei
kalai, s. A. Svarienė, Chicago,Tie
kimo Skyriaus Vedėja. Rajonų Va- 
deivės: s. F. Kurgonienė, Chicago, 
JAV Vidurio Rajonas, JAV Atlanto 
Rajono Vadeivė dar nepaskirta, ps. 
M. Vasiliauskienė, Toronto, Can. , 
Kanados Rajonas, ps. S. Laukaitienė , 
Muenchen, Vokietijos' Rajonas, 
s. D. Fidlerienė, Kings Shelteham, 
Anglijos Rajonas, s. T. Reizgienė , 

Greenacres, Australijos Rajonas.
* Patvirtinta tokios sudėties LS Bro
lijos Vadija: s. E. Vilkas, Chicago, 
VS, jūr.ps. B.Juodelis, Chicago, VS 
Pav., ps. V.Černius, Park Forest,III. 
Brolijos Garbės Gynėjas, s. kun. J. 
Pakalniškis, Brooklyn, N.Y. , R.Kat. 
Dvasios Vadovas, kun. M. Kavolis, 
Collinsville, Ill., Evangelikų Sk. 
Dvasios Vad., s.V.Pileika, W. Hart
ford, Conn., JAV Atlanto Ra j. Va
deiva, s. V. Tallat-Kelpša, Chicago, 
JAV Vidurio Rajono Vadeiva, s.S. 
Naginionis, Montreal, Canada, 
Kanados Rajono Vadeiva, s.v. v.s. 
A.Dudaitis, Cambramatta, Austra
lia, Australijos Raj. Vad., ps.T. Re- 
meikis, Chicago, Tarptautinio Sky
riaus Vedėjas, s. B. Gurėnas, Chica
go, Ūkio Skyriaus Vedėjas, v.s. A. 
Saulaitis, Oakville, Conn., Tauti
nio Lavinimo Sk. Ved., s. V.Kantau
tas, Willowick, Ohio, Vadovų La
vinimo Sk. Vedėjas, s. v. v. s.V.Kas- 
niūnas, Chicago, Spaudos ir Infor
macijos Sk. Ved. , s. L. Eimantas, 
London, Canada, Skautų Aido Ad
ministratorius, jūr. s. E. Vengians- 
kas, Cicero, Jūrų Skautų Skyriaus 
Vedėjas, s. V. Vijeikis, Chicago, 
Vilkiukų Skyriaus Vedėjas, ps. A. 
Saulaitis, jr., Oakville, Čonn., 
Skautų Skyriaus Ved., s.v. v.si. A. 
Avižienis, Pasadena, Calif., Skau
tų Vyčių Sk.Ved., senj. V. Petraus
kas, E. Lansing, Mich., Akademi
kų Skautų Sk. Ved., v. s. V.Kizlai- 
tis, Cleveland, Ohio, Skautininkų 
Skyriaus Ved., senj. A. Karaliūnas, 
Chicago, Džiamborės Fondo Iždi
ninkas , s. v. v. si. J.Toliušis, Chicago, 
Ūkio Skyr. Vedėjo Pavaduotojas , 
s. O. Gešventas, Cicero, III., Eu
ropos ir Pietų Amerikos Vienetų Ra
jono Vadeiva, s.v. v. si. V. Namikas, 
Chicago, Vilkiukų Skyriaus Vedėjo 
Pav.
* Ps. R. Račiūnas, Chicago, Ill., yra 
pakviestas Pirmijos sekretoriato 
bendradarbiu.

* PIRMUOS NARIŲ ADRESAI: Dr. J. 
Aglinskienė, 5715 S. Richmond Ave, 
Chicago 29, Ill., Kun. V. Cukuras , 
155 Washington Str., Middletown , 

Conn., A.V.Dundzila, 2609 W. 69 
St., Chicago 29, Ill., B. Kliorė, 
1407 S. 48 Ct., Cicero, Ill., G. 
Musteikytė, 7647 S. Campbell Ave., 
Chicago, Ill., Palčiauskas, 1523 S. 
59 Ct. , Cicero, Ill., Kun. A.Trakis , 
6545 S.Francisco Ave. .Chicago 29 , 
Ill., E. Vilkas', 12601 S. Stewart 
Ave., Chicago 28, Ill., O. Zails
kienė, 1934 S. 48 Ct., Cicero, 
Ill.

* LSS GARBĖS TEISMO PIRMININ
KO ADRESAS: Jūr.v.s. A.Aglinskas, 
6452 S. Sacramento Ave., Chicago 
29, Ill.

* LSS KONTROLĖS KOMISUOS PIR
MININKO ADRESAS: ps. E. Zabars- 
kas, 2300 W. 23 St., Chicago 8, 
Ill.

SESERIJOS VADUOS 
PASTOGĖJE

"Gabija” Nr. 1, 1961 mt. vasa
rio mėn. - tai LS Seserijos VS biu
letenis, redaguojamas s. S. Stasiš- 
kienės. Biuletenis, pasipuošęs še
šiomis nuotraukomis, sukelia ma
lonaus įspūdžio. Jame pačioje pra
džioje spausdinama VS pavaduoto
jos v.s. K.Kodatienės malda, toliau 
rašoma apie LSS VS pareigų perda
vimą ir perėmimą, VS ir VSP žo
džiai, sveikinimai, duodami LS Va- 
dijos narių adresai. Sėkmės "Gabi
jai" ir sesei redaktorei!

BROLIJOS VADUOS 
PASTOGĖJE

* Pirmoji naujojo VS "Krivūlė" (ofi
cialus LSB VS organas) pasiekė 
Brolijos vadovus. Joje VS kviečia 
visus vadovus į darbą ir išreiškia 
padėką buvusiam VS v. s. A. Matoniui.
* ps. A. Saulaitis, jr. "Budžiu" re
daktorius apdovanotas ordinu "Už 
Nuopelnus ".

* LSB Vadija vasario 5 d. priėmė
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naują LSB rajonų vadeivų pareigų 
reguliaminą.
* Buvęs LSB Tiekimo Skyrius, LSB 
Ūkio Skyrius ir LSB Spaudos Fondas 
sujungti į vieną LSB Ūkio Skyrių. 
Buvęs LSB Spaudos Skyrius sujungtas 
su Informacijos Skyriumi. Atskirai 
veikęs LSB Oro Skautų Skyrius dėl 
mažo narių skaičiaus prijungtas prie 
Skautų Skyriaus kaip atskira sekcija, 
savarankiškai veikianti savo srityje. 
Buvęs LSB Socialinis Skyrius panai
kintas ir visos jo funkcijos pavestos 
Europos ir Pietų Amerikos vienetų 
rajono vadeivai.
* '"Lietuviais esame mes gimę"! - 
patvirtintas veiklos sūkis 1961 me
tams.

* Liepos 1-2 d. Čikagoje šaukiamas 
LSB vadovų sąskrydis. Sąskrydžio 
darbotvarkė ir adresas bus paskelbti 
vėliau.

* Skautų Skyriaus vedėjo paruoštos 
skilčių-valčių veiklos varžybos pra
dėtos kovo 15 d. ir baigiamos bir
želio 15 d.
* Ruošiama nauja tautinio auklėjimo 
programa.

* Įsteigtas naujas LSB Europos ir Pie
tų Amerikos vienetų rajonas. Va
deiva s. O. Gešventas. Dėl per mažo 
narių skaičiaus yra panaikinti atskiri 
Anglijos, Venezuelos ir Vokietijos 
LSB rajonai.

LSB VIENETŲ NAUJI 
PAREIGŪNAI

* LSB rajonų vadeivų pristatymu, 
LSB VS paskyrė šių vienetų naujus 
vadovus: "Lituanicos" tunto Čika
goje tuntininku nuo 1960. XII. 4 
s. Viktorą Lesniauską , 6801 So. Ar
tesian St. Chicago 29, Ill., "Tau
ro" tunto New Yorke tuntininku nuo 
1961. OO. 16 ps. Juozą Bružinską, 
294 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y., 
"Tėviškės” vietininkijos Hartforde 
vietininku nuo 1961.11.16 s.Juoz ą 
Raškį, 273 Chesnut St., New Britain, 
Conn., Omahos vietininkijos vie
tininku nuo 1961.11.15. s. v. v. s. 
Gediminą Drazdį, 4319 Monroe St. , 
Omaha 7, Nebr., "Šatrijos vieti
ninkijos Australijoje vietininku nuo 
1960. XII. 15 ps. Algį Karpavičių, 
106 Thompson St. Nth. , Geelong, 
Vic., Australia.
* Remiantis LSB vadijos nutarimu, 
LSB VS, Vasario 16 šventės proga, 
sekančius LSB vadovus ir rėmėjus 

apdovanojo garbės ženklais: "Už 
• Nuopelnus" ordenu su rėmėjo kas
pinu: Joną Antanaitį, "Džiugo" tun
to skautų tėvų komiteto pirmininką 
Melbourne, Australijoje; dr.Antaną 
Kavecką, ilgametį Džiamborės Fon
do ir "Skautų Aido" rėmėją, London, 
Ont., Canada. "UžNuopelnus" or
denu: ps. Antaną Dundzilą, už pa
vyzdingą darbų atlikimą "Žalgirio" 
vietininkijoje, Los Angeles, Calif. , 
USA. "Tėvynės Sūnaus" žymeniu: 
ps. Česlovą Kiliulį, Bostone, už di
delį ištvermingumą vadovo pareigo
se vienetuose, stovyklose ir "Skau
tų Aido” platinime: s. v. v. sl.Vytautą 
Dilbą, Bostone, už pavyzdingą dar
bą skautų vyčių draugovėje: "Vėlia
vos" Žymeniu: sl.Augirdą Manomai- 
tį, Bostone, si. Arvydą Vaičjurgį, 
Bostone, v.si. Manfredą Prišmantą, 
Kennebunkporte, s. v. psl. Zigmą 
Šermukšnį, Worcesteryje, visus už 
gerą pareigų atlikimą. "Pažangumo" 
Žymeniu: psl. Rimą Manomaitį, Bos
ton, psl. Vytautą Tamošaitį, Bostone, 
skautą Tomą Daugirdą, Bostone, vi - 
sus už nuopelnus ruošiant Rajono sto
vyklą.

ATLANTO RAJONAS-JAV

Elizabeth, N.Y.

* Kovo 5 d. Elizabetho skautai ir 
skautės minėjo šv.Kazimiero dieną, 
kurią pradėjo šv. Mišiomis šv. Petro 
ir Povilo lietuvių bažnyčioje. Mišias 
ir Komuniją aukojo už Lietuvą.

Po pamaldų lietuvių Laisvės 
salėje įvyko iškilminga sueiga,ku
rios metu V. ir F. Baublytės ir J. Ka
linauskaitė davė jaunesniųjų skaučių 
įžodį. Taip pat, Elizabetho skaučių 
Lazdynų Pelėdos d-vės draugininkei

Elizabetho Žuvėdrų skiltis džiau
giasi užbaigtais Kaziuko Mugės 
darbeliais. Pirmoj eilėj iš kairės 
B. Lanytė, A.Bartytė, A. Jarmaitė; 
antroj eilėj iš kairės B. Vaičiūnaitė, 
A. Stongvilaitė, Z. Medžunaitė ir 
R. Ožalaitė.

G. Banytei buvo įteiktas Pažangumo 
Žymenys.

Į šventę atsilankė brangūs sve
čiai iš Brooklyno - New Yorko skau
čių tuntininkė ps. R. Bružinskienė ir 
New Yorko skautų tuntininkas ps. J. 
Bružinskas, ir būrelis skaučių iš New 
Yorko.

Po sueigos sekė pietūs, kuriuos 
labai rūpestingai suruošė skautų ir 
skaučių mamytės. Kun. J. Pragul- 
bickas sukalbėjo maldą į šv. Kazi
mierą, o prel. M. Kemežis kalbėjo 
pietų metu.

Skaniai pasistiprinę šventės da
lyviai turėjo progos išbandyti savo 
laimę Kaziuko mugėje ir įsigyti daug 
įdomių dalykų. Buvo suruošti trys 
paviljonai - du Lazdynų Pelėdos ir 
vienas Šarūno draugovių - pilni įvai
rių rankdarbių ir kitų gėrybių. Dau
gumą rankdarbių padarė patys skau
tai, skautės ir jų mamytės.

Šventė baigėsi įdomiu laužu 
su pasirodymais ir dainomis.

Sesė Zina

New Britain., Conn.
* Šis miestas plačiojepasaulio spau
doje yra žinomas kaip "Hardware 
City of the World". Deja, mūsų, 
o ypatingai skautiškoje spaudoj,New 
Britain, būdamas to "milžino" Hart
fordo pašonėj, tampa "nuskriaustas.

Nepasigirsim sakydami, kad 
paskutiniu laiku skautiška veikla 
"Tėviškės" vietininkijoj yra palai
koma tik šio mažo miestelio. Nors 
eilę metų Hartfordo skautų gretas 
užpildė newbritainiškiai, bet pat 
"valdžia" vis kažkaip "išsprūsdavo" 
iš mūsų rankų.

s. Vyt. Pileikai perėmus Atlanto 
Rajono Vadeivos pareigas, vietinin
ku buvo ’išrinktas ir pristatytas pa
tvirtinimui’ s. J. Raškys. Tai senas 
newbritanietis, skautas veteranas. 
Nors čia, kaip ir kitose vietovėse, 
buvo jaučiamas apsnūdimas,, bet 
naujam vietininkui perėmus vado
vavimą .veikla staigiai atgijo.
* New Britain Vinco Krėvės sk. vy
čių būrelis, vadovaujamas energin
go s. v. v. si. K. Stasiukevičiaus, jau 
įgyvendino keletą ir siekia naujų 
užsimojimų.

Šio būrelio užsimojimu buvo 
suruoštas vakaras labdaros labui. 
Pelnu buvo dalintasi su sk.Tėvų ko
mitetu. Aukos skiriamos seselėms 
vienuolėms, jūrų skautams ir Vasa
rio 16-tos gimnazijai.

* Vasario 25-tą p. Kubilių namuose
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buvo suruoštos atsisveikinimo vaišės, 
s. v. si. Vytautui Jokubauskui išvyks
tant atlikti karinės prievolės JA V-bių 
Armijom Buvo palinkėta broliui 
Vytautui skautiškos ištvermės ir 
lietuviško kantrumo.

Vaišinantis skaniais sumuštiniais, 
pagamintais p-lės B. Stasiukevičiūtės 
ir dalyvaujant tik būrelio nariams, 
pokalbiai, sumanymai bei diskusijos 
tęsėsi gana ilgai. Ateityje Vinco 
Krėvės būrelis yra apsiėmęs globoti 
šių metų įvykstantį skautų vyčių su
važiavimą Hartforde. (V.T.)

Worcester, Mass.
* Kalėdų gerąjį darbelį visi viene
tai atliko tvarkingai ir surinkti 
$44.50 pasiųsti Vokietijos Rajono 
Vadeivai s. T. Gailiui. Prie jo, be 
vienetų skautų, prisidėjo s.A.Venc- 
lauskas - $3.00, v. s. K. Jonaitis - 
$2.00, s. V. Mantautas - $2.00, s. 
P. Molis - $3. OOirPower Engineering 
Co. tarnautojai per s. P.Molį-$26.50.
* Skautų Aido vajus užbaigtas supa- 
sisekimu. Surinkta 4 garbės prenume
ratos- (p. K. Adomavičius, K. Šake
nis, s. V. Mantautas ir s. P. Molis) ir 
59 paprastos prenumeratos. Visi 
skautai užsisakė Skautų Aidą visu 
100%.
* Už gerą pareigų ėjimą ir sumanu
mą, s. v. psl. Z. Šermukšnis apdova
notas Vėliavos Žymeniu ir sk. J. 
Pauliukonis pakeltas į paskiltininkio 
laipsnį.
* "Nevėžio" tunto gretos padaugėjo 
dviem naujais nariais - į vilkiukų 
draugovę kandidatais įstojo broliai 
Prapuoleniai.
* Metams baigiantis pasikeitė vie
netų vadovai ir šiuo, metu vienetams 
vadovauja: vyčių dr-vei s.v. si. K. 
Matonis, DLK Gedimino d-vei- s. v. 
si. V. Gedmintas, vilkiukų d-vei 
s. v. v. si. R. Jakubauskas, Dr. V.Ku
dirkos sk. vyčių būreliui s. v. si. D. 
Glodas ir Pulk. J. Šarausko sk. vyčių 
būreliui - s. v. v. si. R.Židžiūnas.
* Šiuo metu karinės tarnybos atlikti 
išvyko s. v. si. R.'Marcinkevičius ir 
s.v. E. Markevičius.
* "Neringos” viet. sesės prieš pat 
šv. Kalėdas suruošė bendras Kūčias 
visoms sesėms. Jų tikslas pripratinti 
pačias jauniausias seses prie gražių 
lietuviškų papročių.
* Kovo 26 d. šv. Kazimiero para
pijos salėje įvyko "Neringos" viet. 

sesių rengiama Kaziuko mugė. 
Joje buvo daugybės įvairių pyragų, 
gražių sesių pagamintų rankdarbių; 
juostų, vėliavėlių, nupintų krepšiu
kų ir daug įvairių kitų dalykų.Tėve
liai prie kavos puodukų turėjo pro
gos pasišnekučiuoti ir gražiai pra
leisti dieną.
* S. m. kovo mėn. 19 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje įvyko skautų-čių 
tėvų metinis susirinkimas. Jame bu
vo aptarti įvairūs reikalai ir atei
nančių metų veiklos planas. Skau
tiškais reikalais pranešimus skaitė 
"Nevėžio" tunto tunt. s. v. v. si. A. 
Prapuolenis ir "Neringos" viet.vie
tininkė ps. E. Garodeckienė. Skautų 
Tėvų Komitetui pasitraukus- iš pa
reigų, išrinktas naujas Skautų-čių 
Tėvų Komitetas, kurį sudaro: p. J. 
Palubeckas - pirmininkas ir nariai: 
p.p. J. Pipiras, B.Girčienė, A.Ged- 
mintienė, B. Matulevičienė, S.Pa- 
jedienė ir V. Prapuolenis. Didelis 
skautiškas ačiū priklauso buv. skautų 
Tėvų Komiteto Pirmininkui p. J. Pi
pirui už jo didelį ir nuoširdų darbą ir 
taip pat visiems Skautų Tėvų Ko
miteto nariams už nenuilstama pa- 
gelbą skautų vienetams. Susirinki
mui pirmininkavo s. P. Molis, sekre
toriavo p. J. Mačys.

* Atlanto Rajono skautų sporto šven
tė, kuri kasmet rengiama "Nevė
žio" tunto, ir šiemet įvyks Worces- 
teryje birželio mėn. 24-25 d. d.

P. M.

KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.

* Kaziuko mugė praėjo labai gra
žiai. Kovo 5 d. , tuoj po Mišių, 
žmonių prigūžėjo pilna salė. Mūsų 
skautės, padedamos ponių-remėjų , 
tik spėjo suktis, tai paduodamos pil
nas lėkštes gardumynų, tai priimda
mos pinigus - svarbiausia!

Ir kas buvo, tas neapsivylė - 
nes. pradedant Vilniaus verbomis, 
širdelėmis ir įvair. pyragais galima 
buvo gauti ir dešrelių su kopūstais.

Parodėlė irgi buvo graži. Žiū
rovai ja domėjosi. Buvo čia ir pačių 
mažiausių skaučiukių darbeliai iš
statyti.
* Širvintietės dirba juda kaip tos 
skruzdės. Kitąsyk gal ir spaudoje 
mažiau pasirodome, bet darbas eina 
pilnu' tempu.

Sesės Kaziuko mugėje Hamiltone.

* Šiais metais tunte yra mažų pa
sikeitimų: tunto adj. pareigas eina 
v. s. v. si. I. Grabošaitė. Turime įkū- 
rusios antrą skaučių dr-vę, kuriai 
pradėjo vadovauti v. s. si. D.Blužaitė, 
ir adjutantėspareigas sl.T.Tumaitytė.

Jūrų skautės irgi nepasiduoda, 
vienai vadovei pasitraukus, pakeičia 
kitos. Darbščioji Laima Šopytė buvo 
pakelta į vairininkės laipsnį.

Šiuo metu tuntas yra išaugęs 
net iki 70 skaučių bei vadovių, "r"

London, Ont.
* Dr. A.Kavecką LSB Vadija apdo
vanojo ordenu "Už Nuopelnus". Šis 
ordenas buvo įteiktas Dr. A. Kavec- 
kui jo darbo kabinete. V. G.

Toronto, Ont.

* Vasario 26 d. Šv.Jono Krikštytojo 
lietuvių parapijos salėje Šatrijos ir 
Rambyno tuntai, Hamiltono tuntų 
atstovai ir akademikai-ės paminėjo 
Vasario 16-ąją. Apdovanojimais ir 
pakėlimais atžymėti nusipelnę va- 
dovai-ės. Eilė skautų-čių, vilkiukų, 
paukštyčių ir bebrų davė įžodžius. 
Buvo rodomi filmai, po kurių vyko
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laužas. Pagaliau vaišintas!. Sueiga 
užsitęsė per ilgai. Reikėtų ateityje 
vengti tokio perkrovimo, kuris var
gina ne tik pačius rengėjus, bet ir 
svečius.
* Sv. Kazimieras paminėtas iškil
mingomis abiejų tuntų pamaldomis, 
atnašautomis kun. B. Pacevičiaus su 
kun. P. Ažubalio pamokslu. Po pa
maldų tuoj pat atidaryta Kaziuko 
mugė parapijos salėje. Mugė praėjo 
labai gražiai ir tvarkingai. Gauta 
nemažai pelno, turėta daugiau lan
kytojų negu bet kada. Mugės metu 
pravesta radijo aparato, foto aparato 
ir kitų vertingų daiktų loterija. Pa
sivaisinta kava, riestainiais, kito
kiais saldumynais, o pasistiprinta 
lietuviško skonio kopūstais ir deš- 
romis.
* Skautų-čių Židinys turėjo sueigą, 
kurios metu išrinkta nauja valdyba: 
sesė Senkuvienė, M. Empakeris, A. 
Vasiliauskas, B. Abromaitienė ir 
L. Kalinauskas.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Sydney
* Kaziuko Muge prasidėjo šv. Mi- 
šiomis St. Felix bažnyčioj Banks- 
town, kuriose "Aušros" tunto skautės 
atsilankė uniformuotos. Vėliau dė
mesys buvo nukreiptas į Dainavos 
salę ir sklypą. Susirinko senimo ir 
jaunimo. Jaunimas, jų tarpe skautai 
vyčiai ir skautės prisidėjo prie or
ganizuoto pinigų rinkimo - loteri
jomis, laimės suliniais ir kitokiomis 
priemonėmis. Visų surinktas pelnas 
(per 70 svarų) paskirtas įrengti sporto 
aikštelei Dainavos sklype.
* Naujasis Australijos Rajono Va- 
das v. s. V. Neverauskas, kovo mėn. 
paskelbė naują Rajono Vadiją. Ją 
sudaro ps. kun. P. Butkus (( Dvasios 
vadovas); Seserijos Vadeivė - s. T. 
Reisgienė; Brolijos Vadeiva - s. v. 
v. si. A. Dūdaitis; Spaudos skyriaus 
vedėjas - ps. B. Žalys; iždininkas - 
ps.K.Tymukas.
* A. A. S. E. (egzilų skautų) plauki
mo karnavalas ir šiais metais buvo 
Bankstowno olimpiniame baseine 
Mūsų sesės neplaukė, bet broliai 
antrus metus iš eilės karnavalą 
laimėjo.
* Aušros tunto vadijos posėdis įvyko 
kovo 17 "Dainavos” lietuvių namuo
se. Paminėsiu kelias svarbesnes po
sėdžio ištraukas. Živilės d-vės d-kė 

(v. sk.psl. J. Stasionytė), negalėdama 
dalyvauti posėdyje, per skaučių sky
riaus vedėja ps. M. Osinaitę pranešė, 
kad ji norėtų iš pareigų pasitraukti. 
Šiais metais sesė Stasionytė baigia 
gimnaziją ir jai vienai per sunku 
vadovauti draugovei. Tunto vadija 
nutarė palikti ją pareigose, bet su
rasti kelias pavaduotojas, kad jai 
sueigų nereikėtų pravesti. Į tunto 
vadiją buvo naujai priimtas dabar
tinis sk.vyčių Geležinio Vilko bū
relio vadas s. v. v. si. A. Garelis. Da
vęs savo vieneto veiklos pranešimą, 
DLK Kęstučio d-vės d-kas s.v. si . 
R, Cibas, Jr., dėl studijų ir laiko 
stokos iš savo pareigų atsistatydino. 
Brolis Cibas - Cibulskis sutiko pa
silikti veiklus vytis tunto ribose, bet 
oficialių pareigų neprisiėmė. Jo vie
tą laikinai sutiko užimti tuntininko 
pavaduotojas ps. B. Žalys, kol suras 
ar paruoš,naują d-ką. Buvo susirū
pinta ir sekančiu svarbiu tunto vie
netu - jaun. sk. Žalgirio dr-ve. 
Vadija nutarė paskirti naują d-ką 
v. v. A. Alčiauską. Jis pareigas eiti 
sutiko. Bendrai skautų veiklai pa
gyvinti buvo priimtas tuntininko pa
siūlymas: kiekvienai skilčiai tunte 
paskirti 2 globėjus ir pravesti skil
čių konkursą. Skirta dovana bus 
stambi, pa v. - nauja uniforma 
kiekvienam skilties skautui ar ne
mokamas stovyklavimas kito tunto 
metinėje stovykloje ar pan.
* Skautų Vyčių Geležinio Vilko bū
relio tradicinė Didžiojo Penktadie
nio sueiga įvyko Ingleburn. Per tą 
sueigą gimė pirmoji sk. vyčių Ge

bmarxtosios laimutes ar-ves Kooros Ka
ziuko mugėje Clevelande.

Nuotr. G.Juškėno

ležinio Vilko dr-vė Australijoje. 
D-vės vadu priimtas buvusio būrelio 
vadas s. v. v. si. A. Garelis; nauju iž
dininku išrinktas s. v. psl. M. Maura- 
gis. D-vė dabar susideda iš trijų bū
relių: Būrelis I-mas - vyčiai virš 
25 metų amžiaus ("seniai”); Būrelis 
II-ras - vyčiai iki 25 m. ("studen
tai - aristokratai");ir Būrelis III-čias 
- vieniši vilkaif'niekad nematomi"). 
Sueigos metu buvo pravestas skautų 
vyčių įžodis. Įžodį davė kand.sl. V. 
Stašionis.

Velykų švenčių metu susituokė 
trys "Aušros" tunto aktyvūs ar buvę 
nariai. Velykų pirmą dieną sesė N. 
Šliafertaitė su p. Jurkšaičiu; skaučių 
skyriaus vedėja ps. M. Osinaitė susi
tuokė su Mr. Cox; o Atvelykio sa
vaitgalį vytis v. si. Algis Bučinskas su 
p-le Padagaite. Aras.

VIDURIO RAJONAS-JAV 
Cleveland, Ohio
JIEMS LINKSMA GERA, JIEMS NE
NUOBODU !

Štai, ir dar viena skautiškoji 
mugė Clevelande liko malonių pri
siminimų pynėje. Neveltui būta tiek 
įtemptos ruošos, gražių pastangų, 
entuziazmo. Kovo 12 d. Cleveland© 
Lietuvių Klubo salėse vėl mielai pa
sisotinome skaniais valgiais, o pas
kui praleidome kelias malonias va
landas, lankydami mugės stalus. 
Šiemet ir broliai dalyvavo mugėje, 
Neringietės nuo jauniausiųjų iki vyr. 
skaučių Židinio ir vėl žavėjo mus
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laivo". Kaziuko mugė Cleveland®.

visus savo puikiais darbeliais bei 
skanėstais. Šalia tradicinių darbelių 
radau ir naujienų - tai iki šiol ne
regėti Laimutės dr-vės skaučių na
gingai pagaminti mediniai krepše
liai, o ir lėlės šį kartą ne tik tvis
kėjo puošniais tautiniais rūbais, bet 
ant Živilės dr-vės stalo jų visa skiltis 
išsirikiavo skautiškose uniformose. 
Pas brolius buvo įdomūs žaidimai 
priešmokyklinio amžiaus vaikams, 
inkilai (vieną ir as’ įkėliau klevan 
prieš mūsų namą!), loterija ir pas
laptingomis uždangomis apsupta vei
kė foto studija.

Su pasigėrėjimu aplankiau visus 
mugės stalus, klausiausi mūsų "radi
jo brolio" s. Balio Rėkaus lietuviškų 
plokštelių, muzikos, susitikau kitus, 
kuriems ta diena neprailgo skautiš
koje mugėje. Ją taip pat aplankė 
amerikiečių (District Commissioner) 
s. Lee Leslie, kuris su malonumu 
praleido joje visą popietį. Jis para
gavo lietuviškų valgių ir dargi sk. 
vyčių loterijoje laimėjo paveikslą.

Vakarop žavėjomės scenoje su
vaidintu "Subatvakarėliu". Jį paruo
šė sk. bičiulis Z.Peckus. Sesės dar 
inscenizavo dainą "Ant kalno ma
lūnas”, M. Jokubaitytė grakščiai pa
šoko baletą, vilkiukai deklamavo 
savo vaizdelį - "Lietuva".

Po puikios programos scenoje rež. 
Z.Peckui buvo įteikta prisiminimui 
dovana - puiki taut, rūbais lėlė, o 
visi jaunieji artistai apdovanoti kep
tais "baravykais". Laimutės skaučių 
dr-vės irDLK Kęstučio dr-vės vilkiu- 
kų stalai buvo atžymėti dovanomis 
už originalumą. Mugę užbaigiant, 
kalbėjo skaučių k-to vardu O. Jokū-

ps. V.Jokūbaitis ir s. Leo Leslie, mesdami centus, bando laimų prie "elgetų 
Nuotr. G. Juškėno

baitienė ir tuntininkė ps. M. Kižienė.
Tegaliu pasakyti, kad ir aš ten 

buvau, dovanų glėbį namiškiams 
parsinešiau ir kitąmet vėl būtinai 
eisiu skautiškon Kaziuko mugėn.

* Clevelando Pilėnų tunto sk. tėvų 
komitetas darbingai ir našiai už
baigęs 1960 metus Pilėnų tunto iž- 
dan pervedė $500. 00. Pilėnų tunto 
vadija komiteto pirmininkui p. Ed
vardui Steponavičiui ir nariams - 
p. Onai Zygienei ir p. Antanui Ruk
šėnui reiškia visų pilėniečiu. vardu 
nepaprastą padėką už tokią duosnią 
"trasfūziją". G. J.

“Lėlių skiltis" ant Živilės dr-vės stalo. Kaziuko mugė Clevelande.
Nuotr. G. Juškėno

gfefflS MM SMS
* Švedų Skautų Sąjunga ruošiasi savo 
Tautinei Stovyklai, kuri turi įvykti 
1961 m. liepos mėn. 18-27 dienomis.
* Austrų skautai planuoja pravesti' 
Tautinę Džiamboretę s. m. liepos 
mėn. 27 - rugpiūčio 5 dienomis.
* Iš Izraelio pranešama, kad Tau
tinis Kahalas bus šiais metais nuo 
liepos mėn. 30 d. iki rugpiūčio 3 d.

* Jau nustatyta tiksli 18 Tarptauti
nės Konferencijos data. Ji įvyks 
šiais metais Lisabonoje nuo rugsėjo
mėn. 19 dienos iki 25 dienos. Prieš 
prasidedant pačiai Konferencijai,bus 
Pasaulinė Skautiško Lavinimo Kon
ferencija, kuri ten pat, Lisabonoj, 
bus rugsėjo 16-18 dienomis.

* Balandžio 8-9 d. Toronte Vengrų 
Skautų Sąjunga turėjo iškilmingą 
konferenciją ir sueigą, užbaigiant 
50 mt. Auksinio Jubiliejaus minė
jimus. Brolijos Tarpt. Skyriaus pa
prašyti šioje vengrų šventėje dalyva
vo 4 Toronto skautai, atstovaudami 
LS Broliją. (Plačiau sekančiame nr.)

* Buvęs LS Tarybos Pirmijos pirm, 
v. s. dr. V. Čepas apdovanotas vengrų 
skautų Jubiliejiniu Medaliu už ypa
tingus nuopelnus egzilų skautų 
darbuose.
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1960-61 METŲ "SKAUTŲ AIDO" VAJAUS - KONKURSO REZULTATAI

I. Vienetų varžybos:

Platintojo ar vieneto vardas 
ir vietovė

Kurią 
vietą 

laimėjo

Surinko taškų iki 
Naujų Metų

Pridedama 10% 
už taškus prieš 
Naujus Metus

Surinko 
taškų po 
N. Metų

Viso

"Dr. V.Kudirkos" sk. vyčių būrelis, 
Worcester, Mass., USA..................... IV - - 217 217

II. Pavieniai platintojai:

1. ps. Česlovas KILIULIS, Boston, 
Mass. , USA ................................ I 140 14 320 474

2. v. valt. Ged.BUBELIS, "Baltijos 
Jūros" tunto platintojas, Chi
cago, Ill. , USA .......................... II 175 17 147 339

3. sk. vytis R. KUZAVINIS, Los 
Angeles, Calif., USA ................ III 192 19 63 274

4. ps. R. Kučiauskienė, "Aušros 
Vartų” tunt. , Chicago, Ill....... IV - - 247 247

5. sk. vytis A. Povilauskas, "Ne
muno" tunto platint., Hamil
ton, Ont. , Canada .................... V - 221 221

Šiems vienetams ir platintojams bus išmokėta 10% premijos nuo surinktos ir iki vajaus pabaigos įmokėtos pinigų 
sumos.

KONKURSO KOMISIJOS PASTABOS: Tenka pasidžiaugti, kad ir šį kartą vajun-konkursan stojo gana gausiai tik pa
vieniai platintojai; kai kurie jų tesurinko vos tik keliais taškais mažiau, kaip laimėjusieji. Komisija nori ir juos 
pastatyti kaip gerus pavyzdžius. Štai jie:

1. ps. J. Bružinskas, Brooklyn, N.Y., USA iki vajaus pabaigos surinko 204 taškus; vėliau atsiuntė dar 24 taškus.
2. s. Vladas Bacevičius, Cleveland, Ohio, USA iki vajaus pabaigos surinko 203 taškus.
3. s. H. Plaušinaitienė, Chicago, Ill., USA iki vajaus pabaigos surinko 189 taškus.

Su apgailestavimu tenka taip pat pažymėti, kad visgi buvo vietovių, iš kur mūsų vienetai ar platintojai dar 
neatsiuntė nė vieno "SA" užsakymo, arba gausūs tuntai teatsiuntė vos tik po kelias prenumeratas. Jau kelis metus 
tenka kartoti: TEN, KUR VIENETU VADOVAI IR PLATINTOJAI ĖMĖSI RYŽTINGO DARBO, "SK.AIDAS” VISADA SU
SILAUKĖ GEROS PARAMOS. Didelis skautiškas ačiū priklauso visiems,kurie prenumeruoja, skaito ir myli "Sk. Aidą".

Konkurso Komisija
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