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XVIII Tarptautinės Skautų Konferencijos dalyviai Lisabonoje.

XVIII Tarptautinė Skautų Konferencija
Š. m. rugsėjo mėn. 19-25 d.d. Lisabonoje, Portu

galijoje, Seminarijos de Cristo Rei rūmuose Įvyko 
XVIII Tarptautinė Skautų vadams Konferencija. 
Konferencija yra aukščiausias tarptautinio skautų ju
dėjimo organas, susirenkąs kas dveji metai. Kiekvie
na pilnai pripažinta valstybinė skautų brolija siun
čia po šešis atstovus Konferencijom Šioje Konferen
cijoje dalyvavo atstovai iš 50 skautų brolijų bei ste
bėtojų iš Įvairių dar nepripažintų valstybių. Stebė
tojų tarpe dalyvavo lenkų, ukrainiečiu ir lietuvių 
atstovai. S. Tautvydas Gailius, Vokietijos vietinin
kas, atstovavo Lietuvių Skautų Broliją.

Tarpe kitų reikalų Konferencijoje iškilo ir egzilų 
skautų klausimas. Tarptautinis Komitetas, spaudžia
mas eilės protestų iš egzilų brolijų bei mums palan
kių pasaulio skautų vadovų, buvo priverstas dar kar
tą pažvelgti Į egzilų brolijų tarptautinį statusą. Tarn- 
tautinis Komitetas Konferencijoje padarė svarbių 
nuolaidų. Buvo atidarytos durys naujoms aneliaci- 
joms pripažinti kokiu nors būdu egzilines brolijas. 

Taigi, nors Tarptautinis Komitetas ir neatšaukė sa
vo ankstyvesnio nusistatymo, visgi atidarė duris nau
jiems svarstymams. Su draugiškų pasaulio brolijų 
pagalba galėsime vėl iš naujo savo teisių reikalauti.

Mūsų atstovas s. T. Gailius Konferencijoje už
mezgė artimus ryšius su tvisa eile pasaulio skautų 
vadovų. Pasirodė, kad turime daug gerų draugų, 
tikrų brolių. Mus užjautė ir rėmė mūsų žygius to
kie žinomi pasaulio skautų vadovai kaip Lichten
šteino princas Emanuelis. Vokietijos skautų vadovai 
Kajus Roller ir dr. Kronenberg ir kt., Suomijos 
atstovas Lauri Kolio, Haiti vadovas Kurt A. Fisher 
ir daugelis kitų. Neseniai LSB Tarpt. Reikalų sky
rius gavo pranešimą iš Lichtenšteino skautų vado
vybės, jog sąryšyje su LSB memorandumu buvo nu
tarta remti egzilų skautų reikalus. Lichtenšteino va
dovybė įgaliojo princą Emanuelį iškelti paskutinių 
Tarpt. Komiteto nutarimų nebrolišką pobūdi ir rei
kalauti naujo ir teigiamo egzilų klausimo sprendi
mo. Ir iš tikro, tas mūsų didelis draugas ne tik rėmė

Lapkričio Pirmosios proga sveikiname visame laisvame pasaulyje veikiančius skautų-čių vienetus, 6 
> linkėdami ryžtingai ir toliau eiti pasirinkto idealo keliu. ' |
5 "Skautų Aidas"t
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Čia įvyko XVIII-toji Tarpt. Skautų 
Konferencija.

mūsų reikalus, bet ir globojo mūsų atstovą.
Maloniuose pasikalbėjimuose su švedų, norvegų, 

olandų vadovais lietuviai skautai tapo pakviesti i 
svečius.

Reiškia, paaiškėjo, kad vistik yra pasaulyje visa 
eilė skautų sąjungų, kurios pilnai vykdo Baden - 
Powell’io Tarptautinės Brolybės principą. Tai stip
rina mūsų viltis, jog lietuviai skautai atgaus jiems 
priklausomą tarptautinį pripažinimą.

Įdomu pastebėti, jog -pasikalbėjimuose su jaunų 
Afrikos - Azijos valstybių skautų vadovais peršasi iš
vada, kad jie mažai orientuojasi apie komunizmą ir 
Europos pavergtas tautas. Pavyzdžui, Nigerijos Vyr. 
Sktn. C. C. Mojekwu egzilų skautų problema visiš
kai svetima. Kai vengrų atstovas Baltay su juo kal
bėjosi, Mojekwu, pamatęs vengrų vėliavą, paklau
sė: “Tu Tito?” “Ne, aš Kadar!” — “Tu komunistas?” 
— Ne, aš esu pabėgėlis iš Vengrijos” — “Bet Tavo 
kraštas yra komunistų valdomas.” — “Tain.” — “Tai 
kodėl tu nesi komunistas?” — ir t.t. Afrikos tautos, 
kurios dabar pasidarė nepriklausomos, beveik nesi- 
orientuoja Pabaltijo kraštų reikaluose, jų likime. Ko
munistų infiltracija yra labai didelė ir intensyvi. 

Gitanoje jiems jau dalinai pavyko patraukti gyven
tojus, partijas ir jaunimą, taip pat ir skautus j savo 
pusę. Ghanos atstovas net nebuvo atvykęs i Lisabo
ną. Tokios, tad, yra nemalonios žinios iš Afrikos, 
kaip jas s. T. Gailius patyrė.

Afrikos - Azijos blokas pradeda vaidinti vis svar
besnį vaidmenį ne tik tarptautinėje politikoje. Jo 
svoris jau didelis ir skautų gyvenime. Dar tik rug
pjūčio mėnesį buvo priimta 72-oji brolija į Tarptau
tinę Konferenciją. Ta brolija yra Maroko Tautinė 
Skautų Federacija. Mums reikia tad, suintensyvinti 
propogandos darbą tarpe Afro-Azijos skautų broli
jų, kurios vis svarbesnį žodį taria.

Labai palankiai egzilų atžvilgiu buvo nusiteikę 
portugalai — Konferencijos šeimininkai. Pasaulio 
opinija labai spaudžia portugalus dėl Angolos ir to
dėl jie yra šiuo metu labai užjaučiu visus skriau
džiamuosius. Konferencijos proga s. T. Gailius ap
lankė didžiausią Lisabonos dienraštį Diario de No- 
ticias, kur turėjo pasikalbėjimą su redaktorium. Ir 
reikia pasakyti, jog minėtas dienraštis viešai keliuo- 

, se straipsniuose gynė egzilų reikalus, reikalaudamas 
atšaukti neprincipingą, laisvės idėjai priešingą ir ne-

Liechtensteino Princas Emanuelis 
(sėdi •priekyje, nusiėmęs kakla
raištį), didelis lietuvių draugas, 
mūsų atstovą s.T. Gailių buvo pa
sikvietęs apžiūrėti Lisabonos mies
tą ir uostą.
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Minėdami Lapkričio 23-čiąją - Lietuvos Kariuomenės šventų - sveikiname Lietuvos Kūrėjus - Sava
norius ir buvusius Nepriklausomos Tėvynės karius, tikėdami dėl laisvės pralieto ir liejamo kraujo verte, 
skatinančia ateities kartas aukotis Lietuvai.

Skautų Aidas"

“SKAUTĖ — DRAUGĖ SAVO ARTIMUI 
IR SESUO KITAI SKAUTEI”

Tunizijos vaikai, šaltai žiemai užėjus, neturi nei 
šiltų kepurių, nei pirštinių.

Amerikos Vaikų Globos Draugija (“The American 
Friends’ Service Committee, 160 N. 15th Street, 
Philadelphia 2, Pa.) prašo viso pasaulio skaučių at
siųsti vilnų ir virbalų, kad Tunizijos vaikų motinos 
galėtų nunerti vaikams šiltas kepures ir pirštines.

Draugovės ir Tuntai, štai mums gera proga atlikti 
gerų darbelį Tarptautiniame Pasaulyje.

Siųskime vilnas ir virbalus aukščiau nurodytu ad
resu, Lietuvių Skaučių Seserijos vardu, “Lithuanian 
Girl Guide Sisterhood in Exile”.

Šiuo būdu išgarsinsim LSS ir padėsim Tunizijos 
vaikučiams.

Vengrų skautų atstovas Baltay Tarpt. Konferencijoje

brolišką Tarptautinio Komiteto nutarimą.
Konferencijoje s. T. Gailius išdalino visą eilę 

White Badge ir LSB Memorandumo pasaulio bro
lijoms kopiją.

Baigiant, galime drąsiai pripažinti, jog mūsų ats
tovo kelionė Lisabonon, duosniai paremta Džiam- 
borės Fondo, buvo reikalinga. Neatsiekta visko, ko 
norėta, bet šio ir kitų žygių pasėkoje mūsų tarptau
tinis statusas yra žymiai geresnis negu prieš pora 
mėnesių. S. Tautvydui Gailiui už puikiai atliktą žy
gį tikrai sunkioje aplinkoje dėkoja visa lietuviškoji 
skautija.

LSB Tarptautinių Reikalų Skyrius

Clevelande dvi naujos skautininkės - M.Švarcienė ir N. Garlaitė. 
Po įžodžio Tėvynės mazgelį joms užriša Seserijos VS Pav. 
s. K.Kodatienė. Nuotr. VI. Bacevičiaus

DĖL ŠV. JURGIO

Po paskutinio Katalikų Bažnyčios 
šventųjų kalendoriaus peržiūrėjimo, vi
suomenėje kilo abejonių dėl skautų Globėjo 
Šv. Jurgio istorinės asmenybės. Ryšium 
su šiuo klausimu, patikrinus oficialius 
Bažnyčios dokumentus, rasta:

1. Kad Šv. Jurgio istorinės asmenybės 
tikrumas nebuvo net keliamas;

2. Kad Šv. Jurgio šventės kategorija 
tik buvo suderinta pagal naujų, visų Baž
nyčios šventųjų kalendorių.

Išvada: Šv. Jurgis yra Katalikų Baž
nyčios šventasis ir todėl jis, kaip ir buvęs, 
pasilieka visų skautų globėju.

J. Kubilius, S. J., 
LSS Dvasios Vadovo

Pavaduotojas

3

5



STOVYKLA — MERKINĖ

Ankstų liepos 4 d. rytą Čikagoje, dunda trankosi 
griaustiniai. Nebodamos smarkaus lietaus, Ausros 
Vartų tunto skautės renkasi prie Jaunimo Centro, ir 
po pusvalandžio važiuojame Custer’io link stovyk
lom

Dainai vejant dainą, nė nepajutome, kaip prieš 
akis pamatėme plevėsuojančią trispalvę ir pirmąsias 
“Kregždutes”, padedant tėveliams, bestatant pala
pinių miestą.

“Merkinės” stovyklos viršininkė sesė Alė Nami- 
kienė besišypsodama sveikino kiekvieną atvykusią 
ir tuč tuojau skirstė pirmiesiems darbams. Įsitvirti
nusios plačiašakių ąžuolų pavėsyje, kūrėm, daina
vom ir beveik tris savaites gyvenom skautiška lietu
viška nuotaika.

Skiltys pasivadino: Birutės kalno — Vaidilutėmis, 
Anykščių Šilelio — Pušelės, Šatrijos kalno — Šatrijos 
Raganos, Jono Biliūno — Laimės Žiburėliai ir Eglės 

Žalčių Karalienės — Drebulės. Kiekviena skiltis sten
gėsi inscenizuoti savo pasirinktą pavadinimą laužo 
metu, kurį pravesdavo kas' dieną vis kita skiltis.

Rašėme ir stovyklos dienoraštį, kuri skaitydavom 
laužo metu. Mielos vadovės s. Baukienė, s. Palukai- 
tienė, s. Smieliauskienė, s. Kučiauskienė ir s. Koži- 
čienė nukeldavo mintimis mus į tėvų kraštą, išmokė 
daug naujų dainų, pravedė eilėraščių ir skilčių tvar
kingumo, susiklausymo, darbštumo ir lietuvių kal
bos žinojimo konkursus. O kiek buvo džiaugsmo be
audžiant juostas, lėlėms tautinius rūbus ir besiuvi- 
nėjant staltiesėles. Mūsų stovyklą puošė surinktos 
augmenijos rinkinėlis. Pašnekėsi apie gamtos paži
nimą pravedė brolis Saulaitis, gi savaitgaliais atva
žiavusios skautininkės M. Jonikienė ir s. Rozniekie- 
nė pasidalino savo skautišku patyrimu su stovyklau
jančiomis.

Įdomiai prabėgdavo bendri su “Ąžuolyno” stovyk-

Merkinės stovyklą aplanko Seserijos VS v.s. O.Zailskienė (antra is" dešinės).

Merkinės stovyklos viršininkė s. A. Namikienė ra
portuoja į stovyklą atvykusiam LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininkui ps. A.Dundzilai.4^
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Dalis merkiniečių, pasiruošusių žaidimui

los broliais laužai, ir didžiausią įspūdį padaręs par
tizano vakaras.

Liepos mėn. 15 d. “Merkinės” stovyklą aplankė 
L. S. S. aukštieji pareigūnai — Tarybos Pirmi jos Pir
mininkas ps. A. Dundzila, vyriausieji skautininkai 
v. s. O. Zailskienė ir s. E. Vilkas, Vidurio Rajono 
vadas s. V. Vijeikis, rajono vadeiva s. V. Tallat-Kel- 
pša ir kt.

Greit bėgo dienos ir artėjo paskutinis, sesės ad- 
jutantės A. Lesniauskaitės švilpukas, vėliavos nulei
dimui. Visos su nekantrumu laukėm įsakymų.

— Kas laimės konkursą ir pereinamą gairelę? — 
domėjosi pačios mažiausios “Pušelės”. Kitos rūpinosi, 
ar išlaikė patyrimo laipsnių egzaminus.

Pagaliau įsakymai, ir... džiaugsmu nušvito ma
žųjų veideliai, jos plojo rankutėmis, šypsojosi ir 
kuždėjo:

— Mes laimėjom, mes laimėjom! — Tai buvo 
Anykščių Šilelio — “Pušelės”.

Artėjo stovyklos llkvdavimo valanda. Nenoromis 
dėstėme savo daiktus į lagaminus ir galvojome apie 
dulkėtą didmiestį.

Apie džiaugsmą, patirtą stovykloje, skautišką pa
tyrimą ir visus pergyventus įspūdžius, kuriuos turė
jome sesės Alės ir kitų vadovių dėka, tegali papasa
koti tik tos sesės, kurios stovyklauja, o tų įspūdžių 
daug. Tad ateinančiais metais visos kaip viena

— Eisim skautės į girelę 
Kur paukšteliai čiulbukai, 
Pasirinksim tiesų kelią 
Mes laisvos gamtos vaikai...

Vaidilutė

Merkinės stovykla pietauja

BROLIAI IR SESĖS SKAUTAI-SKAUTĖ S !

Ne visiems mūsų broliams skautams pasisekė patekti į kraštus ir apsigyventi vietovėse, kuriose jau veikė lietu
vių bendruomenės, organizacijos. Patekus į tokias vietoves, mūsų skautams buvo žymiai lengviau susiburti į vie
netus, daugiau ar mažiau gausius. Visai kitaip atsiliepė tremtis ir emigracija į tuos mūsų brolius skautus, kuriems 
buvo lemta kurtis vietovėse su negausia lietuvių kolonija arba visai tarp svetimųjų. Daugelio atveju tokie broliai 
skautai beveik neturėjo galimybės įsijungti į lietuvių skautų vienetą ir atitrūko nuo mūsų skautiškos veiklos. Šių 
mūsų brolių mes jokiu būdu negalime užmiršti, bet atvirkščiai, mes privalome atnaujinti ir palaikyti su jais ryšį.

Šiais žodžiais kreipiuosi į pavienius brolius skautus, esančius Pietų Amerikoje ir Europoje, kviečiant juos atsi
liepti šiuo adresu: O.Gešventas, 1803 So. 51st Avė., Cicero 50, m., USA.

Brolius skautus, seses skautes ir kitus asmenis, kurie apie tokius "vienišus" skautus žino, kviečiu su jais susira
šinėti ir paraginti juos būtinai atsiliepti aukščiau nurodytu adresu.

Dėkime pastangas ir vėl grąžinti į mūsų skautišką šeimą likimo nuo mūsų geografiniai atskirtus brolius, nuolat 
palaikykime su jais skautišką ryšį.

s. O. Gešventas
LSB Europos ir Pietų Amerikos

Vienetų Rajono Vadeiva
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Skautija Pasaulio
Pašto Ženkluose
Skyr. tvarko ps.R.Pakalnis,20 Oak Leaf Dr., Waterbury 8,Conn.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

2. PAŠTAS
Pasiuntiniai, kurie nešiodavo laiškus, senų senovė

je tarnavo tik atskiriems valdovams ir vykdavo tik 
tada, kai būdavo reikalas. Paprasti žmonės rašyti 
nemokėjo ir jiems laiškų siųsti nebuvo reikalo.

Senovės amžiais kai kurios valstybės jau turėjo 
nuolatinius pasiuntinius, kurie vykdavo nustatytais 
ruožais ir tam tikru laiku. Važiuoti pasiuntiniai pa
imdavo ne tik laiškus, bet ir asmenis bei pervežda
vo prekes.

XV-tame amžiuje paštas kaikuriose valstybėse jau 
buvo suorganizuotas valstybiniu mastu. 1627 m. 

Prancūzijoje buvo nustatyti tam tikri tarifai už laiš
ko nugabenimų. Pasiuntinys paimdavo mokesti iš 
laiško gavėjo.

Vėliau nusistatyta už laiško nugabenimų pinigus 
paimti iš anksto. Pašto pasiuntinys, priėmęs laiškų, 
ant voko atžymėdavo apie Įmokėtų suma ir datų. Kai 
pasiuntinys atvykdavo Į iš anksto nustatytų sustoji
mo vietų, jis sutrimituodavo tam tikru trimitu, kuris 
iki šiol tebevadinamas pašto ragu. Pašto ragų galite 
matyti daugelio kraštų pašto ženkluose.

Kad būtų patogiau, prancūzas M. de Velayer 
1653 m. sugalvojo tam tikrų juostelę, kurios gabalų 
prilipdydavo ant laiško. Ant juostelės būdavo atžy- 
mėjimai apie Įmokėtų sumų ir kt.

Dabartinio tipo pašto organizacija buvo Įvesta 
maždaug prieš pusantro šimto metų. Visuose kraš
tuose veikia pašto Įstaigų tinklas, kuris surinktus 
laiškus ir kitokių korespondencijų stengiasi pačiu 
greičiausiu keliu pristatyti adrese nurodytiems ga
vėjams. Ant. Bernotas

Pašto pasiuntinys - Švedija

AUSTRIJA
Tuojau pat po Baden-Pawell’io 

“Skautybė Berniukams” išleidimo, 
berniukų skautų sistema buvo pa
naudota Vienos priemiestyje - Wie
ner Neustadt. 1911 m. Vienoje, iš 
Vengrijos atvykęs katalikų kunigas, 
berniukų skautų tvarkymosi sistemą 
panaudojo berniukų prieglaudoje, o 
1912 m. skautiškoji programa pirmu 
kartu panaudota berniukų vasaros 
stovykloje, vadovaujamoje kapitono 
Teuber.

Kapitonas Teuber, Austrijos skau
tų šeimoje buvo labai populiarus 
kaip “papa Teuber”. 1914 m. kap. 
Teuber sujungė visus gyvuojančius 

vienetus į vieną šeimą, kuri gavo 
vardą “Austrijos Berniukai Skautai”.

Savo pirmuosius skautiškuosius 
bandymus artimo pagalboje, vos su
sikūrę Austrijos skautai atliko Pir
mojo Pasaulinio karo metu, pervež
dami sužeistus kareivius, pagalba li
goninėse, aukų rinkimu ir t.t. žlu
gus Austro-Vengrų monarchijai, bai
gėsi ir Austrijos skautų gyvenimas. 
Po keliolikos metų Skandinavijos 
valstybėms rekomenduojant, skautiš
koji veikla vėl buvo atgaivinta ir 
“papa Teuber” tapo Tarptautinio 
Skautų Biuro nariu. 1924 m. austrų 
skautai aktyviai pasireiškė pasauli
nėje stovykloje - Danijoje, gaudami 
net keletą atžymėjimų. 1926 m. ka
talikiškoji Austrijos skautų grupė 
pasivadino save šv. Jurgio skautais 
ir buvo pripažinti Tarptautinio Skau
tų Biuro. 1938 m. naciai suardė 
skautiškąjį darbą. Daugelis skautų 
tapo nacių rėžimo aukomis. Skau
tiškosios vėliavos buvo sunaikintos, 
susirinkimo vietos uždarytos, turtas 
konfiskuotas. Tačiau nei teroras, nei 
koncentracijos stovyklos nepalaužė 
skautiškos dvasios. Tuojau pat po 
Austrijos išvadavimo -1945 m. likę 
skautai persiformavo, ir jau 1946 m. 
Austrijos skautai vėl oficialiai gyva-

Austrija

vo. 1947 m. dalyvavo “Taikos” pa
saulinėje stovykloje Prancūzijoje ir 
po stovyklos įvykusioje konferenci
joje. Robert Ulrich buvo išrinktas 
atstovauti Tarptautiniame Skautų 
Biure. 1951 m. Austrų skautai buvo 
šeimininkai 7-tos pasaulinės stovyk
los ir 13-tos pasaulinės konferencijos.

Atžymėjimui 50 metų Austrijos 
skautų gyvavimo, buvo išleistas spe
cialus jubiliejinis pašto ženklas. Tar
pe to dar buvo išleista 12 specialių 
įvairioms ypatingoms progoms atžy
mėti, antspaudų, kuriais buvo ant
spauduojami vokai.

USA - 1950 M.

Laike taip vadinamos berniukų savaitės, 1950 
metais, amerikiečių skautų vyriausia galva, Arthur 
A. Schuck, gavo pranešimą iš Washingtono centrinio 
pašto viršininko, Jesse M. Donaldson, kad pagerbimui 
berniukų skautų jubiliejaus proga, Amerikos paštas nu
mato išleisti tam reikalui specialų ženklą. Toks ženk
las numatytas išleisti 1950 metais. Ta pačia'proga Mr. 
Donaldson užklausė, kokia patogiausia proga būtų nusta
tyti išleidimo datą?

Tarpusavyje pasitarus, grupelė vyriausių skautų va
dovų, nustatė, kad reikšmingiausia tos progos atžy- 
m ėjimo data būtų birželio mėn. 30 diena. Tas rišosi su 
antros Tautinės Stovyklos - Valley Forge atidarymu.

Tam tikslui sudarytas komitetas gavo daug įvai
riausių projektų naujam ženklui. Iš visų atsiųstų pro
jektų buvo išrinkti šeši, kurie buvo pasiųsti į Washing
ton su rekomendacija vienam, kuris ir buvo vėliau 
panaudotas, kaip pagrindas naujajam ženklui.

"Pirmos Dienos" iškilmės įVyko popiet, birželio 
mėn. 30 dieną, priešais štabo palapinę Tautinėje Valley 
Forge Stovykloje. Skautų organizacijos prezidentas Mr. 
Amory Houghton atidarė iškilmes. Amerikos Pašto Val
dybos atstovu dalyvavo Mr. Joseph J. Lawler, kuris ta 
proga įteikė pirmos dienos albumus Mr. Houghton, Dr. 
Schuck ir kitiems aukštiems skautų pareigūnams. Iš
kilmių metu grojo specialiai tam paruoštas vienų trimi
tų orkestras, sudarytas iš Madison, Visconsin skautų. Iš 
Minneapolio,24-vieneto skautukas pravedė skautų įžodį, 
kuriuo ir baigėsi iškilmės.
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J VISI ATLIKIME KALĖDŲ GERĄJĮ DARBELĮ VOKIETIJOJE ESANTIEMS MŪSŲ ;
į VIENETAMS. !
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PADĖKIME JAMBORĖS FONDUI IR 
TUO PAČIU MŪSŲ TĖVYNEI

MIELI VADOVAI. SESĖS IR BROLIAI,

Šių metų Jamborės Fondo Skyriaus piniginis vajus 
jau eina prie pabaigos. JF Skyriaus tikslas - sutelkti kuo 
daugiausia būtiniausių lėšų lietuvių skautų reprezen
tacijai kitų tautų skautų tarpe. Mūsų pareiga yra didelė, 
nes reprezentuojame ne tiktai išeivijoje esančius skau
tus, bet ir mūsų brolius, j>alikusius Tėvynėje, kurie to 
atlikti šiuo metu negali. Šiam darbui esame įpareigoti 
tų brolių, kurie jau paguldė savo galvas dėl Tėvynės, 
Jie yra mums geriausias pavyzdys; jų atiduotos aukos 
Tėvynei ir jų mes užmiršti negalime.

Šios vasaros metu keli skautai akademikai iš Vo
kietijos JF Skyriaus lėšomis buvo pasiųsti į Witan, Gil- 
well Parke, Londone į pasaulio akademikų skautų są
skrydį ir ten atstovavo lietuvius skautus. Į Tarptautinio 
Skautų Biuro Konferenciją Lisabonoje š.m. rugsėjo 19-25 
d.d. JF Skyriaus lėšomis galėjo nuvykti s.T. Gailius, 
Vasario 16 d.Gimnazijos Vokietijoje mokytojas ir mūsų 
daugumai gerai žinomas skautų vadovas, kuris ten vie
toje galėjo atlikti įvairius žygius ir pasitarnauti lietu
vių skautų labui. Taip pat ir Anglijoje esantieji lietuviai 
skautai buvo paremti jiems atliekant reprezentacinius 
lietuvių skautų žygius anglų skautų tarpe. Tarptautinio 
Skautų Skyriaus Vedėjo įvairių konferencijų, memoran
dumų kitų skautų vadovybėms ir kiti žygiai taip pat 
pareikalavo nemaža lėšų. JF ištekliai jau labai suma
žėjo, kurios galėtų būti panaudotos lietuvių skautų ir 
Lietuvos vardo kėlimui ir kovai už jos interesus. Nors 
ir mažiausi žygiai reikalauja lėšų ir todėl kreipiuosi į 
Jus, mieli vadovai, sesės ir broliai prašydamas Jūsų fi
nansinės paramos, kad galėtume tinkamiau išnaudoti 
ir kur tiktai galima kelti daromas skriaudas ne tiktai 
mūsų lietuviams skautams, bet ir mūsų Tėvynei.

Tikiu daugelį iš Jūsų jau aplankė ar dar aplankys 
JF Skyriaus Įgaliotiniai ar skautų vadovai su aukų lapais 
prašydami pagelbėti JF. Taip pat kai kuriuos Jūsų pa-

Oficiali iškilmių programa buvd panaudota kaip 
oficialūs pirmos dienos vokai. Dalis tokių buvo pasiųsta 
visiems vyriausio skautų štabo nariams. Pirmos dienos 
vokų nuvertinimas buvo atliekamas rankiniu ir mašinos 
būdu netoliese esančioje, mažoje Valley Forge pašto 
įstaigoje. Kaikurie vokai buvo net užantspauduojami ne
toliese esančiose pašto įstaigose, tačiau naudojant 
Valley Forge antspaudą. Pagrindinių pašto ženklo pie
šinių paimta iš 1950 metų oficialaus plakato.

Pirmos dienos vokų išleista 622,972. Ženklų klišių 
numeriai yra 24224,5,7,9, ir 24230. Nr. 24226 buvo pa
ruoštas, bet nepanaudotas. 

sieks individualūs laiškai iš JF Skyriaus. Visų labai pra
šau neatsisakyti ir savo auka prisidėti prie šio vajaus.

Visiems aukotojams JF Skyriaus vardu nuoširdžiai 
dėkoju.

Budėkime!

s. Petras Molis
JFS Vedėjas

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

VISŲ MŪSŲ DĖMESIUI

Pilnutinis skautybės principų išgyvenimas bei su
pratimas skautų vyčių programoje užima neginčy- 
jamą veitą. Matant natūralų skauto išaugimą į vy
čių eiles, kandidatavimo laikotarpį ir po įžodžio atei
nančius vyčiavimo uždavinius, iškyla vis besiple
čiančio teoretinio subrendimo perijodas, kuris, tur
būt, niekada nesibaigia: su vyčio kaklaraiščiu jis 
eina per visą gyvenimą. Skauto patyrimų laipsnių 
programose išmoktas obalsis, įstatai, įsakymai su 
metais vis plačiau ir plačiau nagrinėjami, vyčiavimo 
pradžioje yra suvedami į pilnutinę tauraus žmogaus 
gyvenimo principų sintezę, apvainikuotą nuoširdžiu 
skautiškosios ideologijos supratimu. Nėra paslaptis, 
kad nė vienoj tautoj šiam reikalui literatūros būtų

Sk.vyčiai š.m. Toronto "Palangoje". Nuotr. J.Karasiejaus
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per daug: jos visur ir visada trūksta. Si proga labai 
vaizdžiai ir praktiškai yra pildoma atskiromis disku
sijomis, straipsniais, temų nagrinėjimu bei referatais 
vyčių suvažiavimų metu ir panašiais atvejais. Šio
mis eilutėmis tad siūlau atkreipti dėmesį į naują 
lietuvišką knygą, kuri be ypatingo pritaikymo gali 
būti labai naudinga skautų vyčių lavinime.

Lietuvių visuomenė, o kartu ir skautai vyčiai, 
prieš kelis mėnesius į savąsias rankas gavo vertingą, 
mūsų žymaus filosofo dr. J. Girniaus knygą, “Tauta 
ir tautinė, ištikimybė”. Tai Įžvalgi studija, ypač tu
rint galvoje sekančių kelių metų bėgyje į mūsų bū
relius ateisiančius, jau svetimuose kraštuose gimu
sius jaunesniuosius brolius. Mano manymu, kiek
vieno vyčio pareiga yra su ta knyga susipažinti, gi 
būreliuose, draugovėse atskiras mintis, knygos dalis 
išdiskutuoti.

Knygoje patiekta medžiaga labai puikiai telpa į 
mūsų obalsio antrosios ir, dalinai, trečiosios dalies 
esmę. Vien prabėgus akimis per turini, jaučiasi pla
tus parinktosios temos nagrinėjimas. Štai — Bendruo
menė ir organizacija, Tauta ir valstybė, Tauta ir 
kultūra, Tauta ir asmuo, Patriotizmas, kosmopoli
tizmas, nacionalizmas, Tauta ir kraštas, Tautinė lie
tuvių išeivių santalka, Ryšis su tauta, Vienybė savo 
tarpe, Gyva tautinė kultūra, Tautinis jaunųjų kartų 
auklėjimas ir Tautinės moralės pagrindai. Tuose 
320 puslapiuose yra nepaprastai daug minčių, svars
tymų ir nuoseklių, plačiai pagrįstų išvedžiojimų.

Šalia tautinio įsisąmoninimo studijos, kiekvienas 
skaitytojas čia ras daug visuomeninio gyvenimo, 
žmogaus su žmogum bendravimo medžiagos. Vy
čių programoje šis visuomeniškumo elementas yra 
taip pat akcentuojamas — kiekvieną narį ugdant su
sipratusiu, pilnai subrendusiu žmogumi, visuomenės 
grupės nariu.

Iš patiektųjų minčių galima susidaryti vertingų 
bei įdomių būrelio diskusijų ciklą. Paruošiamosios 
medžiagos knygoje yra daug: sutraukus kokį vieną 

skyrių ar paėmus kad ir ryškesnę išvadą, atsiveria 
plati dirva, ar tai tolimesniems išvedžiojimams, ar 
pačių pagrindinių tezių taikymui praktiškame gyve
nime.

Tad dėmesio šiai knygai!
s. v. ps. A. Dundzila

BELSKITĖS IR JUMS BUS ATIDARYTA

Daugumas mūsų vyčių yra girdėję šį Švento Raš
to posakį ne vieną, bet šimtą kartų. Ar jūs kada pa
galvojote, ką tai reiškia jums ir jūsų būreliui?

Ar jūs kada nors pagalvojote, iš ko susideda ge
ras būrelis?

Nejaugi tai yra tik saujelė bičiulių, sėdinčių ir 
kalbančių apie senus laikus? Gal tai yra būrelis bi
čiulių, atsitiktinai pasidarbuojančių savo rėmėjui ar 
apylinkei patarnauti? Bet gal tai yra tik susibūri
mas jaunuolių, bijančių apsiimti tai, kas jiems atro
do neįveikiama? O, iš tikrųjų, ar tai nėra laiminga 
ir pasiryžusi grupė, trokštanti įveikti didingą užda
vinį ir būti ištikima savo šūkiams, nors tai ir reikštų 
apsiimti pareigas, kurios reikalautų dešimt kartų 
daugiau jų laiko ir energijos ir tada pamatysime, ko
dėl jie yra tokie stiprūs.

Daugumos būrelių bėda ir yra ta, kad jie jaučiasi 
esą menki žmonės, maža išmaną ir maža darą, vietoj 
to, kad būdami maži žmonės apie didelius dalykus 
galvotų ir didelius darbus darytų. Pažvelkite tik ge
rai į tuos mažus būrelius, kurių užsimojimai dideli

Baden Powell davė mums organizaciją, nes jis bu
vo nuoširdžiai įsitikinęs, kad mes sugebėsime atlikti 
suaugusių ir subrendusių mąsto uždavinius.

Todėl ir nepabijokit pasibelsti į tas duris, nes už 
jų glūdi jūsų būrelio pasisekimas.

Versta iš “The Rover Guide”.
Vertė sk. vytis Rimas Palčiauskas

IŠ AUSTRALIJOS RAJONO 
SKAUTU VYČIU VEIKLOS

* 1-ji Australijos Sk. Vyčių "Ge
ležinio Vilko” D-vė. "Aušros"Tunto, 
Sydnėjuje, skautų vyčių draugovė 
įsisteigė 31. 3. 1961 , savo tradi
cinės iškylos metu, Ingleburne. 
Prieš tai čia veikė gausus narių skai
čiumi Skautų Vyčių "Geležinio Vil
ko” Būrelis, įsisteigęs 1.3.1953. 
Priežastys, paskatinę būrelį persifor
muoti į d-vę buvo 'šios:

1. Didelis amžiaus skirtumas 
tarp būrelio narių;

2. Vyčių nenoras stoti į kitas 
organizacijas (senųjų);

Senųjų vyčių pasitraukimas su
silpnintų pačią vyčių veiklą, nes 
trūksta vadovų,

Draugovę šiuo metu sudaro 3 
būreliai: I-sis, II-sis ir III-sis.

I- jam būreliui priklauso vyčiai 
virš25 m. amžiaus. Būreliui va
dovauja s. v. v. si. A. Garolis. Būre
lyje yra 6 vyčiai.

II- jam būreliui priklauso vyčiai 
nuo 17 m. amžiaus. Būrelio vadas 
- s. v.psl. R. Daukus. Narių skaičius- 
9, ir 1 kandidatas.

III- jį būrelį sudaro vieniši 
vilkai - tai d-vės vyčiai, išvykę 
studijų ar darbo reikalais iš Sydnė- 
jaus į provinciją, arba net iš Austra
lijos (vienas d-vės vytis studijuoja 
Romoje, Sv. Kazimiero Kolegijoje). 
Vienišų vilkų turima 6. Jiems va
dovauja ps. P. Pilka. Tarp jų ;yšis 
palaikomas laiškais, be to, dau
gumas jų susirenka tunto metinėse 
stovyklose.

Draugovės vadiją (iki 1962 m . 
kovo 4 d.) sudaro: d-vės vadas s. 
v. v. si. A. Garolis , vado pavad.- 
s, v. v. si. T. J. Rotcas, kandidatų vad. 

ps. B. Žalys, lavinimosi vad. - s. v. 
psl. R. Daukus, ižd. - s. v! psl. M. 
Maura gis, ir vienišų vilkų būrelio 
vadas - ps. P. Pilka.

Sueigos: D-vės sueigos šaukia
mos kas 3 mėn. Būrelių (I-jo ir II-jo 
kas mėnesį, reikalui esant ir daž
niau. D-vės sueigose, paprastai, be 
einamųjų reikalų svarstymo ir 1.1., 
esti paskaita, ir dainos. Vyčiai pa
daro į metus 3-4 iškylas į artimesnes 
ar tolimesnes apylinkes nuo Sydnė- 
jaus. Iškylų metu, irgi, dažniausiai, 
pravedamos ir sueigos. Kelionės, 
paprastai, daromos 2-3 vyčių drauge 
ir į tolimesnes vietoves, padarant 
net po kelis šimtus mylių.

Tarnyba: Savo šūkio dalį "Tar
nauti” - vyčiai atlieka eidami vie
netų vadovų pareigas, tunto vadi- 
jos ir net Rajono Vadijos pareigūnų 
pareigas, leidžia Rajono laikraš-
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telį "Pėdsekį", stovyklose eina pa
reigūnų ir instruktorių pareigas ir 
kt.

Santykiai su kitomis organiza
cijomis geri.Dalis d-vės vyčių pri
klauso ir kitoms organizacijoms.San
tykiai su egzilų skautais vyčiais pa
laikomi per egzilų džiamboretes ir 
kt. bendrus subuvimus.

Draugovė pasiryžusi ateityje 
dar daugiau išplėsti savo veiklą, 
įjungiant į ją daugiau naujų narių, 
ir tvirtai žengti pirmyn "Tarnauti!” 
sūkio vedina.

(Reikėtų ir kitiems sk. vyčių viene
tams pagalvoti, ar šitoks susigrupa- 
vimas amžiaus tvarka nebūtų paten
kinantis sprendimas ir jaunesnie
siems , ir vyresniesiems? Red . )

* Sk. Vyčių Dariaus ir Girėno Būre
lis. "Džiugo" Tunto (Melbourne) 
Skautų Vyčių Dariaus ir Girėno Bū
relis įsisteigė IV-sios Tautinės Sto
vyklos, Viktorijoje, metu - 1959 m. 
sausio mėn. pradžioje. Būrelis dar
bą pradėjo su 7 sk. vyčiais. Pirmuo
ju būrelio vadu buvo s. v. v.si. (da
bar paskautininkis) V. Adomavičius . 
Jo rūpestingai tvarkomas būrelis metų 
eigoje, atsijojus iš 11 kandidatų, 
padidėjo dar 2 vyčiais (1960 m.pra
džioje). Po jo pareigas perėmė s. 
v. psl. A. Žižys, savo kadencijos 
gale palikęs dar 2 vyčius kandidatus, 
kurie 1961 m., būrelio vado pa
reigas perėmus s. v. v. si. K. Kaz
lauskui, davė skauto vyčio įžodį.

Tautos šventės pamaldoms pasibaigus. Melboumas, Australija.
Nuotr. R. Cibo-Cibulskio

Dabartiniu metu Dariaus-Girėno 
būrelis yra gan gausus savo sudėti
mi - jį sudaro 11 asmenų.

Būrelio sueigos vyksta kas mėne
sį. Sueigų metu, be nuolatinės 
programos, paskirtas vytis ar kvies
tas prelegentas praveda pašnekesį 
kuria nors įdomia tema, po ko seka 
diskusijos. Š. m. birželio mėn. 
sueigoje pašnekesį pravedė Dvasios 
Vadovas kun. P. Vaseris, supažin
dindamas vyčius su Moterystės Sak
ramento svarba.

Būrelis turi savo kampą tunto 
skautų būkle Melbourne Liet. Na
muose. Neseniai, tunto konkurse , 

vyčiai išnešė pirmą premiją, gau
dami vaistinėlę , už gražiausiai iš
puoštą būklo kampą.

Dariaus-Girėno būrelio broliai 
jau spėjo išugdyti savo tarpe keletą 
gražių tradicijų. Turi savo vėliavą.

Savo gyvavimo laikotarpyje bū
relis yra padaręs daug iškylų (dalį jų 
naktinių), kuriose atlikti įvairūs 
praktiniai darbai.

Dabar būrelis turi 3 vyčius kan
didatus, ir jei būrelio narių skai
čius taip augs, reik tikėtis, kad 
netrūkus čia įsisteigs vyčių draugovė.

Aras

Anglijos rajono s.m. va
saros stovykloje. Pries už
kuriant laužą da lyjami 
degtukai.
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PAŽINKIME LIETUVĄ

KRE TINGA

Važiuodamas vieškeliu iš Palangos į rytus, patenki 
į Kretingos miestą. Pro Kretingą teka tiesiai iš žiemių 
į pietus AKMENA, kurios žiotyse' yra Klaipėdos uostas. 
Is' Klaipėdos pro Kretingą eina geležinkelis; jo viena 
šaka nuo Kretingos eina į Plungę, Telšius, o antra - į 
Skuodą, Mažeikius.

Kada įkurtas Kretingos miestas - tikrų žinių nėra. 
Yra žinoma tik tiek, kad pries' pusseptinto šimto metų 
čia būta jau miesto, kurį dažnai lankydavo kryžiuočiai . 
Nuo jų apsiginti ir jiems keliui pastoti Kretingoje buvo 
pastatydinta pilis.Kretingos miestas išaugo ir praturtėjo 
jau vėliau, kai per jį pradėjo eiti didelė prekyba su Prū
sais. Nuo tų laikų Kretinga yra įgijusi miesto teises. 
Čia prieš tris šimtus metų Lietuvos karvedys Jonas Kat
kevičius yra pastatydinęs gražią mūrinę bažnyčią ir 
didelį vienuolyną. XVIII amžiaus pradžioje miestą ir 

vienuolyną gerokai apiplėšė švedų kariuomenė: mieste 
ir apylinkėje daug žmonių išmirė badu ir maro liga.

Nepriklausomybės metais Kretinga turėjo per 4000 
gyventojų.

Tarp Kretingos ir Skuodo miesto, stūkso aukštokas 
APUOLĖS piliakalnis. To piliakalnio praeitis skendi am
žių ūkanose. Istorija nusako, kad pries' tūkstantį metų 
dabartiniame Klaipėdos krašte, žymiojoje Žemaičių 
krašto ir dabartinės Latvijos dalyje gyveno KURŠIAI, 
Tie kuršiai buvo artimi lietuvių giminiečiai ir garbin
davo tuos pačius dievus, kaip ir lietuviai. Tais laikais 
Apuolė buvo didelis turtingas miestas su stipria tvirtove. 
Apie IX amžiaus pusę Apuolę užpuolė švedų kariuomenė, 
karaliaus Olavo vedama. Kuršiai devynias dienas at
kakliai gynėsi, bet pagaliau buvo nugalėti. Spėjama, 
kad švedai valdė Apuolę apie 80 metų. Paskui kuršiai 
švedus nugalėję ir išvarę. Pagaliau XII amžiuje kuršius 
nugalėjo kryžiuočiai. Baigiančios išnykti kuršių tautos

Aušros Vartų tunto Čikagoje "Merkinės" 
stovykloje laimėjusios konkursą Pušelės.
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palikuonių saujelė tebegyvena dar Nerijos žvejų kai
muose. Daugumas jų dar tebemoka ir šnekėti senąja 
kuršių kalba.

1931 ir 1932 metais Apuolės piliakalnio volas buvo 
kasinėjamas. Tiems kasinėjimams vadovavo generolas 
Nagevičius. Astuonių metrų aukštumo vole buvo rastos 
dvi buvusios tvirtovės sienos, pastatytos iš storų ąžuoli
nių rastų.

PLATELIŲ EŽERAS

Žemaičių kraštą puošia ne tik piliakalniai, bet ir 
gražūs ežerai. Jų čia didesnių ir mažesnių yra net keli 
šimtai. Is’ visų Žemaičių ežerų savo ypatingu gražumu 
pasižymi Platelių ežeras, Kretingos apskrity.

Vasaros saulėtą gražią dieną jo vaizdu atsigrožėti 
negalima. Jo skaidriame kaip krištolas vandeny atsimuša 
aukštų vingiuotų krantų medžiai ir krūmai. Jie nusvirę, 
tarytum stebisi ežero dugnu, kuris pakraštėse visas ma
tyti kaip veidrody. Krūmais ir medžiais nukeroję salos 
stūkso žydriame ežero plote. Aplink salas- ir ežero pa
kraštėse skraido plasnoja žuvėdros, plauko laukinės an- 

' tys ir kiti vandenų paukščiai. Vienur kitur matyti laive
liai, kurie it plunksnos tvenkiny plūduriuoja ežero 
melsvame tolyje.

Platelių ežeras gana didelis: jis turi 11 mylių ilgu- 
«. mo, 5 mylias platumo ir vietomis iki 70 jardų gilumo. 

Tatai labai žuvingas ežeras.' Be kitų gėliųjų vandenų 
žuvų, čia veisiasi seliavos, brangios žiemių krašto 
žuvys..

Viena ežero salų, vardu Pilė, senovės laikais buvo 
sujungta tiltu su krantu arba, tiksliau sakant, su kal
neliu, kuris yra prie pat kranto Platelių miestelio pu
sėje. Pilės saloje, matyti yra buvusi pilis, nes čia lig 
šiol tebeniūkso tos pilies liekanos.

Už pusės kilometro nuo ežero į vakarus yra Platelių 
miesčiukas; jame yra apie 600 gyventojų. Prie pat 
miesčiuko yra didelis dvaras.

Rašome patys

JAUNOSIOS SESĖS IŠKYLOJE

Australijoje Adelaidės “Vilniaus” tunto paukšty
tės po neseniai turėtos iškylos suruošė rašinėlių kon- 
kursą.Iš 10 paukštyčių, 8 rašinėlius parašė. Du ge
riausius čia spausdiname.

Mano pirmoji iškyla
Vieną gražų sekmadieni mūsų dvi sesės vadovės 

dviem automobiliais išvežė mus, visas paukštytes, Į 
mišką. Kai tik sustojom ir pradėjom lipt iš mašinų, 
mus sutiko didžiausias paukščiukų choras; visi taip 
ir stengėsi vienas kitą perrėkti, vienas už kitą ge
riau mums padainuoti.

Mes tuojau pradėjom žaist, šokinėt, visu kuo 
džiaugtis, o mūsų vyresnės sesės pradėjo kurt ugnį 
ir kept dešreles. Pakvipo visas miškas; mes pamir
šom visus savo žaidimus ir puolėm prie dešrelių — 
tik prašėm, ar galim gauti dar po vieną, ir dar po 
vieną... Jeigu kas matytų, tai nepatikėtų, kad mes 
esam paukštytės, bet galvotų, kad esam išnikusios 
laputės ar vilkai.

Bet ne mums visoms patiko dešrelės. Mums be
valgant, staiga nutilo visas paukščių choras. Aš nu
stebusi apsidairiau — gi žiūriu, vienas storulis paukš
čiukas, matyt, mėgėjas gerai pavalgyt, rodo kitiems 
į mus ir sako: “Žiūrėkit, kokius jos didelius ir rie
bius sliekus valgo; aš turiu jas paklaust, kur juos 
gaudo”. Bet vienas iš vyresniųjų jį subarė, ir pada
vęs toną, liepė toliau dainuot. Bet iš mūsų storulio 
dainininko jau nebuvo, nes, kai tik mes kąsdavome 
dešrelę, tai jis rijo seiles, ir galvojo, kur' galima su
gauti tokį slieką...

Aš besižvalgydama į paukštelius įkritau į didelę 
balą; sušlapau, bet visvien buvo labai linksma ir 
smagu. Kai reikėjo važiuoti namo, buvo gaila pa
likti paukščiukus, bet sakėm jiems “iki pasimatymo, 
mes vėl greit atvažiuosim!”

Aldona Morkūnaitė (11 m. amžiaus)
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Vieną sekmadienį mes, paukštytės, važiavom į 
iškylą. Vyresnės sesės, Birutė ir Marytė, mus nuve
žė prie vandens krioklių. Pasivaikščioję prie jų va
žiavom toliau, kur buvo galima kurti ugnį. Čia vi
sos pasisupom ant ten buvusių sūpynių ir paskui 
pavalgėm. Po to vėl žaidėm.

Kol mes žaidėm, sesė Birutė nuėjo ir paslėpė 
obuolį. Kai ėjom jo ieškoti, mes turėjom pereiti upe
lį, ir sesė Birutė beeidama per jį įkrito į vandenį. 
Danutei suradus obuolį, ji vėl jį paslėpė. Kai obuolį 
vėl suradom, mes žaidėm “trečias bėga”. Po to sesė 
Marytė leido mums žaisti, ką tik norėjom — kelios 
žaidė kamuoliu, kitos nubėgo ant sunynių pasisup
ti, dar keletas gaudė viena kitą. Vėliau mergaitės 
išsislapstė, o Danutė bandė jas surasti. Pirma ji pa
matė sesę Marytę, kuri buvo pasislėpusi už medžio. 
Kitos mergaitės irgi buvo pasislėpusios už krūmų ir 
medžių. Vėliau Danutė pasislėpė už akmenio po til
tu.

Važiuojant namo, sesės Marytės mašina užkliuvo 
už kitos. Sesės Marytės mašina buvo labai įlenkta, 
bet kitai nieko neatsitiko.

Taip viskas baigėsi gerai, ir visos grįžom laimin
gai namo.

Julytė Neverauskaitė (10 m. amžiaus)

STOVYKLA

Mes stovykloj žaidėm žaidimų ir šokom. Man pa
tiko žaidimai. Mes turėjom užsiėmimus. Rita Au- 
gustinavičiūtė buvo skiltininkė. Ir Audronė Danai- 
tytė buvo paskiltininkė. Mes irgi buvome iškyloj. 
Mes buvome geriausiai susitvarkę.

Asta Senkevičiūtė, 8 mt.

Medžiotojas
Algį Putrį, jo motulei mirus, tėvelis nuvežė pas 

tetą į ūkį. Iki jam sukako 7 metai, Algis gyveno pilna 
to žodžio prasme - gamtos artumoje. Tetos lepina
mas jis, ypač vasaromis, daug laiko leido nerūpes
tingai žaisdamas, o nerūpestingumas, matyt, sudarė 
įtakos į neapgalvotą elgimąsi su aplinkine gamta ir 
gyvuliais.

Pradžioj jis, žinoma, nejautė ir net nežinojo, kad 
daro žalą, kai bėginėdamas be reikalo skainiojo 
medžių ar augalų lapus, laužė jų šakeles, baidė 
paukščius ar net išdraskydavo jų lizdelius. Ir kieme 
jam malonu būdavo katei rykštele sudrožti, šuneliui 
paspirti. Vėliau, nusižiūrėjęs į ūkio berną, labai pa
mėgo medžioklę,nerimtą, saikingą, bet žalingą, vien 
žaismui ir malonumui. Kai savaitgalį, ir dar sekma
dienio rytą, bernas ant pečių užsimetęs šautuvą iš
eidavo miško link pamedžioti, Algis degte degė ir 
taip norėjo eiti kartu. Kai bernas kartais parnešdavo 
nušautą vargšą kiškelį ir pamesdavo jį katei ar šu
niui, Algiui nė kiek nebuvo jo gaila .-..

Bet vieną rudenį ūkin atvažiavęs tėtė pareiškė, 
kad Algis važiuosiąs namo į miestą, nes laikas jau 
jam pradėti lankyti mokyklą.

Miesto gyvenimas kitoks. Tėvelio ir mokyklos 
priežiūra ir įtaka nuolat supo Algį. Be to, tėveliui 
mielai sutikus, jis įstojo į skautus. Taigi pareigų at
sirado dar daugiau. Jis priklausė “Vanagų” skilčiai 
ir poros: metų bėgyje liko visai neblogu skautu. Skil
ties draugai jį mėgo, skiltininkas ir draugininkas bu
vo patenkinti. Tik per iškylas ar stovyklose Algis 
nuolat turėjo save tvarkyti, kad neišsiduotų, jog jam 
nepaprastai yra sunkus įstatas — “skautas yra gam
tos ir gyvulių draugas”. Mat, pas tetą įgyta laisva su 
gamta laikysena ir medžiojimo aistra tuoj atgydavo, 
kai tik Algis atsidurdavo gamtos prieglobstyje.

Nors ir kažin kaip saugojos ir stengės, dažnai jo 
rankos, lyg prieš jo valią, tiesės medžių ar augalų 
link ir darė žalą, o būnant kad ir naminių gyvulių 
artumoje, pastarieji dažnai nuo jo nukentėdavo. Jau 
ir skiltininnkas buvo pastebėjęs tą jo ydą ir davęs 
pastabų. Todėl Algis buvo sekamas, nes, matyt, skil
tininkas tikėjo, kad visa tai galima pataisyti. Skil- 
tininkui tik atrodė, kad nuo šio žalingo įpročio Algis 
gali atgrąsyti koks didesnis ir sukrečiantis nuotykis 
ar įvykis ...

Kalėdų atostogoms atėjus, tėvelis Algį vėl nu
vežė pas tetą. Kadangi Algis jau buvo paaugęs, teta 
norėjo laikyti jį jau vyru ir prašė kai kurios pagal
bos, ypač, kad bernas buvo keliom dienom išėjęs pas 
saviškius.

Žiema buvo gili, teta ėmė skųstis, kad dėl gausy
bės sniego .vargšai gyvulėliai badavo, ypač kiškiai. 
Bet jie, girdi, kartu esą ir nevidonai, nes lendą į 
sodą ir apgraužią jaunas obelaites. Algiui pasisiū
lius kiškius nubaidyti, teta tarė:

— Ką tu ten padarysi? Negi visą naktį stovėsi! 
Jei būtų bernas, tai patykojęs nušautų kelis ir gal 
kitus tuo atbaidytų.
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— Ir aš galėčiau naktį su šautuvu patykoti, jei 
tik,tetulyt leistumėt. Bent kelis kiškius nudėčiau — 
jau pilnas džiaugsmo siūlės Algis ir pridėjo: — aš 
žinau, kaip su šautuvu elgtis.

— Tikrai? O iš kur tu žinai?
— Man tėvelis parodė — jau melavo Algis. — 

Be to, aš išmokau šaudyti, kai buvom pernai išvykę 
vasaroti, — nė nemirksėdamas gyrės toliau.

Teta ne tuoj, bet pagaliau patikėjo, o Algiui su
skaudo širdis, kad taip begėdiškai apgavo gerą se
nutę. Bet jokiu būdu nenorėjo praleisti auksinės pro
gos ir neduoti kelių metų savyje nešiotai svajonei 
įsikūnyti.

Sutarta, kad gerokai sutemus, Algis gaus berno 
paliktą šautuvą, o kad nesušaltų apsiaus veltinius ir 
apsivilkęs ilgus kailinius.

Tarp dviejų krūmų, kaladę atsinešęs, patogiai at
sisėdo ir šautuvo vamzdį pro tvorą iškišęs, ėmė ne
kantriai laukti. Buvo ryški mėnesiena — matomu
mas palyginti geras. Bet joks kiškelis ar kitas koks 
gyvūnėlis nesirodė. Algis save ramino, kad gal dar 
per anksti, bet visgi per tvorą įtemptai sekė platų 
lauką, nusitęsusį į pamiškę. Kad būtų tikras, pirštą 
užsidėjo ant šautuvo gaiduko. Mėnuo vis ryškiai 
švietė, nuo didelių kailinių maloni šiluma tiesiog 
svaigino jauną “medžiotoją”, o taikinio kaip nebuvo, 
taip nebuvo. Lyg snaudulys ėmė lįsti, bet Algis jį 
greitai bandė nuvyti.

Kiek palaukus, pasirodė, kad nuo miško per lau
ką lyg kažkokie šešėliai atslenka ... Pagaliau Algis 
suprato, kad tai, tur būt, kiškiai į sodą ateina. Tik 
kodėl jų taip daug? Ką jis darys? Juk teta jam davė 
tik vieną šovinį. Kai dar save ramino, kad vienu 
šūviu galima bus keliolika jų nudėti, o kitus tuo iš
baidyti, jau visai artumoje pamatė, jog kiškių yra 
tiesiog nesuskaitoma gausybė ir jie voromis tiesiai 
slenka į tą vietą, kur jis sėdi.

Algį apėmė siaubas. Suprato, kad čia kažkur 
jau negera: tai ne medžioklė — smagumas, bet, tur 
būt, bausmė jam, nekaltų gyvulėlių kerštas. Pasibai
sėjo šautuvu, pajuto tik didelę baimę, kad ši kiškių 
masė jį trypte sutryps. Todėl staiga šoko, o didelis 
trenksmas išmetė jį iš kojų. Bandė pakelti galvą, bet 
nieko pro dūmus negalėjo matyti. Visas drebėdamas 
ir kiek išgali rėkdamas vėl pašoko bėgti namų link. 
Bet kojos nuo išgąsčio buvo tokios sunkios ir krūti- 
nėjė stigo oro, kad daugiau griuvo, negu bėgo. Pa
galiau jį kažkas stipriai čiupo ir lyg kėlė. Ir... da
bar Algis laukė jau savo galo.. ., nes neturėjo nė 
menkiausios jėgos pasipriešinti. Taigi pasidavė savo 
likimui.., Viskas — įtempimas lyg, atsileido, stojos 
„tyla, kūnas lyg tirpte ištirpo... liko tik tuštuma,

Kiek vėliau Algis vėl ėmė save jausti, bet buvo 
toks silpnas, kad negalėjo nė akių atmerkti. O tuo 
tarpu juodų šešėlių masė vėl griuvo ant jo ir grąsė 
sunaikinimu. Jautė, kad neįmanoma prieš tai atsi
spirti. Prašė pasigailėjimo. Žadėjo niekad gamtos 
neskriausti ir jokių gyvulėlių nežudyti...

— Jau atsipeikėjai, balandėli, —■ išgirdo Algis 
pažįstamą balsą ir pamatė susirūpinančią tetą, sto
vinčią gale lovos.

— Tai mano kaltė, kad išleidau tave į sodą. Nors 

šovinį tau daviau be šratų, bet kažkas, tur būt, at
sitiko. O gal apsisapnavai ? ..

— Kai išgirdau šūvį ir tavo riksmą, išbėgusi ra
dau tave besiraičiojantį. Kažkas tave taip išgąsdino, 
kad tu tuoj apalpai ir taip ilgai neatsigavai.

— Ačiū tau už viską, tetulyt! Tik tėčiui nieko 
nesakyk... Aš nenoriu daugiau jokių medžioklių. 
Aš būsiu geras skautas — gamtos ir gyvulių draugas, 
— vos girdimai kuždėjo Algis, o jo akys buvo pilnos 
ašarų.

s. L. E - tas.

Sk.tvarko t. n. D. Klimaitė ,6124 So.Rockwell St.,Chic. ,111.

ŽUVIS ŽUVĮ PRAUSIA

Benardydamas jūros pakrančių vandenyse, vienas 
vyriškis pastebėjo, kaip nedidelis ešerys susitiko su 
dvigubai didesne jūros lydeka. Ši lydeka išsitempė, 
išskleidė savo pelekus ir plūduriavo. O tas trijų co
lių ešerys bent kelias minutes baksnojo į sidabrinius 
lydekos šonus. Po to šie draugužiai nuplaukė savais 
keliais.

Stebėdami ir matydami tokius atsitikimus daž
niau, mokslininkai įsitikino, kad tarp jūros gyvūnų 
vyksta tam tikras apsišvarinimas. Tokiu būdu vie
nos žuvų rūšys minta, o kitos — būna švarinamos. 
Toks bendravimas buvo pastebėtas tik praeitam de- 
šimtmetyj.

13

15



Bahamos salų vandenyse tarp jūrų vėželių ir jų 
klientų yra išsivystęs aukštos klasės bendravimas. 
Čia, jūrų vėželio ūsai yra didesni už jo baltai dry
žuotą bei violetiniais šlakais išbarstytą kūną. Jis pa
sirenka pastovią vietą ramiam vandenyj, kur susiren
ka arba praplaukia daug žuvų. Kai priartėja kokia 
nors žuvis, tai šis vėžiukas karpo ūsus ir linguoja. 
Jeigu žuvis susidomi, tai. ji priplaukia ir sustoja, o 
vėželis išvalo žuvies galvą arba žiaunas. Artimos 
kaimynės — žuvys — labai greit susižino, kur šie vė- 
želiai gyvena. Tad jos išsirikiuoja ir laukia savo eilės. 
Šiuo laiku yra žinoma, kad 26 žuvų rūšys ir 6 vė
želių giminės apvalo kitas žuvis.

Pietinės Kalifornijos vandenyse buvo pastebėtos 
cigaro išvaizdos žuvys, kurias praminė “senjoritom”. 
Prie jų taip daug prisirenka žuvų apsivalymo reika
lais, kad iš šono žiūrint vanduo atrodo drumzlinas. 

Šios “senjoritos” žuvų pasaulyj yra laikomos gerom 
valytojom. Jų patarnavimu naudojasi vandenų bei 
pakraščių žuvys. Pavyzdžiui, kai karpiai atplaukia 
prie pakrantėse augančių žolių, juos pasitinka dide- 
lys būrys “senjoritų”. Buvo pastebėta, kad “senjori
tos” taip pat ir žuvų dantis išvalo, ypač karpių, ku
rie minta “senjoritos” dydžio žuvimis, tačiau pačių 
“senjoritų neėda. Įdomu, kad kitos žuvys, “senjori
tomis” minta ir jų valymu nesinaudoja.

Šiltųjų vandenų žuvys yra išvystę tobulesnę valy
mosi sistemą negu, šaltųjų vandenų gyventojai. Tro
pinių vandenų valytojai bando patraukti žuvų dė
mėsi b esi vartaliodami arba skubiai priplaukdami ir 
vėl atsitraukdami, o šaltųjų vandenų valytojai ra
miai seka žuvis, kurias tikisi apvalyti.

Kai kurios rūšys užsiima valymu tik jaunystėj ir, 
be išimties, visos ieško maisto kitose aplinkybėse. 
Tačiau tropinių vandenų valytojai specializuojasi 
šioj srityj ir beveik visą savo gyvenimą užsiima šia 
mityba.

Visų rūšių valytojai turi kelis bendrus bruožus- 
dažniausiai jie turi ilgus snapus ir dantis kaip žnyp
les. Beveik visi iš jų yra spalvingi, tad lengvai būna 
pastebimi iš tolo. Gyvenimą leidžia pavieniui ar 
porom, bet nemėgsta grupavimosi. Be to, jie pasi
renka panašias būstines: koraluose, Įdubimuose, pa
skendusiuose laivuose, arba vandenų žolėse.

Mokslininkai sako, kad šis apvalymas yra naudin
gas žuvų sveikatos išlaikymui. Pavyzdžiui, buvo pa
stebėta, kad žuvys pradeda sirguliuoti akvariumuo
se, nes atsiranda parazitų ir bakterijų. Tačiau Įleidus 
valytojus situacija pasikeičia. Jie tuoj pradeda apva
lyti užkrėstas žuvis ir dažniausiai išgydo jas.

(Naudotasi Scientific American)

Vis’! vyčiai 

Akademikai 

Jauni ir?eni 

Užsiprenumeruoja 
Skautų Aidą

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.

ŽMONIŲ RŪŠYS

Tėra tik dvi rūsys žmonių: gerieji, kurie save laiko nu
sidėjėliais ir nusidėjėliai, kurie save laiko geraisiais.

BĮ.Pascal

Žmonių esti keturių rūsių: kurie nieko nežino ir nežino, 
kad nežino - jie yra kvaili - venkite jų; kurie nieko 
nežino, bet žino, kad nežino - jie yra nemokšos - pa
mokykite juos; kurie žino, bet nežino, kad žino - jie 
yra apsnūdę - pažadinkite juos; kurie žino ir žino, kad 
žino - jie yra išmintingi - sekite juos.

Arabų išmintis
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Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia 53 Yorkleigh Ave. , Weston, Ont,

JUKUSkWTM
DIENOS SKAUTIŠKOJE SALOJE

(Stovyklos prisiminimai)

Šeštadienio vakare vyksta oficialus “Bebrungo” ir 
“Ūdruvės” Čikagos jūrų skautų ir skaučių uždary
mas. Jaunimo namus Čikagoje rugsėjo 16 d. užvaldė 
Jūrų skautai-ės. Visur sukinėjosi uniformuoti broliai 
ir sesės. Visur skamba juokas, linksmi pasisveikini
mai. “Kaip tavo poison ivy?” “Nieko jau tvarkoj”. 
Girdėjai, kitais metais bus Jubiliejinė stovykla?” Prie 
apatinės salės gražiai paruoštų stalų pradeda rink
tis tėvai. Skautai irgi nerimauja. Juos j vidų traukia 
skanių pyragų kvapas. Staiga pasigirsta skardus švil
pukas “Stovyklos rikiuotis!” Stovyklos komendantai 
Audrius Aglinskas ir Ramunė Kviklytė praveda ko
mandas. “Pagarba vadovybei.” Visi saliutuoja. Į salę 
įžengia mergaičių ir berniukų vadovybės — mergai
čių viršininkė Jonė Kregždaitė, adjutante Janina Liš- 
kevičiūtė, Ūdrų vadovė Jolanda Eigelytė, ir dvi ūkio 
vedėjos — dalia Dičpinigaitė ir Rūta Domarkaitė. 
Berniukų viršininkai — Antanas Levanas ir Gedimi
nas Bubelis su savo pagelbininkais Kęstučiu Eiduko- 
niu ir Vytautu Miklium.

Pasveikinimo žodžius taria tunt. A. Gasnerienė ir 
tunt. A. Butkevičius. Visiem stovyklautojam prisega-

Cikagos "Udruves" stovyklos vadovės prie savųjų vartų. Is kairės 
stov.virš. ps. J. Kregždaitė, vair. D. Dičpinigaitytė, va lt. J.Liške- 
vičiūtė ir valt. R. Kviklytė. Nuotr. Br.Juodelio

Čikagos jūrų skautų "Bebrungo" stovyklo
je davė įžodį 6 jaunesnieji jūr.skautai. Da
vusiam įžodį J.Pačkauskui kaklaraištį užri
ša LSB VSP s. Br.Juodelis

Nuotr. S. Pačkausko
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ma stovyklos ženklas, žalias poison ivy lapelis.
Taip linksma vėl pamatyti senus draugus, bet taip 

liūdna pagalvojus, kad linksmos stovyklos dienos 
daugiau nebesugrįš. Iš ryto nebepakeis sesės Jolan- 
dos skardus švilpukas ir žodžiai “O dabar sesės sku
bėkite mankštai". Ir taip sukom galvas, liemenis, 
miklinom kojas ir rankas, kol sesė Jolanda išsisuko 
koją ir nutarė mus šiek tiek mažiau mankštint.

Nebeteks daugiau valgyt sesės Dalės ir Rūtos avi
žinių dribsnių, kuri, pagal brolių nutarimą, būtų pui
ki mašinų padangom taisyti, bet mums išalkusiom 
ji būdavo tokia skani, kad net po dvi porcijas su- 
valgydavom.

Kaip smagu būdavo išplaukti ant “canoe” iškylų. 
Nors saulė' kaitina, ir nuo ilgo irklavimo pavargsta 
rankos ir prasitrina pūslės, bet mes apie tai net ne
galvojam. Susirišam laivelius, dainuojame, lenkty
niaujame ir gėrimės gražia gamta. Grįžę atgal, tuoj 
lekiam pas draugiškas virėjas, kur mus pasitinka St. 
Butkevičius su šiltom dešrelėm.

Kaip gražu vakarais sėdėti prie laužo. Dangus 
žvaigždėtas, mėnesiena, čia pat netoli žemai teka 
tylioji Wisconsin upė, šlama medžiai, o mes visi 
drauge susėdę dainuojam, vaidinam, šaukiam šūkius 
taip, kad visa sala nuskamba. Šauniausi prie laužo 
visada pasirodo Bebrai su savo įdomiom dainom 
apie stovyklos džiaugsmus ir vargus.

Stovykloje netrūko ir kitų užsiėmimų. Turėjom 
sporto dieną, kur broliai parodė savo ąžuolišką stip
rumą, nenusileido silpnesnėm sesėm. Net jaunieji 
Bebrai sugebėjo sumušti mergaičių tinklinio rinktinę.

Savaitgalį atšventėm Jūros Dieną už mirusius 
nuleisdami į upę, sesių nupintą ąžuolo vainiką. Se
sės Vėtros, supažindino svečius su Ūdruvės ežero 
legenda, tikrai gražiai suvaidindamos “Baltaragio 
Malūną”. Gražiausias momentas daugeliui sesių ir 
brolių gal buvo įžodis. Vien 19 sesių pasipuošė juo
dais kaklaraiščiais, davę skautės įžodį.

Mano mintis apie stovyklą nutraukė sesių daina 
“Ten prie pakrantės, prie upės sraunios, Ūdruvės 
dainelę lakštutė lakštuos”. Pasidairom po salę. Kaip 
ir maniau, dainuoja niekada nenuilstančios pionie
rės Undinės, tuoj įsijungia linksmos Gelmės, neri
maujančios Vaivos, Vėtros ir pareigingos mažos Sil
kutės.

Minutę pagalvoju. Kaip gera būti skaute, priklau
syti šiai organizacijai, kur per žaidimą, su linksma 
daina ir skautišku juoku mes išmokstam tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

sesė Ramunė K.

NL/ ionai atkeliavęs, sustoji apsvaigęs: 
^Platybė vandens ir baltieji kalnai, 
Pirkelės žvejų ir vaitelėsjų laigios^ 
‘Pasaulį tu naują staiga pažinai, 
dnt kopų sustoji apsvaigęs...

Dainuoja čia smėlio keliaujančios bangos- 
‘Ja muzika užburia, lieka širdy...
Ju, rodos, net viską užmiršt pasirengęs: 
WienJurą ir vėją, ir dainą girdi - 
Dainuoja keliaujančios bangos...

C J SugxMatuzevicius

"Bebrungo" stovykloje įžodi davusiems 
bebrams gerojo darbelio mazgelį užris'a Jūrų 
Jaunių dalies vadovas jūr.s. kun. J. Raibužis, 
S. J. Nuotr. S. Pačkausko
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1 i
(IRISU DIDŽIOJI SCHILI
PIRMUOS PASTOGĖJE

* Apdovanoti - v. s. Faustas Kirša 
Geležinio Vilko ordinu, s. V. Vi- 
jeikis Padėkos ordinu su rėmėjo kas
pinu, v.s. A. Giedraitis Padėkos or
dinu su rėmėjo kaspinu.
* O.Mučinskienė(Boston,Mass.)pa- 
kelta į paskautininkės laipsnį.
* LSS Ūkio Skyriaus vedėju pa
kviestas s. Pr. Pakalniškis.
* Šv. Jurgio šventės proga pakelti: į 
vyr. skautininkės s. H. Plaušinaitienė , 
s. S. Stasiškienė; į skautininko-kės 
laipsnį ps. A. Gasnerienė, ps.A.Bau- 
kienė, ps. J. Janulevičienė, ps. R. 
Kučiauskienė, ps. E. Namikienė, ps. 
M. Mackevičienė, ps. S. Laukaitie
nė, ps. H. Motgabienė, jūr. ps. A. 
Levanas, jūr. ps. B. Juodelis, ps. S. 
Jelionienė, jūr. ps. kun. J. Raibužis, 
S. J. ir ps. P. Balsas; į paskautininkio- 
kės laipsnį R. Kiulkaitytė-Kronkai- 
tienė, A. Rugieniutė, G. Brakaitė- 
Zinkienė, G; Siliūnienė, I. Šmie- 
liauskienė, Č. Anužis, A.Dudaitis, 
A. Kazlauskas, A. Muliolis, V.Na- 
mikas, V. Adomavičius, V. Dam
brauskas.
* Prieš keletą metų pasitraukusios 
Clevelando skautininkės A.Augusti- 
navičienė, A. Balašaitienė, M.Bar- 
niškaitė, A. Bartuškienė, S. Juod
valkytė - Gedvilienė, I. Jonaitienė, 
O. Kavaliūnienė, D. Kesiūnaitė, G. 
Modestienė, R. Nasvytienė, S. Ra
dzevičiūtė ir N. Kersnauskaitė su
grįžo Sąjungom Pirmija patenkino 
Seserijos VS prašymą ir leido į Są
jungą grįžti su turėtais anksčiau 
laipsniais.
* 45 mt. Sąjungos gyvavimo sukaktį 
nutarta paminėti Jubiliejinių Metų 
ruošimu. Bus sudaryta JM komisija, 
kuri planuos ir vykdys su minėjimu 
susijusius darbus.

DĖMESIO !
4 Nuo š.m. lapkričio 15 d. LSS Ta
rybos Pirmijos Pirmininkas pasie
kiamas nauju adresu: Mr.A.V.DUN- 
DZILA, 6559 S. WASHTENAW AVE. , 
CHICAGO 29, ILL. , U.S.A.

BROLIJOS VADUOS 
PASTOGĖJE

* Patvirtinti LSB uniformų nuostatai, 
veikia nuo š.m. liepos 1 d.

4 Naujas LSB VS pavaduotojo ad
resas: s. BR. JUODELIS, 5757 SO. 
CAMPBELL ST. .CHICAGO 29, ILL . , 
Tel. 776-5716.
4 Šv.Jurgio šventės proga Pažangu
mo ženklu apdovanoti psl. R. Mike- 
lionis ir v. si. R. Karaliūnas "Lituani- 
cos" tunto ir valt. E. Kairys "Žal
girio” tunto (Los Angeles,Calif.)
4 LSB Vadijoje teisinio patarėjo pa
reigoms pakviestas adv. fil. Alg.Rė
želis.

4 Spaudos ir Informacijos skyrius 
prašo vienetų vadovus paskirti skau
tus, kurie sutiktų būti LSB Spaudos 
ir Inf.Sk. įgaliotiniais. Skyriaus ve
dėjo adresas: Vyt. Kasniūnas, 3754 
W. 70th Pl. .Chicago 29,111.
4 Skautų Skyriaus vedėjas ir "Bu
džiu" redaktorius A. Saulaitis, jr . 
išvyko į jėzuitų naujokyną. Už at
liktus didelius darbus lietuviškai 
skautybei br. Saulaičiui LSB VS reiš
kia gilią padėką.
4 Jūrų Skautų Skyrius išleido sto
vyklavimo instrukciją. Norintieji 
ją gauti prašomi kreiptis adresu: jūr. 
s. E. Vengianskas, 1931 So. 49 Ave., 
Cicero 50, Ill.
4 Š.m. skautų skilčių varžybų re
zultatai: VYTIES skilčių vardą lai
mėjo Tigrų skiltis (Hartford, Conn.), 
Žuvėdros valtis (Hartford, Conn.)ir 
Vilkų skiltis (Worcester, Mass.). 
BROLIJOS skilties vardą laimėjo Va
nagų skiltis (Elizabeth, N. Y.) ir 
Stumbrų skiltis (New-York, N.Y.).

Šio nr. viršelio 

nuotrauka

L. Khopfmilerio

ATLANTO RA JONAS-JAV

Bostono Skautų-čių Iškyla
j Cedar Hill

Spalių 8 d. Cedar Hill miške 
pasigirdo skautiška lietuviška daina . 
linksmas juokas. Netrukus pasirodė 
būrys paukštyčių ir vilkiukų, kelios 
skiltys skautų ir skaučių, vyr. skau
tės ir vyčiai. Neatsiliko skautinin
kai ir svečiai. Koks įvykis? Bostono 
sk-tų-sk-čių iškyla į. gamtą, Cedar 
Hill, Mass.

Vėliavos pakėlime prof. I. Kon
čius, mūsų gerbiamas svečias, trum
pai, bet įdomiai mums tarė žodį. 
Jis atvažiavo į mūsų iškylą ne kaip 
svečias, bet kaip prityręs, pasiruo
šęs, seniai stovyklaujantis skauti
ninkas.

Po karštų pietų, kuriuos taip 
skaniai paruošė vyr. sk. "Vaidilučių 
būrelis, vyko įvairūs žaidimai, dai
nos, ir medžių lapų rinkimas.Paukš
tytėms, kurios uoliai dalyvauja At
lanto Rajono lapų konkurse, prof. 
I. Končius įdomiai papasakojo apie 
mūsų keturis lietuviškus medžius - 
klevą, ąžuolą, beržą ir pušį.

Ypatingas pagyrimas tenka su
maniai draugininkei P. Kalvaitienei 
ir jos vilkiukams, kurie taip gražiai 
ir pavyzdingai pasipuošė savo apsi
stojimo kampelį.

Tinklinio rungtynėse suprakaita
vę broliai smarkiaižaidė ir vos įsten
gė laimėti priešlinksmai klykiančias, 
nepasiduodančias seses; skautininkus 
jie supylė truputį lengviau.

Lauže vyko įvairūs pasirodymai- 
vieni energingai pravedė dainas,kiti 
jausmingai suvaidino. Tiktai mūsų 
vyčiai kandidatai ir jų keli vadovai 
nedrįso - nedainavo. Laužą pravedė 
sesė S. Subatkevičienė. Bostono skau
čių tuntininkė.

Po laužo pavargę, bet paten
kinti, nuskubėjome į laukiantį au
tobusą. Dabar miškas jau vienas .. . 
liko tiktai lietuviškos skautiškos dai
nos ir linksmo juoko aidai.

Padėka lieka tuntininkamsS. Su- 
batkevičienei ir S. K. Nenortui, ku
rie taip sėkmingai suruošė ir prave
dė šią iškylą; prof. I. Končiui, kuris
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mus giliau supažindino su gamta; ir 
visiems kitiems vadovams, kurie 
tikrai skautiškai prisidėjo prie šios 
puikios iškylos. Sesė Nijolė

PRADĖTA "GINTARO" 
VADOVIŲ MOKYKLA

ATLANTO RAJONE
Ankstų trečiadienio rytą, rug- 

piūčio 30 d. , Atlanto Rajono BAL
TUOS skaučių stovykloje susirikiuoja 
22 vadovės ir vedinos Vadeivės su 
linksma skautiška daina patraukia 
į atskirą rajoną tolimesniems dar
bams. Nedelsiamai sudaromos ke
turios skiltys: lapės, bitės, gulbės ir 
kregždės - skiltys paskirstomos į ats
kirus rajonėlius apsitvarkyti.

Sutartu laiku be jokių komandų 
ar švilpesių pasigirsta atžygiuojančių 
skilčių dainos ir, užėmus atitinka
mas vietas, vėliavos aikštėje suskam
ba skilčių šūkiai, sukurti per trum
pą laiką. Atiduodami pagarbą Die
vui, Lietuvos Vėliava pakyla - ati
daryta Atlanto Rajono Vadovių GIN
TARO Mokykla. Vadeivė ps. Elė Ba
nevičienė nusako VM paskirtį, gai
res ir kviečia seses kursų laikotarpiui 
pamiršti laipsnius, pareigas, amžių 
ir pilnai pajusti skautybės paskirtį. 
Instruktorių pagalba buvo susipa
žinta su skautybės principais, LSS 
struktūra bei santvarka, skilčių si
stema, sueigų planavimu, nagin
gumo reikšme skautiškame auklė
jime, pareigūnių paskirtimi, raštų 
vedimu ir 1.1. Visi šie pašnekesiai 
buvo paįvairinti gyvais žaidimais, 
uždaviniais, šūkiais bei dainomis.

Kursantės skilčių sąstate turėjo 
progos pasigaminti pietus bei susi
kurti ugnį. Tai buvo, atrodo, di
džiausi egzaminai, nes ne viena 
skiltis vargo, kol susikūrė lauželius 
ir pačios pasigamino maistą. Tai 
buvo gera pamoka - priminanti va
dovėms, kad pirma reikia pačioms 
gerai mokėti praktinius darbus, prieš 
mokant savo skautes bei vienetus. 
Nors šitoje srityje pradžia buvo sun
ki, bet liko aiškių paskatinimų ati
duoti reikalingą dėmesį tinkamam 
pasirengimui vadovauti.

Šiai darbo sesijai sumaniai tal
kininkavo, pravesdami pašnekesius 
bei užsiėmimus ps-kės E. Banevi
čienė, R. Bružinskienė, I.Nenortienė , 
T.Treinienė, s.V.Pileika, gilvelistai 
A. Banevičius ir J. Bružinskas.

Darbo diena buvo baigta atmin
tinu laužu, kur tryško skautiškas 
džiaugsmas ir pasitenkinimas.

Tai dar vienas pozityvios veiklos 
lapas Seserijos Atlanto Rajone. Ti
kime, kad ir per ateinančias sesijas 
lydės tapati graži seseriška nuotaika, 
jungianti vadoves bendram lietu
viškam - skautiškam darbui.

Sesė Ramunė

LSB - ANGLIJOS 
VIETININKIJA

Is’ sėkmingai praėjusios vasaros 
stovyklos naujų jėgų pasisėmę, LSB 
Anglijos Vietininkijos broliai skau
tai grįžo į savo gyvenamas vietoves. 
Mūsų Anglijos Vietininkija be Brad
ford© "Geležinio Vilko” draugovės 
susidaro iš mažesnių vienetų bei 
paskirų, korespondenciniu keliu 
veikiančių, skautų. Tai, be abejo, 
apsunkina Anglijos Vietininkijos 
veiklą, bet dėka pasišventusiai dir
bančio vietininko ps. Br. Zinkaus ir 
jo jaunųjų vadovų, Vietininkijos 
veikla yra gyva, veržli ir mes ga
lime mūsų broliais Anglijoje nuošir
džiai pasidžiaugti.

Didžiausias Anglijos Vietininki
jos vienetas, Bradfordo "Geležinio 
Vilko” d-vė šį mėnesį švenčia savo 
10-ties metų sukaktį. "Geležinio 
Vilko” d-vės draugininku yra s.v.v.sl. 
Jonas Puleikis.

Negalima nepabrėžti, kad mū
sų broliai skautai Anglijoje anglų 
ir anglų skautų bei skautininkų tarpe 
turi nemažai gerų bičiulių. Lietuvių 
skautų veikla jau kelis kartus buvo 
atžymėta ir anglų laikraščiuose. Pa

Š.m. Anglijos rajono vasaros stovykloje sesėms ir broliams žodį taria kun.J. Kuzmickis.

kartotinai mūsų vadovai Anglijoje 
buvo kviečiami į didesnius anglų 
skautų susibuvimus, sueigas ar skau
tiškas varžybas ir ten gražiai prista
tomi kaip lietuvių skautų atstovai,

VOKIETIJOS RAJONAS

Skaučių Vadovių Kursai 
Vasario 16 Gimnazijoje

Spalių 13 d. suvažiavo iš įvai
rių Vokietijos vietovių paskirai gy
venančios skautės į lietuvių gimna
ziją Huettenfelde. Beveik visos at
vykusios skautės buvo seniau šios 
gimnazijos auklėtinės, ir dėl to 
džiaugsmas buvo dar didesnis, nes 
galėjo susitikti su savo senom drau
gėm, aplankyti vietas, kur buvo 
tiek metų praleidūsios. Gimnazijos 
vadovybė buvo paskyrusi vieną iš 
didžiausių pilies kambarių šio kurso 
dalyvėm. Suvažiavo 11 skaučių.

Pagrindinė šių kursų tema buvo: 
vyresnioji skautė ir skautė vadovė. 
Šia tema ir buvo pravesti keli pašne
kesiai. Visos pripažino, kad vy
resnės skautės bei vadovės kelias 
yra nelengvas. Ji turi būti lietuvy
bės nešėja tremtyje, nešėja mokslo 
ir džiaugsmo. Savo elgsena ji turi 
būti pavyzdžiu kitoms ir turi mokėti 
kartu patraukti ir uždegti jaunuosius.

Svarbiausia programos dalis bu
vo vyresniųjų skaučių įžodis, kurį 
davė 2 šios gimnazijos ir 5 atva
žiavusios skautės.
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Kursai truko dvi dienas, o jos 
perdaug greit prabėgo, ir nematant 
atėjo atsisveikinimo valanda. Bet, 
vis dėlto, nors ir buvo labai liūdna, 
skirstėsi pakelta dvasia ir pasiryžu- 
sios dirbti kilniesiems skautybės 
idealams. R. S.

* Spalių 16 d. vokiečių skaučių na
muose, Immenhausen'e, įvyko me
tinis visų Vokietijoje gyvenančių 
tautų skaučių atstovių suvažiavimas. 
Jame dalyvavo ir Tarptautinio Biu
ro atstovė Mrs. Guthrie. Jos apsi
lankymo tikslas buvo suorganizuoti 
1962 metais tarptautinę skaučių va
dovių stovyklą Vokietijoje. Vokie
čių, anglių, prancūzių, ukrainie
čių, esčių, lenkių ir lietuvių skau
čių Vokietijoje atstovės davė savo 
metinės veiklos apybraižą.

Pasirodo, kad iš svetimtaučių 
Vokietijoje yra daugiausia ameri
kiečių skaučių(9730), anglių (16OOJS 
prancūzių 294, lenkių 120, ukrai
niečių 118, esčių 64, (latvių skau
čių skaičius nežinomas) ir lietuvai
čių - 59. Buvo iškeltas ir egzilių 
skaučių Tarptautinėje Skaučių Są
jungoje atstovavimo klausimas.

Atstovės išsiskirstė su intencija 
vėl susitikti Tarptautinėje Skaučių 
Vadovių stovykloje ateinančiais 
metais. A. R.

"AUŠROS" TUNTAS- 
VOKIETIJA

Vokietijoje veikiančio "Aušros" 
Tunto branduolį sudaro Vasario 16 
Gimnaziją lankantieji skautai. Šiam 
mūsų tvirtoviniam tuntui taip pat 
priklauso Memmingene veikian
čioji lietuvių skautų draugovė, ku
riai vadovauja si. Romas Cepulevi- 
čius, ir atskiri skautai, studijuojan
tieji vokiečių universitetuose.

"Aušros" tunto tuntininkas s. 
Tautvydas Gailius sėkmingai ir su
maniai atstovavo L. S. B. neseniai 
įvykusiojeTarptautinėje Skautų Kon
ferencijoje Lisabonoje, Portugalijo
je ir ten įsigijo mums naujų bičiu
lių. Tenka pasidžiaugti, kad "Auš
ros" tunto vienetai net iš kelių Auro- 
pos skautų sąjungų gavo pakvieti
mus dalyvauti jų stovyklose ar šiaip 
aplankyti jų draugoves bei tuntus. 
Tai yra svarbus ir fnums palankus 
reiškinys L.S. B. pripažinimo rei
kale. v ■»

Ryšiai su vokiečių Bund Deut- 
scher Pfadfinder skautais yra geri. 
Vokiečių skautai mielai lanko mūsų 

brolius "Aušros" tunte ar kviečia juos 
pas save. BDP VS-kas Kajus Roller 
yra ilgametis, nuoširdus lietuvių 
skautų bičiulis.

Po vasaros atostogų vėl į Vasa
rio 16 Gimnaziją suskridę "Aušros" 
Tunto skautai ištikimai tęsia savo 
skautiškąją veiklą.

VIDURIO RAJONAS - JAV

Cleveland, Ohio

Mielosios Viešnios Neringos 
Tunte

Spalių 14-15 d. savaitgalį Cle- 
velande viešėjo Seserijos Vyriau

Clevelando sesių sueigoje išsirikiavusios skautininkės. Iš kairės į dešinę St. Mockuvienė, 
A. Augustinavičienė, A. Kavaliūnienė, I. Jonaitienė, A. Balašaitienė, R. R.Nasvytienė, 
A.Šenbergienė, R.Nasvytienė, K.Kodatienė, O.Zailskienė ir M.Kižienė.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Clevelando sesės su brangiom viešniom - Seserijos V S v. s. O. Zailskienė ir 
VSP s. K. Kodatiene.

sioji Skautininke v. s. O. Zailskienė 
ir jos pavaduotoja v.s.K.Kodatienė. 
Šeštadienį jos susitiko uždaroje su
eigoje su Neringos tunto skautinin- 
kėmis. Sekmadienį, spalių 15 d., 
vidurdienį Naujosios parapijos salėje 
buvo Clevelando Neringos skautų 
tunto sueiga. Jon gausiai susirinko 
skautės, jų tėveliai ir bičiuliai. Vieš
nios v.s. O. Zailskienė ir v.s.K.Ko
datienė buvo pisitiktos su gėlėmis ir 
vienetų šūkiais.

Neringos tuntui didelį džiaugsmą 
suteikė Seserijos VS įsakymu pa
skelbtas LSS Tarybos Pirmijos nuta
rimas, kuriuo darbščioji tuntininkė 
ps. Mirga Kižienė ir ps. Jūratė Kok- 
lienė pakeltos į skautininkės laipsnį. 
Į paskautininkės laipsnį pakeltos -
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v. si. Nijolė Garlaitė ir v. si. Malvina 
Svarcienė. Naujai pakeltosios pas- 
kautininkės davė įžodį gausiame 
skautininkių-kų rate ir buvo apdo
vanotos gėlėmis.

Tunto įsakymuose pranešti pasi
keitimai Neringoje. Paukštyčių skil- 
tininkė Ramunė Kubiliūnaitė pakel
ta į paskiltininkės laipsnį. Ps.Amanda 
Muliolienė pasitraukė iš Živilės 
skaučių dr-vės draugininkės pareigų . 
Nauja draugininke paskirta Nijolė 
Petkevičiūtė. Tuntininkė pareiškė 
padėką sesei Amandai ir palinkėjo 
sėkmės sesei Nijolei naujose parei
gose. Oficialiąją dalį drausmingai 
pravedė Neringos t. adjutante v.si. 
G. Narkevičiūtė.

Skautėms susėdus. į jas prabilo 
Seserijos VS v. s. O. Zailskienė ir Se
serijos VSP v.s. K. Kodatienė, kuri 
platokai apžvelgė lietuviškosios 
skautijos per 43 metus nueitą kelią. 
Neringos t. sueiga užbaigta skaučių 
dainomis ir rateliais.

Po sueigos ten pat buvo skauti- 
ninkių ir svečių pietūs. Jų metu kal
bėjo kun. A. Goldikovskis ir s. Aid. 
A ugustina vič ienė.

Seserijos vyriausiosios vadovės 
savo misiją Clevelande atliko, su- 
grąžindamos organizacijon 12 prieš 
keletą metų išstojusių skautininkių.

Tėtė Skautas

ČIKAGOS JŪRŲ JAUNIŲ 
GERASIS DARBELIS

Čikagos "Baltijos Jūros” Tunto 
v. vi. Audriaus Aglinsko sumaniai 
vadovaujamo Jūrų Jaunių laivo jau
nesnieji jūrų skautai neseniai išsiun
tė Tarptautiniam Skautų Biurui Otta- 
woje didelį kiekį surinktų pašto 
ženklų. Jūrų jauniai tvarkingai pa
ruošė šiuos vartotus pašto ženklus iš
siuntimui ir tuo atliko. Gerą Darbelį 
broliams skautams atsilikusiuose 
kraštuose. Kaip kad jau anksčiau 
buvo pranešta "Skautų Aide", Tarp
tautinis Skautų Biuras jam siunčia
mus pašto ženklus parduoda ir už 
juos gautus pinigus naudoja ekono
miškai atsilikusių kraštų skautams 
paremti.

Mūsų jūrų jaunučiai savo Geru 
Darbeliu Tarptautiniam Biurui įrodė, 
kad mes sugebame atlikti mūsų 
moralines pareigas pasaulio skautų 
šeimoje, padėdami vargingesnėse 
sąlygose veikiančiom skautų sąjun
gom. Jie taip pat Tarptautiniam 
Skautų Biurui, be abejo, priminė 
mūsų pripažinimo reikalą.

1961 M. "SKAUTŲ AIDAS" SIUNČIAMAS J VOKIETIJĄ:
Eil. Nr Kam siunčiamas Kas užsakė ir apmokėjo

1 B. Girdvainytei - 13 b Memmingen H. Macijauskas,Cleveland, Ohio
2

3

R. Kokoskaitei-24 Salzgitter - 
stedt

T. Kelerytei -17 - Bremen
Pr.Šimkus, Boston, Mass., USA
E. Bolotienė, Detroit, Mich. , USA

4 M.Auderytei -23/Diepholz •• tt lt tf

5 Z. Balandytei -21 - b/Muenster "Neringos" t..Worcester,Mass. , USA
6 O. Butkutei - 13 - b/Memmingen St.Rozenberg,Hamilton. Ont., Can.
7 A. Rugieniutei - Muenchen P. Šukaitienė, " " "
8 Z. Lengvėnaitei - Horb am N.

(garb.pren) Vyr.SkaučiųD-vė.Cleveland, Ohio
9 H. Lingertaitytei - Oldenburg I. Lileikienė, Omaha, Nebr. , USA

10-11 S. Laukaitienei-Muenchen(2 egz.) Londono Sk. Rem. Būrelis, Canada
12 M. Motgabienei - Vas.16 Gimn. lt II II II

13 •* A. Baliulienė, Omaha, Nebr., USA
14 " Cg-pr.) Brocktono"Sandaros"24 kuopa, Mass.
15 ft lt II Jaun.Sk. D-vė,Cleveland, Ohio,
16 L. Antanelienė, Omaha, Nebr. , USA
17 Vyr.Sk. Bur., " " "

"Neringos" t.,Cleveland,Ohio, USA18 " Cg-pr-)
19 »• " T. Melinauskaitė,' "
20 V. Mališauskaitė,Boston,Mass., "
21 " II A. Poviląuskas ir kt..Hamilton, Ont.
22-31 T. Gailiui, Vas. 16 Gimn.(10 egz.) s. M. Manomaitis, Boston, Mass.,USA
32 J. Stanionis,Toronto, Ont. , Canada
33-34 ( 2 egz.) V. Abromaitis,Brooklyn, N.Y., USA
35 V. Variakojis,Los Angeles,Calif. "
36 (garb.pr.) A. Vileniškis, Boston, Mass. ,
37 M II Pr. Lembertas, "
38 II •• J.Gedmintas,
39-40 ” ( 2 egz-) j.s.A.Urbonas,Chicago,Ill. ,
41 V.Bruzgelevičius .Dorchester, Mass.
42 •1 lt A. L. Nacevičius, Detroit, Mich,USA
43 ff II Woreesterio "Nevėžio" t.,Mass. .USA
44 II lt A.Liškauskas,Hamilton, Ont. , Can.
45 " (Jūrų skautui) R. Banaitis, " "
46 •• " ” II A. Pilypaitis, " "
47 (garb.pr.) Lietuvių Namai, "
48 A. Povilauskas,
49 K. Mikšys, ’ "
50 A. Kaušpėdą,
51 S. Dalius,
52 "Nemuno" t.,
53 A. Pilypaitis,
54 J. Giedraitis,
55 " (Jūrų skautui) "Banginio" Valtis "
56 " " (garb.pr.) Koop. "Talka",
57 J.S vilas,
58 ** ” A. Aisbergas.
59 "Nemuno" t.,
60 "Pilėnų" t.,Cleveland,Ohio, USA
61 •t It II tl

62 J. Ulevičius,Chicago, Ill. ,
63 J. Urbonavičius, Omaha, Nebr. , ”
64 A. Neliubavičius, "
65 Alg. Petraitis
66 A. J. Eidukaičiui, U Im / Dona u Stp.Kiliulis, Boston , Mass. ,
67 J. Marčiukaičiui, Koblenz H.Stepaitis, Toronto. Ont. , Canada

68
"SA" Siunčiamas į Italiją:

Saleziečių Gimnazijai (garb.pr.) "Birutiet ės ".Los Angeles,Calif.,USA
69 G. Kvedaras,
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"SA" siunčiamas į gimn. Kennebunkport:
70. "Mindaugo” Skautų D-vei s. Pr. Molis, Atlanto Ra j. , USA.
71. Draugininkui M. Prišmantui
72. Lietuv. skautams Alg. Manomaitis, Boston, Mass.

Tenka labai pasidžiaugti, kad "SA". užsakytojai iš JAV ir Kanados ir 
šiemet labai gausiai spauda aprūpino savo vienminčius - besimokantį jau
nimą visose trijose lietuvių gimnazijose. Ypač čia pažymėtinas s. Mykolas 
Manomaitis iš Boston, Mass., USA, užsakęs Vasario 16 Gimnazijai net 10 
"SA" egz. Gražiai parėmė mūsų seses ir brolius hamiltoniškiai iš Kanados 
bei daugelis kitų. Visiems aukotojams-gavėjų ir "SA" Administracijos var
du reiškiu giliausią padėką.

"SA" Administratorius

(atkelta iš 20 psl.)
Tai yra sektinas ir girtinas pa

vyzdys. Teko patirti, kad Čikagos 
Jūrų Jaunių laivas ir toliau renka 
pašto ženklus, 'nes nebesiruošia vie
nu Geru Darbeliu pasitenkinti.

O. G.

KITOJE

SlO LAPO

PUSĖJE-
VAJAUS TAISYKLĖS

PERSKAITYK!

,ffls m suims
Skyrių tvarko ps.T. Rem eikis , 
4405 So. Maplewood Ave . , 

Chicago 32, Ill., USA.

S.m. rugp. 16-24d. Londone, 
Gilwell Parke, įvyko pasaulio aka
demikų skautų sąskrydis. Jame da
lyvavo apie 140 akademikų iš 14 
valstybių. Iš egzilų skautų organi
zuoti dalyvavo tik lietuviai: t. n. J. 
Jurgilaitė, senj. V. Lenartas, senj. 
J. Naujokas, senj. A. Paulius ir senj. 
R. Slėnys. Sąskrydžio - stovyklos 
metu įgyta daug naujų draugų, iš
kelta lietuvių skautų byla. Kitatau
čius labai stebino mūsų ASS veikla, 
baigianti jau ketvirtą dešimtmetį, 
tuo tarpu, kai kitų tautų skautai 
akademikai dar tik organizavimosi 
stadijoje.

Vyresniųjų atžvilgiu reikia laikytis kaip ir prie ugnies: 
nebūti per arti - apdegsi, nebūti per toli - sušalsi.

Diogenas

- Ne! Stovykloje aš visai namų nepasiilgau, mama, bet kai ku
rie pasiilgo ... tie, kurie šunis turi ...

IR PIRMYN!

Vidurio Rajono - JAV 
vadas s. VI. VUEIKIS, ruo
šiant memorandumą pasau
lio skautų brolijoms dėl Lie
tuvių Skautų Brolijos pripa
žinimo,- atsisakė užmokes
čio už jo vedamoje VI-VI 
spaustuvėje atliktus spausdi
nimo darbus. Už gražią pa
ramą s. VI. Vijeikiui pri
klauso Džiamborės 'Fondo 
ir Tarptautinių Reikalų Sky
riaus padėka.

- ... ir jeigu jis iškris iš laivelio, aš manau, jūs norėtumėte, 
kad jis būtų išgelbėtas
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1961 - 62 M. "SKAUTŲ AIDO" VAJUS KONKURSAS

"SA" ir toliau išlaikyti yra visų mūsų pareiga. Tad būkime gerais talkininkais Redakcijai ir padė
kime Administracijai surinkti pakankamai lėšų. Į naują - 1961 - 62 m. "SA” platinimo vajų-konkursą 
stokime visi: sesės ir broliai, skiltys, būreliai, valtys. "SA” platinti vien savo tarpe nepakanka. 
Jis turi lankyti mūsų rėmėjus, bičiulius, o ypač lietuvišką jaunimą bei jų tėvelius.

"SA" prenumerata nepakeliama ir 1962 metams. Ji jau eilė metų yra ta pati: 3 doleriai ir garbės 
prenumerata 10 dolerių.

Vajus - konkursas pradedamas 1961 M. LAPKRIČIO 16 D. IR BAIGIAMAS 1962 M. VASARIO 15 D.

Konkurso sąlygos
"SA" platinimo darbas vertinamas taškais:

1. viena apmokėta prenumerata - 3 taškai,
2. viena apmokėta garbės p ren. - 10 taškų,
3. Pirmai vietai laimėti vienetams reikia surinkti nemažiau 450 taškų, antrai vietai - 360 taškų, 

trečiai vietai - 270 taškų, ketvirtai vietai - 210 taškų ir penktai vietai - 150 taškų.
5. Pavieniams platintojams pirmai vietai laimėti reikia surinkti nemažiau 300 taškų, antrai 

vietai - 240 taškų, trečiai vietai 180 taškų, ketvirtai vietai - 150 taškų ir penktai vietai - 
120 taškų.

6. Prenumeratorių sąrašai su tiksliais ir aiškiai rašytais adresais ir surinktais pinigais siunčiami 
"SA" Administracijai reguliariais laikotarpiais kas dvi savaitės ar dažniau.

Premijos
Vienetams ar pavieniams platintojams, laimėjusiems kurią nors konkurso vietą, išmokama 10% 

premijos nuo surinktos pinigų sumos.
Vienetams ir pavieniams platintojams už atsiųstas ir apmokėtas prenumeratas iki 1962 m. sausio 

mėn. 1 d. pridedama 10% taškų nuo surinkto iki to laiko taškų skaičiaus.

Nurodymai
Ypač vienetų vadovai turėtų paremti visą vajaus darbą. "SA" vajus yra viena is’ svarbių mūsų 

vienetų veiklos ir darbo sričių. Be savo organo - ryšio, kurs mus visus išblaškytus po platų pasaulį 
jungia, išsiversti negalima. Niekas negali atsisakyti pareigos savo organui išlaikyti ir ugdyti.

Vienetų vadovai prašomi tuojau surasti vienetą ar atskirą nuolatinį platintoją, kurie aktyviai 
stotų į "SA" platinimo vajų - varžybas. Tuntininkai ir vietininkai PRAŠOMI IKI 1961 M. LAPKRI
ČIO 10 D. būtinai pranešti Administracijai, kas jų tunte ar vietininkijoj vykdys vajų. Patariama kviesti 
platintojais tuos asmenis, kurie platino pernai ar jau eilė metų šį darbą sėkmingai dirba.

Taip pat vienetų vadovai prašomi parūpinti prenumeratoms rinkti kvitų knygeles ir dar gerokai 
prieš vajaus pradžią įteikti platintojams. Geresnei kontrolei kvitų nuorašai lieka pas vienetus ar 
platintojus.

Reikia pastebėti, kad per paskutinius dvejus metus į "SA" platinimo varžybas stodavo palyginti 
labai mažai vienetų. Šiam naujam vajui vadovai turi surasti ir darban įtraukti būtinai daugiau viene
tų. Vienetų vadovų pareiga nepasibaigia, suradus vienetą ar platintoją. Jie visą laiką turi sekti va - 
jaus eigą, platintojams padėti, remti kontroliuoti. Būtinai reikia palaikyti nuolatinį ryšį su "SA" 
Administracija ir žiūrėti, kad vajaus darbas būtų pradėtas nuo pirmos dienos. Administracija už
verčiama darbais, kai užsakymai ateina vajaus gale ar pavėluotai. Tada jau sunku visus patenkinti, 
kad pirmieji "SA" numeriai laiku pasiektų skaitytojus. Būkime punktualūs.

Konkurso Komisija
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