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s 60 metų amžiaus sukakties proga mane sveikino ir išreiškė gražių bei įmantrių linkėjimų : LSSTarybos į
i; Pirmijos vardu Tarybos p-kas ps. A. V. Dundzila ir Pirmijos sekretorė ps. G. Musteikytė; Seserijos VS O.Za- į
i ilskienė ir VSPav. K.Kodatienė kartu su grupe skautininkių, sugrįžusių į LSS; Brolijos VS s. E. Vilkas ir į
į Brolijos Vadija; Seserijos Atlanto rajono vardu vadeivė ps. E. Banevičienė; Brolijos Atlanto rajono vardu va- ?
į deiva s.V.Pileika; SKAUTŲ AIDO redakcijos vardu v.s.Č. Senkevičius; Čikagos Skautininkų-ių Ramovės 
i vardu P. Nedzinskas; skautininkai G. JuŠkėnas, I.Kraunaitis, Br.Kviklys, J.Kuprionis, P. Labanauskas, H.Lu- S
į koševičius, Br. Michelevičius, Palčiauskai, Vyt.Šventoraitis; pik. Pr. Saladžius. 5
!> Visiems sveikinusiems reiškiu nuoširdžią savo padėką ir pasiryžimą savo darbais pateisinti visų lin- t 
< kėjimus, tebetarnaujant Dievui, Tėvynei ir Artimui. ;

5 vyr.sktn. PETRAS JURGĖLA į
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1961 MT. "SKAUTŲ AIDO" 
NUOLATINIAI BENDRADARBIAI

s. E. Vilkas, v. s. O. Zailskienė, ps. A. V. Dundzila, s. 
Br. Juodelis, jūr. v. s. L.Knopfmileris, s. VI. Bacevičius, 
p. V. Gudelis, s. v. si. A. Mučinskas, R. Cibas-Cibulskis, 
s. T. Gailius, s. S. Laukaitienė, s. v. v. si. R. Bričkus , 
v.s. A. Krausas, R. Braziulevičiūtė - Nasvytienė, V. No
reika, v. s. St. Jakštas, s. L. Eimantas, jūr. s. I.Petniūnas, 
s. P. Molis, v. s. G. Juškėnas, A. Žagaraitis, s. I. Serapinas, 
s. O. Gešventas, St. Dabkus, S. Keras, ps. V. Černius, 
S. Kaunelis, Vyt. Anilionis, Vienišas Vanagas, s. v. 
v.si. J.Karasiejus, A.Tautkus ir kt.

Skautiškas AČIŪ visiems. Jūsų rašinių ir nuotraukų 
LAUKIAME 1962 metams !

Red a kc ij a

1961 MT. "SKAUTŲ AIDO" REDAKCINĮ 
KOLEKTYVĄ SUDARĖ:

v.s. Č. SENKEVIČIUS - vyr. redaktorius, s. O.GAILIŪ- 
NAITĖ - Seserijos redaktorė, parūpinusi medžiagos iš 
Seserijos veiklos, vertųsi iš anglų kalbos, jūr. v.s. Br. 
STUNDŽIA - Brolijos redaktorius, tvarkęs jūrų skautų 
skyrių, s.v. v. si. V. GIRNIUS, talkininkavęs iliustra
cijomis, s. O. GEŠVENTAS - tvarkęs skautų-vyčių sky
rių, ps. R. PAKALNIS - tvarkęs filatelijos skyrių, ps. T. 
REMEIKIS - tvarkęs "Pas Pasaulio Skautus” skyrių ir 
parašęs straipsnių, parūpinęs nuotraukų iš tarptautinės 
skautų veiklos, ps. A. V. DUNDZILA ir t. n. D. KLIMAITĖ- 
tvarkę "Gamtos ir Gyvulių Draugo" skyrių. Trūksta 
"Skautų Aidui" nuolatinių redaktorių šiems skyriams - 
"Mūsų Mažiesiems" ir "Skilties Palapinė". Tikimasi, kad 
1962 mt. bus laimingesni kolektyvui praplėsti.
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Linksmosios Šventės

Šv. Kalėdos ir Naujieji Metai — tai linksmosios 
šventės visiems krikščionims. Tai didžiosios visų 
krikščionių šventės ir labiausiai laukiamos. Šiaurinės 
Amerikos žemyne jos tiek populiarios, kad kartais 
lyg jau nustumia i šalį savo pompastiškumu net tau
tines ar valstybines šventes. Puošiami langai, iliumi
nuojami namai, ruošiami garsūs Kalėdų Senio para
dai, sutraukiu didžiules minias žiūrovų. Gi labai kuk
liai ir nežymiai praleidžiamos kitos, kad ir svarbios, 
šventės. Kalėdų laukia vaikai ir suaugę. Šimtai ir 
ir tūkstančiai sveikinimosi atvirukų išsiuntinėjama, 
priperkama daugybė dovanų savo artimiesiems, sve
čiuojamas!, o Naujųjų Metų sutikti beveik visi skuba 
i pokylius, palikdami namus ir vaikus kitiems. Tokie 
papročiai, tokia mada, taip daroma, ir gal retas pa
galvoja, ar tai naudinga, ar prasminga — kodėl? 
Daugelis to „ir nenorėtų pakeisti, kai liksmosios 
šventės tiek daug visokių pramogų, suėjimų ir links
mybių teikia. Žinoma, šiuose džiūgavimo papročiuo

se nieko blogo ir nėra. Pasilinksminti, papramogauti 
žmogui yra Įgimtas dalykas. Tik jau kiek blogiau, 
kai dėl tų pramogavimų, dėl tų linksmybių primirš- 
tami esminiai šių krikščioniškų švenčių dalykai, kai 
nebesistengiama apmąstyti šių švenčių esmės ir jų 
paskirties, kai jau pro dovanėles nebematomą Di
džiosios Šviesos, o žiūrima į mažyčius, trapius že
mės žiburėlius. Kai taip darosi, tai jau nebegerai, 
jau kažkas nebesiderina, jau kažkur per toli einama. 
Tai jau panašu Į šventimą gimtadienio, kuriame ne
bedalyvauta tas, kuriam gimtadienio šventė ruošia
ma. Kai vien linksmybių matu šventės matuojamos, 
jos nebėra tikros šventės. Tai yra tiesa ne tik krikš
čioniui, bet ir kiekvienai religijai, kiekvienam žmo
gui.

Galime džiaugtis ir džiaukimės puikia, patrauk
lia, artyn į save traukiančia švenčių forma, bet nie
kuomet per tą džiaugsmą nepraraskime savo giles
nio žvilgsnio, vedančio į esmę — į šviesųjį Betliejų.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1962 mt. proga sveikiname Lietuvių Skautų Sąjungos narius-res, rėmėjus ir 
tėvelius, linkėdami visiems Dievo palaimos tęsėti jaunimo auklėjimo darbuose.

Budėkime !
LSS Tarybos Pirmija

LS Seserijos ir Brolijos Vadijos
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Pro visus žiemos švenčių džiaugsmus, pro gausius sveikinimus ir linkėjimus įžiūrėkime Didįjį Žmonijos 
Džiaugsmą - Betliejaus Kūdikėlį. Šito įžvalgumo linkime visiems.

"Skautų Aidas"

Tebūna Naujieji 1962 metai darbingi mūsų vienetams ir vadovams, laimingi visiems skautų- čių 
tėveliams, rėmėjams, bičiuliams ir artimiesiems.

"Skautų Aidas"

Šventoji naktis

Tai buvo maždaug prieš 2000 metų. Tyli, šventa naktis. Dangaus 
mėlynėje mirga žvaigždės. Rodos, jos visos sužiuro į nuošalią vietelę 
netoli Betliejaus. Ten uoloje, kur gyvuliai lietaus ar audros metu randa 
pastogę, dabar guli prakartėj suvystytas Kūdikis. Prie Jo klūpo du as
mens, kurių akys spindi nepaprastu džiaugsmu.

Ar galime suprasti, kas čia dedasi? Paprastame tvartelyje gimsta 
Tas, Kuriam priklauso visas pasaulis, visi rūmai ir brangenybės, Kuris 
buvo, yra ir bus amžinai. Tik pagalvokime, ką tai reiškia: Kūrėjas — 
Dievas tampa žmogumi, palieka dangaus laimę, ateina į vargo žemę. Am
žinasis Žodis, prieš Kurį lenkias angelai, klauso žmonių. Koks nusiže
minimas!

Niekuomet per amžius neįvyko ir neįvyks didesnio dalyko, kaip 
Betliejuj: Dievas tampa Kūdikiu, Visagalybė pasislepia Kūdikėlio silp
nume, Dievo išmintis vaiko mirkčiojime. Šiam Kūdikėliui, gulinčiam pra- 
kartėje, priklauso visa žemė, nes Jis vienu žodžiu visa tai padarė, o da
bar neturi tinkamos vietos užgimti. Kūrėjui nėra vietos tarp savo kūrinių. 
Čia nėra iškilmingos muzikos. Nedunda griausmingi patrankų šūviai. 
Niekur nematyti nė plevėsuojančių vėliavų. Tik vieno neturto ir šalčio 
lydimas atėjo Jis į pasaulį. „Jis atėjo pas save, bet savieji Jo nepriėmė” 
(Jon. 1, 11).

Kodėl taip viskas įvyksta? Taip Kristus nori. Jis ateina į šį pa
saulį vien meilės vedinas. Varge gimsta, persekiojimus ir trūkumus ken
čia, visą laiką neturtingas pasilieka — vien tik iš meilės.

Melskime Kūdikėlį patvaros ir meilės mūsų Vadams ir tikėjimo 
broliams. Melskimės taip pat ir už priešus, nes Tas Kūdikėlis mokė mel
stis ir už juos. Būkime drąsūs, bet ir kartu nusižeminę. Būkime tos Kri
staus ramybės nešėjai, kurios taip labai trūksta mūsų laikams.

J. Kukta, S. J.
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BERNELIŲ MIŠIOS
Leonardas Andriekus

Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego —
Į Bernelių mišias Tu šauki.
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda, 
Ne žvaigždė mus prikėlė iš miego.
Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego,
Skamba žemė jauki
Mūsų žingsniais,
Angelų giesmėmis
Ir žvaigždėm lyg sidabro varpeliais.

(Iš poezijos rinkinio "Saulė Kryžiuose")

šv. Kalėdų nuotaikai
* Tavo džiaugsmas bus tiek didelis, kiek tu šių šven

čių metu padarysi gerų darbelių.
* Daug gerų berniukų pasaulyje gimė ir gimsta, bet 

tik vienas iš jų buvo Dievas.
* Tavo šeima yra tikrosios meilės pasaulis. Gerbk 

ją labiausiai, aukokis jai daugiausia.
Kai sėsi prie sotaus švenčių stalo, prisimink, kad 
kur nors tokie patys žmonės viso to neturi.

* Ne gausios dovanos, bet širdies ramybė tave pada
rys laimingu.

* Prisimink, kad tavo įstatai ir įsakymai jokių atos
togų tau nesuteikia.

* Nenutolink nuo savęs jau ir taip toli esančią tė
vynę. Artėk prie jos pilnutiniu lietuvišku gyve
nimu.

Vienišas Vanagas
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Linkėjimai
Naujųjų Metų išvakarėse

/lauįi i/Ketai

Nėra ko čia verkti, Naujuosius Metus sutinkant. 
Mat, vis viltis, kad gal geresni bus. Visi linkime vie
nas kitam dar geresnių, dar laimingesnių, tartum 
praėję jau tokie blogi būtų buvę. Bet žmogui gi nie
kad nieko neužteko. Kad ir viso ko jis turėjo, viskuo 
buvo patenkintas, vistiek ateinantiems metams nore j 
tų dar ko nors nepaprasto, ko dar nematyto, neregė
to, kas ji nudžiugintų, kas jam dar labiau patiktų. 
Nėra galo norams. O kadangi žmogus vis ko nors 
trokšta ir trokšta, tai kaip gi nelinkėsi bičiuliui to ir 
to. Na, daugiausia Įpratę linkėti LAIMUS. O ta lai
mė, vargšelė, ne visų vienodai suprantama. Vieniems 
laimė — turtas, kitiems laimė — malonumai, 
tretiems — linksmybės. Kiekvienas išgirdęs jam 
skirtus linkėjimo žodžius, tuoj sau prisitaiko žodį 
“laimė", visiškai pagal tuometinius reikalavimus, tar
tum toji laimė būtų jo tarnaitė, pasiruošusi su ištar
tais žodžiais pradėti ištikimai tarnauti.

Mes, skautai-tės, mokomės, kad laimė yra daryti 
gera kitam. Jei kas Naujųjų Metų proga tau, sese, 
broli, linki laimės, pamąstyk. Galvok apie ją sa
vąja, skautiška prasme. Ir ar nepasijusi tu tada stip
resnis, kai šitaip suprastą laimę patirsi? s. C.

MŪSŲ VYTIS — skautiškos minties žurnalas, kartu su priedu.skautų vadovams BUDŽIU. Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Susipažinimui du numeriai siunčiami nemokamai. Rašyti: A. Dundzila, 2609 W. 69 Str., Chicago, 29, Ill. USA. MIE LOSIOMS-SIE MS VIENETŲ vadovams1961-62 metų "Sk.Aido" vajus pradėtas š.m. lapkričio mėn. 16 d. Daugelis vienetų vadovų jau pranešė SA ’ Administracijai, kas pas juos vajų vykdys. Kai kurie vajaus vykdytojai jau atsiuntė užsakymus ir pinigus, bet ... daryta tokių vietovių, iš kur joks atgarsis dar neatėjo. Nesinorėtų tikėti, kad vajaus taisyklės tylinčių vadovų nepasiekė ar jie būtų su taisyklių terminais dar nesusipažinę ...Mieloji-sis vadove, jei kurios nors priežastys neleido iki šiol Administracijai parašyti nors trumpo laiškelio, padaryki tatai dabar. "Sk. Aidą" užsakyti ar "SK. ALDO" REIKALU PARAŠYTI NIEKAD NEVĖLU.Jau kelinti metai, kai daugelis mielų sesių ir brolių "Sk.Aidą", dažniausiai kaip Kalėdinę dovanėlę, užsako savo vienminčiams į Vokietiją, Italiją ir kt. Reiktų šią gražią tradiciją palaikyti ir toliau. Mielieji vadovai turėtų priminti apie tai savo vienetų nariams.Administracija labai nori, kad siunčiamas "Sk. Aidas" laiku ir tinkamu adresu pasiektų skaitytojus. Vadovų ir platintojų pareiga priminti skaitytojams, kad su užsakymais nesivėluotų ir, kai tik adresas pasikeičia ar "Sk. Aidas" neateina, tuojau praneštų Administracijai.Yra gerai žinoma, kad vienetų vadovai turi visą eilę ir svarbių darbų. Tačiau "SA" platinimo metu, t.y. per visą vajaus laiką, vienetų vadovai turėtų į "Sk. Aidą"atkreipti ypatingą dėmesį. Mūsų Sąjungos organo egzistencija reikalauja, KAD JIS BŪTŲ SKAITOMAS IR PRENUMERUOJAMAS KIEKVIENO S-GOS NARIO !Administracija tiki, kad visi vienetų vadovai bus geriausi jos talkininkai.Budėkime ! Jūsų s. L. Eimantas, "SA" Administratorius3

5



Šv.Kalėdų sulaukus ir Naujųjų 1962 mt. angoje sustojus, visus mieluosius "Skautų Aido" skaitytojus 
bendradarbius, platintojus nuoširdžiai sveikina

"Skautų Aidas'

Nuėjo namo
Virš New Yorko dar vis neprasisklaido gedulo de

besys. Sueigose liūdna ir nejauku, nes savo tarpe ne
beturime visų mylimos sesės ir sumanios vadovės. 
Tautinių šokių repeticijose pasigendame linksmos šo
kėjos ir draugės Kolegijoje nebematyti giedraus jos 
veido, negirdėti linksmo juoko — netekome v. s. v. 
si. Juditos Audėnaitės. Šių metų rugsėjo mėn. 11 d., 
grįždama iš “Santaros” stovyklos, ji tragiškai žuvo 
automobilio nelaimėje. Per porą valandų ši baisi ži
nia pasiekė New Yorką, skaudžiai paliesdama ne tik 
artimuosius, ne tik mūsų skautišką šeimą, bet ir kiek
vieną lietuvį.

Sesė Judita gimė prieš 18 metų, kovo 17 d., Kau
ne. Taip kaip ir daugelis iš mūsų, ji karo audrų iš- 

a.a. Indrė Judita Audėnaitė blokšta kartu su tėveliais ir seserimi Daiva, atsirado 
(1943.3.17 - 1961.9.11) JAV. Mylėdama gimtąjį kraštą, jo papročius, muzi

ką, šokius ir dainą, Judita aktyviai reiškėsi lietuviš
ko jaunimo tarpe. Pavyzdingai baigė Brooklyno šeš-

Paskutinis 
sudie...
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tadieninę Maironio vardo mokyklą, priklausė vietos 
tautinių šokių grupei, kur dažnai Juditai tekdavo ne 
vien tik šokti, bet ir palydėti pianinu. Pradėjusi stu
dijuoti, aktyviai įsijungė į Studentų Sąjungą ir N. Y. 
skyriaus valdyboje ėjo sekretorės pareigas.

Judita buvo žinoma ir amerikiečių visuomenei. 
Lankydama Franklin K. Lane gimnaziją, turėjo 
aukščiausią vidurkį moksle ir vadovavo “Arista” mer
gaičių garbės organizacijai. Baigusi gimnaziją su ap
dovanojimais įstojo į Queens kolegiją, kurioje vėl sa
vo darbštumu ir gerais pažymiais stebino ne tik lie
tuvius, bet ir kitataučius.

Skautauti pradėjo nuo pat jaunų dienų paukšty
čių eilėse. Tapusi vyr. skaute Judita ilgesnį laiką dir
bo su paukštyčių draugove, vėliau kaip pavyzdinga 
ir sumani vadovė, buvo paskirta skaučių “Birutės"’ 
draugovės draugininke. Deja, šiose pareigose jai te
buvo lemta išbūti tik pusę metų. Kiekvienoj stovyk
loj skambėjo jos juokas ir dainos, daug laužų ji pra
leido su mumis... Ne tik New Yorko, bet ir visų 
sesę Juditą pažinojusių skautų ir skaučių širdyse pa
liks mielas ir gilus prisiminimas. Ilgai mes ją minė
sime kaip darbštumo, linksmumo ir skautiškos dva
sios pavyzdį.

Skautės, skautai ir būriai žmonių palydėjo ją į 
amžino poilsio vietą. Karstą nešė broliai vyčiai. Gė
lės tarsi žydinti jūra, supos, lingavo. Verkė visi, net 
ii- dangūs ašarojo, įsijungdamas į bendrą liūdėsi. Ne
laimė atėmė “Neringos” tuntui pažangią vadovę, my
limą sesę, gerą draugę. Lietuvių bendruomenė nete
ko pavyzdingos narės, puikios lietuvaitės. Tebūna 
jai lengva ši svetimoji žemė.

Ramunė ir Giedrė

I Didžiulio liūdesio valandoje

| vyr. sk. RAMUTEI BARTYTEI - LORA
ir seimai, jos mylimam vyrui mirus, gilią užuo
jautą reiškia

Elizabetho Palangos 
Vietiniu kija

SKAITYTOJU DĖMESIUI

Remiantis "Skautų Aido" redakcijos ir administra
cijos posėdžio nutarimu, pirmasis 1962 mt. "Skautų 
Aido" dvigubas sausio-vasario mėn. numeris bus iš
spausdintas SAUSIO MĖN. PABAIGOJE ir siuntinėjamas 
tiems skaitytojams, kurie jau bus užsiprenumeravę 
laikraštį ateinantiems 1962 mt. Tat kviečiame laikraštį 
prenumeruoti NEATIDĖLIOJANT. Tuo pagreitinsime 
naujųjų prenumeratorių sąrašų sudarymą ir palengvin
sime ekspedijavimo darbą.

"Skautų Aido" platinimo vajus jau pradėtas. Kam 
neparanku vietovėse susirišti su platintojais - siųskite 
prenumeratas tiesiog administracijai šiuo adresu: 
MR. L. EIMANTAS, 91 KING EDWARD AVE., LONDON, 
ONT. Prenumeratos kaina metams $3.00.

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

Taip mes žygiavom Lietuvoj
( atsiminimai)
v. s. J.BULOTA

Keliais atvejais jau esu rašęs apie vyčių kūrimąsi - 
gyvenimą Lietuvoj. Dabar vėl, paprašytas brolio s. 
O. Gešvento parašyti “Skautų Aido,, skautų-vyčių 
skyriui iš mūsų skautų-vyčių šakos praeities, mėgin
siu nors trumpai prisiminti ką pats pergyvenau. Ne
žinau dar nei kiek, nei kada parašysiu, ar sustosiu.

Skautauti pradėjau Utenoj 1922 metais. Kitais me
tais vyresniųjų klasių mokiniai Utenoje sudarė “Ro- 
verių”, vėliau pavadintų skautų-vyčių būrį, kuris ir 
vadovavo mums, jaunesniems, gana didelei skautų 
"Basanavičiaus” draugovei. Aš gi, išlaikęs visų pa
tyrimo laipsnių egzaminus, 1924-25 metais vadova
vau trims vilkiukų būreliams-draugovei, t. y. buvau 
senuoju vilku. Viename būrelyje buvo labai malo
nus ir atidus vilkiukas — dabartinis v. s. Bronius 
Kviklys. Berods, 1924 metais per Jungines buvau pa
keltas skiltininku ir išrinktas atstovauti uteniškius 
būsimoje bendroje Panevėžio tunto stovykloje 1925 
metais. Deja, ta stovykla neįvyko, o aš, baigęs 4-ias 
klases, nuvykau Kaunan ir ten, sėkmingai išlaikęs 
konkursinius egzaminus, įstojau į Aukšt. Technikos 
Mokyklą. Daug darbo, tolimam miesto pakraštyje 
butas, pragyvenimo klausimas, mano skautavimą 
sustabdė iki 1928 metų žiemos.

(nukelta į 7 psl.)

Atsiminimų autorius v. s. J. Bulota (dešinėje) Lietuvos karininko uni
formoje su savo broliu, studentu Kaune.
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Skautija Pasaulio
Pašto 2 enkluoseSkyr. tvarko ps. R. Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr. .Waterbury 8,Conn.

. 5. Tarptautinis skautų 
slidininkų sąskrydis — 1956 m.Šis skautų slidininkų sąskrydis įvyko Murau vietovėje, tikslu paminėti 10 metų Austrijos skautavimo

SKAUTIŠKASIS VOKŲ 
ANTSPAUDAVIMAS 

AUSTRIJOJESkautiškasis vokų antspaudavimas Austrijoje sudaro savotišką Austrijos skautų organizacijos istoriją. Pažvelgę^ į šiuos specialiai tam tikslui paruoštus antspaudus, mes matome, kad: —
1. Šv. Jurgio vienetų 

jubiliejaus — 1936 m.Švenčiant 10 metų Austrų katalikų šv. Jurgio vienetų sukaktį ir 25 metų sukaktį katalikų skautų vienetų, 1936 metais liepos mėn. 17-25 d.d. Laxenburg pilies parke buvo surengta stovykla, kurioje dalyvavo 3.000 skautų, atstovaudami 12 valstybių. Stovykloje, vienoje palapinėje
JUBlUUMSLAGER 

O€S OSTERR. 
PFAOFINOERKORPS 

„ST. GEORG” 
UXtWUM,U UI 36

buvo įrengtas paštas, kuriame šiuo antspaudu buvo antspauduojami visi laiškai, siunčiami iš stovyklos pašto. Šiame antspaude yra matoma skautiškoji lelija ant gyvybės gelbėjimo kryžiaus. Šis ženklas yra oficialus Austrijos šv. Jurgio skautų ženklas.
2. 25 metų jubiliejaus 

paroda — 1937 m.Austrijos skautų 25 metų jubiliejui paminėti 1937 metais lapkričio 18 d. Vienoje, dailininkų draugijos “Hagenbund” patalpose buvo surengta tarptautinė paroda, kurioje dalyvavo 6 valstybės. Specialiai tam tikslui paruoštas antspaudas buvo pap

rastas, apvalus, kasdieninio vartojimo antspaudas, kuris buvo antras ir paskutinis Pirmosios Austrijos Respublikos. Juo buvo antspauduojami laiškai specialiai salės kampe įrengtame pašto skyriuje. Dėl nacių agresijos ir bombardavimo, šių dviejų pavyzdžių antspauduotų vokų yra išlikę labai mažas skaičius.

3. Fuerstenfeld — 1948 m.Šis antspaudas atžymėjo 20 metų sukaktį Fuerstenfeld’o vieneto. (1948 m. liepos mėn. 7 d.) Austrijos Skautų Organizacijos nutarimu vientisinė veikla bus skaitoma nuo originalios įsisteigimo dienos tik tada, kada minimas vienetas bus vėl suorganizuotas tuojau pat po Austrijos išsilaisvinimo. Fuerstenfeld’o vienetas buvo įsteigtas 1928 m. ir vėl naujai

susiorganizavo, vadovaujamas savo senojo vadovo, kuris dabar yra to miesto burmistras ir vietos Žemės Ūkio Departamento galva. Šis antspaudas buvo oficialiai pripažintas valstybės pašto departamento. Antspaude matome miesto herbą su skautiška lelija ant viršaus. Šis antspaudas tebuvo panaudotas tik vieną dieną, liepos mėn. 11 d.
4. 7-toji Pasaulinė Stovykla • 1951 m.1951 m. rugpiūčio mėn. 3 -10 d.d. Bad Ischl įvyko 7-toji Pasaulinė Stovykla, kurioje 15.000 skautų, atsto-

TamISree
19 51

3. VIII.1951 
BAD ISCHL 
OSTERREICH

vavo 73 valstybes. Stovyklos vardu parinkta “Paprastumas”. Tam atžymėti buvo išleistas specialus pašto ženklas ir antspaudas su stovyklos ženklu — žydų arfa. (Senovės austrų muzikinis instrumentas). Ši stovykla buvo dideliu Austrijos skautų pasididžiavimu, žinant, kad Austrija dar tik buvo pradėjusi gydyti karo žaizdas ir, be to, ant savo pečių nešė alijantų okupaciją.

atbudimą. Austrijos valstybinė pašto įstaiga įrengė specialiai tam tikslui skirtą‘langą Murau pašto įstaigoje. Šiuo antspaudu buvo antspauduojami laiškai 1956 m. vasario mėn. 18-19 d.d.
6. 45 metų skautavimo sukaktisTam tikslui Austrijos skautų buvo suruošta paroda Vienoje, Valstybinės Spaustuvės rūmuose 1956 m. balandžio mėn. 22-30 d.d. Šis spe

cialus antspaudas buvo naudojamas atskirai įrengtame pašto skyriuje. Balandžio 30 d. — paskutinę parodos dieną, laiškai buvo antspauduojami sunkvežimyje.
7. 1957 m. auksinis pasaulio 

skautijos jubiliejusAustrijos skautų organizacija nepripažinta Tarptautinio Skautų Biuro, surengė stovyklą pagerbimui 50-ties metų, auksinio skautų jubiliejaus (1957.6.23). Šis antspaudas
cn.o, A <2- \t *f» W

* 'Šį/&-WIEN101 .<£/

buvo panaudotas tik vieną dieną, antspauduojant stovyklą paliekančius laiškus.6
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8. “Pašto Ženklo” diena — 1957 m.
Kiekvienais metais Austrijos fila

telistų sąjunga ruošia vadinamą 
“pašto ženklo” dieną. 1957 m. to

kia diena buvo suruošta, panaudo
jant skautišką antspaudą. Šis specia
lus antspaudas buvo naudojamas 
lapkričio mėn. 30 iki gruodžio mėn. 
2 d.

10. Feldkirch, Vorarberg — 1960 m.
Feldkirch ’eno skautų vienetas mi

nėjo savo 30-ties metų gyvavimo su
kakti, surengdami skautiškų pašto 
ženklų parodą miesto rotušėje. Tam 
tikslui buvo paruoštas specialus ant

spaudas ir specialūs pirmos dienos 
vokai su Schattenburg pilies vaiz
du. Tokių vokų su minimu antspau
du viso buvo užantspauduota 15.760.

9. Antras tarptautinis skautų 
slidininkų sąskrydis

Įvyko Insbruck’e - Tyrelyje, vasa
rio mėn. 19-20 d.d. 1958 m. Specia
lus to sąskrydžio pašto antspaudas

buvo vartojamas Innsbruck’o pašto 
įstaigoje. Šiame sąskrydyje dalyva
vo 6 tautybės. Antspaudo piešiniu 
buvo paimta snaigė su skautiška le
lija.

11. Jubiliejinė paroda — 1960 m.
Švęsdami savo 50-ties metų auksi

nį jubiliejų, Austrijos skautai su

rengė skautiškų pašto ženklų paro
dą, Valstybinės Spaustuvės rūmuo
se — Vienoje. Parodos atidarymo 
dieną, 1960 m. balandžio mėn. 16 d., 
specialiai įrengtame pašto skyriuje 
minimas antspaudas buvo panaudo
tas. Suvenyrinės kortelės, paruoštos 
pačių skautų, turėjo tą pačią ant
spaudo kopiją, kuri buvo atspausta 
žalios spalvos ant geltonos kortelės. 
Pašto atžymėjimai buvo daromi juo
dos spalvos.

12. Favoriten — Sukaktuvės 
1961 m.

Favoriten — Vienos priemiestyje, 
darbininkų kvartale, prieš 50 metų 
įsisteigė pirmieji Austrijos skautai. 
1961 metais, balandžio mėn. 23 die
ną, pirmasis Austrijos skautų, šv. 
Jurgio vienetas šventė savo 50-ties 
metų sukaktuves. Parado metu da
lyvavo 3.000 Vienos skautų. Vienos 
paštas įrengė savo skyrių to vieneto

būkle, ir specialus, žalios spalvos 
antspaudas buvo naudojamas ant vi
sų siunčiamų laiškų. Minimas pašto 
skyrius veikė tik nuo 8 vai. ryto iki 
pietų. Priedo dar buvo išleistos spe
cialios atvirutės su tuo pačiu ant
spaudu.

TAIP MES ... (atkelta iš 5 psl.)
Tuo laiku, 1927-28 metais, susikūrė Aukštesnioje 

Technikos Mokykloje skautų skiltis, kurioje buvo 
daugiausia 1-mo ii- 2-ro kurso mokiniai, buvę skau
tai. Nebeatsimenu ar pakviestas, ar iš skelbimo, ir 
aš dalyvavau gal poroje tų skautų sueigų. Aš tada 
buvau baigęs 3-jį kursų. Vėliau išgirdau, kad toje 
skiltyje Įvyko kaž koks nemalonumas, ir ji iš viso už
sidarė.

1928 metų rudenį aš, būdamas 4-tame kurse su 
pilna stipendija (80 litų) ir visus kursus baigęs be 
trejetukų, pasitariau su direktoriumi, vėliau prof. 
J. Grauroku, dabar tebegyvenančiu Clevelande, 
USA. Išsiaškinome tuos skautų įvykius, ir jis man 
leido atkurti skautus Aukštesnioje Technikos Mo
kykloje.

Į pirmą mano kvietimo-skelbimo sueigą susirinko 
netoli 20 iš visų 4-rių pirmųjų kursų. Sueigai buvau 
pasiruošęs pavyzdingai ir ją sėkmingai vedžiau. Pa
dariau trumpą skautijos apžvalgą, paaiškinau jos 
prasmę ir reikšmę, užtikrinau direktoriaus paramą. 
Pravedžiau žaidimus, užtraukėm keletą dainelių. Vi
sų bendra nuomonė buvo steigti skautų-vyčių bū
relį. Padarėm įstojančių sąrašą, pakalbėjom apie pro

gramą, ateities veiklą ir šiaip turėjom visi pasišne
kėti. Baigiant išsirinkom būrelio vadą. Beveik vien
balsiai jie pasisakė ii' paprašė, kad aš ir toliau būre
liui vadovaučiau. Antras daugiausia balsų gavęs bu
vo psl. Stepas J., šiuo metu neseniai grįžęs po dau
gelio metų tremties ir apsigyveno Kaune. Aš jį pasi
kviečiau būrelio pavaduotoju. Vėliau man su juo la
bai sekėsi veikti, ir mes iki šių dienų likom artimi 
draugai-broliai. Tik prieš porą metų sužinojau, kad 
Stepienė J. yra torontiškio ps. VI. Rušo sesuo, su 
kuriuo mes irgi dar iš Lietuvos skautavimo laikų 
pažįstami ir artimi prieteliai. Pagaliau Ed. Kara- 
nausko (dabar Kolumbijoje, Bogotoje, gyvenančio 
ir Romoje gavusio architekto inž. daktaro diplomą) 
pasiūlyti, būrelio patronu išsirinkome inž. Petrą Vi
leišį ir vėliau vadinomės vileišiečiai.

Kiekvienoje sueigoje skubiai ir stropiai besiruoš
dami išeiti vyčiavimo programą, kartu ieškojome ir 
būdų, kuo mes galėtume būti naudingi skautijai ir 
tėvynei. Pirmutinis mūsų tikslas buvo, tai patiems 
išsilavinti ir sugebėti būti gerais skiltininkais ir bū
relio vadais, dėlto iš eilės kiekvienas pasiruošdavo 
ir vadovaudavo sueigai. Greit mes įvykdėm pirmą 
užsibrėžtą tikslą. Didžioji pirmųjų, kaip mes vėliau
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Klaipėda ir Palanga
Lordas Baden-Powell ir Lady Baden-Powell 

su būriu anglų skautininkių ir skautininkų lai
vu Calgaric 1933 m. lankėsi Skandinavijos ir 
Pabaltijo kraštuose.

Vėliau Girl Guides Association Londone iš
leido "The Cruise of the CALGARIC", Au
gust 12th-29th 1933 by Rose Kerr, Inter
national Commissioner.

Čia duodame ištraukų, aprašančių jų apsi
lankymų Lietuvoje. (Red.)

Dancige prie mūsų prisijungė skautininkai majo
ras Valusis ir Masiulytė, kurie buvo siųsti praleisti 
naktį laive ir aptarti su mumis planus sekančiai die
nai.

Kai rugpiūčio 17 d., ketvirtadienio rytą, pasiekėm 
Klaipėdą į mūsų laivą atvyko šefo pavaduotojas dr. 
J. Alekna, vyriausias skautininkas pulk. J. Šarauskas, 
Skaučių Seserijos vadė Sofija Čiurlionienė, vyr. s-kė 
Elena Barčiauskaitė ir kitos skautininkės bei skau
tininkai.

Lietuvos skautininkų uniforma beveik tokia pat, 
kaip ir kitų, bet jų skautės dėvi haki spalvos bliūze- 
les ir geltonus kaklaraiščius, o paukštytės tamsiai mė
lynas su raudonais kaklaraiščiais.

Mes palikome laivą Klaipėdoje apie 10 vai. ryto. 
Mūsų apsilankymui pagerbti vyriausybė paskelbė 

tą dieną nedarbo diena. Pakrantėje buvo susirinkę 
daug žmonių. Priešakyje buvo išsirikiavę Lietuvos 
skautai ir skautės su vėliavomis pagerbti skautų įkū
rėją Lordą Baden-Powell. Jų disciplina buvo pavyz
dinga.

Mus pasitiko skautės vertėjos. Jos turėjo priseg
tas korteles: raudonomis raidėmis “Speaks English”, 
geltonomis “Spricht Deutsch”. Kiekvienas gavome 
kortelę su kryžmai sudėtomis Lietuvos ir Britanijos 
vėliavėlėmis, kuriose buvo pažymėti autobusų nume
riai.

Sėdome į laukiančius autobusus ir vykome į Palan
gą, Lietuvos žymiausią pajūrio vasarvietę. Važiavo
me 12 mylių pro miežių ir bulvių laukus, kol pa
siekėm pušyną, kuriame buvo skautų stovykla.

Tuo laiku, kai britų skautininkai apžiūrinėjo sto
vyklą, vadovai ir jų palydovai buvo nuvežti prie Pa
langos miestelio ribų. Ten jų laukė puošnūs vartai. 
Svečius pasitiko Palangos burmistras, malonus seny
vas ponas su balta barzda. Imperialistiniais caro lai
kais jis ilgus metus gyveno tremtyje J.A.V. (Dr. Jo
nas Šliupas. Red.) Jis tarė trumpą sveikinimo žodį 
puikia anglų kalba ir pakvietė lordą Baden-Powell 
atidaryti jo vardo gatvę. Lordas Baden- Powell pa
dėkojo už pareikštą jam garbę ir perkirpo kaspiną. 
Prisiminimui jam buVo įteiktas puikus gintaro mode
lis.

Lordas Baden-Powell ir Lady Baden-Powell 
1933 mt. sutinkami Palangoje. Miesto bur
mistras J. Šliūpas (x) įteikia svečiams do
vaną.

vadinom senųjų vileišiečių dauguma Kauno tuntuo
se perėmė vadovauti įvairiose gimnazijose skautų 
skiltims ir vėliau draugovėms. Antras tikslas buvo 
patiems sau padėti, t. y. gabesni ar vyresnių klasių 
mokiniai padėdavo silpnesniems — išaiškindami 
braižinius, techniką ir 1.1. Labai pakilo mūsų pres
tižas pedagogų tarpe, ir visokiausiomis progomis 
mokykla mus kviesdavosi pagalbon.

(tąsa kitame numeryje)
8

Po to buvome pakviesti užkandžių ir trumpo poil
sio į grafo Tiškevičiaus rūmus. Iš ten Lordas Baden- 
Powell ir Lady Baden-Powell su palydovais vyko pas 
Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną, jų vilon 
Palangoje. Antanas Smetona yra Lietuvos Skautų 
S-gos Šefas. Jo žentas majoras Valusis dirba užsienių 
skyriuje.
Vizitas buvo trumpas. Prie vilos laukė vežimai. Pre
zidentas ir Lordas Baden-Powell važiavo pirmu, La
dy Baden-Powell ir Ponia Smetonienė sekančiu. Po
riniai arkliai bėgo ristele per smėlio kopas be garso,
o toliau pačiu Baltijos krantu.
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Palikę vežimus visi suėjome i pakrantėje pastaty
tą, frontu j jūrą, tribūną. Ten radome jau britų skau
tininkus ir skautininkes jiems skirtose vietose. Lietu
vos skautai ir skautės (virš 2.000) buvo išsirikiavę 
pakrantėje nugaromis į jūrą.

Prieš pat tribūną buvo kariškas orkestras. Trimi
tui davus ženklą, vilkiukai ir paukštytės su šūkiais 
subėgo ir sudarė pusratį. Kiekvienas jų turėjo vėlia
vėlę — pirmoji grupė raudonas, antroji žalias, tre
čioji geltonas — lietuvių tautinės vėliavos spalvas. 
Vėl pasigirdo trimitas, ir skautų vėliavnešiai rikiavo
si užpakaly jaunesniųjų skautų. Išgirdę trečią tri
mito garsą, akimis sekėm nepamirštamą vaizdą — 
šimtai skaučių iš kairės ir šimtai skautų iš dešinės 
krykštaudami, sveikinimo šūkiais šaukdami, kenures 
ore mėtydami, skubėjo užimti savo vietas. Paskiau
siai per vidurį, ramiu žingsniu atėjo būrys vyresnio 
amžiaus skaučių, gražių merginų, pasipuošusių tau
tiniais drabužiais, kuriuos vilkėjo su gracija ir oru
mu. Kiekviena turėjo gintarinius karolius iš savo pa
jūrio.

Šis didžiulis skautiškas būrys sudarė pasagos for
mą, kurią puošė tautinės vėliavos ir teikė gyvumo bei 
grožio bendram vaizdui.

Foną sudarė pilkai mėlynos Baltijos jūros beribė, 
beveik skalaudama skaučių ir skautų kulnis ir i abi 
puses, kiek akis gali siekti, išsitiesusi balto smėlio 
kopų juosta.

Lietuvos ir Didž. Britanijos vėliavos buvo pakel
tos ir sugiedoti abiejų kraštų himnai. Mes buvome 
nepaprastai sujaudinti, kad Lietuvos vaikai pasirū
pino išmokti visus tris posmus “God Save the King” 
ir giedojo geriau negu daugelis iš mūsų. Tai buvo 
graudenantis momentas, ir daug kas iš mūsų jautėsi 
giliau sujaudintas mūsų pačių himno, negu bet kada 
anksčiau.

Prezidentas prabilo puikiais, paprastais žodžiais, 
kuriuos mums išvertė p-lė Avietėnaitė, skaučių už
sienių skyriaus atstovė. Prezidentas išreiškė savo tau-

Buvęs Lietuvos Skautų Šefas ir Respublikos Prezidentas A.Smetona su 
lordu Baden-Poweliu Palangoje. Dešinėje buvęs Brolijos vadas v.s. 
pulk. J. Šarauskas.

tos pasididžiavimą, kad po šimtmečių priespaudos 
tauta vėl tapo laisva. Savo krašto meilė, kalbėjo jis, 
yra puikiausias ir kilniausias dalykas, kol ji nepasi
daro agresyvi. Žmonės turi išmokti gerbti kitus kraš
tus, kadangi savasis mums yra taip brangus. Senoje 
lietuviškoje pasakoje sakoma, kad kadaise piratai 
teriojo kraštą, sunaikindami visa, kas auga, nepaste
bėdami kuklios lelijos, tautinės gėlės. Taip ir lietuvių 
tautos dvasia liko nepastebėta ir išliko gyva, ir gali 
dabar laisvai klestėti.

Sekė Lordo Baden-Powell ir Lady Baden-Powell 
kalbos išverstos i lietuvių kalbą. Tada Prezidentas 
įteikė Lordui Baden-Powell Gedimino ordiną. Jis 
taip pat apdovanojo Lady Baden-Powell ir ponią 
Marh Kerr augščiausio laipsnio skautiškais ordinais. 
Kiekvienas štabo narys gavo skautės ar skauto gin
tarinį ženklelį. Kiekvienas britų skautininkas ir skau
tininke gavo specialų, ta proga išleistą medalį, su te
kančios saulės emblema, data ir Prezidento bei Pa
saulio skautų įkūrėjo inicialais.

Tuo metu skautės ir skautai išsirikiavo ir, orkes
tro garsų lydimi, saliutuodami žygiavo pro augštuo- 
sius svečius tribūnoje.

Tuo momentu Lady Baden-Powell atėjo mintis ir 
tyliai paklausė: “Ar negalėtų britai taip pat žygiuoti 
kartu?” Per porą minučių pulkininkas Murray ir po
nia Jonson Potts sutvarkė skautininkų eiles ir buvo 
pasiruošę sekti rikiuotėje lietuvių skautus. Geros mu
zikos taktas padėjo nugalėti žygiavimo sunkumus 
per smėlį. Lietuviai buvo sužavėti ir entuziastiškai 
priėmė mūsų žestą. Prezidentas buvo sujaudintas. 
Prieš rašant šias eilutes jau esame gavę Lietuvos 
Skautų Sąjungos padėkos laišką mūsų skautininkams 
už “magnifique defile” Lietuvos Prezidento akivaiz
doje.

(bus daugiau)

KĘSTUTĖNŲ DAINA
(D. L.K. Kęstučio d-vės, Sydney, tradicinė)

Žodžiai: ps. B. Žalio 
Gaida kaip "Austa aušrelė"...

Kai Kęstučio vyrai žygin išžygiuos 
Juoksis žalios liepos Nemuno krantuos. 
Kęstutėnai, broliai, ei, valio, valio, 
Sykiu mes sugrįšim tėviškėn žalion !

Vysim piktą priešą iš gimtų laukų, 
Raudonuos padangės nuo kovos gaisrų. 
Kęstutėnai, broliai ...

Žirgai mūsų eiklūs, taiklūs šautuvai, 
Už tave, tėvyne, žūsime linksmai. 
Kęstutėnai .. .

Virš tėvynės kalvų, girių, ežerų, 
Vėl plevens trispalvė vėjuj vakarų. 
Kęstutėnai ...
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Karalaitė Eglutė
(pasaka)

Tolimoj šalyj gyveno karalius ir karalienė ir valdė 
didelius žemės plotus ir turtus, kurių niekas suskai
čiuoti negalėjo. Karalius buvo labai geras ir visiems 
nuolankus žmogus, bet karalienė išdidi ir labai gra
ži. Ji visada vaikščiodavo auksais apsirengusi, visa
da galvų iškėlusi ir i nieką nepažiūrėdavo. Mažai 
ji su kuo ir kalbėdavo, tik turėjo vieną seną burti
ninkę, kuri jos atetį spėdavo, jai galvoti padėdavo, 
nes pati karalienė galvoti nemėgo.

Kartą karalienė pasišaukė burtininkę ir tarė:
— Sapnavau, kad Dievas atsiųs mums mažą mer

gytę, kuri bus šios plačios šalies karalienė. Sakyk, 
ką daryti, kad ji būtų dar gražesnė, negu aš esu?

Burtininkė, valandėlę pagalvojusi, atsakė:
— Šviesiausioji mano karaliene, jei tu nori, kad 

Dievulis siųstų tau gražią dukrytę, gražiausią visa
me pasaulyje, skaisčią kaip lelijos žiedą ir liekną 
kaip ežero nendrė, Kalėdų naktį nueik viena į miš
ką, susirask savo ūgio eglutę, nukirsk visas jos šakas, 
šakeles, jas parsinešk namo, sudegink ir pelenus iš-

Smagu pozuoti, o mes tai mėgstame ... Hartfordas
Nuotr. B.Šimanskienės

10

barstyk visuose šios pilies takuose. Tik žiūrėk, kad 
kirsdama nepaliktum nė vienos šakelės. Jei paliksi, 
tavo dukrelė gims kuprota ir labai negraži.

Reikia atidžiai sekti, ką sesė Marytė taip įdomiai aiškina. Hartfordas.
Nuotr. B. Šimąnskienės

Kalėdų naktį, kai visi pilies gyventojai miegojo, 
karalienė slapta išėjo pro sodo vartus į mišką. Snie
go buvo labai daug, ir karalienė klampojo per pus
nis, o jos apdaras nuo šalčio buvo ledu pavirtęs. Sun
kiai ji vilko koją už kojos, ir miškas atrodė jau visai 
čia pat, bet vis jo niekaip prieiti negalėjo, nes buvo 
jau labai pavargusi. “Daugiau nebeištversiu”, — gal
vojo suniurusi karalienė ir taip norėjo jau nors va
landėlę išsitiesti ir pailsėti. Bet kai tik prisiminė bur
tininkės žodžius “Tavo dukrelė gims kuprota ir la
bai negraži” — ji iš visų paskutiniųjų jėgų brido sa
vo keliu toliau.

Pagaliau ji pasiekė mišką ir susirado eglutę. Ji vie
niša augo mažoje aikštelėje ir buvo tiesi, gražutė. 
Išsitraukusi sidabrinį kirvuką, karalienė pradėjo kirs
ti jos šakeles. Kirto visas — dideles ir pačias mažiau
sias, kad nė vienos neliktų. Darė viską, kaip burti
ninkė jai buvo liepusi. Nors jau jėgų mažai beturėjo,

12



Sesė Marytė neturi daug vargo priimti drausmingos paukštytės raporto. 
Hartfordas. Nuotr. B.Šimanskienės

bet nugenėjusi eglutę, pasiėmė po pažastim didelį 
glėbį šakelių ir nešė jį Į pilį. Išėjus iš miško, staiga 
pakilo didelė audra. Sniegą nešė pažeme vilnimis, su
ko į orą sūkuriais, vėjas švilpė, viskas aplinkui ūžė 
ir kaukė. Dangus su žeme maišėsi, ir karalienė griū
dama, keldamasi klampojo, vilko koją už kojos, visa 
pastyrusi nuo šalčio ir vėjo, ir dideli garo kamuo
liai prieš jos gražų veidą stingo ir šalo.

Po vargingiausios kelionės vos vos karalienė pa
siekė savo pilį ir, pro vartelius įžengusi, susmuko.

Atsipeikėjusi viską ji padarė, kas burtininkės buvo 
sakyta: sudegino eglišakius ir pelenus išbarstė vi
suose pilies takuose, takeliuose. Tada ji nuėjo į savo 
kambarį ir užmigo kietu miegu. Miegojo tris dienas 
ir tris naktis.

Ketvirtą dieną gimė karalaitė. Džiūgavo visa pilis, 
visas kraštas, sulaukęs karalaitės. Rinkosi kitų ša
lių valdovai ir karaliai pasižiūrėti nematyto grožio: 
Mergytė buvo stebuklingai graži. Tik dangaus an
gelėlis galėjo būti gražesnis. Ir davė karalienė jai 
vardą Eglutė.

Bet po metų gražiosios karalaitės veidelis išblyško. 

Po kitų — jos nosytė ištyso. Po trečių jos kojytės iš- 
klypo, veidelis ėmė raukšlėtis, akytės įdubo. O kai 
ji buvo aštuonerių metų, tapo kuprota ir daugiau 
nebeaugo.

Supykusi karalienė liepė kareiviams nuplakti 
rykštėmis burtininkę ir atvesti.

— Tu mane apgavai, baisioji ragana, ir tu turėsi 
mirti, kentėdama nepaprastas kančias, — rūsčiai ta
rė pilies valdovė moteriškei, — bet prieš tai dar man 
pasakyk, kas pasidarė, kad gražioji Eglutė tapo to
kia šlykšti ir kuprota?

— Šviesiausioji karaliene, tavo valioje yra mano 
kentėjimai ir mirtis. Bet burtai neišsipildė todėl, 
kad tu, grįždama į pilį, sniego pūgoje pametei aštuo- 
nias eglutės šakeles. Tai aštuoneri Eglutės metai. 
Kasmet ji vis ėjo biauryn. Jei netiki, žiūrėk — ir 
parodė ji karalienei pro langą, — matai, ten kur tu 
ėjai ir tas šakeles išmėtei, dabar išdygo ir auga aš- 
tuonios eglaitės. Jos užaugs dideliais medžiais, ir ta
vo kuprota karalaitė prie jų praleis didesnę savo gy
venimo dalį, nes ji pati yra ir liks tų medžių dalis.

— Aš liepsiu iškirsti tas egles, iš jų sukrauti didelį 
laužą ir jame tave sudeginti, — sušuko dar pikčiau 
karalienė, ir jos gražios akys virto piktomis gyvatės 
akimis.

Burtininkė nusikvatojo ir tarė:
—- Jei tu jas liepsi iškirsti, karalaitė tuojau numirs, 

o tu susirgsi nepagydoma liga.
Karalienė baisiai nusigando, iš karto pasikeitė ir 

jau maloniu balsu kalbėjo:
— Tai ką aš turiu dabar daryti? Ar nėra kokio 

burto, kuris karalaitę vėl gražia padarytų? Sakyk, 
aš tau duosiu visko, ką tik tu nori, tau pusę karalys
tės užrašysiu, tik padaryk, kad Eglutė atgautų vėl 
pirmykštį grožį.. .

— Šviesiausioji karaliene, — tarė kiek patylėjusi 
burtininkė, — džiaukis, kad taip pasidarė. Gražios 
mergaitės yra visos puikuolės, beširdės, išdidžios. 
Tu auginsi kuprotą, biaurią karalaitę, bet jos širdis 
bus daugiau verta, negu visų šalių karalių turtai. Ta 
geroji širdis pagarsės plačiose karalystėse ir daug 
vargšų iš visų šalių keliaus pas ją paguodos ir sura-

Hartfordo paukštytės, pasibaigus nuotaikingiems ir 
linksmiems užsiėmimams.Labai skanūs užkandėliai...

Nuotr. B.Šimanskienės
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minimo. O jei atsiras jaunikaitis, kuris pamils jos 
gerąją širdį ir ją ves, tai pirmąją vestuvių dieną nu
džius tos visos astuonios eglės, ir karalaitė vėl taps 
tokia graži, kokia ji ir gimė ...

Karalaitė Eglutė augo labai negraži ir buvo visa
da slepiama nuo svečių, kurie beveik kasdien lanky
davosi karaliaus rūmuose. Neturėdama nei draugų, 
nei artimesnio ryšio su tėvais, kurie ją tik vos ne vos 
galėjo pakęsti, jieškojo artimumo ir draugų gamto
je. Tose aštuoniose eglėse paukšteliai krovėsi sau 
lizdelius. Karalaitė Eglutė visus juos globojo. Visa
da jiems atnešdavo maisto. Ten kai kada slapstyda- 
vosi ir zuikučiai. Ir jiems ji negailėdavo skanių ko
pūstėlių, saldžiųjų morkų ir visko, ką tik jie mėgo. 
Atbėgdavo iš pamiškės ir gražiosios stirnutės, ir gud
rios laputės, ir kiti žvėreliai. Visus Eglutė globojo, 
visus maitino, su visais draugavo. Ir pasklido po vi
są kraštą gandas apie nepaprastą karalaitę. Žmonės 
ėmė keliauti į Eglutės šalį pasižiūrėti, kas ten de
dasi. Ir kas tik ateidavo, visi grįždavo su brangiau
siomis dovanomis, kurias ji lygiai tain pat dalino, 
kaip paukšteliams duonos trupinėlius. Visi džiaugė
si, dėkojo jai, nors tarn savęs kalbėdavo, kad tokios 
negražios mergaitės dar niekur pasaulyje nebuvo 
regėję. Kai Eglutė buvo dvylikos metų, mirė kara
lius, jos tėvelis. Netrukus po to mirė ir karalienė. 
Tada teko Eglutei užimti sostas. Dėl jos biaurios iš
vaizdos kitų šalių karaliai ir karalienės nedalyvavo 
Eglutės karūnacijos iškilmėse ir atsisakė palaikyti 
bet kokius ryšius, skelbdami, kad jiems nedera bu
voti kartu su kuprota karalaite. Bet Eglutė už tai 
ant jų nepyko. Ji žinojo, kad niekas iš žmonių nenori 
su ja bendrauti. Ji įsakė uždaryti karališkąją pilį ir 
sostą perkelti prie tų astuonių eglių. Ten ji įsikūrė, 
ten gyveno, iš ten valdė karalystę, kuri vis labiau 
garsėjo vargšų globojimu.

Vieną dieną, kai Eglutei jau buvo aštuoniolika 
metų, iš nežinomos šalies atjojo trys jaunikaičiai pa
sižiūrėti stebuklingosios karalaitės. Pirmasis, ją vos 
pamatęs, sėdo ant arklio ir šuoliais pasileido atgal. 
Taip jam nepatiko ši baisi karalienė. Antrasis tarė:

— Jūsų Šviesybe, aš jojau į čia šimtą mylių, tikėda
masis pamatyti labai negražią karalienę, kaip kitų 
kraštų valdovai man sakė. Bet to, ką pamačiau, įsi
vaizduoti negalėjau. Atleiskite, aš turiu ko greičiau
siai vykti namo ...

Trečiasis, kurio vardas buvo Sidabras, nusilenkė 
Eglutei ir taip prašneko:

— Geroji šios didžios šalies valdove, aš čia neat
vykau pasižiūrėti, kaip tu atrodai, bet patirti, ką tu 
gero visiems šios šalies žmonėms esi padariusi. Ir 
kiekvienas žmogus, kurį šioje karalystėje sutikau, 
man apie tave kalbėjo kaip apie geriausią žmogų 
pasaulyje. Aš žinau, kad po daugelio metų visos 
gražiosios karalienės ir karalaitės taps menkos ir 
prastos išvaizdos, kad senatvėje ligos jas padarys 
luošomis ir išdžiuvusiomis, žinau, kad nė brangiau
si dažai, kvepalai, šimtai tarnaičių — niekas jų bu
vusio grožio nebesugrąžins. Dėl savo puikybės ir 
piktumo jos bus praradusios širdį, o dėl ligų ir se
natvės grožį. Jos nieko nebeturės ir bus niekam ver
tos. Todėl aš ne tavo grožio, ne tavo didžių turtų 
pažiūrėti čia atėjau. Atėjau čia tau nulenkti galvą 
ir padėkoti visų žmonių vardu už visa gera, ką tu 
jiems darai. ..

Tai pasakęs, Sidabras pasilenkė ir pabučiavo jos 
apsiausto kraštelį.

— Stokis, kilnusis jaunikaiti, — tarė susijaudinusi 
Eglutė, — dar niekuomet negirdėjau tokių žodžių ir 
niekuomet nemačiau tokių teisingų akių... Aš my
liu žmones, kurie manimi šlykštisi, aš myliu varg
šus, kurie sunkiai purena žemę, kad mes gyventu
me, aš myliu žvėrelius, paukščius ir medžius, kurie 
mane labiau negu žmonės supranta, aš myliu gėly
tes, kurios taip trumpai žydi ir taip ilgai nuvytusios 
stovi. Sakyk, jaunikaiti, kuo aš tau galėčiau padėti?

— Nieko aš nenoriu, — atsakė rimtai Sidabras,
— tik leisk man čia pasilikti- ir matyti tavo gerosios 
širdies daromus stebuklus.

— Gyvenk ir būk laimingas, — tarė Eglutė.
Jaunikaitis žemai nusilenkė ir tarė:
— Būsiu laimingas tavo stebuklingoje karalystėje, 

naudosiuos visais šios šalies turtais, tik man bus liūd-
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na, kad nelaimėsiu didžiausio karalystės turto — ta
vo gerosios širdies ...

Eglutė atsistojo. Jos iškreiptas, biaurus veidelis 
persimainė. Ilgos rankos ir kaulėti, sukumpę pirštai 
suvirpėjo.

— Ar tai gali būti? — tyliai ji prašneko, lyg save 
klausdama.

— Taip, geroji karalaite, — ryžtingai kalbėjo Si
dabras, — aš klaupiuosi prieš tave ir nesikelsiu, kol 
tu nepasakysi man “taip”.

Geroji Eglutė sutiko tekėti už Sidabro. Buvo ati
daryta karališkoji pilis, sušaukti tarnai ir visos kara
lystės žmonės. Aplink pilį skraidė pulkai erelių ir 
vanagų, skraidė daug mažų paukštelių, lakstė žvė
rys, pakėlė galvutes nuvytę žiedeliai. Visi džiūgavo, 
visi linksminosi, nes jautė nepaprastą laimę ateinant.

Vestuvių dieną, kaip senosios burtininkės buvo 
pranašauta, viena po kitos džiūvo aštuonios eglės, 
ir karalaitė Eglutė atgavo savo pirmykštį kūdikišką 
groži. Sidabras ir Eglutė ilgai ir laimingai gyveno, 
valdydami didžiąją karalystę, kurioje žmonės, išmo
kyti savo karalienės, vieni kitus labai mylėjo. Bet 
labiausiai Eglutė mylėjo Sidabrą. Ir dabar, kai atei
na Kalėdos, visos eglutės laukia, kad jas kas puoštų 
sidabru. Ima snigti, ir sidabrinis sniegas žvilga nu
linkusiose eglių šakose...

ŠVENTĄJĄ NAKTĮ
V. ŠMAIŽIENE

Pasiklausyk šią tylią, šventą naktį, 
ką kužda vėjas iš Anos šalies ...
Tikiu, širdelė tuoj smarkiau ims plakti 
ir švenčių džiaugsmą sielvartas užlies .. .

Pakelk akytes į žvaigždėtą dangų 
ir jų kalbos slapčia pasiklausyk. 
Tikiu, išgirsi tariant vardą brangų, 
kurį šventai nešiojame širdy! ..
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Pasiilgę pirmo sniego, 
Daug vaikų laukan išbėgo. 
Stato pilį, stato senį, 
Gražų , storą besmegenį...

Tik Pranukas tinginys 
Sakė - nieko nedarys, 
Kiurkso vienas be draugų 
Išvarytas iš namų.

Neregėtas, nematytas 
Sniego senis pastatytas, 
Šoka, džiaugiasi vaikai, 
Kad baigti dienos darbai.

Vaikai žiūri - kitą rytą - 
Sniego senio nematyti 
Ir suprato, kad Pranukas 
Bus čia vienas įsisukęs ...

Susitarę jo palaukė, 
Kai jis kiūtino į lauką, 
Sniego gniūžtėmis pamokė, 
Kas daryt neapsimoka.

Su rogutėm nuo kalniuko 
Vaikai skrieja. Ir Pranukas, 
Po anosios pamokos 
Blogo darbo nekartos ...
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Ir Torontas nepasiduoda
(Apie Skautoramą)

Pilna, pilna salė žiūrovų.

Sakoma, kad skautoramą ėmė kažkas ir sugalvojo 
Čikagoje, toje pasaulio lietuvių sostinėje, kur dabar 
ne tik penki tuntai drebina miesto gatves ir raižo 
Mičigano vandenis, bet ir visa skautiška valdžia, 
kaip pridera, pagaliau prieglobstį sostinėje surado. 
Taigi, Čikaga ne tik gangsteriais garsi. Ten mat, gi
mė ir skautoramos vardas. Sako, jei yra panorama, 
motorama, kodėl negali būti skautoramos. Gal tada 
turėsim ir sportoramą, spaudoramą, ginčoramą ir t.t. 
Bet kaip ten bebūtų, Torontas šį kartą Čikagai nenu
sileido. Ir ko čia nusileisti. Argi Torontas tai jau ne 
miestas! Nė Čikaga neturi lietuvio burmistro, o to
rontiškio burmistro seneliai, kaip jis kiekvieną kar
tą per Vasario 16-tosios iškilmes mums praneša, yra 

iš Lietuvos atkeliavę. Taigi, jau vien dėl to patrio
tiškai nusiteikti yra čia daug pagrindo. Gal dalinai 
dėl to ir mūsų skautoramos rengėjai, šitai supratę, 
patriotiškai visuomenei deklaravo, kad, va, ir pas 
mus bus skautorama. Daug kviesti, nė raginti nerei
kėjo. Laikraščiai gal ii- pyko. Mat, vis mažiau skel
bimų. Bet visuomenei ir gero gando užtenka, kai kal
bama apie nebūtus ir nepaprastus dalykus. Taip, 
vadinasi, ir prigūžėjo pilna salė mažų ir didelių, se
nų ir jaunų lapkričio 12 dieną pas Tėvus Pranciš
konus. Atidarė tą didįjį sugūžėjimą vyriausias bro
lis Vyt. Skrinskas, kviesdamas pirmąjį didesnį skau
tų pasirodymą kritikuoti, kiek tik kas gali ar noro tu
ri. Vadinasi, žingsnis drąsus ir su pasitikėjimu. Skau-

Žymi Toronto visuomenininke O. Indrelienė, 
atšventusi savo 60-tąjį gimtadienį, Toron
to skautoramoje buvo apdovanota gėlėmis. 
Iš kairės į dešinę: s. O. Gailiūnaitė, p. O. In
drelienė ir p. E. Stepaitienė.
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Skautai demonstruoja pirmąją pagalbą-

toramą vesti ant greitųjų buvo pagautas ps. L. Kali
nauskas. Juk reikia žmogaus, kuris būtų tokio dide
lio sambūrio vadovas. Na, ir scenoje pasipylė viskas 
kaip iš rago: akordeonai, smuikas, pirmoji pagalba, 
operetė, tautiniai šokiai, vaidilutės, choras ... Kur 
čia besuskaičiuosi visus pasirodymus. Tik galva 
svaigo ir sukosi. Tiek daug visko. Tarpais, vadovo 
lazdos klausant, salė dainavo, tarpais plojo, tarpais 
juokėsi, šaukė šūkius. Jokios pertraukos. Sėdėk ir 
žiūrėk, klausykis, dainuok. Čia tau ne koncertas, kad 
pertraukos metu galėtum elegantiškai papypkiuoti 
ar savo seniai matytus draugus pakalbinti. Kiekvie
na minutė buvo iš anksto apskaičiuota, ir tai visi 
pasirodymai užtruko daugiau kaip pustrečios valan
dos. Tai, va, ką mes, torontiečiai, galime. Tegu gi 
taip Čikaga pabando. Jei taip ir toliau eis, tobulėji
mas laiko atžvilgiu pasieks tai, kad po dešimties me
tų Toronto skautorama tęsis pustrečios dienos be 
pertraukos. Pagyvensim — pamatysim.

Liepsna

Visos Toronto skautoramos nuotraukos St. 
Dabkaus.

Skaučių patriotinis montažas.
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Hamiltono mažieji šoka torontiečiams.
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Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

Nepažįstamas Vandenynas
Keistoka, bet taip yra. Žmonija rengiasi kelionei 

į mėnuli, bet čia pat, mūsų žemėje, yra žmonių, gy
venančių akmens amžių, arba ir pati žemė dar gerai 
neištirta. Žemės paviršių gal jau neblogai pažįstame, 
bet vandenynus, tai dar permažai žinome, nors trys 
ketvirčiai žemės yra vandeniu užlieta. Nepamirški
me ir tai, kad vandenyje atsirado pirmoji gyvoji ce
lė, nes ten sąlygos buvo ir yra daug palankesnės ne
gu žemės paviršiuje.

Vandenynas slepia savyje neišpasakytus turtus. 
Ten yra 0,9 visų augalų, o vienoje kubinėje mylioje 
jūros vandens randame 160.000.000 tonų visokių 
mums žinomų mineralų ir druskų. Jeigu tas visas 
druskas galima būtų išimti iš vandens, tai mūsų 
sausumos paviršius ketvirčiu paaukštėtų!

Vandenyno dugnas beveik nepažįstamas, nes gal 
tik 2% yra užnešta ant jūrlapių — taigi mažiau iš
tirtas negu mėnulio paviršius. Vien tik Ramusis Van
denynas plotu yra 5 kart didesnis už mėnulį.

Rusija, gal pirmasis kraštas, kuris ūkiniais ir kari
niais sumetimais pradėjo nuodugnų vandenyno ty
rimą. Jos tyrimų laivynas yra didesnis negu visų 
kraštų kartu paėmus. Rusijos tyrimų laivas VITJAZ 
pastatė rekordą, iškeldamas gyvus sutvėrimus iš 5 
mylių gylumos Ramiajame Vandenyne. Nemagneti
nis laivas ŽARIJA vienintelis šio tipo pasaulyje, ti
ria jūros gelmių magnetizmą; matomai ryšium su ra-

Geresnės vietos nuleidimui beieškant. Los Angeles.

ketų navigacine kontrole ir minavimu. Šiaurės Ledi- 
niuotame Vandenyne laivas SEVRJENKA buvo pa
verstas į plaukiančias laboratorijas, imamai su te
levizijos kamera žuvų po ledu sekimui.

Paskatintos Rusijos pasisekimu Jungtinės Valsty
bės žada paskirti jūriniams tyrimams 1962 metais 
net 78 mil. dolerių. Iš jų 37 mil. dol. eis naujų tyri
mų laivų statybai arba perstatymui. Tad lauktina 
vandenynuose mokslinių, politinių ir karinių lenkty
nių.

Kas yra vandenynuose? Ten yra kalnų kur kas di
desnių negu sausumoje, su viršūnėmis augštesnėmis 
negu Everestas. Vandenyno “upės” - srovės neša van
dens per sekundę daugiau negu tūkstantis Missisipi 
upių. Milžiniški slėniai, kanjonai ir daugelis kitų 
įvairenybių — dar neištirtų. Vandenyno srovės nus- 

, tato temperatūrą sausumai. Srovių apvaldymas gali 
nešti naudos taikos metu ir netvarkos karo metu. Ru
sai turi planus pastatyti užtvanką per Beringo sąsiau
rį ir varyti šiltą Ramiojo vandenyno vandenį į šiaurės 
pakrantes.

Vandenynas gali būti ir maisto aruodas nepapras
tai greitai priaugančiai žmonijai. Tik 1% dabar su
naudojamo maisto yra iš vandenynų, ir iš 180.000 
gyvių tik kelios rūšys naudojamos ir žvejojamos. 
Bet mokslininkai tikisi vandenynus paversti savos 
rūšies žuvų ūkiais.

Tikimasi vandenyne rasti didelių alyvos šaltinių. 
Taip pat ir įvairios druskos bus gaunamos iš van
dens. Amerikos geologai Ramiajame Vandenyne už
tiko didelius gabalus geležies, nikelio, vario ir kobal
to.

Jūra yra savos rūšies džiunglės, kur kiekvienas 
vandens sluogsnis turi būti gerai pažintas. Ypač tas 
turės reikšmės ateities kare.

Praeitame kare vokiečiai nugriebė iš Anglijos vie
ną ASDIC aparatą ir išbandė Baltijos jūroje. Ka
dangi Baltijos jūra yra mažai druskinga, tai tas apa
ratas vartojamas narlaivių susekimui vokiečiams pa
sirodė netikslus ir nebuvo toliau bandomas. Iš tikrų
jų ASDIC buvo sukonstruotas druskingam vande
niui. Taigi menkas vandenyno pažinimas neprivedė 
prie didelės paslapties susekimo.

Amerikiečiai nori pastatyti aparatą, kuris ropotų
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įlįsti didžioji scim. i
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijos Pirmininką

ps. ANTANĄ V. DUNDZILĄ 
ir

Akademikių Skaučių Draugovės vadę

fil. DALIA KLIMAITE

sukūrus lietuvišką - skautišką seimą broliškai sveikina ir daug laimės linki

LSB Vyriausias Skautininkas ir Vadija

per juros dugną, turėtų televizijos akis ir mechanines 
rankas.

Ne tik Rusija ir Jungtinės Valstybės rengiasi rung
tis dėl turtų vandenynų gelmėse, bet nuo jų žada ne
atsilikti nė Japonija bei Anglija.

Vandenyno dugnas gal plačiau nušvies mūsų pla
netos istoriją; kaip žemė susidarė ir kaip pirmykštė 
gyvybė atsirado.

Iš “Topic"

Pasitaiko ir taip. Audroje lūžo burių stiebas. Čikaga.
Nuotr. L. Knopfmilerio

Kažin ar motorvaltelė
tinka jūrų skautams

Motorvaltei nereikia didelės įgulos. Paprastai vie
nas žmogus apsitvarko. Sakykime jūrų skautų Įgula 
iš 6-8 nusiperka motorlaivę. Į plaukiojimą ateina 6. 
Vienas “mašinistas” užveda motorą ir išplaukia. Ką 
gi daro kiti penki? Praktiškai nieko — truputį pašne
ka, padainuoja. Gal būt “mašinistas” parodo, kaip 
motorą užvesti.

Ar ilgai tokie plaukiojimai gali būti įdomūs, nie
ko neišmoksiant? Vėliau motorvaltė pasidaro “pri
vačių” plaukiojimų objektas. Dažniausiai vienetas 
ii- išyra. Jau praeityje buvo daug kartų patarta jūrų 
skautų vienetams nepirkti motorvalčių, jos visais at
žvilgiais netinkamos jūrų skautų auklėjimo darbe.

Pirmas žingsnis būtų irklinė valtis, kurioje visi 
dirbtų. Galima tokiai ir pagelbinį motorą turėti. Se
kantis žingsnis būrinis pastatas gal irgi su pagalbi
niu motoru. Irklinis ir būrinis pastatas yra klasikinė 
apmokymo priemonė, kur lavinamos fizinės jėgos ir 
žinojimas. Motorvaltė yra grynai pramogai, skirta 
ponaičiams, nenorintiems dirbti ir šio to-išmokti. Jau 
keletas vienetų gavo skaudžias pamokas, kai išmetė 
į balą iki tūkstančio dolerių ir maža naudos turėjo.

Meilė jūrai ugdoma per meilę laivams. Meilė lai
vui įgyjama, pasitikint juo sunkiose sąlygose ir dir- 
dirbant prie jo. Motorinė valtis yra priemonė tinka
ma tik gražiam orui esant ir tik pramogai, o ne mo
kymui ir auklėjimui jaunuoliu jūrinėje dvasioje.

B.
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Mielus "Skautų Aido” bendradarbius, redakcinio kolektyvo narius

LSS Tarybos Pirmijos Pirmininką 

ps. A. V. DUNDZILĄ 
ir

Akademikių Skaučių Draugovės vadę

f ii. D. KLIMAITĘ
suradus bendrąjį gyvenimo kelią, sveikina, linkėdamas juo tvirtai ir džiaugsmingai eiti

"Skautų Aidas"

ATLANTO RAJONAS

New York, N. Y.

4 Paskutiniu metu "Tauro" tunte 
įvyko eilė pasikeitimų. Ilgesnį laiką 
vilkiukų draugovei vadovavęs s. v. 
v. si. Viktoras Kirkyla iš draugininko 
pareigų pasitraukė. Dabar draugovei 
vadovauja ps. Vytautas Abromaitis, 
Iš s. v. si. Evaldo Remėzos "Šarūno” 
draugovę perėmė s.v. v.si. Bronius 
Nemickas, savo trumpai vadovautą 
skautų vyčių draugovę perduodamas 
ps. Antanui Bobeliui.

Pabrėžtinas reiškinys, jog į 
pagrindinius skautų organizacijos 
vienetus - draugoves grįžta skauti
ninkai. Grįžta ten, kur šiandien jie 
yra labiausia reikalingi, norint pa
kelti mūsų vienetų skautfskumo lygį. 
Ypač išskirtinas ps. A. Bobelio pa
vyzdys, kuris, dar šiais metais per
davęs tunto vadovavimą ps. J. Bru
žinskui, grįžo vadovauti draugovei. 
Daugiau tokių skautininkų!
* Lapkričio 5 d. "Tauro" ir "Nerin
gos" tuntai paminėjo Lietuviškos 
Skautybės įsikūrimo dieną. Iškilmin
gos sueįgos metu keletas jaunuolių 
davė vilkiukų, paukštyčių ir skaučių 
įžodį. "Neringos" tunto adjutante 
v. s. psl. Birutė Šetikaitė pakelta į 
skiltininkės laipsnį, o skaučių drau
gininke vyr. sk. Ramunė Vilkutaitytė- 
į paskiltininkės laipsnį. Brolijos skil
čių varžybų ir Rajono vilkiukų gam
tos konkurso laimėtojams įteikti 
atžymėjimai. Čia pat buvo išstatyta 
ir vilkiukų konkurso darbų parodėlė , 
kurią turėjo progos apžiūrėti į šventę 
atsilankę tėveliai bei svečiai.

I šventę atvykęs Lietuviškos 
Skautybės įkūrėjas LSS Pirmūnas v.s . 

P.Jurgėla su šventės dalyviais pasi
dalino mintimis apie savo pirmąjį 
sąlytį su skautybės sąjūdžiu, pirmųjų 
lietuviškų vienetų organizavimą bei 
paruoštą spaudai knygą "Lietuviškoji 
Skautija". Skautijos veteranė s. V. 
Čečetienė savo pašnekesyje pabėrė 
daug gražių minčių, ypač įsidėmė
tinų šių dienų skautei.

Šios dienos laužą pravedė v.s. 
v. si. L. Bražėnaitė, kuriame gražiai 
pasirodė mūsų mažieji: paukštytės 
ir vilkiukai. Vis labiau ir labiau pa
sigendame geresnių skautiškos veik
los apraiškų iš pagrindinių šakų: 
skautų ir skaučių, jau nekalbant apie 
skautus vyčius ir vyr.skautes, kurie 
turėtų būti visur ir visada pirmieji.

* Lapkričio 19 d. vietos neaktyvūs 
skautininkai-ės, skautai-ės susior
ganizavo į SenųjųSkautų-čių Židinį. 
Židiniui vadovauti išrinktas suma
nus ir energingas s. A.Samušis, prieš 
keletą metų sėkmingai vadovavęs 
New Yorko vietininkijai. Sveikinti
nas šis mūsų vyresniųjų brolių ir sesių 
žygis - aktyvus įsijungimas į LSS 
eiles. Neabejotinai New Yorko tun
tai iš Židinio sulauks savo veiklai 
pastiprinimų ir visokeriopos pagal
bos. Štai jau pirmomis dienomis 
pakviesta židinietė ps. D. Siemaškie- 
nė sutiko įeiti į "Neringos" tunto va- 
diją iždininkės pareigoms, vetera
nė s. V.Čečetienė sutiko būti tunto 
globėja, o s. A. Samušis įeina į eg
zaminų komisiją lituanistikai egza
minuoti. Pirmieji žingsniai tikrai 
yra gražus. Linkėtina, kad Židinys 
augtų ir stiprėtų, apjungdamas visus 
vyresniuosius brolius ir seses, kurių 
širdyse dar vis rusena Lietuviškos 
Skautybės ugnelė.

T.

Hartford, Conn.
* Š. m. spalių mėn. 21 - 22 d. d., 
YMCA Camp Jewell. North Cole
brook, Conn. , įvyko LSB Atlanto 
Rajono vadovų sąskrydis. Sąskry
dyje dalyvavo Rajono Vadijos nariai: 
Vadeiva s.Vyt.Pileika, j.s.Ig. Pet- 
niūnas, ps. J.Stašaitis ir v.si.Algir
das Pilvelis. Atskirų vienetų vado
vai: iš New Britain, Conn. , "Tėviš
kės" Vietininkijos Vietininkas s.Juo- 
zas Raškys, Bostono "Žalgirio" Tun
to Tuntininkas ps.K. Nenortas, s. Alg. 
Banevičius, ps. Česlovas Kiliulis, 
ps. Vyt. Dambrauskas, iš New Yorko 
"Tauro" Tuntininkas ps. J. Bružinskas, 
iš Norwork v.si. Sigitas Liaukus, iš 
Brocktono si. Jurgis Bertulaitis, sk. 
Remigijus Ramanauskas ir, be to, 
dar raštu dalyvavo v. si. Jonas Mon
kus iš Brocktono ir br. Dangerutis 
Aukštikalnis iš Kennebunkport, Maine

Sąskrydis praėjo darbingumo 
žymėje ir broliškoje nuotaikoje. Šio 
sąskrydžio metu aptarta Vadijos ir 
atskirų vienetų veikla bei nustatytos 
darbo gairės ateinančių metų veiklai.

Sąskrydžio dalyviai pasigedo 
"Nevėžio" Tunto brolių, kurie dėl 
nežinomų priežasčių sąskrydyje ne
dalyvavo. A. M.

ANGLUOS RAJONAS

LSB Anglijos Vietininkija
* Anglijos Vietininkijos Bradfordo 
"Geležinio Vilko" draugovė stropiai 
ruošiasi iškilmingai sueigai draugo
vės 10 metų veiklos sukakčiai pami
nėti. "Geležinio Vilko" draugovei 
dabartiniu metu vadovauja s. v. 
v.si. J.Puleikis.
* Greitu laiku pasirodys naujas L.S.S
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Anglijos Rajono leidinio "Budėkime 
numeris. "Budėkime" leidinys Ang
lijoje yra mielai skaitomas ne tik 
skautų, bet ir kitų ten gyvenančių 
mūsų tautiečių.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Vadijos Pastogėje

* Spalių mėn. 6-8 d.d. Austra
lijos Rajono Vadas v. s. V.Neveraus- 
kas lankėsi Melbourne ir Sydney. 
Melbourne pasitarta su "Džiugo" 
tunto ir "Šatrijos" vietininkijos(Gee
long) vadovybėmis, o Sydney turėta 
eilė pasitarimų su Rajono Vadijos 
nariais ir "Aušros" tunto vadovais. 
Taip pat susitikta su Australijos Lie
tuvių Bendruomenės (ALB) Krašto 
V-bos jaunimo reikalams skirtu nariu.
* ALB savaitraštyje "Mūsų Pastogėje" 
kas mėnesį talpinamas Australijos 
Rajono skautų-čių PO SVETIMU 
DANGUM skyrelis. Susitarus su "M. 
P". Red. , ateity PO SVETIMU DAN
GUM skyrelis bus padidintas iki vie
no pilno "M. P" puslapio. Į skyrelį 
be Rajono skautų-čių kronikos bus 
dedami reportažai, straipsniai skau
tiškomis temomis, bei jaunesnių 
bendradarbių kūryba. "M. P". Red. 
taip pat yra pažadėjusi talpinti ir 
nuotraukų iš skautiškojo gyvenimo.

Sesės Jūratė ir Audronė Paragytės, pasiruo
šusios vykti į "Džiugo" tunto sueigą. 
Melbournas, Australija.

Nuotr. R. Cibo-Cibulsklo

Sydney, N. S. W.

("Aušros" Tuntas)
4 Vyčių pradėtos prieš 3 
metus iškylos įMt.Kosčiuš- 
ko (aukščiausias Australijos kalnas) 
ir šiemet neužmirštos. Rugsėjo 29 - 
spalių 1 d.d. ten iškylava broliai 
Garelis, Rotcas ir Cibas.

* Kun. Birutės Vyr. Skaučių 
Būrelis rugsėjo 24 d. turėjo labai 
įdomią sueigą, pravestą vadovės ps. 
M. Osinaitės - Cox. Sueigos metu , 
tarp kitko, diskutuota priklausomu
mo egzilų skautams reikalas.
* Jaun.Skautų Žalgirio d-vė 
savo iškylas šaukia gana dažnai. Ke
li d-vės broliai baigia ruoštis vil
kiuko įžodžiui, kurį, atrodo, netru
kus duos. Bendrai - jaun. skautų d-vė 
yra veikliausias vienetas visame 
tunte.

Canberra, A. C. T.

("Aušros" tuntas)
* Naujas skautų tėvų ir rė
mėjų komitetas. Rugpiūčio 20 
d. skautų tėveliai ir mieli rėmė
jai buvo susirinkę Good Neighbour 
Council salėje, kur aptarė 'skautams 
rūpimus klausimus ir išsirinko naują 
komitetą iš p.p. Buzinausko, Meik- 
šienės ir Rato. Atstovu prie Kanberos 
liet.salės statymo komisijos išrink
tas p. A. Švedas.

4 Pobūvis. Rugsėjo 9 d. YWCA 
salėje skautų tėvų ir rėmėjų komi
tetas suruošė skautams-tėms bei 
tėveliams ir rėmėjams pobūvį. Pa
silinksminimas, nors ir be lašelio 
svaiginamų gėrimų, turėjo labai 
linksmą ir jaunatvišką nuotaiką. 
Šokiams griežė akordeonu B. Jara
šius ir plokštelių muzika. Skanėstus 
buvo, susinešusios mamytės, o lig so
čiai limonado atsigerta iš tam rei
kalui skirtų skautų iždo lėšų. Skautai 
-tės ir jų tėveliai pageidavo tokių 
pasilinksminimų daugiau.
4 Jūratės d-vės skautės kas 
antrą sekmadienį renkasi sueigai ir 
taip pat tautinių šokių repeticijai, 
Netolimoje ateityježada duoti skau
čių įžodį net penkios sesės.
* Kastyčio skautų d-vė, rug
sėjo 24 d. iškylavo netoli Tindbin- 
dala, gražiame pušyne. Dalyvavo 
13 d-vės skautų. Po įvairių progra
mos dalykų mokymosi, psl. R. Ke- 

raitis pravedė skautiškų ir sporto 
žaidimų. C.Ž.B.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Lapkričio 12 d. Prisikėlimo pa
rapijos auditorijoje sėkmingai praėjo 
pirmoji Toronto skautų-čių skauto- 
rama, aukomis davusi pelno, kuris 
paskirtas savosios stovyklavietės įsi- 
gyjimui.

* Lapkričio 18 d. Tėvų-Rėmėjų ruoš
tas viešas vakaras Prisikėlimo para
pijos salėje gražiai praėjo, ir gautas 
pelnas paskirtas stovyklavietės įsi - 
gyjimo fondui.
4 Sudarytas stovyklavietei įsigyti 
komitetas, vadovaujamas p.Stanio- 
nio, lapkričio 25 d. apžiūrėjo vieną 
iš siūlomų pirkinių - 80 akrų mišką 
su ežerėliu - netoli Collingwood'o, 
apie 90 mylių į šiaurę nuo Toronto. 
Pirkinys rastas tinkamu, ir pirkimo 
bylos vedimas perduotas advokatui, 
Jei bylos eigoje neatsiras kliūčių, 
Toronto skautai ir skautės netrukus 
turės nuosavą stovyklavietę.
4 Lapkričio 25 d. abiejose lietuvių 
katalikų bažnyčiose buvo atnašau
jamos specialios Mišios Lietuvos 
Kariuomenės šventės proga. Ir vie
noje, ir kitoje bažnyčioje skautai ir 
skautės dalyvavo pamaldose unifor
muoti ir organizuotai. Kariuomenės 
šventės minėjimo metu šalia Kūrėjų 
- Savanorių,šaulių vėliavų dalyvavo 
ir skautų-čių vėliavos.
4 Buvęs ilgametis LS Brolijos VS v. s. 
Stp. Kairys, kurį laiką pagyvenęs 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, grį
žo į Torontą ir apsigyveno 617 Win
dermere Ave., Toronto 9.
4 "Skautų Aidą” sėkmingai platina 
s. VI. Morkūnas. Norintieji užsipre
numeruoti "Skautų Aidą" 1962 me
tams ar atnaujinti senas prenumera
tas kreipkitės adresu: Mr. VI. MOR
KŪNAS, 277 EVELYN AVE., TO
RONTO 9, ONT., TEL. RO. 2-2425.

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONAS - JAV

Los Angeles, Calif.

4 Rajonui minint 10 mt. veiklos su
kaktį, rajono vadas ps. VI. Pažiūra
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"Žvalgo" vedamajame tarp kitko 
paduoda šiuometinę vienetų statis
tiką: skaučių "Palangos" tuntas - 
50 skaučių, tunt. v. si. D.Gustaitienė , 
skautų "Kalniškių" tuntas - 65 skau
tai, tunt. ps. R. Dabšys, Skautininkų 
Ramovė - 26 skautininkai, o fil. M. 
Naujokaitis, ASD - 12 studenčių, 
pirm. fil. E. Grigaliūnienė, Korp ! 
"Vytis" Skyrius - 12 studentų, pirm, 
v. si. senj. E. Radvenis, FSS - 28 fi
listeriai, pirm. V. Varnas, SSS, pirm, 
fil. G. Kvedaras, ASS, pirm. s. fil. 
M. Naujokaitis, Skautų Židinys - 16 
narių, sen. s. P. Pakalniškis, Skaučių 
Tėvų Komitetas, pirm. V.Kazlas ir 
Skautų Tėvų Komitetas, pirm. s. A. 
Mažeika.

Sveikiname Ramiojo Vandenyno 
Rajoną sukakties proga, linkėdami 
vieningo, gražaus darbo antrąjį 
dešimtmetį.
* Lapkričio 4 d. Dariaus ir Girėno 
dr-vė iškylavo Polar Palace čiuo
žykloje. ("Žvalgas").
* Los Angeles "Vanagai" - oro skau
tų vienetas paminėjo savo vienerių 
metų veiklos sukaktį. Per metus 
vienetas turėjo 36 sueigas, 5 iškylas, 
dalyvavo vasaros stovykloje, įrengė 
savo kampą Kaziuko mugėje, su
rinko 900 _taškų š. m. Brolijos var
žybose. ("Žvalgas").
* Po pusantrų metų darbo "Žvalgo" 
redaktorius J.Gliaudys, jr. pasitrau
kia iš pareigų. Jis suredagavo 7 
"Žvalgo" numerius.

VOKIETIJOS RAJONAS

L. S. B. "Aušros" Tuntas

* Vokietijoje veikiančio "Aušros" 
Tunto skautai gavo pakvietimą ap
lankyti Liechtensteino skautus. Ma
noma, kad jei šiai išvykai laiku bū
tų sudarytos reikalingos lėšos, mūsų 
L. S. B. Reprezentacinė skiltis į 
Liechtensteiną vyktų Kalėdų atostogų 
metu. Mums yra žinoma, kad Liech
tensteino skautų vadovybė yra mums 
labai palanki ir visuomet palaiko 
mūsų pripažinimo reikalą.
* Be Liechtensteino skautų vado
vybės mūsų Vokietijoje veikiančius 
skautus pakvietė 1962 metų vasarai 
Švedijos Skautų Sąjungos Užsienio 
Skyriaus Vedėjas s. A. E. Ende. Mūsų 
broliai galėtų dalyvauti vienoje iš 
kelių vasaros stovyklų Švedijoje.
* "Aušros" Tunto Vadija tvirtai nu
sprendė 1962 metais pravesti vasa

ros stovyklą Isenacho slėnyje, prie 
Bad Duerkheim. Jau daromi pirmi 
pasiruošimo žingsniai. Be abejo, 
viskas priklausys nuo esamų lėšų - 
nuo šiuo metu pravedamo Kalėdų 
Gerojo Darbelio.

LSB JAMBORĖS FONDO
SKYRIUS

Nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 d. 
iki lapkričio mėn. 10 d. J.Fondui 
aukas prisiuntė sekančiai:

p. V. Gudelis, JF Įgal.Kanadoje 
$43,- (KLB Sudbury ir Oakvillės 
Apyl. V-bos paaukojo po $10.-).

v.sk. v.sl. G. Karasiejūtė , J F 
Įgal. Toronte $23.50.

ps. VI. Rušas, JF Įgal. Toronte 
$11.35.

Cleveland© Pilėnų tuntas perižd. 
G. Juškėną $88,- (aukojo Skautų 
Tėvų K-tas $25,-, G. Juškėnas, L. 
Dautartas, A.Bakūnienė, B.Auginąs,
K. Lazdinienė, K. Gaižutis, M.Da- 
mušis po $5, -, V.Matulevičius $3, -, 
A.Muliolis, V. Bacevičius, V.Ka- 
mantas, V. Jokūbaitis, A. Jonaitis, 
J.Pažemispo $2.-, G.Sniečkus, V. 
Petukauskas, J.Zagarskas po $1.-).

s. P.Molis, JF Skyr. V-jas, Hop
kinton, Mass. $31,- (aukojo K. B. 
Šakeniai po $10,-; E. C. Doyle, 
s.P. Molis po $5,-, I.V. Mantautai, 
v.s. A. Venclauskas $3,-, s. v.si. A. 
Pranckevičius, v.sl. A. Glodas, v.sk . 
M. Kolis, G. Bazikienė, Palubeckai 
po $1, -). _

O. Vyšniauskas, Čikaga, $25, -.
Worcesterio Skautų Tėvų K-tas 

per stP. Molį $20, -.
Čikagos Baltijos Jūros Tuntas per 

j.ps. A. Butkevičių $16,-.
s. K. Pažemėnas, Calif, ir Či

kagos Korp. "Gintaras" senjorai per
L. Slėnį po $10,-.

Kun. St. Yla, Putnam, Conn., 
kun. VI. Cukuras,Middletown, Conn. , 
Dr. V.Tercijonas Thiells, N.Y., po 
$5,-, s. V.Kamantas $3,-, VI.Go- 
bušas $2.50, Č. Kiliulis ir S.Būg- 
naitis po $2, - , B. Švalbonas $1, - ,

Šv. Jurgio dienos proga LSB Ge
rąjį darbelį atliekant, Brocktono 
Skautų d-vė per draug. s.v.v. si. J. 
Monkų paaukojo $2,-.

Jamborės Fondas visiems auko
tojams ir aukų rinkėjams nuošir
džiai dėkoja. Siunčiant aukas pra
šome rašyti: A. KARALIŪNAS, 3717 
W. 70th Pl. , Chicago 29, Ill.

Kadangi daugelis vietovių dar 
neatsiliepė ir nesuspėjo pravesti 
aukų rinkimo vajaus iki paskelbtos 
š.m. spalių mėn. 25 d., todėl vajus 

pratęsiamas iki Š. M. GRUODŽIO 
MĖN. 15 D. Prašome visus JF Įga
liotinius, Skautų vienetus ir aukų 
rinkėjus pasistengti, kad šis vajus 
būtų kuo sėkmingiausiai pravestas. 
Jūsų parama, ypatingai šiuo metu, 
yra labai reikalinga. Prašome aukų 
lapus sugrąžinti ir pilnai atsiskai
tyti su JF Iždininku iki šių metų 
gruodžio mėn. 31 d.
senj. A.Karaliūnas s. P.Molis 

JF Iždininkas JF Skyr. V-jas

LSB JAMBORĖS FONDĄ
PARĖMĖ AUKOMIS

1. Inž. P.V.Gvildys .Toronto $2.00
2. J. Ražauskas, " $1.00
3. Br. Pakštas, " $1.00
4. J.Žakas, " $1.00
5. J.Smolskis " $1.00
6. A.Totoraitis, " $2.00
7. J. Valatka, " $2.00
8. J. Paulikaitis, " $2.00
9. K.Šileika, " $ .50

10. P.Šutas, " $1.00
11. K. Žebrauskas, " $ .25
12. L.Kirkilis, " $ .50
13. P.Kevalaitis, " $ .25
14. J. Ožinskas, " $ .25
15. V. Bačėnas, " $1.00
16. S.Jaseliūnas, " $1.00
17. J.Povilenskis, " $1.00
18. G. Mackini, " $2.00
19. V. Pilėnas, " $1.00
20. J.Pleinys, " $1.00
21. K.Kiaunė, " $1.00
22. P.Serapinas, " $2.00
23. M. Liegus, " $1.00
24. J.Karalius, " $1.00
25. M. Vitalius, " $1.00
26. J. Batrušaitis, " $2.00
27. V.Jurevičius, " $1.00
28. J.Kiškūnas, " $1.00
29. L.Tarvydas, " $1.00
30. A. Arlauskas, " $1.00
31. J. O. Drąsutis, " $1.00
32. Regina Kutkienė, " $1.00
33. P.Mališka, Montreal, Que. $1.00
34. valt.A. Empakeris, Issling-

ton, Ont. $1.00
35. J.Juzėnas, Oakville, Ont. $1.00
36. v.valt.P.Jonelis, Wasaga,

Ont. $2.00
37. K.Pauža, Hamilton, Ont. $1.00

Visiems aukotojams Jamborės 
Fondo vardu tariu nuoširdžiausią 
ačiū.

Jūsų aukos padės mūsų skautiš
kam jaunimui vesti kovą dėl Lietu
vos laisvės.

V. Gudelis
LSB Jamborės Fondo 
Įgaliotinis Kanadai
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- Petriuk, kodėl dėdė Vincas visuomet žiūri tik pro 
akinių pakraščius?

- Jis, mat, bijo, kad nesusidėvėtų akinių stiklai ...

- Tėveli, žinai, ką aš tau pasakysiu ?
- Na, ką gi, klausau.
- Tėveli, paskolink man šešis dolerius, bet iš jų duok 

man tik tris. Tada tėvelis man būsi skolingas tris ir 
aš tėveliui tris ... Taigi, bus viskas tvarkoj ...

Jonas, gėrėdamasis gamta viename parke, pamatė 
ateinant dainuojančių mergaičių būrį. Šalia jo atsitik
tinai stovėjo vienas senis ir klausė žiogelių čirpimo.

- Juk nepaprastai gražiai gieda! - neiškentęs Jonas 
kreipėsi į senuką.

- Taip, atsakė senasis profesorius, - ir įdomiau
sias dalykas, kad tas įvyksta, trinant užpakalines kojas 
į šonus ...

♦

Karštą vasaros dieną viename Berlyno restorane 
sėdėjo anglas, vokietis, rusas ir kinietis. Kiekvienas 
iš jų užsisakė po stiklą pieno. Bet į nešamas stiklines, 
padavėjai nematant, įkrito po musę.

Anglas, pamatęs stiklinėje plūduriuojančią musę, 
pašaukė padavėją ir liepė atnešti kitą stiklinę.

Vokietis iškrapštė iš stiklinės musę ant stalo ir pieną 
išgėrė.

Rusas vienu ypu išgėrė pieną su muse.
O ką gi padarė kinietis? Jis atsargiai išsiėmė rie

bią muselę, ją suvalgė ir paskui išgėrė pieną ...
Kaži ką gi tada būtų padaręs lietuvis? Greičiausiai, 

jis būtų iš to restorano tuojau išėjęs.

Nauji Metai - Nauji Ratai

Nauji metai - nauji ratai, 
Jais važiuosime šauniai, 
Tepailsi mūsų batai, 
Nes tokie dabar laikai.

Pėsčias eiti kas benori - 
Kam tie ratai keturi ? ...
Mesk batus dabar per tvorą, 
Ir vairuojame basi ...

Į mėnulį tuojau šausim.
Nes žemelė per maža,
Satelite stovyklausim, 
Pažangioji skautija ...

Kas jau buvo, tai praėjo, 
Jau dabar kiti laikai. 
Gerų kojinių mezgėjo 
Sutrūnijo palaikai ...

Visi būsim oro skautai,
Nes kitaip - tai pražūtis,
Kas išdrįs čia vadovauti,
Kai draugovės erdvėn skris?

Neužteks tau ševroleto 
Ir jo ratų keturių...
Susiradęs šviesią vietą, 
Iškylausi tarp žvaigždžių.

Prie to tempo trumpi metai, 
Kas čia žino, kas gi bus, 
Nauji metai - nauji ratai 
Ir kitoniškas žmogus.

Pasiruošęs turi būti, 
Nes jau tavo šūkis toks, 
Per kiekvieną laiko kliūtį 
Skautas linksmas ners ir šoks ..

Amžiai slenka tik iš lėto, 
Bet tie metai - tekini.
Vakar pėsti. Ryt raketom
Stovyklauti tu skrisi.

Liepsna

Vi 9 i vyčiai 

Akademikai 

Jauni ir9eni 

Užsiprenumeruoja
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