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Velykų varpų džiaugsmas tenuskaidrina lietuviškosios skautijos kelius, sekant savo Patroną Sv. Jurgį žmonijos taurėjimui, tėvynės prisikėlimui ir Dievo garbei. LS Tarybos PirmijaLS Seserijos ir Brolijos Vadi jos

VELYKŲ RYTA

Sv.Velykų ir tradicinių Jurginių sulaukus, nuoširdžiai sveikina LS Sąjungos narius-res, tėvelius, rėmėjus, bičiulius ir mieluosius "Skautų Aido” skaitytojus. Skautų Aidas

Tai Aleliuja skambėjo 
Linksmas iš skautų krūtinių - 
Neški tą garsą, o vėjau, 
Lietuvon - mūsų tėvynėn!

Kelkite Sesės ir Broliai !
Kelkit Paukštytės , Vilkiukai! 
Skautiškos dainos į tolį 
Veržias , praskleisdamos rūką !

J. Narūne
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Cleveland© Kaziuko mugės metu Pilėnų tunto suruoštoj parodėlėj skauto Kęstučio Civinsko stovyklos modelis žavėjo visus.
Nuotr. J.Garlos

ŠV. JURGIS, VELYKOS, PAVASARIS ...

“Sek skautų Patroną šv. Jurgi: naikink pikta pa
saulyje, o pirmiausia pačiame savyje” — tai mūsų 
šeštasis Įsakymas. Apie jį giliau pagalvoti reikėtų 
kiekvienam-ai, švenčiant savo Patrono šv. Jurgio 
šventę. Įstatai ir Įsakymai yra pagrindinės mūsų idė
jos gairės. Jas sekant, reikia eiti artyn prie idealo. 
Kad nevisuomet sekasi, nereikia nusiminti, nes jau 
pasiektas idealas nebebus idealu. Ne idealo nepa- 
siekimas yra neskautiškumas, bet atsisakymas jo siek
ti, atsisakymas eiti pagal nusmaigstytas mūsų kelyje 
gaires. Ne visi tampa gerais žmonėmis, kurie skaito 
daug knygų ir užsidariusį gyvenimą veda. Per žaidi
mą po atviru dangumi, pratinantis tvarkos, drausmės, 
paslaugumo artimui, susiklausymo, tarpusavio broliš
kumo, lavinantis sąžiningai atlikti pačius mažiausius 
patikėtus uždavinius — mes nesunkiai galime tapti 
tokiais, kokius mus norėtų matyti Dievas, tėvynė ir 
žmonija. Reikia tik norėti veikti. Reikia nesustoti vie
toje, reikia nesitenkinti tuo, ką šiandien išmokai, 
reikia eiti ir eiti. Skautybės vėjuje plevėsuojančios 
gairės kelią visada rodys.

Gamta pabunda, prisikelia. Tuo laiku kiekvienais 
metais mes švenčiame Prisikėlimo šventę — šv. Vely
kas. Švenčiame jas savo šeimose, lietuviškas tradici
jas tęsdami, dažome, marginame margučius, be ku
rių, rodos, ir pačių Velykų nebūtų. Šventės stalą dar
gi papuošia šokoladiniai avinėliai, zuikeliai. Visa tai 

gražu, simboliška. Tačiau visas šitas regimasis 
džiaugsmas neturėtų nustelbti Velykų prasmės di
dingumo. Tikrasis džiaugsmas, pasikartojus kasmeti
nis priminimas, kad žmogus liks gyvas per amžius, 
kad numū'ęs prisikels, kad kančia ir vargas virs per
gale ir laime — štai, prasmė, didybė, Įrodyta ŽMO
GAUS - DIEVO prieš beveik du tūkstančius metų, 
palikta žmonijai tikėti ir nebijoti.

Su savo džiaugsmų daugybe pavasaris kartais 
mums ir rūpestėlių teikia. Artinasi iškylavimų laikas. 
“Skautas gamtos draugas” — aiškiai skamba mūsų 
šeštasis Įstatas. Rodos, nebereikėtų nė galvoti, kad 
vienetai norėtų savaitgalius leisti didmiesčio dūmuo
se. Bet, reikia prisipažinti, k,ad iškylaujame jau nebe 
taip dažnai. Kodėl? Ir modernių susisiekimo priemo
nių turime, ir gražios gamtos nesunku surasti. O kaž
kaip nebe taip į gamtą veržiamės. O reikėtų bent 
kartą per mėnesį vienetams iškylauti. Kiekviena išky
la bus kiekvienam tarsi pasiruošimas ateinančiai sto
vyklai, į kurias tikrai daugelis jaunesniųjų suvažiuo
ja nepasiruošę. Iš miesto gatvių ii- salių tiesiog vykti 
į stovyklą būtų tas pats, kas kareiviui iš kareivinių 
tiesiog į frontą, prieš tai visai nebandžius lauko pra
timų. Kad kartais ir didelis vargas vadovams, be- 
rankiojant savo automobiliais iškylautojus ir paskui 
juos beišvežiojant namo, vistik vienetų narių gerovei
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LSS SĄJUNGOS VADOVAMS
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija, baig

dama savo kadencijos pirmuosius metus, svarstė mū
sų organizacijos tolimesnio ugdymo bei plėtojimo 
bruožus ir nutarė, čia tiekiamu pareiškimu, atkreipti 
vadovų dėmesį į tris reikalus: Sąjungos būklę, Są
jungos tvarką ir narių skautiškąjį ugdymą.

1. Sąjungos būklė. Sąjungos atsikūrimą užjūriuose 
la’kant pasibaigusiu, yra matomas gyvas reikalas į 
vienetų veiklą bei aplinką žiūrėti su didesne ener
gija bei veiklos sąlygų gerinimo akimis. Atseit, vie
netų, šakų, vadovų, vadijų veikla yra taikytina ne 
vien tik mus supančios aplinkos dabartiniams reika
lavimams, bet ir tolimesnio darbo užmačioms.

Pirmija pripažįsta ir vertina emigracinio Sąjungos 
gyvenimo vadovų pastangas, kurios, daugelyje at
vejų, buvo telkiamos į atsikūrimo stadijoje mus spau
dusius atskiros dienos reikalavimus. Tačiau šis kūri
mosi, “pradėti darbą”, “suorganizuoti vienetą”, “įleis
ti šaknis”, gyvenimo momentas dabar jau yra praėjęs. 
Tik išimtinais atvejais šiuo metu yra kas nors pra
dedama be arčiau gyvuojančio vieneto, gyvenan
čių vadovų, būrelio, ar išbandytų darbo gairių bei 
kelių. Todėl šiandieniniai vienetai, jų vadovai vra 
prašomi nepamiršti skautiško darbo plėtojimo bei 
sąlygų gerinimo galimybių, yra prašomi žiūrėti į 
ateitį ir klausti savęs: Ko mums reikės rytoj ir kaip 
šį reikalavimą patenkinti? Ir čia pat, dar šiandieną, 
tiems klausimams ieškoti atsakymų bei sprendimų.

Pirmija mano, kad nėra vieneto nei vadovo, kuris 
šiandieninius atsiekimų planus galėtų ramiausiai pa
likti naudojimui rytoj, kuris nerastų taisytino, tobu
lintino, ugdytino, plėstino darbo srities savo skautiš
koje apylinkėje. Kai patyrimo laipsniai išeinami — 
griebiamasi už specialybių; jei specialybės išsemia
mos — galima kauptis pilnesniam lituanistiniam pa
ruošimui; jei sueigos vyksta aukštame lygyje — ga
lima daugiau iškylauti; galima rūpintis uniformų, 
vėliavų, buklų, inventoriaus įsitaisymu bei sutvarky
mu, rėmėjų globa, vadų paruošimu, vienetų spauda, 
instrukcine medžiaga, narių skaičiaus ugdymu — 
bendrai žiūrint, panašioms galimybėms nėra ribų. 
Be plečiamo darbo vienetai netobulės; neveikli va- 
dija — kuri galėtų pasakyti, kad vienetuose veikla 
aukštame lygyje tad užtenka tik prižiūrėti ir koordi
nuoti gi šiaip darbo nėra — veiklą žlugdys. Lietu
vių Skautų Sąjungos nariai savaisiais siekimais yra 
pasistatę idealų sintezę, gi idealai, pagal definiciją, 

reikėtų pridėti ir tą auką, kad skautas-tė gautų kiek 
galima daugiau pilnesnį patyrimą. Tik iškylose ga
lima geriau išmokti atskirais vienetais veikti, pratin
tis prie skilčių sistemos, supažindinti su miško žaidi
mais, lavintis, pamėgti gamtą, joje atrasti pasaulio 
Kūrėją. Dabar jau papročiu tampančiose masinėse 
stovyklose daug ko individui sesei, broliui duoti ne
begalime. Iškylos jau ir ta prasme bandytų kaišioti 
atsirandančias lavinimo spragas. Būkime pastabūs ir 
savo veikloje.
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yra nepasiekiami. Šia nepasiekiamybe ir yra apibrė
žiama begalinė pasireiškimo dirva.

Ieškant ryt dienos planų visai Sąjungai rūpimais 
reikalais, Tarybos Pirmija yra sudariusi eilę komi
sijų, kurios rūpinasi svarbiais klausimais. Šioms ko
misijoms yra teikiama nepaprasta reikšmė, iš jų yra 
tikimasi svarbių, nuoširdžiai ir nuosekliai išgvilden
tų nuomonių bei rekomendacijų. Analoginiai ryt 
dienos gerinimo sąlygų ieškojimo yra tikimasi iš 
kiekvienos Sąjungos ląstelės, iš kiekvieno vadovo.

2. Sąjungos tvarka. Besirūpinant narių ugdymu, 
vienetų ryšiais bei Sąjungos administracija, Pirmija 
atkreipia vadovų dėmesį į visus galiojančius Sąjun
gos nuostatus bei Statutą. Auklėjant drausmingą, są
žiningai savo pareigas atliekantį skautą — skautę, 
vadovai yra statomi pavyzdžiu jaunesniems visuose 
savo santykiuose bei veiksmuose. Lygiagrečiai, visi 
vadovai nori, stengiasi ir turi turėti sudarytą gali
mybę, savo pareigų gairėse, būti tokiu pavyzdžiu. 
Šis kriterijus liečia dirbančius tiesioginiai su jauni
mu, jis yra taikytinas ir kolektyvinių Sąjungos or
ganų nariams. Todėl Pirmija ir randa reikalo kreip
tis į visus vadovus, juos prašyti laikytis atitinkamuo
se nuostatuose nustatytos tvarkos. Yra manoma, kad 
šiuo būdu Sąjungoje bus slopinami išimčių darymo, 
taisyklių nesilaikymo ir lokalinių, asmeninių reikalų 
virš Sąjungos gerovės statymo pavyzdžiai, nuotai
kos bei praktika.

Išimčių pasitaikė praeityje, jos nėra smerkiamos 
ar analizuojamos: kitokios sąlygos ar kitokia aplinka 
jas galėjo skatinti arba, tuometiniu metu, visai ne
klasifikuoti išimties kategorijai. Tačiau šiandieną yra 
laikoma, kad praeityje padarytos išimtys visiškai ne- 
įpąreigojo dabartinio Pirmijos kolektyvo išimtis da
ryti šios kadencijos metu. Dar daugiau: šios kaden
cijos Pirmija principiniai pasisako prieš išimčių da-

Energingasis "Skautų Aido” platintojas ps.Č.Kiliulis, š.m. vajuje 
su Kęstučio dr-ve Bostone surinkęs daugiausia taškų.

Nuotr. R. Bričkaus
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rymo praktiką Sąjungoje ir laiko, kad toks nusistaty
mas gali būti Sąjungai tik naudingas.

3. Skautiškas ugdymas. Skautiškieji auklėjimo 
principai yra mūsų Sąjungos pačiu pagrindiniu bruo
žu. Pilnutinio skauto-skautės asmenybės ugdyme 
glūdi Sąjungos tikslai, pastangos ir metodai. Čia su
plaukia visas jaunuolių paruošimas būti religingais 
savo konfesijos nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto 
būdo, sveikais žmonėmis, sąmoningais lietuviais ir 
naudingais piliečiais.

Pirmija skatina:
a) Ir toliau puoselėti užakcentuotą jaunųjų Są

jungos narių skautiškąjį paruošimą, lietuviškosios 
skautybės supratimą bei prisirišimą jai;

b) Kreipti dėmėsi į skautavimo mokyklą praėju
siųjų ar dar einančių vyresnio amžiaus skautų — 
skautų vyčių, vyresnių skaučių, akademikų - ių, skau
tininkų-ių, židiniečių — pastangas skautiškam jau
nimo auklėjimui bei skautiškos minties plėtojimui;

c) Ir, kartojant dešimtąjį skautų įstatymą, turėti 
Dievą širdyje ir atminti savo šūkį — budėk!

Remiantis LSS Statuto 16 punktu, čia išsakytas 
mintis Tarybos Pirmija laiko savo kadencijos užda
vinių dalimi.

Budėkime!
LSS TARYBOS PIRMIJA

Čikaga, 1962. III. 4.

LIETUVIU SKAUTŲ BROLIJOS VADIJA
Pirmoje eilėje iš-kairės į dešinę: v.s. kun. Juozas Vaišnys - skautų skyriaus vedėjas; s. Vladas Vijeikis - JAV vidurio rajono vadas ir 
vilkiukų skyriaus vedėjas; s. Bronius Juodelis - vyriausio skautininko pavaduotojas; s. Eugenijus Vilkas - vyriausias skautininkas; ps. 
Vytautas Černius - brolijos garbės gynėjas; j.s. Edmundas Vengianskas - jūrų skautų skyriaus vedėjas; s. Bronius Gurėnas - ūkio sky
riaus vedėjas. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: ps. Vytautas Kasniūnas - spaudos ir informacijos skyriaus vedėjas; s. v. v. si. Juozas 
Toliušis - ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; fil. Algimantas Kėželis - brolijos teisinis patarėjas; s. Olegas Gešventas - Europos ir 
Pietų Amerikos vienetų rajono vadeiva; v. si. Aleksas Karaliūnas-Jamboree fondo iždininkas; ps. Tomas Remeikis - tarptautinio 
skyriaus vedėjas; ps. Vytautas Namikas - vilkiukų skyriaus vedėjo pavaduotojas; ps. Antanas Dundzila - LSS tarybos pirmijos pir
mininkas; s. Vaclovas Tallat-Kelpša - JAV vidurio rajono vadeiva; ps. Jonas Damauskas - spaudos ir informacijos skyriaus vedėjo 
pavaduotojas.

Si nuotrauka buvo padaryta LSB Vadijos iškilmingo posėdžio metu, įvykusio 1961 m. gruodžio mėn.17 d., kada buvo per
žiūrėta metų veikla ir nustatytos gairės tolimesniems darbams. Šioje nuotraukoje nėra žemiau išvardintų kitų vadijos narių, kurie 
kitur gyvendami posėdžiuose dalyvauja korespondentiniu keliu: s. kun. Jonas Pakalniškis - brolijos dvasios vadovas R. katalikams; 
kun. dr. Martynas Kavolis - brolijos dvasios vadovas evangelikams; s. Vytautas Pileika - JAV Atlanto rajono vadeiva; s.S.Naginio- 
nis - Kanados rajono vadeiva; s.v. v.si. Algirdas Dūdaitis'- Australijos rajono vadeiva; v.s. Antanas Saulaitis - tautinio lavinimo 
skyriaus vedėjas; j. v.s. Br. Stundžia - Skautų Aido brolijos redaktorius; s. Vytautas Kamantas - vadovų lavinimo skyriaus vedėjas, 
s.L. Eimantas - Skautu Aido administratorius; s.v. v.si.Dr. Algirdas Avižienis - skautų vyčių skyriaus vedėjas; v.s. Vincas Kizlaitis- 
skautininkų skyriaus vedėjas; s.Petras Molis - Jamborės fondo skyriaus vedėjas. Be to, yra paskirti šie nauji LSB vadijos nariai: 
kun. Fabijonas Kireilis - dvasios vadovo R. katalikams pavaduotoju; s. v. si. Rimvydas Cinką - akademikų skautų skyriaus vedėju ir 
s.v. si. Saulius Grėbliūnas - skautų vyčių skyriaus vedėjo pavaduotoju.
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MES IŠEINAME Į DARBĄ DIDĮ...
Lietuvių Skautų Brolijos Vadija, pradėjusi darbą 

1961 metų pradžioje, savo veiklos šūkiu pasirinko 
mūsų antrojo himno pirmuosius žodžius “Lietuviais 
esame mes gimę”. Šių metų šūkis yra pirmojo tęsinys 
“Lietuviais norime ir būti”.

Šie reikšmingi šūkių žodžiai garsiai nuskambėjo 
ir teskamba lietuviško jaunimo širdyse. Skautų vie
netai, tartum atsiliepdami į mūsų nemarios tautos 
vaidylos šauksmą, sustiprino savo veiklą, ją apvai
nikavo gražiausiais lietuviškais žiedais ir šimtai nau
jų jaunuolių Įsijungė Į kilniąją Dievo, Tėvynės tar
nybą.

LS Brolijos uždaviniai dideli, užsimojimai platūs 
ir, norėdami nupinti 1962 metų vainiką iš reikšmin
gų žodžių — Lietuviais norime ir būti — turime da
ryti viską, kad dar didesnis berniukų skaičius įsi
jungtų į skautu eiles, Į prasmingą jaunimo žaidimo 
gyvenimą. Čia pirmieji į talką turi ateiti tėvai, be 
kurių paramos nebus galima atlikti didžiųjų užsi- 
brėžimų. Jei tėvai daugiau supras skautybės reikš
mę, jei jie statys tiltus lietuvybės keliui, jaunimo va
dovams bus daug lengviau vesti mūsų priaugančią 
kartą į Biliūno pasakos kalną ir pasiekti jo uolėtą 
viršūnę. O tada, kai bus pasiektas laimės žiburys, 
jis subyrėjęs ir pasklidęs po šeimas, uždegs lietuviš
ka meile jaunųjų širdis.

Kita mūsų lietuvybės tvirtovė yra lituanistinės mo
kyklos ir jos šviesieji žiburiai - mokytojai. LS Broli
ja nori dar stipresnių ryšių su mokytojais, nes skau- 
tybė yra jų darbų didžioji talkininkė. Būtų gražu, 
kad mokytojai surastų laiko pasikviesti į reguliarias 
pamokas skautų vadovus, kurie galėtų mokiniams 
papasakoti apie skautybę.

MUMS IR DARBO DIENŲ PER MAŽAI...
Jei mūsų tėvai, mokytojai, visuomenininkai ir laik

raštininkai tinkamai supras ir įvertins lietuviškos 
skautybės reikšmę, mūsų statomas didysis lietuvy
bės rūmas stovės ant tvirtų pamatų. Jei ne — atei
tyje gailėsimės, kad, skrajoję debesimis, užmiršome 
žemėje žydintį- jaunimą ir leidome vysti lietuviš
kiems žiedams. Tuščios pastangos bus visų kitų or
ganizacijų, draugijų susibūrimai ir veikla, jei jie ne
atkreips reikiamą dėmėsi į priaugančią kartą, ne
rems jų veiklos. Šaukiamės laiku ir nenorime, kad 
mūsų šauksmas nuaidėtų tyruose.

Skautų vienetų vadovai rodo didelį pasišventimą, 
pasiaukojimą. Jie daugeliu atveju išsižada savo as
meninio gyvenimo ir savęs. Dainavę Lietuvos lau
kuose, jie dainuoja ir dabar, kad mes išeiname į dar
bą didį, mums ir darbo dienų per mažai. Vyriau
sias skautininkas s. Eugenijus Vilkas ir jo pavaduo
tojas s. Bronius Juodelis savo nepaprastu darbštu
mu, pareigingumu bei didžiausiu idealizmu atlik
dami savo pareigas rodo gražiausią pavyzdį, kaip 
reikia laikytis skautų geležinio įstato. Jiems rikiuo
jasi LS Brolijos Vadija, vienetų vadovai.

Vidinė skautybės tvirtovė yra broliškumas. Skau
tas skautui būdamas broliu ne tik žodine prasme,
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bet tikrąja širdies meile, įgalina atlikti tuos didžiuo
sius darbus, kuriuos skautybė yra užsibrėžusi. Bro
liškumo meile remiantis pavargusius veikloje bro
lius skautus ateina pavaduoti pailsėję bei naujieji 
vadovai.

Visi skautai skaito “Skautų Aidą”. Tai vienas iš 
geriausių jaunimo leidinių. Jį turėtų skaityti ir tie, 
kurie nepriklauso šiai organizacijai. Juk mes daug 
pinigų išleidžiame, pirkdami jaunimui dovanas įvai
riausiom progom, bet retas kas kaip dovaną’ jį už
prenumeruojame. O “Skaut ų Aidą” turėtumėm pa
skleisti po visas šeimas, po visus namus. Padidėjusi 
skaitytojų šeima jį įgalintų padaryti dar didesniu, 
dar įdomesniu.

Ateinantieji 1963 metai skautų veikloje yra jubi
liejiniai. Visų lietuvių didžioji pareiga yra pastatyti 
nemarų skautybės paminklą, kuris bylotų kartų kar
toms apie amžinąją lietuvybę. Tegu mūsų dienų ke
lyje ir sapnų karalystėje sustaugia Gedimino Gele
žinis Vilkas, kurio garsas skambėtų lyg jame būtų 
keli šimtai kitų vilkų ir šauktų, jog lietuvybės tvir
tumas yra skautybės idealuose.

ps. Vytautas Kasniūnas, 
LSB Vadijos Spaudos ir Informacijos

Skyriaus Vedėjas
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Skyrių tvarko D. Klimaitė - Dundzilienė,
6559 So. Washtenaw Ave.,Chicago 29.111.

IŠ GAMTOS BESIMOKANT

Ar žinote, kad elektronikos mokslininkai (elektro
nika yra elektros mokslo šaka, kuri apima elektronų, 
t. y. atominių dalelyčių, reiškinius, Įtaisus bei judėji
mą) tyrinėja Įvairius gyvūnus ir šio darbo pasėkoje 
atranda svarbių, žmogui naudingų patobulinimų. 
Kas galėjo manyt, kad varlės akių mechanizmas ga
li privesti prie naudingų prietaisų radare bei televi
zijoje? Arba, kad nervų ląstelės gali būti imituoja
mos ir įvairių žmogaus rankų darbo mechanizmuo
se naudojamos?

Į šiuos tris klausimus turime teigiamus atsakymus; 
ir juos iliustruoja toki pavyzdžiai:

General Electric Bendrovės mokslininkai šiuo 
metu domisi pasagos formos vėželiu, gyvenančiu 
tamsiose dumbluotose Atlanto vandenyno pakran
tėse. Kodėl? — Gi todėl, kad ši vėžių rūšis naudojasi 
ir savyje slepia atsakymus X-spindulių technikai 
(pav. — kai reikia peršviesti žmogaus plaučius ar 
patirti lūžusio kaulo būklę) ir fotografavimams iš 
lėktuvų.

Mokslininkai sako, kad visoj eilėj atveju Įvairūs 
gyvūnai turi nepaprastai puikiai išvystytus organus, 
ypač kur reikia atlikti sudėtingus uždavinius. Ar 
esate pagalvoję, kokiu būdu, kambaryj užgesinus 
šviesą, pradžioje nieko nematyti ir tik po kelių se
kundžių — jau galima truputį matyti, kad ir tamso
je? Suprasdami žmogaus akies prisitaikymą, gal ga
lėtume pagaminti ir foto aparatą, filmą — kuria bū
tų galima fotografuoti ir dieną, ir naktį. Ar tai ne
būtų naudinga? Be abejo, kad taip!

Bet mokslininkai studijuoja ir kitus reiškinius: 
pavyzdžiui, yra patirta, kad viena gyvačių rūšis ga
li pajusti, kai temperatūra pasikeičia 1/1000 laips
nio. Iš tokios gyvatės išeitų visai geras termomet
ras, tik mažai kas' norėtų šį sutvėrimėlį po liežuviu 
laikyti. Tad ii- yra tiriama, kokiu būdu gyvatės to
kius mažus temperatūros pasikeitimus pajunta ir 
yra tikimasi padaryti geresnius termometrus.

Arba vėl: karveliai yra labai puikūs navigatoriai, 
jie beveik niekada nepaklysta; o kandys, turi ne
paprastai gerą klausą — jos girdi daug geriau už 
puikiausius mikrofonus! Susipažinus su karvelių au
simis, palengvėtų ir. kelionės, ir garsų perdavimas — 
ar plokštelėmis, ar'juostomis, ar garsintuvais.

EŽERŲ MIRTIS

Beveik visi žemės gėlojo vandens ežerai yra užsi
likę nuo paskutinio ledo amžiaus, kuris buvo prieš 
maždaug 10,000 — 25,000 metų. Savo “jaunystėje” 
tie ežerai buvo švarūs, pilni skaidraus, deguonimi 
turtingo vandens. Amžiams slenkant, ežerų dugno 
ir vandens sudėtis pradėjo keistis, jie ėmė “senti”. 
Žemės griaužimas, begalybė “mirusių” mažyčių, mik
roskopinių organizmų — ląstelių ežerų dugne pri
klojo dumblo ir purvo. Šiuo metu yra nustatyta, kad 
per 100 metų net 18 colių (inčų) nešvarumų susi
kloja ežero dugne. Taip pat, vasaros šiluma įkaiti
na viršutinius vandens sluogsnius, tuo sutrukdyda
ma normaliai vandens cirkuliacijai, kuri turi nešti 
deguonį į gilumą, žuvų ir augalų gyvybei palaikyti.

Sis procesas mūsų ežerus prives prie tokio taško, 
kad deguonis negalės pasiekti vandens gilumų ir gi
liai gyvenančios žuvys pradės nykti. Tiesa, yra au
galų, kurie gali plėtotis ir prie mažiau deguonies. 
Tačiau pastarieji ežero dugne ugdo vis daugiau 
įvairaus dumblo, kuris troškina ir žlugdo naudingą 
vegetaciją.

Pats žmogus prisideda prie ežerų “marinimo”. Į 
ežerus pompuojamos atmatos, chemikalai — ypač 
fosforo ir azoto (nitrogeno) junginiai tik prisideda 
prie deguonies mažiau vartojančių augalų naikini
mo ir, tuo būdu, ežerui naudingos augmenijos nai
kinimo.

Ežerų senėjimas bei marinimas gali būti lėtina
mas, tačiau tai brangiai atsieina. Pav., netoli Detroito 
esąs Ilgasis ežeras, šiuo metu dumblo ir nešvarumų 
priaugęs tiek, kad vandens gylis tesiekia 2 pėdas, 
ir yra kasamas 14 pėdų gyliui. Šio darbo kaina: 
$100,000.00 tuo tarpu kaip pats ežeras yra tik 146 
akrų dydžio. Arba štai — dabartinės Bacon pelkės 
prie Indianapolio irgi kadaise buvo puikiu ežeru, 
šiuo metu yra kasamos. Ežerams gydyti kai kur i 
dugną yra pumpuojamas deguonis, kuris, burbuliuo
damas į paviršių, ištirpsta vandenyje.

Apie ežerų mirtį mokslininkas Frey štai ką sako: 
Nebent rasime būdą dabar mirštančius ežerus at
gaivinti, turėsime laukti sekančio ledo amžiaus šva
riems, gėlo vandens ežerams.

GAMTA LIETUVIŲ TAUTOSAKOJE
Lietuvių tautosakoje labai dažnai yra minimas 

gamtos ir gyvulių pasaulis. Lietuviai nuo senųjų lai
kų gyvulius ir augalus labai atidžiai stebėjo ir jų el
gesiui, gyvenimui bei aplinkai teikė savotišką pras
mę. Gamta lietuviams buvo ir protinga, ir su savo 
tikslu. Visa eilė dainų, pasakų kalba, apdainuoja 
paukščius, medžius ir kitus gamtos reiškinius — kaip 
perkūną; visa eilė patarlių ir priežodžių lietuvis nau
doja gamtos ir gyvulių elgesiui, grožiui bei įvairiems 
palyginimams ir pamokymams išreikšti.

Štai, keletą pavyzdžių, kurie bus tęsiami ir kituo
se šio skyrelio numeriuose:

(nukelto i 7 pusi.) 5
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S kauti j a Pasauli© 
Pašto Ženkluose 
Skyr. tvarko ps.R.Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr. .Waterbury 8,Conn-

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS

4. Šių laikų pašto ženklai
Pačioje pradžioje pašto ženklų piešiniai buvo kuo 

paprasčiausi ir vaizdavo karalius, kunigaikščius, vals
tybių herbus, arba tik skaitmenis; viskas gražiai ire- 
muota ir papuošta gausiais ornamentais ir vinjetė
mis. Vėliau pradėta leisti' ženklai įvairiomis istori
nėmis temomis, simboliniais piešiniais, su gražes
niais krašto vaizdais, kuo nors pasižymėjusiais to 
krašto vyrais, karo vadais. Užkariavus ar tik laikinai 
užėmus svetimus kraštus, Įsivyravo paprotys tiems 
kraštams išleisti specialius pašto ženklus, ar tai ata
tinkamai perspausdinant savo krašto ženklus, ar už

dedant naujus pavadinimus ant užimtojo krašto 
ženklų.

Ženklų paprastumas nyko, ornamentika mažėjo, 
bet tematika didėjo, ženklų atlikimo technika gerė
jo ir Įvairėjo, Įvairios modemiškos mados ir kryptys 
vis dažniau Įsisuko.

Šiais laikais pašto ženklai rėmelių beveik neturi, 
arba tėra apvedžioti tik viena dviem linijom, o kai- 
kurių kraštų, spausdinti fotograviūros būdu, visai 
jokių rėmelių neturi, ir yra atskirti vienas nuo kito 
tik perforacijos linijomis.

Pasirodžius, kad pašto ženklai ypatingai gera prie
monė propagandai varyti, kaikurie kraštai beveik 
kas savaitę išleidžia po naują seriją propagandinė
mis temomis.

Dabar rasi pašto ženklų su kuo tik nori: su gry
bais, gėlėmis, vabalais, medžiais, mineralais, pasako
mis, žvėrimis, paukščiais ir daugybe kitų temų.

Pamačius, kad galima padaryti gerą bizni, dau
gelis kraštų leidžia Įmantriausius pašto žetnklus vien 
tik pelno sumetimais. Ant. Bernotas

T O G O (VAKARŲ AFRIKA)

Ši, Vakarų Afrikos, naujai gi
musi respublika, pagerbdama sa
vo skautus ir kartu paminėdama 
20 metų mirties sukaktį Baden- 
Powell ir Daniel Carter Beard, 
1961 m. rugsėjo mėn. išleido dau

giaspalvę - šešių pašto ženklų se
riją. Baden - Powell yra matomas 
ant 1 franko, violetinės spalvos 
ženklo, su tarptautiniu skautišku 
ženklu, o D. C. Beard ant 0.50 fr. 
šviesiai raudono ženklo su BSA 
ženklu. 10 fr. pilkai žabos spalvos 
ir 25 fr. mėlynos spalvos ženklai 
paveiksle turi Togo skautus, ku
rie yra matomi prancūzų skautii 
uniformose. Kontrastinių spalvų, 
trys, skautišku saliutu saliutuojan-
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čios rankos, simbolizuoja pasauli
nę skautišką veiklą, kuri apjungia 
visas spalvas ir rases. (Afrika, Azi
ja, Europa) Ženklas 100 fr. vertės, 
vyšninės spalvos. Trys- palapinės, 
kurios sudaro vieną didelę palapi
nę, ir laužavietė, rodo bendrą vi
so pasaulio skautų tikslą: stovyk
lavimą ir vieną didelę - bendrą 
šeimą. Ženklas 30 fr. vertės, ža
lios spalvos.

Visų ženklų dydis 4/1 cm. x 2M 
cm. Be ženklų yra išleista ir suve
nyriniai lapai.

Informacijos žiniai:
Togo — Prancūzų vakarų Afri

kos nepriklausoma respublika, 
prie Atlanto vandenyno, Gvinėjos 
Įlankos, tarpe Nigerijos ir Aukso 
Kranto.

Baden-Powell (1857 -1941) — 
Sir Robert Stephenson Smyth, 
Britų armijos generolas, pasaulio 
skautų organizacijos Įkūrėjas —

1908 metais. Daniel Carter Beard 
(1850-1941) amerikiečių dailinin
kas ir iliustratorius, vienas iš ame
rikiečių skautų steigėjas, Boys 
Life žurnalo iliustratorius, natio
nal commissioner BSA. Amerikie
čių skautų tarpe labai populiarus 
ir žinomas kaip “oncle Dan”.
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Skyrių tvarko s, v. si. J. Gliaudys, j r. 
1314 Maltman Avė., Los Angeles 26, Calif.

TARP MŪSŲ...
s. v. si. J. Gliaudys, jr.

Prieš kelis mėnesius LSB Skau
tų vyčių skyriaus vedėjas s. v. v. 
si. Algirdas Avižienis mane pa
kvietė perimti “Skautų Aide” 
skautų-vyčių skyrių, s. O. Geš- 
ventui pasitraukus. Sutikau.

Ar galima pagerinti ir praplėsti 
dabartini vyčių skyrių “Skautų 
Aide”? klausinėjau daugeli vyčių 
per tuos kelis mėnesius, prieš im
damasis šių pareigų. Atsakymai 
buvo įvairūs, tačiau galima be
veik visus atsakymus ar pasiūly
mus sugrupuoti į tris kategorijas:

1) Norime daugiau nuotraukų;
2) Norime daugiau žinių apie 

kitur gyvenančius lietuvius vy
čius;

3) Norime daugiau ideologinių 
straipsnių.

Šiame “Skautų Aido” numery 
pradedame naujo formato ir nau-

jo būdo skautų vyčių skyrių. Per 
ateinančius- mėnesius vyčių sky
riuje pasirodys daugiau nuotrau
kų, žinių apie kitus vyčius ir ide
ologinių straipsnių...

JEIGU skyrius susilauks vyčių 
paramos.

“Kokios paramos?” — Kiekvie
name lietuvių centre veikiąs vy
čių būrelis turėtų siųsti žinių apie 
savo veiklą, kartu su nuotrauko
mis šio skyriaus vedėjui (man), 
retkarčiais būreliui galėtų atsiųs
ti straipsnių ideologiniais klausi
mais.

Vyčiai Los Angeles 10-metų skautavimo minėjime. Antroje eilėj: 
iš k. į dešinę, J.Jakubauskas, J. Gliaudys jr. , A. Šeškas, L. S. B. Vyčių 
vadovas A. Avižienis, M. Prišmantas, A. Karalius, K. Janulauskas, 
A. Šlezingeris.

“Ar tai sunku?” — priklauso 
nuo būrelio sumanumo. Tai būtų 
nelengva... tik tada, jeigu būre
lis bent kartą į mėnesį nepasi
stengtų duoti žinių iš savo veik
los, ar bent trumpo straipsnio sa
vo skyriui “Skautų Aide”.

Aš labai kviečiu visus būrelius 
remti šį skyrių ir padaryti jį tik
rai mūsų veiklos atvaizdu.

Valio! Valio! Valio! buvusiam 
“Skautų Aide” vyčių skyriaus ve
dėjui s. O. Gešventui už jo suma
niai redaguotą per 1960 -1 . me
tus vyčių skyrių.

(atkelta iš 5 pusi.)

1. IR TIESŪS MEDŽIAI TURI KREIVŲ ŠAKŲ. 
Reiškia: kad ir tarp gerų darbų, gerų žmonių, gerų 
norų kartais pasitaiko bloga (“kreiva”) mintis ar ne
pavykęs pasireiškimas.

2. ARKLYS NAMO NEP AKLYS. - Arklys yra pro
tingas, prie savo namų prisirišęs gyvulys. Jis gerai 
žino, kur jo namai ir niekada nepaklysta, visados su
grįžta. Senovėje yra buvę atsitikimų, kad kariui žu
vus, jo arklys vienas parbėgdavo namo ir taip pra
nešdavo liūdną žinią.
3. BITĖ TURI MEDAUS, BET TURI IR GYLĮ. - 

Gali būti keliais būdais išaiškinta: a) kiekvienas, 
žmogui naudingas sutvėrimas gali gintis ir gelti; b) 
prie gero daikto (medaus) reikia mokėti prieiti 
(kad bitė neįgeitų).
4. VARNAS VARNUI AKIES NEKERTA. - Vie

nodi sutvėrimai vienas su kitu nekovoja arba bent 
neturėtų kovoti.

5. DU ZUIKIUS VYSIESI - NĖ VIENO NEPA
GAUS!. — Reikia vieną darbą dirbti, kad gerai pa
darytum.

TAIP MES ŽYGIAVOM LIETUVOJ 
v. s. J. BULOTA

(tąsa)

Beveik manęs neklausęs, paėmė iš voko mano iš
imtus du į mūsų vakarą pakvietimus (atseit vienas 
prezidentienei) ir nunešė į antro aukšto prezidento 
darbo kambarį, kurio aš mačiau tik šešėlį. Po kiek 
laiko grįžo su 10 litų banknotu ir ištiesė man. Aš ati
daviau dar švaresnį skautų saliutą ir kariškai sumu
šęs kulnis, apsisukau ir besidžiaugdamas, kad taip 
viskas baigėsi, dūmiau atgal. Galite suprasti, kad 
mes panašiai mėginom, kur tik galėjom. Iš pažinčių, 
iš mokytojų, iš organizacijų ir telefonų knygų suda
rėme ilgus, gal virš poros tūkstančių, sąrašus ir visi 
pasiskirstę po kelias dešimtis “klijentų” mėginome 
laimę. Neapsėjo ir be nuotykių. Pavyzdžiui, aš su 
skautuke palydove užsukau pas prof. Šulcą. Jis labai 
džiaugsmingai ir nuoširdžiai, beveik demonstraty
viai, net ir nepažiūrėjęs į kvietimo turinį nė datos, 
išėmė 10 litų ir paklojo ant staliuko prieškambaryje. 
Aš lyg ką nujausdamas, ilgai nebelaukdamas su skau
tuke išsinešdinau. Buvo, mat, rengiamas beveik tuo 
pačiu metu, o gal ir tą patį vakarą, ir Aukšt. Tech.
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Mokyklos didelis vakaras-balius, tad profesorius ir 
manė, kad aš, jo “geriausias” mokinys, ir atnešiau 
jam pakvietimą. Neteko ilgai laukti, kai jam atnešė 
kitus pakvietimus; jis visą “šantažą" supratęs, mane 
viešai klasėje išbarė už varomą mokyklai “konkuren
ciją”. Jis gailėjo išmestu antrų 10 litų...

Nesunku suprasti, kad po to vakaro mūsų d-vės 
iždas, stropiai prižiūrimas Vinco, pasipūtė netoli 
2.000 litų. Įsigyjome puikiausią vėliavą, raštinės in
ventorių, stovyklinių daiktų ir 1.1. Apskritai, pasida
rėme ekonomiškai pats stipriausias vienetas Kaune.

Gerai dabar nebeatsimenu pradžios, bet aš ir Vla
das ir dar kuris tai iš mūsų, sužinojome apie pulk. 
J. Sarausko palankumą skautams. Tad, ilgai nedvejo
dami, suruošėme gerai išdirbta programa šaunią 
draugovės sueigą su svečiais ir atsikvietėme pulk. 
J. Šarauską tarti mums žodelį, ypatingai iš Lietuvos 
kūrimosi laikų. Mat, jis buvo vienas iš Lietuvos ba
taliono, berods Sibire, ištrukęs iš žudynių ir laimin
gai su likusiais pasiekęs Lietuvą. Jis įdomiai kalbėjo, 
ir mūsų dainos, drausmingumas bei jam sukelti va
itojimai, jį labai suįdomino. Nuo tada jis prisirišo 
prie mūsų draugovės, o po skautų suvalstybinimo 
tapo Vyriausiu Skautininku ir išbuvo juo iki pa-: 
baigos.

Berods, I-ji Skau tų Vyčių D-vė tuoj pasikvietė 
pulk. J. Šarauską draugovės globėju, tad mes per 
1930 metų Juozines (kovo 19 d.) nutarėme jį ata
tinkamai pagerbti ir nevėluoti su pasveikinimu. Dar 
prieš auštant, visa draugovė susirinkome kaip vienas 
su vėliavomis (būrelių ir draugovės) patraukėme 
Į Žaliakalnį ir, saulei vos brękšant, gražiai išsirikia
vome prieš pulkininko butą. Visi žmonės dar mie
gojo, — gal jau kėlėsi, bet dar buvo visur tylu. Mūsų 
buvo gal apie 60 skautų-vyčių, vidutiniškai 17-19-21 
metų amžiaus. Na, ir vienu ypu užtraukėm griaus
mingą skautų dainelę. Suskambėjo Žaliakalnis, su- 
skalijo net keli išsigandę šuneliai, ėmė atsidarinėti 
durys, skleistis užuolaidos. Greit duryse pasirodė ir 
pulkininkas. Tada mes jam sušukome griausmingą 
valio ir užtraukėm ilgiausių metų, o išsiskyrus mūsų 
“delegacija” įteikė jam draugovės sveikinimus ir do
vanėlių. Jis, iš netyčių užkluptas, ir pamatęs visą rei
kalą, buvo labai sujaudintas ir tokioje situacijoje ne
bežinojo ką mums sakyti bei kaip padėkoti. Tokie 
mūsų nuoširdūs sveikinimai pulkininką galutinai su
rišo su mumis.

Daug kartų man teko su pulk. J Šarausku susi
durti bendruose skautijos ir kariškuose reikaluose. 
Man keturis metus besimokant Prancūzijos karo aka
demijose, jis buvo mano tiesioginis viršininkas. Su 
juo kartu dirbome Baden-Powell’iui sutikti didžio
sios stovyklos štabe 1933 metais Palangoje. Jis mus 
4-rius išlydėjo į “Drūmso” stovyklą Suomijon 1934 
metais ir 6-rius į USA Jamboree Washingtone 1937 
metais. Jis žuvo kankinio mirtimi prie Červenės 1941 
metų birželio mėn. pabaigoje. Žuvo bolševikų nu
kankintas ir mirties žygyje šūviu nubaigtas su kitais 
tūkstančiais, jų tarpe keliais šimtais lietuvių kan
kinių.

Berods, per šv. Kazimiero šventę 1930 metais mes 
turėjome labai vykusią draugovės su svečiais sueigą,
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kurioje visi trys būrelio vadai buvome pakelti į pa- 
skautininkio laipsnį. Kaklaraiščius užrišo tuometinis 
skautų šefas, buvęs prezidentas Stulginskis. Pilnu
tinė svečių salė buvo susižavėjusi gražiomis ceremo
nijomis, nesibaigiančiomis dainomis, pasirodymais.

Draugovės iniciatyva per Jurgines Kauno tuntas 
turėjo bendra iškylą-sueigą Vytauto parke, kuri taip 
pat buvo labai įdomi ir sutraukė daug svečių.

Artinosi 1930 mokslo metų pabaiga, o mano ir 
bendraklasio “vileišiečio” Jono Še. artėjantis Aukšt. 
Techn. Mokyklos baigimas - išleistuvės. Tą mes at
žymėjome neužmirštama iškyla. Birželio mėn. 10 d. 
visi “vileišiečiai” susirinkome Napoleono Kalne — 
Nemuno ir Pajiesės santakoje — naktinei iškylai. 
Buvo labai graži naktis. Pasistatę lapines (palapinių 
dar neturėjome), pavakarieniavę užsikūrėm laužą ir 
pradėjom savo iškilmingą sueigą. Trumpuose atsi
sveikinimo pašnekesiuose apibendrinome visą mūsų 
veiklos prasmę ir ateitį. Įvairinome juos dainomis, 
paklausimais, paaiškinimais, nustatėme ateities gai
res. Neužmirštamai, broliškai perdaviau “vileišiečių” 
vadovavimą Stepui J. Po to sekė vidurnaktinis slap
tas žygis tikslu surasti numatytą mūsų “talismanui” 
— prisiminimui užkasimo vietą. Ta vieta buvo kelio
likos žingsnių atstume į šiaurės vakarus nuo trian
guliacijos punkto. Tenai mes visi paeiliui iškasėme 
gana gilią duobę, kad pašalas nesiektų, ir labai iš
kilmingai užsmalavome butelyje mūsų bendrą nuo
trauką, “vileišiečių” tradicinę (vėliau visų skaudi 
vyčių tradicine tapusią), Himną, keletą mėgiamiau
sių dainelių ir priesaiką. Visus šiuos dokumentus 
buvome perplėšę per pusę. Vieną pusę įdėjome į bu
telį, o kitą į mūsų istorijos albumą. Giliai butelį už
kasę, išlyginę tą vietą, uždegėme laužą. Sustoję ratu, 
susirišę rankomis, visi kartodami iškilmingai pasiža
dėjome po 10 metų pirmą šeštadienį po 10 birželio 
mėn. t. y., 1940 metais vėl visiems susitikti, be jokių 
raginimų ar pranešimų. Po to sekė tradicinė “Girdžiu 
nesyk”! Galingai aidas skambėjo, atsimušdamas į 
Nemuno ir Pajiesės pašlaites.

Kaip “vileišiečiai” netrukus sudarė II-ją skautų 
vyčių draugovę, kaip jie gyveno ir kaip 1940 metų 
birželio mėn. vėl visi susirinko, parašysiu kitą kartą.

IŠBLĖS LAUŽAI
Kai tolimoj šalyj išblės laužai, 
Kai sesė sesei ranką ties, 
Palikę vieniši namai, 
Tau žiburį lange įžiebs.
Dangaus sietynais mintys skries, 
Namo joms mos savi laukai, 
Laužų baltuose dūmuos išsities, 
Savi ir mylimi veidai.
Kai tolimoj šalyj išblės laužai, 
Nakties skliaute paskęs daina, 
Šlamės labąnakt tau savi miškai, 
Labanaktis ir Tau — Šventoji Lietuva.

I. D. T.
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Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr, , Toronto 18, Ont. , Canada

VELYKŲ BOBUTĖ IR RAGANIUS

A. Giedrius

Tarp kalnų ir girių tyvuliuoja didelis 
ežeras, tam ežere yra sala, toje saloje - 
puikus dvaras, tam dvare gyvena Velykų 
bobutė.

Jos rūmai neapsakomi, neaprašomi, o 
aukštumo - su kalnais lygūs. Sodai amžinai 
žaliuoja, ištisus metus vaisius veda.

Velykų bobutė turi devynias dukteris ir 
devynis tūkstančius vištų. Tos vištos per 
visus metus nepaliaudamos kiaušinius deda 
ir ne po vieną, o po tris kasdien.

Bobutė turi didžiausius sandėlius kiau
šiniams krauti. Čia jie nepasensta ir nesi- 
gadina ir visada atrodo, kaip tą pačią dieną 
padėti.

Clevelando Neringos tunto skautėms vykęs 1961 mt. eilėraščių 
rinkinių konkursas pasibaigė. Laimėtojomis tapo iš kairės {dešinę: 
R.Jokubaitytė - I vieta, E.Zygaitė - II vieta, D.Kavaliūnaitė- 
III vieta. Nuotr. J.Gailos

Velykų bobutės dukterys jau nuo Užga
vėnių pradeda dažyti kiaušinius, o nudažy
tus krauna i sandėlius, kad, Velykoms atė
jus, būtų mažiems vaikams velykaičių.

Tiktai gal jums įdomu, kaip Velykų bo
butė tokią daugybę kiaušinių išvežioja savo 
vežimėliu? Ogi kai velykaičius ima krauti 
į vežimėlį, tai jie pasidaro tokie maži, kaip 
smulkūs žirniukai. O kai iškrauna juos vai
kams, jie vėl pasidaro tokie, kaip reikia.

Bet dabar jau kelinti metai mūsų vai
kai mažai tegauna velykaičių. Kodėl? Ar 
Velykų bobutės vištos paliovė dėjusios ? Ar 
jos dukterys nespėja marginti velykaičių? 
O gal karo bomba yra pataikiusi į bobutės 
vištidės ?

Ne. Visai ne taip.
Anais metais vienas piktas raganius, 

visiems visko pavydėdamas, pradėjo ieško
ti, kas atneša vaikams velykaičių. Ieškojo, 
ieškojo ir rado tą girią ir tuos kalnus, už 
kurių gyvena Velykų bobutė.

Perėjo girią, peržengė kalnus ir atsi
stojo prie ežero. Norėjo ir ežerą perbristi, 
bet kai tik įkišo koją, tai tuojau subaubęs 
atšoko atgal. Ežere buvo didelis vėžys. Pa
matęs piktą raganių, vėžys ištiesė savo 
žnyplę ir skaudžiai įžnybę jam.

Perpykęs raganius užlipo ant kalno, iš
sitraukė iš kišenės didelius žiūronus ir ėmė 
žiūrėti. Žiūrėjo, žiūrėjo ir pamatė Velykų 
bobutės dvarą, dvare - rūmus, o rūmuose 
- devynias dukteris kiaušinius bemarginant.

Artinos Velykos. Bobutės dukterys sku
bėjo sušilusios. Pilni sandėliai jau buvo 
prikrauti velykaičių ir dar margino. Pro 
didelį rūmų langą raganius matė, kokie pui
kūs velykaičiai, ir visas sukruto iš piktumo.
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Dailininkas atnešė į redakciją savo piešinį. Vaje, koks jis išsi
blaškąs, kiek jis daug klaidų pridarąs!..

- Palauk! - tarė jis. - Tu man nenu
veši tų velykaičių !

Ir jeigu būtų turėjęs atominę bombų, 
tuojau būtų pasiautęs ją į Velykų bobutės

dvarą. Bet tokios bombos jis neturėjo, tai 
kitaip sugalvojo. Paėmė piūklą ir visur pa- 
piaustė tiltų sijas, kad Velykų bobutė beva
žiuodama įlūžtų ir sukultų velykaičius.

Atėjo Velykų naktis. Bobutės vežimė
lis iš vakaro jau buvo prikrautas velykaičių. 
Dabar ji tiktai pasikinkė vaško kumelaitę, 
pasiėmė šilkų botagėlį ir įsisėdo į vežimėlį.

- Lig pasimatant! - tarė savo dukte
rims, kurios padėjo jai išsiruošti.

- Laimingos kelionės! - palinkėjo duk
terys . - Mūsų gražiausius velykaičius - 
patiems geriausioms vaikams.

- Kurie dar negeri, tai pasidarys geri, 
- pasakė bobutė, susmagojo šilko botagėliu 
ir nuvažiavo.

Prie ežero sustojo, ištiesė ranką, ku
rioje laikė botagą, ir tarė:

- Tilte pasistatyk !
Ir tiltas, kurs buvo čia pat ant kranto, 

tuojau pasistatė per ežerą. Bobutė perva
žiavo, pervažiavus sustojo ir vėl tarė:

- Tilte, atsistatyk atgal!
Ir tiltas tuojau vėl susitraukė ant kran

to. O bobutė nuvažiavo.
Važiavo, važiavo ir privažiavo tiltą per 

upę. To tilto sijos - paplautos: kai tik bo
butė važiuos, tiltas įlūš, vežimėlis įkris, 
ir velykaičiai susikuls. Bet bobutė to ne
žino.

Tačiau vaško kumelaitė, pribėgus tiltą 
stabt ir sustojo. O bobutė girdi, kad nuo 
tilto kažin kas šaukia patylomis: Tik, tik 
ne ! . . . Tik, tik ne !... " - " Kas čia dabar 
ne ?" - pamanė bobutė ir išlipo pažiūrėti.

Ogi žiūri - ant tilto voverėlė šokinėja.
- Ką tu čia sakai, mažyte? - klausia 

bobutė.
O voverėlė vėl:
- Tik, tik ne!
Bobutė suprato, kad tiltas negeras, ir 

nuvažiavo kitu keliu.
O raganius viską matė. Dabar jis pa

leido patį pikčiausią vilką, kad išgaudytų 
visas voverėles nuo žemės . Bet nieko ne
padarė: voverėlės spėjo į medžius sulipti.

Raganius vistiek piktai nusijuokė:
- Ha, ha, ha! Dabar nė viena voverė 

nedrįs iš medžio išlipti !
O bobutė jau prisiartina prie kito tilto. 

Ir aušra pradeda rodytis, brėkšta tolimas 
rytas. Kiek čia to laiko beliko.

- Greičiau, greičiau, kumelėle! - ra
gina bobutė. - Aušta aušrelė, artinas diene

le
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lė, o vaikeliai dar toli.
Skubinas kumelėlė, kiek galėdama, ve

žimėlis barška - dar, dar, velykaičiai tarš
ka - tar, tar, tar, kad tik nesusikultų!. .

Bet kumelaitė ir vėl - stabt. O nuo til
to bobutė girdi: "Čir vir vir, pavasaris, 
paliksi vaikelius nelesusius - nevažiuok ! "

Bobutė suprato ir vėl nuvažiavo kitu 
keliu. Dabar ji turi dar labiau skubėti.

- Skubėk, vaško kumelaite, skubėk ma
no greituolėle! Štai jau rytas išauš ir sau
lelė patekės, vaikelius iš miego prikels, o 
tada jau per vėlu..

Bėga, skuba kumelėlė, kone lėkte le
kia. Ir vėl artinas prie tilto. O raganius pa
siuntė patį pikčiausią vanagą, kad vyturėlius 
išgaudytų. Išgaudyt jų neišgaudė, - vyturė
liai spėjo pasislėpti, - bet nuo tiltų nubaidė.

Dabar bobutės nebuvo kam persergėti, 
važiavo per tiltą ir įlūžo, vežimėlis susi
trenkė ir velykaičiai susikūlė.

Bobutė net apsiverkė - taip jai pagailo 
velykaičių, o ne taip velykaičių, kaip mažų 
vaikelių. Kaip jie dabar Velykas švęs be 
velykaičių?

Bobutė paėmė vaško kumelaitę ir iškė
lė Į krantą. Paskui paėmė vežimuką ir taip 
pat iškėlė. Ir ėmė rinkti sudužusiusvely- 
kaičius. Rinko ir metė į upę, rinko ir metė, 
ir kiekvienas velykaitis virto margu akme
niuku .

Metė, metė bobutė tuos sudužėlius, ogi 
žiūri - kad yra ir sveikų. Tuos sveikuosius 
susidėjo į pintines , susitvarkė vežimėlį ir 
nuvažiavo.

Dabar ji suprato, kad visi tiltai pake
liui sugadinti. Per tiltus nevažiavo, visur 
upes aplinkui suko, dėl to ilgai užtruko, ne 
visus vaikus aplankė, o kuriuos ir aplankė, 
tai ne po daug velykaičių padalino, nes po 
daug neturėjo. Kitais metais Velykų bobutė 
tiltų pasisaugos. Bet ar nesumanys piktasis 
raganius kitokių kliūčių?..

■100 VILKŲ

Parbėgo berniukas namo ir sako:
- Oi kaip aš išsigandau, eidamas per 

mišką ! - parlėkiau uždusęs !
Namiškiai jo ir klausia:
- Kas gi ten atsitiko?
- Šimtas vilkų mane kad užpuolė, kad 

ėmė vytis ...

- Negali būti !
- Kaip tai - negali būti? Na, jeigu ne 

šimtas vilkų, tai penkiasdešimt tikrai buvo!
- Tiek vilkų visame miške nerasi.
- Mat, dar netiki! O dešimt vilkų mane 

tikrai vijosi!
- Eik sau, eik nemelavęs !
- Ko man meluoti? Juk mane, o ne jus 

užpuolė vilkas . . .
- Kur gi tu matei tą vilką ?
- Ogi už krūmų kažkas šlamu-šlamu . . .

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Aš apie Vasario šešioliktą daug neži
nau, bet iš tėvelių pasakojimų žinau, kad 
tai yra Lietuvos Nepriklausomybės šventė.

Prieš šimtus metų Vytautas Didysis ir 
kiti kunigaikščiai valdė Lietuvą. Tuo laiku 
Lietuva buvo labai didelė ir graži. Bet rusai 
ir kiti Lietuvos priešai pavergė Lietuvą. 
Toje vergijoje Lietuva išbuvo apie šimtą 
dvidešimt metų.

Paskiau atsirado gerų lietuvių, kurie 
mylėjo Lietuvą ir norėjo, kad ji būtų lais
va. Jie ragino visus žmones mokyti savo 
vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti. Kai 
buvo jau labai daug žmonių, kurie mylėjo 
ir norėjo, kad Lietuva būtų laisva, jie pas
kelbė pasauliui, kad mes norime būti laisvi.

Šio rašinio autorė D.Gelažiūtė
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Atsirado daug lietuvių vyrų savanorių 
kareivių, kurie po Didžiojo karo nusilpusius 
rusus ir kitus priešus išvarė iš savo krašto. 
Vasario šešioliktą, prieš 44 metus Lietuva 
tikrai pasidarė laisva ir buvo laisva virš 
20 metų, kai vėl užėmė rusai, jie ir dabar 
dar yra Lietuvoje.

Mes, lietuviai, kiekvienais metais šven
čiame Vasario 16 ir prisimename, kokia 
Lietuva buvo graži ir laiminga, kai buvo 
laisva. Taip pat mes visi tikime, kad vėl 
mūsų Lietuva bus laisva.

j^ sk. Diana Gelažiūtė ,10 mt.
"Žibučių" dr-vės "Aušros Vartų" 

tuntas, Čikaga.

(Diana gimusi Amerikoje, Jaunesniųjų sk. 
draugovei priklauso nuo 1959 m.).

SUSITIKIMAS SU AMERIKIEČIŲ SKAUTAIS

1961 metais gruodžio 19 dieną pakvie
tė mus amerikiečių skautai praplėsti ryšius 
tarp brolių ir sesių amerikiečių ir lietuvių.

Iš mūsų draugovės į Kaiserslautern'ą 
nuvyko sesės ir broliai, kur pasilikom tris 
dienas. Man ir Tamošaitytei teko ten per 
visas Kalėdų atostogas pasilikti.

Mums tą pačią dieną nuvykus į Kaisers
lautern'ą, buvo tuoj vakare pravesti bendri 
šokiai, kurie truko iki 11 valandos ir kurie 
visiems patiko. Ypač amerikiečių skautai 
atidžiai klausėsi pertraukų metu mūsų tau
tinių dainų, kurios juos labai sužavėjo.

Kitos dienos rytą, anksti atsikėlę, nu
ėjome aplankyti miestelio pilį, kuri yra ant 
vienos iš gražių Kaiserslautern'o kalvų. 
Aplankę tą pilį, tos dienos vakare buvom 

nuvykę į vieną iš amerikiečių skautų buklų, 
kuris yra gražiame miškely. Ten mes tar
pusavy pasikalbėjom apie jų ir mūsų metų 
veiklą ir padiskutavom įvairių problemų ir 
atsiminimui nusifotografavom.

Gruodžio *21 d. mūsiškiai krepšininkai 
sulošė su jais rungtynes; nors ir ne su savo 
tikra rinktine lošėme, davėm jiems daug 
darbo, kol jiems teko mūsiškius sumušti.

Po šių rungtynių teko beveik visiems 
nuo jų atsiskirti ir vežtis su savim gra
žiausius įspūdžius.

Man pačiam teko ten pasilikti per visas 
Kalėdų atostogas ir susitikti su jų aukščiau - 
siais vadais, ir jiems buvo labai malonu 
turėti jų tarpe lietuviuką ir labai džiaugda
vosi gavę atsiminimui kokį nors skautišką 
lietuvišką ženkliuką. Ten būdamas , susiti
kau taip pat su jų skiltininkais, kurie labai 
klausinėjo apie buvusią mūsų veiklą Lietu
voj ir dabartinę - tremtyje ir jie mūsų veik
lą labai vertino.

Taip pat ir man vėliau atėjo laikas skir
tis nuo jų ir taip atsivežiau iš ten gražių 
įspūdžių apie amerikiečių veiklą.

si. R. Šimanauskas 
Vokietij a.

MŪSŲ SUEIGA

Vasario 3 dieną visos Toronto paukš
tytės susirinko. Mes ten dainavom ir šo
kom. Mums paskaitė dvi pasakas apie Lie
tuvą. Pabaigoje mes giedojome Marija, 
Marija. Sueigą pravedė sesė Angelė ir sesė 
Giedrė. Man ten labai patiko ir laukiu 
daugiau.

Asta Senkevičių te, 8 mt.

Čikagos Dr. J. Basanavičiaus dr-vės vilkiukai 
prieš įžodį. Nuotr.J. Paronio
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ZUIKIS ILGAAUSIS

J. Narūne

Buvo zuikis Ilgaausis. Daug ką matęs 
šitame krašte, prityręs ir labai gudrus.

- Vaikai! - kalbėjo jis. - Medžių pum
purai jau sprogsta. Kvepia pavasaris . . . 
Sėskite ir dažykite margučius!

- Vaikai, - kalbėjo jis, - medžių pumpurai jau sprogsta.

Tepliojo, spalvino maži zuikučiai Ve
lykų dovanas geriems vaikams.

- Tai mūsų darbininkai! - linksmai 
šypsojosi zuikienė. - Bet klausyk, tėvai! 
Ar tu atsimeni, kad už didžiųjų vandenynų, 
anoje pusėje, mes turime giminių . . . Tai 
žaliųjų eglynų ir senųjų šilų zuikiai. Kažin 
kaip jiems sekasi ir ką jie ruošia vaiku
čiams ? . . .

Ilgaausis tuoj pastatė ilgą, ilgą radio 
antetią ir ėmė kalbėti:

- Zuikiai - Puikiai! Iš žaliųjų eglynų 
išlįskite! Nuo Nemuno krantų atsiliepkite! 
Aš - jūsų draugas - Ilgaausis. Pirmyn!

Niekas neatsiliepė ... Tylu.
- Gal jiems maskoliai uždraudė kalbė

tis su užsienio zuikiais?! - suabejojo sena 
-zuikienė.

- Sveikas Ilgaausi! - pasigirdo vos gir
dimas balselis.

- Sveikas, sveikas! Ak, kaip labai 
trukdo maskolių stotys! - dejavo Ilgaausis.
- Beveik negalima žodžio atskirti . .. Kal
bėkite stipriau! - suriko jis nekantriai.
- Pirmyn!

- Kad nebeturiu jėgų . . . nepriėdęs 
esu ... - vėl atsakė silpnas balsas. - Gera 
jums tenai rėkauti, kai visko turite net per 
akis! O mes ne ką pavalgome . . .

- Ar maskoliški zuikiai jus apėda?. . 
Pirmyn.

- Taigi, viską nusineša . . .
- Klausyk, klausyk! Ar jūs ruošiate ve

lykaičius? Ar turite kiaušinių? Pirmyn.
- Tai kiaušinėlį šiaip taip išspaudė mū

sų višta, betgi dažų neturime - liūdnai nu
mykė tas pats balsas.

- Nenusimink! Tu gi žinai, kad ir su 
burokėliais rausvai nudažysite, ir svogūnų 
lukštai geltonai nudažo . . . Pirmyn!

- Gerai, jau gerai, žinau! Mes taip ir 
padarysime . . .

-Aleliuja! mielas drauge!.. Sveikink 
visus iš jūsų eglyno ir iš Anykščių šilo. 
Pirmyn.

- Tai ir sudiev, Ilgaausi! Lik sveikas! 
Neužmiršk mūsų! Atsiųsk ką nors . . .

- Gerai. O ką norėtum?
Kažką kalbėjo silpnutis balselis, rodos 

prašė kelnių, nes jo senos jau nuplyšusios. 
Bet taip trukdė, taip ūžė, birbė stiprios 
rusų radio stotys, kad nieko negalima buvo 
suprasti . . .

Baigęs kalbėti Ilgaausis apžiūrinėjo 
dailiai išmargintus velykaičius.

- Tėveli, tu siųsk juos prie Nemuno 
krantų, žaliųjų eglynų zuikeliams! - prašė 
vaikai.

- Gerai, vaikai! Man patinka, kad jūs 
neužmirštate savųjų broliukų.

Rytdieną atsikėlę zuikiai rado kieme 
žibantį auksinį vežimėlį. O ant jo užrašas: 
BA LFAS.

- Vaje, kokie gražūs rateliai, - džiau
gėsi zuikiai, kraudami į juos margučius. 
Tuojau vežė į miestą. Mieste juos pasitiko 
nedidelio ūgio, labai mielas dėdė.

- Aš esu BALFAS, - pasakė jis ir liepė 
velykaičius paimti į didelį laivą, nuplukdinti 
į Klaipėdos uostą, o paskui prie Nemuno 
krantų, žaliųjų eglynų zuikiams, kurie iš
vežios vaikeliams po visą Lietuvos kraštą.

Vėjas pūtė, 
Velykaičiai plaukė ... 
Ar nori margutį 
Iš zuikelio gauti?!..
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1. Ežeras ant stalo, žvejai aplinkui ....................................................................................................

2. Du ratai pagiryje stovi .........................................................................................................................

3. Du bėga, du veja, šeši šimtai švilpia ....................................    ...

ĮRAŠYKIME TRŪKSTAMAS RAIDES:
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NUDAŽYKIME PAŽYMĖTUS TAŠKELIU LANGELIUS:

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

14

16



PIRMUOS PASTOGĖJE
4 Vyriausiai Skautininke! pristačius, 
lapkričio 1 d. proga pakeltos į vy- 

.resniškumo laipsnius: į skautininkės 
V. Aleknavičienė, M. Kižienė, J. 
Koklienė, J. Krutulienė, L. Lunec- 
kienė, N. Maskaliūnienė - visos JAV 
Vidurio Rajono; į paskautininkės 
laipsnį: N. Garlaitė, JAV Vidurio 
Rajone, M. Gverzdienė, Kanados 
Rajone, M. Švarcienė , JAV Vidurio- 
Rajone.
4 Principiniai nutarta Lietuvių Skau
tų Sąjungą legalizuoti, t. y. įre
gistruoti vienoje iš JA Valstybių, 
tuo būdu gaunant legalines asmens 
teises (-išsiimti Charter'į). Šis nuta
rimas bus patiektas Tarybos visumos 
posėdžiui.
4 Vyr. Skautininkui pristačius, lap
kričio 1 d. proga pakelti į vyres
niškumo laipsnius: į skautininko - 
kun. P. Butkus, Australijos Rajone, 
kun. S. Kulbis, S.J. , Kanados Rajo
ne, V. Pažiūra, JAV Ramiojo Van
denyno Rajone, A. Vaitiekaitis.JAV 
Vidurip Rajone; į paskautininko laips
nį - V. Kasniūnas, JAV Vidurio Ra
jone, J. Navickas, JAV Ramiojo 
Vandenyno Rajone, E. Radvenis, 
JAV Ram. Vand. Rajone, A. Zapa- 
rackas, JAV Vidurio Rajone.
4 Vyr. Skautininkui pristačius, Gy
vybės Gelbėjimo Kryžiumi apdova
noti: v. vi. J. Butkevičius ir s. B. Juo
zelis, JAV Vidurio Rajone.
4 Nutarta, kad Brolijos ir Seserijos 
ūkio - tiekimo skyriai rūpinasi savo 
šakų specifiniais ženklais. LSS Ūkio 
Skyrius rūpinasi Sąjungos ženklais. 
Reikalui esant, gaminimo - užsaky
mo plotmėje, LSS Ūkio Skyrius gali 
būti agentu Brolijos bei Seserijos 
atitinkamiems skyriams.
4 Principiniai pritarta Jūrų skaučių 
ženklelio projektui - rūtelei inkaro 
fone. Seserijos Vadija įpareigota pa
sirūpinti ženklelio dydžio nustaty
mu, meniniu apipavidalinimu ir 
kitomis projekto detalėmis.

LSB ANGLUOS 
VIETININKU A

Vasario 16 Dienos Iškilminga 
Sueiga Nottinghame

Atėjus vasario 17-tajai, iš dau
gelio Anglijos kampelių lietuviai 
skautai ir skautės rinkosi į Meadows 
Community Nottinghame. Kartu su 
skautais atvyko jų tėveliai bei sve
čiai. Gerokai anksti atvykę, minė
jimo salėje jau radome LSB Angli
jos Vietininkijos V-ką ps.Br. Zinkų ir 
LSS Anglijos Rajono Vadeivų ps. G. 
Zinkienę. Žinoma, nuo jų neatsi
liko sesės Manchesterietės ir iš Stoke- 
on-Trent bei Nottinghamo broliai ir 
sesės. Štai bepuošiant salę Vytim 
ir trispalve, pasirodo ir daugiau 
skautų ir skaučių, vieni jau unifor
muoti, kiti uniformas su savim at
sivežę. Kiek vėliau salę paliekame 
ir atliekamepaskutiniuspasirengimus 
sueigai. Gauname ps. G. Zinkienės 
paruoštus programos lapus ir atlie
kame repeticiją. Po to gauname nu
rodymus iš ps. Br. Zinkaus, kuris ir 
praveda iškilmingą sueigą.

Žengiame į iškilmių salę ir ten 
išsirikiuojame. Seka inspekcija , 
raportai. Po to įnešamos vėliavos - 
skautų ir trispalvė. Ps. Br. Zinkus ra
portuoja v. s. R. Giedraičiui, kuris 
šioje sueigoje atstovauja PLSS Ang
lijos Rajono Vadą ps. J. Alkį. Suei

Sesės skautės ir pauks'tytės 
Vasario 16-tosios minėji
mo metu Nottinghame, 
Anglijoje.

goje viso dalyvauja 21 brolis ir 30 
sesių. V.s. R. Giedraitis mus pasvei
kina sušukdamas "Budėk" ir mes 
darniai atsakome "Vis Budžiu”! 
Skaitomi Vasario 16 proga įsaky
mai. Iš jų sužinome, kad eilė sesių

v. s. R. Giedraitis - Spalis prisega s. v. v. si. V. 
Aneliauskui Tėvynės Sūnaus žymenį. Anglija.

Nuotr. J.Maslausko 

ir brolių išlaikė aukštesnius patyrimo 
laipsnius, keli pakelti į aukštesnius 
vyresniškumo laipsnius. Toliau seka 
įžodis. Pasigirsta žodžiai "Brangin
damas savo garbę, aš pasižadu ..." 
Ps. Br. Zinkus kviečia v.s. R. Gied
raitį uždėt geltonus kaklaraiščius. 
Rišdamas gerojo darbelio mazgelius, 
v. s. R. Giedraitis skautams linki būti 
gerais Lietuvos sūnumis, ištikimais 
skautais, vykdyti skautų įstatus ir 
kasdieną padaryti po gerą darbelį. 
Vėliau prie trispalvės kviečiamas 
"Dr. Vydūno " Skautų-Vyčių Būrelio
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vadas s. v. y. si. Vincas Aneliauskas. 
Žodį taria ps. Br. Zinkus, iškeldamas 
s. v. v.si. Vinco Aneliausko nuopel
nus. Mes išgirstame, kad šis jaunas 
lietuvis-skautas energingai, nenuils
tamai šiame krašte dirbo lietuvybės 
ir lietuviškosios skautybės labui, 
keldamas Tėvynės Lietuvos vardą 
svetimųjų tarpe. Už nuopelnus s. v. 
v. si. V. Aneliauskas LSB VS-ko tapo 
apdovanotas "Tėvynės Sūnaus" garbės 
žymeniu. Kai v.s. R. Giedraitis pri
sega prie brolio Vinco krūtinės gar
bės žymenį, suskamba sesių šūkis 
"Valio"; broliškai s. v. v.si. V..Ane- 
liauską sveikina skautai-vyčiai ir 
linki, kad jis ir toliau sėkmingai 
tęstų savo užsibrėžtą darbą Lietuvos 
ir skautybės labui, kol prašvis ry
tojaus diena, ir bus laisva Tėvynė 
Lietuva. Taip, mums yra garbė tu
rėti savo tarpe tokį skautiškam dar
bui pasišventusį ir Lietuvai ištikimą 
brolį !

Toliau žodį taria p.Deveikis ir 
p. Oželis, skaitomas P.LSS Anglijos 
Rajono Vadeivos ps. J. Alkio, kuris 
dėl kitų visuomeniškų įsipareigojimų 
į sueigą atvykti negalėjo, sveikini
mas. Po to v.s. R. Giedraitis skaito 
ilgą, turiningą paskaitą Vasario 
16-jai įprasminti, paliesdamas mus 
čia laisvėje gyvenančius, broliškai 
primindamas nepamiršti pavergtoje 
Lietuvoje likusius, į Sibirą ištremtus 
brangius mūsų tautiečius. Seka mon
tažas, kuris buvo radio valandėlei ir 
šiai sueigai Vasario 16 proga pa
ruoštas. Skamba žodžiai "...Minė
kime šią dieną garbingą vasario ir 
senas ir jaunas, visi kas tik galim ,.. 
Tai Lietuva, tai mūsų gimtinė, tai 
šalis, kurios taip ilgisi širdis ... O 
skambink per amžius vaikams Lietu
vos, tas nevertas laisvės, kas negina 
jos ... Tik po audros ir Tu Tėvyne 
išeisi kurt dienos šviesos!" Seka Lie
tuvos Himnas ir 10 minučių pertrau
ka. Atsidaro scena ir prie paruošto 
lauželio matome susėdusius brolius 
ir seses. Ps. Br. Zinkus lauželį uždeg
ti kviečia dvasios vadovą kun. J. 
Kuzmickį, kuris lauželį (dirbtiną) ir 
uždega. "Nuskamba "Lauželis,lau
želis. .. " Vyksta pasirodymai,skam
ba dainos. Bradfordo broliai ir sesės 
sušoka šokius "Kubilą", "Žiogelius", 
"Lenciūgėlį", atliekami sumanaus 
skauto gero darbeliai. Štai, visų 
akys nukrypo į paukštytę O. Elvi- 
kytę, kuri sakė eilėraštį "Kur bėga 
Šešupė... " Net nepastebėjome , 
kaip atėjo naktis ir paskutinė nu
skambėjo "Oi Lietuva Motinėle ..." 

Atsisveikinimo žodį tarė D. B. L. 
S-gos Nottinghamo skyriaus pirmi
ninkas p. Bivainis, padėkodamas se
sėms ir broliams už gražiai atliktą 
Vasario 16-sios minėjimą - iškil
mingą sueigą.

Vėliau visi buvome pakviesti 
kavute ir skaniai paruoštais užkan
džiais pasistiprinti. O jau po to su 
savo tėveliais, svečiais ir bičiuliais, 
kurių turėjome pilną salę, skirstė- 
mės namo. psl.J.Maslauskas .

* LSB Anglijos Vietininkijos Vadija 
nutarė šiais metais vasaros stovyklą 
ruošti "Lietuvių Sodyboje" nuo lie
pos mėn.28 dienos iki rugpiūčio 5 d.

* LSB Anglijos Vietininkijos Kores-
pondencinė skiltis dabartiniu metu 
persiformuoja į korespondencinę 
draugovę. Šiam vienetui vadovauja 
psl. J. Maslauskas. O. G.

AUSTRALIJOS RAJONAS

Melbourne, Vic.
("Džiugo" Tuntas)
* Vasario mėn. 14 d. skautų vyčių 
Dariaus ir Girėno būrelis turėjo savo 
metinę sueigą Lietuvių namuose 
Thornbury. Buvęs vadas v.si. Karo
lis Kazlauskas perdavė savo parei
gas naujai išrinktam vadui v.si. Nar
cizui Ramanauskui.

Lietuviai sk.-vyčiai išlydi vokiečių kontingentą iš Mascot aerodromo, Sydney. Kairėje 
stovi "Pėdsekio" redaktorius ps. Br. Žalys, šalia jo (su baltu popieriuku) vokiečių skautų 
vadovas Kurt Aretz A.C.C. ir antras iš dešinės s.v.si. R.Cibas, lietuvis, stovyklavęs 
Rover Moot'e.

Sydney, N. S. W.
("Aušros" Tuntas)
* Sausio mėn. 20 d. iš Sydnėjaus 
aerodromo į namus išskrido Europos 
ir Naujosios Zelandijos skautų vyčių 
kontingentai, stovyklavę7-tame Pa
sauliniame Skautų Vyčių Sąskrydyje, 
prie Melburno. Juos išlydėjo kartu 
su jais stovyklavęs ir gerai susibičiu
liavęs, ypatingai su vokiečiais, s. v. 
si. R.Cibas. Išleisti atvyko ir "Pėd
sekio" rfedaktorius, kuris vokiečių 
kontingento vadui Kurt Aretz A. C.C. 
įteikė visą glėbį "Pėdsekio" egzemp
liorių. Kontingento vadas pažadėjo 
pasistengti išdalinti tuos "Pėdsekio " 
pavyzdžius lietuviams skautams Vo
kietijoje.
* Sausio 21 d. skautų vyčių Gele
žinio Vilko d-vė iškylavo prie 
George's upės už Liverpool (apie 20 
mylių nuo Sydnėjaus). Buvo įdomių 
diskusijų, pranešimų, papasakoji
mas iš Rover Moot'o, planavimų ir 
sportuota - maudytasi. Į draugovę 
buvo priimti trys nauji vyčiai kan
didatai. Prieš užbaigiant sueigą, 
d-vės atstovas pasauliniame Rover 
Moot'e, nustebino vyčius, padova
nodamas kiekvienam sueigoje da
lyvavusiam po Rover Moot'o suve
nyrą - degtukų dėžutę. Įvertinda
mas šį malonų žestą, vadas v. si. 
A. Gardis padėkojo visos draugovės 
vardu.
* Sausio 27-8-9 dienomis (Australia 
Day ilguoju savaitgaliu) įvyko Tre
čioji A. A. S. E. (Sydnėjaus egzilų 
skautų) Jamboretė. Vietovė ir šiais
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s. v. si. R. Cibas (viduryje) Rover Moot'e 
Lietuvai draugų surado visose tautose.

metais buvo nauja - rusų skautų 
žemė, Otford (apie 40 mylių nuo 
Sydney). Lietuvių kontingentą su
darė keliolika (skaičius buvo nepa
stovus) skaučių, skautų, vyresnių 
skaučių ir vyčių. Kontingentui va
dovavo s. v. v.si. Povilas Kviecins- 
kas.

Jamboretės viršininku antrą kar
tą is eilės buvo pats A. A. S. E. pir
mininkas rev.dr. B. Bernhardt (veng
ras). Jis parodė didelį susidomėji
mą 7-to Pasaulinio Skautų Vy
čių Sąskrydžio reikalais irįjambore- 
tę atvykusį vienintelį egzilų skautų 
atstovą (lietuvį vytį) jis išsamiai ap
klausinėje.

Šiaip Jamboretei pasitaikė lie
tingas oras, bet skautai ir skautės 
net ir po dumblą braidydami Šyp
sojosi? Vieta buvo graži ir apsupta 
žalumynais.
* Sausio 27 d. Romui Cibui - Ci- 
bulskiui 21-rių metų gimtadienį at
švęsti padėjo apie 100 skautų-čių ir 
studentų-čių, į Sydney atvykusių iš 
A. A. S. E. Jamboretės ir net iš tokių 
tolimų vietovių kaip Canberra, 
Melbourne ir Adelaide. Brolį Romą 

'sveikino įvairios valdybos, sąjungos 
ir paskiri asmenys iš visos Austra
lijos ir iš užsienio, linkėdami jam ir 
toliau dirbti visuomeniniame gyve
nime, bet jis pažadėjo savo tėvams 
nuo šių metų laiką skirti tik studi
joms. Tikėkimės jis dar aktyviai pa
sirodys mūsų tarpe - nors per atos
togas.
* Vasario 17 d., kaip tik per savo 
gimtadienį, "Aušros" tunto skautė 
ir veikli lietuvaitė sportininkė Irena 
Hopaitė atšventė 21-rius gyvenimo 
metus. Sesė Irena yra antroji iš tri
jų gražių p.p.Hopų dukrelių.

* Vasario 18 d. Sydnėjuje įvyko 
Nepriklausomybės Šventės minėji
mas. Jis praėjo toj pačioj vietoj ir 
tuo pačiu laiku kaip kasmet - St. 
Benedicts parapijoj Broadway, mies
to centre. Skautai dalyvavo unifor
muotai. Buvo atvykę Australijos Ra
jono Vadeivos ps.M. Osinaitė-Cox ir 
ps. A. Dudaitis ir Rajono Spaudos Sky
riaus vedėjas ps. B. Žalys.
* Vasario 21 d. 1-ji Australijos 
Skautų Vyčių Geležinio Vilko Drau
govė turėjo savo metinę sueigą Dai
navos salėje Bankstown. Atsistaty
dinus buvusiam vadui s.v. v. si. A. 
Gareliui, slaptu balsavimu buvo iš
rinkti kandidatai ir iš jų išrinktas 
naujas vadas s.v. v. si. T. Rotcas. Po 
sueigos buvo pasiklausyta, ką tik 
prisiųsta iš Melbourne, Naujų Metų 
sveikinimo plokštelė, kurios progra
mą sustatė "Radio Australia" pa
saulinio skautų vyčių sąskrydžio me
tu. Joje įkalbėta ir lietuviškai. Su
eigai sekretoriavo ps. B. Žalys ir si. 
G.Kišonas.
* Vasario 25 d. "Aušros" tunto skau- 
tai-ės suruošė linksmą gegužinę tė
veliams ir skautų bičiuliams. Gegu- 
žynė įvyko tunto nuosavame sklype 
Inglėburn, N.S.W.

* Vasario mėnesį sužinota, kad 
L. S. S. Tarybos Pirmija, Sąjungos 
43-jų metinių šventės proga lapkričio 
mėn. 1 d. į skautininko laipsnį pa
kėlė Rajono Dvasios vadovą ps. Kun. 
P. Butkų.

* Kovo 4 d. Sydnėjaus priemiesty 
Bankstown'e įvyko lietuvių tradici
nė Kaziuko mugė. Ji prasidėjo šv. 
Mišiomis St. Brendan's bažnyčioje ir 
tęsėsi Dainavos salėje. Aušriečiai 
dalyvavo uniformuotai. Aras.

* Gruodžio mėn. 18 d. Geležinio 
Vilko d-vės skautai vyčiai turėjo 
svarbią ir įdomią sueigą Bankstown'e, 
lietuvių namuose. Buvo išklausytas 
tuntininko ps. A. Dudaičio praneši
mas metinės stovyklos paruošimo 
reikalu. Vyčiai apsiėmė atlikti pio- 
nierijos darbus. Buvo nustatyta suma 
ir iš karto įteikti kelionės išlaidoms 
5 svarus d-vės atstovui į Pasaulinį 
Rover Moot'ą.Į savo narių tarpą d-vė 
priėmė buvusį aktyvų vytį v. si.Kos
tą Steponiuką. Sueigos metu išklau
syta įdomi paskaita: "Pareigos Su
sikirtimas su Hedonizmu". Prele
gentas - buvęs aktyvus d-vės narys 
ir net vienu laiku mūsų vadas si. Vy
tenis Šliogeris.

Melbourne, Vic.
* Vasario mėn. 17 d., Nepriklauso
mybės Šventės proga, į "Džiugo" 
tunto sueigą susirinko 87 skautai-tės.

* Kovo 11 d. įvyko iškilminga 
"Aušros" tunto sueiga. Dalyvavo 
virš 40 sesių - brolių. Buvo atvykę 
skautų tėvai ir rėmėjai. Šį kartą 
sueiga praėjo tikrai linksmoj skau
tiškoj nuotaikoj su įdomia laužo 
programa, kurią pravedė tunto adj. 
v. vi. A.Alčiauskas. Po sueigos toj 
pačioj salėj sekė Šv.Kazimiero mi
nėjimas.

ATLANTO RAJONAS-JAV

Elizabeth, N.J.
1962 m. vasario mėn. 4 d. 11 

vai. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
skautų vieneto kapelionas kun. Juo
zas Pragulbickas pašventino L.K. Ša
rūno draugovės vėliavą, atnašavo 
Šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Per 
pamaldas bažnyčioje su savo vėlia
vomis dalyvavo uniformuoti skautai 
ir skautės, kurių dauguma priėmė 
Šv. Komuniją. Uniformuoti skautai 
J.Bružėnas ir V. Stagniūnas tarnavo 
šventinimo apeigoms ir Šv. Mišioms.

Vėliavą draugovei dovanojo p. 
O. Petrauskienė. Vėliavos krikšto 
tėvais buvo p.K.Kaspariūnas, Skau
tams remti komiteto pirmininkas ir 
p. V. Jarmienė, gausios ir darbščios 
skautų šeimos mamytė.

Po pietų, Lietuvių Salėje įvyko 
L.K. Šarūno Draugovės 8-rių metų 
gyvenimo sukakčiai paminėti iškil
minga sueiga, kurios metu vėliavos 
įteikimo ceremonialą pravedė New 
Yorko Tauro Tunto tuntininkas ps. J.

Atlanto rajono vadeiva s. V. Pileika įžodžio 
metu užriša kaklaraiščius J. Kaspariūnui, 
G.Kliučinikui, A.Jarmui ir A.Meilui iškil
mingoje L. K. Šarūno Draugoves sueigoje, 
Elizabeth, N.J. Nuotr. A.Jarmo
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Bružinskas. Vėliavą atidengė Atlan
to Rajono Vadeiva s. V. Pileika is’ 
Hartfordo. Krikštatėviai p. K. Kas
pariūnas ir p. V. Jarmienė pranešė 
vėliavą pro išsirikiavusius skaučių 
ir skautų vienetus ir įteikė vieneto 
vadovui s. v. v. si. Algimantui Bitė
nų!; įteikus vėliavą, buvo perskaity
tas ir pasirašytas vėliavos šventini
mo ir įteikimo aktas.

Krikštatėvis ir abu skautininkai 
savo kalbose sveikino draugovę ir 
palinkėjo išaugti į didelį, stiprų ir 
pavyzdingą vienetą. Kapelionas 
maldoje į Šv. Jurgį kvietė skautus 
jungtis ir sekti šventojo pavyzdžiu.

Krikštatėviai K. Kaspariūnas ir V. Jarmienė 
laiko L. K. Šarūno Draugovės vėliavą. Ka
pelionas kun. J. Pragulbickas atlieka vėlia
vos šventinimo apeigas. Patarnauja skautai 
Bružėnas ir Stagniūnas. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Elizabeth, N.J.

Nuotr. A.Jarmo

Prie įteiktos draugovės vėlia
vos, skauto įžodį davė A. Jarmas , 
J. Kaspariūnas, G. Kliučinikas ir A. 
Meilus.

Kaklaraiščius užrišo rajono va
deiva, gerojo darbelio mazgelius - 

kapelionas, tėvynės mazgelius - tė
veliai. Sueigą vedė adjutantas s. v. 
kand. V.Bartys.

Po sueigos įvyko laužas. Laužą 
vedė s.v. v.si. V.Bitėnas.

Pasibaigus laužui, krikštatėvių 
dėka buvo suruoštos bendros vaišės. 
Ruošiant vaišes, talkon savo darbu 
prisidėjo p. p. Bružėnas, Kaspariū- 
nienė, Ožalienė, Bartienė ir Jarmas.

Vėliavą pasiūti p. O. Petraus
kienei talkininkavo p. G. Bitėnienė, 
ir p.p.Kaspariūnai.

Vasario 16-toji Bostone

* Bostono "Baltijos" ir "Žalgirio" 
tuntai Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę paminėjo iškilmingai š. m. 
vasario 17 d. South Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo salėje.

Sueigos metu trys skautės davė 
įžodį ir pasižymėjusioms Baltijos 
tunto vadovėms: v.si. D. Venckutei, 
si. N. Vaičaitytei ir si. N. Razvadaus- 
kaitei Seserijos Vadeivė ps. Elė Ba
nevičienė įteikė atitinkamus skau
tiškus žymenius. Žalgirio tunto at
žymėtiems broliams ženklus įteikė 
p.P.Žičkus.

Vasario 16-tos proga susirinku - 
siems kalbėjo p.Jonas Mikalauskas, 
iškeldamas Lietuvos Nepriklausomy
bės reikšmę jaunimui, ir kvietė 
skautišką jaunimą dar su didesniu 
pasišventimu budėti Lietuvos labui.

Ši gausinga Bostono skautų-čių 
tunto sueiga buvo baigta pritaikytu 
montažu ir lietuviškomis dainomis. 
Sueigoje dalyvavo gražus būrys skau
tų tėvelių bei bičiulių.

Inž.J.Mikalauskas, užsakąs tris "Skautų Ai
dus" skautams Vokietijoje, iškilmingoje 
Vasario 16-tosios sueigoje pasakė pagrin
dinę kalbą. Nuotr. R. Bričkaus

Vasario 16-toji pas Lapinus

* Bostono skautų vyčių "Senųjų La
pinų" būrelis Vasario 16 d. susirinko, 
specialion sueigon pagerbti kovoto
jus dėl Lietuvos laisvės ir pasisemti 
stiprybės tolimesniam lietuviškam 
darbui. Reikšmingą programą pra
vedė v.si. Vyt.Dilba.
* "Senųjų Lapinų" sk, vyčių būrelis 
pereitų metų lapkričio 23 d. at
šventė savo darbo dešimtmetį. Tą 
progą lapinai atžymėjo visa eile 
savo bičiulių, jų tarpe s. Alg. Bane
vičių, būrelio steigėją, 'kuriam Va
sario 16-tos sueigoje įteikė menišką 
pažymėjimą, išreiškiantį padėką 
ir suteikiantį Senio Lapino vardą.

Lapinai nenuilstamai dalyvaują 
skautiškoje ir lietuviškoje veikloje. 
Su didžiausiu susikaupimu rengiama
si per Šv. Velykas pravesti šaunų va
karą "Tėvynės Garsų" vardu su šūkiui 
pritaikyta programa. Būreliui va
dovauja v. si. R. Brickus.

Žalgirio tuntas Vasario 16-tosios sueigoje, Bostone. Nuotr. R. Bričkaus
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Seserijos Atlanto Rajono 
Vadijos Posėdis

* S. m. vasario 4 d. Vadeivės ps. 
Elės Banevičienės bute įvyko Sese
rijos Rajono Vadijos posėdis, daly
vaujant ps. Inai Nenortienei, ps.Ire
nai Treinienei, ps. B. Banaitytei ir 
v.si. B. Šimanskienei. Sueigos metu 
peržiūrėta Rajono skyrių bei vietovių 
veikla. Apsvarstyti ateities veiklos 
planai, kurių tarpan įeina vyr.skau
čių' sąskrydis - balandžio mėn. , 
paukštyčių Pavasario Šventė Putlia
me, "Gintaro” Vadovių Mokyklos 
III darbo sesija, tuntininkių vieti- 
ninkijų sueiga, paukštyčių ir skaučių 
konkursai ir kt. Su didžiausiu pasi
tenkinimu sutikta žinia, jog LS Se
serijos Vadija išleido skaučių paty
rimo laipsnių ir specialybių progra
mų konspektus irtam reikalui paskir
ta finansinė parama iš Rajono iždo.

Apdovanojimai
* Vasario 16-tos proga, Seserijos 
Vyr. Skautininke apdovanojo UŽ 
NUOPELNUS Ordinu su rėmėjų kas
pinu p.. Bartienę, nenuilstamą Eli- 
zabetho skaučių rėmėją ir globėją. 
Sesę v. si. A. Dragūnevičiūtę Phila- 
delphijos skaučių atkūrėją, pavyz
dingą vadovę apdovanojo VĖLIAVOS 
žymeniu.

Vadovių pasikeitimai
* v.‘si. Irena Končienė Waterburio 
skaučių vietininkijos vietininkė pa
sitraukė iš eitų pareigų. Sesei Kon
čienei Rajono Vadija dėkoja už dar
bą ir linki sėkmės naujoje gyvenimo 
vietoje. Waterburio skaučių vieti
ninkijos reikalus laikinai tvarkyti su 
vietininkės teisėmis paskirta v. si. 
B. Šimanskienė (30 Newton Street, 
Hartford, Conn. ), Rajono Jaun. 
Skaučių Sk. Vedėja.

Skautė Nr. 2.
* Vasario 16 proga, Seserijos At
lanto Rajono Skaučių sk. vedėja ps. 
Ir.Treinienė išleido SKAUTĖS Nr.2, 
skirtą skaučių šakai, kur pateikiama 
daug naudingos skautiškos bei litua
nistinės medžiagos.

SKAUTE Nr. 1, išleista Rajono 
Tautinio Lavinimo Sk. vedėjos ps. I. 
Nenorti'enės pateikė naudingos me
džiagos "Kaziuko Mugėms".

Paukštyčių Konkursas

* Atlanto Rajono Jaun. Skaučių Sky
riaus pravestame medžių pažinimo 
konkurse dalyvavo Bostono, Eliza - 
betho, Hartfordo, New Britaino, 
New Yorko, Providence, Worceste- 
rio būreliai, sutraukdami 48 paukš
tytes. Paukštyčių atsiekti rezultatai 
yra gražūs, ir jų darbeliai bus pa
rodyti Paukštyčių Pavasario Šventėje.

.Rajono Skaučių Konkursas
* Atlanto Rajono Skaučių skyrius 
paskelbė individualines Pareigingu
mo ir Skilčių Pareigingumo Pratybos 
konkursą, skirtą Rajono skautėms ir 
jų skiltims. Konkurso taisyklės yra 
"SKAUTĖJE" Nr. 2. Registruojamas! 
pas Vedėją ps. I. Treinienę, 57 Ver
mont Street, W. Roxbury, Mass. Ti
kima, kad sesės skautės gausingai ir 
su entuziazmu, kaip kad paukštytės, 
dalyvaus šiame pratime.

Naujas Skaučių Vienetas
* Buffalo, NY įsteigta "Vaidilučių"
skaučių skiltis, vadovaujama ps. E. 
Šakienės, 390 Elmwood Avenue, 
Buffalo 22, N. Y. Buffalo vietovė 
Seserijos Vyr. Skautininkės patvar
kymu priskirta Seserijos Atlanto Ra
jonui. Sesėms "Vaidilutėms" ir jų 
vadovei linkime gražaus skautiško- 
lietuviško darbo. Tai jau 4 naujas 
skaučių vienetas Atlanto Rajone, 
įsisteigęs kelerių paskutinių mėne
sių bėgyje. E. B.

Elizabeth, N.J.
* 1962 m. kovo 4 d. įvyko Šv.Ka
zimiero minėjimas ir Kaziuko mugė.

Šv. Kazimierui paminėti Palan
gos vietininkijos skautės ir L.K. Ša
rūno draugovės skautai bendrai da
lyvavo pamaldose Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, o po pamaldų abu 
vienetai Lietuvių Laisvės Namuose 
turėjo iškilmingą sueigą.

Pasibaigus sueigai, skautės ir 
skautai susirinko į parapijos salę 
valgyti tradicinių Kaziuko mugės 
pietų.

Po jų, parapijos salėje įvyko 
skaučių-skautų laužas ir pasilinksmi
nimas.

Kaziuko mugė buvo ruošiama 
skautams remti komiteto, priside
dant skautiškoms šeimoms darbu, 
rankdarbiais ir aukomis.

Mugės rankdarbiams skautėspra- 

dėjo ruoštis iš anksto. Bet didžiau
sias darbas užvirė paskutinėmis die
nomis mugės patalpose, kai šeštadie
nį nuo rytmečio iki vėlaus vakaro 
triūsėsi moterys ir jautėsi šviežių 
pyragų kvapas. Sekmadienį nuo 
ankstyvo ryto dar daugiau mamyčių 
dirbo, o patalpos kvepėjo kopūstų 
ir kitų lietuviškų patiekalų kvapais. 
Vėliau pasirodė talkoje ir vienas 
kitas tėvas.

Kovo 4-ta buvo labai judri die
na, nes visi turėjo pakankamai dar
bo. Šv. Kazimierą skautai mini 
kiekvienais metais, bet per pasku
tiniuosius tris metus iš eilės, tą pa
čią dieną ruošiamos ir Kaziuko mu
gės- ,

. Ši trečioji mugė, parapijos sa
lės patalpose prasidėjo sekmadienį 
8 vai. iš ryto ir tęsėsi iki vėlaus 
vakaro.

Mugės metu buvo parduodami 
skaučių - skautų pagaminti rankdar
biai ir mamyčių kepti lietuviški py
ragai, veikė bufetas. Vėliau, ma
myčių rūpesčiu ir darbu buvo pa
tiekti bendri tradiciniai Kaziuko 
pietūs, kuriuose dalyvavo virš 150 
žmonių. y. g.

KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.
* Ilgą laiką "Sk. Aido" skiltyse 
nebuvo nieko girdėti apie Hamiltono 
skautiškos šeimos gyvenimą. Atro
dytų, lyg jų visiškai nebūtų. Tačiau 
hamiltoniečiai skautai dirba pilnu 
tempu kaip skautiškos programos ri
bose, taip ir mūsų tautinės kultūros 
bare. Be skautiškos programos, mūsų 
skautiškasis jaunimas aktyviai da
lyvauja Taut, šokių grupėje "Gyva- 
taras", gražiai reprezentuoja lietu
vių vardą sporto srityse ir 1.1. Vie
nas iš didžiųjų skautų darbų tenka 
priskirti mūsų Nepriklausomybės pa
minėjimas š.m. vasario 11 d. ir ta 
pačia proga pravedimas lituanistinių 
varžybų. Šias varžybas, aukodamas 
savo asmenišką laiką bei darbą, la
bai gražiai paruošė ir pravedė "Ne
muno" tunto tuntininkas P. Breich- 
manas, iškvietęs "Širvintos" tunto 
seses. Tai buvo pirmas, galbūt, visoj 
Kanadoj toks bandymas, davęs la
bai gražius rezultatus mūsų lietu
viškojo jaunimo naudai. Varžybose 
dalyvavo po 4 atstovus iš tunto. Pa-
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gal teisėjų komisiją, individualinėse 
varžybose I vietą laimėjo sk. Arūnas 
Stosius - kun. dr. J.Tadarausko lOdol. 
II vietą - sk. G. Breichmanas"- skau
tams remti dr-jos knygą "Lietuva 
mano tėvų žemė" ir III - sesė T.Tu- 
maitytė - skautams remti dr-jos 
3 dol. Pereinamąją dovaną užtikrin
tai laimėjo "Nemuno" skautai: A . 
Stosius, G. Breichmanas, A. Enskai- 
tis ir Raškauskas. "Širvintos" tuntą 
atstovavo sesės T,Tumaitytė, L.Sta
nevičiūtė, Kybartaitė ir Kaminskai
tė. Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiemet "Širvintos" tunto buvo.gra
žiai pravesta Kaziuko mugė, š. m. 
kovo 4 d. Iš bažnyčios išėjusi 
publika tuojau patraukė į salę, kur 
sesių buvo pavaišinti skaniomis deš
relėmis, kopūstais bei kitokiais ska
numynais.

Tai tik trumpai iš skautiškos 
veiklos Hamiltone. Gaila, kad pa
tys skautai nepainformuoja visuome
nės, ką jie dirba ir ką numato pa
daryti ateityje. Atrodo, kad jie nė
ra linkę patys girtis - tai skautiškas 
kuklumas. V. P.

Toronto, Ont.
* Vasario 11 d. Šatrijos ir Ramby- 
no tuntai bendra sueiga paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę. 
Ta proga keli mažieji davė vilkiuko 
- paukštytės įžodį.
* Šatrijos tunto tuntininkė t. n.S. Ra
manauskienė pasitraukė iš pareigų , 
Naująja tuntininkė pakviesta v. sk. 
v. si. R. Bleizgytė.

* Kovo 4 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje Šatrijos ir Rambyno tuntai la
bai gausius svečių būrius stebino 
tradicine Kaziuko muge, kuri sa
vo dekoracijomis, paviljonų įvairu
mu toli prašoko prieš tai ruoštas 
muges.. Atrodo, nebedaug dar rei
kėtų pasitempti, v kad būtų pavyta 
mugių meisterė Čikaga.

VIDURIO RAJONAS-JAV

Chicago, Ill.

* Čikagos Skautininkų Ramovė 1961 
m. lapkričio mėn. 4 d. surengė 
sekmadienio popietę skautiškai spau
dai paremti. Popietėje dalyvavo 
daug skautybės veikėjų bei rėmėjų.

Lituanistinėse varžybose Hamiltone, Ont. A. Stosius atsakinėja į ištrauktą klausimą.
Sesės Širvintietės atidžiai seka. Nuotr. V.Pašilio

Lituanistinių varžybų laimėtojai su pereinamąja dovana. Iš kairės į dešiną: Raškauskas, 
Stosius, Enskaitis ir Breichmanas. Nuotr. V.Pašilio

Lituanistinių varžybų teisėjų komisija. Iškaitės į dešiną: skautams remti dr-jos v-bos 
pirm. p. A.Paukštys, s. E. Reikenis, šešt.m-los v-jas p. J. Mikšys, kun. dr. J.Tadarauskas 
ir p. Stanaitis. Nuotr. V.Pašilio

Dr.M. ir S. Budriai apsiėmė fi
nansuoti lietuviško spalvinimo są
siuvinio išleidimą. Sąsiuvinį ruošia 
dailininkas V. Vijeikis, o technišku 
išleidimu rūpinasi Čikagos Skauti
ninkų Ramovė.

Negalėdami dalyvauti popietė
je skautiškai spaudai paremti auką 
atsiuntė: Birutė Kožicienė $5.00, 
po $3.00 J. Strikaitienė ir Tričkienė, 
po $2.00 M. Mackevičienė, A. Le- 
vanas, A.Orentas, L. Šlenys, A. Mic
kevičius.

Šiai jaukiai popietei vadovavo 
žurn.ps. V.Kasniūnas. Ta pačia pro
ga buvo pranešta, kad į paskauti- 
ninkio laipsnį pakeltas V.Kasniūnas, 
o į skautininkės laipsnį sesės L. Lu- 
neckienė, V. Aleknavičienė, N. 
Maskaliūnienė. Ordinu Už Nuopel

nus apdovanotos s. Kuraitytė, Luk
šaitė, A. Lapatinskienė.

Meninėje programoje 4 dainas 
atliko: Bobinienė, Stasiškienė, Jo
nikienė, Baukienė, Kučiauskienė, 
Smieliauskienė , Kliorienė ir Kurgo- 
nienė, akomponuojant s. B.Variako- 
jienei.

Po užkandžių buvo šokiai, ku
riems grojo v. vi. M. Maksvyčio 
orkestras.

* Mindaugo draugovė, vadovaujama 
psl. Jurgio Prapuolenio, 1961 m. 
lapkričio mėn. 26 d., Šv. Antano 
bažnyčioje, Ciceroje, užprašė šv. 
mišias už 1941 m. Lietuvoje žuvu
sius laisvės kovotojus. Pamaldose 
gausiai dalyvavo lietuviškoji vi
suomenė.
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Čikagos mažieji iškilmingos sueigos metu. Nuotr. J.Paronio

Mindaugo dr-vės jaunesnieji 
skautai, vedami si. Jono Žukausko, 
aplankė Čikagos istorines ir įdomes
nes vietas, o vyresnieji skautai su 
psl. J. Prapuoleniu ir sk. v. K. Žukaus
ku iškylavo prof. Jonyno ūkyje.

* Skaučių Seserijos Vadija užsipre
numeravo v;s. Broniaus Kviklio "Mū
sų Lietuvą", ir ragina atskirus vie
netus bei atskiras skautes įsigyti šį 
nepaprastai įdomų ir vertingą lietu
viškai kultūrai įnašą.

"Mūsų Lietuva” yra 3-jų tomų 
veikalas, apimąs visus Lietuvos 
miestus, miestelius, piliakalnius, 
miškus, ežerus, istorine, geografi
ne .ir tautosakine prasme. Veikalą 
paruošė v.s. Bronius Kviklys, išleisti 
apsiėmė Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas Juozas Kapočius.

"Mūsų Lietuva" turi labai daug 
žinių, kurios gali būti pavartoja
mos ruošiantis į įvairius skautiško 
patyrimo laipsnius.
4 Čikagos Skautės Akademikės su
eigoje, kurią pravedė Dana Krikš
čiūnaitė, atstovė į Čikagos Studen
tų Skautų sąjungą išrinko Laimą 
Petrauskaitę.
* Minėjimas - Akademija. 1961 m. 
gruodžio 2 d. Jaunimo Centre Čika
goje, įvyko tragiškai žuvusių vyr. 
sk. v. si. Juditos Audėnaitės, rašytojo 
Antano Škėmos ir visuomenininko 
Jurgio Jaks-Tyrio minėjimas - aka
demija.

A. A. Judita Audėnaitė gyveno 
New Yorke, studijavo istoriją Queens 
College, paskutiniu laiku ėjo New 
Yorko skaučių "Neringos" tunto "Bi
rutės" draugovės draugininkės parei
gas. .

* "Aušros Vartų" skaučių tuntas su
sidaro iš 5 draugovių ir 2-jų vyres
niųjų skaučių skilčių. Kiekviena 

draugovė turi tėvų komitetą, kuris 
daug padeda ruošiant tradicinį tunto 
balių ir Kaziuko mugę. Tunto jau
nesnės skautės- dalyvavo Skautora- 
moje, o "Gabijos" dr-vės 8 skautės 
davė vyresniųjų skaučių įžodį Le- 
mont'e, III. Įžodyje dalyvavo vyr. 
skautininke ir "Kernavės" vyr. skau
tės , vadovaujamos s.K.Kuraitytės.

"Aušros Vartų" tunto 23 skau
tės dalyvavo s.kiltininkių kursuose, 
kuriems vadovavo v. s. Roznikienė, 
o parodomąsias sueigas pravedė v. s . 
Gudauskienė, Jonikienė, s. O. Ščiu
kaitė, J. Laisvėnaitė ir ps. Z. Dudė
nienė.
* P. Rako stovyklos rūpesčiai. Skau
tams remti dr-jos pirmininkas dr. 
St. Biežis, stovyklavietės patikėtinis 
dr. S. Budrys ir stovyklos administra
torius arch.ps. A 1b.Kerelis lapkričio 
mėn pradžioje buvo išvykę į Lu- 
dingtoną, Mich. pasitarti su vietos 
sveikatos skyriaus pareigūnais sto
vyklavietės reikalais.
* Korp! Gintaro Sukaktuvės. Jūrų 
skautijos Korp! Gintaras 1961 m. 
lapkričio mėn. 24 d. atšventė ket
vertų metų gyvavimo sukaktuves. 
Minėjimas įvyko Jaunimo Centre 
6 vai. vakare. Uždaroje sueigoje te'- 
vas J. Kubilius, S.J. sukalbėjo in- 
vokaciją,.po kurios junjorai bei jun- 
jorės gavo spalvas. Spalvos buvo 
suteiktos Jūrai Abromaitytei, Aušre
lei Bukienei, Danutei Gudaitytei, 
Diemantei Karvelytei, Izidai Petra
vičiūtei, Eglei Tumasonytei, Audriui 
Aglinskui, Antanui Bartkui, Kasty
čiui Juciui ir Linui Juciui. Pakeltųjų 
senjorų-rių vardu kalbėjo Izida Pet
ravičiūtė. Sueiga buvo baigta su- 
giedant "Gaudeamus".

Viešojesukaktuvių dalyje daly
vavo ’ Korporacijų atstovai, tėvai ir 
svečiai. Korp! pirmininkas senj. 

Liudas Slėnys savo kalboje palietė 
Korp! Gintaro įsisteigimą Lietuvos 
universitetuose, korporacijos tikslus 
ir atliktus darbus. Šiuo metu Korp! 
Gintaras turi du veikiančius ir tre
čią organizuojamą skyrius. Korpora
cijai priklauso 52 senjorai, 18 jun- 
jorų, 8 diplomuoti filisteriai ir 3 
garbės filisteriai.

Korporaciją sveikino ASS cent
ro valdybos pirmininkas,j.s. Ed. Ven- 
gian'skas, Čikagos Lietuvių Skau
tams Remti Dr-jos pirmininkas dr.S. 
Biežis, Brolijos Vyriausio Skauti
ninko pavaduotojas s. Br. Juodelis, 
Vidurio Rajono vadas s. Vl.Vijeikis, 
Korp! Neo - Lithuania vardu Rimas 
Staniūnas, Juodkrantės tunto tunti- 
ninkė s. Aldona Gasnerienė, Balti
jos Jūros tunto tuntininkas s. Antanas 
Butkevičius, garbės filisterių vardu 
j.v.s. Alg.Aglinskas.

Dr. V.Tauras ir dr. K. Aglinskas 
korporacijai įteikė tradicinę dovaną. 
Po to tėvas J.Kubilius, S. J. perskaitė 
šiai progai pritaikytą invokaciją.

Dainoms palydint, naujieji sen
jorai įsegė savo grandis į korporaci
jos likimo grandinę.

Po iškilmių buvo vaišės ir pasi
linksminimai.

* Viešas pagyrimas, LSB Jūrų sky
riaus vadovybė viešai pagyrė "Bal
tijos Jūros" tunto v. vi. Julių Butke
vičių, ir jam talkininkavusį s. Bro
nių Juodelį už išgelbėjimą Bebrun- 
go stovykloje atsilankiusių svečių 
Jono ir Algio Litvinų gyvybės. Tai 
gražus artimo pagalbos ir skautiško 
pasiaukojimo pavyzdys.
* Jamborės Fondas gavo iš ASS Dr. 
Vydūno Vardo Šalpos fondo $500.00 
vertės Kalėdinių atvirukų., kurių iš
platinimu rūpinosi Vyt. Mikūnas, 
Čikagoje.

sk. E. Dambrauskas ir vilkiukai T. Petkus ir 
S. Petkus pasirodymo metu Čikagoje.

Nuotr. J.Paronio
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* Mirė Antanas Girdžiūnas. Netikė
ta mirtis išskyrė iš skautijos brolių 
tarpo skautą vytį Arūną Girdžiūną. 
Arūnas buvo gimęs 1944 m. spalių 
mėn. 14 d. Vokietijoje. Jo tėvas, 
buv. Lietuvos karininkas, 1945' m. 
žuvo Lietuvoje. 1949 m. Arūnas su 
motina atvyko į JAV ir apsigyveno 
Čikagoje. Čia jis paskutiniu metu 
mokėsi lituanistinės mokyklos 8-toje 
klasėje, ir Kelly Aukšt. Mokykloje 
buvo vienas iš geriausių mokinių.

Arūnas priklausė Lituanicos tun
to, dr. V. Kudirkos skautų vyčių bū
reliui, kaip pavyzdingas skautas.

Mirė 1961 m. gruodžio 3 d. 
Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Giliam liūdesyje paliko našlė motina 

Svetima čia žemė, tik tos pa
čios dangaus žvaigždės švies ant 
Arūno kapo, kaip ir ant jo tėvo ka
po Lietuvoje.

* Sveikinimai. Bostono jūrų skau
tams LS Brolijoje pripažintos atski
ros jūrų skautų vietininkijos teisės. 
Šia proga Bostono jūrų skautus svei
kino Čikagos jūrų skautija: "Juod
krantės" tunto vardu tuntininkė A. 
Gasnerienė, jūrų sk. akad. krop."Gin
taras" vardu j. ps. L. Slėnys, "Bal
tijos Jūros" tunto vardu tuntininkas 
j. ps. A. Butkevičius.

* Nelaimė, s. Elena Abelkienėkrito 
ant apledėjusio ir apsnigto Šaligatvio 
ir sulaužė dešinės rankos riešą. Ran
ka turės išbūti gipse 6 savaites. Lin
kime kuo greičiausiai pasveikti .

* Pakėlimas. "Kernavės" tunto "Ži
vilės" draugovės draugininke Joana 
Krutulienė pakelta į skautininkės 
laipsnį.
* Pareigose. ASS Studentų Šalpos 
Fondo pirmininko pareigas perėmė 
dr. S. Budrys.

Ps. dr. S. Budrys yra išrinktas 
Central Community Hospital gydy
tojų štabo prezidentu.

LSB skautų skyriaus vedėjo pa
reigoms, vietoj ps. A. Saulaičio, jr., 
nuo 1961 m. lapkričio 22 d. paskir
tas v. s.tėvas J. Vaišnys, S. J.

Brolijos skautų vyčių skyriaus 
vedėjo pavaduotoju paskirtas v. si. S. 
Grėbliūnas.

S. v. si.R.Cinką yra akademikų 
skautų, skyriaus vedėjas.

"Kernavės" skaučių tunto tunti
ninkė v. s. H. Plaušinaitienė nuo 
1961 m. spalių 15 d. tuntininkės 
pareigas perdavė s. L. Luneckienei.
* Vestuvės. Pirmijos pirmininkas 
ps. A. Dundzila susituokė su Dalia 

Klimaitė, Akademikių skaučių dr- 
vės draugininke.

Ps. Juozas Ulevičius ir V. Kili- 
kauskaite 1961 m. lapkričio 18 d. 
susituokė Sv. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Vestuvėse jaunuosius 
sveikino Čikagos Skautininkų Ra
movė ir Lituanicos skautų tuntas.

Birutė V.

* Š.m. sausio mėn. 14 d. įvyko iš
kilminga Lituanicos tunto DLK Ge
dimino ir Dr. J. Basanavičiaus vardo 
draugovių sueiga. Šia proga 14 vil
kiukų kandidatų ir 1 skautas kandi
datas davė įžodį. Į sueigą buvo at
silankė rajono vadas VI. Vijeikis, 
naujasis tuntininkas s. v. K.Cijūnėlis 
bei kiti tunto vądijos nariai.

Džiugu buvo matyti susirinkusį 
kartu pabendrauti gausų tėvelių būrį.

Vyt. N.

Birutiečių Susimąstymo 
Diena.

Kas tos Birutietės ?
Birutės draugovė kartu su Gabi

jos, Žemaitės ir Žibučių draugo
vėmis ir Eglučių, Gražinos ir Mirgos 
būreliais sudaro Aušros Vartų Tuntą 
Čikagoje. Tai didelis būrys įvai
raus amžiaus mergaičių. Vasario 
16-tos ir 22-ros dienos proga vasa
rio 11 ir vasario 25 d. įvyko tunto 
sueigos. Draugovei jau 4 metai va
dovauja draugininke Aldona Baukie- 
nė. Jos padėjėja - adjutante Dalia 
Šulaitytė. Draugovę sudaro keturi 
būreliai. Amžiumi vyriausios Gul
bės, vadovaujamos Izoliuos Jovai- 
šaitės, toliau Skruzdėlės su skilti- 
ninke Virginija Bobinaite, Gelto
nasis būrelis su si. Gražina Grybaus
kaite ir pačios jauniausios - mažy
tės Liepsnelės, kurių vadovė Aldona 
Markelienė.

Skaučių susimąstymo dienos su
eigoje dalyvavo ir viešnios - netoli
mo Lemento Eglučių būrelis, vado
vaujamas Onos Šilėnienės.

Adjutante pristatė draugininkei 
36 susirinkusias. Draugininke trum
pai tekalbėjo apie skaučių seseriš
kumą, tarpusavę meilę, skautės 
ženklo - rūtelės prasmingumą ir tuoj 
pat pakvietė visas susiimti rankomis 
ratu ir malda prisiminti viso pasau
lio skautes, ypač Lietuvoj likusias 
ir Sibire vargstančias. Geltonasis 
būrelis draugovės vardu apdovanojo 
savo darbo skautiškomis vėliavėlė
mis Lemonto viešnias ir mažąsias, 
vos įsikūrusias Liepsneles.

Visoms bedainuojant, darbščio

sios Skruzdėlajtės padengė stalą, at
vilko kubilą karšto šokolado ir pa
kvietė vaišėms. Vaišių linksmumui 
tos pačios Skruzdėlaitės virto "hava- 
jietėmis" ir parodė, kaip Havajų 
skautės šoka ir dainuoja. Lemonto 
viešnios, atsilygindamos už vaišin
gumą, prisidėjo prie pasirodymų su 
savo inscenizuotu pasakojimu apie 
Malūnininką ir jo sūnų. Sesėms rei
kėjo sutelkti vaizduotę, kad patikėtų 
jog suoliukas yra asilas ir rankomis 
skeryčiojanti Rasutė - malūnas, ta
čiau moralas - nors be kailio liksi, 
visiems neįtiksi - buvo aiškus. Ir vis 
tik bene daugiausia plojimų sulaukė 
mažytės Liepsnelės už savo eilė-- 
raštukus.

Taip bedainuojant ir bežaidžiant 
laikas ir ištirpo.

Beje, konkursiniuose žaidimuo
se būta laimėtojų, kurias verta pa
minėti. Geltonasis būrelis pirmosios 
iš akmenėlių sustatė Gedimino stul
pus ir Rūta Lašinskaitė užrištomis 
akimis surinko daugiausia akmenėlių, 
kai juos atgal į indą supilt reikėjo.

Prieš atsisveikinant, draugi
ninke pakvietė visas skiltis ruoštis 
sekančiai sueigai, sugalvojant naujų 
šūkių, naujų pasirodymų, kad sekan
ti sueiga neatsiliktų nuo šitos, o vir
šytų jąkūrybingumu ir gera nuotaika.

Ten buvusi

Cleveland, Ohio.
Šeštadienio Sueiga Su 

Svečiais
Vasario 17 - 18 d. savaitgalis 

yra atmintinas Clevelando lietuviš
kajai skautijai. Šeštadienį, vas.17 d. 
buvo skautininkų diskusijų sueiga. 
Sekmadienį prasmingai atžymėta 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo 44-ji sukaktis.

Šeštadienį pas s. Juškėnus suei- 
gon susirinko 30 Clevelando Neringos 
ir Pilėnų tuntų skautininkų, sk. va
dovų ir tėvų atstovų. Sueigą atidarė 
v. s. Pr. Karalius, pristatydamas sve
čius iš Čikagos - LSS JAV Vidurio 
(Didžiųjų Ežerų) Rajono vadą s. VI. 
Vijeikį ir dail. A.Rūkštelę. Šiai su
eigai pravesti buvo pakviesta ps. 
A. Balašaitienė. Jai sumaniai tvar
kant diskusijas,pasiekta našių rezul
tatų.

Aktualios Diskusijų Temos.
Sueigai paruoštos šešios temos. 

Jūrų v. s. VI. Petukauskas kalbėjo te
ma - Ko sk. vadovas pageidauja iš 
Vadijos? ps. A. Balašaitienė kalbėjo -
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kaip pritraukti į darbą jaunus va
dovus? v. s. Pr.Karalius - Skautų da
lyvavimas kitų organizacijų veik
loje. Skaučių ir skautų tėvų vardu 
kalbėjo O. Jokubaitienė ir B. Augi
nąs. Jiedviem rūpėjo - Ko tėvai pa
geidauja iš sk. vadovų? Jų temai at
sverti ir papildyti savo mintis iš- 
dėstė s. V.Kamantas - Ko skautų va
dovas pageidauja iš tėvų? Vasaros 
stovyklų aptarimas - s. M. Kižienės 
tema, paryškino stovyklos svarbą sk. 
jaunimo auklėjime.

Diskusijose dalyvavo visi suei
gos dalyviai. Čia su savo pastabo
mis iš skautiškos veiklos Čikagoje 
s. VI. Vijeikis pagilino temų išgvil- 
denimą.
O kaip gi buvo Vilniuje 
1918 metais?

Dail. A. Rūkštelė maloniai visus 
nuteikė, nukeldamas savo prisimi
nimais 1918 m. Vilniuje, kur jis 
pradėjo skautauti, brolių Jurgėlų va
dovaujamas. Anot jo, anais laikais

Ko tas skautų vadovas nori iš tėvų? - klau
sia s. V. Vijeikis (dešinėje) s. V.Kamantų.

Nuotrauka G.Juškėno

per skautybę išlavintas pastabumas 
jam vėliau labai pravertus tapus dai
lininku.

Sueigos dalyviai s. dr. N. Juškė- 
nienės buvo pavaišinti kava ir keps
niais. Netoli vidurnakčio visi išsi
skirstė poilsiui, kad vėl susitiktų 
sekmadienio šventėje.

Neringos ir Pilėnų Tuntų 
Šventė.

Sekmadienį, vas. 18 d. Nerin
gos ir Pilėnų tuntai su vėliavomis 
dalyvavo sumojeSv.Jono bažnyčioje. 
Nuoširdi padėka kun.P. Dzegoraičiui, 
kuris taip jautriai pristatė skautiją 
gausiai pamaldose dalyvavusiems 
clevelandiečiams. Jam prie alto
riaus patarnavo uniformuoti skautai.

Po sumos Šv. Jurgio parapijos 

salėje abiejų tuntų vienetai tvar
kingai išsirikiavo. Visas iškilmes 
gražiai pravedė s. V. Kamantas. Kaip 
vyr. iškilmių vadovas, jis davė progą 
pasireikšti tuntų vadovams, o taip 
pat informavo sueigos svečius - tėvus 
ir sk. bičiulius.

Tuntininkų lydimas LSS JAV 
Vidurio (Didžiųjų Ežerų) Rajono va
das s. VI. Vijeikis buvo sutiktas ati
tinkamais raportais, pasveikino tun
tus ir apžiūrėjo vienetus. Įnešus 
vėliavas, sugiedotas Tautos Himnas. 
Tuntininkų įsakymai pabrėžė Vasario 
16-sios prasmę. Trys sk. kandidatės 
davė skautės įžodį ir trylika vilkiukų 
kandidatų davė vilkiuko įžodį. Žė
rinčios akys, nauji kaklaraiščiai su 
mamyčių ir vadovų užrištais simboli
niais mazgeliais bylojo apie jaunų
jų ryžtą žengti lietuviškosios skau- 
tijos keliu. Tas dar labiau įprasmino 
šią šventę.
Garbės Ženklai Tuntininkui 
ir skautams.

Už pavyzdingą skautavimą Bro
lijos Vyriausiojo Skautininko PA
ŽANGUMO ŽYMENIU buvo apdova
noti šie vytautėnai - G. Lazdinis, 
R. Lipnevičius, P. Matulevičius ir L. 
Melsbakas.

Tačiau už vis mieliausia staig
mena visam Pilėnų tuntui buvo il
gamečio nepavargstančio tuntininko 
v.s. Prano Karaliaus apdovanojimas 
PADĖKOS ORDINU. LSS Tarybos Pir- 
mijos vardu jam tą ordiną įteikė 
s. VI. Vijeikis.

JAV Didžiųjų Ežerų Rajono Vadas s. V. Vi
jeikis įteikia Padėkos Ordiną Clevelando 
Pilėnų tuntininkui v.s. Pranui Karaliui, 
1962.11.18. Nuotr. G.Juškėno

Garbės ženklai ir trylika davusių 
įžodį vilkiukų šiai vasario 16-jai 
dar skaisčiau pakurstė Pilėnų skau- 
tybės laužą. Persitvarkymai Stp.Da
riaus jūrų sk. laive vėl pakels bures 
geru vėju.

Jamborės Fondo Pažymėjimas 
Tėvams ir sk. filmas.

Užbaigus oficialiąją dalį, į su
sėdusius skautus-tes ir sueigos svečius 
prabilo rajono vadas s. VI. Vijeikis. 
Pilėnų tunto skautų tėvų k-to pirmi
ninkui B. Auginui įteiktas Brolijos 
Jamborės Fondo RĖMĖJO pažymėji
mas. 1961 m. rudenį sk. tėvų k-tas 
duosniai parėmė Pilėnų tunte vestą 
JF rinkliavą. B. Auginąs ta proga ta
rė kelis žodžius.

_ Sueigos pabaigai buvo parodytas 
iŠ Čikagos atvežtas R. Račiūno su - 
suktas skautiškas filmas. Jame pa
rodyti vaizdai iš čikagiškių skautiš
kųjų stovyklų, sk. suvažiavimų ir 
iš 1958 m. IV Tautinės Stovyklos 
Michigane. Tautinės Stovyklos vaiz
dai buvo sutikti su nepaprastu entu
ziazmu,-nes ten daugelis patys save 
matė. 1963 m. numatoma surengti 
45 m. Jubiliejinę Stovyklą. Tam 
tikslui Čikagoje sudarytas komitetas, 
pirmininkaujamas v. s. J. Vaišnio.S. J.

Sueiga užbaigta skautų vaka
rine malda. Tėtė Skautas.

Atžymėta mūsų skautų 
parodėlė.

Vasario 8 d. Amerikos Skautai 
(BSA) atšventė 52 m. sukaktį. Ta 
proga skautų savaitės metu tarpe 
įvairių parengimų prekylangiuose 
buvo surengtos vienetų parodėlės. 
Clevelando Pilėnų tunto vytautėnai 
ir kęstutėnai šiemet ir vėl parengė 
savo parodėlę Baltijos Prekybos Na
mų lange. Malonu pranešti, kad 
šiemet mūsų skautų parodėlė nune
šė visus lūkesčius, nes sulaukė BSA 
vadovybės aukščiausio įvertinimo. 
Parodėlėje yra Lietuvos žemėlapis 
odoje, stovyklos modelis, tilto ir 
bokšto modeliai, vilkiukų darbeliai 
ir kt. Skautų vienetų parodėlės truks 
visą vasario mėn.

Sveikinam Pilėnų skautus ir 
vilkiukus su dar vienu laimėjimu.

Tėtė Skautas.

Pasaulio Draugystės Mugę 
buvo surengusios Šv. Onos, Cleve
land Heights, parapijoje veikian
čios 11 amerikiečių skaučių ir paukš
tyčių draugovių. Kiekviena drau
govė buvo pasirinkusi mugėje atsto
vauti kurį svetimą kraštą - stengda
masi parodyti to krašto papročius, 
drabužius, rankdarbius, valgius, dai
nas, Šokius ir pan.

Mums malonu, kad 1346 - ji 
skaučių dr-vė pasirinko atstovauti
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1346-sios draugovės amer.skautės vas.22 d. 
pasaulio draugystės mugėje pačios dainuo
damos lietuviškai pašoko "Noriu Miego".

Nuotr. G.Juškėno

Lietuva. Mugės salėje jos turėjo sta
lą su lietuviška trispalve, gintaru, 
drožiniais bei pardavinėjo mūsų 
tautinėmis spalvomis siuvinėtus 
žiurstelius, baravykus ir širdeles. 
Apatinėje salėje astuonios dr-vės 
pašoko jų pačių dainomis palydimus 
prancūzų, peruviečių, airių, olan
dų, šveicarų, vokiečių, japonų ir 
lietuvių šokius bei ratelius. 1346-sios 
dr-vės skautės maloniai nudžiugino 
svečių tarpe esančius lietuvius pa
dainuotu ir pašoktu "Noriu Miego" 
šokiu. Skautės buvo apsirengusios 
improvizuotais tautiniais rūbais. 
Šiai draugovei vadovauja Mrs. Frank 
Fisher ir Mrs. Douglas McLaughlin. 
Juodvi su nepaprastu pasididžiavimu 
mugėje dėvėjo lietuviškus tautinius 
rūbus.

Amerikietėms skautėms, kurios 
su pasisekimu atstovavo mūsų Tėvy
nę, jų pasiruošime šiai mugei daug 
padėjo ir parodėlę suorganizavo 
skaučių, židinio narė Eglė Arienė.

Tėtė Skautas

* Jūrų skautų Kpt.Stp. Dariaus laivo 
vado pareigas š. m. sausio pradžioje 
perėmė jr.v.s.Vl. Petukąuskas, 1234 
East 89th St. , telef. 721 - 1435. 
Laivo adjutanto ir Narų valties va
do pareigas eina vi. Gintautas Snieč
kus, tel. G81 - 1402. Jaunių - Bebrų 
valčiai vadovauja vi. Henrikas Pik
turna , tel. 481-7086.

Visais jūrų skautų reikalais 
prašoma kreiptis į laivo vadą arba 
jo talkininkus.
* Martyno Jankaus jūrų budžių įgula 
vasario 4 d. turėjo metinę sueigą. 
Gausiai susirinkusiems jūrų bu- 
džiams j. v.s. V. Petukauskas paskai
tė apyskaitinį pranešimą apie įgulos 
ir Kpt. Stp. Dariaus jūrų sk. laivo 
19G1 m. veiklą. Aptarti ateities su
manymai. Diskusijose dalyvavo visi 

sueigos dalyviai. Šiuo metu dėme
sys sutelkiamas į Bebrų vienetą, ku
riam sutiko vadovauti vi.H.Pikturna.

* Valt. Gintautas Sniečkus įnešė 
daug gyvumo Narų valties gyveni
mam Nuo 1962 m. pradžios kas sa
vaitgalį šaukiamos sueigos išjudino 
Narų veiklą. Tėtė Skautas

* s. V. Tallat-Kelpša, Liet. Sk. Bro
lijos JAV Vidurio (Didžiųjų Ežerų) 
Rajono vadeiva, viešėjo Clevelande. 
Ketvirtadienį, sausio 25 d. vakare 
pas Pilėnų tuntininką v.s. Pr. Kara
lių sukviestame posėdyje jis susitiko 
su tunto vadijos nariais. Posėdyje 
aptarta Pilėnų tunto veikla ir pri
tarta vadeivos minčiai pavasarį šia
me rajone sušaukti skautų lavinimo 
sąskrydį. Posėdis baigtas prie arbatos 
puodelio ir p. Karalienės paruoštų 
skanių užkandžių.

Iš Clevelando s.V.Tallat-Kelpša 
Savaitgaliui išvyko Detroitan pasi
matyti su Baltijos tunto sk. vadovais.

Tėtė Skautas
* Clevelando "Neringos" skaučių 
tunto pareigų perdavimo sueiga įvy
ko 1962 m. sausio 14 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Gražus būrys sesių išklausė įsa
kymus, pranešimus ir po metų apy
skaitos buv. tuntininkė s. Mirga Ki- 
žienė, įteikdama rožių puokštę su 
geriausiais linkėjimais, perdavė 

Buvusi Clevelando Neringos skaučių tuntininkė s.M.Kižienė su naująja tuntininkė ps.
A. Balasaitiene (su gėlėmis), perduodant tuntą. Nuotr. J.Garlos

tuntą naujai tuntininkei ps.Aureli
ja i Balašaitienei.

Su buv. tuntininkė iš pareigų pa
sitraukė taip pat pavaduotoja s. J. 
Koklienė ir adjutante v. si. G. Nat- 
kevičiūtė.

Naujoji tuntininkė savo pava
duotoja pasikvietė vyr. skautę Jūrą 
Gailiušytę ir adjutante vyr. skautę 
Audronę Gelažytę.

Tunto draugininkės yra sekan
čios: vyr. skautė R. Besparaitytė - 
jaun. skaučių, vyr. skautė R. Žagars- 
kaitė - "Laimutės" draugovės vyr. 
skautė N. Petkevičiūtė - "Živilės" 
draugovės ir ps. N. Garlaitė - vyr. 
skaučių draugovės, vyr. valt. L. Briz- 
gienė jūros skaučių.

"Neringos" tunto tėvų komite
to pirmininkė O. Jokūbaitienė išreiš
kė gražią padėką s. M. Kižienei ir 
padovanojo Punsko lietuvaičių išaus
tą audinį.

Šios sueigos metu buvo užbaig
tas "Neringos" tunte 1961 metais 
vykę eilėraščių rinkinių konkursas. 
Konkursą laimėjo: I - R. Jokubaitytė, 
II - E.Zygaitė, III - D. Kavaliūnai
tė. IV vietą laimėjo - R. Jucaitytė, 
D.-Martusevičiūtė, E. Giedraitytė ir 
I. Raulinaitytė. Laimėtojos gavo do
vanėles.

Sudainavusios kelias linksmas 
daineles, vadovės ir skautės skirs
tėsi namo su pasiryžimu darbingai 
pradėti naujus metus. M.K.
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Omahos sesės su Seserijos VSP s.K.Kodatiene Nuotr, K. L. Musteikio

Omaha, Nebr.
° Vasario 16 d. $v. Antano salėje 
įvyko Omahos skaučių ir skautų tun
to iškilminga Lietuvos Nepriklau
somybės sueiga.

Sueigą aplankė inž. Eug. Bart
kus, atvykęs į Omahą iŠ Čikagos. Jis 
tarė skautam žodį ir perdavė Prez. 
Kennedy linkėjimus visam Lietuvos 
jaunimui.

Šešios vyr. skaučių kandidatės: 
Raminta Cicėnaitė, Dalia. Katiliūtė, 
Zita Lašaitytė, Loreta Povilaitytė, 
Zita Vingelytė ir Virginija Druk- 
teinytė, iš Šatrijos Raganos būrelio, 
po šios sueigos, nežiūrint, kad buvo 
šalta ir snigo, išvažiavo su savo va
dovėm į gamtą duoti vyr. skaučių 
įžodį.

Po įžodžio skaučių mamytės 
paruošė vaišes pas sės. Ireną Lelei- 
kienę, į kurią buvo pakviesti vyčiai, 
tėveliai ir skautų vadovai.

Naujosios vyr. skautės noii vie
šai padėkoti sės. Irenai Leleikienei, 
sės. Ramutei Micutaitei, ir ypač sės. 
Laimai Antanelienei už jų dėtas 
pastangas ir pasiryžimą, sudarant 
mums progą duoti šį įžodį. V. D.

LSB "Aušros" Tuntas 
Vokietija

’ LSB "Aušros" tunto ilgametis 
tuntininkas s. T. Gailius buvo pa
kviestas aplankyti Liechtensteino 
skautus ir lankėsi Vaduz (Liechten- 
steine), kur susitiko su Liechten
steino Skautų Sąjungos VSP s. Alois 

Mūsų broliai Vokietijoje smagiai iškylauja. Nuotrauka Kušneraičio

Sele, Tarptautinio Skyriaus Vedėju 
s. Helmut Kranz ir Skautų Vyčių va
šu s. Arno Scalet. Mūsų s. T. Gailius 
buvo gražiai priimtas ir buvo paža
dėta, kad Liechtensteino skautų va
dovybė rems LSB reikalus tarptau
tinėje skautų plotmėje.

* 1962 m. sausio mėn. 12-14 d. d. 
s.T. Gailius dalyvavo BDP (Vokiečių
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Skautų Sąjungos) Vadijos narių ir 
Vadeivų suvažiavime (Bundesthing) 
Hamburge. Šiame suvažiavime nuo
širdus lietuvių skautų bičiulis s. Ka
jus Roller, išbuvęs 12 metų BDP VS- 
ku, šias pareigas perdavė naujajam 
BDP VS-kui s. Jochen Senft. Su 
abiem vadovais s. T. Gailius turėjo 
išsamų pasikalbėjimą LSB reikalais, 
BDP suvažiavimo metu BDP VS s. 
Jochen Senft ir s. Kajus Roller po
sėdžio metu kelis kart viršai pasisa
kė, kad BDP (Bund Deutscher Pfad- 
finder) užjaučia sunkų lietuvių skautų 
likimą irpilnai supranta jų dabartinę 
padėtį ir kur tik galės, lietuvių 
skautams padės. S. Kajus Roller da
bar perėmė BDP Tarpt. Skyriaus Ve
dėjo pareigas. Lietuviai skautai ta
po pakviesti dalyvauti BDP sąjun
ginėje stovykloje, kuri įvyks nuo 
1962. VII. 27 d. iki 1962. VJII. 6 d. 
prie Noer miestelio, netoli Kiel 
miesto.

* Be anksčiau jau gautų pakvietimų 
iš Švedijos ir Norvegijos skautų, LSB 
"Aušros" tunto skautai gavo pakvie
timą iš Suomijos skautą dalyvauti 
jų stovykloje ir pakvietimą iš estų 
skautų. Pakvietimus reikėtų priimti , 
nes gyva reprezentacija daugiausia 
pasitarnaus LSB reikalams tarptauti
nėje plotmėje, bet ji yra surišta su 
finansinėmis išlaidomis. Tai priklau
so nuo visų mūsų, nes juo duosniau 
mes Jamborės Fondą paremsime, juo 
labiau jis bus pajėgesnis paremti 
mūsų reprezentacinius žygius.

gfeffls mm ims
Skyrių tvarko ps.T. Remeikis , 
4405 So. Maplewood Ave . , 

Chicago 32, Hl. , USA.

Mirė Ukrainiečių Skautijos 
Prezidentas Prof. Severyn 

Levitsky.

Per LSB Tarptautinių Reikalų 
Skyrių gautas pranešimas, jog š.m. 
sausio 30 d. Buffalo, N. Y., nuo 
širdies smūgio mirė prof. Severyn 
Levitsky, sulaukęs 72 m. Prof. Le
vitsky buvo vienas iš ukrainiečių 
skautiško judėjimo (Ukrainskii Plas- 
tovii Upad) steigėjų, visą savo gy
venimą paskyręs to judėjimo išvys
tymui. Tam darbui jis buvo ir pasi- 
fuošęs, išdirbęs daug metų auklėji
mo srityje savo gimtoje Ukrainoje.

Prof. Levitsky buvo pavyzdingas 
skautas, pagerbtas savo tautiečių. 
Iki paskutinės gyvenimo valandos 
išbuvo prie Ukrainiečių Skautijos 
vairo kaip prezidentas ir šefas. Pa
saulio skautija prarado pasišventusį 
skautą. Lietuviai skautai reiškia 
broliams ukrainiečiams skautams 
gilią užuojautą ir tiki, kad prof. 
Levitsky darbų rezultatai dar ilgą 
laiką bus jaučiami ukrainiečių 
skautų gyvenime.

LSB Jamborės Fondą Parėmė 
Aukomis :

1. Br. Simonaitis, Port Colborne $2
2. Laima Simonaitytė, " $1
3. Bronius Jackevičius, " $2
4. Adolfas Šėrikas, St.Catharines $3

Visiems aukotojams Jamborės 
Fondo vardu tariu nuoširdžiausią ačiū.

V. Gudelis
LSB Jamborės Fondo Įgal. Kanadai

* Ponia Genė Kudzmienė , 5001 
Bossuet St.-, Montreal, P. Q. ,yra 
paskirta LSB Jamborės Fondo,Mont- 
realio miesto ir jo apylinkės, įgalio
tine nuo 1962 m. vasario mėn. 3 d. 
Linkime geriausios sėkmės šiame 

sunkiame, ir atsakingame darbe.

V. Gudelis
LSB Jamborės Fondo Įgal. Kanadai

s. OLEGUI GEŠVENTUI, 
daug širdies ir darbo įdėju
siam redaguojant skautų - 
vyčių skyrių "Skautų Aide”, 
dėl kitų skautiškų darbų gau
sumo pasitraukiant, brolišką 
ačiū taria

"Sk. A". Redakcija

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ VYTIS, Nr. 6, 1961 mt. Nu
meryje prof. St. Šalkauskis - "Skau
tai ir pasaulėžiūra", J. Dainauskas - 
"Maskvos bolševizmo šaknys”, ASS 
žiemos stovyklos nuotraukos ir kt.
BUDŽIU, 1961 - 6. LSB leidinėlis 
skautų vadovams, M V priedas , 
20 psl.
MAGYAR CSERKESZ,1962mt. kovo 
mėn., vengrų skautų laikraštis, 16 
psl. ir viršeliai.

LIETUVIŲ DIENOS, 1962 mt. kovo 
mėn. ,24 psl. ir viršeliai.

* Š.m. kovo 25 d. Toronte įvyko 
"Skautų Aido" redakcijos ir admi
nistracijos posėdis. Apžvelgti pra
ėjusio vajaus rezultatai, svarstyti 
siūlymai plačiau paminėti "Skautų 
Aido" 40 metų sukaktį 1963 mt. 
kovo mėn. Posėdžio protokolo nuo
rašai pasiųsti LS Tarybos Pirmijai, 
LS Seserijos ir Brolijos Vadijoms.

* ps. M. Vasiliauskienė sutiko įeiti 
į "Skautų Aido" redakcinį kolekty
vą ir redaguoti "Mūsų Mažiesiems" 
skyrių. Linkime sėkmės ir iš anksto 
mažųjų vardu - skautiškas ačiū.
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STUDIJŲ DIENOS
"ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ"
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TORONTO VYRŲ KVARTETO KONCERTAS

Šeštadienį, 1962 gegužės 5 d.
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V. Girnia us
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