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MŪSŲ ŽINGSNIAI
Jau prabėgo veiklos metai, kurie pareikalavo daug 

darbo valandų, kad mūsų lietuviai skautai galėtų 
daugelyje vietų ir atvejų reprezentuoti Lietuvą, nu
rodyti jai daromas skriaudas ir tęsti kovą dėl toli
mesnės lietuvių skautų veiklos. JFS lėšomis skauti
ninkas galėjo nuvykti į Tarptautinio Pasaulio Skautų 
Biuro Konferenciją Lisabonoje ir ten atstovauti lie
tuvius skautus; keturi akademikai skautai dalyvavo 
Anglijoje Įvykusioje Vakarų Europos akademikų 
skautų stovykloje; skautininkas iš Vokietijos atliko 
kelionę Į Lichtenšteiną ir pas kuriuos V. Vokietijos 
skautų vyr. vadovus. Tarptautinio Skyr. Vedėjas da
lyvavo suvažiavimuose egzilų skautų reikalais ir iš
siuntinėjo memorandumus Tarp. Skautų Biurui ir 
kitų tautų skautų organizacijoms lietuvių skautų rei
kalais. Visi tie ir kiti smukesni atlikti uždaviniai pa
reikalavo iš JFS iždo virš $1,300.00.

Esame dėkingi mūsų rėmėjams, kurie atsiliepė i 
JF Skyriaus ar JFS Įgaliotinių bei vienetų vadovų 
prašymus ir stambesnėmis ar smulkesnėmis aukomis 
parėmė JF. Skautiškas ačiū nuoširdiems JFS talki
ninkams, kurie visą laiką remia JF, o ypatingai: JFS 
įgaliotiniui Kanadai p. V. Gudeliui, JFS Įgalioti
niams Toronte — v. s. v. si. G. Karasiejutei ir ps. V. 
Bušui, JFS Įgaliotiniui Niagaros pus. — ps. B. Simo
naičiui, JFS Įgaliotiniui Venecueloje — ps. J. Men- 
keliūnui, JFS Įgaliotiniui Waterburyje — p. C. Bo- 
gušui, JFS Įgaliotiniui Čikagoje — ps. V. Mikūnui, 
JFS Įgaliotiniui Bostone — p. L Vileniškiui ir viene
tų vadovams: New Yo'rko “Tauro” tunto tuntininkui 
ps. J. Bružinskui, Elizabetho “Šarūno” draugovės 
draug. s. v. v. si. A. Bitenui, Clevelando “Pilėnų” 
tunto iždininkui v. s. G. Juškėnui, Worcesterio “Ne
vėžio” tunto tuntininkui s. v. v. si. A. Prapuoleniui 
ir kitiems, kurie nepagailėjo darbo šiam gražiam 
tikslui.

Norime, kad mūsų skautiški darbai ir nueitas ke
lias, išemigravus iš Vokietijos, nebūtų užmiršti, ypač 
kai šiuo metu yra vedama kova dėl lietuvių skautų 

statuso. JF Skyrius, LSB Viidijai pritariant, yra už
simojęs šiais metais išleisti skautiškų vaizdų albumą. 
Jis apims skautų-čių gyvenimą, išemigravus iš Vo
kietijos. Albumo paruošimo komisija sudaryta iš ps. 
J. Bružinsko, ps. R. Bružinskienės, v. s. S. Jakšto, 
fil. G. Peniko ir V. Valaičio, ir jo paruošimo darbas 
eina pilnu tempu. Jo bus išleista 1500 egz., dalis 
lietuvių kalba, o kita dalis anglu. Jis bus 100 puslapių 
ir talpins virš 300 nuotraukų. Garbės prenumerata — 
$10.00 ir paprasta — $5.00. Tai bus gražus leidinys 
ne tiktai reprezentacijai kitų tautų skautų tarpe, bet 
įdomus turėti savo knygynėliuose. JFS Įgaliotiniai 
ir vienetų vadovai prašys Jus šį albumą užsisakyti 
iš anksto ir tuo palengvinti jo išleidimą. Norintieji 
jį gali užsisakyti tiesioginiai, rašydami JFS iždinin
kui A. Karaliūnui, 3717 W. 70th PL, Chicago 29. 
Ilk,USA.

LSB Vyr. Skautininkas šiais metais vėl paskelbė 
gerąjį darbelį JF šv. Jurgio proga. Kviečiu brolius 
nepamiršti šios pareigos ir, nors mažomis aukomis, 
paremti mūsų lietuvių skautų reikalus. Kviečiame 
aukoti: jaun. skautai — 10c., skautai — 25c., skautai 
vyčiai, budžiai, akademikai ir skautininkai — 35c. ir 
daugiau. JF gerasis darbelis tęsis iki šių metų gegu
žės 15 d. ir atsiskaityti ne vėliau birželio 1 d. tiesio
giniai su JFS iždininku.

Šiuo metu JF iždas labai sumažėjęs, o prieš akis 
su ateinančia vasara bus daug naujų galimybių re
prezentuoti lietuvius. Tautinė vokiečių skautų sto
vykla, tautinė estų stovykla ir Skandinavijos kraš
tuose vyksiančios didelės apimties stovyklos, į ku
rias lietuviai skautai yra jau pakviesti, pareikalaus 
daug lėšų, kad būtų galima išnaudoti visas šias ga
limybes. Prašau visus brolius vadovus ir skautus ir 
toliau dar aktyviau remti J F. Budėkime!

s. P. M o H s 
JFS Vedėjas

Redakcijos prierašas: Nors šis pranešimas buvo prašytas spausdinti 
balandžio mėn. numeryje, to padaryti jokiu būdu nebuvo įmanoma, 
kai jis redakciją pasiekė, numerį sulaužius ir atidavus spaustuvei. 
Spausdiname jį šiame numeryje, kadangi straipsnyje be proginio 
pranešimo yra ir platesnės reikšmės reikalų.
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Jurginių dieną Omahoje skautų vadovai su margučių marginimo konkurso laimėtojais; is kairės tunt. ps. G. Reškevičienė, Lichtas, 
vietininkas v.si. G.Drazdys, K. Naikelytė ir "Velykų Bobutė” V. Baliulytė. Nuotr. K. L. Musteikio

MOTINOS DIENA IR MES ŠIANDIEN

Kartodavau kiekvieną gegužę metai po metų, bū
dama dar maža mergaitė. Ir tai buvo, tarytum, va
kar. Tie šviesūs, saulėti sekmadieniai, pavasarėjanti 
gamta, pirmosios žibuoklės Mamytei ir baltosios aly
vos prie altoriaus — dangiškajai Motinai. — Gegužė 
gamtoj, gegužė namie, gegužė kiekvienoj širdy. Tiek 
džiaugsmo ir šypsnio mažoj ir didelėj šeimoj, tiek 
daug giedrios nuotaikos visame krašte! Tačiau toji 
vakar diena, taip trumpa ta begaline laime, tuo jau
nu spindėjimu po savuoju mėlyno dangaus skliautu, 
baigėsi karčia realybe, rūščia šia diena jau keliolika 
pavasarių pamečiui.

Lietuvė Motina šiandien — viena čia, kita Ten — 
nešioja, talpina širdyje vienokius jausmus: meilė 
vaikams konkreti ir beribė, teikianti laimę ir rūpesti,

— Mamytės meilė man yra brangiausia;
Ji šviečia man, kaip saulė per dienas... 

skandinanti nūdienius vargus ir pinanti šviesų ryto
jų. Tačiau vaikams augant, mokantis, bręstant mo
tinos pečius slegia vis didėjančio susirūpinimo našta. 
Motinai Savoj Šaly širdis dega laisvės ilgesiu, ir pa
jutimas būtino sugebėjimo įdiegti savo vaikui ryžto, 
noro ir stiprybės laisvam gyvenimui rytoj, įprasmina 
jos dienas šiandien. Tuo tarpu Išeivijos Motinai, gy
venančiai laisvame krašte, tenka, jei ne tokios pačios, 
tai nė kiek nelengvesnės problemos.

Jei priešmokyklinio amžiaus vaikas priklauso na
mams, tai pradėjęs mokslo metus, ne tik susiduria 
su kita kalba didesniam valandų skaičiui, bet randa 
naujus autoritetus, naujas kryptis mintims, naujus 
kelius platesniam gyvenimui už kuklių lietuviškųjų 
namų sienų. Ir atskrenda motinos širdin rūpestis, kas-

Motinos Dienos proga visas mieląsias Mamytes širdingai sveikiname, linkėdami Joms Dievo palai
mos ir stiprybės išsaugoti savo vaikus lietuviškus tautai, kilnius žmonijai.

"Skautų Aidas"
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dienė mintis, realus klausimas - uždavinys: tyli, kul
tūringa kova su svetima aplinka, kova su tuo, kas 
ne sava, kova su žodžiais, sakiniais, išsireiškimais, 
kurie aštrūs jos, lietuvės motinos, ausiai. Ji žino, su
pranta, jog tai nėra visai išvengiama, tačiau mintis 
nerezignuoti, nepasiduoti toms varžtų nežinančioms 
laisvojo krašto pinklėms, supančioms mažą lietuvišką 
namelį, nepalieka jos ramybėje. Ir kur gi kelias, 
kuriuo eiti, kurį parodyti vaikams, kad būtų jiems 
logiškas, kad būtų jiems priimtinas, kad būtų su
prantamas jų jaunai, nerūpestingai galvosenai? Me
tų metais mąsto ji, tariasi su kitais, skaito, galvoja, 
o aplinkui — laikraščiai, knygos, radijas, televizija, 
tai vis svetimas žodis, svetimas garsas tuose pačiuose 
namuose. Ir kaip Įdiegti vaikui skirtumo pajutimą 
tarp sentimento ir realybės, kovos jausmo, to ryžto 
ir noro kovoti prieš tai, kuo jis, tačiau, dienomis gy
vena?

Motinos Diena pasaulyje priklauso motinai. Lie
tuvei Motinai Motinos Diena grąžina ją Lietuvai, lie
tuviškai šeimai, lietuviškos šeimos židinio šilumon. 
Dėlto negali būti nuostabu, kad tokią dieną motinos 
veidu klajoja susimąstymas, jos akyse atsispindi jos 
pačios jaunų dienų išgyventas džiaugsmas, sulaukus 
gegužės, jos širdis kupina meilės ir švento ilgesio 
per savo šeimą, per vaikus, savam kraštui, savam 
žodžiui, savos jaukios nuotaikos valandėlei namuose.

Dienomis, savaitėmis ir metais nuvargusi, išsekusi 
darbymetėje kovos dėl būvio, dėl kasdienės duonos, 
dėl kultūringesnio lytojaus vaikams, ji negali nurim
ti, neradusi sau atsako Į nuolatos prieš akis stovintį 

klausimą: — Ar darau ką galiu? Ar sugebu, ar ieškau 
kelių su nuolatiniu intensyvumu susipynusioms die
nų problemoms atmegzti, savo vaikams sąmoninges
ni rytojų Įdiegti, jų širdis, protą ir sielas užlieti ta 
pačia stipria, gilia ir sentimentalia meile tam, kas 
taip artima man?

Lietuvė Motina, ypač gegužės mėnesį, mena ro
mantiškąją Lietuvą. Jei savo laiku Lietuvai aušo ry
tas didelių nuopelnų kukliai moeiutei-motinėlei prie 
ratelio su maldaknyge ant kelių, šalia sėdinčiam vai
kui, aiškinant raides, dėstant žodžius, — tai šiandien 
mūsų jėgos turi būti dar stipresnės, mintis dar blai
vesnė, o ištvermė kur kas didesnė ir gilesnė.

Ne sankcijomis ar jų pritaikymu išlaikysim ar lai
mėsim vaiką lietuviškai šeimai, bet puoselėjimu jo 
minčių tam, kas sava, kas brangu tėvams ir protė
viams, Įdiegimu jaunos puikybės jo kuklion širdin, 
garbės jausmo savo kalbai, praeičiai tos mažytės 
gintarinės šalies prie Baltijos krantų, neprilygstan- 
čios jokiai kitai pasaulio šaliai. Neįgysime vaiko pa
garbos svetimojo žodžio draudimu ar nepripažinimu 
naujųjų dienų siekių ir moderniųjų metodų. Vietoje 
to teranda motina laiko kalbėti su vaiku, skaityti — 
daug skaityti jam, pasakoti ir juoktis drauge su juo. 
Tik motinos subtilumu Įmanoma yra vaiko sieloje 
praverti duris, padidinti langus šviesai, norui ir mei
lei lietuviškiesiems pamatams sudėti.

Tebūna tos kelios, paprastos mintys ryšys tarp mo
tinos ir vaiko, tarp vaiko ir motinos šią gegužės die
ną. Ir ne viena šia proga čia susirinkusių skaučių te
išgyvena savo širdyse žodžius, mintis ir meilę savo

Bostono vilkiukai sužavėti pasirodymu ... Nuotr. R. Bričkaus
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REMTINAS DARBAS
Kiekvienas geras ūkininkas žiemos metu pasiruo

šia pavasario ir vasaros darbams. Suremontuoja visus 
savo ūkio padargus: mašinas, plūgus, akėčias, veži
mus. Suplanuoja, kur kokių javų pasėti. Atseit, pasi
ruošęs laukia, kada saulytė sušildys žemę - maitinto
ją ir kada galės pradėti lauko darbus.

Tas pats ir su organizacijomis. Lietuvių Skautų 
Brolija dabai- kaip tik planuoja, kur turės pasiųsti 
reprezentacinius vienetus Į tarptautines skautų sto
vyklas, skautų vadovų suvažiavimus bei konferen
cijas, kad ten galėtų reprezentuoti mūsų brangią tė
vynę Lietuvą.

Lietuvių Skautų Brolijos nariai-skautai bendrauja 
su laisvojo pasaulio jaunimu. Jie turi progų kitų tau
tų jaunimą supažindinti su mūsų brangios tėvynės 
Lietuvos padėtimi ir okupaciniais žiaurumais. Tam 
tikslui buvo išleista “White Badge” anglų kalba, kur 
pavaizduota mūsų organizacijos ir tautos tragiškos 
dienos. Šis leidinys kitų tautų jaunimui buvo išda
lintas veltui.

Kai laisvojo pasaulio jaunimas dar daugiau bus 
supažindintas su komunizmo žiaurumais — bus leng
viau vesti kovą dėl Lietuvos laisvės.

Be to, nepamirškime, mieli broliai ir sesės lietuviai, 
kad Tėvynėje dauguma paliko savo tėvus, brolius, 
seseris, vaikus ir gimines. Jie kenčia didelę priespau
dą, neša vergiją. Jie sunkiai gali laisvajam pasauliui 
pranešti tai, ką jie pergyvena.

Laisviems už juos kalbėti yra pareiga. Bet tam 
geriau atlikti reikalinga didesnės sumos lėšų, o Lie- 

motinoms, kurios tik mūsuose turi tokią begalę var
dų: mano Mama, tavo Mamytė, Mamaitė, mūsų Ma
mutė, Motulė, Motinėlė ir t.t. ir t.t.

“Šiandien mano Motina turi pajusti, kad Ji yra 
šeimos karalienė;” — temąsto jaunos skautės, tesiryž- 
ta jos įprasminti šia dieną mamai artimu dukters 
ryšiu, nors ir per skubančias dienas ir daugybę smul
kių reikalų su nesuskubtais išsakyti žodžiais, nepa
rodytomis mintimis, nepaliestais pabučiavimais. — 
Tesako šiandien kiekvienos sesės lūpos eiles savo 
mamytei, tekartoja vyresniosios savo motulėms tai, 
ką jos junta savo jaunyste, tesidžiaugia giedriu, bran
giu motinos veidu ir suaugusios, ir pačios jau turin
čios šeimas... Nes ši diena, šis ryttas ir ši valanda 
tebūna tuo auksiniu siūlu tarp jaunesnės ir vyresnės, 
tarp praeities ir ateities, tarp dabarties šviesių aki
mirkų ir rytojaus šešėlių. Teorideda ši diena jėgų 
tai kasdienei, paprastai, rūpesčiais vagotu veidu Mo
tinai, taip romantiškai sieloje, taip jaunai neišsemia
ma meile amžinybės akimis.

Tuo pačiu telydi mus visas per ištisus metus, nors 
toli esanti, tačiau nuolatos viliojanti, šaukianti ir mo
janti, žėrinti sieloj ir širdy, visų mūsų mylima Moti
na - Tėvynė.

Regina Braziulevičiūtė-Nasvytienė
(šis pašnekesys skaitytas Clevelando sesių tunto suruoštų pusryčių 

metu lietuvėms motinoms pagerbti).

L. S. B. Jamborės Fondo Įgaliotinis Kanadai V. Gudelis (dešinėje) 
įteikia LSB padėkos lakstą p. V. Barvydui, kuriam suteiktas J.F. 
geradario vardas.

tuvių Skautų Brolija tų lėšų neturi. Dėl to LSB yra 
įkurtas “Jamboree’s Fondas” Šis Fondas finansuoja 
tą visą darbą. Fondo lėšas sudaro aukos.

Kreipiuosi į Jus, mieli broliai, sesės lietuviai bei 
lietuviškas organizacijas, prašydamas paremti savo 
aukomis šį kilnų darbą. Padėkime savo aukomis 
skelbti laisvojo pasaulio jaunimui, mūsų brangios tė
vynės Lietuvos bei savo tėvų, broliu, sesių nešama 
vergiją ir jų kančias. Tuo pačiu padėsime vesti kovą 
dėl Lietuvos laisvės.

Skirtas aukas prašyčiau siųsti LSB Jamborės Fon
do įgaliotiniui Kanadai V. Gudeliui tokiu adresu: 
243 Highbury Ave., London, Ont. Canada.

V. Gudelis

Paskutinioji Iškyla-Laužas 
Laisvoje tėvynėje Lietuvoje . . .

Štai, tenka ir vėl apsivilkti garbingąją-gražią skau
to uniformą (su 23 žvaigždutėmis!). O, teko man 
net keliolika spalvų-svetimų tautų-kario uniformas 
dėvėti. Tai buvo privertęs mus Karas... kuris blaš
kėsi negailesingai, persekiodamas mus.

Prisimenu dabar čia paskutinę iškylą-laužą savo 
gimtinėje Zarasuose. Buvo tai 1940 m. birželio mėn. 
pradžioj. Zarasų gimnazijoje jūros skautai turėjo
me laivą iš kelių valčių. Kiek prisimenu, vadovais 
buvo gimnazijos mokytojas Balžakas (bolševikų nu
žudytas Sibire), Venskus ir kt. O mergaičių energin
goji D. Pašilytė (dabar gyvena Toronte p. Rautinš, 
muzike).
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Iškilmingos sueigos metu Worcesteryje, Vasario 16-tąją šiais metais minint.

Sekmadienį, rodos, 1940 m. birželio 13 d. mes 
linksmai išplaukėme kelios valtys per gražiuosius 
ežerus, dainuodami:

Baltos burės plazda 
Bangos duokit kelią, 
Neškit mane jauną, 
Neškit mano dalią 

Ram ta dri lia, lia!..
Žinome iš geografijos, jog Zarasų apylinkė, tai 

ežerų kraštas, kurortas, vadinamas “Lietuvos Švei
carija”.

Ir taip linksmai krykštavome su šypsena, laisvi- 
skautai, nenujausdami..., kad tai jau buvo;. mums 
paskutinės iškylos. Užplūdo tuojau raudonasis siau
bas ... okupantas! Nuplaukę kelias mylias, išlipome 
saloje, kur radome ir sausumos skautus. Na, ir pra
sidėjo įdomi iškyla su dainomis, žaidimais, o sute
mus laužas. Ak, kaip malonu ir smagu būdavo jaus
tis laisvam, lyg paukšteliui, savo tėvynėje! Deja, ne
ilgam . .. nes grįžę į miestą, nustebom radę pilną 
miestą Sovietų raudonosios armijos kareivių ... Su
pratome visi skaudančia širdim, kad štai jau mums 
baigtas laisvės krykštavimas !..

Teko bėgti į Vilnių, ir 1943 m. tapome vokiečių 
“sumedžioti”. Jų kariuomenė prievarta išgrūdo mus 
į Kauną — aprengė aviacijos uniforma ir... į Rytus, 
Rusijos frontą. Leningradas, Staraja Rusia ir kt., o 
1944 m. iškėlė mūsų priešlėktuvinę į Italiją prie 
Alpių kalnų ir Adrijos jūros. Išbuvome iki karo pa
baigos. Po to, kai kam laisvės prošvaistė šypsojosi, 
na, o mums — belaisvė, pro Austriją į Vokietiją be
laisvių lagerius. Išsipirkti laisvę, buvome priversti 
prancūzų užsirašyti į svetimšalių išgarsintus Legio-. 
nūs. Ir vėl nauja uniforma.
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1945 m. rugsėjo mėn. iš Prancūzijos plaukėme į 
Š. Afriką-Alžyrą, iš ten 1946 m. vasario mėn. išsiuntė 
mus į Indokiniją, kur tropikinis klimatas bei kovos 
labai mus išvargino. Daug žuvo jaunų vyrų. Ir už 
ką ?.. Turėjau laimės išlikti gyvųjų tarpe ir bai
giant 7 metus legione seržantu, išėjau laisvas į civi
linį gyvenimą; apsigyvenau Paryžiuje.

1955-1961 mt. tekdavo susidurti su prancūzų, ara
bų ir kiniečių skautais. Na, prieš kelis mėnesius at
vykau į Kanadą-Torontą. Čia dėka ps. VI. Ruso ir 
ps. D. Keršienės, kurie mane, lyg “paklydusią avį” 
sumedžiojo, vėl įsijungiau į skautų eiles, prisiimda
mas draugovės adjutanto pareigas. Kantriai išlau
kęs apie 23 metus, vėl grįžau tarnauti — Dievui, Tė
vynei ir Artimui!

Budėkime!
v. si. B. Vrublevičius

Šio nr. viršelyje mažasis margučių ritinėjimo laimėtojas Omahoje.
Nuotr. K. L. Musteikio
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Skyrių tvarko s. v. si. J. Gliaudys, jr.
1314 Maltman Avė., Los Angeles 26, Calif.

TARP MŪSŲ...
sk. vytis J. Gliaudys, jr.

Vakarų Vokietijoje, Anglijoje, 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Au
stralijoje lietuviai skautai vyčiai 
veikia lietuvių skautų judėjime, 
būdami jaunesniųjų skautų vado
vais. Vyčių vadovavimo pareigas 
galime suskirstyti i dvi sritis: 1) 
stovyklų pravedimas ir 2) pirma
vimas veikloje. Tačiau abiejose 
vadovavimo srityse skautams vy
čiams svarbiausias tikslas yra pa
teikti jaunesniems gero ir tikro 
vyčio pavyzdį.

Tikro ir gero skauto vyčio pa
vyzdį vyčiai gali mažesniems su
teiki keliais būdais: 1) Vytis turi 
būti gerai susipažinęs su skauty- 
bės tikslais; 2) Vytis turi skauty- 
bę praktikuoti; 3) Vytis turi ge
rai ir taisyklingai kalbėti lietuviš
kai; 4) Vytis turi būti geras pi
lietis.

Vytis turi gerai ir taisyklingai 
kalbėti lietuviškai. Daug kartų 
jaunesnieji (net ir vyčiai) skun
džiasi negalį išreikšti sudėtingų 
minčių lietuvių kalba. Sunku įsi
vaizduoti, kad lietuvių kalboje, 
turinčioje virš 400,000 žodžių, ne
galima atatinkamai išsireikšti. Vy
čiai būtinai turi žinoti daug lie
tuvių kalbos žodžių ir posakių. 
Jie turi stengtis tą žodžių lobį 
plėsti. Netinka vyčiams kalbėti 
darkyta lietuvių kalba.

Reikia prisiminti, kad tik tinr 
kami skautai, bet nevisi skautai, 
gali įsigyti violetinį kaklaraištį. 
Tad susirūpinkime šiais klausi
mais ... ir būtinai žiūrėkime, kad 
tik tinkami skautai įsijungtų į 
vyčiavimą...

Spausdiname skautams vy
čiams įdomų diskusinį straipsnį. 
Lauksime atsiliepimų, pasisakant 
už ar prieš. Siųskite atsiliepimus 

skyriaus vedėjo adresu. Įdomes
ni atsiliepimai bus atspausdinti 
šiame skyriuje.

NAUJAS NUTARIMAS
sk. vytis Jonas Daugmintys

Pasaulinė Skautų Konferencija 
neseniai nutarė Egzilų skautų 
problemą panaikinti. Nutarimu 
pasiūlyta, kad egzilai įsijungtų į 
tos valstybės skautų organizaci
jas, kurioje jie gyvena. Šis nutari
mas kai kurių egzilų buvo sutik
tas su nepasitenkinimu. Nesusi
pratimas kilo dėl to, kad egzilų 
organizacijos ir jų nariai nevisiš
kai susipažino su knferencijos pa
siūlymu ir nutarimu.

Konferencijos pasiūlymai pasi
rodė “World Scouting Bulletin” 
1962 mt. vasario mėn. Štai, šie 
konferencijos pasiūlymai:

1) Egzilų, tremtinių organizaci
jų ar bendruomenių nariai kiek
vienoje valstybėje, priklausančio-

Skautų-vyčių būrelis Nepr. Lietuvoje, Klaipėdoje prieš 30 metų. Iš kairės sk.-vytis Ansas 
Trakis, kpt. M. Kukutis, būrelio vadas Vladas Skudavičius, Endrius Ugaudas; antroj eilėj 
Vladas Paulauskas (miręs tremtyje), Jonas Trakys, Edvardas Ulevičius ir Jonas Klingeris.

Vinco Krėvės sk. vyčių būrelis New-Britain, 
Conn. Antras iš kairės būrelio vadas s.v. 
v.sl.K.Stasiukevičius (žiūr. aprašymą 7psl.)

je Boys Scouts World Conferen
ce, gali laisvai remti skautų vie
netus (vilkiukus, skautus, vyčius 
ar kitą skautavimo vienetą), suda
rytus iš savo jaunimo, jeigu šie 
vienetai įsijungs į vietinę ir vals
tybinę skautų sąjungą ir laikysis 
jos įstatų.

2) Visi tokie vienetai gali nau
doti savo kalbą visuose savitarpi
niuose santykiuose ir laukiama, 
kad šie vienetai prisilaikys savo 
tautinių, tradicinių, kultūrinių, ir 
tikybinių papročių? toje formoje, 
kaip jie tai vykdytų savo tėvynė
je. Susitarti su valstybe kurioje 
gyvena egzilai dėl savų ženklų, 

(nukelta į 7 pusi.)
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Skautija Pasaulio
Pašto Ženkluose
Skyr. tvarko p s. R. Pakalnis. 20 Oak Leaf Dr. .Waterbury 8,Conn.

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS

5. Pašto ženklų rūšys

Pašto ženklai yra skirstomi keliomis rūšimis:
a. paprasti pašto ženklai, randami visur ir klijuo

jami ant visokios korespondencijos;
b. primokami pašto ženklai, su primokėjimąis lab

darybės tikslams (Raudonajam Kryžiui, nukentėju- 
siems nuo įvairių gamtos nelaimių šelpti, labdary
bės organizacijoms ir draugijoms paremti, ir 1.1.);

c. oro pašto ženklai, naudojami oro pašto kores
pondencijai apmokėti;

d. porto pašto ženklai (postage due), kada siun
tėjas neapmokėjo ir trūkstama suma (paprastai dvi
guba) išreikalaujama iš gavėjo;

e. tarnybiniai pašto ženklai (official), klijuojami 
valdžios įstaigų savo korespondencijai apmokėti;

Porto pašto ženklo pavyz
dys (Jungtinės Amerikos 
Valstybės).

f. express pašto ženklai (special delivery), klijuo
jami greta paprastų ženklų, kada norima, kad kores
pondencija būtų itin greitai pristatyta;

g. laikraštiniai pašto ženklai, klijuojami ant iš
siuntinėjamų laikraščių ir žurnalų;

h. pakietų pašto ženklai (parcel), lipdomi ant 
siuntinių ar jų perlaidų;

i. kariuomenės reikalams pašto ženklai (military), 
vartojami tik karinei korespondencijai apmokėti.

Yra dar ir kitokių rūšių pašto ženklų: su privalo
mais primokėjimąis, registruotų laiškų, pneumati
nio pašto ir kitokių, bet ne visos valstybės ir ne vi
sais laikais tokius ženklus išleidžia.

Ant. Bernotas

LIBERIJA
Pradžioje gruodžio mėn. 1961 

m. Liberija išleido trijų ženklų 
seriją Liberijos skautų pagerbi
mui. Minimi ženklai yra skonin
gai pagaminti, kelių spalvų bei 
atspalvių.

5 c. ženklas yra rudos ir viole
tinės spalvos, vaizduojąs skautą 
uniformoje ir sportiškus užsiėmi
mus.

10 C. ženklas yra rudos ir mėly
nos spalvos Piešinyje matoma 
skautiškoj! lelijėlė ir stovyklaują 
skautai. z

6

25 c. oro pašto ženklas yra ru
dos ir žalios spalvos su unifor
muotu skautu ir skautiškąja leli
jėle fone.

Be šios trijų ženklų seruos yra 
dar išleista ir miniatūrinis suve
nyrinis lapas, turįs 35c. vertes, 

melsvos ir rudos spalvos ženklą. 
Piešinyje yra matoma skautas ir 
sportiški užsiėmimai. Auksinėmis 
raidėmis per visą lapą yra užra
šas: “Galia laisvės rankoje”.

Liberijos skautai ir jų veikla, 
Tarptautinio Skautų Biuro dar

nėra pilnai pripažinti ir priimti 
didžiojon skautiškon šeimon, ta
čiau jų darbai ir siekimai beveik 
nieku nesiskiria nuo kitų kraštų 
skautų. Labai neseniai trys Libe
rijos skautų vadovai baigė skau- 
tavimo kursus, amerikiečių vado
vų mokykloje — Shift', New Jer
sey.
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rodančių kilmę, neturėtų būti 
sunku.

3) Visi šitokie vienetai yra vi
siškai laisvi palaikyti susirašinėji
mą su kitais tokiais pat. vienetais 
kitose valstybėse.

4) Nėra jokio pagrindo, kad 
šitokių vienetų nariai negalėtų 
dalyvauti pasauliniuose skautų 
sąskrydžiuose, pav. Jamborėse, 
Rover-Moot’uose ar Indarbose ir 
1.1., kaip nariai jų apsigyventos 
valstybės skautų organizacijos 
jeigu jie atitinka nuostatams to
kiai veiklai.

5) Iš aukščiau pažymėto bend
ravimo abi šalys: tremtiniai ir 
juos priglaudusios šalys gali daug 
laimėti; prieglaudos kraštas būtų 
praturtintas pilnesnės patirties 
apie tremtinių kultūrą, tradicijas, 
tautosaką, kas yra skautų pabė
gėlių ir skautų tremtinhj istorinio 
palikimo dalis. Taip pat sužinoti 
skirtingus skautiško patyrimo bei 
santykiavimo būdus, kuriuos at
vykę tremtiniai naudojo savo tar
pe. Tremtiniai ir egzilai skautai 
gali daug laimėti, nes jų skautų 
dauguma gimė prieglaugos vals
tybėje ir moka jos kalbą. Jie gali 
nilnai naudotis įrengtomis stovyk
lavietėmis, dalyvauti įvairiuose 
skautavimo kursuose vadams ir 
skautams, dalyvauti valstybiniuo
se ir vietiniuose skautų parengi
muose. Taip pat jie turės progos 
prieiti prie įvairių naujų skautiš

Klaipėdos sk.-vyčių vieneto vadovybė Nepr. Lietuvoje.

kų leidinių, programų ir 1.1. Prie
glaudos valstybė kupina noro pa
dėti, kur tik gali ir sutikti bro
lius skautus, panaikinti visas už
tvaras, kylančias dėl nesusiprati
mų ir izoliacijos.

Pasiūlymai neblogi ir teikia 
daug davinių juos nagrinėti ir pri
imti. Turime gerai pagalvoti, ar, 
nevertėtų visiems lietuvių skautų 
vienetams prisijungti prie prie
glaudos valstybės skautų organi
zacijos (keletą lietuvių skautų 
vienetų jau priklauso Amerikos 
Skautų Organizacijai; visi iie tik
rai lietuviški, nenutautėję).

VEIKLUSIS BŪRELIS

“Vinco Krėvės” skautų vyčių bū
relis. New-Britain, Conn, yra vertas 
paminėti. Šį skautų vyčių būrelį su
daro išimtinai vyrai jau po ūsu. Kaip 
kitur, tai, ir Hartford’o apylinkės 
skautai turėjo savo veiklos potvy
nius ir atoslūgius. “V. Krėvės” vardo 
skautų vyčių būrelis taip pat buvo 
patekęs į šį permainų ciklą. Tenka 
džiaugtis, kad šiandien šio būrelio 
veikla nesiriboja darbu vien tik or
ganizacijoje, bet, kaip susipratusiam 
vyrų vienetui pritinka, reiškiasi vi
sose lietuviško darbo srityse. Iš šio 
vieneto eilių Hartford’o apylinkė se
miasi sau stiprybės bet kuriam lie
tuviškam veikimui.

Iki šiol šiam būreliui priklausė 
šeši vyčiai veteranai. Būreliui išsirin
kus vadu s. v. v. si. K. Stasiukevičių, 
staiga būrelio veikla atbudo ir pra
dėjo reikštis visais būdais. Pav., AL 
Bendruomenės apylinkė tuoj išrenka 

du į valdybą — pirmininko ir sekre
toriaus pareigom. “Tėviškės” Vieti- 
ninkijos vadijoje dirba trys. Vienas 
dabartiniu laiku yra pakviestas į 
Atlanto Rajono vadiją skautų sky
riaus vedėjo pareigom. Pradėjo 
trūkti žmonių. Dabar sąstate yra 
astuoni skautai vyčiai, ir skaičius 
nebus plečiamas. Būrelis didžiuojasi, 
kad pavieniai asmenys yra kviečia
mi į kitas darbo sritis, pav., į Hart
ford’o vaidintojų grupę, kuriai reži
suoja aktorius Vitalis Žukauskas. 
“Dubysos” draugovės skaučių tauti
nių šokių grupėj groja taip pat vie
nas iš jų. Sunku įsivaizduoti lietu
višką veiklą be šio būrelio.

Savišalpos būrelis reiškiasi gan 
stipriai. Tai vienintelis Atlanto Ra
jone (o gal net ir Brolijoj?), kuris 
veikia šioj srityj jau eilę metų. Kiek
vienais metais yra rengiamas tradi
cinis šokių vakaras, kuris turi didelį 
pasisekimą ir pritarimą, ne tik jau
nimo, bet ir senimo tarpe. Šio vakaro 
pelnas eina grynai lietuviško solida
rumo reikalams. Proporcingai ten
ka: “Tėviškės” Vietininkijai, Vasario 
16 gimnazijai, seselėm vienuolėm, 
jūrų skautų valčiai ir truputis patiem 
sau. Šįmet būrelio vardu buvo užsa
kyta “Skautų Aido” prenumerata Va
sario 16 gimnazijos lietuviams atei
tininkams. Ateityje, užjūrio lietu
viam pageidaujant, “Skautų Aido” 
egzemplioriai lankys juos ir toliau.

Būrelis dalyvauja skautiškuose mi
nėjimuose, tautinėse šventėse ir 1.1. 
Paskutiniu laiku trys būrelio nariai 
dalyvavo: skauto vyčio ir vyr. skautės 
teisme, kuri vyko Hartford’e. Pirmi
ninkavo s. J. Raškys. Prokuroras — 
Rajono vadeiva s. V. Pileika ir liudi
ninkas s. v. v. si. K. Stasiukevičius. 
Skautui vyčiui ir vyr. skautei iškel
tus kaltinimus gynė s. v. v. si. V. Tre
čiokas. Prisiekusieji (jury) tėvai, sve
čiai ir žiūrovai. Mesti kaltinimai ne
buvo pripažinti — skautas vytis ir 
vyr. skautė buvo rasti nekaltais.

Artimiausioj ateity yra numatyta 
būrelio iškyla į New York’ą. Iškyla 
bus skirtinga savo tikslu. Norima 
arčiau susipažinti su mūsų lietuviš
komis institucijomis, jų darbu ir rū
pesčiais. Dienotvarkėje yra numa
tyta aplankyti Lietuvos konsulatą, 
Balfo centrą, “Vienybės” spaustuvę 
ir redakciją bei kitus lietuvybės 
centrus. Taip pat yra intensyviai ruo
šiamasi šią vasarą aktyviai dalyvauti 
vietinių skautų asosiacijų laužuose ir 
supažindinti juos su Lietuvos ir mū
sų skautijos vargais.

Naujai įsisteigusiems New Haveno 
skautų ir skaučių vienetams, ruo
šiant birželio 14 d. minėjimą, būrelis 
ten vyks organizuotai. Gal būt, pri
augęs jaunimas lengviau įsijungs į 
lietuvių skautų gretas, matydamas 
jose ne tik jaunimą, bet ir suaugu
siuosius. Niufordiškis
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MUGES
Diena Gedimino mieste

(IV Kaziuko muge Čikagoje)

Lauke šiaurys nešioja tankaus 
sniego gniūžtes, ledo kalnai dunk
si po automobilio ratais, tačiau 
Čikagos Jaunimo Centre šiandien 

Tolimi svečiai iš Lietuvos pirmieji pasiekė Kaziuko mugę. Tai jaunesnieji skautai T.Petkus, 
S.Dailitkaitė ir G.Plačas, "Lituanicos" skautų tunto vadovų pastatytuose ratuose.

Nuotr. A. Gulbinsko
šilta ankstyvo pavasario šventės
diena — šv. Kazimieras.

Čikagos skautės ir skautai, va
dovės, vadovai, tėvai ir rėmėjai 
sušilę laksto po visas Jaunimo 
Centro patalpas, kurios šiandien 
taip pakeitė savo veidą, kad net 
tėvas J. Kubilius, S. J. nebežino, 
ar jis yra Jaunimo Centro direk
torius, ar Vilniaus miesto burmis
tras — “Lituanicos” tunto tunti- 
ninkui nėra laiko švęsti savo var
dinių. Kaziuko mugės atidarymas 
tik po keliolikos minučių. Šiais 
metais jis atiteko “Lituanicos” 
tuntui. O kas gi kitas, iš tiesų, pra
dės Kaziuko šventę, jei ne pats 
Kazys!

* * *
Plačiu Jaunimo Centro korido

riumi tiesiai “kelias” į Vilnių, iš 
abiejų pusių apsuptas skaučių ir 
skautų gretų. Juo turi atvažiuoti 
tolimi svečiai į Kaziuko mugę.

Staiga sudunda gėrybėmis pri-

krauti Lietuvos ūkininko ratai, su
žvengia nerimstąs bėras “žirgas” 
ir “gaspadorius” su “gaspadine”, 
pasipuošę tautiniais rūbais papra

Spūstis Vilniuje (Čikagos Jaunimo Centre) Kaziuko mugės metu. Nuotr. A. Gulbinsko

šo generalinį Lietuvos konsulą dr. 
P. Daužvardį perkirpti ketvirtos 
Kaziuko mugės atidarymo kaspi
ną.

Atidarydamas Kaziuko mugę, 
dr. P. Daužvardis sveikina visus 
Kazimierus, visus Kaziuko mugės 
rengėjus ir svečius, dėkodamas 
už pastangas gyventi Lietuvos 
vaizdais, kasmet atgaivinant 325 
metų senumo Vilniaus tradicijas.

— Tėte, žiūrėk arklys su kelnė
mis, — mažas vilkiukas tampo tė
vą už rankovės.

— Šalta žiema Lietuvoj. Tiek 
kelio reikėjo atvažiuoti, sūnau, 
per šaltį, per sniegą...

— Tai kodėl per sniegą su ra
tais važiavo?

— Eiva pirkti Kaziuko širdžių, 
sūnau, — tėvas bando išsisukti iš 
komplikuoto klausimo, nes dižiu- 
lė svečių minia, kaip paleistas už
tvankos vanduo, veržiasi į atida
rytą mugę didžiojoje salėje.ijC # ijt

Koks tuzinas foto reporterių 
darbuojasi sušilę. Tiek čia mar
gumo ir įvairumo. Jų tarpe su aki-
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nančia lempa filmuoja amerikie
čių televizijos stoties atstovai. Či
kagos skautija progresuoja kas 
metai. Pernai buvo didžiulės nuo
traukos ir aprašymai amerikiečių 
dienraštyje, o šiais metais tos pa
čios dienos vakare Kaziuko mu
gės rengėjai bei svečiai save 'pa
matė televizijos ekrane.

— Nepamiršk aprašyti atidary
mo, — primena man vienas iš va
dovų. — Matai, kad pasitempė 
“Lituanicos” tuntas!

— Geriausias iš visų buvusių! 
— ploju per petį broleliui ir sku
bu apžiūrėti patį “Lituanicos” pa
viljoną.

Sunku prieiti prie gausiai ap
supto “Lituanicos” tunto paviljo
no. Visi, mat, bando laimę prie 
turtingos loterijos. Stalai apdėti 
skautų rankdarbiais. Vazos, vy
čio paveikslai, įvariausi įrėminti 
paveikslai, lėkštės, dekoratyviniai 
mediniai šaukštai, šakutės ir kiti 
rankdarbiai traukia praeivį. Su 
apledėjusiais “ūsais” 8-9 metų 
“ūkininkas” iš Lietuvos reklamuo
ja savo dešras, sūrius, sviestą ir 
didžiulius riestainius užsilipęs ant 
savo vežimo. Žmonės veržiasi prie 
Kaziuko širdžių ir perka viską iš 
eilės.

* * *
Čia pat įsitaisęs savo paviljoną 

jūrų skautų “Baltijos Jūros” tun
tas. Stalai lūžta nuo graviruotų 
stiklo indu, nuo tautiniais, skau
tiškais motyvais padarytų medyje 
išdegintų rašalinių .rėmelių, kny
gų atramų, žvakidžių, lėkščių, 
rankšluoščiams kabyklių. Lyg vis
kas tikrai būtų iš Lietuvos!

— Sakyk, brolau, kas tokius ka
rališkus rūmus varnėnams pasta
tė? — stebino visaip išpuoštais in
kilėliais.

— Na gi mūsų tunto architek
tai, — juokiasi mariokas. Kur čia 
suprasi tuos jūrininkus. Pas juos 
nrieš Kaziuko mugę daktarai ir 
kunigai architektais pavirsta, o 
skautukai dailidėmis, kalviais ir 
skulptoriais tampa.

Gretimai savo gėrybes išdėsčiu
si stovi “Juodkrantė”. Uniformuo
tos jūrininkės šypsosi prieš foto
grafus ir išdidžiai demonstruoja 
savo keramikos ir mozaikos dar
bus. Išdidžiai pūpso puikios lėlės, 
meniški kryžiai iš šiaudų, juostos 
ir eilė kitokių gėrybių, nors ir ne

Aušros Vartų skaučių tunto vadovės su tunt. s. J. Bobiniene viduryje laukia svečių prie savo 
paviljono. Nuotr. A.Gulbinsko

taip gausiai, kaip praeitais me
tais. Ūdrytės ir bebrai atskirai pa
sistatę paviljoną visiems siūlo 
“Kelionės po Lietuvą” žaidimo 
lentas, staltiesėles, dekoratyvinius 
paveikslus iš kriauklių, grybus ir 
riestainius.

Akademikai skautai šiais metais 
į mugę neatvažiavo. Nėra nei pe
reitais metais puikius gintaro iš
dirbinius demonstravusio Korp! 
“Gintaras” paviljono. Tik kas me
tai atsilanką “karabelninkai” iš 
“Baltijos Jūros” tunto ir šioje Ka
ziuko musėje triukšmingai suka 
“Laimės Ratą”, apsupti didelio 
būrelio smalsuolių.

iJ5
Salės geriausioje vietoje, prieš 

sceną visu platumu tęsiasi skau
čių “Kernavės” dvaras. Sunku ap
rašyti visas jų gėrybes, kuriomis 
apkrauti ilgi paviljono stalai ir 
net visas scenos kraštas. Grakš
čios, greitos sesės vos spėja aptar
nauti mugės lankytojus ir gėrybės 
Mugės svečius čia gundo kvepian- 
“tirnsta” kaip sniegas pavasaryje, 
ti, išraityti raguoliai, Kaziuko šir
dys ir visokį rankdarbiai. Negali 
čia atpažinti visokių lauko smil
gų, varpų ir kitokios džiovintos 
augmenijos, kuri čia paversta į 
meniškas puokštes. Kaip ir kas
met, marguliuoja gausybė Vil
niaus verbų, vazų, lempų, įvai
riausios medžio skulptūros, pa
puošimų, karolių, mezginių, juos

tų ir joms austi staklių. Akį trau
kia ir gausi loterija, atsirėmusi į 
lietuviško kiemo fragmentais de
koruotą sceną.

Turbūt, tas stovyklos aitvaras 
kernaviškėms prinešė tiek gėry
bių, — juokiasi viena sesių bičiulė.

— Aitvaras liko stovykloje. Mes 
pačios viską padarėme, — aiškina 
maža kernavietė, net nemirksėda
ma.

* * *
Su skambiu šūkiu ir dovanėlė

mis “Aušros Vartų” tunto paukš
tyčių grupė pasveikina mugę pra
dedančius aukštuosius svečius: 
generalinį Lietuvos konsulą dr. P. 
Daužvardį su ponia, Seserijos VS 
O. Zailskienę, Brolijos VS E. Vil
ką, Vidurio rajono vadą, vadeivas 
bei kitus pareigūnus.

“Aušros Vartų” paviljonas iš to
lo šviečia išdėstytomis tautinėmis 
vėliavėlėmis, lėlėmis, drožinėto
mis, dažytomis medžio dėžutėmis, 
kryžiais, keramika ir Velykų mar
gučiais. Didelės ir mažos Kaziu
ko širdys traukia visus lankytojus. 
Medžio meniškos lėkštės, rėme
liai, pagalvėlės ir verbos išrikiuo
tos ant stalų dingsta, ateinant vis 
naujiems ir naujiems pirkėjams. 
Kaip ir kasmet pelninga loterija 
apsupta laimės mėgintojų.

— Duokit iš karto dvidešimt 
traukimų, — deda pinigą ant sta
lo gerai nusiteikęs svečias.

— Tai juoksiuosi, kai nieko iš
9

11



tiek nelaimėsi, — erzina draugas.
— Man jau laimė, kad mugėje 

esu. Rodos taip, kaip pačiame Vil
niuje anais laikais, — susijaudinęs 
dėsto vyresnės kartos atstovas ir 
kelia skautus j padanges už tokį 
grandiozinį parengimą Čikagos 
lietuviams.

* * *
Visa salė ūžia lyg bičių avilys. 

Lankytojai būriais plaukia vieni 
paskui kitus ir nešasi visokius Ka
ziuko mugės suvenyrus. Svečių 
negali sutalpinti ir iš klasių pada
rytos kavinės ir užkandinės. Vie
noje klasėje lėlių teatras. Spek
taklių pradžia nurodyta ant du
rų ir niekam nevalia įeiti seanso 
viduryje. “Lituanicos” tunto kavi
nė visus traukia savo paslaptinga 
mėlyna šviesa. Kernavietės sve
čius vilioja į pilies kuorą, tačiau 
tiems, kurių silpnesnės kojos, — 
pirmame aukšte patiekia daugy
bę visokių skanėsių savo kavinėje 
ir užkandinėje.

Apatinėje Jaunimo Centro sa
lėje kvepia dešros su kopūstais, 
kugeliai, balandėliai, viščiukai ir 
svečiams per ūsą bėga lietuviška 
gira.

Tai tuntų valgyklos su karštais 
pietumis vos suspėja aptarnauti 
lankytojus. Pagaliau ir aš suradau 
laisvą vietą prie stalo.

— Koldūnus, prašau, — krei
piuosi į svečius aptarnaujančią 
sesę.

— Nebėra.
— Tai prašau balandėlių.
— Jau nebeturime.
— Tai prašau kugelį su spirgu

čiais.
— To dar yra. Turime skanios 

giros!
Rodos, dar tiktai antra valanda, 

o mažai kas belikę. O dar virtinės 
svečių laukia prie kiekvienos val
gyklos puošniai dekoruoto įėjimo, 
nes čia pietų nevalgius Kaziuko 
mugės aplankymas nėra visai pil
nas.

Ir taip pažiūrėjus į vikriai sve
čius aptarnaujančias skautes, 
paukštytes ar jų mamas, į ilgus 
metus nepavargstančias skaučių 
vadoves, skautų vadovus ir lyg 
gyvsidabrį judantį skautiškąjį jau
nimą Čikagoje skaičiuojama šim
tais, pasidaro aišku, kodėl plačioji 
lietuvių visuomenė taip myli mū
sų skautiškąjį jaunimą. Br. J.

ŠEŠTOJI KAZIUKO MUGĖ CLEVELANDE

Tuojau po lietuviškų pamaldų 
kovo 11 d. minia žmonių skubėjo 
į salę stebėti iškilmingo mugės 
atidarymo.

Viršutinėje salėje viskas buvo 
paruošta. Išsirikiavę skautės ir 
skautai laukė svečių. Tuntininkė 
ps. A. Balašaitienė pastebėjusi, 
kad jau salė prisipildžiusi žiūro
vais, pradėjo iškilmes. Pirmiausia 
ji pasveikino visus susirinkusius 
ir perskaitė Vyriausios Skautinin- 
kės v. s. O. Zailskienės sveikini
mą. Jaun. skautė R. Jokubaitytė 
labai gražiai ir jautriai pasakė 
skautų himną. Buvusi tuntininkė 
s. M. Kižienė įteikė Pažangumo 
žymenius jaun. skautei R. Joku- 
baitytei ir skautei I. Navickaitei. 
Šie atžymėjimai buvo padaryti 
Vyriausiai Skautininkei lankantis 
Clevelande pernai rudenį, bet 
garbės ženklų įteikimas įvyko šia 

A. L. Bendruomenės Tarybos pirm. S. Barzdukas atidaro Kaziuko mugę Clevelande.
Nuotr. J. Garlos

proga. Šios dvi sesės pernai vasa
ros stovykloje pasižymėjo darbš
tumu, o ypatingai dainų konkur
se, pralenkdamos visas kitas.

Svečiams nekantraujant, tunti
ninkė pakvietė LB Tarybos pirm, 
p. S. Barzduką perkirpti žaliąjį 
kaspiną, kuris iki šiol skyrė mugę 
nuo svečių. Prieš perkerpant kas
piną, S. Barzdukas pasirašė į gar
bės svečių knygą ir pasakė gražų 
žodį.

Iš viso salėje buvo aštuoni vie
netų stalai, skaučių parodėlės sta
las ir salės gale, ant balkonėlio, 
Pilėnų skautų tuntas buvo įsiren
gęs savo parodėlę. Pilėnų tuntui 
vadovauja v. s. P. Karalius.

Visus dalyvaujančius linksmi
no s. B. Rėkaus tvarkoma muzika.

Apatinėje salėje vyko taip pat 
didelis judėjimas. Tėvų komiteto 
rūpesčiu nuo skaučių pečių buvo

10

12



Puošnus vyr. skaučių paviljonas Kaziuko mugėje, Clevelande. Prie gražiųjų darbų stovi iš kairės G.Garlaitė, N.Garlaitė, E. Sen- 
bergaitė, A. Gelažytė, R. Bespaiaitytė, N. Gelažytė ir I. Besparaitytė. t Nuotr. J. Gailos

Clevelando Kaziuko mugę aplankiusios amerikietės linksmai padainavo. Nuotr. J. Garlos
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atimtas didelis darbas. Čia sve
čiai vaišinosi lietuviškais pietu
mis, ragavo skanių tortų ir kito
kių saldumynų. Virtuvės darbams 
vadovavo skaučių tėvų komiteto 
pirmininkė O. Jokubaitienė.

Valgytojų buvo daugiau negu 
tikėtasi. 26 tortai taip greitai din
go nuo saldumynų stalo, kad net 
pačios šeimininkės stebėjosi. At
rodo, mugė kasmet vis daugiau 
svečių susilaukia, nes maisto pro
duktų vis padidinama ir vis ne
užtenkama.

Į popietę atvyko viešnių ir sve
čių svetimtaučių. Buvo amerikie
tės skautės iš šv. Onos parapijos, 
kurios reprezentavo Lietuvą, su- 
rengdamos parodėlę skaučių su
siartinimo šventės proga vasario 

22 dieną. Atvyko lenkės, ukrai
nietės, ukrainiečiai skautai ir vie
na vengrė, Mrs. A. Dietrich, kuri 
yra visų kitataučių skaučių pirmi
ninkė.

Tuntininkė pravedė programą. 
O. Jokubaitienei įteikė padėkos 
raštą su viso tunto skaučių para
šais už nenuilstamą darbą tuntui.

Scenoje pirmiausia amerikietės 
skautės padainavo dainą, vėliau 
lenkės ir ukrainietės. Programa 
vyko prie “lauželio”. Grupė skau
čių padainavo, o kitos joms kank
lėmis pritarė. Čia jau buvo O. 
Mikulskienės nuopelnas. Jaunųjų 
vilkiukų du pasirodymai buvo pa
ruošti- mamyčių globėjų. P. Pše- 
meckienėš vadovaujamas būrelis 
parodė — “Veršiuko pasaką”, o p. 

Giedraitienės — “Kiškio lūpa”. 
Buvo šokių, eilėraščių ir kitokių 
pasirodymų, ir viskas labai links
moj nuotaikoj praėjo. Dainas pra
vedė Nijolė Petkevičiūtė, retkar
čiais pavaduojama savo sesers 
Marytės.

Po programos buvo loterijos bi
lietų traukimas. Akademikų lėlę 
laimėjo s. V. Mockuvienė, o vy
resniųjų skaučių lėlę — V. Rauli- 
naitis,

Tuojau po programos visi skirs
tėsi namo. Skautės ir skautai, su
tvarkę salę, taip pat skubėjo pa
ilsėti. Apskritai mugė buvo labai 
sėkminga ir paliko daug gražių 
įspūdžių.

s. Mirga Kizienė

SĖKMINGIAUSIA KAZIUKO MUGĖ ELIZABETH, N.J.

Kovo 4 d. po vienuoliktos va
landos mišių visi skubėjome į sa
lę, kur vyko Palangos Vietininki- 
jos ir “Šarūno” draugovės iškil
minga sueiga. Po sueigos kitoje 
salėje kvepėjo skanus pyragų kva
pas. Paslinkus arčiau virtuvės pu
sėn, galėjau užuosti balandėlhj ir 
kepamų viščiukų kvapą.

Užėjus į antrą salės aukštą, jau 
radome daug prisirinkusių sve
čių pietauti.

Prisisotinus prasidėjo mūsų 
linksmiausia dalis. Perbėgus aki

mis, lentynos taip gražiai akyse 
viskas mirgėjo. Čia tautiškos lė
lės, degintos lėkštės, piaustytos 
koplytėlės, padarytos dėžutės, pi
niginės, siuvinėtos pagalvėlės, 
staltiesės, takeliai, iš toliausiai ga
lėjai matyti raudonam fone baltą 
vytį. Taip akį traukė tie švelnu
čiai meškiukai, šuniukai ir kiti 
žvėreliai. O tų prijuosčių gražu
mas, na, visko neįmanoma išvar
dinti — tiek ten daug visko bu
vo!. .

Į tuos darbelius mes įdėjom la

bai daug darbo ir širdies. Per la
bai trumpą laiką mūsų darbeliai 
ištuštėjo. Didelė padėka priklau
so visuomenei ir tėveliams, kurie 
tuos mūsų darbelius išpirko.

Dėkojame skautų komitetui ir 
tėveliams, kurie tiek daug prisi
dėjo prie šios mugės pasisekimo. 
Tokio pelno dar niekad nebuvo
me turėję.

Sesė Žuvėdra

Gėrybės laukia pirkėjų ... Elizabeth, N.J.
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Elizabeth'o vietininkė G. Bartytė ir G. Vaičiūnaitė rengia vieneto 
paviljoną.
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1. Prel. P. Vermauskis atidaro Kaziuko mugę Bostone. 2. Bostono Kaziuko mugėje čigonės buria laimę. 3-4 D. L. K.Kęstučio 
dr-vė Bostone ruošiasi Kaziuko mugei. 5. Worcesterio Kaziuko mugėje sesės šoka. 6. Ir Hartforde neatsilieka ... 7. O Bostone 
tai tikras karnavalas ... 8. Toronto Kaziuko mugėje visi spiečiasi apie Gedimino pilį. 9. Toronto mažieji pajacai pardavinėja 
balioną. 10. Štai, ir laimėjote skanų pyragą Toronte. Nuotraukos R.Bričkaus, St.Dabkaus ir kt.
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Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskiene, .51 Smithfield Dr., Toronto 18, Ont., Canada

PAS MOTINĖLĘ

V. Šimaitis

Tai gera pas mamytę,
Kaip po sparnu paukšteliams: 
Mylėdama augina, 
Daina užmigdo, kelia.

Laukuos kiškučiai šąla 
Per visą žiemą baltą, 
Pas mielą motinėlę 
Mums sotu ir nešalta.

Piktai piktai subartas 
Našlaitis verkia gailiai, 
O mus nuo ašarėlių 
Mamytės saugo meilė.

Ar ūžia šaltos vėtros,
Ar šniokščia darganėlės, 
Pas mielą motinėlę 
Mums žydi puikios gėlės !

BAUBLYS

Ar žinai, kas yra Baublys ? Tai name
lis, kurį žmonės pastatė be kirvio, be kir
velio, be grąžto, be grąžtelio. Paklausyk, 
kaip buvo ...

Ten, kur dabar Skaudvilės apskrity yra 
Bijotų kaimas, senų senovėje ošė, lingavo 
didelis miškas. O tame miške augo senas 
storas ąžuolas. Gal tūkstantį metų jis turė

jo, o gal ir daugiau, - kas jo metus suskai
čiuos !

Pamažu, metams bėgant, miškas retė
jo, traukėsi, vis daugiau vietos užleisda
mas žmonėms, jų sodyboms ir laukams. Tik 
senojo ąžuolo niekas nelietė - jau labai gra
žus jis buvo ir toks storas, kad niekur kito 
tokio nepamatysi. Tačiau 1812 metų žiemą 
buvo taip šalta, kad po jos senelis nebeiš- 
skleidė lapų, nudžiūvo.

Tais metais Skaudvilėje gyveno poetas 
Dionizas Poška. Jam pagailo senojo ąžuolo, 
kuris nudžiūvęs greit sutrūnys. Poetas pa
prašė kaimiečių nukirsti ąžuolą ir stuobryje 
esančią drevę gražiai išskaptuoti. Po to 
ąžuolą pastatė ant Vyšnių kalnelio ir užden
gė stogu. Taip be grąžto be grąžtelio, be 
vinies, be vinelių buvo pastatytas dailus 
namelis. O į jį vienu metu gali įeiti net 
dvylika žmonių!

Baublyje Dionizas Poška įrengė pirmą
jį Lietuvos muziejų. Vėliau buvo pastatyti

Simano Daukanto vietininkijos (London, Ont.) paukštyčių ir 
vilkiukų choras, vadovaujamas vietininko ps. M.Chainausko dai
nuoja mamytėms. Nuotr. S.Kero
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dar du Baubliai ir visi trys milžinai tebe
stovi iki šiol.

Bostono Žalgirio tunto 
vilkiukai.

Nuotr. R. Bričkaus

GREITAI IŠTARKITE

Šešiasdešimt šešios žąsys ir šeši žąsyčiai. 
Virvė, virvelė, virvykštė ir virvogalis. 
Kupeta su kupetaite, pakupetis su kupetviete. 
Gervė gyrūnė gyrėsi gerą girą girioje gėrusi. 
Bliūdas plūduriuoja viduryje prūdo, o tame 
bliūde pluta plūduriuoja.

KODĖL ASILAS BLIAUNA?

Anot senų pasakojimų, senų senovėje 
asilas dainuodavo gražiau už tenorą.

Kartą visi žvėrys susirinko pasitarti, 
ir liūtas, kuris buvo jų karalius, paklausė:

- Kas iš jūsų visų gražiausias ?
-I-a -as! I-a -as! - tučtuoj au su

šuko asilas.
- Gerai, tu esi visų gražiausias. O kas 

visų stipriausias ?

-I-a -as! I-a -as! - asilas suriko 
anksčiau, negu kiti žvėrys spėjo praverti 
burnas.

- Tegul bus taip, - tarė liūtas. - O kas 
iš jūsų visų kvailiausias ?

- I - as! I-a! I-a! - paskubomis su
bliovė asilas, bijodamas, kad kas nors jo 
neaplenktų.

Visi žvėrys vos neplyšo iš juoko, o 
vargšas asilas iš gėdos paraudo ir prarado 
savo gražųjį balsą.

Nuo to laiko jis temoka tik bliauti:
- I - a - a! I - a - a!
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Kur pasislėpė draugai? Vytą paklausė, kur jis važiuos atosto
gauti.

- Tris savaites aš pabūsiu pas dėdę Jo
ną, paskui važiuosiu pas senelę. Įspėkite, 
kur jie gyvena, - atsakė Vytas ir parodė du 
piešinukus.

Įspėkime.!

ŠE 2 IM

MAMYTEI

Kaip myliu savo mamytę,
Apsakyti negaliu.
Ji darbšti, tartum bitytė, 
Man su ja visur smagu.

Ji naktelėmis nemiega,
Kada aš sergu,
Sėdi prie mano lovelės
Kad tik būtų man ramu.

Visam pasaulyj nėra nieko brangesnio,
Kaip Tu man mamyte,
Tu kiekvieną rytą
Nušvinti man kaip saulytė.

Gerb. "Skautų Aido" Redaktoriau !

Mes gyvename toli nuo jūrų, Čikagos 
mieste. Esame 28 mūsų draugovės "Aušros 
Vartų" tunto paukštytės.

Visos skaitome "Sk. Aidą". Š. m. 1-2 
numeryje Įdėtas sesės Alės Namikienės už
davinių lapas mums labai patiko. Tokių už
davinių norime daugiau. Mes norime ir juo
kų su paveikslais, nes mūsų mažiausios 
paukštytės dar mažai gali skaityti.

Labai mums patinka gamtos ir gyvulių 
draugo skyriaus rašinėliai ir nuotraukos. 
Prašome mūsų skyriuje daugiau Įdėti užda
vinių, mįslių, eilėraščių ir dainelių.

Mes siunčiame du eilėraščius ir nuot
rauką.

Budėk!
j. sk. Jūratė Eidukaitė

j.sk.Diana Gelažiūtė, 10 m.
"Žibučių" dr-vės "Aušros Vartų" tuntas, Chicago.

Aušros Vartų Žibutės su draugininke ps.D. Edukiene.
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NAŠLAITĖ

Visą dieną be mamytės, 
Pasakyk man, kur jinai 
Taip širdužė man pasilgo, 
Taip negera būt vienai.

Mylita Mackevičiūtė, 12 m., 
"Žibučių" dr-vės "Austos Vartų" tuntas, Čikaga .

APIE ŠV. KAZIMIERĄ

Dievui, Tau Tėvyne ir žmonijai 
Skiriam visą meilę mūs širdžių, 
Mes teturim mokslą ir jaunystę, 
Esam skautai be savo miškų . . .

Nors ir be savo miškų, be savo dan
gaus mėlynės, mes susirinkome čia, po lie
tuviška trispalve, nes ESAME lietuviai ir 
jais VISAD norim likti.

Dažnai pasiekia mus iš tėvynės klausi
mas, ar Amerikos lietuvių jaunimas ne nu
tautėjo, ar dar moka lietuviškai kalbėti. 
Mes, lietuviai skautai, norim jums ir tėvy
nėj esantiems pasisakyti poeto žodžiais . .. 
"mes čia gyvi, mes čia gyvi".

Mes, kurie mokomės lietuviškai, daly
vaujame įvairiuose lietuviškuose minėjimuo
se. Neseniai minėjome Vasario 16-tąją. 
Daug eilėraščių mokėmės, dainavome, klau
sėmės kitų, ir smigo į mūsų širdis poeto 
žodžiais apdainuojamas Lietuvos grožis , 
jos kančios ir laisvės džiaugsmas.

Jauna, laisva, pati savęs valdovė,
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava!

(Maironis )

Jauna, laisva, pati savęs valdovė . .. 
Kokią laimę pergyveno mūsų tėveliai, būda
mi laisvi, lygūs kitiems, patys save val
dydami . .. Mūsų jaunas širdis apima ilge
sys to taip gražiai apdainuoto krašto, kurio 
mes daugelis nematėme. Mus pagauna noras 
kovoti,kad tas brangus kraštas būtų laisvas, 
kad mūsų sesės ir broliai vėl galėtų džiaug
tis laisve.

Balnok, tėveli, man ristą žirgą, 
Prisek kardelį man prie šalies ! 
Broleliai laisvės taip pasiilgo 
Girdžiu aš skundą jųjų širdies.

Lietuva išaugino mums labai rūpes
tingus tėvelius, daugelis mūsų gimė ten,bet 
Lietuva mums davė dar daugiau - ji išugdė 
mums šventąjį Kazimierą - mūsų Globėją. 
Jis gimė tais laikais, kai Lietuva buvo di
delė ir galinga valstybė, ir ją valdė garsūs 
valdovai. Jis gimė prieš 504 mt. Sv. Kazi
mieras, gaila, buvo labai silpnos sveika
tos ir labai jaunas mirė.

Per tą savo trumpą amžių Šv.Kazimie
ras pagarsėjo labai doru gyvenimu, gerais 
darbais, pamaldumu ir pasninkais. Jis la
bai gailėjosi vargšų, jiems nesigailėdamas 
dalino savo turtus. Dar Šv. Kazimierui gy
vam esant, žmonės jau jį vadino šventuoju. 
Netrukus po jo mirties, jis buvo paskelbtas 
šventuoju. 17 šimtm.buvo paskelbtas Lietu
vos globėju, o 1948 m. pop. Pijus XII pa
skelbė Šv. Kazimierą Lietuvos jaunimo glo
bėju.

Ar neturėtumėm būti labai laimingi 
mes, lietuviai skautai, turėdami savo tau
tos šventąjį ? Melskimės į jį, sekime jo pa
vyzdžiu, gerai vykdydami skautų įstatus ir 
gerai atlikdami savo pareigas.

Šv. Kazimiero šventė tebūnie mums, 
skautams, džiaugsmo, pasiryžimų ir pa
dėkos šventė.

Užbaigsiu lam. St. Ylos mintimis:

Šventas Kazimierai, amžiais prisimenam 
Tavo užtarimą mūsų tautoj.
Melski pas Viešpatį, veski ir kvieskimus 
Telktis ir vienytis laisvės kovoj.

(v.si. Gražinos Marijošiūtės žodis, pasakytas Šv.Kazi
miero minėjime New Britain, Conn.).

Žibutės Austos Vartų tunto sueigoje su tunt. S. J. Bobiniene.
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IŠSPRĘSKIME SESIŲ "KREGŽDŽIŲ" GAIRELĖS GALVOSŪKĮ:

K -

R R -

E -
G

... žalčių karalienė.

Vytauto senelis.G -

Ž - Vandens gyventojas

D - Lietuvos upė

Ė - Skautiškoji daina.

Lietuvių mėgiamos dai
nos pradžia.

Lietuvaičių skaučių ženk
las.

ATSPĖKIME MĮSLES :

E__

1. Sėdi mergelė ant kelio, kas eina tas lenkias ...............................................................................

2. Vienos durelės, penkios avelės ..........................................................................................................

3. Per laukus sidabro juosta tyso ..........................................................................................................

ĮRAŠYKIME TRŪKSTAMAS RAIDES:

P - S Ė - A - Ž-L-V-Į T-V-L-O S - D - L -

NUDAŽYKIME PAŽYMĖTUS TAŠKELIU LANGELIUS
• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

- • • • • • • • • • - • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• - • • • • • * • • • • • • • • • •
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Skyrių tvarko jurus. B. Stundžia ................................................................................................ 53 Yorkleigh Ave., Weston, Ont.

PASKUTINĖ BARKOS PAMIR KELIONĖ

1957 m. rugsėjo mėn. 21 d. 3,103 tonų keturstiebė 
vokiečių borko PAMIR sunkioj grūmėsi su uraganu. 
Barkoje plaukė 86 vyrai, grįžtą iš mokamosios kelionės 
iš Buenos Aires. Be 51 jūrų kadeto laive buvo ir 35 pa
tyrę jūrininkai. PAMIR, vienas iš paskutinių didžiųjų 
burlaivių, buvo pasikrovęs javų ir apie 600 mylių į 
pietvakarius nuo Azorų salų pateko j uraganą.

Šeštadieno rytą mums plaukiant po 12 mazgų na
mo, staiga pasikeitė vėjas. Kapitonas J. Diebitch, pra
leidęs 46 metus jūroje, davė įsakymą surinkti bures. 
Vėjas ėmė dūkti, laivas stipriai pasviro Į bakbortą 
(kairę), ir mes nespėjome surinkti visų burių, ku
rias vėjas tuoj suplėšė. Kapitonas Įsakė nukirsti laivo 
aprangos lynus, bet jo pastangos išlaikyti laivo ragą 
prie vėjo (prieš bangas) nebuvo visai sėkmingas. 
Barka pasviro 40° kampu ir atrodė, kad nebeatsities.

Prieš pietus buvo pasiųsta SOS ir Įsakyta užsidėti 
gelbėjimo liemenes. Netvarkos nebuvo, — virėjas 
iki paskutiniosios virė kavą. Atėjo Įsakymas nuleisti 
gelbėjimosi valtis. Bakborto pusėje 3 valtys buvo po 
vandeniu, kitos trys priešingoje pusėje dėl nepa
prasto laivo pasvirimo atsidūrė taip aukštai, kad bu
vo beveik neįmanoma jų nuleisti Į jūrą. Iš trijų gu
minių plaustų du buvo po vandeniu ir tik vienas su 
20 prie jo prisikabinusių vyrų laikėsi ant vandens.

Kai Pamir jau gulėjo beveik ant šono, kapitonas 
Įsakė palikti laivą. Mes šokome į putojančius bangų 
kalnus. Apie mane plaukiojo 15 vyrų. Sugriebę ką 
nors plaukiančio, mes padarėme kaž ką panašaus Į 
plaustą. Dar keli vyrai buvo matyti užsikabinę ant 
pavirtusio laivo dugno, o už kokių 300 jardų bangos 
trankė tuščią gelbėjimosi valtį, kurią nutarėme žūt
būt pasiekti. Bet tik dešimčiai iš mūsų pavyko. Val
ties priekis buvo, sulaužytas, irklų nebuvo ir tik oro 
tankai laikė ją paviršiuje. Viduje radom maišelį su 
maisto daviniu ir mažą statinaitę geriamo vandens.

Mes numėtėme batus ir kelnes, kad būtų leng
viau plaukti, bet greit ėmėme gailėtis, nes kūną tie
siog degino ledinis vanduo. Dar kurį laiką matėme 
Pamir liemenį ir penkis vyrus ant jo, bet po kelių 
minučių laivas prapuolė. Tain pat kartą pastebėjo
me kitą gelbėjimosi valtį, maždaug su 25 vyrais, bet 
jie, tur būt, mūsų nematė. Vėlai, popietį, bangos ap
vertė mūsų valtį, bet šiaip taip sugebėjome vėl at
versti. Jūros vanduo ėdė sužeistas vietas, o šaltis 
kankino.

Savo vadu išsirinkome K. Dummer, kuris buvo 
prašlapęs jūroje jau 6 metus. Jis išsitraukė iš kišenės 
bonką džino ir visiems davė patraukti po gurkšnį. 

Kai visi gurkštelėjo ir jis pats pakėlė bonką prie lū
pų, banga jam ištraukė gėrimą ir rankų į jūrą.

Sutemus vėl valtis apvirto ir kai atvertėme — van
dens statinaitės nebebuvo. Naktį laikėmės, kad ne
užmigtume, nes tas būtų buvę tikra mirtis. Vieno iš 
draugų galva nusviro ir mirė, bet atrodė lyg mie
ga. Už pusmylio matėme laivo šviesas, taip pat ir 
prožektorių šviesos pluoštus, bet likome nepaste
bėti. Vėl vienas mirė nuo šalčio ir nuovargio.

Saulei patekėjus, mūsų kūnai buvo beveik pasti
rę. Bandėme prasimankštinti plaukydami, bet pasi
maišęs ryklys sutrukdė. Tolumoje prabėgo tanklai
vis, bet mūsų ir vėl nepastebėjo. Paryčiui truputį 
užkandome, bet troškulys mus kankino, nes per pa
starąsias 24 vai. praleidome be gėrimo ir atrodė, jog 
mūsų burnos dega.

Barka pasviro 40° kampu

Mus gąsdino ateinanti naktis, nes abejojome, ar 
ją bepergyvensime. Vėl vidurnaktį valtis apvirto, o 
ta proga vėl vienas nelaimingųjų matomai perdaug 
gavęs jūros vandens, mirė. Paryčiui vėl nauja auka — 
pamišęs vienas jūrininkas įšoko į jūrą. Likome tik 
šešiese, bet jau buvome arti mirties slenkščio. Mums 
pradėjo rodytis įvairūs vaizdai: krantai, miestai, sa
los...

Bandėme kaž ką padaryti panašaus į burę, kuri 
turėjo būti kartu ir nelaimės ženklu. Bet visą sutai
sius, vėjas visiškai nurimo. Vėl vienas, plaukydamas 
apie valtį, prapuolė, — matomai ryklys sugriebė.

Juodi debesys ėmė rinktis akiratyje ir jau laukėme 
lietaus, bet vėliau prasiblaivė ir pasirodė vaivorykštė.
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Be to, gal tuzinas lėktuvų pasirodė virš mūsų gal
vų — gal nors vienas mus pastebėjo.

Matomai mūsų pastabumas buvo atbukęs, nes ne
tikėtai iš vaivorykštės pasirodė laivas. Vyrai ant de
nio mums mojavo ir net galėjome išskaityti laivo 
vardą Saxon. Mes iš džiaugsmo vos nepamišome. 
Po 54 valandų, žuvus Pamir, vėl pajutome deni po 
savo kojomis.

Iš laivo Saxon buvome perkelti j JAV transporto 

laivą Geiger, kuris mus nugabeno j Kasablanką, iš 
kur pasiekėme Vokietiją.

Jau rugsėjo mėn. 22 d. vienas lėktuvas pastebėjo 
dvi gelbėjimosi valtis ir vieną plaustą, bet nepastebėjo 
žmonių. Dieną vėliau, po 5 vyrų išgelbėjimo, lėktuvai 
vėl išskrido žvalgybon. Buvo nustatyta PAMIR pasken
dimo vieta. Netrukus JAV karo laivas ABSECON iš
griebė iš jūros vieną laimingąjį iš gelbėjimosi valties, 
kurioje buvo 25 vyrai. Vėlesni ieškojimai buvo veltui, 
nes be plūduruojančio laužo, nieko neužtikta.

(Iš Reader's Digest).

Jūratės laivo sesės su jūr. ps. I. Laurinavičiene ir tėvų komiteto 
pirm. O.Šadeikiene prie savo išdirbinių.

Broliai Šarūniečiai su laivininku 
vio takelažą.

v. v. A.Pesiu prisimena burlai-

• Jubiliejinių Lietuvos Jūrų Skau
tuos metų proga Čikagoje per Mar
gučio radijo programą kalbėjo LSB 
Jūrų Skautų Skyriaus vedėjas, jūrų 
skautų Tėvų Komiteto pirmininkas 
dr. Balukas ir Skautams Remti Rrau- 
gijos pirmininkas dr. St. Biežis.

• Los Angeles, Čikagos ir Bostono 
jūrų skautai žada gausiai dalyvauti 
Jubiliejinėje Jūrų Skautijos stovyk
loje.
• Jūrų Skautų Skyriaus narys j. v. s. 

dr. K. Aglinskas kurį laiką sirguliavo 
ir gydėsi namie. Šiuo metu jo svei
kata pasitaisė, ir jis vėl įsijungę į 
aktyvų darbą.

IŠ KETURIŲ ŠALIŲ

• Lietuvos jūrų skautų 40-ties me
tų sukakties proga, už nuopelnus jū
rų skautijos labui ir nenuilstamą 
darbuotę, LSB Jūrų Skautų Skyriaus 
pareigūnai Vyr. Skautininko ir LSS 
Pirmijos nutarimu apdovanoti LSS 
garbės ženklais: j. v. s. A. Aglinskas- 
Lelijos ordinu ir j. ps. sen. L. Slėnys 
- ordenu už Nuopelnus.
• S. m. kovo mėn. 9-11 d.d. Bostone 

įvyko Bostono jūrų skautų vietinin- 
kiįos vadovybės suorganizuoti kur
sai, kuriuos pravedė iš Čikagos at
vykę LSB Jūrų Skautų Skyriaus ve
dėjas ir praktinio apmokymo ins
truktorius j. s. A. Levanas.
• S. m. balandžio mėn. 1 d. Čikago

je įvyko vietos jūrų skautų Tėvų Ko
miteto surengtas iškilmingas Lietu
vos Jūrų Skautijos 40-ties metų su
kakties minėjimas, kuriame gausiai 
dalyvavo jūrų skautijos vadovai, tė
veliai, jūrų skautų rėmėjai ir bičiu
liai.

Po oficialiosios minėjimo dalies 
Čikagos jūrų skautai pirmą kartą 
pasirodė su didesniu meniniu paren
gimu, suvaidinę Balio Sruogos vaiz
delį “Po Kreivuoju Tiltu”, kuris pra
ėjo su dideliu pasisekimu.
• LSB Jūrų Skautų Skyriuje yra 

gauti Jurų Skautų Šakos nuostatai, 
statutai ir kt. LSS Pirmijos grąžinti 
perredagavimui, kurie artimiausiu 
laiku bus tinkamai pertaisyti ir pa
tiekti galutinam LSS Pirmijos tvir
tinimui.

® LSB Jūrų Skautų Skyriaus parei
gūnas j. v. s. L. Knopfmileris surinko 
ir paruošė instrukcinę medžiagą apie 
jūrų skautų, lietuvių tautines ir bu
riuotoju bei tarptautines tradicijas, 
kuri šiuo metu yra ruošiama jurų 
skautų vienetų naudojimui ir arti
miausiu laiku pasieks jūrų skautų 
vienetus.
• Jubiliejinių jūrų skautijos metų 

organizacinė komisija jau ruošia spe
cialius jurų skautų rėmėjams ir sve
čiams kvietimus, kurie bus išsiunti
nėti vienetams.
• LSB Vyr. Skautininkui pageidau

jant, LSB Jūrų Skautų Skyrius pa
ruošė “Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjo 
teisių ir pareigų” nuostatus, kuriuos 
pristatė Vyr. Skautininkui.
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WHISCI DIDŽIOJI SeiflWI
PIRMUOS PASTOGĖJE

* Lietuvių Skautų Sąjungos 1963 
sukaktuvinių metų rengimo komiteto 
pirmininku pakviestas v. s. J. Vaišnys, 
S.J.
* Nutarta visus Sąjungos archyvus 
sutelkti į vieną vietą.

* LSS VS pristačius, Vasario 16-to- 
sios proga apdovanotos: Lelijos Or
dinu s. J. Bobinienė ir s. F. Kurgo- 
nienė - abi JAV Vidurio Rajono.

L. S. Brolijos VS pristačius, Va
sario 16-tosios proga apdovanoti: 
Kajus Roller, Vokietijos Vyr. Skau - 
tininkas (Bund Deutscher Pfadfinder) 
Geležinio Vilko Ordinu, v.s.Pr. Ka
ralius, J.A.V. Vidurio Rajono, Pa
dėkos ordinu, Jonas Kelertas .Austra
lijos Rajono, Padėkos ordinu su rė
mėjo kaspinu, v. s. A. Aglinskas, 
JAV Vidurio Rajono, Lelijos ordinu, 
jaun. skautas J. Minginas, JAV Vi
durio Rajono, Gyvybės Gelbėjimo 
žymeniu be pavojaus gyvybei.

* Nuo š. m. vasario 1 d. katalikų 
vyr. Dvasios Vadovas kun. V. Cukuras 
pasitraukė iš pareigų. Kol bus pas
kirtas nuolatinis Dvasios Vadovas, 
pareigas eina Tėv. J. Kubilius, S. J., 
5620 S. Claremont Ave. , Chicago 
36, Ill.
* Pirmija patvirtino LSS 1963 Jubi
liejinių Metų .Rengimo Komiteto pa
teiktą planą. Šį komitetą sudaro 
v.s.J.Vaišnys - pirm., s.O.Gešven- 
tas, s.F.Kurgonienė, v.s.©.Ščiukai
tė, ps. R. Viskanta. Techniška bend
radarbe pakviesta t. n. D. Dundzi- 
lienė. Dvasios vadovams pageidau
jant, Pirmija šį Komitetą papildė 
Pirmijos Dvasios Vadovais arba jų 
deleguotais dvasininkais.

Pirmijos patvirtintame Komi
teto plane yra numatyta Jubiliejinė 
stovykla, jos ženklas; išleisti skau
tišką kalendorių ir skautų vadovėlį; 
plačios apimties pažangumo kon
kursas; Jubiliejinių Metų šūkis; Ju
biliejinių Metų daina; iškilmingi 
minėjimai ir kt.
* Patvirtinti LSB Jamboree's Fondo 
ir Uniformų nuostatai.

* š. m. pradžioje Pirmija kreipėsi 
į Rajonų Vadus, prašydama prista
tyti rajonų veiklos pranešimus. Juos 
pristatė Australijos, JAV Atlanto, 
Ramiojo Vandenyno, Vidurio Rajono 
vadai ir ASS pirmininkas. Prane
šimų santrauka atskiru bendraraščiu 
išsiuntinėta Sąjungos pareigūnams.

ATLANTO RAJONAS-JAV

Boston, Mass.

* DLK Kęstučio dr-vė, vadovaujama 
ps.C.Kiliulio, v.si. A. Lapšio ir si. 
J. Venckaus, smarkiai dirba. 1962 m. 
sausio 14 d. draugovė turėjo čiuži- 
nėjimo iškylą. Dalyvavo apie pen
kiolika skautų, neskaitant kelių vy
čių, kurie irgi atkeliavo. Po čiuži- 
nėjimo visi nuvyko į Brocktoną už
kąsti.

* DLK Kęstučio dr-vė šiais metais 
dalyvavo Kaziuko Mugėje. Šis įvy
kis buvo svarbus, nes tai pirmą kar
tą Bostone, kad skautai būtų daly
vavę Kaziuko Mugėje. Kelis mėne
sius skautai smarkiai ruošėsi, ir ga
miniai buvo labai geri. Gali tai 
patvirtinti pirkėjai, kurie visą drau
govės meną išpirko.

* Skiltys iki šiol turėjo naudotis 
amerikietiškom gairelėm, bet drau
govė dabar įsigijo lietuviškas gai
reles ir iš miško iškirstus stiebus.

* Draugovės vadija nubalsavo įsi
gyti vienodas uniformas,būtent, Ka
nados Montrealio skautų uniformas. 
Visi skautai dabar turės vienodus uni
forminius marškinius, fetras, kelnes 
ir kojines. Turėtų stovykloj gerai at
rodyti. Draugovė šiuo metu ener
gingai dirba patyrimo laipsnių sri
tyje. Visi nutarė bent vienu laips
niu pakilti aukštyn. A. Lapšys

Elizabeth, N.Y.
* Š.m.kovo 11 d. vietininkijos su
eigos metu Lapių skiltis buvo pada
linta. Sesės Jūratė Vakarietytė ir 
Jūratė Veblaitytė buvo perkeltos į 

Žuvėdrų skiltį, šis perskyrimas pa
lengvina sesėm skiltininkėm atlikti 
savo pareigas.

šia proga sesės Lapės pakeitė sa
vo skilties vardą. Dabar yra Radastų 
skiltis.

Tos sueigos metu Sesė Julija A- 
panavičiūtė davė skaučių įžodį ir 
įsigijo geltoną kaklaraištį. Nuošir
džiai sveikinam sesę Juliją.

Radastų Skiltis

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONAS

Los Angeles, Calif.

* Los Angelėje gyvenantieji skautai 
ir skautės kovo 18 d. suruošė Šv.Ka
zimiero parapijos kieme įspūdingą 
Kaziuko Mugę. Mugė sutraukė dau
giau kaip 300 lankytojų. Lankytojai 
pasilinksmino įvairiuose skautų-čių 
vienetų paviljonuose, kuriuos turėjo 
Skautai, Oro Skautai, Jūrų Skautai, 
Vyčiai, Vilkiukai, Skautės, Jūrų 
Skautės ir Paukštytės. Skautai Aka
demikai įrengė gražiai išpuoštą 
kavinę.

Tarp įdomiausių pasilinksmini
mų mugėje buvo Oro Skautų įreng
ta lėktuvo kelionė į įvairius Lietu
vos miestus; Skautų įrengta tautinių 
drožinių paroda; Akademikų įrengta 
viduramžinė kavinė; ir Jūrų Skaučių 
įrengta vaisvandenio parduotuvė.

Skautų ir Skaučių vadovybė su
rinktais pinigais yra nutarus pripirkti 
reikmenų vasaros stovyklai. Dalis 
pinigų atiteks atskiriems skautų-čių 
vienetams. Pinigų buvo surinkta apie 
$400.

* Naują Los Angeles skautų-čių 
laikraščio ''Žvalgas” redakciją su
daro psl. Aloyzas Razutis - redakto
rius ir psl. Eugenijus Radvenis - tech
nikinis redaktorius.

* Skautų Vyčių būrelis "J. Dauman
tas" išsirinko v, si. Manfredą Priš- 
mantą savo vadu. Naujas būrelio 
vadas yra pasižymėjęs skautų veik
loje.
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VIDURIO RAJONAS-JAV
* LIETUVOS JŪRŲ SKAUTUOS 40 m. 
sukaktis kovo 18 d. Cleveland e bu
vo kukliai, bet prasmingai atšvęsta . 
Jubiliejinėje sueigoje Sv. Jurgio par. 
mokykloje dalyvavo bebrai, jūrų 
skautai, jūrų budžiai ir jūrų skau
tės su vadove v. vi. L. Brizgiene.

Sueiga pradėta Tautos Himnu. 
Jūrų v.s. VI. Petukauskas papasakojo 
apie lietuviškosios skautijos pradžią , 
aukas prie Klaipėdos molų ir veiklą 
iki pastarųjų dienų.

Po oficialiosios dalies buvo dai
nos ir žaidimai. Sueiga užbaigta 
Marijos giesme. Šią vasarą, antroje 
rugpiūčio pusėje prie Custer, Mich., 
Pr. Rako liet, skautų stovyklavietėje 
bus jūrų skautijos jubiliejinė stovyk
la.

* Dr. INŽ. STP. MATAS kovo 18 d. 
Clevelando akad. skautų sueigoje 
Čiurlionio namuose skaitė paskaitą 
apie raketas ir satelitus erdvėse. 
Paskaita, palydima vaizdų ir filmų 
ekrane, buvo su dideliu dėmesiu 
sueigos dalvvių išklausyta. Po suei
gos prie kavos puodelio pasida 
linta įspūdžiais.

VOKIETIJOS RAJONAS

* S. m. kovo mėn. 11 d. Kaisers- 
lauteme įvyko iškilmingas 50 metų 
Amerikiečių Skaučių Sąjungos įkū
rimo sukakties minėjimas. Minėji
me dalyvavo per tūkstantis ameri-

Didžiulė kino salė, kurioje įvyko 50 metų amerikiečių skaučių sukakties 
minėjimas. Nuotr. O.Kusneraičio

kiečių skaučių ir jų svečių. Svečių 
tarpe buvo gausi grupė kanadiečių 
bei vokiečių skaučių. Į minėjimą 
buvo taip pat pakviestas Vasario 
16-osios Gimnazijos "Aušros" tuntas.

Jau ne pirmą kartą lietuviai 
skautai dalyvauja amerikiečių su
ruoštuose minėjimuose. Toliau reikia 
dar paminėti lietuvių skautų viešė
jimą Kaiserslauteme per Kalėdų 
atostogas,kur 12skautų viešėjo ame
rikiečių šeimose. Todėl daugeliui šis 
minėjimas buvo graži proga vėl su
sitikti su senais pažįstamais.

Mūsų grupę sudarė šešiasdešimt 
skautų ir skaučių. Tai buvo pilnas 
autobusas. Išvažiavome 9 vai. ryto 
ir po dviejų valandų kelionės atsira
dome Kaiserslauteme - Vogelveh. 
Apie 12 vai. atvažiavo amerikiečių 

šeimos, kurios net po keturis skautus 
pakvietė papietauti jų namuose.

Tokiu būdu lietuviškasis jauni - 
mas, mergaitės ir berniukai, turėjo 
progos pamatyti amerikiečių gyveni
mo lygį bei susipažinti su kai ku
riais jų papročiais.

Mūsų meninę programos dalį 
sudarė 10 tautinių šokitų, kuriuos šo
ko jaunesniųjų ir vyresniųjų šokėjų 
grupės, bei 4 lietuviškos liaudies 
dainos, kurias atliko berniukų cho
ras. Lietuviai skautai, be abejo, savu 
pasirodymu susilaukė didžiausio žiū
rovų įvertinimo.

Pasibaigus meninei programai, 
kanadiečių, amerikiečių ir lietuvių 
skautų grupės dar kartą susirinko 
skaučių būkle atsigerti saldžios sun
kos. Tuo tarpu nepastebimai atėjo 
atsisveikinimo valanda. Prie auto-

Vasario 16-tosios gimnazijos skautai-tės atlieka meninės programos dalį
Kaiserslauteme. Nuotr. O.Kusneraičio

buso susirinko daugelis amerikiečių 
skaučių, kurios išlydėjo išvažiuo
jančius lietuvius.

Mes tikimės, kad šie skautiški 
ryšiai ateityje dar sustiprės' ir ras 
atitinkamą atgarsį tarptautinėje 
plotmėje.

Sk. Osvaldas Kušneraitis
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