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LSB JAMBORĖS FONDO 
SKYRIUS

Per s', m. vasario ir kovo mėn. 
JF Skyriui aukas prisiuntė sekantieji: 
JFS Įgal. Kanadai p. V. Gudelis

$65.50
(P. Jurgutis, V.Barvydas ir Ha
miltono Kooperatyvas "Talka“ 
aukojo po $10.00).
Omahos Viet.vie-kas s. v. v. si.
G. Drazdys $34.50
JFS Įgal. Waterbury p. Č.Bo- 
gušas $32.00
(Lietuvių moterų klubas au
kojo $10.00)
JFS Įgal. Čikagoje ps. V.Mi- 
kūnas $31.40
JFS Įgal. Toronte v. s. v. si. 
G.Karasiej.ūtė $15.00
(aukas rinko v. sk. D. Kudir- 
kaitė).
Betarpiai aukojo:
A. L.T. S-gos Bostono skyr.per
iždininką p.A. Vileniškį $10.00
J.Katilius, Waterbury $ 5.00
R. Merkys, Čikaga $ 2.00
Už išplatintas atvirutes J.Fondą pa
rėmė sekantieji:
Hartfordo "Tėviškės" Viet.,
vie-kas s. J. Raškys $22.50
Brocktono dr-vės draug. v.si.
J. Monkus $15.00

JF Skyrius dėkoja visiems au
kotojams, aukų rinkėjams ir atvirukų 
platintojams. Taip pat prašo visus 
aukų rinkėjus sugrąžinti 1961 m.aukų 

vajaus lapus ir pilnai atsiskaityti su 
JF Skyrium artimiausiu laiku.

Siunčiant aukas J. Fondui bei at
siskaitant už "White Badge" ir kalė
dines atvirutes, prašome rašyti JF 
Skyriaus Iždininkui adresu: A. Ka
raliūnas, 3717 W. 70th Pl. , Chicago 
29, Ill.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

LIETUVIŲ DIENOS, 1962 - Mairo
nio metai, balandžio mėn. iliustruo
tas lietuvių žurnalas, vyr. redakto
rius B. Brazdžionis. 24 psl. ir viršeliai.

GIMTOJI KALBA, 1962 m. Nr.l(15) , 
bendrinės kalbos laikraštis, leidžia - 
mas JAV LB Kultūros Fondo, redak
torius L.Dambriūnas, 16 psl. ir vir
šeliai.
AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NE, Nr. 1 (35), centro valdybos biu
letenis, red. J. Jasaitis ir J. Ignatonis, 
8 psl.
MAGYA-R CSERKESZ, 1962 m. ba
landis, vengrų skautų laikraštis, 16 
psl. ir viršeliai.

Šio nr. viršelyje kun. Vyt. Bitino 
nuotrauka: Atlanto Rajono vadeiva 
s. Vyt. Pileika prisega lietuvių Pran
ciškonų Provincijolui ir Šv. Antano 
gimnazijos rektoriui T. Jurgiui Gai- 
liušiui, O. F. M. ordeną "Už Nuo
pelnus ".

Sis "Skautų Aido" nr. yra 
paskutinis PRIES ATOSTO
GAS. Sekantis nr. išeis 
rugpiūčio mėn. ir jam 
medžiagą prašome siųsti 
IKI S. M. LIEPOS 10 D.

ATLANTO RAJONAS-JAV

Elizabeth, N. J.

* L.K. Šarūno dr-vės skautai vyčiai, 
skautai ir vilkiukai Sv. Velykų ir Sv. 
Jurgio proga atliko gerąjį darbelį 
pasiųsdami JF $11.75.
* 1962 m. balandžio 28 d. Vana
gų skiltis, vedama psl. Nerijaus 
Jarmo, turėjo dieninę iškylą. Pra
eita pionerijos pratimai. Jaunieji 
skautai buvo supažindinti ir praktiš
kai atliko palapinių statymą ir nu
ėmimą.

Tą pat dieną draugovės skautai 
vyčiai turėjo dieninę iškylą - žygį.

* Gegužės 13 d. sesių ir brolių vie
netai bendrai minėjo Motinos Die
ną. Minėjimą atidarė skautų tėvų 
komiteto pirm. p. Kaspariūnas. Mi-

(nukelta į užp. viršelį)
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Niagaros Pusiasalio Kanadoje Žalgirio Vietininkijos skautų-ėių tautinių šokių mažųjų grupė su vadove p. Ulbiniene.

VASAROS STOVYKLOS
Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų 
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų — 
Vainikų eilė pirmutinė.

Maironis

Išaušo visų lauktas pavasaris! Apsigaubė gamta 
žaliąja skraiste, pasipuošė margaspalviais žiedais ir 
viliote vilioja mus pas save. Pavasaris gražiausias 
iškyloms laikas, o po jo šilta, giedri vasarėlė taip 
labai skaučių - skautų laukiamas stovyklos laikotar
pis.

Vėl kils trispalvės svetimose padangėse, skambės 
lietuviška daina-ir sukauptų širdžių malda. Jaunat
viškam džiaugsmui nebus galo...

Visas skautiškas jaunimas turi pasinaudoti šia 
brangiausia jam teikiama vasaros dovana — stovyk
lomis. Stovyklos daugiau nei vasarojimas ir poilsis, 
jos kartu maloniausio darbo, jaunatviško džiaugsmo, 
žaidimų, Įvairiausio skautiško sumanumo, išradin
gumo pynė.

Ruoškitės joms ir važiuokite su dvasiniu pakyli- 
mu, nes tik jose Įdomiai, sveikai ir naudingai pralei
site laiką, dvasiniai ir fiziniai sūstiprėsite ir grįžę — 
ryžtingiau mokytis bei kitas pareigas geriau atlikti 
pajėgsite.

Jūrų Skautija šią vasarą ruošia savo 40 metų veik
los jubiliejinę stovyklą. Iš visų vietovių net nuo 
Atlanto ir Ramiojo vandenyno pakraščių suskris se

sės ir broliai, kad kartu pagyvenus didinga skautiš
ka, jūreiviška dvasia.

Taip pat ir kitos šįmet rajoninės, tuntų bei kitų 
vienetų stovyklos turėtų būti pravestos su ypatingu 
rūpestingumu, kad kuo daugiau jose būtų išmokta, 
kuo geriau pasiruošta didžiajam ateinančių metų 
Įvykiui mūsų Jubiliejinei stovyklai.

Susidarykite iš anksto Įdomią, patrauklią, gyvą, 
naudingą ir kartu žaismingą savo stovyklų progra
mą, kad darbas ir džiaugsmas būtų neatskiriami ir 
kad niekam netektų nei persidirbti, nei nuobo
džiauti.

Parinkite naujų lietuviškų dainų, eilėraščių, pa
sakų, pasakėčių, padavimų, legendų, viską ką laužų 
programoms panaudoti galėtumėte. Numatykite pa
šnekesius, žaidimus, ratelius, tautinius šokius ir kt. 
stovyklos užsiėmimus. Praveskite Įvairias varžybas, 
suruoškite ekskursijas, parodėles ir Lt, kas tik būtų 
naudinga ir Įdomu.

Tepasirenka skiltys kuo prasmingiausius šūkius ir 
kuo jaukiau, lietuviškiau palapinės viduje ir apie ją 
susitvarko, kad visas stovyklos Įrengimas būtų mie
la, graži lietuviška sodyba.
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Šie metai yra kartu ir Maironio metai. Visa lietu
vių tauta švenčia didžiojo mūsų tautos Dainiaus 100 
metų gimimo sukakti. Paskirkite vieną dieną stovyk
loje Maironiui paminėti. Dalyvaukite pamaldose, 
prisimindami ji maldose. Supažindinkite su jo gyve
nimu, kūryba ir su jo nuoširdžiu pasiaukojimu Lie
tuvos gerovei.

Nesitenkinkite vien prabėgančios vienos dienos 
minėjimu, bet stenkitės į Maironio mintis Įsijausti, 
Įsigyventi. Ten kur Nemunas banguoja tarp kalnų 
laukų ... Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka ... 
ir kitos Maironio dainos teskamba šios vasaros sto
vyklose. Didesniam Maironio pagerbimui šios va
saros stovyklose visų sesių-brolių lūpose teskamba 
vien gryna lietuviška kalba.

Nesigailėkime pastangų, pasistenkime šią vasarą 
taip stovyklauti, kad grįžęs iš stovyklų skautiškas 
jaunimas būtų geresnis, lietuviškesnis, sumanesnis, 
nagingesnis, kuo daugiau žinąs ir dar daugiau norįs 
apie Skautybę ir Lietuvą žinoti.

v. s. K. Kodatienė 
VS Pavaduotoja

K. Kodatienė

DĖKOJAME

O, Viešpatie, didis, Kūrėjau galingas, 
Dėkojam už valandas mūsų laimingas;
Už leistas gyventi stovykloj dienas — 
Sekundes, akimirkas ir džiaugsmo pilnas.
Už saulės skaistumą ir vandenį tyrą, 
Bitutės dūzgimą ir orą taip gryną;
Už rūtą, leliją, jos baltąjį žiedą,
Paukščius margaspalvius, jie taip gražiai gieda.
Už vakarą ramų ir laužo liepsnelę, 
Kuri mūsų širdis, jausmus aukštyn kelia.
Medžius, žvėrelius, juos čia galim stebėti — 
Ir per gamtos grožį prie tavęs artėti.
Už mėlyną dangų, šviesiąsias žvaigždes, 
Kurios amžinybėn ir mus parsives;
Ir visas kitas mums skirtas malones 
Nuoširdžiai dėkojame Viešpatie mes.

BIRŽELIO ĮVYKIUS PRISIMENANT
Saulėtą birželi, kai iš žiemos miego pabudusi gam

ta puošiasi žiedais ir kvieste kviečia visus, kas tik 
gyvas, džiaugtis gyvenimu, lietuvių sielas, priešin
gai, ima slėgti sunkūs prisiminimai.

Tautos gyvenime, kaip ir žmogaus, būna džiaugs
mo ir skausmo valandų. Tokie momentai išsiskiria 
iš eilinių dienų ir yra tautos ryškiau bei ilgiau prisi
menami. Birželiniai gi Įvykiai nėra dar tapę vien 
istoriniais faktais, lietuvių tauta tebekenčia.

1940 m. birželio 15 d. komunistinė Rusija Įsiveržė 
Į mūsų kraštą. Lietuva neteko nepriklausomybės, 

lietuvių tauta laisvės. O kas nenori būti laisvas? 
Šiandie kyla Afrikos, Azijos giminės bei kiltys, rei
kalauja laisvės ir formuojasi į tautas bei valstybes. 
Nenuostabu. Kiekvienam natūralu trokšti laisvės. 
Norime ir mes sayo kraštui. Anot Tumo-Vaižganto, 
mes nesame iš kelmo išspirti. Iš tikrųjų, lietuvių isto
rinė praeitis byloja apie šimtmečius besitęsusi vals
tybinį gyvenimą. O per paskutinius nepriklausomo 
gyvenimo dešimtmečius Lietuva buvo suklestėjusi 
ekonomiškai ir kultūriškai. Antru kartu komunis
tams užgrobus Lietuvą (1944 metais), kraštas per

Clevelando Neringos skaučių tuntas. Vidury tuntininkė ps. A. Balas'aitienė (su gėlėmis), tėvų komiteto pirmininkė O.Jokubaitienė 
ir buvusi tunt. s. M.Kižienė. Nuotr. J.Garlos
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Po iškilmingos sueigos Šv.Antano gimnazijos skautai su svečiais. Sėdi is’ kairės: s. Vyt.Pileika, Atlanto Rajono Vadeiva, inž. Z. 
Gavelis, poetas Faustas Kirša, T. Jurgis Gailiušis, O.F.M., rektorius ir provincijolas, T. Gabrielius Baltrušaitis, O.F.M. direkto
rius, kun. Vyt. Bitinas, draugovės globėjas, ps. J. Stašaitis, įsteigęs P. L.K. Mindaugo-Draugovę Kennebunkport, Maine.

Nuotr. kun. Vyt. Bitino

porą metų buvo nusmukdytas j žymiai žemesni 
lygį ir vietoje žengę su vakarais pirmyn, nepajėgia 
pakilti net iki prieškarinio lygio. Lyg laikrodis būtų 
pasisukęs atgal.

1941 m. birželio 14 d. lietuvių tautą ištiko kitas 
smūgis. Visame krašte prasidėjo išvežimai. Per sa
vaitę priverstinai buvo ištremta iš savo žemės i toli
mą, svetimą Sibirą tūkstančiai nekaltų žmonių: jau
nų ir senų, moterų ir vyrų, kūdikių ir paliegusių se
nelių. Kai kas yra pasakęs — jei nori nubausti, ne
žudyk, nekišk j kalėjimą, bet ištremk iš gimtojo 
krašto. — Okupantas, matomai, yra supratęs baus
mės žiaurumą.

Tačiau birželio siaubingi prisiminimai yra lyg pa- 
skaidrinta prošvaistėle vilties, lyg kelrodžiu atei
čiai — lietuvių sukilimu prieš pavergėjus. Rusų - 
vokiečių karui prasidėjus, 1941 m. birželio 21 d. lie
tuviai sukilo ir griebėsi ginklo. Jaunimas, pasižy
mįs drąsa ir patriotizmu, Įsijungė į sukilėlių eiles. 
Buvo sudaryta Laikinoji Vyriausybė. Antram oku
pantui - vokiečiams ji buvo neparanki ir netrukus 
buvo pašalinta. Žuvo nemažai jaunų sukilėlių, jų 
tarpe ir skautų. Antram Pasauliniam karui besibai
giant ir jau pasibaigus, žuvo daug partizanų. Lais
vės medis buvo palaistytas jų krauju, bet mums jis 
dar nesužydo.

Laisvėje gyvendami, galime reikšti pagarbą savos 
tautos kankiniams, atlikdami savo pareigas — būda
mi gerais gyvenamojo krašto piliečiais ir išlaiky
dami lietuviu tautinį susipratimą bei gimtąją kalbą.

A. G.

PAVA3A@l

Vaidenosi pavasaris,
Ir dieną tų saulės spindulių tiek daug.
Melsvai pražydusiai žibutei aš sušukau :
- Žydėk ir auk.

Vaidenosi saulėteky
Man tėviškės laukų arimas , -
Krante gelsvai pražydusi puriena . . .
Apsidairiau:
Tiek daug žmonių aplink, -
Ant ežero migla per visą dieną . . .

Sesė Birutė V.
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Skyrių tvarko s. v. si. J. Gliaudys, jr.
1314 Maitinau Avė., Los Angeles 26, Calif.

SVARBUS PRANEŠIMAS VYČIAMS

LS Brolijos Vyriausio Skauti
ninko Krivūlė skelbia, kad 1962- 
sius metus pradėjome su 326 ak
tyviais registruotais skautais vy
čiais Brolijoje. Iš jų 213 yra JAV, 
40 Kanadoje, 49 Australijoje, 14 
Vokietijoje ir 10 Anglijoje. Šalia 
šių aktyvių skautų vyčių dažnai 
jaučiame paramą, ir padrąsinimą 
iš kelių šimtų mūsų neaktyvių 
brolių, išėjusių vyčiavimo mokyk
lą-

Lietuvių Skautų Brolijos vadi- 
joje skautų vyčių reikalus atsto
vauja ir tvarko Skautų Vyčių Sky
rius. Šio skyriaus uždavinys yra 
palaikyti ryšį tarp visų LSB vy
čių vienetų, parūpinti jiems rei
kalingos medžiagos ir paramos, o 
taip pat žiūrėti, kad skautų vy

čių tradicijos ir parengimas visur 
būtų išlaikomi tinkamame aukš
tyje. Skautų Vyčių Skyrius taip 
pat palaiko ryšius su kitomis LSS 
šakomis ir su kitų tautų skautais 
vyčiais. Skyriaus vedėjo pareigas 
šioje LSB vadijoje eina skautas 
vytis v. si. Algirdas Avižienis iš 
“Kalniškių” tunto Los Angeles 
mieste. Čia taip pat gyvena šio 
skyriaus “Skautų Aide” redakto
rius s. v. si. Jurgis Glaudys, jr., bei 
kiti Vyčių Skyriaus talkininkai — 
“Daumanto ir “D. L. K. Traide
nio” būrelių skautai vyčiai.

Laiškus Vyčių Skyriui galima 
siųsti brolio Gliaudžio adresu; 
ypatingai prašau jam siųsti žinias 
ir nuotraukas iš skautų vyčių bū
relių gyvenimo.

Šiais 1962-siais metais Vyčių 
Skyrius numato išleisti leidinį su 
skautams vyčiams reikalingomis 
žiniomis ir pramogine medžiaga. 
Šį leidinį gaus kiekvienas Brolijo
je registruotas skautas vytis ir 
kandidatas. Po vasaros stovykhj 
ir kitų vadovų darbų atlikimo ru
denį šio leidinio pagalba galėsi
me ruoštis 1963-siems Jubilieji
niams metams, o ypatingai - pa
ruošti gražią laidą vyčių kandida
tų įžodžiui Jubiliejinių Metų pro
ga/

Daugiau žinių iš Vyčių pasto
gės sekančiuose “Skautų Aido” 
numeriuose, o dabar linkiu daug 
sėkmės vasaros darbuose ir Tar
naukime!

skautas vytis Algirdas Avižienis, 
LSB Skautų Vyčių Skyriaus 

Vedėjas.

PRANEŠIMAS IŠ BROLIJOS
VYČIŲ SKYRIAUS PASTOGĖS

Tarnaukime! Šis Vyčių šūkis iš
reiškia vyčių dvasią ir nusistaty
mą. Tarnaukime Lietuvos išlaisvi
nimo darbui, siųsdami laiškus 
mūsų atstovams: senatoriams ir 
congresmėnams, prašydami jų už
tarimo šioms rezoliucijoms JAV

Pirmoji skautų vyčių stovykla Panerių miške, Vievio vals. 1930 m. liepos mėn. Didžiuma stovyklautojų I-os sk.v. dr-vės 
skautai vyčiai is' Kauno, bet būrelis stovyklautojų buvo ir is’ kitų Lietuvos vietovių. Stovyklai vadovavo s. Viktoras Čečeta, jo 
pav.s. Vladas Kviklys. Stovykla buvo tik 1/2 km. nuo lenkų demarkacijos linijos. Dėlto ši stovykla buvo stipriai saugoma mūsų 
pasienio policijos, kad lenkų pusėje siautėją plečkaitininkai nesikėsintų į stovyklautojus.

Nuotraukoje viduryje su nosine ant galvos Lietuvos Eltos koresp. Londone Ernest John HARRISON (didelis lietuvių bičiulis, 
išmokęs lietuviškai kalbėti, neseniai miręs Londone, sulaukęs 84 m. amžiaus). Šalia jo s. Vk. Čečeta ir Vievio pas. polic. vir
šininkas. E. J. Harrison mokė skautus vyčius ir pas. policijos tarnautojus džiu-džitsu. Šioje nuotraukoje matyti stovyklautojai: 
s. VI. Kviklys, si. Juškevičius, Butkevičius, Gurevičius, mok. V. Liulevičius, s. J. Jasinevičius-Juozaitis, ps. St. Jakštas, Ve. Svi- 
derskas, L. Borma, J.Ašmenskas, v.sl.Kizelevičius, J.Dovydaitis ir kt. bei penki pas.pol. policininkai.

4
Nuotr. V. Kizlaičio
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Congrese: S. Con. Res. 12, H. 
Con. Res. 153, H. Con. Res. 163, 
H. on. Res. 195, H. Con. Res. 439, 
H. Con. Res. 444, S. Con. Res. 
64, H. • Con. Res. 456.

Visos šios rezoliucijos reikalau
ja Pabaltijo Tautų (Lietuvių, Lat
vių, Estų) išlaisvinimo. Vyčiai, ne 
JAV piliečiai, gali paremti laisvi
nimo kovą, prisiųsdami piniginių 
aukų Americans for Congressio
nal Action To Free The Baltic 
States, 3442 Madera Ave., Los 
Angeles 39, Calif., USA.

Padidėjo skautų vyčių šeima

Šeštadienio naktį (kovo 31) 
skautų vyčių šeima padidėjo pen
kiais naujais vyčiais. S. Mykolas 
Manomaitis, ps. Juozas Vaičjurgis, 
v. si. Gintaras Čepas, j. b. valt. Vy
tautas Jurgėla ir j. b. psl. Kazys Gruz
das, visi iš Bostono Jūrų Skautų Vie
tininkuos, davė skauto vyčio įžodį. Romas Cibas, lietuvis sk. vytis, 7-tame 

Pasauliniam Skautų Vyčių Sąskrydyje Clif
ford Parke, Australijoje.

Įžodžio ceremonijas pravedė v.s. 
dr. V. Čepas, asistavo s. P. Molis, ps. 
S. Baltušis, s. v. v. si. A. Sčiuka ir 
s. v. v. si. P. Jančauskas.

Naujuosius vyčius sveikino v.s. 
dr. Čepas, s. Molis ir Jančauskas, o 
įžodį davusiųjų vardu kalbėjo s. M. 
Manomaitis.

Po ceremonijų buvome pakvies
ti pas L. V. Čepus kavutės. Šioje tik
rai skautiškoje šeimoje praleidome 
dar porą valandų, besišnekučiuodami 
skautiškomis temomis.

P. Jančauskas

Kodėl skautininkai 
nebeiškylauja ?

Į AUSTRALIJOJ - Į. STOVYKLĄ SKAUTAI ŽENGIA ! . . I

"AUŠROS" V-JI STOVYKLA

"Aušros" tunto metinė stovykla, pavadinta "Auš
ros" V-sios vardu - įvyko "Aušros" stovyklavietėje, 
Ingleburn, N. S. W. , nuo pereitų metų gruodžio 27 d. 
iki š.m. sausio 7 d. Stovyklavo viso 42 asmenys, iš jų 
12 mergaičių ir 30 berniukų.

Geležinio Vilko sk.-vyčiai iškyloje, Ingleburn, N.S.W. , Austra
lijoje. Nuotr. R. Cibo

Stovyklai vadovavo ps. P. Pilka, stovyklos adjutan
tas - s. v. v.si. M. Rudys, ūkio viršininkas - ps.A.Plūkas, 
skaučių pastovyklės viršininkė - R.Adomėnaitė, adj. - 
R.Zinkutė, skautų pastovyklės v-kas - si. V. Labutis.

Vidinį stovyklos gyvenimą tvarkė specialus stovyk
los statutas, ir reikia pasakyti, kad jo laikėsi visi - nuo 
mažiausiojo iki vyriausiojo stovyklos gyventojo. Pav., 
virtuvės personalas, laikydamasis 4-jo stovyklos statu
to paragrafoC'punktualus, pagal nustatytą dienotvarkę! ") 
maistą patiekdavo, apskaičiuodami laiką chronometro 
pagalba ...

Pirmosios 3 dienos stovykloje buvo skirtos, daugiau 
ar mažiau, įsikūrimui ir pasipuošimui. Vėliau daug 
laiko skirta žaidimams ir kas antra diena - pionerijai, 
kurią pravedė s. v. v. si. M. Rudys. Pionerijos užsiėmimų 
metu pastatytas tilto modelis, bokštas, vartai į pasto
vyklės ir koplyčia, įruošta vėliavų aikštėje, "Trys Kry
žiai" ir 1.1. Maudytasi net porą sykių į dieną netolimais 
tekančioje George's upėje (nebent buvai baustas už 
anglų kalbos vartojimą - tokiu atveju tekdavo pasinau
doti tik dušu ...), nes laikas pasitaikė karštokas (tarp 
kitko - už 30 mylių nuo stovyklavietės esančiame Syd- 
nėjuje, beveik kiekvieną dieną lijo, kai tuo tarpu 
STOVYKLĄ LIETUS APLANKĖ TIK VIENĄ PUSDIENĮ!.. 
- nori nenori, šį reiškinį tenka priskaityti skautiškajai 
laimei!).

(nukelta į 7 psl.)
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Skautija PasauHo
Pašto Ženkluose
Skyr. tva rko ps .R.Pakalnis ,20 Oak Leaf Dr. .Waterbury 8,Conn-.

PASIKALBĖJIMAS APIE PAŠTO ŽENKLUS

6. Ne pašto ženklai
Yra ženklų, kurie išrodo, kaip pašto ženklai — tu

ri paveikslėlius, yra perforuoti, su klijais ir lipdomi 
ant Įvairios korespondencijos, kurie, tačiau, nėra 
pašto ženklai ir paštinės vertės neturi. Nežiūrint to, 
yra rinkėjų, kurie ir tokius ženklus mielai renka ir 
klijuoja į savo albumus.

Svarbiausi iš jų bus, tai — žyminiai ženklai, kli- 
juojami ant įvairių dokumentų, prašymų, pareiški
mų, liudijimų ir pan.

Kita panaši rūšis yra konsiilariniai ženklai, nau
dojami užsienio pasiuntinybių ir konsulatų ir klijuo
jami į užsienio pasus ar išduodant vizas.

Amerikoje (ir daugelyje kitų kraštų) yra labai pa
plitę kalėdiniai bei velykiniai ženklai (seals), kli
juojami ant kalėdinių bei velykinių sveikinimų ir

Žyminio ženklo pavyz
dys (Japonija).

atviručių greta paprastų pašto ženklų. Be to, kai- 
kurios organizacijos, religinės kongregacijos ir drau
gijos tomis progomis taip pat išleidžia labdarybės 
ženklus (Boys Towns ir kt.).

Paskutinio pokario metu įvairios pabėgėlių ir 
tremtinių stovyklos Vokietijoje, Italijoje ir kituose 
kraštuose yra išleidusios savų ženklų. Dalis šių ženk
lų yra išleisti tik prisiminimui, kaip suvenyrai, ir 
jokios filatelinės vertės neturi. Kita dalis laikomi 
pusiau oficialūs, nes buvo klijuojami ant korespon
dencijos greta reguliarių pašto ženklų, ir filatelinę 
vertę turi.

Karo metais kai kurios belaisvių stovyklos, žydų 
ghetto lageriai ir pan., taip pat yra išleidę 'pašto 
ženklų. Tokie ženklai specialistų mielai gaudomi. 
Yra daugybė it kitokių privačių ir pusiau oficialių 
laidų, kurių visų čia nesuminėsi. Ant. Bernotas

Daugiaspalvė penkių pašto 
ženklų serija, pagerbimui Suri
nam mergaičių skaučių 12 metų 
sukakčiai, buvo išleista 1961 m. 
rugsėjo mėn. 19 d. Toji diena 
Surinam tautybės skautėms bu
vo taip pat reikšminga ir atmin
tina, nes be pašto ženklų išleidi
mo, tą dieną buvo oficialus Cari-

SURINAM (PIETŲ AMERIKA) 1961 

bu skaučių stovyklos atidarymas. 
Septynių tautybių skautės iš 
Prancūzų Guiana, Trinidad, Bar
bados, Curacao, Aruba ir Olan
dų Surinam sudarė stovyklinę 
šeimą. Minimų pašto ženklų išlei
dimas skaučių pagerbimui, yra 
pirmas toks reiškinys Surinam 
skaučių istorijoje.

Ženklų meniškas paruošimas 
buvo atliktas N. Lorning iš Para
maribo, kuris yra plačiai žinomas 
kaip architektūrinių pastatų paš
to ženkluose specialistas. Šioje 
penkių ženklų serijoje yra mato
ma skautės užsiėmimų metu, sig
nalizuojant, laužavietėje, dainuo
jant ir 1.1. Vertės tų ženklų yra: 
8-2 c., 10-3 c., 15-4 c., 20-5 c., 

25—6 c. Pridėtinis mokestis yra 
skirtas Surinam skautėms. Spal
vos: geltona, mėlyna, raudona ir 
juoda. Dydis: 30x4311 mm. Perfo
racija: horizontalinių ženklų 14 
x13/2, vertikalinių 13/1x14. Vieną, 
lapą sudaro 50 ženklų. Ofsetinis 
spausdinimas atliktas Enschede 
& Zonen Co.

Minimi ženklai buvo parduo
dami iki 1961 m. spalių mėn. 2 d.

jamborette 1961
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Australijoj ... atkelta iš 5 psi. "Džiugo" Tuntas stovyklavo !

Dvasiniu stovyklos gyvenimu rūpinosi Dvasios Va
dovas ps. kun. P. Butkus, pats čia prastovyklavęs nuo 
1.1.62 - 6.1.62 - besirūpinąs stovyklautojų bėdomis ir 
besidžiaugęs jų džiaugsmais ... Jo buvimo stovykloje 
metu kas dieną buvo laikomos pamaldos bei rengiami 
broliai - sesės iš religinio patyrimo programų.

Laužai liepsnojo kas vakarą! Juos pravesdavo bro
lis H. Bakaitis, aišku padedant visai stovyklai ir brolio 
"Ožkabarzdžio" akordeonui.

Stovyklinio laikraščio - "Kibirkštys" redagavimu 
ir leidimu rūpinosi Ramunė Zinkutė ir H. Bakaitis. "Ki
birkščių", kurios buvo skaitomos prie laužo, išėjo 3 
numeriai. Jose gyvu jumoru buvo pavaizduotas stovykli
nis gyvenimas, todėl laikraštėlis buvo labai populiarus.

Gruodžio 30 .d. stovykloje lankėsi netoliese savo 
stovyklavietėje stovyklaują ukrainiečių skautai, o sau
sio 4 d. - visa "Aušros" stovykla vizitavo ukrainiečius, 
dalyvaudama ir jų laužo programoje.

Kaip ir ankstyvesnėse "Aušros" tunto stovyklose - 
Naujų Metų sutikimas įvyko spontaniškai, nė vienam 
jaunesniam broliui - sesei jį pramiegant, nebeišgirdus 
vidurnakčio trimito garsų ...

Stovyklą visą laiką gausiai lankė tėveliai ir bi
čiuliai, ypač jų daug buvo stovyklos uždarymo dieną - 
sausio 6-ją. Vakarinio vėliavų nuleidimo metu, tunti- 
ninko ir stovyklos viršininko įsakymais už gražų sto
vyklos suorganizavimą ir pravedimą, bei pasižymėjimą 
įvairiose stovyklos pareigose išreiškiama vieša padėka: 
stovyklos viršininkui ps. A. Pilkai, ps.A.Plūkuį, ps.kun. 
P. Butkui, skautams vyčiams - v. si. M. Rudžiui, L. Ži
gaičių! ir P. Kviecinskui, sesėms - si. R. Adomėnaitei, 
psl. R. Zinkutei ir v. si. J. Kolakauskaitei.

Už pavyzdingą pareigų ėjimą, paskiltininkiai - 
H. Bakaitis ir V. Labutis - pakelti į skiltininko laipsnius. 
Pavyzdingiausios skilties stovykloje vardą gavo "Lakš
tingalų" skiltis, vadovaujama V.Deikutės, kuri, be to, 
gavo pavyzdingiausios skautės stovykloje vardą ir br. 
M. Rudžio skirtą dovanėlę - skautišką diržą. Antrąją 
vietą išnešė "Žirgų" skiltis, vad. G.Andruškos.

Stovyklos metu visa eilė brolių atliko praktiką ir 
išleikė atitinkamus egzaminus įvairių specialybių ga
vimui. Virėjo specialybės ženklui dėvėti teisė suteikta 
Jonui Penka'ičiui, Ant. Mikui ir J. Griškaičiui; pionie
riaus - psl. V. Labučiui ir R. Kazlauskui; pirmosios pa
galbos teikėjo - H. Bakaičiui.

Pranešta ir, dar 1961 m. pradžioje skelbto, "Auš
ros" tunto skautiškojo pažangumo konkurso laimėtojai: 
skilčių grupėje - jaun. skaučių "Lakštingalų" skiltis; 
skaučių grupėje - psl. R. Zinkutė, skautų grupėje - jaun. 
sk. A. Sankauskas. Konkurso laimėtojams paskirtos gra
žios premijos.

Stovyklos uždarymo apeigos vainikuotos trijų jau
nų brolių įžodžiu. Įžodį davė šie Jaun. Skautų "Žal
girio" d-vės jaun. skautai kandidatai - L. Baravykas,. 
A. Laurinaitis ir J. Zakaras.

Po gerai pavykusio laužo, daugumas jaunesniųjų 
brolių ir sesių dar tą patį vakarą buvo tėvelių paimti 
namo, likusieji išvyko sausio 7 d. bėgyje, išskyrus 
pionierius, likusius sutvarkyti stovyklavietę.

Iki pasimatymo, mieloji "Aušros" stovykla! ..
Vyt. Siaurys

Kaip ir kasmet, "Džiugo" tuntas neapsiėjo be 
stovyklos. Šiemet stovyklauta Woori Yallock, prie 
Yarra upės, nuo sausio 2 d. iki sausio 12 d. Mat, no
rėta dalyvauti ir studentų suvažiavime ir išbandyti jė
gas sporto aikštėje, nes šie du subuvimai buvo prieš 
N. Metus Melbourne ir Geelong.

Sausio 2 d., lygiai 9 vai. ryto, visi skautai-ės 
buvo prie šv. Jono bažnyčios ir dalyvavo pamaldose. 
Pamaldas atnašavo tunto Dvasios Vadovas kun. P.Vaseris, 
kuris trumpame pamoksle priminė skautams gamtos pa
žinimą, pamėgimą, ir linkėjo gražiai praleisti laiką 
stovykloje ir pailsėti. Vėliau, sausio 7 d., 6 vai. po 
piet, Dvasios Vadovas dar sykį atlaikė pamaldas skau
tams stovykloje.

Skautų tėvai turėjo pakankamai mašinų nuvežti 
skautus į stovyklą, o "Lokiai" laimingai pristatė sunk
vežimį su palapinėmis ir patalinėmis. Ūkio viršininkas 
važiavo vienas, nes daugiau niekas netilpo.

Stovyklos viršininku buvo p. N. Butkūnas, jo adju
tantas - s. v. Arūnas Žižys. Likusį stovyklos štabą sudarė: 
skaučių pastovyklės vadovė - v. s. si. Audronė Paragytė 
ir adj. v. s. v. si. Jūratė Normantaitė, vilkiukų pasto
vyklės vadovė - v. s. v. si. Birutė Antanaitytė ir adj. psl. 
Rasa Žižytė, skautų pastovyklės vadovas - s. v. si. Rai
mundas Kazlauskas ir adj. si. Kęstutis Antanaitis, kurio 
pareigas vėliau perėmė svečias iš Sydnėjaus - s. v. si. 
Gerutis Kišbnas. Ūkio viršininku buvo Juozas Čirvinskas.

Stovykloje pilną laiką stovyklavo 74 skautai ir 
skautės. Be to, dar buvo nemaža jaunuolių, kurie sto
vyklavo tik po keletą dienų. Stovyklą aplankė Austra
lijos Rajono Vadeivė ps. M. Osinaitė-Cox, Melbourne 
District Act. D. C. Mr. G. R. Morton, "Džiugo" tunto tun- 
tininkas ps. A.Talačka ir "Džiugo"tunto skaučių skyriaus 
vedėja ps. D.Cižauskienė.

Pirmoji stovyklavimo diena buvo graži. Tik nu
važiavus į stovyklą, visi šoko tvarkytis - statyti pala
pines, kasti griovelius ir daryti įrengimus virtuvei •

"Džiugo" tunto stovyklautojai, aplankė vienis'ą skautą vytį 7-tame 
Pasauliniame skautų-vyčių sąskrydyje, Australijoje. Is’ kairės 
į dešinę: R.Cibas, A. Cininas, J. Paragytė, V.Šalkūnas, G.Kišonas.
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Linksmi Australijos rajono broliai stovyklauja.
Nuotr. R. Cibo

Darbo buvo daug, ir visi dirbo sušilę. Statant palapines 
ir tvarkantis, visi teiravosi ar bus vakare laužas. Labiau
siai rūpinosi mažieji. Po vakarienės,nors ir pavargę, bet 
vilko šakas į laužavietę, ruošėsi pasirodymams. Laužas 
praėjo bederinant balsus ir besimokant naujų dainų. 
Gulti nereikėjo varyti.

Sekantį rytą vilkiukai sukilo pusę penkių ir pradėjo 
kasti griovelius apie palapines. Kasė ir "tyliai" kal
bėjosi, bet taip "tyliai", kad už pusmylio esančias ki
tas pastovykles sukėlė iš miego.

Antrą dieną buvo baigta tvarkytis, ir prasidėjo už
siėmimai, maudymasis, rengimasis laužų programoms - 
žodžiu, normalus stovyklos gyvenimas. Pirmą kartą sto
vyklaujantiems mažiesiems labai patiko vėliavos pakė
limo ir nuleidimo ceremonijos bei laužai. Jaunesnieji 
tam buvo visada pasiruošę.

Laužų programose visi vienetai stengėsi kuo gražiau 
pasirodyti. Vilkiukai parengė vaidinimėlį "Pelenė" , 
kuris visiems patiko.

Vilkiukai visi vaidino labai gerai, bet iš jų išsisky
rė broliai Andrius ir Petras Baltrūnai. Petras, vos tik 7 
metų (jauniausias stovykloje), gerai suvaidino vieną 
iš Pelenės žiaurių seserų, o Andrius buvo labai švelni 
Pelenė.

Vyresnieji broliai parodė, kaip tolimuose kraštuose 
"pagarbina" ir uždeda šaką ant laužo. Gi paukštytės 
gražiai sudainavo "Ėjo skautas iškylauti" ir kiekvieną 
vakarą pasirodė ar su daina, ar su vaidinimu. Skaučių 
vaidinimas apie Hitlerį ir šunį sukėlė daug juoko ir pa
kėlė stovyklautojų ūpą.

Toki linksmi laužai vykdavo kiekvieną vakarą. 
Jie baigdavosi 9.45 vai. , o jau 10 vai. visi gulėjo ir 
stovykloje buvo tyla, ir tik sargyba sukinėjosi apie 
ūkio palapinę, tikėdami ką nors pagauti ...

Stovykla buvo labai gausiai lankoma tėvelių ir 
skautų bičiulių. Mat, buvo per 20 jaunesniųjų skautų- 
čių.

Svečiais buvom patenkinti ir esame jiems dėkingi, 
ypatingai ponioms A.Karazijienei ir Kabailienei, kurios 
mus išmokė daug naujų dainų. Jų išmokytosios dainos 
labai visiems patiko ir jas dainavom ir dirbdami, ir 
eidami maudytis ar šiaip poilsiaudami.

Sesė akademike E. Zižienė labai gražiai ir įdomiai 
paaiškino skautų ideologiją, o s.A.Zubras padėjo skau
tams prisiminti lietuvių literatūrą ir lietuvių kalbos 
reikšmę bei reikalą ją mokėti ir mylėti.

Rengdavome ir pasilinksminimus su šokiais. Šoko
me ratelius, suktinį ir beveik užmiršome kaip šokti 
"rock'n'roll" ...

Vilkiukai padarė keturių mylių iškylą per krūmus, 
mišką ir upes. Iškyloje dalyvavo ir "Doc" Gerutis, kuris 
nešėsi ir "pirmąją pagalbą" nuo gyvačių įkandimo - 
- ilgą lazdą!

Baigiant norisi pažymėti, kad stovykla pasisekė - 
įtraukta daug naujų skautų-čių. Įžodžius davė: vilkiuko - 
3, skautės - 4, skauto - 11. Stovykla sustiprino lietu
vių kalbą, atsirado naujų pažinčių, draugysčių.

Berašant šią korespondenciją gauta labai liūdna 
žinia. Senas mūsų bičiulis ir globėjas p. Leslie Ockwell 
su žmona ir dviem vaikaičiais (jis mums nemokamai 
parūpindavo stovyklavietę), žuvo gaisre. Viktoriją šių 
metų pradžioje nusiaubė baisūs miškų gaisrai, kurie 
ne tik sunaikino mūsų stovyklavietę, bet padarė mil
žiniškų nuostolių, pareikalaudami net ir žmonių gy
vybių.

"Šatrijos" stovykloje pasižvalgius

Šatrijiečiai savo stovyklą įsirengė pasakiškai gra
žioje Russellbridge vietovėje, keliolika mylių nuo Gee
long, Vic. Patys skautai savo stovyklavietę vadina"sa- 
la", bet tikrumoje tai ne sala, o tik žavus Moorabool 
upelio vingis, panašus į Nemuno "Birštono Kilpą" - 
miniatūroje ...

Geelong "Šatrijos" V-jos broliai - sesės stovyklau
ti pradėjo praeitų metų gruodžio 27 d. , ją žadėdami 
užbaigti š.m. sausio 7 d. Stovyklautojų (1961.XII. 30 d. 
žiniomis) - 19, nors po N. Metų, pasibaigus Studentų 
suvažiavimui ir Sportininkų Sąskrydžiui (kurie šiemet 
vyko dalinai Geelong, dalinai Melbourne) tikėtasi dau
giau - apie 30 (praeitais metais čia stovyklavo 48 sto
vyklautojai) - ypač vyresniųjų amžiumi (įdomu, koks 
stovyklautojų skaičius buvo po N. Metų?).

Stovyklai vadovavo ps. A. Karpavičius, ūkio v-kas - 
v. si.K. Šimkūnas.

Stovyklautojai buvo susiskirstę į 3 skiltis: ’Voverų" 
(7 sesės) - vadovaujamos skilt. Vidos Vaičekauskaitės, 
"Gulbių" - (irgi 7 sesutės), vad. skilt. Birutės Milkauskai- 
tės, ir skautų skilties, vad. Virgio Vaičekausko, ku
riai priklauso visa stovyklos vyriškoji padermė.

Pati stovykla buvo nepaprastai švari ir labai gražiai 
sutvarkyta - skoningi pasipuošimai prie palapinių, ma
žytis, žemėje kastas, trikampis, puikiai ornamentuo
tas stalas, koplytėlė su kryžiumi ir aukuru ir 1.1.

Korespondento lankymosi metu stovykloje kūrenta 
atviras ugnis buvo draudžiama - net ir virtuvė buvo 
įrengta skardiniame pastatėlyje, nekalbant apie gali
mumą kurti vakarinius laužus ...

Stovyklavimo pradžioje, stovyklą, be tėvelių ir 
bičiulių, aplankė Rajono Vadas v. s. V. Neverauskas ir 
Rajono Spaudos Sk. Vedėjas ps. B. Žalys, bei Vietinin- 
kijos Dvasios Vadovas kun. dr. P. Bačinskas, atnašavęs 
stovyklautojams Šv. Mišias stovyklavietėje.

"Vilniaus" Tunto stovykla

Adelaidės lietuvių skautų stovykla ir šiemet buvo 
toj pačioj vietoj kaip pernai, kaip užpernai, kaip ir 
kitąmet bus ... Tas pats miškas, tas pats upelis, tai,
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atrodo, ir stovykla turėtų būti tokia pati. Bet, va, kaž
kaip ne! Stovykla šiemet kitokia negu pernai.

Pirma stovyklos diena perdaug karšta nebuvo. Bet 
prakaitas nubėgo per nugaras, kol pasistatėm palapines, 
įsirengėm virtuvę ir užsikūrėm "gazą" ... va, va kuo 
labiausiai ši stovykla skiriasi nuo visų ligi šiol buvusių - 
malkų kirsti nereikėjo. Nemaža permaina, kai sto
vyklos viršininkas, pagavęs kurį angliškai kalbant, už- 
griaudžia: "Malkų prikirsi visai dienai..." Paskui su
sigalvoja, ką čia dabar pasakė, numoja ranka ir šyp
sodamasis sako: "Tavo laimė, kad mes čia dujas šiemet 
turim...” Ir eini žmogus savais keliais patenkintas, 
kad iš bausmės išsisukai...

Bet neilgai ta laimė truko. Tuoj atsirado, kad reikia 
naujos šiukšlių duobės, sargybų naktį ir eilės kitokių 
visokių pareigų. Taip angliškai pasikalbėti ir negavom.

Grįžtant atgal priedujų stovyklos virtuvėje, galvoji, 
žmogau, ką dėl to dabar pasakytų Baden-Powell. Gi 
savo "Skautybė Berniukams" jis mums nurodinėjo kito
kius ugnies kūrenimo ir valgyt virimo būdus. Žinoma, 
turim nepamiršti, kad B. P.apie Australijos sąlygas tada 
nežinojo ir todėl sauso miško ir jo galimų gaisrų nepra- 
matė. Bet tik įsivaizduokit! Virėjai šiemet keldavosi 
7 vai. ryto, drauge su visais, ir nė karto pusryčių ne
suvėlavo. Kaip teko išgirsti valdžia dabar kalba, kad 
malkų amžius "Vilniaus" tunto stovykloje jau pasibai
gė ... Mod ėmėjam.

Dienos buvo Šiltos, gražios, maudytis vienas ma
lonumas. Bet saulutei nuslinkus per pušų viršūnes va- 
karuosna, traukėm megztukus ir įvairias kitokias "skū- 
ras", kad kiek apšilus. O naktį sargybiniai ne vienas 
pareidavo, kad vėl būtų diena. Ne iš baimės, bet iš 
šalčio.

Prie laužo rinkdavomės su storais "dekiais". Laužas 
puikus, geriausias mūsų sąlygose - "liktarna" - o apie 
ją šoka kažkoks šešėlis. Tai laužavedys mus ragina 
dainuoti, pats šaukia, lazda ir rankom mojuoja. O jei 
kas nepakankamai garsiai traukia, tai tam ir per nu
garą lazda toną paduoda. Už tai laužai ir ėjo.

Ypač gabios su pasirodymais buvo mūsų paukšty
tės, kurios davė naują programą kiekvieną vakarą: 
šiandien - madų modeliai, kitą dieną - madų modeliai, 
trečią dieną - madų modeliai, ketvirtą dieną - jau nu- 
švilpėm, sakom rytoj bus geriau. Bet rytojaus dieną 
prigarmėjo pilna svečių, užsidegėm (ne užsikūrėm) 
laužą ir paukštytės vėl išėjo pasirodyti su madų mo
deliais ... Bendrai imant, mūsų laužai buvo labai 
geri. Sesės, vadovaujamos Aldonos Mikužytės, vedė 
dainas, o broliai joms "turavojo". Šaukėm vieni ki
tiems "bravo” arba "vaje, vaje"! Kartais, pasigailė
dami greta sėdinčio sesės ar brolio, mušėm abiem ran
kom uodus ant jų galvų, ar plikų blauzdų.

Stovykla buvo suskirstyta į du rajonus: sesių ir bro
lių. Stovyklos viduryje buvo kryžius, vėliavos, virtu
vė ir stalas. Čia buvo ir susitikimo vieta tarp dviejų 
stovyklaviečių - žvilgsniais pasisveikint, atodūsiais pa
sikeisti ir, kartais, pasikalbėti.

Kaip ir kiekvienoje stovykloje, taip ir šitoje buvo 
ir labiau pasižymėjusių stovyklautojų už kitus. Pav., 
brolis Vytautas, vytis kandidatas, smarkus vyras, ener
gingas, paslaugus, neaustrališkai mandagus, žodžiu vi
sų geriausių savybių džentelmenas - kai sesės mato ... 
Arba Eugenijus! Ne taip seniai buvo visų .stovyklų va
dovų pabaisa. Bet šiemet stovyklos viršininkas susigal

vojo ir paskyrė Eugenijų vilkiukų skiltininku. Pabaisa 
tapo vyru per dvi minutes, ir problema buvo išspręsta 
visoms ateinančioms stovykloms.

Kas be ko, o be nelaimių stovykla neapsieina. 
Tiesiog būtų baisu, jei nebūtų juokinga. Savaitgalio 
metu atvažiavo pastovyklauti brolis Rimas. Kad veltui 
neleidus laiko, jis užsiėmė su vyčiais kandidatais. O šių 
stovykloje buvo penki. Kad užsiėmimas būtų rimtas, 
reikėjo pravesti ir nakties žaidimą. Visa bėda tik, kad 
stovyklos'viršininkas apie šį reikalą nebuvo įspėtas. Tad 
ir nenuostabu, kad brolis Jonas, pažadintas naktį krū
mų traškėjimo, stenėjimo ir kitokių garsų, išlindęs iš 
palapinės ir vienu žvilgsniu apžvelgęs padėtį, užgriau- 
dė: "O jūs, "drambliai"? ar neisit gulti? Ką čia dabar? 
Norit rytoj "tramvajų" kasti? .. " Penki šešėliai pakrū- 
miais nuslinko į "Dramblių" palapinę. Stovykloje sto
josi tyla. Žinoma, ir brolis Jonas nuėjo gulti. Guli ir 
galvoja: "Dramblių" palapinėje yra 5. Penki šešėliai 
nuėjo gulti. Tvarka, reikia miegoti! " Ir buvo bemingąs. 
Tik kažkas knypstelėjo pasąmonėje - palauk gi! Juk Ri
mas yra atvažiavęs ir jis miega "dramblių" palapi
nėje. Vėl atsikėlęs viršininkas ėjo tyrinėti. Tylus keiks
nojimas ir grąsinimai nepamiršti iki gyvos galvos, nu
vedė "valdžią" prie upelio, kur viduryje vandens rado 
Rimą įkeltą į medį ir vyčių kandidatų "užmirštą", ku
rie sekdami viršininko įsakymą nuėjo gulti ir iš pala
pinės išeiti neturėjo teisės. Vyrai aiškinosi, kad rytui 
prašvitus Rimas būtų iŠ medžio ir pats išlipęs, jei prieš 
tai nebūtų iškritęs.

Bet užtai, kai kitą dieną Rimas vyrus prigriebė, 
tai vakare prie laužo mūsų "drambliai" traukė "Mūsų 
vyčiai, kai išeina", net giria skambėjo, ir sesių širde
lės palinko labai jau į tą pusę.

Vieną šeštadienį, berods ar ne sausio 6 d., per 
mišką atrūko dvi mašinos ir sustojo prie stovyklos. Iš 
jų išlipo Rajono Vadas ir tuntininkas, lydimi sesių - 
savo žmonų. Reikėjo jums girdėti, kaip giria skambėjo 
nuo stovyklos adjutanto dr. Augio balso, kai jis šaukė: 
"Stovykla raportui ramiai.. . " Dulkės debesiu per sausą 
mišką nuėjo, kai kulnais trenkė ir atpylė "valdžiai", 
kad stovyklauja 17 sesių ir 13 brolių.

Svečiai su mumis pasiliko iki gerai po laužo, nes 
tą vakarą sesės: Renata Urmonienė, Marija Neveraus- 
kienė, Aldona Mikužytė ir Virginija Brazauskaitė davė 
vyresniosios skautės įžodį, kurį pravedė vyr.skautė sesė 
Birutė Mikužytė.

Stovykla truko 8 dienas. Gaila, kad taip trumpai, 
bet vadovams jau reikėjo grįžti į darbą. Bet per šias 8 
dienas pergyventi smulkūs nuotykiai, juokai, žaidimai , 
surišo mus vienan būrin. Kitoj stovykloj bus kitaip.

Stovyklai vadovavo s. v. v. si. Jonas Neverauskas - 
stovyklos viršininkas, psl. Aldona Mikužytė - sesių va
dovė, s. v. v. si. Vytautas Patupis - ūkio ministeris ir psl. 
Augis Zamoiskis - stovyklos adjutantas. Ponia ir ponas 
Mikeliūnai buvo stovyklos globėjais.

Stovyklos metu dar davė įžodį: jaun. skauto - Jonas 
Tymukas ir skauto: Jonas Mikužis ir Eugenijus Pocius.

Brolis

9

11



MAŽASIS PADUJOS PATRIOTAS

(iš E. D.Amiči knygos "Širdis")

Buvo taip. Iš Barcelonos, Ispanijos 
miesto, plaukė į Genują prancūzų garlaivis, 
kuriame buvo prancūzų, italų, ispanų ir 
šveicarų. Tarp kitų buvo vienuolikos metų 
berniukas, vargingai apsirengęs, visą laiką 
šalinęsis nuo kitų kaip koks laukinis žvė
relis ir visą laiką šnairomis j visus žiūrė
jęs. Ir jis turėjo dėl ko taip šnairomis žiū
rėti. Prieš dvejus metus jo tėvai, Padujos 
apylinkės sodiečiai, jį buvo pardavę kome
dininkę būreliui, su kuriuo, išmokytas viso
kių komedijų ir juokų, nuolat mušamas ir 
niekuomet nepavalgydinamas kaip reikiant, 
jis trankėsi po Prancūziją ir Ispaniją. Pa
galiau atvykęs į Barcelona ir, nebepakelda
mas mušimo ir badu stipinimo, suvargin
tas ir nuskurdęs, jis pabėgo nuo savo šei
mininko ir kreipėsi į Italijos konsulą, pra
šydamas prieglaudos ir pagalbos. Konsulas 
pasigailėjęs, parūpino jam vietą garlaivyje 
ir įdavė laišką Genujos policijos viršininkui, 
kuris turėjo jį atgal tėvams sugrąžinti.

Vargšas berniukas buvo suskuręs ir 
ligotas. Vieta jam paskirta buvo antrojoje 
garlaivio klasėje. Visi juo domėjosi; kai 
kurie mėgino kalbinti, bet jis neatsakinėjo, 
ir, rodėsi, kad jis visų nekenčia ir niekina, 
- taip jį buvo įpykdę ir iškankinę vargai ir 
nelaimės.

Tačiau trys keliauninkai taip kibo prie 
jo, jog pagaliau privertė jį prabilti, ir jis 
šiaip taip, maišydamas italų, ispanų ir 
prancūzų žodžius, išpasakojo jiems savo 
istoriją. Tie trys kėleiviai nebuvo italai, 

tačiau suprato jo pasakojimą ir dalinai pa
sigailėdami, dalinai dėl to, kad jau buvo 
įkaušę, davė jam kiek soldų, skatindami jį 
daugiau pasakoti. Tuo tarpu į salę įėjo dar 
trys ponai ir, norėdami būti pastebėti, pa
bėrė ant stalo berniukui dar kiek pinigų, 
šaukdami:

- Štai imk, berniuk ! Susirink !
Berniukas susižėrė pinigus, atšiauriai 

padėkojo pusbalsiu, bet dabar pirmą kartą 
pasirodė jau kiek linksmesnis. Paskui įsi
lipo į savo gultą, užsitraukė užuolaidas ir 
ėmė galvoti. Už tuos pinigus galėjo nusi
pirkti ko sau pavalgyti, kas būtų visai pra
vartu po dviejų badavimo metų. Atplaukęs į 
Genują galėjo ir kokį drabužį įsitaisyti, 
nes dvejus metus buvo vien skarmalus ne
šiojęs. Ir pagaliau galėjo, namo tuos pini
gus parsivežęs, būti bent kiek žmoniškiau 
priimtas tėvo ir motinos, negu kad grįžtų

Clevelando Pilėnų tunto Kaziuko mugės kampe du vilkiukai ap
taria vytautėnų paruoštą stovyklos modelį. Nuotr. G.Ju'skėno
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tuščiomis kišenėmis. Šitie pinigai jam buvo 
tikra gėrybė.

Tuo tarpu, jam taip galvojant, trys 
keleiviai kalbėjosi, sėdėdami prie pietų 
stalo antrosios klasės viduryje. Jie gėrė, 
šnekėjosi apie savo keliones ir apie kraštus, 
kuriuos jiems buvo tekę aplankyti, ir pa
galiau ėmė kalbėtis apie Italiją. Vienas pra
dėjo peikti jos viešbučius, antras - gele
žinkelius ir pagaliau įsikarščiavę visi sykiu 
ėmė plūsti, ją niekinti. Vienas sakėsi, kad 
verčiau norėtų keliauti per Laplandiją; ant
rasis tvirtino, kad be sukčių ir plėšikų Ita
lijoje nieko daugiau nesą; trečiasis skelbė, 
kad Italijos žmonės esą bemoksliai.

- Nemokėliai, - šaukė vienas.
- Suskretėliai, - pridūrė antras.
- La. . - išrėkė trečias. Jis norėjo pa

sakyti latrai, bet nebesuspėjo. Visas lietus 
soldų ir pusliriu pliūptelėjo ant jų galvų ir 
pečių, nubarškėjo ant stalo, grindų, sukel
damas negirdėtą triukšmą. Visi trys pašoko 
įnirtę, ir, jiems besidairant į šalis, dar 
viena gniūžtė soldų kliuvo tiesiai į jųveidus.

- Surinkite savo pinigus, - šaukė jiems 
berniukas, praskleidęs savo gulto užuolai
dą. - Aš nepriimu išmaldos iš tų, kurie 
niekina mano tėvynę.

Kur nuėjo obuoliukai...

J. VALAITIS V. VIKTORAIČIO plel.

Skina obuolius Kaziukas.
Nepasiekia jų ežiukas.

Tūpsi — pupsi pus - pus - pus 
Ir galvoja, kas gi bus?!

MUSŲ SUEIGA
Visų Šūsnį obuoliukų
Jis susmaigstė ant spygliukų.

Ir per žiemų su ežiene 
Valgys saldžių obuolienę.

Š. m. vasario mėn. 22 d. Hartforde 
Mąstymo Dienos proga turėjome iškilmingą 
sueigą ir laužą, kuriame dalyvavo "Pelėdų“, 
"Bičių" skiltys ir "Mėlynasis" būrelis.

Po bendros rikiuotės sekė raportai, 
malda, himnas ir pašnekesys apie Mąstymo 
Dieną, kurį pravedė ps. E. Banevičienė.

Po to visos sesės uždegė žvakutes už 
visas pasaulio skautes, už visas lietuves 
seses čia ir likusias Lietuvoje. Pasiuntėm 
atvirutę savo skilties sesei Sigutei, kuri ne
galėjo atvykti į šią sueigą.

Pabaigoje turėjome lauželį, kuris pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Buvo daug dai
nuota ir žaista.

" Bitės "
O Kaziukas atsisuko
Ir nustebęs net suJuko.«

Pasakykite, berniukai, 
Kur nuėjo obuoliukai?
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PŪSIS
J. Narūne

Augo, augo žalia pušis. Ilgą laiką, kaip 
ištikimas sargybinis, stovėjo ji prie gatvės 
namo. Senelis Anupras prisimena, kaip jo 
tėvas pasodino tą pušį. Prisimena, kaip ji 
gražiai augo, kaip puikiai kvepėjo, kaip 
džiaugdavosi jo šeimos vaikai ir jis, mažas 
Anupre lis, bėgiodavo aplinkui sakuotą puše
lę. Rudenį rinkdavo jis pušies skujeles ir 
jomis žaisdavo.

- Ta pušis turi tiek metą, kiek mūsą 
senelio vyriausias brolis, - aiškindavo jauna 
Simonienė, namą šeimininkė.

Ir pušis išaugo taip aukšta, kad ant jos 
sutūpdavo skrendantys paukščiai. O vakarais 
lakštingala taip gražiai pušyje giedodavo, 
suokdavo, kad tik klausykis.

Vieną kartą senelio anūkas, Simonas 
sumanė perdažyti namus, kiemą krūmais 
apsodinti ir tą pušį nukirsti. Labai nuliūdo 
senelis Anupras.

- Rodos, kad jūs ir mane drauge su ta 
pušimi pakirsite, - karčiai kalbėjo senukas. 
- Palaukite, dar nekirskite !

Tačiau Simonas, namą šeimininkas, - 
kas jam galėtą uždrausti?. . . Kai senelis at
sigulė, jis paėmė kirvį ir įkirto keletą kir
šią į pušies kamieną. Senelis nieko ne
girdėjo.

Kitą dieną jis ir vėl, seneliui atsigulus, 
įkirto keletą kirčią. Ir ištryško pušies

- Palaukit, vyručiai, aš palaikysiu vinį!.. - jaunasis Edvardukas 
Kižys padeda tėveliui ir A. Giedraičiui, besiruošiant Kaziuko 
mugei Clevelande. Nuotr. G.Juškėno

sakai ... kaip kokie purslai. Varvėjo jie 
pušies liemeniu.

- Ai, ai! Tai pušies ašaros!... - ste
bėjo maža Rūtelė, pareinanti iš mokyklos. 
- Ir tokios gi didelės veržiasi iš jos kamie
no ... iš pat jos širdies!. . Juk pušis tikrai 
verkia ... - nuliūdusi kalbėjo Rūta.

Ir kiti, praeidami, sustodavo, su gai
lesčiu žiūrėdami į verkiančią, įskaudintą 
pušį. Sužibėjo ašara ir Anupro akyse, kai 
Rūtelė parodė sužalotą pušį.

-Jūs beširdžiai žmonės! Geriau vienu 
smūgiu galą padarykite, negu taip kankinti 
ir niekinti gyvą medį! - subarė senukas ir 
nuėjo šalin.

Rytdieną atėjo Simonas su dideliu plūk
iu ir ėmė išlėto plauti: dziru, dziru, dziru! 
Subėgo visi iš namą tos mirštančios pušies 
žiūrėti. Kad ir varė šalin vaikus Simonas, 
tačiau ... o , Dieve! . . griūvantis medis 
plačiomis šakomis jau, jau uždengs Simo
no vaikelį!!... Vienu šuoliu Simonas šoko 
gelbėti vaiką ir suklupo po griūvančiu me
džiu . . .

- Kokia nelaimė! ... - blaškėsi visi, 
ieškodami pagelbos Simonui, kuris gulėjo 
po plačia šaka ir tyliai vaitojo. Jani buvo 
sulaužyta koja . . .

Tuojau pat jį nuvežė į ligoninę. Pasi
metę žmonės išbėgiojo kas, kur. Liko tik 
vienas senelis kieme. Susijaudinęs stovėjo 
jis sunėręs rankas. Žiūrėjo, žiūrėjo į išsi
tiesusią žolėje pušį ir vis žemiau sviro j o 
galva . . . Atsisėdo ant pušies kamieno, 
liūdnas, kaip per laidotuves ...

PATARLĖS IR MĮSLĖS

Didelė upė teka ramiai, protingas žmogus 
kalba lėtai, nešaukdamas.

Tiktai žiemą mes pamatome, kad pušis ir 
kiparisas - amžinai žaliuoją medžiai.

Nėra upės, per kurią žmogus negalėtą 
persikelti.

Visą aukščiausias kalnas, - ir tas negali 
užstoti saulės.

1. Kai jis reikalingas, - 
jį išmeta.
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Kai nebereikalingas , - 
pakelia.

2. Turi akis, bet be antakių.
Turi burną, bet nekalba.
Kojų neturi, 
Tačiau už tave greitesnė.

Kasdieną padaryti po gerą darbelį ateina nauji jūsų broliukai
Clevelande. Nuotr. G.Juškėno

Pažangumo žymenį gavusi R. Jokubaitytė sveikinama s. M. Kižie- 
nės. Salia stovi tunt. ps. A- Baias-aitienė.

Nuotr. J.Garlos

Kartą žvėrių karalius liūtas pasikvietė 
daug svečių ir savo raštininkui apuokui lie
pė surašyti, kas atsilankė. Vargšas apuo
kas, nepratęs daug rašyti, sumaišė raides 
ir, štai, kokį sąrašą patiekė liūtui. Bet 
liūtas, gerai pagalvojęs, perskaitė. Pamė
ginkite ir jūs. KAS ATSPĖS VISUS - PARA
ŠYKITE MAN. Kitame numeryje bus įdėti 
atsakymai.

/- A A vĖK
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ATSPĖKIME MĮSLES:

1. Kad atsikeltų - dangų paremtų, kad prašnekėtų - daug pasakytų, kad rankas turėtų -

vagį sugautų

2. Šimtas lapų, šimtas palapinių, pats ant vienos kojos

3. Be rankų be rankelių, be kirvio be kirvelio - namelius pastato

ĮRAŠYKIME TRŪKSTAMAS RAIDES:

P-NT--A- D-DŽ-A-S------ L-E-U-O- A - M - O

NUDAŽYKIME PAŽYMĖTUS TAŠKELIU LANGELIUS:

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • - • • • • * •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • - • • • • • • •

• • • • - • • •

• • • • • • - • • • ■ •

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

PAJŪRIO GE LB ĖJIMO STOČIŲ 
ATSIRADIMAS

XIX šimtmetyje anglų salos Scilly gyventojai aud
ros metu susirinkę pajūryje melsdavosi:

- Dieve, mes prašome Tavęs ne tai, kad laivai pa
kliuvę į audrą, šėlstant vėjui, jūrų bangose paskęstų, 
bet jeigu Tavo skirta jiems skęsti, tai atvesk juos čia 
į mūsų vargingą pajūrį, - mūsų vargšų pajūrio gyven
tojų gerbūviui.

Pajūrio gyventojai turėjo dar vieną maldą:
- Dieve, laimink mūsų pajūrį.
Panašių maldų turėjo pajūrio gyventojai Prancū

zijoje, vokiečių jūros salose ir kitose vietovėse.
Šimtmečiais paskendusių ar užsėdusių ant seklumų 

laivų krovinius pajūrio gyventojai pasiimdavę sau, ver
tindami tai kaip jūros dovanas vargšams.

Vargingas ir skurdus buvo pajūriškių gyvenimas. 
Pasklidus žiniai - "laivas ant seklumos", visi seni ir 
jauni, vyrai ir moterys, skubėdavo į pajūrį surasti ir 
pasiimti vertingiausius daiktus.

Pamažu atsirado jūrų teisė, kuri saugojo savininkus 
nuo turto žuvimo ir kuri numatė taip pat ir premijas už 
turto išgelbėjimą. Yra vienas įdomus paragrafas, kuris 
suteikia tam tikrų teisių pajūrio gyventojams, būtent: 
"Į išplautą pajūry turtą nuo paskendusių ar užsėdusių ant 
seklumos laivų, pajūrio gyventojai tik tuomet turi nuo
savybės teises,jeigu niekas is’ laivo įgulos neišsigelbėjo."

18 š. brendo nauja idėja apie skęstančių gelbėjimą. 
1786 m. Anglijoje tapo nuleista pirma savanorių gel
bėjimo valtis. 1824 m. įsteigta Europoje pirma skęs
tančių gelbėjimo draugija.

Egzaminai - ne juokas. Bostono jūrų skautų vietininkijos vietininkas 
s. M. Manomaitis egzaminuoja L.Ausiejų.

Pradžioje 19 šimtmečio pirklių korporacija Klai
pėdoje pastatė pirmą Baltijos pajūrio gelbėjimo stotį. 
Gyventojai neturėjo pasitikėjimo naujam reikalui ir 
idėjai , o be to trūko pasišventimo ir lėšų. Ir taip graži 
ir kilni idėja, gimusi mūsų pajūryje,turėjo žūti. Laikas, 
matomai, tai idėjai dar nebuvo atėjęs.

1854 ir 1860 m. įvyko dvi didelės laivų nelaimės 
Siautės jūroje. Atsirado vėl žmonių, kurie iškėlė būti
numą ir reikalą steigti gelbėjimo stotis pajūriuose.

Šiandien Europoje yra 13 valstybių, kurios turi savo 
pajūryje gelbėjimo stotis.

Apie tokių stočių naudą galima įsivaizduoti vien 
tik iš to, kad pav. 1955 m. Vokietijos pajūryje buvo 
išgelbėtos 26 jachtos su 151 sportininku. O kur žvejų 
laivai, prekiniai laivai ir jų įgulos?

Lietuvos pajūryje irgi radosi gelbėjimo stotys tarp 
Nidos ir Nimerzatės. Netekus Klaipėdos prieš karą buvo 
numatyta pastatyti stotis Šventojoje ir Palangoje.

j. v. s. L. Knopfmileris

Jūrų skaučių Vandenių jachtos modelis
1947 mt. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Čikagos jūrų skautai ir skautės suvaidino B. Sruogos "Užgavėnes 
bendrabutyje ties kreivuoju tiltu". Nuotr. L, Knopfmilėrio

Nenuilstantis jūrų skautų veikėjas jur. v.s. 
K.Aglinskas, M.D.

KLAUSIMAI
1. Kaip vadinasi laivo priekis ir galas?
2. Jeigu einant laivui pirmyn pasuksime vairo plokš

tę i kairįjį bortą — kur pasisuks laivo ragas?
3. Jeigu propeleriui sukantis pagal laikrodžio ro

dyklę laivai eis pirmyn — ar tai yra kairysis, ar 
dešinysis propeleris?

4. Kiek stiprumo netenka špleisuota ir sumegzta 
virvė?

5. Einant iš kompaso kurso i tikrą kursą rytų pa
klaida pridedama ar atimama?

ATSAKYMAI
1. Laivo priekis vadinasi ragas (vok. bug, angį, 

bow). Laivo galas vadinasi durkis (vok. heck, 
angį, stern).

2. Į kairę.
3. Dešinysis, propeleris.
4. Špleisuota virvė susilpnėja 5 -10%, o sumegzta 

40-50%.
5. Pridedama.

Jurų Skautų Vietininkija 
Bostone.

Beveik prieš pusmetį grupė 
Bostone ir apylinkėse gyvenančių 
lietuvių nutarė steigti Bostone Jūrų 
Skautų vienetą. Steigiamasis susi
rinkimas, sušauktas 1961 m. spalių 
mėnesį, įsteigė "Nemuno" Jūrų Skau
tų vienetą ir paprašė L. S. Brolijos 
VS šį vienetą patvirtinti. Buvo su
registruoti 42 visokio amžiaus jūrų 
skautai kandidatai, o vienetui va
dovauti pakviestas s. Myk. Manomai- 
tis. Jo vadijon įėjo ps. St. Baltušis, 
ps. J. Vaičjurgis, s. v. v.si. P. Jan
čiauskas ir kiti. Tėvų Komiteto, pa
sivadinusio "Nemuno" Uosto Direk
cija, pirm. Ignas Vileniškis leido 
įsisteigusiam j. skautų vienetui ir 
skautų tėvams, nemokamai naudo
tis jo vasarviete, esančia Pembroke, 
Mass, prie gražaus Old Ham ežero. 
Steigiamajame susirinkime buvo 
sudėta $142.- reikmenims įsigyti; 
po to sekė kitos stambios aukos. Dar 
belaukiant pripažinimo, vienetas 
jau turėjo įsigijęs 2 motorinius pas
tatus, sudedamą baidarę, sudėtingą 
Morzės aparatą, rotatorių ir daugybę 
kitų skautiškų reikmenų.

Direkcijos pirm. I.Vileniškio ir 

ps. J. Vaičjurgio pastangomis gauta 
iš Pembroke miestelio valdybos ne
mokamai naudotis graži, apie 8 ak
rų ploto sala. Sala apaugusi me
džiais, sausa, tinkama iškyloms ir 
stovyklavimui.

Sausio 21 dieną L. S. Brolijos 
Vadija pripažino naujai įsisteigusį 
jūrų skautų vienetą ir leido jam 
veikti Vietininkijos teisėmis. Po 
metų, jei vienetas padidės narių 
skaičiumi, jam bus suteiktos tunto 
teisės. Vietininkijai patarta pasi
rinkti kitą vardą, nes "Nemuno” 
vardu jau esąs kitas vienetas.

Šiuo metu Vietininkiją sudaro
1. Jūrų jaunių laivas "Nevėžis" 

iš dviejų valčių: "Pelikano"ir "Žu
vėdros". Laivininkas - v. si. Augir- 
das Manomaitis. "Pelikano" valti
ninkas - si. V. Adomavičius, vair. - 
A. Utenis. "Žuvėdros" valt. - Lin. 
Ausiejus, vair. - V. Eitas. Laivo 
įgulą sudaro 12 jūrų jaunių.

2. Jūrų skautų laivas "Narutis" 
iš dviejų valčių: "Ryklio" ir "Un
gurio". Laivininkas - si. E. Eitas. 
"Ryklio" valt. - si. R. Manomaitis, 
vair. - psl‘. D. Jančiauskas, "Ungu
rio” valt. - v. si. G. Čepas, vair. - 
L. Eitas. Laivo įgulą sudaro 19 jūrų 
skautų

3. "Nidos" jūrų budžių vienetas. 

Įgulos vadas - s. v. v. si. P. Jančaus- 
kas, jo pavad. psl. K.Gruzdas. Viso 
įguloje 13 j.budžių ir kand.

4. " Liet. Dainiaus Maironio" 
budžių vienetas. Įgulos vadas - ps.
S. Baltušis, jo pavad. - s. v. v.si. A. 
Ščiuka. Įguloje 8 j.budžiai ir kan
didatai.

Vietininkijos Vadiją sudaro: 
Vietininkas - s. Mykolas Manomai
tis, pavaduotojas - ps. Stasys Baltu
šis, adjutantas - valt. Vytautas Jur- 
gėla, ryšininkas su BSA - v.s.dr. Vyt. 
Čepas, spaudos ir informacijos sky
rius - s. v. v. si. Povilas Jančauskas, 
ūkio ir tiekimo skyrius - si. Edvardas 
Eitas, "Bangos" biuletenio redak
torius - ps. Juozas Vaičjurgis, "Ban
gos" administratorius - j. b. kand. 
Teofas Janukėnas, dvasios vadas ka
talikams - dar nepasirinktas, dvasios 
vadas evangelikams - dar nepasirink
tas, laivininkai ir įgulų vadai pa
minėti prie vienetų.

Šiuo metu Vietininkijoje įre
gistruoti 57 aktyvūs jūrų jauniai, jū
rų skautai, j.budžiai ir skautininkai.

Šalia Vietininkijos, glaudžiame 
sąryšyje su Vietininkijos Vadija, 
veikia "Nemuno” Uosto Direkcija, 
kurios pirm, yra Ignas Vileniškis, 
sekr. Leonas Lendraitis, ižd. Petras 
Ausiejus, vice-pirm. Antanas Mat-
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joška ir ūkio skyriaus ved. Edvardas 
Bajerčius.

Revizijos Komisiją sudaro K. 
Adomavičius, K. Ulevičius irB.Ute- 
nis.

Direkcijos tikslas yra sudaryti 
lėšų, rūpintis transporto priemonė
mis ir sekti jūrų skautų ir jų vadovų 
veiklą.

Per palyginamai trumpą laiką 
Vietininkijoje labai daug nuveikta. 
Ne tik išeita teoretinės jūrinės prog
ramos, bet ir pakartota sausumos 
skautų patyrimų laipsnių programos . 
Turėta keletą iškylų į salą ir "Ne
muno" uostą. Vyresnieji vadovai 
lanko amerikiečių rengiamus gelbė
tojams, navigatoriams ir kitoms 
pareigoms.

Sausio 20 dieną dalyvauta ame
rikiečių "Scouting in Action" paro
doje ir laimėta pirma vieta, nau
dojant pačių pasidarytą Morzės apa
ratą ir medžio drožiniais.

Vasario 25 dieną Vietininkijos 
Jūrų skautai buvo pakviesti į kai
myninį Norwood miestelį atlikti 
meninės dalies Vasario 16 d. minė
jime.

Kovo 9-11 dienos buvo labai 
svarbios jaunai Bostono Jūrų Skautų 
Vietininkijos skautams. Atvykę iš 
Čikagos Jūrų Skautų Skyriaus Vedė
jas j. s. Edm. Vengianskas ir j.s. A. 
Levanas pravedė jūrų jauniams, jūrų 
skautams ir jų vadovams kursus.

Štai keletas svarbesnių momentų 
iš kursų eigos.

Naktį iš kovo 10 į 11-tą, lygiai 
12 vai. nakties, pagal jūrų budžių 
tradicijas, prie Atlanto kranto jūrų 
budžio įžodį davė v.s. dr. V.Čepas, 
s. M. Manomaitis, ps. S. Baltušis, ps. 
J. Vaičjurgis, s. v. v. si. P. Jančauskas , 
valt.V.Jurgėla, si.E.Eitas ir psl. K. 
Gruzdas.

Kovo 11 dieną iš ryto visi jūrų 
skautai ir jų vadovai uniformuoti da
lyvavo pamaldose, po to sekė eg
zaminai iš jūrų jaunių ir jūrų skautų 
programų. Egzaminus išlaikė nema
žas skaičius jūrų skautų.

Pietų pertraukos metu visi jū
reiviai organizuotai aplankėme 
Baltijos Tunto sesių surengtą Kaziu
ko mugę.

2 v.po pietų iškilminga sueiga. 
Pasigirdus švilpukui, išsirikiavo 57 
uniformuoti įvairaus amžiaus ir 
laipsnių jūrų skautai. Vėliavas įneša 
specialiom uniformom pasipuošę jū
rų budžiai - kandidatai. Sugiedami 
Amerikos ir Lietuvos himnai, kun. 
J. Žuromskis sukalba maldą.

10 jūrų jaunių ir 27 jūrų skautai 
duoda įžodį. Kaklaraiščius užriša 
j.s. E. Vengianskas, pirma juos pa
vilgęs į kriauklėje atneštą Atlanto 
vandenį. Gerojo darbelio ir Tėvynės 
mazgelius užmezga kun.J. Žuromskis 
ir v. s. L.Čepienė.

Įžodį davė budžiai, jūrų skau
tai ir j. jauniai gauna ženklelius,ku
riuos atvežė svečiai iš Čikagos. Juos 
prisegė j.skautininkai Vengianskas, 
Levanas ir Petniūnas iš Hartfordo.

Po to iš publikos pakviečiami 
9 asmenys ir jiems prisegami jūrų 
skautų rėmėjo ženkleliai. Ženkle
lius gavo skautų Tėvų Kom-to pirm- 
kas Eug.Manomaitis, VI. Mickūnas, 
St. Vaičienė, E. Bajerčius, L. Lend- 
raitis, K. Ulevičius, A. Andrulionis, 
B. Kovas ir tuo metu ligoninėje gu
lėjęs "Nemuno" Uosto Direkcijos 
pirm; I. Vileniškis.

Įžodį davusius pasveikino j. s. 
E. Vengianskas ir kun. J. Žuromskis.

Svečiai, skautai ir jų tėveliai 
paprašomi persikelti kiton salėn, 
kur jų laukė bendros vaišės, "Nemu
no" Uosto Direkcijos ir skautų ma
myčių surengtos. Pasidalinta min
timis, pasikeista dovanomis ir nė 
nepajutome, kai atėjo laikas mūsų 
mieliems svečiams skristi atgal vė- 
juoton Čikagon.

Garbės sargybos išlydėti svečiai 
išvyko, o mes, sustiprėję jūreiviš
komis žiniomis, drąsiai žiūrime į 
rytojų ir su dar didesniu pasiryžimu 
žengsime jūreivio keliu ir dirbsime 
mūsų brangios Tėvynės labui.

Kovo 24-tos rytą Bostono Jūrų 
Budžių "Nidos" įgulos dalis, vado
vaujant j. b. psl. K. Grūzdui, anksti 
rytą dviem auto mašinom pasileido 
New Hamshire link. Jų užsibrėžtas 
tikslas - dalyvauti Pease Oro laivy

jūr. s. E. Vengianskas kalba Bostono jūrų jauniams.

no bazės rengiamoje ištvermės sto
vykloje (survival camp).

Oro bazę pasiekė 9:30 ryto. Ka
riškas autobusas nuvežė visus į miš
ką ir paleido. Iš čia reikėjo apie 
mylią keliauti iki tos vietos, kur 
turės naktį praleisti. Miške sniego 
dar apie 2 pėdas, tik kur saulės 
pusėje jo jau mažai belikę.

Pasiskirstę poromis, vyrukai 
ėmė rengti vietą nakvynei. Prasi- 
kasę sniegą pasistatė palapines , 
ant žemės prisiklojo skujų, prasi
mynė takus nuo palapinės iki pala
pinės. Taip jiems beplušant, atva
žiavo sunkvežimis ir išdalino maisto 
normas. Gaila, kad produktai bu
vo 1957 metų pakavimo ir maža kas 
betiko vartojimui.

Taip tik kavos išgėrė ir šiek 
tiek pabuvę prie laužo, mūsų bu
džiai sulindo į maišus. Nežinia, ar 
pasikeitusi aplinka, ar tušti pilvai 
nedavė miegoti, bet mūsų vyrai dar 
ilgai po tylos ženklo šnabždėjo pa
lapinėse. Tik nuovargiui paėmus vir
šų įsiviešpatavo tyla, girdėjosi žings
niai vadovo, paskutinį kartą tikri
nančio palapines. Pagaliau ir jis pats 
įlindo į maišą tarp palapinių.

Kitą rytą visi sukilo 6 valandą , 
susikūrė laužą, išsidžiovino šlapius 
rūbus, tik valgyti nebuvo ko. Teko 
ir vėl tenkintis kava. Nužygiavus 
gerą pusmylį, atvažiavo autobusas 
ir nuvežė į pamaldas. Po pamaldų 
buvo leista apžiūrėti bazę, lėktuvus 
ir kitus įrengimus.

Pabaigai - karališki pietūs ka
rininkų valgykloje, kur už 450 al
kani skautai pasisotino už abi dienas.

Pagaliau nebuvo jau taip sunku 
tą porą dienų ištverti be mamyčių 
globos! P. J.
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LSB ANGLIJOS 
VIETININKIJA

* LSB Anglijos Vietininkuos V-ko 
ps. Br. Zinkans pranešimu, Manches- 
teryje įsisteigė mišri "Maironio ’ 
vardo draugovė. Draugovei vadovau
ja s. v. si. Antanas Jakimavičius. 
"Maironio” d-vės dvasios vadovu su
tiko būti kun. Kamaitis. Draugovės 
tėvų komitetą sudaro ponios K. Pil
kauskienė, J.Kontrimienė bei ponai 
S. Kaniauskas, pirm., V. Jakubaitis 
ir A. Padvoilskis. Draugovės sueigos 
pravedamos Lietuvių Klube.,
* Š.m.kovo mėn. 10 d. L. S. B. Ang
lijos Vietininki'jos vadovai turėjo 
suvažiavimą Stoke-on-Trent mieste , 
kur posėdyje aptarti einamieji Vie- 
tinirtkijos reikalai bei nustatytos 
gairės tolimesnei veiklai. Be to, bu
vo nutarta skautų-vyčių savaitgalio 
stovyklą ir skiltininkų kursus praves
ti 1961 metų stovyklos stovyklavie
tėje, laiką iš anksto nustačius. Taip 
pat buvo nutarta kaip galimai grei
čiau išrinkti iš skautų 1962 metų na
rio mokestį.
* Pasirodė naujas Anglijos Rajono 
skautų ir skaučių leidinio "Budėki
me" numeris. Sį leidinį redaguoja 
vyr.sk. v.si. D. Sadūnaitė-Sealey, o 
administruoja ps. Br. Zinkus.
* L. S. B. Anglijos Vietininkijos Vie
tininkas ps. Br.Zinkus įsigijo Angli
jos Skautų Sąjungos skautininko 
"warrant". Brolis ps. Br. Zinkus yra 
pirmas lietuvis skautininkas, gavęs 
anglų skautų laipsnį.

ATLANTO RAJONAS

Skautų-Skaučių iškilmės 
New - Havene

Po poros metų pertraukos New 
Havene atsikūrė skaučių ir skautų 
vienetai, sutraukdami gražų skaičių 
jaunimo. Balandžio 14 d. New Ha- 

veno lietuvių Parapijos salė buvo 
prikimšta skaučių, skautų, skauti
ninkų, tėvelių bei visuomenės, susi
rinkusios net iš Hartfordo, New Bri- 
taino, Waterburio, Bridgeporto ir 
New Haveno. Iškilmingai sueigai 
susirikiavo virš 150’skautų-čių. Tai 
gražus būrys uniformuoto ir tvarkin
go jaunimo. Vadeivos ps. Elė Ba
nevičienė ir s. V. Pileika priėmė ra
portus ir pasveikino susirinkusius 
skautiškais šūkiais. Visa- eilė New 
Haveno jaunesniųjų, dalyvaujant jų 
tėveliams, davė vilkiuko ir paukš
tytės įžodžius.Kun.V.Cukuras trum
poje savo kalboje paminėjo skautų 
Patroną Šv. Jurgį ir iškėlė jo reikšmę 
lietuviškam jaunimui. Iškilminga su
eiga buvo baigta Amerikos ir Lie
tuvos Himnais. Po skanių vaišių, 
kurias taip tvarkingai parengė New 
Haveno mamytės, sekė laužas. Čia 
pasipylė skautiškos, lietuviškos dai
nos, įtraukusios visus susirinkusius, 
skautus ir tėvelius. Skautiškasis jau
nimas gerai parengtais pasirodymais 
rodė savo artistinius gabumus. Lau
žą vedė s. Raškys ir si. Marijošiūtė. 
Tai buvo miela ir atmintina šventė, 
sujungusi jaunąją ir vyresniąją kar
tą. Didžiausia padėka priklauso skau
čių vadovėms Zemliauskienei, Šal - 
tenytei, skautų - Šilkui, Jonynui ir 
kt. Belieka tiems kilniems vado
vams, kurie pasiryžo auklėti jau
nimą per lietuvišką skautiją, pa
linkėti ištvermės ir sėkmės.

Providenco paukštytės 
kuriasi

Pradėta Atlanto Seserijos Rajone 
akcija nešti lietuvišką skautybę kiek
vienai mergaitei, rado atgarsio ir 
Providence, R. 1. Gegužės 6 d. 6 
Providence paukštytės pasipuošė rau
donais kaklaraiščiais. Sueigoje da
lyvavo vadeivė ps. E. Banevičienė, 
kuri vadovėms ps. A.Cekienei ir v.si. 
Paulauskienei išreiškė padėką už 
darbą ir pakvietė tėvelius talkinin
kauti šiame lietuviškame darbe. 

RAJONO SKAUČILĮ STOVYKLA įvyks 
rugp.25 - rugsėjo 3 d. d. Stovyklos 
viršininke paskirta ps. Irena Treinie- 
nė. Paukštyčių pastovyklei vadovaus 
ps. B. Šimanskienė. E. B.

Šv. Jurgio Diena Mindaugo 
Draugovėje

Kennebunkport, Maine
Kadangi šįmet mokiniai po 

atostogų susirinko kiek vėliau į gim
naziją, tai ir Šv. Jurgio šventę teko 
kiek vėliau švęsti, būtent, balan
džio 29 dieną. IŠ pat ryto iškilmin
gas pamaldas celebravo pats Tėvų 
Pranciškonų Provincijolas Tėv. Jurgis 
Gailiušis, kuris savo centrinę įstaigą 
turi prie gimnazijos, ir todėl gim
nazija yra jo tiesioginėje žinioje. 
Ypatingai jautrų skautams pamokslą 
pasakė Tėvas Juvenalis Liauba. Po
piet draugininkas Dangerutis Aukš
tikalnis sušaukė visą draugovę iš
kilmingai sueigai. Po atitinkamų 
raportų, vėliavų įnešimo, Tautos 
himno ir maldos buvo perskaityti 
įsakymai, liečią eilę draugovės skau
tų ir patį vyriausią gimnazijos rek
torių, kuris už nuolatinę skautų pa
ramą bei globą buvo apdovanotas 
ordinu "Už Nuopelnus". 8 skautai, 
sėkmingai išlaikę egzaminus, davė 
įžodį. 2 skiltininkai už stropų darbo 
atlikimą bei ryžtingumą buvo apdo
vanoti "Pažangumo" žymeniu. Pir
mą kartą atvykęs pas mindaugiečius 
poetas s. Faustas Kirša labai nuošir
džią kalbą pasakė tiek skautams, 
tiek visiems susirinkusiems svečiams 
apie šventą Jurgį ir riteriškumą. 
Draugovės adjutantas Vaidotas Va- 
kauza skaitė savo rašinį "Šv.Jurgis 
- skautų idealas". Fausto Kiršos "Pa
vasarį" deklamavo G.Miceika, o R. 
Gudinskas, L.Andriekaus "Dainą". St. 
Rastonis skambino Šopeno valsą, 
Op. 64, o J. Petraitis grojo akordeo
nu. Gimnazijos choras padainavo 
6 dainas. Šventę baigėme sugiedo
dami "Marija, Marija".

Kęstutis Mačiulaitis
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VIDURIO RAJONAS - JAV

Motinos Diena Cleveland©

Skautiškoje Šeimoje

"Tau, Mamyte, mūsų meilė, 
padėka ir pagarba". Tai žodžiai, ku
rie buvo įrašyti Šv. Jurgio parapi
jos - salės priekyje, minint' motinos 
dieną pirmąjį gegužės sekmadienį.

Po salę sklido muzikos garsai. 
Trys eilės per visą salą baltai pa
dengtų stalų, papuoštų gėlėmis, lau
kė svečių.

Kai susirinko svečiai, visi buvo 
pakviesti sėsti prie stalų. Ponas B. 
Auginąs pravedė programą. Pir
miausia R. Jokubaitytė padeklama
vo motinos dienai skirtą eilėraštį ir 
po jo skautės išdalino visoms ma
mytėms gražiai surištas gėles, ku
rias jų vaikai turėjo prisegti.

Po fil. sk. R. Šilbajorio įdomaus 
pašnekesio, raginančio vaikus iš tė
vų geriau pažinti, suprasti Lietuvą ir 
nuoširdžiau pagerbti savo motiną, 
kun. P. Dziegoraičiui sukalbėjus 
maldą, visi pradėjo vaišintis.

Užkandžiaujant pasigirdo gra
žaus menueto muzikos garsai ir dvi 
skautės, J., Balašaitytė ir D. Piktur- 
naitė, pasipuošusios labai gražiais 
tų laikų drabužiais pašoko roman
tišką šokį. Jas paruošė p. Jurgis Veitas.

Ponios Giedraitienės globoja
mas vilkiukų būrelis gražiai pasiro
dė, padeklamuodamas porą eilė
raščių. Andrius Raulinaitis paskam
bino "Vilkiukų maršą". I. Stasaitė 
ir vilkiukas Gatautis padeklamavo 
po eilėraštį. P. Pšemeneckienės glo
bojamo būrelio nariai padainavo 
"Motulė mane barė".

Dar reikėtų paminėti, kad ir 
visi svečiai prisidėjo prie programos 
atlikimo, nes jai vykstant, tarpuose 
buvo pravestos visų bendros dainos.

Buvo graži šventė, pilna iškil
mingos nuotaikos. Graži dar ir tuo , 
kad šiais metais trys vienetai, dar
niai bendradarbiaudami, ruošė šią 
šventę. Tie vienetai buvo: "Neringos 
skaučių tuntas, "Pilėnų" skautų tun
tas ir Akademinis Skautų Sąjūdis Cle- 
velande.

Pasibaigus programai, vienetų 
vadovai - tuntininkė ps. A. Balašaitie- 
nė, tuntininkas v. s. P. Karalius ir fil. 
A. Giedraitis tarė sveikinimo ir pa
dėkos žodžius.

Suskambėjus muzikai, visi sve

čiai darilgokai šnekučiavosi ir džiau
gėsi, praleidę sekmadienio popietę 
gražioje skautiškos šeimos šventėje.

M.K.

"Kernavės" Menėse

METINE "KERNAVĖS” TUNTO 
SUEIGA įvyko 1961 m. spalių mėn. 
15 d. Jaunimo Centro patalpose. 
Kuklus būrelis negalėjusių stovyk
lauti skaučių pasitiko sugrįžtančias 
stovyklautojas, kurias parvedė sto
vyklos komendante v.sk. si. Ramunė 
Jurkūnaitė. Abi "Gilšės" stovyklos 
viršininkės s.K.Kuraitytė ir s.L.Lu- 
neckienė įteikė tuntinirikei v. s. H. 
Plaušinaitienei skydą su įrašu "Gil
šės stovykla 1961". Sis skydas per 
visą stovyklavimo laiką puošė Ker
ną viečių stovyklos vartus. Taip pat 
sugrįžo iš aukšto ąžuolo stovyklą 
saugojęs "gerasis aitvaras". Jo žilą 
barzdą vėl matysime šios vasaros 
stovykloje.

Po vėliavų įnešimo sekė tunto 
įsakymai, kuriuos skaitė tunto ad
jutante s. V. Aleknavičienė.

Į vyresniškumo laipsnius buvo 
pakeltos sekančios sesės: į paskil- 
tininkės laipsnį - Živilė Paleliūnai- 
tė, Gražina Kremerytė, Violeta 
Bfiedytė, Dalia Šimkutė, Dalia Bar- 
mutė, Ramunė Krosniūnaitė. Į skil- 
tininkės laipsnį pakeltos Dalia Rek- 
lytė, Aldona Tamošiūnaitė, Dalia 
Tilindytė, Dalia Kremerytė. Į vy
resnės skiltininkės laipsnį pakeltos 
Daiva Rūkaitė ir Danutė Mockutė. 
Vėliavos žymeniu apdovanota Rita 
Baranauskaitė.

Stovyklinį konkursą laimėjo "Pe
lėdų" skiltis.

Užbaigtas tunto tarpskiltinis 
konkursas.Pirmą vietą laimėjo jaun. 
skaučių "Dubysos" dr-vės "Saulučių" 
būrelis, surinkęs 685 taškus. Antrą 
vietą skaučių kandidačių "Lakštin
galų" skiltis, surinkusi 450 taškų, ir 
trečią vietą vėl jaun. skaučių "Du
bysos" dr-vės "Žibučių" būrelis - 
425 taška i.

Konkurso laimėtojoms "Saulu
čių" būreliui buvo įteikta garbės 
gairelė.

Įsakymais pravestas pareigų pa
keitimas - jaun. skaučių "Dubysos" 
dr-vės draugininkės pareigas, pasi
traukus s. Sof. Jelionienei, perima 
ps. Nijolė Užubalienė.

Toliau skaitomi vyriausios skau- 

tininkės įsakymai, kuriais tunto va
dovės sesės Vanda Aleknavičienė, 
Joana Krutulienė ir Laima Lunec- 
kienė pakeliamos į skautininkės 
laipsnį, o s. Kazė Kuraitytė apdo
vanojama žymeniu "Už Nuopelnus".

Seka pasikeitimai tunto viršū
nėje. Iš tuntininkės pareigų pasi
traukia v. s. Halina Plaušinaitienė, 
šauniai "Kernavei" vadovavusi nuo 
pat šio tunto įsikūrimo, o naująja 
"Kernavės" tuntininkė skiriama s. 
Laima Luneckienė.

Suskamba retai girdimas Pir- 
mijos įsakymas, kuriuo v.sk.si. Dai
va Luneckaitė, už išgelbėjimą skęs
tančio gyvybės apdovanota "Gyvy
bės Gelbėjimo" ordenu.

Po įsakymų, buvusiai tuntinin- 
kei v.s. H. Plaušinaitienei kiekviena 
draugovė įteikė po chrizantemą, o 
tuntas gražų tautine juosta papuoštą 
albumą. Gi paskutinioji dovana buvo 
tikrai simboliška. Sesei Plaušinai
tienei, perėmus "Kernavės" tunto 
tuntininkės pareigas, jai buvo dova
noti iš Lietuvos atvežti gintarų ka
roliai, o iŠ tuntininkės pareigų pa
sitraukiant, ant kaklo užkabino iš 
Lietuvos atsiųstų džiovintų baravykų 
virtiną su liepos medžio sagtimi, 
ant kurios buvo įrašas "Garbės skilti- 
ninkė". Ta proga buvo perskaitytas 
"Apdovanojimo Aktas" ir pažymėta , 
kad tą laipsnį jai suteikia "Kerna
vės bajorų šimtinė".

Naujajai tuntinirikei s. L. Lu- 
neckienei buvo įteikta drožinėta 
medžio dėžutė - "Kernavės" krai
čio skrynia, kad ir toliau būtų krau
namas lietuviškumo kraitis.

Po šių jautrių ceremonijų sekė 
jaunesniųjų skaučių įžodis. "Šešu
pės" dr-vės vienuolika mažų paukš
tyčių pasižadėjo būti geromis skau
tėmis. Raudonus kaklaraiščius joms 
užrišo v.s. H. Plaušinaitienė, gerojo 
darbelio mazgelį "Šešupės" dr-vės 
draugininke vyr.sk. Birutė Bulotaitė , 
o Tėvynės ilgesio mazgelį - kiek
vienos skautukės mamytė.

Sveikinimo žodį tarė atsilan
kiusi "Aušros Vartų" tunto tuntininkė 
s. J. Bobinienė ir"Baltijos Jūros" tunto 
tuntininkas j.s. A. Butkevičius.

Stovyklos laužavedė Rita Bara
nauskaitė pravedė stovyklinę dainą. 
Buvo parodytas filmas iš IV-tosios 
Tautinės Stovyklos dienų ir "Gilšės" 
stovyklos. Mintimis vėl grįžome at
gal į gerai pažįstamus stovyklavie
tės takus ir Širdyse pakilo malonių 
prisiminimų šiluma.

Sueiga buvo baigta daina "Lau-
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žai liepsnoja vakaruos".
Prie salės įėjimo buvo sudėti 

premijuoti konkurso darbai - rinki
nėliai: Lietuvišku, vaizdų albumai, 
tautinių raštų rinkiniai, lentutės su 
mazgais, ir iliustruotos pasakos bei 
dainų sąsiuviniai.

"ŽIVILIEČIU" DEŠIMTMETIS. 
1961 m. lapkričio 12 d. Jaunimo 
Centro patalpose įvyko iškilminga 
"Živilės" I ir "Živilės II" draugovės 
sueiga skautiškos veiklos dešimtme
čiui paminėti:

Prieš dešimt metų buvo įkurta 
"Živilės" draugovė, kuri vėliau su
darė "Kernavės" tunto branduolį, 
kuris išaugo į "Živilės" I-mą ir "Ži
vilės" II-rą draugoves.To paties var
do paskyrimas dviem draugovėm 
turi labai malonią priežastį. Skau
tės, sudariusios "Živilės" draugovę, 
mielai dirbo skautišką darbą su to
kia didele meile, kad po kurio lai
ko, iš jos sudarant dvi draugoves, 
sesės nenorėjo atsisakyti atsiekto 
garbingo živiliečių vardo. Tuo būdu 
ir antroji draugovė tapo pavadinta 
"Živilės" II-rosios vardu.

"Živilės" I-majai vadovauja 
v.sk. v. si. Jūratė Izokaitytė, o "Ži
vilės" II-jai - s. Joana Krutulienė. 
Skaučių skaičius draugovėse smar
kiai didėja, ne vien priaugančiomis 
paukštytėmis, bet ir naujai priside
dančiomis skautėmis.

Į iškilmingą dešimtmečio mi
nėjimą buvo pakviesta "Kernavės" 
tunto vadija ir įžodį duodančių skau
čių motinos.

Sueiga pradėta vėliavų įnešimu 
ir Lietuvos Himnu, po kurio sekė 
draugininkių ir tuntininkės įsaky
mai. Įžodį davė sesės: Irena Blekytė, 
Gina Luneckaitė, Birutė Petrauskai
tė, Jolanta Rašlavičiūtė, Kristina 
Ruikytė, Virginija Strasevičiūtė ir 
Jovita Normantaitė.

Naujus geltonus kaklaraiščius 
užrišo "Živilės" draugovių krikšto 
motina v.s. H. Plaušinaitienė, gero 
darbelio mazgus draugininkės, o 
Tėvynės ilgesio mazgelius užrišti 
buvo pakviestos mamytės.

Živilietes trumpai sveikino v.s. 
H. Plaušinaitienė ir "Kernavės" tun
to tuntininkė, s. L. Luneckienė. Po 
jų kalbėjo "Živilės" II draugininke 
s. J.Krutulienė.

Visos viešnios ir įžodį davusios 
skautės buvo apdovanotos geltonomis 
rožėmis, kurios drauge su rūtų ša
kelėmis raudonu kaspinėliu sudarė 
mūsų tautines spalvas.

Po oficialiosios dalies visos Ži- 
vilietės susibūrė prie stalo, ant ku
rio stovėjo didžiulis tortas su dešim
čia degančių žvakučių. Visos kartu 
linkėjo geros kloties ateityje, visos 
kartu užpūtė žvakutes.

"Lapių" ir "Žuvėdrų"skiltys at
liko meninę programą.

Tunto vadovės, motinos ir visos 
skautės buvo pavaišintos skania ka
vute, tortu ir pyragaičiais, kuriuos 
padovanojo neseniai iš "Živilės" II 
draugovės išaugusios "Gilandos"' bū
relio vyresnės skautės.

Jauki nuotaika gaubė visas ir 
išsiliejo skautiškomis ir patrijotinė- 
mis dainomis. Greitai ratelio vi
duryje atsirado amžina energija 
trykštanti s.K.Kuraitytė ir prasidėjo 
žaidimai su dainomis.

Sueiga buvo baigta daina "Lau
žai liepsnoja vakaruos". Skautės 
išsiskirstė pasiryžusios vis daugiau 
augti lietuviškoje, skautiškoje dva
sioje.

* SKAUTORAMA Čikagoje įvyko 
1961 m. gruodžio mėn. 10 d. Skau- 
toramos atidarymui kernavietės su
vaidino s.Vandos Aleknavičienės pa
ruoštą veikalą "Kernavės Prisimi
nimai". Techniškus darbus atliko s. 
K.Kuraitytė.

Tautiniuose rūbuose kilo kalnų 
dvasios, įspūdingai atrodė vaidilutės 
su žibintais rankose ir žalių rūtų 
vainikėliais ant galvų. "Kernavės 
Prisiminimai" buvo vienas iš stip
riausių pasirodymų skautoramoje.

* GERIAUSIAS DARBO PLANAS L. S. 
Seserijos vadijai pristatytas "Ker
navės" tunto 1961 - 1962 m. dar
bo planas, kuris buvo pripažintas 
geriausiu ir pirmoje vietoje patal
pintas L. S. Seserijos Vadijos leidžia
moje "Gabijoje". Sį metinį darbo 
planą paruošė s. Laima Luneckienė.

Kernavės Birutė

Šiuo pranešame Jums, kad LSB Vadija savo posėdyje š.m. balan
džio mėn. 6 d. nutarė: "skirti dvi premijas kiekvienais metais, 
pradedant 1961, knygų formoje dviems gerinusiems "Skautų Aido" ko
respondentams. Premijos skiriamos metų gals, vertinant aprašymus 
ir nuotraukas iš vienetų veiklos metu bėgyje. Pirmos premijos 
vertė iki $15.00, antros premijos vertė iki $10.00. Premijuotiems 
dovanas įteikia LSB^VS. Kandidatų, kvalifikacijas nustato "Skautų 
Aido" redakcija, o šis reikalo administravimas pavedamas "Skautų 
Aido" administratoriui."

LSB ’’AUŠROS" TUNTAS
VOKIETIJA

* LSB "Aušros" Tunto skautai sten
giasi įvykdyti jų užplanuotus užsi
mojimus 1962 metams. Galvojama 
turėti kartu su amerikiečiais skau
tais V. Vokietijoje vasaros stovyklą. 
Stengiamasi į stovyklą pritraukti ir 
tuos lietuvius skautus, kurie nebe
lanko Vasario 16 - tos Gimnazijos, 
o gyvena kitose V. Vokietijos vie
tovėse. Vėliau reprezentacinė LSB 
"Aušros" Tunto skiltis turėtų daly
vauti BDP (vokiečių Bund Deutscher 
Pfadfinder) sąjunginėje stovykloje 
netoli Kiel miesto nuo 1962. VII. 27 d. 
iki 1962. VIII. 6 d. Taip pat norima 
įvykdyti reprezentacinį žygį į Skan
dinavijos kraštus.

* Vasario 16-ją Gimnaziją prieš 
kelis metus baigęs LSB "Aušros" Tun
to skautas s. v. v. si. Vilius Lenertas 
sėkmingai baigė savo studijas Heidel
bergo universitete ir įsigijo chemi
jos inžinieriaus diplomą. Nuo 1962 
metų Kovo mėn. brolis Vilius pra
dėjo dėstyti matematiką Vasario 
16-šios Gimnazijoj, bet kartu toliau 
studijuos Heidelberge, kad įsigytų 
daktaratą. S. v. v.si. Vilius Lenertas 
ateina į talką ilgamečiam LSB "Auš
ros" tunto tuntininkui s. T. Gailiui, 
tuo, sustiprindamas šį mūsų tvirtovinį 
tuntą.

* Lietuvių Vasario 16 gimnaziją 
baigė LSB "Aušros" tunto adjutantas 
s. v. v.si. Bronius ČepUlevičius.

PREMIJOS GERIAUSIEMS
KORESPONDENTAMS 1

Skaityk apačioje LS 
Brolijos VS pranešimą.!
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KANADOS RAJONAS
Niagaros Pusiasalis

"Žalgirio” Vietin. Skautų va
dovai, dirbdami sunkiose sąlygose, 
nenusimena, nes turi gausų rėmėjų 
būrelį su energinga valdyba.

Skautų veiklą remia aukomis' ir 
darbu visi, kuriems širdyje lietuvis 
skautas-ė, jų vadovas-vė, liko savi, 
mieli ir gerbiami.

Pusiasalio vėjuose skautai ne
palūžo, dėka rėmėjų, tėvų ir kantrių 
vadovų.

Šiuo metu skautai turi tris tau
tinių šokių grupes: pačių mažųjų, 
vidutinių ir vyresniųjų, kurioms va
dovauja’ taut, šokių vadovė p. Ulbi- 
nienė ir ps. M. Gverzdienė. Šios 
grupės turėjo du pasirodymus šiais 
metais, t.y. Sv. Kazimiero minėji
mo išvakarėse III. 3 d. ir Motinos 
dienos minėjime V. 6 d. St. Catha
rines, Ont.

Šokių repeticijoms ir kt. pasi
ruošimams, rėmėjai nuomoja patal
pas iš savų suaukotų pinigų. Be to , 
veik visi tautiniai rūbai įgyti iš rė
mėjų kasos ir pasiūti p.p.Gudaitienės 
ir Setikienės.

Trys vietininkijos rėmėjai yra 
apdovanoti ordenais už nuopelnus: 
p.p. V. Visockis, J.Deinora ir V. Bie
liūnas.

Jamborės Fondo pažymėjimus 
gavę skautybės rėmėjai "Lituanica" 
klubas ir Bendruomenės vald.,Wel- 
lande, be to "Ramovėnai" iš St. 
Catharines.

Tas parodo, kiek širdies auko
jama lietuviams skautams ir jų rei
kalams.

Šiandien pusiasalio atžalynas 
yra skautų eilėse. Rėmėjų v-ba su
daryta iš visų keturių vietovių. Š.m. 
balandžio mėn. sudaryta - perrinkta 
valdyba, į kurią įeina: iš Niagara 
Falls - p. Gudaitienė, iš St. Catha
rines - p.p. J. Deinora, J. Alonderis 
ir Alb. Panumis (paaukojęs skautams 
37 dol.) iš Welland - p.p. V. Bie
liūnas ir P. Adomynas, iš Port Col- 
borne - p. A. Stankevičius. Revizijos 
komisiją sudarė: p. p. St. Janušonis 
iš Niagara Falls, J.Girevičius iš St. 
Catharines ir K. Stankevičius iš 
Wellando.

Ateinančiais metais "Žalgirie
čiai" iškilmingai minės 10 metų 
Vietininkijos įsikūrimo sukaktį. To
dėl linkėtina vadovams bei rėmė
jams ir toliau nuoširdžiai dirbti,glo
bojant lietuvius skautus, vedant gra
žiu ir garbingu keliu. B. S.

LSB JAMBORĖS FONDĄ PARĖMĖ AUKOMIS:

1. Kredito Koop. "Talka" $10.00 Hamilton, Ont. Suteiktas Gera
dario vardas.

2. Vincas Barvydas 10.00 London, Ont.
3. Povilas Jurgutis 10.00 H tl if

4. Linda Cicėnas 5.00 II II II

5. J. Bazlauskas 2.00 fl tt

6. S. Janavičius 1.00 Toronto, Ont.
7. O. Kudirkienė 1.00 tf ti

8. K. Dalinda 1.00 tf «

9. L.Karbūnas 1.00 •i n

10. G. Narbutienė .50 •f

11. Riškienė 1.00 ii it

12. P. Štuopis 1.00 ” *•

13. A. Medelis 1.00 ii ii

14. J. Račys 2.00 fl ti

15. A. Saikus 2.00 it ii

16. V. Pelėnas 1.00 tf H

17. Pavardė neįskaitoma 1.00 n ii

18. Pavardė neįskaitoma .50 ii ii

19. F.Šarūnas 1.00 ii ii

20. M. Bruzgienė 1.00 Calgary, Alta
21. Leščinskienė 1.00 if it

22. P. V’. Sniečkai 2.00 ft fl

23. P. Gluoksnys 2.00 II fl

24. J. Dubauskas 2.00 fl II

25. R. Dubauskas .50 M fl

26. T. Dubauskas .50 ft fl

27. K. Dubauskas 1.00 lt tl

28. Walter Evans 1.00 It tf

29. Peter Whorsley .50 fl It

30. Cliff Griffin .50 it fl

31. Sapkus 1.00 Edmonton, Alta
32. K. Vaitkūnas 2.00 Coronation, Alta
33. D. Žekonis 1.25 Calgary,
34. J. Balčiūnas 1.25 If if

35. K. Notman .25 if ft

36. A.Dubauskis .50 Lethbridge, "
37. V.Kaluška .25 lt II

38. O. Omen .75 Calgary, "
39. A. Kunigiškis 1.75 Lethbridge,
40. J. Žemaitis .50 li ft

41. A. Larson .50 Calgary, "
42. A. Cherry .25 If If

43. Mrs. Mikulskas .50 Lethbridge, "
44. Mrs. Smeliauskas .50 if ft

45. Mrs. N. Wordi .25 Calgary, "
46. Mr.Kasčiulaitis .50 Drumheller, "
47. Mrs. Babušis 1.50 Calgary, "
48. Mr.P.Statkėnas .25 ft tf

49. L. Rastenis .25 ft tf

50. J. Tamson .25 If II

51. J. Smith 1.00 II If

52. Mr. B. Jauga .50 It fl

53. Mr. B, Babušis .50 II It

54. Mr. J. Bellnet .25 II If

Visiems aukotojams Jamborės Fondo vardu tariu nuoširdžiausią ačiū.
Jūsų aukos padės mūsų skautams skelbti laisvojo pasaulio jaunimui bran

gios tėvynės kančias ir vesti kovą dėl jos laisvės.

V. Gudelis
LSB Jamborės Fondo Įgaliot. Kanadai
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Skautininkų vakarienė.
Balandžio 25 d. Šv. Jurgio pa

rapijos salėje buvo Clevelando New
ton D. Baker (5) distrikto skautų va
dovų metinė vakarienė. Jos pradžio
je maldą sukalbėjo kun. P. Dzego- 
raitis. Vakarienei vadovavo s. Lee 
Leslie, kuris pernai praleido kelias 
dienas lietuvių sk. "Panemunės"sto- 
vykloje prie Pymatuning ež. Daly
vavo arti 200 sk. vadovų-vių, jų 
žmonos ir svečiai. Iš lietuvių buvo 
Pilėnų tunt. v. s. Pr. Karalius, tunto 
tėvų k-to pirm. B. Auginąs, skau- 
tininkai-kės - V.Šenbergas, A. Šen- 
bergienė, V. Kamantas, A. Mulio- 
lis, V. Bacevičius ir kt. 

artėja į 200-sius nepriklausomybės 
metus.

Pagerbimo iškilmėse darbštie- 
siems vienetų vadovams įteiktos 
skautininkų lelijėlės. Tokios teko 
vytautėnų ir kęstutėnų vadovams. 
DLK Vytauto skautų dr-vei už 1961m. 
veiklos plano įvykdymą visu 100 nuo
šimčių įteikta gairė. Tunto ryšinin
kui su N.D. Baker distriktu - s. Vyt. 
Jokūbaičiu įteiktas BSA centrinės 
vadovybės atžymėjimas. Jo pastangų 
dėka taip sklandžiai praėjo ir ši va
karienė.

Naujai įsteigtu Order of Merit 
(nuopelnų ordinu) buvo apdovanotas 
distrikto komisionierius s. L. Leslie ir 
jo ištvermingi talkininkai - s. J. 

laimėjusių šį kartą nebuvo, nes visi 
pabaigai buvo apdalinti saldainiais.

Tėtė Skautas

Elizabeth, N. J.

(atkelta iš priek. virš.)
nėjime dalyvavo mamytės, skautiš
kos šeimos ir svečiai. Iškilmingai 
įneštos abiejų vienetų vėliavos. Mal
dą sukalbėjo vienetų kapelionas kun . 
J. Pragulbickas. Įdomią paskaitą 
"Motina ir pareigos" skaitė VLIKO 
narys p. Vaitiekūnas. Po pasiraitos 
skautai ir skautės padeklamavo, pa
šoko, padainavo, atliko scenos vaiz
delių - pasirodymų. Vyr. skautės

Kun. P. Dzegoraitis kalba maldą sk. vadovų vakarienėje 1962.4.25 
Sv.Jurgio salėje, Clevelande. Salia jo (už mikrofono) s. B. Rėkus.

Nuotr. G.Juškėno

Lietuviai skautų vadovų vakarienėje: s. V. Kamantas, v. s. A.Sen- 
bergįenė, s. V. Bacevičius, v.s. V.Šenbergas ir sk.tėvų k-to pirm. 
B. Auginąs. Nuotr. G.Juškėno

Vakarienės metu meninę dalį 
atliko Mrs. Winifred Hodges (Super
intendent of Culture, Arts & Crafts, 
City of Cleveland), vadovaujamas 
jaunimo būrelis. Programoje buvo 
šokiai, dainos ir instrumentinė mu
zika. Šokėjų tarpe šauniausiai pa
sirodė sesutės Milda ir Rūta Jokubai- 
tytės. Vakarienės pradžioje ir pa
baigoje s. B. Rėkus garsintuvais grojo 
lietuviškas plokšteles, o meninė 
programa dėka jo mikrofono buvo 
puikiausiai girdima visoje salėje. 
Kalbant apie pačią salę - teko nu
girsti iš svečių amerikiečių keletą 
malonių komplimentų dėl jos atnau
jinimo ir pagražinimo.

Vyriausias kalbėtojas buvo iš 
Clevelando skautų Coūncilio- s. Da
le Nolen. Anot jo,per skautybę jau
nuolio būdą auklėjamas rytojui . 
Tas darbas reikalauja daug savano
riško pasišventimo. Taip kitko - to
kio pasišventimo dėka šis kraštas

Wojch ir s. H. Griemer. Vyriausiai 
vakarienės šeimininkei p. Onai Jo- 
kubaitienei ir jos talkininkėms dė
kodamas s. L. Leslie įteikė kuklias 
dovanėles. Tėtė Skautas

* Švento Jurgio dieną Clevelando 
Pilėnų tuntas paminėjo iškyloje, ge
gužės 29 d., Forest Hill parke. Apie 
pasaulio skautų globėją Šv. Jurgį iš
kylautojams trumpai papasakojo 
tunt. v.s. Pr.Karalius.

Iškylon gausiausiai susirinko 
skautiškasis atžalynas - vilkiukai ir 
bebrai. Jiems ir buvo skirti progra
miniai ir sporto žaidimai. DLK Vy
tauto dr-vės skautai talkininkavo 
v.s. Pr.Karaliui, s. V. Jokūbaičiui ir 
vair. H. Pikturnai tuos žaidimus pra
vesti.

Porą valandų praleidę pavasa
rio gamtoje skautai patenkinti su 
tėvais grįžo namo. Varžybas pra- 

sugiedojo keletą giesmių, o jau
nosios paukštytės įteikė savo ma
mytėms dovanėles - pagamintas pa
galvėles su užrašu MAMAI ar MA
MYTEI. Meninei daliai pianinu 
akomponavo p. J.Veblaitis. Pasibai
gus meninei programai, tėvų komi
tetas visus šventės dalyvius pavai
šino.
* Gegužės 19 d. psl. Nerijaus Jarmo 
iniciatyva Vanagų skiltis turėjo iš
vyką į karo aviacijos šventę - dieną . 
Aerodrome skautai turėjo progos ap
žiūrėti įvairius lėktuvus, o po to pa
matyti įdomių figūrinių skridimų 
ore.
* Šv. Jurgio proga s. v. kand. V. Bar- 
tys buvo pakeltas į paskautininkio 
laipsnį.
* Išrinktas naujas skautų tėvų ko
mitetas, į kurį įeina p.A. Bružėnas, 
p. A. Bartienė, p. A. Jarmas, p. K. 
Kaspariūnas ir p. J. Veblaitis. A. B.
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