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Gražioji tėvynė Lietuva.

VYTAUTAS DIDYSIS IR RUGSĖJO 8-OJI

Rugsėjo 8-ji nukelia mus i nuostabius praeities 
laikus, kada Lietuva buvo galinga ir didinga, o 
ją valdė Vytautas Didysis, įžymusis Gediminaitis.

Vytautas paėmė Lietuvą valdyti (1392 m.) labai 
sunkiomis sąlygomis. Lietuva buvo tarpusavio ko
vu nuvarginta, priešą, ypač kryžiuočių, grasoma. Be 
to, per Jogailą Lietuva buvo surišta su Lenkija.

Pradžioje Vytautas daug kariavo, bet tos kovos 
nesiekdavo lietuviškų žemių. Jis neleido lenkų įta
kai įsigalėti ir labai greitai pasidarė tikruoju Lietu
vos valdovu. Lietuvos ir Vytauto galybė dar la
biau augo, kai 1410 m., Vytautui vadovaujant, Lie
tuvos Didž. Kunigaikštystės ir Lenkijos karinės pa
jėgos ties Žalgiriu sumušė Kryžiuočių Ordeną, am
žiną Lietuvos priešą.

Vytautas D. buvo nepaprastai energingas, gyvo 
proto, judraus būdo, geležinės valios, greitai spren
džiąs ir veikiąs gabus politikas ir sumanus valdo
vas. Jo valstybės sienos ėjo nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų. Per 40 jo viešpatavimo metų Lietuva sustip
rėjo viduje, gyventojų gerovė pakilo. O Lietuvos 
valdovui — Vytautui D. lenkėsi rusų kunigaikščiai 
ir totorių chanai. Su juo skaitėsi kitų kraštų valdo
vai. Jogaila ir lenkų ponai tardavosi su Vytautu D. 
įvairiausiais reikalais. Lenkai išrinko Vytautą Jogai
los dukters globėju. Maskvos Didž. Kunigaikščiui, 
Vytauto žentui, mirus, jis tapo jo sūnaus globėju. 
Čekai siūlė Vytautui Čekijos karaliaus vainiką.

Vytautui D. netrūko turto, valdžios ar garbės, 
jam trūko tik karališko vainiko. Vytautas atsisakė 

Tu, Vytaute, didis valdove tėvynės! 
Tu skaidrus dienų milžinų!
Tu, Lietuvai garsų vainiką nupynęs, 
Būk pranašu saulės dienų!

Maironis

Čekijos vainiko. Jis galvojo, kad valdovui dera gau
ti karališką vainiką savam krašte, savo tėvų žemėje. 
Vytautas D. turėjo daug kitų valstybinių rūpesčių, 
ir vainikas neatrodė esminis dalykas, nes nei jis, 
nei Jogaila neturėjo sūnų. Tačiau, kai Jogaila iš 
ketvirtųjų vedybų susilaukė dviejų sūnų, Vytautui 
parūpo apsaugoti Lietuvą ateičiai.

Vytautas Didysis.
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Rytų Europos politikai aptarti, 1429 m. buvo su
kviestas valdovų suvažiavimas Vytauto D. pilyje, 
Lucke. Čia Vytautas D., kaip šeimininkas, pasireiš
kė visoje savo didybėje. Suvažiavusiųjų tarpe buvo 
ir Lenkijos karalius Jogaila ir Imperatorius Zigman
tas, popiežiaus legatas ir daugybė kunigaikščių ir 
jų palydovų.

Lucke imperatorius pasiūlė Vytautui D. karaliaus 
vainikų. Visi pritarė. Pasipriešino tik lenkų ponų 
taryba. Tačiau Vytautas nutarė vainikuotis ir be 
jų pritarimo. Tada lenkai siūlė jam Lenkijos ka
raliaus vainiką. Vytautas atsisakė. Jam buvo jau 
80 metų, ir vainiko jis norėjo ne sau, o Lietuvai.

Vytautas D. ruošėsi karūnacijos iškilmėms Ge
dimino sostinėje — Vilniuje. Karūnacija turėjo įvyk
ti 1430 m. rugsėjo 8 d. Ėmė rinktis svečiai i Tra
kus, puošniąją Vytauto Didž. pilį. Tačiau impera
toriaus pasiuntiniai, kurie vežė dokumentus ir ka
rališkus vainikus buvo pekeliui priešų sulaikyti. Ka
rūnacijos iškilmės buvo atidėtos.

Tatai buvo didelis smūgis gilios senatvės sulau

kusiam Vytautui. Netrukus jis susirgo h-, nesulau
kęs karūnacijos, mirė spalių 27 d. Trakuose. Sve
čiai, suvažiavę karūnacijai, lydėjo Vytautą j am
žino poilsio vietą — Vilniaus katedrą.

Lietuva buvo sukrėsta. Svetimieji, reikšdami užuo
jautas, lygino Vytautą D. su didžiaisiais istorijos 
asmenimis. Sv. Tėvas, rašydamas Jogailai, kėlė Vy
tauto nuopelnus ir didybę.

Vytauto D. nuopelnai Lietuvai dideli. Jis, priim
damas krikščionybę iš Vakarų, pakreipė lietuvių 
kultūrinį gyvenimą vakarų linkme. Jis sulaužė Kry
žiuočių ordeno galybę. Vytautas D. padėjo pamatus 
naujajai Lietuvai, kuri dar ilgai galėjo laikytis ir 
spirtis prieš vis didėjančią lenkų įtaką, kol abi su
nyko.

Besistiebią pilies sargybos bokštai ir griūvančios 
Trakų pilies sienos Galvės ežero saloje byloję per 
amžius, šiandien dar šnabžda praeiviui apie didin
gus laikus, apie Vytauto D. galybę ir garsą.

A. G.

ESTŲ SKAUTŲ AUKSINIS JUBILIEJUS
1912-1962

Ant. Baziliauskas

Šiais metais estų skautų Sąjunga švenčia savo 50 
metų jubiliejų - sukakti. Prieš 50 metų nedideliame 
Parnu miestelyje Estijoje pradėtas darbas per nepri
klausomybės metus išsivystė i didžiuli sąjūdi, kurio 
nei okupacijos, nei tremtis, nei emigracijos nepajėgė 
nuslopinti. Šiandien, neturėdami teisės dirbti savo 

Tėvynėje, išblaškyti po visą pasaulį — nuo Australi
jos ligi Švedijos ir nuo Argentinos ligi Kanados, estai 
skautai nenuleidžia rankų ir jų pasišventimo dėka 
išugdyti vienetai tikrai vertai vainikuoja jų nueitą 
penkiasdešimties metų kelią. Tik, deja, mes, lietu- 

(nukelta į 4 psl.)

Svečiai vadovai su estų skautų Centriniu Biuru. Sėdi viduryje Estijos konsulas JAV-bėms ir Estijos konsulas Kanadai. Pirmas iš dešinės - 
ps. A. Baziliauskas, trečias iš dešinės v.s. V.Skrinskas. Tarp jų - vengrų vadovas. Į dešinę nuo konsulų - latvių vadovai. Stovi antroje 
eilėje: tarp abiejų konsulų - s. H. Michelson - stovyklos viršininkas, jam iš kairės - Centrinio Biuro Generalinis sekr. A.Vaigur. Li
kusieji antroje eilėje - Centrinio Biuro nariai.
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PRIE PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS KAPO
Mūsų tautos garbingųjų veteranų eilės retėja. Šian

dien susimąstę stovime prie prof. Mykolo Biržiškos 
kapo, dar taip neseniai klausęsi jo gyvo žodžio, taip 
neseniai turėję dar savo eilėse, taip neseniai planavę 
iškilmingai paminėti jo 80 metų gyvenimo ir darbų 
sukakti.

Prof Mykolas Biržiška — lietuvių skautų globė
jas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, 
Korp! Vytis garbės narys, Geležinio Vilko kavalierius 
mirė š. m. rugpjūčio 25 d. vakare Los Angeles, Calif., 
kur jis paskutiniuoju metu gyveno ir dirbo.

Gimė 1882 mt. rugpiūčio 24 d. Viekšniuose, Že
maitijoje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, kur jau pasi
reiškė kaip susipratęs lietuvis — patriotas, suorgani
zavęs lietuvių kalbos kuopelę ir dalyvavęs mokinių 
katalikų pasipriešinime prieš priverstinį pravosla
vų pamaldų lankymą. Gimnazijoje mokydamasis, jau 
studijavo lenkų ir rusų literatūros istoriją. 1901-1907 
mt. Maskvos universitete studijavo ir baigė teisę. Tuo 
metu taip pat lankė literatūros ir kalbotyros paskai
tas.

Buvo lietuvių studentų draugijos vice-pirmininku. 
Kaip slaptos studentų sueigos dalyvis buvo suimtas 
ir kalinamas. Ėmėsi studijuoti lietuvių literatūros is
toriją. 1904 mt. spausdino pirmuosius savo straips
nius lenkiškuose žurnaluose. Sudarė lietuvių studen
tų kuopelę lietuvių literatūros istorijai tirti. 1905 mt. 
dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. Baigęs uninver- 
sitetą, kurį laiką vertėsi advokatūra Vilniuje. Bet 
daugiausia laiko skyrė literatūros istorijai ir visuo
meniniam — politiniam darbui. Skaitė paskaitas ir ra
šė straipsnius literatūros istorijos temomis. Nuo 1915 
mt. steigiamos lietuviškos gimnazijos Vilniuje direk
torius. 1918 mt. švietimo ministeris. 1922 mt. Kau
ne pradėjo dirbti Lietuvos universitete ord. profeso
riumi, vėliau humanitarinių mokslų fakulteto deka
nu, universiteto prorektoriumi ir rektoriumi. Tuo pa
čiu metu buvo ir Aušros berniukų gimnazijos direk
toriumi (1922 -1930 mt.). 1939 mt. dalį Vytauto 
Didž. Universiteto iškėlus Į Vilnių, nuo 1940 mt. 
Vilniaus universiteto rektorius. Pasitraukęs į Vakarus 
1946 -1949 mt. Pabaltijo universiteto Hamburge-Pin- 
neberge profesorius.

Kaip matome, prof. Mykolas Biržiška savo gyve
nimą skyrė Lietuvai.

Jo mokslinis pasiruošimas, jo visuomeninė veikla, 
paskaitos, raštai, politinės kovos, kentėjimai kalėji
muose — viskas buvo Lietuvai, jos mokslui, švietimui, 
laisvei ir gerovei. Tai ryškiausias pavyzdys kartų kar
toms, kaip reikia savo tėvų žemę mylėti. Meilė bu
vo tikra, nes rodoma darbais ir aukomis.

Susimąstykime prie to naujai supilto Garbingojo 
Velionies kapo. Kiek tu, sese, broli, skiri laiko savo 
tėvų žemei, ką tu gero savo tautai padarai?

Kai retėja senųjų mūsų tautos didvyrių eilės, ar 
tu nejauti pareigos šauksmo ruoštis ir stoti Į prare- 
tėjančias eiles savo tautos reikalams dirbti. Tarnauti 
Tėvynei — nėra vien žodžiai, tai ne vien mūsų šū
kio dalis. Tai darbai, dažnai sunkūs ir kartūs, bet 
amžinos garbės verti. G. S.

A. A.prof. Mykolas Biržfska
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ESTAI...

viai skautai, per mažai žinome apie šiuos savo skau
tiškojo kelio ir likimo brolius. Tad šio jų auksinio 
jubiliejaus proga bent trumpai pažvelkime į Estų 
Skautų Sąjungų, jos istoriją, sudėtį ir darbus.

Prieš penkiasdešimt metų, tai yra, 1912 metais, 
Estija, kaip ir Lietuva tuomet, buvo okupuota rusų. 
Iki nepriklausomybės paskelbimo turėjo praeiti dar 
šešeri metai, bet jaunimas jau nerimo ir 1912 metais 
Parnu mie sto mokyklų mokiniai suorganizavo skautų 
draugovę ir užsiregistravo kaip pirmoji skautų drau
govė Pabaltijo provincijoje Rusų skautų Sąjūdyje. 
Šioje draugovėje be estų berniukų dar buvo ir latvių 
bei rusų jaunuolių, kurie karo metu, 1917 metais, 
vokiečių laivynui Parnu bombarduojant, iš miesto 
pasitraukė, ir draugovė grynai liko estiška, ta pačia 
proga pasirinkusi estų tautinę vėliavą — mėlyna, 
juoda, balta, — kaip savo draugovės vėliavą.

Maždaug tuo pačiu metu skautų vienetai pradė
jo organizuotis ir kituose miestuose — Taline, Tartu 
ir mažesniuose centruose, kur tik buvo mokyklų. Ka
ro maišatis ir evakuacijos daugelį tų vienetų sulikvi- 
davo, bet didieji centrai — Parnu, Tartu ir ypatin
gai Tallin išliko. Tallin, sostinės vienetą pažymė
jome ypatingai, nes to vieneto steigėjas Anton Ou- 
napuu dabar yra laikomas estų skautų steigėju — 
pirmūnu. Po jo mirties nepriklausomybės kovose 1919 
metais, Talline buvo įsteigtas vietos skautų štabas, 
kuris, išsivystęs ir pasikeitęs, vėliau vadovavo visai 
estų skautų sąjungai iki pat 1940 metų, kai rusų oku
pacija tą Sąjungą sulikvidavo. Betgi 1917 — 1920 me
tais pati sąjunga dar nebuvo susiklijavusi ir veikė 
atskirais vienetais. Po nepriklausomybės paskelbimo 
skautiškoji idėja pagavo estiškąjį jaunimą ir per trum
pą laiką skautų skaičius prašoko 6000. Atsirado bū
tinas reikalas pevienius vienetus sujungti krūvon ir 
dėl to 1921 metų kovo mėnesį Tartu mieste įvyko pir
masis skautų vadovų suvažiavimas — konferencija, 
kurioje ir buvo įsteigta Estų Skautų Sąjunga. Tame 
pačiame suvažiavime vyriausiu skautininku buvo iš
rinktas Jean Huenerson. (Vėliau jis buvo Estijos Švie
timo ministeris). Šio Vyr. Skautininko vadovavimo 
metu Sąjungai buvo duota įstatai bei statutas ir 
įsteigta Skautų Draugų Federacija — rėmėjų draugi
ja. Tais pačiais 1921 metais, jau po suvažiavimo, Są
junga išsirinko savo šefą Nikolai Kann, kuris šiose 
pareigose išliko iki pat savo mirties 1948 m. Vokieti
joje. Po šio suvažiavimo prasidėjo normalus organi
zacinis gyvenimas — vadovų ruošimas, draugovių 
perorganizavimas ir veiklos plėtojimas. 1926 metais 
suorganizuojama pirmoji tautinė stovykla, sutraukusi 
apie 500 berniukų. Ši stovykla laikoma uždaromuo
ju epizodu kūrimosi laikotarpiui. Laikotarpis tarp 
šios pirmosios tautinės stovyklos ir antrosios 1932 
metais buvo vystymosi laikotarpis, kurio metu buvo 
sukurtas tvirtas organizacinis aparatas ir visam judė
jimui duotas stiprus ideologinis pagrindas. Antroje 
tautinėje stovykloje jau dalyvavo 1200 berniukų, iš 
kurių 200 atvyko iš užsienio, bei kitų valstybių taip 
pat ir iš Lietuvos. Su šia antrąja tautine stovykla 
prasidėjo trečiasis — žydėjimo laikotarpis, kai ant 

tvirtų pagrindų atsistojusi organizacija jau galėjo 
džiaugtis savo darbo vaisiais.

Šiandien, žiūrėdami atgal į tuos praėjusius metus, 
estai skautai randa du dalyku ypatingai padėjusiu 
sucementuoti organizaciją. Tai — sistemingas vadų 
ruošimas ir kasmetiniai vadovų suvažiavimai — kon
ferencijos. 1935 metais trys estai vadovai Anglijoje 
baigė Gilwell kursus ir, grįžę namo, ėmėsi organizuo
ti panašius kursus savo valstybės rėmuose. Šis vadų 
ruošimo skyrius buvo taip sėkmingas, kad 1939 me
tais buvo gautas leidimas Estijoje steigti tikruosius 
Gilwellio kursus. Visu skubotumu buvo imtasi paruo
šiamųjų darbų, bet savaitę prieš numatytą kursų ati
darymą Estija buvo rusų okupuota ir taip Estija 
Gilwellio kursų neišvydo. 1936 metais įvyko trečioji 
tautinė stovykla, sušaukusi apie 2000 berniukų, iš 
kurių 480 — svečiai užsieniečiai (taip pat ir lietuviai). 
1938 metais Estijos Švietimo ministerija pravedė įsta
tymą, kuriuo Skautų Sąjunga buvo sujungta su kita 
panašia, skautišku principu dirbančia, bet labiau 
tautiška jaunimo organizacija — “Jaunaisiais Arais”. 
Abi sujungtos organizacijos buvo pavadintos bendru 
Estų Skautų Linijos vardu ir ši Unija pakeitė anksčiau 
registruotą Sąjungą Skautų Tarptautiniame Biure. 
Šis sujungimas pakėlė estų skautų skaičių iki 25.000, 
kas, palyginus su visos Estijos gyventojų skaičiumi 
1.134.000, duoda vieną iš aukščiausių procentų visa
me pasaulyje.

Kaip jau anksčiau buvo minėta, 1940 metų okupaci
ja estų skautų darbą nutraukė. Birželio mėnesį, perė
mę valdžią komunistai, dar kurį laiką leido skautų 
vienetams dirbti, bet rugpjūčio mėnesį, savo nuožiūra 
perorganizavę štabą ir rėmėjų draugiją, įsakė viene
tams susilikviduoti, o visą turimą turtą perduoti jau 
veikiančiai Komjaunimo organizacijai. Betgi ši, ir 
vėliau, 1941 — 1944 metais, užgriuvusi vokiečių oku
pacija estų skautų dvasios nepalaužė ir, karo audrų 
išblokšti iš savo Tėvynės, svetimose šalyse jie iš naujo 
sukūrė stiprų organizacinį tinklą.

Šiuo metu (1962 metais) estai skautai savo centre 
turi užregistravę 1425 skautus ir 1268 skautes. Iš 
jų — 423 skautai ir 370 skautės Švedijoje, kur šiuo 
metu yra ir skautų berniukų centras. Vokietijoje 
estai skautai pasiekė savo žydėjimą apie 1947 metus, 
kai jų skaičius beveik siekė 1700, bet emigracijos ban
gos jų skaičių sutirpdė, palikdamos tik nedidelius, 
daugiausia vyčių bei vyresniųjų skaučių vienetus. .. 
Vokietijos estų skautų labui reikia priminti, kad jie 
čia, tremtyje įvykdė tai, ko nespėjo įvykdyti namie 
— įsteigė ir 1947 metais pravedė Gilwellio kursus, 
kurių buvo trys laidos ir kuriuos baigė 57 vadovai. 
Anglijoje estai turėjo du vienetus 1948 — 1950 nąetais, 
bet ir juos sutirpdė vėlesnė emigracija, daugiausia į 
Kanadą. Australijoje estai skautai pradėjo veikti 1947 
metais, vėliau, 1949 metais persiorganizavo ir dabar 
pavyzdingai veikia, turėdami stiprų rėmėjų užnugarį 
ir savo atskirą štabą, tvarkantį vienetus. Didžiausias 
estų skautų skaičius išeivijoje yra Kanadoje — 510. 
Pradėję veikti 1948 metais Toronte, jie netrukus išsi
plėtė ir į kitus miestus. Šįmet, kaip stipriausiam vie
netui tremtyje, Kanados estų skautams buvo pavesta 
suorganizuoti 50 metų jubiliejinę — tautinę stovyklą. 
Pažymėtinas dalykas apie Kanados estus skautus yra
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jų turimos nuosavos stovyklavietės — viena Muskoka 
rajone, kita prie Montrealio, kuriose nuolatos vyksta 
tobulinimai ir stovyklos. J. A. Valstybėse buvo rasta 
geriausia dirva tremtinių vienetų steigimui. 1949 
metais J.A.V-bių skautų štabas davė leidimą steigti 
atskirus estų skautų vienetus ir ligi 1952 metų estų 
skautų skaičius pašoko ligi 350. Vėliau šis skaičius su
mažėjo ir 1962 metais jų skaičius nusistovėjo apie 300. 
Amerikoje estai skautai taip pat turi nuosavą sto
vyklavietę prie Lakewood, N. J. Jauniausias vienetas 
yra Argentinoje, pradėjęs veikti 1951 metais, išvystęs 
gyvą veiklą, tarp 1952 ir 1961 metų suorganizuoda
mas dešimtį stovyklų — po stovyklą kas metai.

Estų Skautų Sąjungos Centras tremtyje susiorgani
zavo 1949 metais Londone. Pradžioje jį sudarė skau
tų vienetai iš Anglijos ir Vokietijos. Vėliau prisidėjo 
ir Jungtinių Amerikos Valstybių bei Australijos ra
jonai ir, pakeitus anksčiau priimtus statutus, Sąjunga 
tapo atvira viso pasaulio estams skautams. Sąjungos 
vadovaujamąjį aparatą sudaro Centrinis Biuras, va
dovaujamas generalinio sekretoriaus. Svarbiausi orga
nizaciniai klausimai sprendžiami Tarybos, sudarytos 
iš atskirų rajonų atstovų, kurie, neturėdami progos 
susirinkti krūvon, klausimus sprendžia ir balsuoja 
korespondenciniu būdu. Taigi, kaip matome, pagrin
dinis postas estų skautų sąjungos struktūroje yra Cen

trinio Biuro generalinis sekretorius. Iki šiol tose pa
reigose buvo keturi vadovai: skt. Herbert Michel
son 1949 -1953 m., sktn. Walter Kopperman 1953 - 
1955 m., sktn. Aksel Salumets 1955 -1953 m. ir sktn. 
Aksel Vaigur nuo 1953 metų (Du kartus perrinktas 
— 1960 ir 1962 metais). Šis dabartinis generalinis se
kretorius gyvena Halsinborge, Švedijoje, kur yra 
ir viso Biuro didžioji dalis. Mergaičių skaučių vado
vybę sudaro trijų narių valdyba, vadovaujama pir
mininkės. Iki šiol tremtyje valdybos pirmininkėmis 
buvo dvi vadovės: Liis Juske 1949-1961 m. ir Ma
rianne Michelson nuo 1961 m.

Tai toks, suglaustai paėmus, yra estų skautų pen
kiasdešimties metų kelias. Pradėdami antrąjį pusšim
tį, jie su pasiryžimu ir viltimi žvelgia į ateitį, lauk
dami vėl šviesesnių dienų. Mūsų linkėjimas jiems 
būtų, kad jie tų šviesesnių dienų sulauktų tvirti ir 
nepalūžę, stiprūs dvasioje ir gausūs skaičiumi ir, 
kur jie bebūtų, kad išliktų kaip ir iki šiol — tikri 
skautai ir tikri estai.

(Šį rašinį ruošiant naudotasi Estų Skautų 
Sąjungos Tremtyje išleista knygele “Esto
nian Scouting 1912 -1962. Edited by Velio 
Soots. Printed in Sweden. Stockholm 1962.)

TARPTAUTINĖ SKAUČIŲ VADOVIŲ KONFERENCIJA

Nuostabiai gražioje vietoje prie Reino įvyko tarp
tautinė skaučių vadovių konferencija. Ji truko nuo 
liepos 25-tos ligi rugpiūčio 4-tos dienos. Dalyvavo 
85 skautės i š 14 valstybių — Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų kraštų, bet jos visos šiuo metu 
gyvena Vakarų Vokietijoje. Mes, lietuvaitės buvome 
trys.

Šios konferencijos tema buvo: kiekvienas gali ki
tam ką nors duoti, kiekvienas gali iš kito ko nors iš
mokti. Ir tai buvo per tas dienas pilnai pasiekta.

Konferencijos dalyvės buvo suskirstytos į atskiras 
skiltis pagal einamas pareigas. Paukštyčių skiltinin- 
kės sudarė vieną, skaučių skiltininkės antrą, vyr.

(nukelto į 7 psl.)

Priėmimas pas Vakarų Vo
kietijos prezidento žmoną 
ponią Lūbke. Is kairės Vo
kietijos rajono vadeivė ps. 
A. Rugieniutė, si. M. Au- 
derytė ir psl. R. Sakalaus
kaitė.
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Skautija Pasaulio
Pašto Ženkluose
Skyr. tvarko ps. R. Pakalnis, 20 Oak Leaf Dr. .Waterbury 8,Conn.

Vietinio p. ž.pavyzdys - rusų 
pašto ženklas,perspausdintas: 
Raseiniai 1941. VI. 23.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

8. Vietos Pašto Ženklai

Vietos, vietiniai ar lokaliniai pašto ženklai (ang
liškai locals) būna išleidžiami atskirose vietovėse, 
miestuose, valsčiuose, apskrityse ar provincijose ats
kirų pas'to virs'ininkų ar įvairių vietos komitetų suma
nymu ir nuožiūra, esant grynai pas'tiniam reikalui ar tik 
norint pademonstruoti savo patriotizmą ar neapykantą 
iki tol buvusiai santvarkai ar okupantui.

Tokių pas'to ženklų ypatingai daug buvo išleista 
Pirmojo ir Antrojo Pasaulinio karo ar pokario metais 
Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Čekoslovakijoje, 
Pabaltijo valstybėse ir kitur. Vieni pas'to ženklai buvo 
išleisti todėl, kad krašte buvo sutrukdytas bendras su
sisiekimo tinklas dėl karo, okupacijos, valstybės su
griuvimo ar suiručių, kiti, nors ir buvo šioks toks susi
siekimas ar bendra pašto tvarka, buvo išleisti visai be 

gryno paštinio reikalo, tik norint parodyti savo parapi
jinį ar provincinį skirtumą arba patriotizmą.

Šitokie pašto ženklai galiojo daugiausia tik to 
miesto ar valsčiaus ribose ir paprastai toliau nenuke
liaudavo, užtat jie yra reti, brangūs ir sunkiai gaunami, 
ypatingai vartoti.

Buvo spausdinami arba visai nauji pašto ženklai, 
jei tai techniškai buvo įmanoma, arba įvairiai perspaus
dinami po ranka turimi iš seniau užsilikusieji pašto 
ženklai.

Tokie pas'to ženklai ne visų katalogų įvertinami ir 
pripažįstami. Sakysime, amerikiečių Scott katalogas 
tik pažymi, kad tai yra locals arba visai nutyli jų 
buvimą, kai vokiečių Michelio katalogas smulkiai iš
vardina, aprašo ir net kainas paduoda.

Prie vietinių pas'to ženklų priskaitomi ir Lietuvoj 
išleisti Raseinių, Telšių, Klaipėdos nacių perspausdin
ti įvairių miestų pavadinimais 1941 m.

Ant. Bernotas

EGIPTAS PAGERBĖ 
SKAUTUS

Egipto skautės buvo pagerbtos 
Egipto pašto valdybos, kuri 1962 
m. vasario mėn. 22 d. išleido vie
nų — mėlynos spalvos, 10 mil. ver
tės ženklų. Pagerbimo proga buvo 
Egipto skaučių 30 metų sukaktu
vės nuo jų organizacijos priėmi
mo i tarptautinę skaučių šeimų.

Ženklas buvo išleistas Gizoje 
(Kairo priemiestis). Ženklo pieši
nys vaizduoja saliutojančių skau
tę kairėje ženklo pusėje ir tarp
tautini skaučių ženklų dešinėje 
pusėje. Egipto tautinė vėliava, na- 
tūralėmis spalvomis matoma vir
šuje ženklo. Arabų raidyno raidė 
“mim” — (M) dešinėje ir “ain” 
(A) kairėje pusėje. Taip pat ara
bų kalba viršuje ženklo Įrašas: 
būk visuomet pasiruošus!

Minimas ženklas buvo pripa
žintas ir priimtas Jungtinės Arabų 
Valstybės už skaučių atliktus dar
bus jaunimo auklėjime.

6

NAUJAS KANALO ZONOS 
SKAUČIŲ ŽENKLAS

1962 m. kovo mėn. 12 d. Kana
lo Zona išleido daugiaspalvį, 4 et. 
vertės pašto ženklų skaučių orga
nizacijos pagerbimui.

Ženklas atspausdintas Giori 
spaustuvėje ant balto popieriaus. 
Minimam ženkle vyrauja bronzi
nė, žalia ir mėlyna spalvos. Tuo
jau pat po šio ženklo išleidimo 
papildomai dar buvo išleista 
500.000 ženklų. Ženklo dydis 0.84 
x 1.44, horizontalinės formos. Iš
leista lapuose po 50 ženklų kiek
vienam.

Piešinyje yra matoma stovykla
vietė ant Gatum ežero kranto.

BARBADOS
1962 m. kovo mėn. 9 d. Barba

dos vyriausybė, pagerbdama sa
vuosius skautus, išleido trijų ženk

lų serijų. Naujųjų ženklų vertės 
paskirstytos sekančiai: 4ct.-12ct. 
-$1.20. Išleidimo priežastimi bu
vo Barbados skautų auksinės 
veiklos jubiliejus. Visiems trims 
ženklams panaudotas tas pats pie
šinys. Žymaus dailininko Annigo
ni pieštas Anglijos karalienės Eli
zabeth portretas su šv. Edvardo 
kryžiumi, ovalo formoje, dešinė
je ženklo pusėje — viršuje ir skau
tų lelija ant Barbados žemėlapio, 
pašto ženklo centre. Graviravimo 
darbus atliko Messers Bardbury, 
Wilkinson Co. Pavadinimas at
liktas didžiosiomis raidėmis, ant 
vandens žymenius turinčio popie
riaus.
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CEYLON’O SKAUTU 50 METŲ 
AUKSINIS JUBILIEJUS

Auksinis jubiliejus buvo atžy
mėtas, išleidžiat 35 centų vertės 
ženklą. Išleidimo data: 1962 m. 
vasario mėn. 28 diena. Ženklas 
pagamintas Šveicarijoje, Helio 
Courvoisier S.A. spaustuvėje, pa
naudojant dailininko W. A. Arey- 
asena projektą. Skautiškoji lelija 
yra centre ženklo, mėlyname fo
ne. Ženklas pagamintas ant po- 

• pieriaus, neturinčio vandens žy

menų, foto graviūra, po 50 ženk
lų viename lape. Ženklo dydis: 
36 mm. x 26 mm.

Ceylono skautybei pradžią yra 
davęs F. G. Stewens, kuris tuo 
metu (50 metų atgailos) anglų bu
vo paskirtas kaip inžinierius prie 
Ceylono statybų. Vėliau jis buvo 
Ceylono skautų organizacijos vy
riausiuoju skautininku. Ceylono 
skautų veikla tarptautinio skau
tų biuro buvo pripažinta 1953 m. 
1961 metų pabaigoje Ceylono 
skautų, Įvairaus laipsnio, buvo
jau skaitoma 19,865.

KANALO ZONA
Pradžioje 1960 metų (1960. 2. 

8.) Kanalo zona buvo išleidusi 
skautišką pašto ženklą. Tačiau dėl 
nežinomų aplinkybių tų pačių 
metų gruodžio mėn. 31 d. buvo 
sunaikinti visi likusieji ženklai, 
kurių skaičius sudarė daugiau 
kaip pusę milijono ženklų. Viso 
buvo išleista daugiau kaip pus
antro milijono (1,155.000). Brau

nasi išvada, kuri verčia galvoti, 
kad sunaikinant pusę išleistų 
ženklų, net metams pilnai nepraė
jus, to ženklo vertė, laikui bėgant, 
turi gerokai pakilti, juo labiau, 
kad minimo ženklo, pirmos die
nos pardavimo apyvarta, buvo 
didžiausia iš visų Kanalo Zonos 
ženklų. Viso buvo parduota 
299.383 ženklai su vokais.

NUMATOMA IŠLEISTI
Yra žinoma, kad šešios valsty

bės yra jau pranešusios apie nau
jų ženklų išleidimą laike 1962 me
tų. Bet gi yra labai galimas daly
kas, kad be šių žemiau išvardin
tų valstybių, dar gali atsirasti ir 
daugiau.
HAITI — aštuonis ženklus (data 

nėra žinoma); 
JAPONIJA — vieną ženklą (rug

pjūčio mėn. 2 d.);
KORĖJA — skaičius nežinomas 

(spalių mėn.); 
LIBIJA — tris ženklus (liepos 

mėn. 13 d.);
(nukelta i 8 psl.)

VADOVIŲ KONFERENCIJA...

skaučių skiltininkės trečią ir skautininkės ketvirtą 
skilti. Šioms skiltims vadovavo instruktorės, turin
čios ilgametę praktiką skautybės darbe. Jos mums 
visoms davė naujų patarimų skilties veikimui pagy
vinti, sueigoms padaryti įdomesnėmis; kad kiekvie
na skautė, išeidama iš sueigos, jaustųsi per šią suei
gą ko nors naujo išmokusi ir pati prisidėjusi ją pa
gražinti. Taip pat buvo gvildenami Įvairūs klausi
mai, pav., skautė šeimoj, skautė visuomenėj, skautė 
pasaulyje. Atskirų tautybių skautės aiškino, kaip jų 
tautos skautės žiūrėtų į tuos klausimus ir kaip iš
spręstų. Šiuo būdu buvo gražiai pasidalinta minti
mis ir kartu susipažinta su Įvairių tautų skautybe.

Be sueigų buvo dar ir labai Įdomios paskaitos. Pir
moji apie pasaulinę skaučių sąjungą. Ją skaitė pa
saulinio skaučių biuro direktorė Dame Leslie Wha- 
teley. Savo~paskaitoj ji mus supažindino su to biuro 
veikla, su skaučių sąjungos darbu, su jos sutinkamo
mis kliūtimis ir pasisekimais.

Antras paskaitininkas, Sir Denis Boyd, kalbėjo 
apie vadovo ypatybes. Savo paskaitos santraukoje 
jis pakartojo vieno rašytojo žodžius, kad “vadovo 
ypatybė nėra žmoguje Įdiegti didybe, bet ją iškelti, 
nes ji jame jau yra”.

Trečia paskaitininke, Miss Signe Dreijer, iš pasau
linio Y.W.C.A. štabo, kuris rūpinasi švietimu ir pa
bėgėliais, kalbėjo apie Įstatymą ir Įžodi gyvenime.

Suprantama, kad konferencija neapsiribojo vien 
sueigomis, paskaitomis. Jos buvo įdomi meninė dalis. 
Pasirodė savo šokiais, dainomis ir vaidinimais Įvai
rių tautybių skautės. Mes, lietuvaitės, pašokom savo 

tautinius šokius ir susilaukėm garsių plojimų. Ypa
tingai visiems patiko mūsų Kepurinė. Buvo suruoš
tas dainų vakaras, kur visos dainavom tarptautines 
skautiškas dainas ir išmokom naujų dainų. Labai Įdo
mūs buvo laužai su gražiais nuotykingais vaidinimė
liais.

Baigiantis konferencijai, visos skautės buvo pa
kviestos pas Vakarų Vokietijos prezidento žmoną po
nią Luebke, kuri maloniai su kiekviena pasisveikino 
ir tarė keletą žodžių visoms susirinkusioms.

Skirstėmės daug naujo prisiklausiusios, pasimo
kiusios, ne viena Įsigijus naujų draugių ir pasiryžu- 
sios naujomis jėgomis dirbti skautybės darbą.

R. Sakalauskaitė

Musų parodėlė. Antroji iš kairės Tarp. Biuro atstovė Mrs. D. Guthrie.
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PAŠTO ŽENKLAI...

PORTUGALIJA — šešis ženklus 
(data pasikeitus, nauja nėra ži

noma); 
USA — vienas ženklas (liepos 

mėn. 24 d.).

ŽINOTINA...
Pavarčius filatelijos žurnalus 

bei laikraščius, karts nuo karto 
yra galima pastebėti, kad kai ku
rie biznieriai bando pasirekla
muoti apie turimus skautiškuo
sius pašto ženklus pardavimui, iš
leistus komunistų užimtuose kraš
tuose. Filatelijoje nėra apriboji
mo, kokie ženklai yra rinktini ir 
kokie ne. Asmeniui, renkančiam 

pašto ženkus, yra palikta teisė 
pačiam laisvai apsispręsti, ko jis 
nori, ir ko jis siekia. Tačiau as
muo, pasiryžęs rinkti skautiškuo
sius pašto ženklus, turi žinoti, ku
rie ženklai yra skautiški ir kurie 
nepriklauso prie šios kategorijos. 
Amerikoje veikianti oficiali orga
nizacija, kuri vadinasi Scouts On 
Stamps Society International savo 
išleistame sąraše tepripažįsta tik 
tų kraštų išleistus skautiškus paš
to ženklus, kurie yra oficialiai pri
pažinti Tarptautinio Skautų ar 
Skaučių Biuro. Tas, kuris perka 
savo rinkiniui skautiškus pašto 
ženklus, turi visuomet atsiminti, 
kad skautavimas, koks jis bebūtų, 
komunistų užimtuose kraštuose 
yra uždraustas, ir tokios rūšies 

ženklai ten jokiu būdu negali bū
ti išleisti. Išimtys yra tik tada, ka
da tokie ženklai buvo išleisti dar 
prieš komunistams užgrobiant tą 
kraštą.

Paskutinių kelių mėnesių laiko
tarpyje, keletas kraštų yra išlei
dę skautų pagerbimui pašto ženk
lus, nors jų skautai ir nėra regist
ruoti Tarptautiniame Biure. Ver
tinant susidariusią padėti, reikia 
keisti galvojimą, dėl anksčiau pa
daryto nutarimo, ir tokių kraštų 
išleistus ženklus, skaityti skautiš
kais ženklais, jei tos šalies skau- 
tavimo programa derinasi su tarp
tautiniu skautavimo patentu, nors 
anaiptol, kraštas nėra padavęs 
prašymo būti priimtas į pasaulinę 
skautiškąją šeimą.

Skyrių tvarko s. v. si. J. Gliaudys, jr.
1314 Maltman Avė., Los Angeles 26, Galif.

TARP MŪSŲ...
J. Gliaudys, jr.

Stovyklaudami vyčiai Įgyja 
daug naujo patyrimo. Vyčiai iš
moksta geriau mišką pažinti, grei
čiau medi nukirsti, lengviau lau
žą užkurti, skaniau pietus išvirti 
ir iš viso sklandžiau pravesti sto
vyklą. Šalia išvardinto patyrimo 
stovyklavimas suteikia progų vy
čiams susitikti bei susipažinti su 
skautėmis. Susipažinimas stovyk
loje dažnai baigiasi lietuviškomis 
jungtuvėmis.

Stovyklaudamas mūsų vadovas 
Algirdas Avižienis susipažino su 
Jūrate Bulotaite. Pažintis tęsė
si.. . ir liepos mėnesį Los Angelė
je buvo Algirdo ir Jūratės jungtu
vės. Panašiai vytis Rimas Dabšys 
stovykloje susipažino su Birute 
Reivydaite; ir vytis Jonas Navic
kas su Dalia Andrašūnaite.

Visų išvardintos jungtuvės turi 
tiesiogini ryšį su stovyklavimu; su 
susipažinimu stovykloje. Sveikin
dami naujavedžius, mes drąsiai 
galime sakyti, kad skautiškas sto

vyklavimas suartina išsisklaidžiu- 
sĮ lietuvišką jaunimą ir taipgi pri
sideda prie naujų lietuviškų šei
mų kūrimo.

VYČIAI KITUR
Susipažinimo iškyla...
Danijos vyčiai mėgins susisiek

ti su kitais pasaulio vyčiais, išky
laudami ir aprašydami iškylą. Da
nai vyčiai atidžiai rašys iškylos 
dienorašti Anglų, vokiečių, pran
cūzų ir ispanų kalbomis. Dieno
raštis tiksliai aprašys iškylą, Da
nijos kultūrą ir danų gyvenimo 
būdą. Jis bus papildytas ir nuo
traukomis.

Šis iškylos dienoraštis bus nu
siųstas kiekvienam susidomėju

Pirmos Kiniečių vyčių stovyklos dalyviai; šią vasarą stovyklavo apie 33 vyčiai. Sto
vykla įvyko Youngsmingshan, Kinijoje.

siam vyčių būreliui. Danų vyčiai 
taipgi norėtų gauti iš kitų valsty
bių vyčių panašius dokumentus, 
aprašančius iškylą, jų valstybę, ir 
tautos kultūrą. Danai tikisi, kad 
tokie ryšiai pasitarnaus pasaulio 
taikai ir bendram susipažinimui.

Geras pavyzdys...
Filipinų Skautų Brolija vyčiui 

Elenteriui Reynoso Įteikė auksinį 
garbės pažymėjimą; šis pažymėji
mas yra aukščiausias Filipinų 
ženklas už didvyriškumą.

Vytis Elenteris Reynoso išplau
kė kartu sus kitais 29 keleiviais 
laivu. Beplaukiant pakilo audra, 
ir bangos apvertė laivą. Laivas 
apvirto netoli Mindanao kranto; 
tačiau audringos bangos nunešė 
laivą toli į Celebes jūrą. Praėjo 
kelios dienos, bet nelaimingų ke
leivių niekas nerado. Vytis E. Re
ynoso apsisprendė plaukti kran
tai! ir ieškoti pagalbos. Devynias 
valandas vytis plaukė, kol pasie
kė krantą. Vyčio nuopelnu kiti 
keleiviai po kelių valandų buvo 
išgelbėti.
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Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr. , Toronto 18, Ont. , Canada

LAPIŲ OLOJE

J. Šokas

Rasoti rugių želmenėliai sužibo įvai
riomis spalvomis. Iš už miško patekėjo 
saulė. Pačioje pamiškėje dar prieblanda. 
Greitai ir čia atplūs saulės spindulėliai. La
biausiai saulės šilumos išsiilgę plačiaša
kiai ąžuolai. Jų pumpurėliai vos prasikalę. 
Jiems vis dar nešalta. Tik ieva neatsidžiau
gia pavasariu. Baltų žiedų kepurės nusvirę 
žemyn. Jų kvapas plačiai plinta aplinkui.

Pagrioviu slenka lapinas. Pasiekęs pa
miškę, jis stryktelėjo į kalniuką. Saulės 
nušviestas lapinas pasirodė visai suvargęs. 
Jo kailinėliai, pavasario sulaukę, aptriušo, 
nupliko, atspuro. Gėda lapinui ir nešioti 
tokius skrebučius.

Netoks jis buvo žiemą. Spirgina šaltis , 
- jis nieko nejaučia. Jį šildo geri kailiniai. 
Išbėgs iš tankynės, pasivolios po sniegą, 
pasipurtins, pasipraus ūsus, - neatsigėrė
si. Tik spindi jo rausvas kailiukas, tik 
žvilga ilgas plaukas, tik tįso lyg šluota il
giausia uodega.

- Tai apykaklė! - grožėdavosi vyrai , 
užmatę jį šoliuojant.

- Sugauk vėją laukuose, - su kartėliu 
pridurdavo kiti.

Staiga sublizga plėšrios lapino akys. 
Neaukštai ant šakos nutupia strazdas. Šuo
lis, - ir strazdas lapino nasruose.

Įsikandęs grobį, lapinas skuba į namus. 
Ten jo laukia lapė ir šeši mažyčiai lapiukai.

Puikūs lapino rūmai kalnelyje, bet ne 
jo paties statyti. Tai barsuko buveinė. Olų 
olos su daugybe landų, su erdviais korido

riais, plačiomis durimis. Tikri rūmai. 
Ilgai dirbo - triūsė, puškėjo barsukas, kol 
juos pasistatė. Būtų ir gyvenęs vienas, jei 
ne lapinas ir jo laputė.

Kartą lapinas pamatė išlendantį iš olos 
barsuką. Kai storulis nutolo, lapinui parū
po pažiūrėti barsuko rūmų. Pasikvietė ir 
laputę. Abiem labai patiko barsuko namai.

Tokiuose erdviuose rūmuose galėtų ir 
dvi šeimos sutilpti - galvojo lapės.

Viename olos atsišakojime jos išsirin
ko sau gūžtai vietą. Ten barsukas nesilankė, 
tai jos ir apsigyveno. Gyvendamos visai pa
miršo apie buto šeimininką.

Barsukas pajuto lapių kvapą. Jis kelis 
kartus rengėsi eiti iškraustyti neprašytų

Clevelando skautų "Šešupės" stovykloje prie Pymatuning ežero, Pa.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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svečių. Neprisirengė, taip ir paliko. Kartą 
prietemoje barsukas susiruošė į naktinę 
medžioklę. Prie savo angos susitiko su iš- 
lendančia iš olos lape. Pasišiaušė, kimiai 
šerno balsu sukriuksėjo, pabandė Įkibti la
putei i apykaklę, bet apsigalvojo.

- Su vagilėm nesipešiu, - suniurnėjo 
storulis ir smuko atgal olon.

Daugiau kivirčų nebekėlė niekas. Taip 
ir liko dvi olos: barsuko pietuose, lapių-va
karinėje kalnelio dalyje.

Lapino laukė šeši alkani lapiukai. Šeši 
lapiukai stačiomis ausytėmis, apvalučiai ir 
mažyčiai judėjo oloje. Ilgos jų uodegytės lyg 
botagėliai, švytuodamos baltais galiukais, 
pynėsi tarp savęs. Lapinas medžiojo, o la
pė saugojo lapiukus.

... Po poros savaičių lapiukai paūgėjo . 
Per ankšta jiems pasidarė ola. Kartą vie
nas jų, pasekęs paskui motiną, išlindo iš 
olos. Pirmą kartą savo gyvenime jis pama
tė saulę. Pažiūrėjo ir apako. Krapšto kojy
tėmis akutes. Nesupranta, kodėl nemato. 
Bėgtų atgal - kelio nematyti. Užsimerkė ir 
ėmė rėkti. Išgirdę jo balsą, kiti lapiukai 
pradėjo kiauksėti. Mažasis šiaip taip su
sirado saviškius. Daugiau jis nebebandė pa
bėgti iš olos.

Praėjo dar savaitė. Lapiukai jau visu 
būriu šildėsi prieš saulutę. Vaikai bėginėja, 
tėvai pakaitomis juos saugo. Lapė tempia 
jiems varles ir žiogelius. O jie triuškina, 
net apsilaižydami. Viską neša tėvai, viską 
ėda vaikai.

Koks buvo mažųjų džiaugsmas, kai la
pė jiems atnešė visą medaus korį. Para
gavo ir nepasidalija. Susipešė, susistumdė. 
Pabaigė korius, greitai susitaikė. Ėmė 
žaisti.

Štai, mažoji sesytė jau visas pusva
landis niekaip negali pagauti savo uodegytės. 
Dirba nuoširdžiai. Čiups baltą galiuką iš 
kairės, - uodegytė pasisuka dešinėn. Atsi
suks pati dešinėn, - uodegytė kairėn. Taip 
ir nepagauna. Pavargo. Atsigulė pailsėti. 
Užsimerkė, nes nenori matyti neklaužados 
uodegos. Pro šalį pratrepseno kitas lapiu- 
kas. Žiūri sesytė: paskui jį nutįsusi uode
ga. "Šitą tai pagriebsiu", - pagalvojo ir ji 
įsikando brolio uodegą. Papyko lapiukas ir 
įsikabino lapytei į ausį. Sucypė nuskriaus
toji ir pasislėpė oloje. Nuolatos kyla tokie 
vaidai.

Saulėje tamsūs vaikiški lapiukų rūbe

liai greit ėmė šviesėti. Lapiukaikasdien vis 
godžiau reikalavo maisto. Kur čia tėvai be- 
aprūpins vaikus!

- Bėkite patys pasiieškoti, - veja lapė 
vaikus iš olos, šluoja juos ilgąja savo uo
dega.

Ir, vejami motinos, lapiukai išeina mo
kytis medžioti.

O rudenį, žolei ir medžiams pageltus, 
jau nebe lapiuką sutiksite girioje, o suau
gusią lapę. Neatskirsi tada iš tolo, kur čia 
jauniklis, kur - senis.

UŽDAVINYS No. 1

I š i_l g a i :

1. Lietuvos upė.
2. Vabalas su ilgom kojom.
3. Kas švenčiama birželio 24 d.
4. Medis.
5. Lietuvos tautinė gėlė.
6. Kuris mėnuo paskirtas Marijos garbei.
7. Namelis statomas paukščiams.
8. Pirmasis mėnuo metuose.

Pirmosios raidės statmenai sudaro skautų 
patrono vardą.
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IŠSPRĘSKIME BROLIŲ "BRIEDŽIŲ” SKILTIES GAIRELĖS GALVOSŪKĮ:

ATSPĖKIME MĮSLES:

1. Vienas sako, du mato, du klauso.

2. Ievutė kalnuota, lazdelė rainuota.

3. Dirva be takų, pervažiavus - be vėžių.

ĮRAŠYKIME TRŪKSTAMAS RAIDES:

L A - Ž - S D-G- AI-K-AI Š-IE-IA

NUDAŽYKIME LANGUČIUS PAŽYMĖTUS TAŠKELIU:

• * • • 4 4 * - • • • • 4 4 • • 4 •

• • • • • • t 4 a 4 4 ♦ 4 9 • • •

*

• k • • * • 4 • • a a • • • « • •

• ■ • • * • • 4 • 4 • 4 * ♦ • 4 4

• • ■ • * • • • * • • • • 4 • • 4 •
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KIENO ČIA PĖDSAKAI ?

MAIRONIS

Pirmyn į kovą

Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
Ir kas už ateitį kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus!

Už mūsų žemę numylėtą, 
Už bočių-milžinų kapus, 
Už brangų vardą paveldėtą, 
Kursai garsus pasauly bus, 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas.

Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už ją ir jų vaikai kovos! 
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus.

Sujunk numerius.

ATSAKYMAI J PEREITO NUMERIO 
UŽDAVINIUS:

1. Valandas 5. Irena
2. Indėnas 6. Ukmergė
3. Liūtas 7. Skautai
4. Nemunas

Pirmosios raidės sudaro žodį Vilnius.

KRYŽIAŽODIS No. 2.

Išilgai: Statmenai:
1. Nemunas 1. Uodai
2. Raudona
3. Kraitis

Įspėti žodį:

stovykla.

Lietuva 9 mt. sesės vaizduotėje.
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ESTŲ SKAUTŲ JUBILIEJINĖ — TAUTINĖ STOVYKLA 
Maailmalaager Kotkajarvel

Apie 150 mylių i šiaurę nuo Toronto, Kanados 
Muskoka ežerų rajone, netoli nuo 11-to kelio, yra 
400 akrų žemės sklypas, nuo 1953 metų priklausąs 
Toronto estams skautams. Šiame sklype — stovykla
vietėje, be mišku apžėlusios žemės, dar yra ir trys 
ežerėliai, kurių didžiausią estai skautai praminė Ere
lio ežeru-Kotkajarve. Nuo šio ežero vardo ir visa sto
vyklavietė estams pažįstama Kotkajarve vardu. Šį
met, švęsdami savo organizacijos 50-tąsias metines, 
estai skautai šioje stovyklavietėje turėjo virš 800 
skautų bei skaučių, čia suvažiavusių į jubiliejinę- 
tautinę stovyklą. Vienetai suvažiavo ne vien iš Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Kanados, bet ir iš Šve
dijos (27 skautai, jų tarpe ir visas Centrinis Biuras, 
bei 8 skautės), iš Vokietijos (2 skautai ir viena skau
tė) ir net viena skautė iš Australijos. Kartu su šiais 
800 estų skautais čia visą savaitę stovyklavo ir lietu
vių skautų reprezentacinę skiltis iš Toronto. (Reikia 
pažymėti, kad nė viena kita tautybė savo vieneto 
visai savaitei nebuvo atsiuntusi, tik paskutiniajam 
savaitgaliui atvyko vengrų skautų skiltis, trys suo
miai skautai ir latvių vilkiukų būrelis su vadovu). 
Savaitgaliui taip pat padidėjęs ir lietuvių vienetas, 
iš Toronto atvykus penkiems skautams vyčiams - 
kandidatams bei tuntininkui v. s. V. Skrinskui su ad
jutantu ps. V. Rušu. Stovyklos atidarymas įvyko sek
madienį, liepos 29 dieną po pietų didžiuliu paradu 
bei vėliavų pakėlimu pagrindinėje vėliavų aikštėje. 
Atidarymo metu sveikindamas stovyklautojus, Cent
ro Biuro narys sktn. H. Michelsonas, stovyklai pris
tatė svečius-lietuvių stovyklautojų skiltį, labai šiltai 
prisimindamas ilgametį lietuvių-estų skautų bendra
vimą Estijos ar Lietuvos tautinėse stovyklose, bei 
nuolatinį kontaktą dabar — tremtyje. Po ilgokai už
trukusios oficialiosios dalies pradėtas įspūdingas vė
liavų pakėlimas. Pagrindiniame stiebe suplevėsavo 
estų tautinė vėliava mėlyna-juoda-balta, o pusračiu 
išrikiuotuose dvylikoj stiebų pakilo vėliavos visų 

valstybių, kuriose esama estų skautų vienetų. Tarp 
šių dvylikos vėliavų pirmoji suplevėsavo lietuviška 
trispalvė, mūsų vienetui lietuviškai prisistačius.

Vakare įvyko susipažinimo laužas, kuriame ypa
tingas dėmesys buvo skirtas naujai parašytai šios tau
tinės stovyklos dainai, stovyklos vadovų pristatymui 
ir šiaip bendram apsipažinimui. Pirmadienis dar bu
vo paliktas rajonų tvarkymui ir įrengimui, o nuo 
antradienio prasidėjo programos vykdymas. Imant 
dėmesin stovyklos apimtį, reikia pripažinti, kad pro
grama stovyklai buvo labai darbinga. Buvo numa
tyta (ir pravesta) visa eilė varžybų — sportinių, es
tiškų, - kalbos, istorijos ir t.t, skautiškų, - įvairių už
siėmimų, pramogų, taip, kad tikrai nedaug laiko lik
davo tinginiavimui. Prie to reikia pridurti, kad kiek
viena pastovyklė gaminosi maistą savo virtuvėse, 
kas ir vėl atėmė nemažai laisvo laiko. (Greta šių at
skirų virtuvių veikė ir bendra stovyklos virtuvė, ap
tarnaujama bent tuzino moterų. Bendroje virtuvėje 
valgė vadovai, vilkiukai - paukštytės ir svečiai sto
vyklautojai). Darbinga stovyklos nuotaika nebuvo 
apribota tik stovyklautojais. Tą darbingumą ypatin
gai galėjai pastebėti vadovų tarpe, kurie normaliai 
negalėdavo sueiti krūvon, stovyklos laiką praleido 
kasdien iki vėlyvos nakties pasėdžiaudami, tarp kitų 
nuveiktų darbų išsirinkdami naujai kadencijai ir 
Centrinį biurą. Programos vykdymui daug padėjo 
visą savaitę išsilaikęs gražus oras, davęs progos tikrai 
pilnai pasidžiaugti gražia gamta. O tos gamtos — vi
si 400 akrų. Turėdami tokį erdvų sklypą, estai sto
vyklą labai plačiai išdėstė, taip kad susigrūdimo ne
buvo ir dar liko daugiau negu reikia vietos žaidi
mams ir užsiėmimams.

Visos stovyklos apvainikavimas buvo paskutiniojo 
savaitgalio uždarymo iškilmės. Nuo pietų jau pradė
jo stovyklon rinktis svečiai, kurių ligi vakaro prisi
rinko iki dviejų tūkstančių. Iš karto įspėti stovyk
lautojai per visą dieną šeštadienį savo rajonuose tu-
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rėjo budinčius skautus, kurie priiminėjo svečius ir 
aprodinėjo pastovyklės Įrengimus. Svečių dėmesį 
greta pačios stovyklos ypatingai traukė turtinga ap
žvalginė parodėlė, Įrengta stovyklos vadovybės pa
state. Toje parodoje, užėmusioje didelį kambarį, bu
vo surinkta daug medžiagos iš praėjusių penkiasde
šimties metų: ženklų, vėliavėlių, gairelių, nuotraukų, 
užrašų, knygų, net pilna skautiška uniforma iš ne
priklausomos Estijos laikų. Įdomios buvo ir statisti
nės diagramos, rodančios vienetų ir narių augimą. 
Be parodėlės ir pastovyklių lankymo, svečiai dar ga
lėjo klausyti dūdų orkestro koncerto ar žiūrėti tinkli
nio rungtynių. Tuo tarpu 4-tą valandą po pietų val
gyklos patalpose įvyko priėmimas svečiams - vado
vams. Siame priėmime dalyvavo Estijos konsulai 
Kanadai ir Jungtinėms Amerikos Valstybėms, visas 
naujai perrinktas estų skautų Centrinis Biuras, sto
vyklos vadovybė, na, žinoma, ir visi stovykloje esą 
ne estai vadovai. Po kavos ir užkandžių susirinku
siems buvo pristatytas Centrinis Biuras ir skaučių 
Valdyba. Skautininkas H. Michelsonas, o vėliau ir 
Centr. Biuro gen. sekretorius sktn. A. Vaigur dėkojo 
visiems čia esantiems už apsilankymą stovykloj ir už 
bendravimą skautiškame darbe. Visa eilė aukštų va
dovų buvo apdovanoti estų skautų garbės ženklais - 
medaliais, jų tarpe ir lietuviai skautininkai P. J u r - 
gėla ir V. Čepas. Po to svečiai sveikino šei
mininkus jų sukakties proga. Iš lietuvių pusės buvo 
perskaitytas sveikinimas estiškai, ką jie labai malo
niai sutiko. Pagaliau visi svečiai buvo apdovanoti 
specialiais stovyklai atminti ženklais ir literatūra apie 
estus skautus anglų kalba. Visiems bendrai nusifoto
grafuojant, priėmimas ir buvo baigtas. Vakare įvyko 
didžiulis užbaigiamasis laužas, kurio žiūrėjo apie 
trys tūkstančiai žmonių. Programa buvo labai įvairi 
ir ilga — laužas pasibaigė jau po dvyliktos valandos 

nakties, — daugiausia perpintas tautiniais motyvais, 
nors netrūko ir linksmų numerių. Šiame lauže pasi
rodė ir lietuviai, sudainuodami dvi lietuviškas dai
nas. Po šių dainų Jungtinių Amerikos Valstybių estų 
vienetas mus nustebino lietuviškai sušukdami “la
bai gerai”. Visa laužo programa labai įspūdingai už
baigta estų tautiniu himnu ir vakarine malda.

Sekmadienį didžiausias įvykis buvo paradas ir už
baigimo ceremonijos. Pats paradas prasidėjo apie 
antrą valandą. Ir vėl svečiai ėjo pirmoje eilėje, tad 
ir vėl pirmasis dėmesis teko, tarp kitų ir lietuvių vie
netui, pasipuošusiam savo tautine ir Toronto vyčių 
būrelio vėliavomis. Nors svečių dalis ir buvo jau iš
važiavusi po laužo, bet parado laukė dar gana dide
lė minia, apsiginklavusi filmavimo ir foto aparatais. 
Oficialioji užbaigimo ceremonija užsitęsė gana ilgai, 
esant daugybei sveikinimų ir apdovanojimų. Šia pro
ga lietuviai skautai ir vėl pasveikino estus, šį kartą 
jau visą stovyklą, ir, atsidėkodami vadovybei už visą 
gerą, juos kukliai apdovanojo. Apie penktą valandą 
ceremonijos užsibaigė ir vienetai organizuotai iš vė
liavų aikštės išžygiavo, palydimi dūdų orkestro. Kot- 
kajarve jubiliejinė stovykla jau buvo pasibaigusi, 
nors pagrindinis išsiskirstymas teprasidėjo tik pirma
dienį.

Pabaigai — šis tas apie lietuvių reprezentacinį vie
netą, šioje stovykloje atstovavusį lietuvius skautus. 
Šią reprezentacinę skiltį sudarė Toronto “Rambyno” 
skautai — si. Gailius Skrinskas, psl. Kęstutis Dūkus, 
Aras Balsys, Jonas Lasys, Algis Česekas, vadovauja
mi ps. Antano Baziliausko. Jų pastovyklė buvo visai 
netoli vėliavų aikštės, greta pavyzdingo Toronto 
“Kalev” tunto. Įėjęs pro lietuviško stiliaus vartus, ga
lėjai rasti daug ženklų, bylojančių, kad čia gyvena
ma lietu viii. Čia ir vėliavos stiebas su plevėsuojan
čia lietuviška trispalve, čia iš baltų gėlių žemėje iš-
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dėtas lietuviškas Vytis, čia beržinis, baltas Vyties 
kryžius ir beržo žievėje išpieštas Lietuvos žemėla
pis. Svečiams — skautams ir pasauliečiams — atei
nant mūsų lankyti, vis teko juos su šiais ženklais su
pažindinti, vis kai ką papasakoti. (Vyresnio amžiaus 
žmonėms tokio aiškinimo beveik ir nereikėdavo, 
daug ką žinant iš Estijos ar vėlesnių laikų, bet jau
nesnioji karta ne kartą paklausinėdavo apie Vyti, o 
ypatingai apie Vyties kryžių). Vieną dieną mus ap
lankė Toronto estų laikraščio fotografas, padaręs ke
letą nuotraukų savo laikraščiui, o kitą dieną apsilan

kė laikraščio reporteris, su kuriuo pasikalbėjome ir 
kurio reportažas tilpo stovykloje leistame laikraštė
lyje ir Toronto estų spaudoje. Ir šiaip, palaikant ge
rus santykius su estų skautų vadovais, kasdien susi
tinkant ir pasikalbant, lietuvių vardas estų skautų 
tarpe nebuvo užmirštas. Po kelis kartus estų, o taip 
pat ir latvių skautų vadovai mums minėjo reikalin
gumą artimesnių ryšių tarp mūsų broliškų Pabaltijo 
valstybių skautų. Mes tikime, kad ši drauge praleista 
savaitė estų skautų stovykloje buvo vienas iš mažų 
žingsnelių šiame suartėjimo kelyje. A.B.

MAIRONIO VARDO STOVYKLA 
(Žvilgsnis iš šalies i Toronto, Hamiltono, Niagaros stovyklą)

— Kur gi buvo jų akys? — nutarė unisonu visi šį 
pavasari, per padidinamuosius stiklus apžiūrėję no
rimą pirkti Toronto skautams-tėms nuosavą stovyk
lavietę, kad nebereikėtų trankytis kaip čigonams iš 
miško į mišką, iš vietos i vietą. Norima pirkti stovyk
lavietė — tai paprasčiausia bala su varlėmis ir uodais. 
Griežtai nubraukus sumanymą pirkti tą vietą, teko 
ant greitųjų sugalvoti, kur stovyklausime. Be didelių 
ginčų, jau rimto reikalo spiriami, visi sutiko, kad 
šiems metams bus dar gera, seniai išbandyta ponų 
A. ir E. Augustinavičių stovyklavietė su New-York 
Central traukiniais beveik per pačią vėliavų aikštę, 
su tabako laukais aplinkui, su šaltinėliais apsiprausti 
ir indus išsiplauti, su greitai bėgančia, nors negilia, 
upe pasimaudyti, o svarbiausia, su retai gražiu, mie
lai kvapniu pušynu. Taigi, ir sutarta — visi i La Sa- 
lette, Ont. Ir Torontas, ir Hamiltonas, ir Niagara su- 
veš ten savo skautiškus mažulėlius pasibūti. Atsistojo 
tik visiems skersai kelio didelė kliūtis — kaip gi pa
statysime per tą trumpą laiką reikalaujamą virtuvę 
po stogu, kaip atsiras “šiaurės” nameliai ir kiti mūsų 
pačių rinktos valdžios reikalavimai. Ir didžiausių pe
simistų akys tuoj ėmė krypti i Hamiltoną. Juk ha- 
miltoniečiai viską gali. Jei jie stato milžiniškus Tau
tos Namus, jei jie veržliausi lietuviško gyvenimo Ka
nadoje pirmūnai, kas gi jiems reiškia pastatyti skau
tams virtuvę. Viltys tuoj pasiteisino. Greičiau negu 
galima buvo tikėtis, Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin-

Mokomasi paraduoti. Nuotr. V. Pašilto

Rytmetis Maironio Vardo stovyklos pašonėje. Nuotr. St.Dabkaus

kų klubo, vadovaujamo p. St. Augustinavičiaus, sr., 
pagalba ir didele materialine parama, stojosi reika
laujami dailūs pastatai... ir Toronto tėvai bei va
dovai lengviau atsiduso. Dabar tai jau stovyklausime. 
Ir taip liepos 28 d. sugūžėjo stovyklon apie 180 skau- 
tų-čių savo metinėn stovyklon — iš Toronto, Hamil
tono, Niagaros, Delbi, Rochesterio. Net gražu buvo 
žiūrėti, kaip tėvai stato savo vaikams palapines, kaip 
jie rūpinasi, kad skautams tektų mažiau dirbti. Tė
vai vis tėvais lieka. Per keletą valandų apsitvarkę, 
skautai jau kėlė aukštus, suręstus vartus, kuriuose 
matėme Maironio vardą. Visiems paaiškėjo, kad tai 
Maironio vardo stovykla. Skautų stovyklos viršinin
ku pirmajai savaitei Įsipareigojo ps. F. Mockus, skau
čių — ps. D. Keršienė. Abu patyrę stovyklautojai, abu 
torontiečiai.

Fotografai nėrėsi iš kailio, lakstydami stovyklos 
atidarymo metu. Ypač visiems patiko stovyklautojų 
paradas, pravestas s. K. Batūros. Čia jau kažkas di
desnio, iškilmingesnio. Kad ir be orkestro, ir mažy
liai stengėsi žengti koja kojon dainelių pagalba.

Stovyklauta saulėje ir pušų kvape. Laužai liepsno
jo, skambėjo dainos sesės C. Rinkūnaitės ir brolio 
J. Karasiejaus diriguojami ir tvarkomi. Maironio lau
žas buvo tikrai gerai paruoštas ir neeilinis savo pro
grama. Tai Įrodo, kad jaunimas pats savo iniciaty
va gali daug gražių dalykų sukurti. Jei tik iniciatyva

15

17



sutelkiama skautiškam, kūrybiniam darbui, džiaug
tis galima pasekmėmis.

Pasibaigus pirmajai savaitei, keičiantis vadovams 
(antrąją savaitę broliams vadovavo s. v. v. si. J. Ka- 
rasiejus, sesėms — v. s. v. si. R. Bleizgytė) puikus bū
relis mažųjų mergaičių ir berniukų davė Įžodi, kurį 
pravedė ps. St. Ilgūnas iš Rochesterio. Tuo laiku at
sirado ir visų jau laukiamas, mielasis Tėvas St. Kul- 
bis, S.J., buvęs su stovyklautojais visą antrąją sa
vaitę, linksminęs armonikėlių orkestru laužų daly
vius, skardenęs gardžiu juoku pušyną, rūpinęsis 
stovyklautojų dvasiniais reikalais. Tą savaitę išėjo ir 
trys “Liepsnelės” numeriai, tą savaitę stovyklą ap
lankė Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. Zmuidzinas, 
dr. J. Grinius, Prisikėlimo parapijos klebonas Tėvas 
Placidas, OFM, šv. Jono Krikštytojo parapijos klebo
nas kun. P. Ažubalis ir daug kitų svečių. Tą savaitę 
ir dangus bandė stovyklautojų pasiruošimą nesušla
pti. Pylė kaip iš kibiro ne vieną kartą. Bet skautas 
linksmas. Kas sušlapo — išdžiuvo, kas liko sausas, 
juokėsi iš sušlapusio.

Artėjo rugpjūčio 12 d. Tai reiškė išsiskirstymą, di
delį darbą vadovams, likviduojant stovyklą ir 
džiaugsmą tėvams, kad namo parsiveža laimingus, 
sveikus vaikus. Ir grįžus iš stovyklos, sudėjus visus 
pliusus ir minusus, susidarė šūkis: Daugiau vadovų 
stovykloms! Jų buvo per maža. Kai kurie iš jų gal 
kiek per jauni ar nepatyrę aukštesnėse pareigose. Na, 
bet jei kartais jaunesniems ne taip sekasi, ar dėl to 
nekalti vyresnieji? Kaip ten bebūtų, Maironio vardo 
stovykla buvo didelė, kaip didis mums lieka mūsų 
tautos dainius Maironis.

Al. Tk.

TĖVŲ — RĖMĖJŲ DARBAI

Artinantis vasaros stovyklai, Hamiltono skautai ir 
jų rėmėjai ruošėsi pilnu tempu. Ypač skautų rėmė
jams, šie metai pareikalavo daug rūpesčių. Žinant, 
kad stovyklavietėje turi būti įrengta virtuvė ir maisto 
sandėlis po stogu, Hamiltono rėmėjų v-ba, ryžosi šį 
reikalavimą įgyvendinti. Susitarus su kaimynine To
ronto kolonija, š. m. liepos 14 d., tą darbą pradėjo. 
Džiugu pažymėti, kad šiai statybai, didelę pagalbą 
suteikė stovyklavietės apylinkių senosios kartos ūki
ninkų klubas, vadovaujamas p. St. Augustinavičiaus, 
sr. Mieliems tabako augintojams, skautų rėmėjai, 
taria nuoširdų ačiū ir linki geriausios sėkmės tabako 
auginime. P. St. Augustinavičiui pageidaujant, kad 
minėtos stovyklos pastatas būtų apkaltas skarda, 
kaip mažiau pavojingas gaisro atveju, buvo iškilę 
nesutarimai su Toronto rėmėjais. Jiems pasirodė tai 
per brangu. Hamiltonas, ryžosi vienas išlaidas pa
dengti, nors būdami žymiai mažesnė kolonija. Kad 
įgyvendinus šiuos planus, rėmėjų v-ba kreipėsi į 
skautų tėvelius, prašydami jų pagalbos. Tačiau kad 
ir buvo visų gražūs norai, gražios vasaros laike, dar
bo jėgos buvo labai sunku rasti. Ne paslaptis, kad 
visą šį darbą atliko beveik patys valdybos nariai: 
Varnas, Stukas, Kaušpėdas, Pašilys, Paukštys ir Pu- 
lianauskas. Skautų tėveliai: P. Stosius, Aleksa ir Le- 
parskas. Prie šio darbo taip pat prisidėjo tabako au-

Stovyklos uždarymas - vėliavų nuleidimas. Nuotr. St.Dabkaus

gintojų klubo pirm. St. Augustinavičius, sr., paskir
damas" savo laiką ir sunkvežimį medžiagos trans
portavimui. Senosios kartos tabako augintojai: V. 
Treigys ir A. Gulbinas prisidėjo savo darbu ir nau
dingais ūkiškais patarimais. Ačiū visiems, bet kaip 
prisidėjusiems prie šio didelio ir labai naudingo dar
bo mūsų skautiškajam jaunimui, Jūsų visų nuoširdu
mas ir pasiaukojimas įgalino mus patenkinamai įgy
vendinti mūsų planus. V. P.

PABAIGAI

Kadangi didelė dalis stovyklautojų stovyklą paliko 
jau šeštadienį rugpjūčio 11 d., tai visos užbaigtuvių 
iškilmės buvo atliktos tą dieną. Vadovai, atsisveiki
nimo žodyje, dėkojo skautams už gražų bendradar
biavimą, pareigų atlikimą ir kvietė sugrįžus namo, 
tęsti skautiškąjį darbą dar su didesniu atsidėjimu. 
Davusiems įžodžius buvo įteikti ženklai, o užsitarna
vusiems — laipsniai.

Hamiltono skautams remti draugijos valdyba įdė
jusi daug darbo ir išlaidų stovyklavietę įrengiant, 
jaučia didelį pasitenkinimą, sutraukus į vieną būrį 
apie 170 lietuviškojo jaunimo iš Hamiltono, Toronto, 
St. Catharines, Delhi, Rochesterio ir Buffalo. Tuo 
skautų rėmėjai jaučiasi tikslą pasiekę ir už įdėtą dar
bą pilnai atlyginti. Vieno dar trokštame, kad užmegz
ti ryšiai su tolimesnių vietovių skautiškuoju jaunimu 
būtų tęsiami ir toliau, taip skautiškam, taip tauti
niam bei kultūriniam darbe. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems skautų vadovams, pašventusiems savo asme
nišką atostogų laiką jaunimo labui. Dėkojame sto
vyklos kapelionui kun. Kulbiui, už dvasinę mūsų jau
nimo globą. Taip pat nuoširdi padėka priklauso 
Tillsonburgo, Ont. lietuvių ūkininkų klubui, už pa
rodytą nepaprastai didelę paramą skautų reikalams. 
Ypač klubo pirm. St. Augustinavičius, sr., nors ir bū
damas senesnės kartos ateivis, savo nuoširdumu žy
miai pralenkė daugelį iš mūsų. Jo pastangomis ta
bako augintojų klubas paskyrė didelį kiekį statybi
nės medžiagos stovyklos virtuvei įrengti, suteikė 
transporto priemones ir net piniginę auką. Visiems 
parėmusiems mus — nuoširdus ačiū. V. P.

(ŠIO SKYRIAUS TĄSA SEK. NR.)

16

18



proga, maloniai kviečiame atsilankyti į 
JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ - SĄSKKIDĮ,

Pingvinai" eina apie boją ... Nuotr. L.Knopfmilerio

A

Taurės, dėl kurių buvo 
kovojama.
Nuotr. L.Knopfmilerio

Dalis Čikagos, To
ronto ir Clevelando 

<------- sesių.

Nuotr. L.Knopfmilerio
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Ant "denio".

Nuotr. L.Knopfmilerio

JŪRŲ SKAUČIŲ-TŲ VADOVIŲ, VADOVŲ SUEIGA

Stovyklos proga 1962 m. rugpiūčio mėn. 25 d. jū
rų skaučių - tų vadovės, vadovai susirinko ežero pa
krantėje i sueigą. Sueigai pirmininkaujantis j. v. s. 
A. Aglinskas apžvelgęs trumpai jūrų skautijos nuei
tą kelią, laimėjimus ir buvusius sunkumus, pakvietė 
padaryti pranešimą LSB Jūrų Skautų Skyriaus vedė
ją j. s. E. Vengianską ir LSS Jūrų Skaučių skyriaus 
vedėją s. D. Lukošiūnaitę, bei vienetų atstovus. J. s. 
E. Vengianskas nušvietė dabartinę būklę ir išreiškė 
pageidavimą, kad sekmingesnei jūrų skautų veiklai 
yra būtina daryti LSS pakeitimus, būtent jūrų skau- 
tija turi sudaryti atskirą šaką sąjungos ribose. S. D. 
Lukošiūnaitė pritarė ankščiau išreikštoms mintims, 
nurodydama, kad kai kuriuose vietovėse Seserija ne

leidžia steigtis jūrų skautėms, o vienoje vietoje net iš
ardė jūrų skaučių vienetą.

Atskirų vietovių atstovai nupasakojo sunkumus 
vietovėse ir pritarė pasiūlymui, kas vėliau buvo pa
tvirtinta balsavimu. V. s. V. Čepas perskaitė pagei
davimų santrauką, kuri atitinkamai paruošta bus pa
siųsta Pirmijai ir Brolijos bei Seserijos vadovybėms, 
prašant pritarimo ir eigos jūrų skautų ir skaučių per
sitvarkymui i atskirą šaką šalia Brolijos, Seserijos ir 
Akademinės Skautijos. Visų vadovių - vadovų nuo
mone, jūrų skautija jau yra pasiekusi toki amžių ir 
igyjusi patyrimą, kad sugebės tvarkytis savarankiš
kai ir tas padės sustiprinti Skautų Sąjungą.

JŪROS SKAUTŲ ŠVENTĖ BOSTONE

Jau nuo pat pavasario grupė jūrų 
skautų tėvų ir vadovų, o dažnai ir vy
resnieji jūrų skautai važinėjo į iš 
Pembroke miestelio gautą naudoji
muisi salą Oldham ežere ir kažin ką 
ten veikė. Uolesnieji iš jų, kaip P. 
Ausiejus, E. Bajerčips su nenuilstan- 
čiuoju vietininku j. b. s. M. Manomai- 
čiu, ten ištisus savaitgalius praleisda
vo. Visiems buvo Įdomu, ką jie ten 
pastatys.

Pagaliau atėjo liepos pirmoji, kuri 
ilgai paliks maloniu atsiminimu tiek 
skautų, tiek ir jų tėvelių bei svečių 
sąmonėje, nes tą dieną “Nemuno” 
uostas ir sala ežere buvo oficialiai 
atidaryta naudojimui ir visi galėjo 
psidžiaugti “ilgo” (6 mėnesių) darbo 
vaisiais.

Jau iš vakaro “Nidos” budžiai Įsi
kūrė saloje ir padėjo atlikti baigia
muosius įrengimo darbus, o naktį tu
rėjo “pagauti vagis”, kurie kėsinosi 
ant jų laivų.

Liepos 1 dienos rytą iš Nemuno 
uosto pajudėjo 6 auto mašinos pil
nos uniformuotų jūrų skautų ir su
stojo prie Pembroke miestelio R. ka
talikų bažnyčios. Čia greit išsirikiavo 

Vadovai-vės sueigoje. Nuotr. L.Knopfmilerio

Turėta ir tokio laivyno.

Nuotr. L.Knopfmilerio
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ir su vėliavom nuėjo prie bažnyčios, 
kur juos pasitiko vietos klebonas ir 
nurodė rezervuotas vietas bažnyčios 
priekinėje dalyje. Pamaldos buvo 
specialiai laikomos už žuvusius jūrų 
skautus ir jūreivius, kurių metu kle
bonas pasveikino mūsų skautus ir pa
linkėjo sėkmės siekiant kilniu skauto 
ir jūreivio idealų. Pamaldose organi
zuotai dalyvavo ir vietos Campfire 
mergaičių vienetas.

Po pamaldų sekė “Nemuno” uosto 
atidarymo ceremonijos. Vėliavoms 
plevėsuojant ir prezidento A. Smeto
nos maršą griežiant, adv. Šalnienė, 
Lietuvos garbės konsulo A. Šalnos 
žmona perkirpo kaspiną, tuo oficia
liai atidarydama uostą jūrų skautų 
naudojimui.

Lyg po kokio signalo, jūrų skautai 
sėdo į 5 turimas valtis ir gražia viks- 
tine pasileido salos link. Tuo tarpu 
Uosto Direkcija motorinėmis valt
ims ėmė kelti svečius ir skautų tėve
lius į salą.

Saloje svečiai turėjo galimybę at
sigaivinti šaltais gėrimais, pasivai
šinti karštomis dešrelėmis ir apžiū
rėti salos įrengimus, kurie visiems 
padarė didelį įspūdį. Atplaukus į sa
lą pirmiausia į akis krenta dvi pato
gios krantinės valtims prisirišti. Iš 
krantinės į aikštę pravestas kelias; 
prie krantinės pastatyti vėliavoms 
stiebai. Palipus į salą, pirmiausia at
siduri iškilmių aikštėje, kuri tikrai 
lietuviškai ir iškilmingai atrodo. Iš 
lauko akmenų pastatytas 7 pėdų 
aukščio paminklas žuvusiems jūrų 
skautams ir jūreiviams pagerbti, pa
našus į Karo Muzėjuje stovėjusį pa
minklą nežinomam kareiviui. Šalia 
stovi toks pat akmeninis aukuras. Už 
keletos žingsnių stovi iš apvalaus 
medžio padarytas kryžius. Tarp pa
minklo ir kryžiaus aukštai Į dangų 
stiebiasi trišakis vėliavų stiebas, 
Amerikos, Lietuvos ir Jūreivių vė
liavoms. Aikštės pakraštyje, nuoša
liai, tarpe medžių stovi medinė kop
lytėlė - Rūpintojėlis, susikaupimui ir 
meditacijai.

Kiek atokiau pastatyta virtuvė, o 
dar toliau toiletas. Be to, įsigyti 5 
plaukiojimo pastatai, naujai perda
žyti, yra gelbėjimosi žiedai, plūdžių 
ženklai įplaukimui į prieplauką ir 
kitos saugumo priemonės, kad jūrų 
skautai be pavojaus galėtų praktikuo
ti sveiką ir naudingą vandens sportą. 
Tokių sąlygų jūrų skautai nė laisvo
je Tėvynėje neturėjo.

Lygiai antrą valandą pasigirdo ad
jutanto švilpukas ir apie 50 unifor
muotų jūrų skautų išsirikiavo iškil
mingai sueigai, kuri susidėjo iš šių 
pagrindinių dalių:

a) Sueigos atidarymas. Kun. J. 
Žuromskis sukalbėjo maldą, pašven
tino vėliavas, kryžių ir paminklą žu-

Rikiuojamės pamaldoms prie vėliavų: V.Ulevičius, A. Vaičjurgis, D.Jančaus- 
kas, T. Daukantas, T. Zičkus.

Valčių krikštynos. P.Jančauskas, inž.J.Mikalauskas, F. Izbickienė, inž.E.Ma- 
nys, V. Vaičjurgienė, J. Vileniškis, B.Utenis, P.Utenienė, viet. M. Manomaitis.

vusiems jūrų skautams pagerbti ir 
tarė keletą žodžių linkėdamas jūrų 
skautams tęsti gražias, dar Lietuvo
je pradėtas jūrų skautų tradicijas, 
tarnaujant Dievui, Tėvynei ir arti
mui ir stengiantis padaryti Lietuvą 
jūrine valstybe. Giedant J. A. Vals
tybių himną iškilo virš medžių Ame
rikos vėliava, o Lietuvos himno me
tu kilo Lietuvos ir Jūrų skautų vė
liavos. Šiai sueigos daliai vadovavo 
Bostono Jūrų skautų Vietininkijos 
adjutantas j. b. v. v. V. Jurgėla.

b) Vietininkijos įsakymai, pakėli
mai, apdovanojimai. Vietininkas, j. b. 
s. M. Manomaitis pasako kalbą, padė
kodamas jūrų skautų tėvams ir rė
mėjams už nuoširdžią paramą darbu 
ir pinigais, skautų vadovams už uolų 
ir atsidavusi savo pereigų ėjimą ir 

jūrų skautams už stropumą ir entu
ziazmą, kurį jie parodė nuo jūrų skau
tų vieneto Bostone įsteigimo. Atimk 
bent vieną iš šių faktorių, ir mes ne
turėtume to, ką šiandien turime, sa
kė mūsų mielas vietininkas. Po kal
bos jūrų skautai trumpam išplaukia 
į ežerą. Pravedė “Nidos” budžių vie
neto vadas j.b. v. v. P. Jančauskas.

c) Skautams grįžus iš ežero, vyko 
rėmėjo ženklelių įteikimas, kalbos, 
vainiko už žuvusius jūrų skautus į 
ežerą nuleidimas. Vadovavo v. v. G. 
Čepas. Visa grupė asmenų apdovano
jama jūrų skautų rėmėjo ženkleliu. 
Nemuno uosto Direkcijos pirm. Ignas 
Vileniškis pakeliamas uosto komen
dantu ir jam įteikiama komendanto 
kepurė. Nidos budžiai, Naručio jūrų 
skautai ir Nevėžio jauniai įteikė jam
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po dovanėlę už jo nenuilstamą darbą 
ir leidimą naudotis savo vasarviete, 
ne tik jūrų skautams, bet ir jų tė
vams.

Kalbėjo adv. šalnienė, BSA atsto
vas Mr. Osdol, Pembroke skautų va
dovas, Jambore Fondo vedėjas s. P. 
Molis, S. Montautas, Taut. Sąjungos 
Bostono skyriaus pirm. A. Matjoška, 
Lietuvių Bendruomenės apygardos 
atstovas J. Vaičaitis ir kiti.

Po kalbų jūrų skautai išsirikiavo 
špeleriais nuo paminklo iki prieplau
kos, o du mažiausieji jūrų skautai 
nunešė vainiką i valtį. Vainikas gar
bės sargybų lydimas, išvežamas Į eže
rą ir, pagal jūrų skautų tradiciją, 
nuleidžiamas Į vandenį pagerbiant 
žuvusius jūrų skautus. Krante vėlia
vos nuleidžiamos iki pusės stiebo, o 
jūreivių vėliava vainikui skęstant pa- 
vilgoma į vandenį. Valtys grįžta į 
krantą, vėliavos vėl iškyla virš me
džių. Vainiko nuleidimą pvavedė vie
tininkas j. b. s. M. Manomaitis.

d) Ant krantinės išeina Nemuno 
uosto komendantas I. Vileniškis ir 
keturios poros krikšto tėvų, nes 
krikštijamos tik keturios valtys.

Perskaitomi ir pasirašomi krikšto 
aktai.

Valties “Nida” — krikšto tėvai 
inž. J. Mikalauskas ir F. Izbickienė; 
“Naručio” valties — krikštatėviai VI. 
Mickūnas ir Br. Vaičaitienė; “Nevė
žio” valties — krikštatėviai inž. E. 
Manomaitis ir V. Vaičjurgienė; “Ne
munėlis” — krikštatėviai BR. ir P. 
Uteniai.

Valtys pašlakstomos, kad vandens 
nebijotų, o kad visam jūrų skautų 
vienetui gerai sektųsi vandenyje, tai 
budžiai ir vietininką s. M. Manomai- 

tį, kaip viso vieneto vadą, pamirkė 
į vandenį; tuo ir baigiama oficialioji 
dalis.

Programoje buvo dar numatyta 
vandens sportas ir laužinė dalis, ta
čiau dėl laiko stokos teko nuo jų at
sisakyti ir atidėti kitam kartui. Gi 
dabar, turint savo uostą, valtis ir sa
lą mes daugiau gražaus vasaros laiko 
praleisime prie vandens, kaip ir pri
dera jūrų skautams.

J. b. v. v. P. Jančauskas

PANEMUNĖS JŪRŲ SKAUTŲ 
STOVYKLAI PASIBAIGUS

Bostono Jūrų Skautų Vietininkijos 
skautai ture dviejų savaičių stovyklą 
savo saloje Oldham ežero viduryje. 
Stovykla prasidėjo liepos 28 dieną, 
baigėsi rugpiūčio 11 dieną.

Pirmąją savaitę stovyklai vadova
vo jaunas, bet energijos pilnas jūros 
budys kandidatas valt. Gintaras Če
pas, o sekančią savaitę pasimainyda
mi vadovavo j. b. valt. Kazys Gruzdas, 
vyr. s. dr.Vytautas Čepas, vietininkas 
j. b. s. Mykolas Manomaiti, j.b. vair. 
Edvardas Eitas. Oras stovyklavimui 
pasitaikė ypatingai gražus, ypač pir
mą savaitę, tai jūrų skautai turėjo 
labai geras sąlygas mokintis plauki
mo, irklavimo ir bendrai praktikuo
tis jūrų skauto specialybėje.

Stovykla pasibaigė, tos dvi savaitės 
prabėgo kaip dvi dienos ir skautai 
nenorom skirstėsi namo, veždamiesi 
su savim palapines, pundulius rūbų 
ir pluoštą malonių prisiminimų sma
giai ir maloniai praleistų stovyklos 
dienų. Nebesirikiuos rytas - vakaras 
unifomuoti skautai vėliavų aikštėje,

Vakarop grįžtama į uostą.

Nuotr. L. Knopfmilerio

neskambės lietuviškos dainos ir jau
natviškas juokas saloje, nebelieps- 
nos vakarais laužai, nebent jei kat
ro laivo ar valties įgula atvažiuotų 
savaitgalio iškylai. Stovės vienišas 
paminklas saloje, neberusėns šalia 
jo aukuras, ir Rūpintojėlis rymos 
vienas niekeno nebelankomas ir 
lauks kitos vasaros ir kitos stovyklos, 
kad ir vėl sala, lyg tas miškas pava
sarį, prisipildytų nauja gyvybe.

PASIKEITIMAI VIETININKIJOS ŠTABE

Ps. Juozas Vaičjurgis, jam pačiam 
prašant, atleistas iš Skautiško Lavi
nimo ir Tautinio Auklėjimo skyriaus 
vedėjo pareigų ir pristatytas pana
šioms pareigoms LSS atstovauti Bos
tono Jūrų Skautų Vietininkiją.

Vair. Edvardas Eitas pasitraukė 
iš Jūrų skautų “Naručio” laivo va
dovo pareigų ir jo vieton paskirtas 
vair. Kazys Gruzdas. Valt. Gintaras 
Čepas paskirtas “Nidos” budžių vie
neto vado pavaduotoju.

P. Jančauskas

AUSTRALIJA BANDYS IŠEITI DĖL AMERIKOS TAURĖS

Gal sunkiausiai paveržiama yra Amerikos taurė, 
dėl kurios buriavo anglai 15 kartų ir du kartu Kana
da. Kartais amerikiečiai būdavo netoli pralaimėjimo, 
bet šiaip taip išsilaikė.

Amerikos taurės regatos prasidėjo 1851 m. ir vyks
ta gan nedažnai, nes per 111 mettų Įvyko 17 regatų 
ir tik dvi regatos per paskutinius 25 metus.

Tinkamos jachtos pastatymas ir pasiruošimas re
gatai reikalauja milijoninių sumų, todėl ne bet kas 
gali tokioje regatoje dalyvauti. Paskutinėje regatoje 
britų jachta Sceptre pralaimėjo prieš amerikiečių 
jachtą Columbia.

Šių metų varžovu bus Australijos 12 metrų jachta 
Gretel pastatyta pagal Sidney gyvenančio architekto 
Alan Payne planus. Pastatyta slaptai, — jachta sa
koma esanti puikiausias pastatas, bet kada buriavęs 
su Australijos buriuotojų Įgula.

Regata Įvyks rugsėjo mėnesyje ir atrodo, kad ame
rikiečiai paleis Į regatą vieną iš trijų jachtų, t. y. 
Columbia, Wheatherly ar Easterner.
20

Gretel".
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i. *niusti didžioji seun.i
PIRMUOS PASTOGĖJE.

* Nutarta paruošti Sąjungos vado- 
vų-tėvų komitetų santykių bei kom
petencijos instrukciją, skirtą va
dovams.

* Nuo š.m. birželio mėn. 26 d. Są
jungoje įsigalioja naujas statutas, 
kurio projektas korespondenciniu 
balsavimu buvo Sąjungos Tarybos 
narių priimtas. Iš 27 užskaitytų bal
sų 23 pasisakė už naują projektą,ke
turiems balsuojant prieš. Naujas sta
tutas išsiuntinėjamas vienetų vado
vams. Stambiausias pakeitimas - 
naujovė naujame statute yra ASS 
šakos sudarymas paraleliai su Se
serijos ir Brolijos organizacijomis, 
sudarant Akademinio Skautų Sąjū
džio Vadiją.

* Vyr. Skautininkams pristačius, Šv. 
Jurgio šventės proga pakelti į vyres
niškumo laipsnius: į skautininko 
laipsnį - J. Alkis, Anglijos r., J. Bru
žinskas, JAV At.r., D.Čižauskienė, 
Austr. r. , V. Černius, JAV Vid. r. , 
R. Dabšys, JAV Ram.V.r., V. Jokū
baitis, JAV Vid. r., D. Lukošiūnaitė, 
JAV Vid. r. , St. Makarevičius, JAV 
Ram. V. r., M.Osinaitė, Austr. r., 
B. Žalys, Austr. r. Į paskautininkio 
laipsnį: G. Bartytė, JAV At. r. , R. 
Bričkus, JAV At.r. , G. Bubelis, JAV 
Vid. r. , D. Chainauskienė, Kan. r. , 
K. Cijūnėlis, JAV Vid. r. , A. Kara
liūnas, JAV Vid.r. , S. Liaukus, JAV 
At.r., A.Pesys, JAV Vid. r., J.Ren- 
telis, Anglijos r. , B. Šimanskienė, 
JAV At.r., J. Toliušis, JAV Vid. r., 
V. Varnas, JAV Ram.V.r., R. Venskus, 
JAV At.r.

BROLUOS VADUOS 
PASTOGĖJE

* LSS Jubiliejinių metų paruošia
mieji darbai eina pirmyn, v. s. A . 
Saulaitis sudarė Jubiliejinės Stovyk
los komisiją. Jubiliejinė stovykla 
numatoma 1963 mt. rugpiūčūo mėn. 
pabaigoje Atlanto rajone. Jubilieji
nių metų ženkliuko projektu ir jo 

gamyba rūpinasi s. VI. Vijeikis. Ju
biliejiniai metai pradedami su lap
kričio 1 d. iškilmingomis sueigomis. 
Visais Jubiliejinių metų reikalais 
kreiptis į v. s. J. Vaišnys, 2345 W. 
56 St. Chicago 36, Ill.
* LSB Jamborės Fondo pastangomis 
leidžiamas skautiškų vaizdų albumas. 
Jam prenumeratos jau yra renkamos, 
gi redakcija dirba prie nuotraukų at
rinkimo ir kitų paruošiamųjų darbų.

* LSB Vadija nutarė skirti metines 
premijas "Skautų Aido" koresponden
tams.

* LSB Vadijos nutarimu įvedamas 
tuntų ir vietininkijų "Skautų Aido" 
atstovo etatas. Šio tunto ir vietinin- 
kijos vadijos nario pareigos yra ap
rašyti vieneto veiklą "SkautųAide", 
siųsti jam nuotraukas ir rūpintis ki
tokios rašto medžiagos įteikimu. 
"Skautų Aido" prenumeratų vajaus 
metu atstovo pareiga pravesti vajų 
ir rūpintis, kad vienetų nariai pre
numeruotų ir skaitytų "Skautų Aidą".

* Brolijoje atkuriamas Oro Skautų 
Skyrius nuo š. m. liepos 1 d. Visi 
tuntai ir vietininkijos skatinamos 
organizuoti oro skautų vienetus. Ar
timoje ateityje bus paskelbtas Oro 
Skautų Sk. Vedėjas.

* LSB Vadija išleido ir išsiuntinėjo 
LSB Jamborės Fondo Skyriaus veik
los nuostatus.

ANGLUOS RAJONAS

* Tryliktoji vasaros stovykla vyko 
Lietuvių Sodyboje, Headley Park. 
Joje stovyklavo 27 skautai ir 33 
skautės. Vadovavo s. J. Alkis. Sto
vyklos metu įžodį davė apie 20 
skautų-čių.
* ps. G. Zinkienė Manchestery pra
veda skiltininkių kursus.

* v. s. R. Giedraitis dažnai dalyvauja 
skautiškose sueigose, paskaitydamas 
iš savo kūrybos.

* s. v. v. si. J. Maslauskas rajone re
gistruoja skautišką veiklą ir jos 
santrauką yra pateikęs "Skautų Ai
dui". (Dėl vietos stokos negalime 
jos spausdinti. Red.).

* Korespondencinės dr-vės draugi
ninkas s. v. v.si. J. Maslauskas per 
visus metus yra į atskiras kolonijas 
parašęs 112 laiškų bei rašinėlių ir 
korespondenciniu būdu paruošęs skau
tus - kand. įžodžiui.

KANADOS RAJONAS

Toronto, Ont.

* Š.m. rugsėjo mėn. 15 d. Toronto, 
Hamiltono, Niagaros Pusiasalio , 
Londono ir Rochesterio skautų-čių 
vadovai-vės buvo suvažiavę aptarti 
skautiškos veiklos pagyvinimo klau
simus. Dalyvavo pasitarimuose ir 
diskusijose apie 50 jaunesnių ir vy
resnių vadovų. Suvažiavimo daly
viai priėmė šitokio turinio rezoliu
ciją:

1962 mt. rugsėjo mėn. 15 d., su
sirinkę Toronto, Hamiltono, Niaga
ros Pusiasalio, Londono ir Roches
terio skautų-čių vadovai-vės, iš
diskutavę skautiškos veiklos pagy
vinimo klausimus, nutarė:
1. Skiltininkų - vadovų paruošimas. 
Vietovėse šią žiemą sudaromos kur
santų skiltys, kurios vietoje ruošia
mos teoretiškai, gi pavasarį, susi
tarus vienetų vadovams dėl laiko ir 
vietos, jos suvežamos į savaitgalio 
stovyklą praktikai atlikti. Suva
žiavimo prezidiumas siūlo savait
galio stovyklas birželio mėn. pa
baigoje ir liepos mėn. Stovyklų or
ganizatoriai - Toronto sesių ir bro
lių tuntai. Kursų lektoriais bus kvie
čiami patyrę vadovai.
2. Kiekybės-kokybės klausimu kons
tatuoti, kad pasyvūs vienetų nariai 
labai trukdo geresnį veikimą ir, ši
tai matant, vadovai įpareigojami 
padaryti atatinkamas išvadas, pa-
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laikant skautiškos veiklos bent mi
nimalų standartą.
3. Konstatuoti, kad skautų veikla 
nėra vien vadovų rūpestis, bet ir 
tėvų. Todėl kreiptis į tėvus, pras’ant 
ne tik materialinės paramos, bet ir 
moralinės, glaudesnio kontakto ir 
konkrečios pagalbos, kaip padedant 
skautus-tes nuvežti į iškylas, pa
skambinant dėl sueigų, prisidedant 
vienokiais ar kitokiais konkrečiais 
darbais.
4. Drausmė. Palaikyti tradicinę 
skautišką drausmę.
5. Vasaros stovyklų reikalai. Pla
nuoti stovyklavimą is' anksto. Sto
vyklos vadovybė sudaroma bent du 
mėnesius prieš stovyklą. Kviesti sto
vykloms vadovauti patyrusius va
dovus- ves.
6. Iš čia dalyvavusių jaunesniųjų va- 
dovų-skiltininkų pasisakymo prieita 
išvados, kad skautai laukia daugiau 
iškylų ir planingesnių, įdomesnių 
sueigų.
7. Pasidalyti skautų-čių mokomąja 
medžiaga: žaidimais, laužų pasi
rodymais, uždaviniais ir kt.

Suvažiavimas buvo baigtas nuo
taikinga kavute, kurios metu apšne
kėta eilė aktualesnių reikalų.

* Yra jau surasta, apžiūrėta ir nu
statyta tinkama stovyklavimui vie
ta - 100 akrų ūkis netoli Markdale, 
Ont. , apie 100 mylių į šiaurę nuo 
Toronto. Stovyklavietės Fondas, va
dovaujamas s. v. v. si. J. Stanionio, 
sėkmingai renka aukas numatytos 
stovyklavietės užpirkimui.

Mielam broliui

j. V. S. V. PETUKAUSKUI,

liūdesio dienose - jo brangiam tėvui mirus, 
reiškia užuojautą

LSB Jūrų Skautų Skyriaus
Vedėjas ir VedėjaL---------- JZ_ _

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONAS

Kalniškių stovykla, 1962.

Los Angeles lietuvių skautų 
Kalniškių tuntas šiais metais stovyk
lavo North Shore Public Camping 
Grounds San Bernardino kalnuose 
netoli gražaus Arrowhead ežero. Sto
vykla tęsėsi 10 dienų - rugpiūčio 25 
d. iki rugsėjo 3 d. Virš 30 skautų 
šioje stovykloje stovyklavo; ir pagal 
stovyklos vadovo žodžius - "...ši 
stovykla mums labai gerai praėjo. 
Mes pravedėm nustatytą stovyklos 
programą, prie laužų linksmai pra
leidome vakarus, ir kalbėjome lie
tuviškai. "

Stovykloj e. tuntas buvo padalin
tas į dvi skiltis: skiltininkavo Aloy
zas Razutis ir Eugenijus Radvenis. 
Salia šių dviejų skilčių stovyklavo 
dar Oro Skautų skraidą, vadovau
jama Jono Karaliaus.

Padėti pravesti stovyklą atvyko 
keli skautai vyčiai: A. Šeškas, M. 
Prišmantas, S. Naujokaitis, ir A. 
Karalius. Visi vyčiai priklauso Dau
manto Vyčių būreliui. Vyriausi sto
vyklos vadovai buvo skautininkai 
Sviderskas ir Radvenis.

g3222Z22222ZZ2Z2Z2ZZZ22222ZZZtZZZZZ222ZZZ2Z?R

įE v. vi. K. ŠALKAUSKĄ E

ir E
I I.ANYSAITę,

I
 sukūrusius lietuvišką šeimą, E 

gero ir laimingo vėjo linki - E

Toronto jūrų bebrai, Ę 
skautai ir budžiai .

Šių metų stovykla susilaukė daug 
svečių. Tarp stovyklos lankytojų bu
vo muzikas Bronius Budriūnas, Laiš
kų Lietuviams redaktorius kun. Juo
zas Vaišnys, S.J., Oro Skautų Rei
kalų Vedėjas Vytautas Tamulaitis, 
Los Angeles studentų Neolituanų va
dovas Antanas Kašelionis, Vyčių sky
riaus redaktorius Jurgis Gliaudys, 
jr. , Kalniškių Tunto Tuntininkas Ri
mas Dabšys, ir Jūrų Skautų atstovas 
Aleksandras Jovaiša.

MIRĖ EGZILŲ SKAUTŲ 
DRAUGAS.

Dr. Albertas K. Fretwellis, 83 
metų, vyriausias JAV skautas ir 
buvęs Kolumbijos Universiteto pe
dagogikos profesorius mirė rugpiū
čio 23 d., 1962 Westone, Conn.

Dr. Fretwellis buvo labai veik
lus skautų veikloje virš 40 metų. Jis 
parašė daug vadovėlių JAV skautams.

Pasibaigus antrajam pasaulinių! 
karui, daktaras stengėsi padėti įgyti 
pripažinimą egzilų skautų organi
zacijoms Tarp. Sk. Biure.
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i YRA SVARBU:
t ŽINOTI, kas dar daugiau žino E
t už tave.
t SUPRASTI kitus, bet dar la- E 
: biau save.

5 DIRBTI tada, kada reikia. E 

i VEIKTI ne pagal norą, bet S 
; pagal pareigą.

; GYVENTI rytdienai. t

; GALVOTI, kad ir kiti galvoja. Į
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