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MIELAJAM SKAUTIŠKO JAUNIMO BIČIULIUI SKAUTŲ AIDUI.

Brangieji ,

Džiaugdamosios Skautų Aido 40 metų gražia sukaktimi, metai iš metų jam žengiant vis tobulesniu 
keliu, jo nenuilstamą kūrybingąjį redaktorių v.s.Č. Senkevičių, visą redakcinį kolektyvą ir bendradarbius, 
taip pat ištvermingąjį administratorių s. L. Eimantą ir visus jo talkininkus šia proga nuoširdžiausiai sveiki
name ir linkime dar su didesniu sėkmingumu uždegti lietuviško žodžio meile viso mūsų jaunimo jautriąsias 
širdis.

Tebūnie Skautų Aidas ta karštąja ir šviesiąja žvaigžde, kuri įvestų mūsų jaunąją kartą į lietuvišką 
spaudą ir knygą.

Nuoširdžiai sveikiname ir visus buvusius Skautų Aido redaktorius ir bendradarbius.
Jums visiems priklauso ir mūsų karšta padėka.

Budėkime!

Vyriausia Skautininke ir
Seserijos Vadija

A. A. jur. Įeit. j. s. A. NAKUI mirus, 

jo šeimai ir giminėms nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia - 

visa Jūrų Skautija

A. A. jūr. Įeit, j. s. A. NAKUI mirus,

jo šeimai liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškia -

Jūrų Skautininkų Grandis
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New-Yorko Tauro tunto skautų Šarūno dr-vė(trūksta dviejų) su draugininku s.v. v. si. Br. Nemicku lOfffr prenumeruoja "Skautų Aidą".

SKAUTINĖ SPAUDA
JOS KRYŽIAUS KELIAI IR NUOPELNAI

v. s. Petras Jurgėla

Skautiškajam sąjūdžiui išplisti po visą pasaulį ir 
Lietuvoje daugiausia padėjo spausdintas žodis. 
1920 -1939 metais Lietuvoje buvo išleista gana 
daug knygų apie skautybę. Skautinė literatūra 
smulkiau išaiškina skautybės idėjas ir uždavinius, 
nušviečia skilties' bei draugovės darbą, iškylų ir sto
vyklų organizavimą, dėsto skautamokslį ir 1.1. Ne
žiūrint kiek knygų apie skautybę turime savąja kal
ba, skautinė spauda visada atlieka labai svar
bų vaidmenį, tiek skelbiant skautybės idėjas, tiek 
vykdant skautybę.

Gyvoje (jaunimo!) ir dargi auklėjimo, - si orga
nizacijoje visada yra tiek daug įvairiausių reikalų, 
iškyla daug įvairiausių klausimų ir sumanymų. Tai 
visa iškeliama, svarstoma ir plačiau paskleidžiama 
pei' skaūtinę spaudą. Nuolat kuriasi nauji vienetai. 
Ir jiems svarbu per skaūtinę spaudą pasigarsinti, ir 
seniesiems vienetams rūpi sužinoti, kur gimė nauji 
bendros idėjos brolių - seserų židiniai. Skautinė 
spauda įrodo, jog, štai, mūsų idėjos brolių -seserų 
eilės tankėja. Atseit, kasmet vis didesnis lietuvių 
jaunuolių, skaičius pasiryžta siekti kilniųjų idealų. 
Tokios malonios naujienos džiugina pačius skau- 
tus-tes, jų vadus bei vadoves, tėvus ir plačiąją lie
tuvių visuomenę. Tai visus paskatina kilnųjį darbą 
•sugyvinti ir įprasminti.

Skautų Aidas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis,

leidžiamas Šiauliuose.
Redakciios ir administracijos adresas: ŠIAULIAI, Turgaus g-ve 12.

Prenumeratos kaina:
6 mėn. .............................. t litas
J mtn............................................ Meni.

Skelbimų kaina: 

petito eilutei ... 20 centų.

I Nr. į Šiauliai. 1923 m. kovo 15d. 1 I metai.

Nuo redakcijos.
Skautų Vyriausiajam Stabui leidus. 

Šiaulių XIII ir XIV skautų draugovės, su
rinkusios šiek tiek skautiškos literatūros, 
pasistatė sau liksiu, išleisti Šiauliuose skau
tu laikrašlĮ. Turėdami omenyl. duoti dau
giau žinių skautams ir plačiau supažindinti 
visuomenę su skaurybe ir los ludėiimu 
Lietuvoje.

Redakcila imdamosi šio darbo, stato 
sau už pareiga Tolintis nuo partyvės po
litikos, kuri dabar įsivyravusi, naikina 
visuomenėje pasyviai pažiūros ir |ą paga
liau priveda prie neapykantos. Nusitolinu 
nuo jos, mes visgi stengsimės, kiek ga
lima pajvairinll leidžiamojo laikraščio tu
rini. sugretindami teorija su praktika.

Talpinsime taipogi žinių apie savo 
darbuotę, t. y. skautų kroniką, kurioj bus 
nurodoma vynausioio ir mūsų štabo pra
nešimai, veikimai Ir t. f

.Skautų Aidas*, prašant Šiaulių L. 
<j. Ir Sp. Feder Vytauto skyriui, turės 
minimame laikraštyje savo skyrių, kuria
me bus talpinama Skyriaus darbuotė ir 
centro valdybos pranešimai

Atsiradus neaiškumų Ir klausimų vi- 
MOtnėnėfe, .Skautų Aidas* turės savyje

klausimų dėžutę, kurioje pasistengs Išgvil
denti liečiamus skautybę neaiškumus.

Leisdami š[ laikraštį. nėra abejo, ti
kimės ir iš visuomenės pusės, joge! ii ne- 
neaplels mūsų šiame idėjiniam darbe; a 
sukaupę bendras jėgas, kaip materlales. 
taip ir morales, lengvai galėsime tęsti 
pradėtąjį darbą).

Budėki Redakcija

Idealų Katalogas.
žmonės daug ginčijasi tarp savęs 

del Įvairių dalykų, bet visi sutinka, kad 
nej vienas asmuo neapsieis be tam tikro 
prisiekime, dvasios krypsnio, nusistatymo 
Tas svarbiausias, galutinas siekinys, kurin 
nukreiptas yra visas žmogaus veikimas, 
vadinasi idealu.

*" Tik deja, lame yra keblumas, kad 
galutinas idealas neaiškiai šviečia kiekvie
nam asmeniui. Todėl tokia daugybė įvai
rių Idealų, Idealėllų. tokia nuomonių dau
gybė del Jųjų! Čia galėtume parašyti Ištisą, 
ilgą idealų katalogą!

Kokie gi yra skautų idealai?
Skautų Idealų katalogą lengvą sustd - 

lyti Iš jų (statų. Bus tai: 1) Ištikimybė duo
tajam žodžiui. 2) Ištikimybė Dievui Ir te-

Pirmasis "Skautų Aido" numeris, išleistas Šiauliuose 1923 mt. 
kovo mėn. 15 d.

Lfetuws
Kac: -,-a inė
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Petras Antanas Jurgelevičius - Jurgėla, miręs š.m. sausio 21 d., 
sulaukęs 90 mt. amžiaus. Nuotraukoje su savo šeima - lietuvių 
skautu, įkūrėjo motina Petronėlė ( - 1949), viduryje s. Kostasjur- 
gėla ir priekyje sėdi v.s. Petras Jurgėla, dar vos kelerių metų 
berniukas.

Skautinė spauda pavaizduoja skautiškąjį darbą 
visuose LSS vienetuose, to darbo pažangą ir klai
das. Visi pasimoko iš tikslingo bei sklandaus darbo 
ir stengiasi vengti klaidų — jų nepakartoti.

Skautiškame saviauklos darbe ir visų vienetų 
veikloje visada iškyla 1001 klausimas. Literatūra, 
toli gražu, ne į visus klausimus duoda atsakymus. 
Įsipareigojimas tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui, skilties ar draugovės sueigų vedimas, žaidi
mai, iškylavimas, stovyklavimas, patyrimo laipsnių 
programos, specialybės, LSS šakų reikalai, saviauk
los darbo sėkmingumas ir daugybė kitų įvairiausių 
reikalų visada tenka giliau pasvarstyti bei išnagri
nėti, siekiant didesnio tobulumo, ieškant naujų bū
dų bei priemonių atskiram dalykui įvykdyti ir t.t. 
Skautinėje spaudoje tokie klausimai visada buvo 
iškeliami, išaiškinami ir paskleidižiami visų organi
zacijos narių . dėmesiui ar žiniai.

“Skautų Aidas” yra LSS organas, t.y. pats svar
biausias ir vyriausias iš visų LSS-je leidžiamų 
laikraščių. Ne vienas “Skautų Aido” iškeltas ir iš
ryškintas reikalas ar trūkumas buvo LSS vadovy
bės sutvarkytas ir išlygintas. Per visą savo gyvavi
mo laikotarpį “Skautų Aidas” yra labai daug nusi
pelnęs skautybės idėjų skleidimui, skautiškojo są
jūdžio sugyvinimui ir plėtimui, LSS didžiojo darbo 
įprasminimui ir suderinimui su skautų ideologija il
su LSS statutu.

Atseit, “Skautų Aidas” vykdo kilnius uždavinius 
ir tarnauja LSS reikalams. Dėl to visi LSS eiliniai 
nariai ir vadai - vadovės privalo jį skaityti (prenu
meruoti) ir nuolat stengtis parūpinti jam naujų 
skaitytojų tikslu platinti skautybės idėjas. Deja, sa
vo 40 metų gyvavimo laikotarpyje “Skautų Aidas”
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visada turėjo didelio vargo ir net nepateisinamų 
sunkumų. Pažvelkime į LSS organo kryžiaus kelius.

Pirmojo LSS organo “Skauto” 1922. V. 3 — 1923. 
III. išėjo 6 numeriai didelio formato. Redagavo iš 
eilės mano brolis Kostas ir aš, abu visus puslapius 
užpildydami savo raštais. “Skautas” pateikė straips
nių apie generolo R. Baden - Powell’io gyvenimą ir 
nuotykius, jo sukurtą skautiškojo ugdymo sistemą, 
jos bandymus, skilčių sistemą ir kt. Moksleiviai įvai
riose Lietuvos vietovėse labai susidomėjo tokia 
naujove bei sistema — nauju įdomiu žaismu, kurs 
yra glaudžiai susijęs su jaunuomenės saviaukla. 
juk tose vadinamose skautų ir skaučių skiltyse pra
sideda nepaprastai įdomus gyvenimas. Čia ir įdo
mios (mažo būrelio draugų!) sueigos, įvairūs pašne
kesiai, rikiuotės pratimai, žaidimai, dainos, iškylos, 
stovyklos, nuotykiai gamtos erdvėje, patyrimo laips
niai, įvairiausios specialybės ir t.t. Moksleiviai tuo 
visu žavėjosi ir organizavo skiltis įvairiose vietovė
se. Tokias “sensacijas” skelbęs “Skautas” ėjo iš ran
kų į rankas. Ir mokytojai pradėjo tokį populiarų 
jaunuomenėje laikraštį skaityti, norėdami susipažin
ti su ta skautybe, kuri jaunuomenę taip labai su
judina ir savo idėjomis uždega.

Ne tik pradėjusį skautauti jaunimą, bet ypač 
daugelį mokyklų kapelionų bei vedėjų ir mokytojų 
labai sudomino “Skaute” paskelbtas ilgas rašinys 
apie dorinį jaunuomenės auklėjimą pagal 10 Skauto 
- skautės Įstatų. Šis straipsnis juos įtikino, jog skau- 
tybė nėra vien tik žaismas, bet didelis, rimtas kil
nus dalykas — praktiška jaunuomenės auklėjimo sis
tema, kurios uždavinys yra įkvėpti meilę Dievui, 
Tėvynei ir Artimui ir rengti jaunimą su pasišventi
mu tarnauti šiems kilniausiems idealams. To dėka 
daugelis mokyklų kapelionų, mokytojų ir net mo
kyklų vedėjų įsijungė į aktyvų darbą su skautais, 
tapo jų rėmėjais, užtarėjais (kaikuriose mokyklose 
būdavo toks reikalas) ar globėjais. Anuomet su jais 
susirašinėdamas ar pasikalbėdamas Lietuvos skauti- 
jos vadovų-vadovių suvažiavimų proga, patyriau 
apie tokią didelę skautinės spaudos įtaką ir nuopel
nus.

Be to, korespondencijos jau pirmuose “Skauto” 
numeriuose rodė, kuriose vietovėse skautybės idėja 
įsidaigino, kas ir kaip skautų vienetus suorganizavo, 
kaip tie vienetai pirmuosius žingsnius žengia, kokie 
idėjiniai polėkiai ten gimsta ir t.t. Visiems LSS na
riams buvo labai įdomu patirti, kaip skautybė Lie
tuvoje plinta, kokiom nuotaikom jaunuomenė skau
tybės idėjas priima ir t.t. Atseit, LSS organas, skelb
damas skautybės idėjas, kartu vaizdavo skautiško 
sąjūdžio plitimą po visą brangiąją Lietuvą ir jos 
tvinksnius.

1922 m. Lietuvos skautų-čių vienetai apsijuftgė j 
LSS, ir ryšiai tarp centrinių organų ir visų vienetų 
buvo dar menki. Abu “Skauto” redaktoriai, be savo 
darbo, į laikraštį sudėjo ir paskutines savo lėšas. 
1922 m. pabaigoje Lietuvoje buvo įvesta sava valiu
ta, o prieš tai galioję vokiečių pinigai smuko kas
dien. Dėl tų piniginių keblumų ir d(į! pačių lėšų 
trūkumo “Skautas” neilgai ėjo. Tačiau nauja ir spar
čiai auganti jaunimo organizacija negalėjo be savo 
organo apsieiti.
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Pasitinkant jubiliejinį SKAUTŲ AIDO numerį, LSS Tarybos Pirmija sveikina skaitytojus, rėmėjus ir 
redakcinį, administracinį kolektyvą, reiškia padėką žurnalo darbuotojams ir kviečia budėti žodžiais, 
raštu ir darbais, kad Sąjungos nariai ir priemonės, o ypač šia proga - SKAUTŲ AIDAS, klestėtų tauresnio 
lietuvio ugdyme.

LSS Tarybos Pirmija

1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiaulių tunto vadovai 
pradėjo leisti “Skautų Aidą”, kuris nuo 1923 m. rug
sėjo tapo ir tebėra LSS organu. Jau pats pirmasis 
jo numeris buvo vertingas: jame didelis skautybės 
žinovas pedagogas kun. Vladas Mažonas paaiškino 
10 Skautų Įstatų, o Algirdas Jakševičius (vėliau lie
tuviškojo teatro šulas, 1941 m.) — šūkį Budėk!

Būdamas augančios ir plintančios LSS-gos orga
nu, “Skautų Aidas” 1926 ir 1928-9-tais metais ėjo 
nereguliariai. Nuo 1931 m. kasmet buvo rengiamos 
prenumeratų rinkimo varžybos, kurių laimėtojai 
gaudavo įvairių ir vertingų dovanų. Vėliau buvo 
įvestos “Skautų Aido” platinimo garbės varžybos. 
Jas kasmet laimėdavo tie LSS vienetai, kurių visi 
nariai (100%) savo organą prenumeruodavo. Šios 
varžybos buvo labai reikalingos ir sėkmingos. Gai
la, kad jos nebuvo anksčiau įvestos. Tokių varžybų 
dėka “Skautų Aidas” pasiekdavo platesnius jauni
mo sluogsnius, o spaustuvės vedėjas “be ginčų” ir 
mielai sutikdavo kaskart vis daugiau egzempliorių 
spausdinti.

1938 metais Lietuvoje ėjo 80 neperiodinių ir 150 

periodinių skautinių leidinių. Anuomet mūsų skau- 
tija savo spaudą labai mėgo: kūrė savus laikraštė
lius, juos platino, godžiai skaitydavo ir jais mielai 
naudojosi. Atseit, Lietuvos skautai ir skautės buvo 
pilni idealistinės bei kūrybinės dvasios ir energijos.

Tėvai ir visuomenė Lietuvių Skautų Sąjungą lai
ko būtinai reikalinga ir garbinga organizacija. Ta
čiau jei ne visi bet kurio vieneto nariai “Skautų 
Aidą” prenumeruoja — tam visam vienetui ir jo va
dovui didelė negarbė. Ir jei ne visi LSS vie
netai savo organą prenumeruoja 100%, dėl to ir vi
sai LSS-gai yra negarbė. Kasgi čia būna kal
tas? Tiktai negarbingo vieneto vadovas. Deja, ir 
šiandien mūsų (jau senoje) organizacijoje atsiranda 
tokių negarbingų vienetų su nepareigingais vado
vais. Kas moka pasikalbėti su tokiais apsileidėliais 
ir sukrėsti jų sąžinę, tegu prabyla į juos... ir vėl 
per mūsų “Skautų Aidą”.

Gyvuok dar ilgus amžius, mielas ir nepalaužiamas 
“Skautų Aide”! Ir tebeskleisk vertingo mūsų skau
tuos darbo žygių aidus!

MIELI BROLIAI IR SESĖS,
Rankose laikydami šį “Skautų Aido” numerį, su 

pasitenkinimu atkreipkime dėmesį į du dalykus. 
Žvelkime į gražią skautiško žurnalo keturių dešim
čių metų sukaktį, kuri, spaudos gyvenime, jau savo 
esmėje yra reikšminga. Taip pat, prisiminkime, kad 
“Skautų Aidas” yra vienas iš labai nedaugelio lie
tuviškos spaudos leidinių, savo gyvenimo šaknis ra
dęs Nepriklausomoje Lietuvoje, atsidūręs Vokieti
joje ir atvežtas į Ameriką. Jeigu pirmasis keturių de
šimčių metų sukakties bruožas nusako žurnalo tęs
tinumą laiko mąstė, tai antrasis — idėjų, užsibrėžtų 
tikslų, vardo ir gimtos žemės ryšiu liudija mūsų 
spaudos tęstinumą skautybės siekiuose, gyvenimo 
vingiuose ir audrose.

Gyvenant didelių atstumų atskirtiems ir negalint 
dalyvauti kiekvienam pasaulio kampe vykstančioj 
sueigoj, stovykloj, pašnekėsyj ar pasirodyme, mūsų 
skautiškoji spauda yra ne vien plokščias, raidėmis 
ir nuotraukomis primargintas popierio lapas. Dabar
tinėmis sąlygomis “Skautų Aidas” yra tapęs mūsų 
skautiškojo gyvenimo scena, turinčia visus keturis 
gyvenimo geometrijos matus — ilgį, plotį, aukštį ir 
laiką. Toje scenoje skaitytojas gali pamatyti savo 
brolį ir sesę, stebėti lietuviškąją skautybę gi, ati

džiai žiūrėdamas, gali susiieškoti ir save — ar tai 
pačiam veiklos viduryj, ar truputį nuošaliau, gero
kai pažengusį ar truputį atsilikusį. Šios scenos pras
mėje ir glūdi jubiliejum minimo “Skautų Aido” ver
tė: jo puslapiuose, rusenančio skautiško laužo švie
soje, pro mūsų akis slenka Sąjungos veiklos vaizdai 
ir pavyzdžiai, kuriuos galime vertinti, matuoti Są
jungos tikslų ir savo asmeninių pastangų mąsteliu.

Kaip ir niekas kitas, taip ir “Skautų Aidas” neiš
eina pats. Atsidėjusių, leidimo pastangoms pasišven
tusių darbuotojų rankos jį pirmą kartą išnešė iš 
spaustuvės, besikeičiantieji kolektyvai juo rūpinosi 
praeityje, dabartiniai redaktoriai ir admistratoriai jį 
išsiunčia į pasaulį šiandien. Su jubiliejiniu numeriu 
rankose tad privalome atsistoti prieš šį darbą atliku
sius ir atliekančius brolius bei seses ir, su įžodžio 
rimtumo žvilgsniu akyse, tarti: Dėkojame Jums, 
Broliai ir Sesės! Tarti su pasitikėjimu ir viltimi, kad 
“Skautų Aidas” mus ir ateityje lankytų, tarti su sa
vosios pagalbos ir bendradarbiavimo pasisiūlymais, 
kad jis tikruoju aidu ir toliau skristų per viso pasau
lio žemes į laimingo, laisvo ir tauraus lietuvio ateitį.

s. A. V. Dundzila
LSS Tarybos Pirmininkas
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SVEIKAS “SKAUTŲ AIDE”!
SVEIKI, JO BIČIULIAI!

Jau prabėgo 40 metu, kai 1923 m. kovo mėn. 15 
d. Šiauliuose, Lietuvoje, vietos skautų-čių šaunių 
vadovų — sk. Vaclovo Baniulio, sk. Igno Tamašaus
ko, sk. Aldonos Veitaitės ir kt. rūpesčiu pasirodė 
pats pirmasis “Skautų Aido” numeris, 4-rių pusla
pių laikraštėlis, skirtas Šiaulių skautams ir skautėms.

Mums tada Šiauliuose buvo didelio džiaugsmo. 
Išėjo spaustuvėje spausdintas skautiškas laikraštis!

Dar tris kartus pasigarsinęs su sekančiais nume
riais, Šiaulių “Skautų Aidas” kitais metais buvo pa
šauktas tapti visos lietuvių skautijos laikraščiu, lyg 
tuometinės asociacijos organu.

Ir šiam šiauliškiam “Skautų Aidui” teko užimti 
neseniai dėl piniginių sunkumų Kaune nustojusio 
eiti labiausiai brolių Jurgelevičių-Jurgėlų rūpinamo 
laikraščio “Skauto” vietą.

“Skautų Aidas, bendruoju sąjūdžio laikraščiu išgy
vavo ligi 1940 m. birželio mėnesio, kada, Lietuvą 
okupavę, sovietai jį uždarė.

Su “Skautų Aidu” ir man teko eiti skautavimo 
takais ilgoką laiką. Nuo pat pradžios buvau jo skai
tytojas, vėliau korespondentas, bendradarbis ir kuri 
laiką jo redaktorius.

1929 -1940 metų laikotarpiu su “Skautų Aidu” 
buvau labai surištas; išskyrus 1937 -1938 metų pro
tarpi, buvau jo ir oficialiuoju redaktoriumi.

“Skautų Aidui” teko būti ne tik laikraštėliu, ne 
tik oficiozu, bet ir žurnalu, turėjusiu skautybės 
idealų dvasia giliau suartėti su jau tada labai di
deliu skaitytojų būriu.

“Skautų Aidas” visada siekė būti turiningas, įdo
mus, gražus, patrauklus. O dažnai jam pasisekdavo.

“Skautų Aidas” pasidarė lietuvių skautybės są
jūdžio dalis. Ir tremtyje jis atgimė tuo pačiu pašau
kimu. Ir dabar toks tebesilaiko.

v.s. Antanas Saulaitis

Puiku, kad lietuvių skautybė nebėra tokia gaji ir 
kad ji, nežiūrint visokių sunkumų, sugeba išlaikyti 
gerą “Skautų Aidą”.

Bandydami ir patys dar bujoti skautiška dvasia, 
rūpinkimės, kad “Skautų Aidas” dar daug metų bū
tų tuo labai reikalingu žiburiu miglotuose ir vin
giuotuose klajoklių keleliuose ir kad jis taip pat 
aiškiai tebeskelbtų šūkį Dievui, Tėvynei, Artimui!

Budžiu,
v. s. A. Saulaitis

TREMTINUKĄ “SKAUTŲ AIDĄ” 
REDAGUOJANT

v. s. A. Krausas

Praslinko Antrojo Pasaulinio karo siaubas. Pradė
jome žvalgytis susiburti krūvon audros nušiauštoje 
Vokietijoje. 1945 m. liepos mėn. 1 d. pasirodo v. s. 
dr. V. Čepo pirmasis šauklys — įsakymas lietuviams 
skautams organizuotis ir atgaivinti Lietuvos skautų 
veiklą tremtyje. Detmolde, anglų zonoje, sudaroma 
laikinoji Lietuvių Skautų Brolijos Vadija. Pradeda 
veikti lietuvių skautų vienetai anglų zonoje, ameri
kiečių ir prancūzų valdomose zonose. Steigiami vie
netai net Austr ijoje ir Danijoje. Kaip grybai po 
gaivingo lietaus sparčiai auga vis nauji vienetai. 
Jau spalių mėn. 26-29 dienomis įvyksta laikinosios 
LSB Vadijos šaukiamas vadovų suvažiavimas Det

molde. Čia išrenkama demokratišku būdu Vyriau
siuoju Skautininku v. s. dr. V. Čepas ir kiti vadijos 
nariai.

Spalių mėn. atgaivinama vadų ir vadovių žurna
las “Skautybė”, kurios redaktorium paskirtas s. R. 
Giedraitis. Iki metų pabaigos pasirodė “Skautybės” 
5 numeriai, rotatorium spausdinti.

1945 m. gruodžio mėn. 7 d. LSB Vadija nutarė 
savo posėdy (prot. nr. 10) atgaivinti Nepriklauso
moje Lietuvoje ėjusį “Skautų Aidą”. Sudaryta re
dakcinė kolegija iš s. R. Giedraičio, ps. F. Prekerio 
ir ps. A. Krauso. Ši redakcinė kolegija, vos pradė
jusi dirbti, buvo išblaškyta. Brolis Felicijos išsikėlė 
gyventi į Blombergą, brolis Romualdas ėjo atsakin
gas Vadeivos bei kitas pareigas. Pasilikau vienas 
redaguoti “Skautų Aidą”. Pradžia buvo labai sun
ki. Neturėjau jokios skautiškos literatūros, jokių pe- 
veikslų ir bet kokios kitos medžiagos. Laimingu bū-
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v.s. Antanas Krausas

du gavau iš savo kaimynės, sesės Grožvydos Gied
raitytės du Lietuvoje spausdintus spalvotus pa
veikslus: Pažaislio Skaučių Stovyklą ir Panemunės 
Skautų Stovyklą. Šiuos panaudojau pirmųjų dviejų 
numerių viršeliams.

LSB Vadija nutarė 1946 m. vasario mėn. 1-2 die
nomis sušaukti Wiesbadene, amerikiečių zonoje, 
tuntininkų ir vietininkų suvažiavimą. Pasiryžau, žūt 
būt, i tą suvažiavimą nuvykti su pirmuoju “Skautų 
Aido” numeriu. O tai Įvykdyti nebuvo paprastas 
dalykas. Popieriaus gavimas sudarė sunkiausią pro
blemą. Už pinigus jo nebuvo galima gauti, o tik 
už cigaretes ir kavos pupeles. Ir taip daug kliūčių 
nugalėjus, tremtinukas “Skautų Aidas” pasirodė sa
vo pirmu žingsniu 1946 m. sausio mėn. 15 d., pasi
puošęs Pažaislio Skaučių Stovyklos spalvuotu vir
šeliu, 8 puslapių. Ir koks buvo džiaugsmas, kad ga
lėjau jį nusivežti Į Wiesbadeną ir padalinti suvažia
vimo dalyviams! Stiprėjant skautiškai veiklai ir au
gant bėndradarbių skaičiui, augo ir “Skautų Ai
das” pradėjęs nuo 8 puslapių ir su laiku išaugęs 
iki 40 pusi., pasirodydavo dažniausiai keturių spal
vų viršeliais.

Teko ne vien redaguoti tremtinuką “Skautų Ai
dą”, bet buvau drauge ir LSB Vadijos nariu, Spau
dos Skyriaus vadovu. Be “Skautų Aido”, kuris ėjo 
pustrečių metų (1946-48 m.) ir pasirodė 31 nu
meris, teko pasirūpinti išleisti ir kitus leidinius: 
spaustuvėje perspausdinti anksčiau pasirodžiusieji 
“Skautybės” 5 nr. ir suredaguota ir išleista dar 8 
numeriai (viso 13 numerių). Atspausdinta Gilcraf- 
to Mazgai, R. Philipso Skilčių Sistema, John Lewis 
—Kaip Vesti Skiltį, Skautų Uniformos, Skilties Kny
gelė, Skautiškų Vaizdų Albumas “Į Taikos Rytojų” 
bei paveikslai: dail. Z. Kolbos — Tremtiniai, dail. 
A. Žmuidzinavičiaus — Regėjimas, Baden Powell’is, 
Šventas Kazimieras, Pažaislio Skaučių Stovykla, Pa
nemunės Skautų Stovykla, Lietuvos Kryžiai, Skau
tiški pašto ženklai, Skautės Įstatai, Skauto Įstatai, 
Skautų Įsakymai (plakatai).

LSS Brolijos Spaudos skyrius kitų lėšomis išlei
do dr. Vydūno tris knygas: Kalėjimas - Laisvėjimas, 
Bhagavad Gitą, Tauresniojo Žmoniškumo Užtekėji
mas, Balės Voveraitės Žirgonę ir Gailę ir dvi kny
geles A. Krauso — Gyvulių Draugas. Buvau paruo
šęs spaudai platesnį vadovams leidinį, kurį apsiėmė 
anglų skautininkai atspausdinti. Tačiau jie savo ne- 
ištęsėjo. Taip pat buvau paruošęs spaudai “Skauty
bės Berniukams” naują laiką. Dail. J. Šapkus buvo 
paruošęs puošnų viršeliams projektą bei užsakytas 
tam leidiniui popieris. Deja, staigiai užklupusi nau
joji valiuta sutrukdė taip reikalingo veikalo pasiro
dymą.

Nebuvo lengva ir tuos pasirodžiusius leidinius 
atspausdinti. Teko įtempti visas jėgas ir pavartoti 
žemaitišką užsispyrimą. Be pareigų LSS-oje, teko 
būti vienam iš steigėjų Lietuvių Gimnazijos Det- 
molde ir eiti vice-direktoriaus pareigas ūkio reika
lams. Iš mokytojo mėnesinės algos negalėdavai pra
simaitinti ir už ją tegalėdavai nusipirkti tik nepir- 
mos rūšies bulvių maišelį. Mano asilėlis buvo per
karęs ir baisiai sulysęs. Ypač persikėlus Grevenan 
teko pusbadžiu gyventi, vien kauleliai ir oda bene
šiojo mane kukurūzų duonos palaikomi. Bet skau
tiškosios dvasios ir žemaitiško atsparumo gaivina
mas mano asilėlis atlaikė tas žiauriai liesąsias die
nas. Entuziazmas ir pasiryžimas nugalėjo, fj/isas 
kliūtis, prieš akis švietė kilnūs idealai, gaiviną bei 
stipriną.

Vokietijoje 1948 m. įvedus naują valiutą, teko pa
vartoti ir įtempti visas jėgas, baigiant redaktoriaus 
darbą. Už paskutinį tremtinuko “Skautų Aido” nu
merį, kuris pasirodė valiutai pasikeitus, spaustuvė 
išrašė sąskaitą DM, kuri buvo didelė ir beveik ne
išlyginama. Tiekimo Skyrius, kuris visą laiką neblo
gai talkino spausdinimui, po valiutos pakeitimo nu
stojo galios ir paskelbė bankrotą. Spaustuvė reika
lavo apmokėti sąskaitą ir grasino S-gai teismu. Su 
spaustuve pasiderėjus, sąskaitą už spausdinius bu
vo sumažinta, bet vis buvo reikalinga sudaryti ap
vali sumelė DM. Kad prieš išvykstant iš Europos 
būtų galima atsiskaityti su spaustuve, pasiryžau iš
leisti skiltininkams labai reikalingą knygą “Tau 
Skiltininke!” s. E. Reikeno ir mano paruoštą. Smar
kiai padirbėjęs keletą savaičių, ją atspausdinau. 
Augustdorfe, Detmolde ir Blomberge aplankiau vi
sus tautiečius ir platindamas beldžiausi į kiekvie
nas lietuviškas duris, paskelbiau visuotiną skautiš
kų leidinių platinimo mėnesį jau pakrinkančiuose 
dėl emigracijos vienetuose visoje Vokietijoje. Su di
deliu užsispyrimu ir pasiaukojimu pravestas plati
nimo mėnuo įgalino apmokėti spaustuvei už “Skau
tų Aidą” sąskaitą, išrašytąją naująja valiuta. Didy
sis rūpestis nugalėtas ir užbaigęs sėkmingai darbą 
kaip “Skautų Aido” redaktorius ir Spaudos Skyriaus 
vedėjas, 1949 m. išemigravau ir aš su savo šeima 
į tolimąją Australiją.

Kengūrų žemėje kietu darbu įsikūriau neblogiau
siai. Pasistačiaus namus, dirbu jau aštuntuosius me
tus Valstybinėj Melbourne Bibliotekoj. Esu etatiniu 
tarnautoju, darbas mane patenkina. Vaikus užaugi
nau ir visus tris jau išleidau į šeimyninį gyvenimą. 
Nepamiršau ir čia skautiškosios veiklos. Buvau aš-

5

7



tuoneris metus LSS Australijos Rajono vadu, sto
vyklavau įvairiose stovyklose, tautinėse ir tarptau
tinėse, Australijoje, Filipinuos ir dalyvavau Tarp
tautinėje Vadovų Konferencijoje Indijoje. Išleidau 
skautams vyčiams iki šiol dar vienintelį leidinį 
“Vyčio Taku” ir, kiek laikas leidžia, bendradar
biauju spaudoje. Visą nuo tarnybos atliekamą lai
ką skiriu visuomeninei veiklai bei lietuviškumui iš
laikyti. Aštuonerius metus turėjau savo namuose 
lituanistinę mokyklą. Daugiausia skiriu laiko ir jė
gų jaunimui. Jau dvylikti metai, kai rūpinuosi litu
anistinėmis mokyklomis Australijoje.

Pietų Kryžiaus krašte mano asilėlis smarkiai pa
sitaisė. Kauleliai nebekyšoja, nes pakankamai gau
na čia įvairiausių vaisių, daržovių bei visokių sun
kų. Steiko visiškai vengia ir jaučiasi dar pilnas 
energijos.

Dabartinį “Skautų Aido” Redaktorių, taip ilgai 
redaguojantį mūsų brangų laikraštį, visus malonius 
vadovus, skaitytojus ir bendradarbius nuoširdžiai 
sveikinu iš saulėtosios Australijos jubiliejiniuose 
metuose!

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
KANADOJE

s. Pranas Enskaitis

Emigracijos banga iš Vokietijos, kurioje karo ban
goms praūžus, jau buvo atsikūrusi Lietuvos Skautų 
Sąjunga, prasidėjo 1947 m. rudenį. Greit Vokietijo
je iš skautų maža kas beliko. Nutilo barakų kamba
rėliuose sueigų balsai, užgeso Vokietijos miškuose 
stovyklų laužai, vokietis laiškanešys nebenešiojo 
“Skautų Aido” ir kitų skautiškų leidinių.

Man teko 1947 metų pabaigoj pasiekti Kanados 
krantus. Čia jau buvo šiek tiek skautų — vieni kirto 
Kanados miškus, kiti kasė auksą, tretieji jau mėgi
no kurtis miestuose.

s. Pranas Enskaitis %
6

Reikėjo skautus organizuoti, kad jie nepakriktų 
po platųjį pasaulį. Sudarėme Laikinąjį Skautų Sta
bą. Man teko Spaudos skyrius. Pirmas uždavinys 
buvo informuoti čia esančius, o taip pat ir besiruo
šiančius atvykti skautus apie sudaryta organizacinį 
branduolį.

Jokių priemonių paskleisti šitą žinią neturėjome. 
Prisiminiau keletą metų dirbęs Lietuvoje spaustu
vėje, tad kodėl napamėginti čia steigti lietuviškos 
spaustuvėlės? Pasisekė iš pavienių skautų pradžiai 
surinkti arti $100.00 ir užpirkau (žinoma į skolą) 
mažą rankinį presą ir keletą desetkų rankinių 
raidžių.

Prasidėjo sunkus darbas. Nutarėme leisti “Skau
tų Aidą”. Nepasisekė surasti tinkamo redaktoriaus, 
tad teko pačiam rašyti straipsnius, juos iš rankinių 
raidžių rinkti ir mažu presu juos spausdinti. Su
prantama ir pirmieji darbai techniškai labai men
kai atrodė. Pirmojo numerio buvo atspausta 500 
egz., kitų apie 750 egz. Atsirado šiek tiek padėjėjų, 
bet sunkumai nesibaigė — buvo sunku ne tik laik
raštėlį sulipdyti, jį ekspedijuoti, bet svarbiausia 
sunkumai — gulė skola už spaustuvėlę.

Šiandien, praslinkus dešimtmečiui nuo anų die
nų, ir tai viską prisiminus, stebiuosi, iš kur radosi 
mums, pradedantiems, energijos tą darbą atlikti. 
Nors tas darbas ir buvo atliktas labai prastai, bet 
džiugu, kad jis buvo pradėtas, nes toji pasėtoji sėk
la nenusmilko, bet atnešė vaisių.

REIKŠMINGAI SUKAKČIAI
v. s. S. Kairys

“Skautų Aidui” 40-ties metų sukaktį minint, jau
čiuosi laimingas, galėjęs ir savo dalį į jo ugdymą 
rūpesčius įnešti.

Nebuvo lengvas 1951 - 56 metų laikotarpis. Pa
birus iš Europos į visus kontinentus, ryšiai buvo 
nutrūkę, vienetai iš naujo steigėsi, vadovams, ypač 
vyresniesiems, teko derintis prie naujų gyvenimo 
sąlygų, rūpinantis pirmoje eilėje kasdienine duona, 
mokantis svetimos kalbos ir t.t. Nebuvo lengva vėl 
sutelkti bendradarbius, surasti lėšų ir toms lėšoms 
atatinkančių spausdinimo priemonių. Nežiūrint vi
so to, “Skautų Aidas” vėl atgijo ir atsistojo ant tvir
tų kojų. Tuomet pesimistai net nenujautė, kiek pa
reigos supratimo, pasiaukojimo ir ištvermės buvo 
širdyse to sesių ir brolių kolektyvo, kuris atėjo 
“Skautų Aidui” talkon anais metais. Optimistų šir
dys buvo stipresnės už sąlygas.

“Skautų Aidas” mums visuomet buvo ir yra kaip 
vėliava. Iš jo puslapių Lietuvoje, Vokietijoje ir Ka
nadoje dvelkė ir dvelkia kilni skautiška dvasia, ku
rioje brendo ir bręsta lietuviškoji skautija savoje že
mėje ir svetimuose kraštuose.

Si dvasia mums kalbėjo ir kalba ne apie materia
lines vertybes ar naudą, bet apie auką, tarnybą ir 
meilę artimui, kurios tik vienos kilnina žmogų ir
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v.s. Stepas Kairys

teikia laimės šiame nerimo ir savanaudiškumo pil
name pasaulyje.

“Skautų Aido” puslapiai mus mokė ir moko ne 
“kaip gerai uždirbti”, bet kaip būti sese sesei, bro
liu broliui; moko mus tų pačių svarbiausių “tarpu
savio eismo taisyklių”, be kurių net ir didelės bend
ruomenės rūdija ir žūva.

Reikšdamas gilių pagarbą “Skautų Aido“ redak- 
cijos-administracijos kolektyvui ir visiems bendra
darbiams, linkiu ir toliau sėkmingai skleisti ir skie
pyti šią gyvąją skautišką dvasią mūsų Tautos jau
nųjų širdyse.

Pabaigai tenka paminėti, kad “Skautų Aidui” 
daug ir uoliai yra dirbęs v. s. Kazys Laucius, 1937 - 
1938 mt. pavadavęs redaktorių v. s. A. SaulaitĮ, 1941 
mt. birželio 13-14 bolševikų suimtas ir ištremtas j 
Sibiro koncentracijos stovyklas.

'7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777^

$ 1962/3 MT. "SKAUTŲ AIDO" S
J GARBĖS PRENUMERATORIAI:
5 14. P. Molis, Shrewsbury, Mass.,USA 5
s 15. VI. Gedmintas, Worcester, H tl s
S 16. V. Čečetienė, New York, N.Y. , ” s
s 17. kun. P. Ažubalis,
; 18. Vasario 16 Gimn.-

Toronto, Ont., Can. %

užsakė "Mirgos" būr. 
; "Aušros Vartų" tunt. Chicago, Ill., USA. $
: 19. Reg.Kaunaitė,Cicero, Chicago, Ill. , ” s
i 20. Gautingeno Sanat.
s Vok. - užsakė"Aušros
; Vartų" tuntas, Chicago, Ill. , »» s
s 21. Vasario 16 Gimn.- 

užsakė "Bičių” skilt.
j . Kernavės tuntas, Chicago, Ill., ” s
j 22. Pet. Pe’ldžius, So. Boston, Mass. ” \

; 23.Jonas Adamonis, So. Boston, Mass. M sj

; 24. VI. Pauža, Detroit, Mich. tl >

5 25. EI. Šakienė, Buffalo, N.Y. , H S

40 METŲ 
Sukaktuvinis

“Skautų Aido”
K O N C E R T A S

MUZIKOS IR LITERATŪROS 
VAKARAS

Įvyks š. m. balandžio mėn. 21 d., 
sekmadieni, 7 vai. vak.
Prisikėlimo parapijos 

auditorijoje.

PROGRAMOJE:

dr. Henrikas Nagys
sol. Lilija Šukytė
sol. Vaclovas Verikaitis 
smuik. Stepas Kairys 

muz. Dalia Skrinskaitė

Nuoširdžiai kviečiame 
visus 

iš arti ir toli 
šiame sukaktuviniame 
KONCERTE 
dalyvauti.

“Skautų Aido’’ 
Redakcija ir Administracija
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SUSTOK IR PAGALVOK

Kiekvienas, kad ir mažas įvykis, priverčia žmogų 
sustoti valandėlei ir žvilgtelti tiek praeitin, tiek atei
tim

Šie, 1963-ieji Jubiliejiniai Metai grąžina mus net 
šimtą metų atgal. Matome pasiryžėlių būrius gink
luotus šakėmis, dalgiais, kovojančius dėl laisvės ir 
teisių — būti sau žmonėmis.

Nepalaužiami kovotojai tęsia tą nelygią kovą dėl 
žodžio, rašto, Tėvynės laisvės metų metus. Sutrau
kyti vergijos pančius ir būti sau žmonėmis, tarytum 
koks eleksyras, stiprina juos ir neleidžia palūžti. 
Štai 1918-ieji metai. Laisva, laisva mūsų numylėta 
Tėvynė, pasklinda žinia ir malonus jausmas sudre
bina kiekvieno širdį. Pradžiunga tauta, pradžiunga 
kovotojai: neveltui vargta, dirbta, aukotasi.

Keliems mėnesiams praslinkus, pražysta mūsų 
Tėvynėje gražus skautijos žiedas. Jaunimas, maty
damas, kad skautų organizacijoje išaugęs ir subren
dęs žmogus ir bent dalinai įgyvendinęs savyje skau
tų įstatų ir įsakymų grožį ir gėrį,, kyla savo būdo 
savybėmis aukščiau ir aukščiau. Stoja besimokantis 
jaunimas į skautų eiles, tobulinasi, ruošiasi gyveni
mui su šypsena. Skautų gretos pilnėja. Auga, ple
čiasi skautija ... Pasiekia net tolimiausią Lietuvos 
kampelį.

Štai atšliaužia galingas raudonasis slibinas į mū
sų mažą Tėvynę, užgniaužia tą gražųjį jaunimo žie
dą - skautiją. Grožis ir gėris nenugalimas taip leng
vai kad ir milžiniškos blogybės. Gražaus didžiulio 
žiedo lapeliai ir dulkelės išsprunka iš po milžino 
letenos, išsisklaido po visą pasaulį, bet nežūsta toje 
žmonių jūroje: buriasi, kuria vienetus ir vėl atgims
ta lietuviškoji skautija. Ir vėl, mums svetinguose 
kraštuose, iš naujo pražysta lietuviškos skautijos žie
das. Tu, vyresnioji skaute, esi to gražaus žiedo da
lelė.

Trumpai savo mintyse perbėgusi praeitį, sustok 
ir pagalvok, ko iš tavęs, miela sese, laukia Tėvynė, 
tauta, skautija. Gal būt, ne viena pasakys: “Kuo aš 
galiu padėti Tėvynei? Aš esu dar tokia jauna ir silp
na; taip toli nuo savo Tėvynės”. Taip, tu, sese, esi 
jauna, bet tu nesi tiek silpna, kad nieko negalėtum 
padėti nei savo tautai, nei savo Tėvynei. Tu, vyres
nioji skaute, savo žmoniškumu, supratimu, atjauti
mu, protavimu, visa savo asmenybe, gali būti tvir
tesnė už kūno milžinus. Išmokime pažinti tikrąjį 
grožį, įpraskime kritiškiau žiūrėti į visa, kas mus 
supa, nebijokime išsiskirti iš kitų to pat amžiaus 
mergaičių savo lietuvišku kuklumu. Kiekvieno akį 
daugiau patraukia žiedas, išsiskiriąs iš kitų žiedų 
arba savo paprastumu, ar spalvos švelnumu. Tavo 
amžius, vyresne skaute, ir yra siekti to sielos švel- 

Jubiliejinių Metų proga pradedame spausdinti ciklą 
pašnekesių, kurie gali būti naudingi sueigose ar sto
vyklose. Red.

numo, kuris patrauktų kiekvieną širdį ir, taip pat, 
siekti mokslo. Parodyk savo būdo tvirtumą, nenu
leisk rankų pusiaukelyje. Eik drąsiai ir tvirtai prie 
užsibrėžto tikslo. Paimk į rankas švyturį, Adomo 
Mickevičiaus žodžius:

“Siek to, ko vyzdys nepasiekia;
Laužk tą, ko protas nepajėgia”.

Parodykime tautoms, kad mes, lietuvaitės mer
gaitės, nesame išsipuošusios, tuščios lėlės, žaisliukai 
trumpam smagesniam laiko praleidimui, bet esame 
asmenybės, kultūringos tautos vaikai, sugebančios 
pasipriešinti įvairiausioms pagundoms, kurioms taip 
lengvai pasiduoda nepatyręs jaunimas. Tuo savo va
lios tvirtumu, visu savo vidujiniu grožiu mes padė
sime ne tik sau, bet labai daug pasitarnausime sa
vo tautai ir Tėvynei. s. M. Jonikienė

LS Seserijos VS v.s. O. Zailskienė vasario 3 d. Clevelande.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

LS Brolijos VS s. E. Vilkas Clevelando brolių tarpe šių metų pra
džioje. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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DUOTASIS ŽODIS
sktn. L. Eimantas

Ponia Galinienė labai mylėjo ir gal kiek perdaug 
lepino savo vienturtį sūnelį Rimą. Kadangi šiemet 
Rimui sukako 10 metų, mamytė šioms sukaktuvėms 
atžymėti suruošė vaišes, o Rimas susikvietė savo 
būrelio vilkiukus.

Netikėtai ir pirmą kartą tą šeštadienį atvyko ir 
Galinienės vyresnis brolis Simas Kirdeikis, senas 
vilkas-skautininkas, skautauti pradėjęs dar Lietuvo
je ir ypač pasižymėjęs savo skautiška veikla Vokie
tijoje, lietuvių tremtinių stovyklose. Atvykęs į JAV- 
bes, jis apsigyveno nuošalioj ir mažoj vietovėj, kur 
lietuvių skautų nebuvo. Kadangi visi vilkiukai pas 
Rimą atvyko uniformuoti ir visą vakarą pavyzdingai 
ir gražiai laikėsi bei reprezentavosi, tai skautininką 
Kirdeikį tatai labai veikė ir jis ilgesingai prisiminė 
savo saulėtas skautavimo bei stovyklavimo dienas.

— Mano mažieji broliukai, — prabilo skautinin
kas Kirdeikis, — šiandien jūs švenčiat savo būrelio 
nario, tai yra mano seserėno, gimimo sukaktuves, o 
ar žinote, kokios kitos ir didelės sukaktuvės šiemet 
sukanka?

— Mūsų Skautų Sąjunga šiemet švenčia 45 metų 
sukaktį ir dabar yra jubiliejiniai metai, — pirmas šo
ko atsakyti Rimas. Draugininkas Algimantas Trei- 
nys ne kartą tai aiškino ir sakė.

— Teisingai Rimai, teisingai. Prieš 45 metus, o 
tai man ir ypač jums atrodo, kad tai įvyko seniai 
seniai. Tada amžinoje Lietuvos sostinėje Vilniuje 
įsikūrė pirmoji Lietuvos skautų draugovė.

— Man visa tai atrodo sunkiai suprantama, — 
įsiterpė vilkiukas Saulius. — Jūs sakot, kad per vieną 
dieną atsirado visa draugovė. Mums čia ilgokai už
truko, kol susilipdėm vilkiukų būrelį.

— Ir tu Sauliau, esi teisingas, — toliau tęsė pašne
kėsi sktn. Kirdeikis. Tada lietuvių tarpe visur buvo 
pilna entuziazmo ir užsidegimo. Bet lietuviška skau- 
tybė pačią pradžią gavo kiek anksčiau — 1916 m. 
pavasarį. Petras Jurgėla ir kiti tada sutvėrė pirmą
ją lietuvių skautų skiltį Rusijoj-Voronežo mieste, kur 

lietuviai tremtiniai Pirmo pasaulinio karo metu tu
rėjo savo gimnaziją.

— Žinau, — vėl įsijungė Rimas. — Petras Jurgėla 
dabar vadinamas pirmūnu užtai.

— O, kaip matau, jūs daug ką žinot, — stebėjos 
sktn. Kirdeikis.

— Mums viską pasakė ir išaiškino draugininkas 
Algimantas Treinys.

— Taip, taip mano mažieji broliukai, tai buvo 
puiki pradžia. Skautybė greit plito ir augo lietuvių 
tarpe. Ypač man atmintyje gyvai atgyja tautinių sto
vyklų saulėtos ir laimingos dienos.

— O kiek tų tautinių stovyklų buvo? — teiravosi 
vilkiukas Vaidotas.

— Tautinės stovyklos būdavo ruošiamos kas 10 
metų. Pirmoji tautinė stovykla buvo 1928 metais 
A. Panemunėje. Dalyvavo apie 500 skautų.

— Tai antroji tautinė stovykla įvyko 1938 metais,
— Taip. Dalyvavo ten jau virš 4.000 skautų. Bet 

ypač negaliu užmiršti skautų įkūrėjo Baden Powell 
— samprotavo Rimas.
atsilankymo Lietuvoje 1933 metais. Jį, jo šeimą ir 
kokius 500 anglų skaučių-skautų entuziastingai suti
ko mūsų vadovybės ir apie 2.000 lietuvių skautų. 
Šis atsilankymas ne tik mums, bet ir Baden Powell’- 
iui padarė gilų ir neužmirštamą įspūdį.

— Bet skautininke. Jūs grįžta! atgal: į 1933 me
tus. O kur buvo IlI-čioji tautinė stovykla? — pa
klausė Saulius.

— Atleiskit, kad aš nenuoseklus. Bet 1948 metais 
IlI-čioji tautinė stovykla mane tiesiog užbūrė, nors 
ji vyko ne tėvynėje, bet Vokietijoje, kur tuo metu 
buvo susitelkę lietuviai tremtiniai. Stovykla buvo 
padalyta: vieni stovyklavo prie Baltijos, o kiti prie 
Alpių kalnų — Mittenwald’e, kur ir man teko būti.

— Dvi atskiros stovyklos, stebėjosi visi.
— Matau, kad jūs domitės. Todėl, jei norit, pa

pasakosiu vieną nuotykį, mane tada taip giliai su
krėtusį. Jūs čia nuolat minit savo šaunų draugininką

Nuotr. J. Garlos

9

LS Seserijos ir Brolijos Vyriausieji Skautininkai lankė Cleveland^. Čia matome juos vadovių-vų tarpe.
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Jubiliejinėje "Vilniaus" Stovykloje Australijoje.
Nuotr. R. Cibo-Cibulskio

Jubiliejinės "Vilniaus" Stovyklos (Adelaidėje, Australijoje) "du 
broliukai kunigai". Kairėje stovi dvasios vadovas fil. kun. 
P. Dauknys, MIC, dešinėje rajono Dvasios Vadovas s. kun. P. 
Butl(us- Nuotr. R.Cibo-Cibulskio

Algimantą TreinĮ. Ir aš stovykloje skautų draugovės 
tarpe turėjau vieninteli 10 metų vilkiuką Algį Treinį. 
Bijojom jį imti Į tolimą, tolimą kelionę ir daugiau 
kaip dviejų savaičių stovyklą. Kiti skautai buvo žy
miai augesni, bet jis labai prašėsi. Paėmiau ir jo 
tėveliams pažadėjau nuolat jį globoti. Ir tikrai ilgą 
laiką mažasis Algiukas laikėsi pavyzdingai. Mums 
buvo malonu turėti savo tarpe “mažulėlį”, kaip jį 
daugelis vadino, bet jis lygiai ir neblogiau atlikdavo 
viską kaip ir didieji.

Kai po savaitės apsitvarkėm, išėjom daug ką iš 
nustatytos programos ir įžengėm į tikrąjį stovyklinį 
gyvenimą, prasidėjo ir pramogos. Tarp kitko sto
vyklos vadovybė leido skautams lipti į kalnus, žino
ma, nepavieniui, bet nemažiau kaip skilčiai ir su 
tinkamu vadovu. Kiekvieną kartą “alpinistus”, taip 
mes vadinom skautus, norinčius lipti į kalnus, buvo 
stropiai patikrinami ir “persijojami”. Taigi į kalnus 
lipti galėjo tik pajėgūs ir turį gerus batus bei apran
gą. Paprastai alpinistai išvykoj išbūdavo apie 5-6 va
landas. Taigi reikėjo pasiimti ir maisto. Į kalnus tek
davo lipti ne stačiai aukštyn, bet ratu-aplinkui.

Nors Mittenwald’e Alpių kalnai daug žemesni 
kaip kitur, bet visgi kelios viršūnės siekdavo nuo 7 
iki 8 tūkstančių pėdų, kai kuriose jų — gulėjo amži
nas sniegas. Bet buvo ir žemesnių, nestačių, žolė
mis ir krūmokšniais apaugusių viršūnių iki 6.000 
pėdų aukščio. Įdomu ir nepaprastai gražu buvo ir 
čia.

Algiukas Treinys kelis sykius manęs prašėsi išlei
džiamas į kalnus, bet aš vis rasdavau rimtą priežas
tį jį nuo tos kelionės sulaikyti. Jis man vis dėstė, kad 
jį kalnų viršūnės taip traukia, jog jas net naktimis 
sapnuojąs.

Žinoma, visų 6.000 pėdų lipti nereikėdavo, nes 
pati Mittenwald’o vietovė yra pakilusi nuo jūros ly
gio apie 3.000 pėdų.

Kai Algiukas vis man neduodavo ramybės, pasita
rę su kitais vienetais sudarėm 12 skautų alpinistų 
buri ir leidom lipti į tą žemesnę, nestačią ir neuo- 

lotą viršūnę. Į tą būrį pateko ir Algiukas, nepapras
tai džiaugdamasis. Visiems, o ypač vadovui, buvo 
įsakyta sugrįžti stovyklon dar prieš sutemas. Algiu
kas man asmeniškai davė žodį, kad laiku sugrįš ir 
visiems primins, kad reikės tatai padaryti. Kelionė 
ten ir atgal paprastai trūkdavo apie 4 valandas. Iš
ėjo jie tuoj po pietų.

Laikas bėgo greitai, mūsų alpinistai, kaip jie vė
liau sakė, pačią viršūnę, kuri buvo plokščia ir pato
gi apsistoti, pasiekė kiek pevėluotai. Nutarė pail
sėti, susikūrė net gražiai suliepsnuojusį laužą. Kai 
pailsėję, pasistiprinę sumuštiniais, pažaidę, pabėgioję 
ir pasigrožėję gražiais reginiais, ketino leistis, žemyn 
į stovyklą, kažkas pasiūlęs, kad reikia palaukti sau
lėlydžio, to nepaprasto ir jaudinančio reginio kal
nuose. Visi džiaugsmingai sutikę ir save raminę, kad 
žemyn leistis būsią daug lengviau ir greičiau. Nuo 
kalno stovykla atrodžiusi visai netoli. Mat, jie pa
miršę, kad kalnuose nuotoliai daugelio akis apgau
na. Tik Algiukas protestavęs ir sakęs, kad reikia 
duotą žodį išlaikyti ir sugrįžti dar prieš sutemas, bet 
jo niekas nepaisė.

Pradėjau nerimti, kai ėmė temti. Žiūrėjau į kalno 
viršūnę, o ten laužas jau nebeliepsnojo, bet sugrįž
tančių alpinistų nesimatė. Susirinko ir kiti vadovai 
mano palapinėn. Neramu pasidarė visiems.

— Gal jie viršūnėje nutarė pernakvoti ir tik rytui 
išaušus sugrįžti, — bandė vienas mūsų ramintis.

— Sušals ir susirgs, be to, jie nepasiėmė pakanka
mai maisto, — pridėjo kitas.

— Tikrai kebli padėtis. Gal reikia siųsti bent ke
lis stiprius vyčius jų ieškoti, — kažkuris pasiūlė.

— Tik ne naktį, — atkirto pirmasis.
Tylėjau, bet daugiausia krimtausi dėl Algiuko... 

Kaip gailėjausi, kad jį išleidau. Pagaliau apie 10 
vai., jau visai sutemus, į palapinę įbėgo uždusęs vie
nas alpinistas ir išgąsdintu balsu manęs paklausė, 
ar negrįžęs Algiukas. Visas nutirpau iš baimės, o 
alpinistas ko neverkdamas aiškino:

— Kai saulėlydį pamatėm ir netrukus rengėmės;
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grįžti stovyklon, pastebėjom, kad Algiuko mūsų tar
pe nėra. Šaukėm ir ieškojom visur, bet jo kaip ne
būta. Jis, matyt, vienas sumanė leistis žemyn, kad 
duotą žodį išlaikius. Skiltininkas-vadovas liepė man 
bėgti stovyklon, o jie palengva slinkdami žemyn 
ieškosią Algiuko...

Visi tiesiog apstulbom. Atrodė, kad įvyko didelė 
nelaimė. Nežinojom ką daryti. Nesiryžom bėgti pas 
stovyklos viršininką ir užaliarmuoti. Jaučiausi taip 
sukrėstas, kad nieko geresnio sugalvoti neįstengiau, 
o jau reikėjo veikti skubiai ir ryžtingai.

Pagaliau po kokių 20 minučių palapinėn netikėtai 
įslinko kaip koks šešėlis ir Algiukas, visas išbalęs, 
drebąs ir susidrasbkęs. Šokau prie jo, o jis vos ištarė:

— Skautininke, norėjau išlaikyti duotą žodį. .. 
grįždamas truputį paklydau... oi kaip pavargau ... 
ir susmuko prie mano kojų. Nors Algiuką atgaivinti 
ilgai nesisekė, bet man nuo krūtinės lyg sunkus ak
muo nukrito. Pasidarė lengva, kai Algiukas akis pra
vėrė ir atsisėdęs ilgai atsiprašinėjo ir labai apgailėjo 
savo neapgalvotą žygį — leistis nuo kalno vienam ir 
dar saulei nusileidus. Žiūrėjau į mėlynas ir vis dar 
pilnas išgąsčio akis ir jo barti nesiryžau ...

Tai toks buvo mano vilkiukas Algiukas Treinys, 
kuris, kad ir save į pavojų statydamas, norėjo išlai
kyti duotą žodį.. .

— Tikrai puikus bernukas — stebėjosi visi.
— Bet aš manau, kad gal tai tas pats Algimantas 

Treinys, mūsų draugininkas, — prabilo Rimas. — 
Jis juk pasakojo, kad dalyvavo III-oje tautinėj sto
vykloj. Tarp kitų dainų, jis mus išmokė ir III-čios 
tautinės stovyklos dainą. Jis toks puikus daininin
kas. Bėgsiu jo pakviesti. Jis tik už dviejų gatvių gy
vena.

Kai netrukus sugrįžo Rimas ir šaunus jaunuolis 
Algimantas Treinys, vilkiukų draugininkas, sktn. 
Kirdeikis nieko nesakė, matyt, negalėjo atpažinti, 
nes prieš jį stovėjo subrendęs vyras, o ne tas mažas 
Algiukas alpinistas.

— Jei neklysttu, tai skautininkas Kirdeikis, — pra
bilo draugininkas Treinys.

— O aš dabar Jūsų negaliu atpažinti, tik kai ku
rie veido bruožai leidžia spėti, kad tai mano maža
sis alpinistas Algiukas Treinys.

— Taip, tai aš, — ir nuleido akis, matyt, prisimi
nęs tą kalnų nuotykį.

— Nesigėdyk, Algimantai. Tu juk norėjai išlaikyti 
duotą žodį.. .Džiaugiuos, kad lietuviškai skautybei 
duotų žodžių laikaisi ir dabar. Augini tėvynei Lietu
vai tokius puikius vilkiukus.

— Ei, broliukai, skautininkui pagerbti sudainuo- 
jam III-čios Tautinės stovyklos dainą! Daina aidėjo 
švelniai; sidabriniai vilkiukų balseliai ir sodrus drau
gininko tenoras puikiai derinos. Skautininkas Kir
deikis stovėjo ramiai, bet labai susijaudinęs. Kai 
dainininkai užtraukė paskutinį posmą:

Skautai — klajūnai sugrįš iš pasaulio,
Nemuno slėniuos skambės jų daina...
Skautininkas Kirdeikis neišlaikė: išėjo iš kamba

rio, bet tvirtai tikėjo, kad jie visi išlaikys ir įgyven
dins- tą paskutinį III-čios tautinės stovyklos pos 
mą...

Jubiliejinėj sueigoje Los-Angeles, Calif. Ramiojo Vandenyno 
rajono vadas s. VI. Pažiūra davusiems įžodį užriša Tėvynės 
mazgelį. Nuotr. L.Kančausko

Jubiliejinė sueiga Anglijos rajone. Nuotr. B.Zinkaus

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA - JURIDINIS 
ASMUO

Š. m. vasario 15 d. Lietuvių Skautų Są
junga buvo inkorporuota Illinois Valstybėje 
"General Not For Profit Corporation" įsta
tymu. Šiuo būdu Sąjunga yra juridiniai įtei
sinta ir oficialiai pripažįstama Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Turint tokią padėtį, 
Sąjungos vienetams bus galima išrūpinti 
pripažinimą ir kituose kraštuose. Dabarti
nėmis sąlygomis Sąjunga yra skaitoma už
darbio nesiekianti, lietuvių auklėjimo orga
nizacija ir bus atleista nuo valstybinių mo
kesčių mokėjimo.

LSS Tarybos Pirmija
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Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr. , Toronto 18, Ont. , Canada

LIETUVOS BRIEDIS R. Budutis

Nuostabiai graži Kuršių Neringa. Va
karuose šniokščia putotos Baltijos bangos, 
rytuose tyvuliuoja mėlynos Kuršių marios. 
O j šiaurę ir į pietus, kiek aprėpia žvilgs
nis, guburiuojasi smėlio kopos. Ilgai bren
du per klampų smėlį, kol pasiekiu kopos 
viršūnę. Bet kas taip nulenkė jauną, medelį? 
Ar tik neįsisiautęs pajūrio vėjas? Ne, į šią 
vietą vėjas beveik neužpučia. Tai briedžio 
darbas. Patiko jam medelio viršūnė, pa
lenkė briedis ją, užgulęs savo galinga krū
tine, nukramtė skaniausias šakeles, nu
graužė žievę. Dairausi atsargiai, ar tik ne
pamatysiu kur nors netoliese tūnančio brie
džio šakotaragio. Nelengva tarp medžių pa
matyti briedį - jis visas toks rusvai pilkas, 
tik papilvė ir kojos žilsvos. Stovi barzdą 
nukabinęs, karpo ausimis , klausosi . .. 
Trakšteli šakelė, vėjelis atneša įtartiną 
dvelkimą, ir briedis tuoj savo ilgomis ko
jomis nurisnoja į takumyną.

Atsargiai žengiu toliau. Štai žolėj e guli 
pernai, gal užpernai pamestas išsišakojęs 
ragas. Kiekvieną rudenį briedžiai numeta 
savo ragus, o kitais metais vėl atsiaugina 
naujus.

Anksčiau daug briedžių buvo Kuršių Ne
ringoje ir juos dažnai buvo galima pamatyti 
Tačiau per karą jie visi buvo išnaikinti. 
Dabar ketvertas briedžių vėl apsigyveno sa
vo pamėgtose vietose, žmonės juos saugo 
ir globoja. Iš kur tie briedžiai atėjo, - nie
kas nežino. Gal krantu atkeliavo, o gal at
plaukė nuo Nemuno žiočių, iš Briedžių salos.

Tokiam galiūnui nesunku ir Kuršių ma
rias perplaukti.

ŽVĖRELIŲ NORAI.

A. Matutis

Šerniukas,
Lapiukas
Ir kiškis žvairys,
Pas medį
Susėdę,
Sau kalbasi trys.

Pirmasis
Šerniukas suniurna:

- Kriu - kriu ! ..
Kiek daug gerų norų, 
Draugai, aš turiu ...

Norėčiau,
Kad rinktų
Vaikai man giles ,
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O ąžuolas linktų
Prie mano knyslės .. .
Kriu - kriu !. .
Kad ir bulvių 
Mergaitės prikastų, 
Medžiotojai
Namą
Surištų
Iš rąstų . ..
Pernykščiuose lapuos 
Gulėčiau nutukęs ...

Na ir ką jis čia plepa ! - 
Sušuko lapiukas. 
Klausykite, vyrai, 
Klausykite, broliai !.. 
Aplink visą girią 
Iškasčiau aš olą: 
Skalikai įbėgtų, 
Tamsoj pasiklystų, 
Nors kauktų ir rėktų, 
Atgal neišlįstų ... 
Oloj būtų šimtas 
Riebiausių gaidžių, 
Gulėčiau, pakrimtęs 
Kulšelių saldžių ... 
Tai bent mano norai!.. 
Kiškeli, ar ne?

Geri,
Bet prašau
Išklausyti mane:
Aš mažas, bet norų 
Turiu didelių ... 
Draugai, aš nenoriu 
Namų ir olų: 
Norėčiau,
Kad želtų
Kopūstai ant sniego, 
Kad šunys
Nekeltų
Iš saldžiojo miego ...
Kad šautuvas šautų 
Pilkuosius vilkus 
Ir kulkos nukautų 
Piktus skalikus ... 
Norėčiau aš, vyrai,

KURIS IŠ KURIO IŠMOKO
J. Avyžius

Alytė supyko ant savo broliuko Gintarė
lio ii’ parodė jam liežuvį.

- Kas tave išmokė rodyti liežuvį? - 
paklausė Gintarėlis.

- Niekas nemokė, - atsakė Alytė, pasi
didžiuodama. - Aš pati išmokau.

- Meluoji! Tave Sargis išmokė.
- Tu pats meluoji! - sušuko Alytė. - Kas 

gi iš šunų mokosi ?
- Tai gal Sargis iš tavęs išmoko? - 

nenusileido Gintarėlis. - Antai, jis guli prie 
būdos. Paklauskime.

- Gerai, - sutiko Alytė. - Einam pas 
Sargį .

Nuėjo abudu pas Sargį. Žiuri, šunelis 
snaudžia prieš saulutę, o iš jo nasrų nuka
ręs ilgiausias liežuvis.

- Sargi, Sargi, pasakyk, iš ko išmokai 
liežuvį rodyti? - paklausė šunį Alytė.

Bet Sargis tylėjo, prisimerkęs nuo sau
lės, ir meiliai plakė uodega žemę.

- Ar girdi, tu netikėli ! - sušuko Alytė.
- Negražu rodyti liežuvį, kai su tavim kalba.

Sargis ir vėl nieko neatsakė.
- E - ė - ė, koks negražus tavo liežu

vis, - suniekino šunį Alytė ir pamėgdžioda
ma šunį iškišo savo liežuviuką.

- Am - am - am, - linksmai sulojo 
Sargis.

- Vaje ! - suplojo delnais Gintarėlis.
- Kad tu žinotum, ką dabar šunelis pasakė!

- O ką tokio jis pasakė? - susidomėjo 
Alytė.

- Jis pasakė, kad už tave esąs daug se
nesnis. Ir dar pasakė, kad tu išmokusi ro
dyti liežuvį iš jo, nes jaunesni visuomet 
mokosi iš vyresniųjų.

Gintarėlis ėmė juoktis, o Alytė labai 
susigėdo, kad šuo ją moko ir nuo to laiko 
niekada neberodo liežuvio.

Ir morkų daugiau !.. -

Staiga vidur girios 
Skalikai - au - au !..
Į tankmę žvėreliai 
Šuoliavo straksėjo, 
O norai - noreliai 
Visiems išdulkėjo.
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DĖMESIO SESES IR BROLIAI!

Sekančiame "Skautų Aido" numeryje 
pradėsime uždavinių varžybas. Kiekviena
me numeryje bus po keletą uždavinių, pa
našių į šiame ar ankstyvesniuose nume
riuose buvusius.Už kiekvieną gerai išspręs
tą uždavinį bus skaitoma 10 taškų. Kas pa
darys klaidą, bus atskaitomi taškai. Už 
kiekvieną klaidą po tašką.

Iš viso bus 20 uždavinių, tad, kad lai
mėjus pirmą vietą reikia surinkti 200 taškų. 
Jeigu bus daugiau negu vienas surinkusių 
po 200 taškų, premijos bus skiriamos burtų 
keliu.

Yra skiriamos 3 piniginės premijos: 
I-ji premija 5 doleriai, II-ji premija 3 do
leriai ir III—ji premija 2 doleriai.

Varžybose dalyvauja tik paukštytės, 
vilkiukai, ūdrytės ir bebrai, kurie turi iš
spręsti uždavinius be vyresniųjų pagalbos.

Laikas, ligi kada reikia atsiųsti visų 
20 uždavinių atsakymus kartu, bus paskelb
tas vėliau.

Atsakymus siųsti šiuo adresu:
"Skautų Aido" Varžybos,
51 Smithfield Dr. , 
Toronto 18, Ont., 
Canada.

1. Visų grybų pulkauninkas.
2. Kas tiesiamas per upę?
3. Marės prie Baltijos jūros.
4. Kas bėga įsipiovus pirštą?
5. Ėjo-------------- iškylauti (daugiskaitos var

dininkas.
6. Mergaitės vardas.

Stambiau pažymėti keturkampiai sudaro 
Lietuvos Kunigaikštienės Vytauto Didžiojo 
motinos vardą.

UŽDAVINYS NR. 2

Išilgai:

1. Miško žvėris visuomet alkanas, panašus 
į šunį.

2. Kiekvienas žmogus turi po 5 ant kiekvie
nos rankos ir kojos - daugiskaitos var
dininke.

3. Mergaitės vardas.
4. Su----------mes žengiam

Paukšteliai lydi mus ...
5. Ne šlapias, bet------------

ATSAKYMAI I PEREITO NUMERIO 
UŽDAVINIUS IR MĮSLES :

Uždavinys Nr.l.

Pirmosios raidės žemyn sudaro Lietu
vos uostą - Klaipėdą. Kitų miestų ir mies
telių vardai:

Palanga
Kaunas Eišiškės
Lyda Dotnuva
Alytus Anykščiai
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Mįslių įminimai: 

1. Morka; 2. Stalas, 3. Spyna, 4. Piūklas.

ALGIS R. REGIS

Čikagos Lituanicos tunto, Dr. Jono Ba
sanavičiaus D-vės vilkiukas, Čikagos skau
tininkų Ramovės suruoštame skautų talentų 
konkurse jaunesniųjų grupėje laimėjęs pir
mąją vietą už savo kūrybos eilėraščius ir 
deklamavimą.

Algis lanko šeštadieninės Kristijono 
Donelaičio Lituanistikos Mokyklos IV sky
rių. Mokosi Edv. J. Tobin Junior High, Oak 
Lawn, Ill. Eilėraščius rašyti pradėjo, bū
damas pirmame skyriuje. Kai kurie jo ei
lėraščiai buvo atspausdinti lietuviškoje 
spaudoje. Bendradarbiauja Lituanistikos 
Mokyklos laikraštėlyje "Pirmieji Žingsniai" 
ir dienraščio "Draugo" vaikų skyriuje. 
Algio lankomos amerikietiškos mokyklos 
laikraštėlis "Tobin Torch" spausdina jo 
eilėraščius ir rašinėlius ne tik anglių, bet 
ir lietuvių kalba, pažymėdamas, kad Algis 
yra lietuvis ir laisvai vartoja savo tėvų 
kalbą.

VILKIUKO LŪKESTIS

Algis R. Regis

Mieli Broliai ir Seselės, 
Laukiu ašai vasarėlės, 
Kai stovyklon išvažiuosim 
Vėl linksmai visi gyvuosim.

Į stovyklą vėl keliausim, 
Patyrimo daugiau gausim, 
Kaip statyti palapinę, 
Ir dainuoti sutartinę.

Kaip rišt skautiškus mazgus,
Kaip užkurti reik laužus, 
Mes išmoksime ženklus, 
Jie parodys mums kelius.

Algis R. Regis

SNIEGO SENIUI

Algis R. Regis

Sniego seni po langu, 
Pasakyk ar ne baugu, 
Kovo mėnesiui atėjus, 
Kalendoriun pažiūrėjus ?

Nors pusnynas dar gilus,
Žiema ilgai nebebus,
Nes pavasaris gražus, 
Tuoj ir vėl ateis pas mus!

Šildys saulės spinduliai, 
Ištirps tavo kailiniai ...
Kur stovėjai išdidžiai, 
Tulpės tuoj žydės gražiai.

(Eilėraštis laimėjęs pirmąją vietą jaun. 
grupėje, skautininkų Ramovės suruošta
me skautų talentų konkurse).

(Eilėraštis laimėjęs pirmąją vietą Čikagos 
skautininkų Ramovės suruoštame talentų 
konkurse).
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APYSAKA__________________________ALVYDAS TAUTKUS

(tašo)

— Rytoj rytą reikės tau vykti atgal j Sarvicus, — 
pasakė tėvas, — manau, kad jau bus atvežtas Kali
nausko laiškas, o gal kartais ir Antano pinigai. Tai
gi, auštant išvažiuok, paprašyk, kad Petras tave 
nuvežtų ... O dabar einame visi ilsėtis ...

Senis Sauginas rado Petrą vis dar atsišliejusį i 
sieną.

— Petrai, kai tik pradės brėkšti, kinkyk Bogušo 
arklį, tau reikės panelę nuvežti i Sarvicus ...

— Gerai, dėde...
Petras galvojo apie Bogušaitę. Jis jos beveik ne

pažįsta. Kas gi jis jai? Bet ji taip gražiai ir įtikinan
čiai kalba. Galėtų ir pamokslus sakyti. Mokslas 
stebuklus daro. Mokslas, mokslas... Jis pats nemo
kytas. Vos paskaito ir pasirašo. O ir tai Miškaičiuo- 
se pirmas vaikinas. Aneliukė nė to negali. Kam 
mokslas reikalingas mergaitei, sako Petro mama, 
sako tą patį ir Sauginienė. Kunigais mergaitės ne
išeina. Kam tas mokslas? Bogušaitė mano, kad vis
kas bus kitaip. Iš kur ji žino? Gal visi mokyti žmo
nės daug žino, tik ne viską paprastiems sodiečiams 
sako?

Bogušo namelyje užgęso žiburys. Arklių prunkš
timas nesiliovė. Petrui tai buvo įprasti naktigonės 
garsai. Jam iš karto pasirodė, kad tai tik paprasta 
naktigonė. Bet šioje “naktigonėje” ir pats Bogušas 
su dukrele. Niekada net nesapnuotas gyvenimas 
prasidėjo.

«■
Bogušas gavo penkiasdešimt šautuvų, iš kurių 

trisdešimt du buvo medžiokliniai. Vybradų ponai
tis Klemensas Rodinskis pats juos atvežė didžiulia
me šieno vežime kaip tik tą pirmąjį rytą, kai Bogu
šaitė su Petru važiavo į Sarvicus. Buvo visų dide
lis nustebimas, kad tiek daug ginklų gauta. Džiaugs
mas gi — ne mažesnis.

Bogušas nebesivaldė. Jis apkabino ir išbučiavo 
Klemensą, tartum savo seniai matytą giminaitį. O 
jie nebuvo nei draugai, nei giminės. Rodinskių pa
žiūros beveik visada skirdavosi nuo Bogušų, ir jie 
dar taip neseniai skersakiavosi. Dabar — sukilimas. 
Visi veikia drauge. Ambicijos ir nesutarimai bajo
ruose dingo.

— Pasiliksi su mumis? — klausė Bogušas Klemen
są.

— Su savo vyrais bursimės kol kas Vybraduose, 
reikia saugoti šaudmenų atsargas ir sprogstamą 
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medžiagą. Be to, greičiausiai mes gausime uždavi
nį susprogdinti tiltą ir geležinkelį.

Sodiečiai su nepasitikėjimu žiūrėjo į šautuvus. 
Jiems jie atrodė baisus ir pavojingas ginklas. Bet 
jau buvo laikas imti ir tokį ginklą į rankas, nors vi
si žinojo, kad toli gražu tų ginklų visiems užteks. 
Buvo sutarta šautuvus išdalinti jaunesniesiems su
kilėliams. Saugino vyrai gavo keturis šautuvus. 
Pats Sauginas, kad ir senesnis, pasirinko medžiok
linį dvivamzdį, nes tokia buvo Bogušo valia.

Klemensui išvažiavus, Bogušas turėjo nepapras
tai daug darbo. Visus jis turėjo supažindinti su 
ginklais. Jis surašė, kam šautuvai išdalinti ir pa
skirstė antrininkus šautuvams gauti. Kiekvienas ži
nojo, kuris iš kurio imtų šautuvą, kritus kovoje šau
tuvo laikytojui. Šitoks planas sodiečiams pasirodė 
labai išmintingas, ir jie dar kartą įsitikino turį ne
pamainomą, gerą vadą.

Kai saulė jau nukrypo vakaruosna, Sauginas pa
sišaukė Jurgį.

— Dabar eik ir atvesk iš kaimo daugiau vyrų. 
Tik žiūrėk, kad per anksti neišeitumėt, laukit, kol 
pradės temti. Užlipk dar ant aukšto ir paimk kokį 
pusmaišį tabako. Kai kurie vyrai neturi, ko rūkyti.

Jurgis dingo tankumyne. O iš kitos Malūntilčio 
pusės įdardėjo Petras su Bogušaitė. Jie sėdėjo vie
nas šalia kito, ir Petro botagas aukštai iškilęs siū
bavo į visas puses, kaip vieniša nendrė.

— Žiūrėk, su bajoraite važiuoja, — neiškentė vie
nas iš stebėtojų.

— O kad Anelė pamatytų, tai jam parodytų — 
pridėjo kitas.

Vyrai juokėsi atkištais baltais dantimis ir susivė
lusiais, šiaudais aplipusiais plaukais. Jie stovėjo 
mažais pusračiais, tartum kokį žaidimą žaisdami. 
Bet tai buvo tik paprastas dykinėjimas po pietų.

Bogušas pasitiko atvažiuojančius.
— Na, kaip ?.. — šaukė jis, eidamas artyn.
— Yra dėdės laiškas su pinigais, — atsakė Regina 

ir tuoj ėmė pasakoti apie namus, apie mamaitę, be
simeldžiančią dėl mūsų, apie tai, kad niekas nieko 
nekalba — visi susirūpinę ir nuliūdę. . .

Bogušas perdaug nesidomėjo. Kai vežimas susto
jo, jis iškėlė dukterį ir pasakė Petrui:

— Arklio neiškinkyk, dar palauk.
Tada jis paėmė savo brolio laišką ir mažą, virvu

tėmis suraišiotą ryšulėlį. Smuko į savo oamelį. Re
gina su Petru liko stovėti prie vežimo.
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— Kaži, kur gi dar reikės važiuoti? — suabejojo 
Petras.

— Gal pas kleboną tėvelis važiuos? — bandė spė
ti duktė.

— Petrai, Petrai! — staiga kažkas iš minios šūk
telėjo.

— Mane šaukia, — pasakė vyras ir nuėjo.
Miškaičių bernai jo laukė.
— Imk geriau šautuvą, ne bajoraitę, — pasitiko 

ji patyčių žodžiai. Petras net nespėjo nei pamatyti, 
nei nugirsti, kas tai pasakė.

— Ko jūs norite? — rūščiai paklausė.
Bernai stovėjo kvailokai šiepdamiesi ir tylėjo.
— Ko jūs mane šaukėte? — pakartojo Petras.
— Ar neužteks tau su bajoraite burkuoti, a? — 

pirmas išdrįso Valaičių Ignas, — visą kelią čiauš
kėjai ir vakar ten prie durų, manai, kad mes negir
dėjom.

— Tai ne tavo reikalas, — atšovė piktai Petras, 
suraukęs kaktą.

— Atvažiavai čia maskolių mušti, o ne bajoraitei 
meilintis, supranti!.. Palikai Anelę, o čia miške 
matai, ką išdarinėji, — rėžė Ignas pakeltu balsu.

— Nutilk! — suriko Petras, žengdamas žingsnį į 
Igną ir dešine užsimodamas.

— Nebūk jau toks smarkus, o tai tuoj tavo gar
banas ištaršysime...

Su šiais žodžiais Petras nebeišlaikė ir trenkė 
kumštimi į Igno veidą.

— Na, kuris; na, kuris! — ėmė rėkti bernai ir 
traukėsi atgal, darydami didesnį pusratį, kad muš
tynėms būtų daugiau vietos.

Petras su Ignu daužėsi, šniokšdami, Abu buvo 
stiprūs ir vikrūs, ne kartą kaimo vakaruškose išban
dyti. Petras, griebdamas Ignui už krūtinės, perplė
šė jo marškinius. Tuo tarpu Ignas spyrė keliu į 
Petro pilvą, ir, kai tas susirietė, trenkė jam į akį. 
Akis užtino ir krauju pasruvo. Visas jėgas sukaupęs, 
Petras žnegtelėjo Ignui į nosį, ir tas apsipylė krau
jais.

Kaip iš žemės staiga išdygo Bogušas su revolve
riu rankoje.

— Nustokit! — suriko jis, — o ne, tai abu vietoj 
paklosiu.

Apsidraskę, apsikruvinę vyrai šniokšdami nuleido 
rankas.

— Kuris pradėjot! ? . — rėkė Bogušas.
Vyrai tylėjo.
— Kuris ?...
— Aš, — atsakė Petras.
— Eime, — įsakė bajoras, stumtelėdamas Petrą, — 

ir tu eikš čia, — pridėjo Ignui, kai šis traukėsi į vy
rų būrį.

Abu nusivarė į savo namelį, revolverio iš rankų 
nepaleisdamas. Regina, akis išputusi, stovėjo šalia 
durų, kai vyrai, nuleidę galvas, įžengė į trobelę.

Senis Sauginas, pykčiu nesitverdamas, įsekė pas
kui.

— Sėskitės, mušeikos, — paliepė Bogušas.
Be žado vyrai atsisėdo. Sauginas stovėjo prie du

rų pabalęs. Gi čia jo vyrai. Kaip negražu, kaip vel
niškai gėda. O Petras neturėjo kur akių dėti, kai į 

kambarį įėjo Regina ir dėžėje ėmė ieškoti tvarsto
mosios medžiagos.

— Kodėl mušiesi, Petrai? Kas pasidarė? — griež
tai paklausė Bogušas.

Petras tylėjo. Jis jokiu būdu nedrįso pasakyti prie
žasties, kodėl jis pradėjo. Gal būtų dar ir pasakęs, 
bet, kai Regina čia — ne šito jis niekada nepasakys.

— Ką tau šitas bernelis padarė? — vėl rėžė bajo
ro balsas Petro ausyse.

Užtinusia ir pamėlynavusia akimi, perskelta lū
pa, Petras stovėjo kaip stabas. Šią valandėlę jis sau 
linkėjo prasmegti kiaurai į žemę.

— Ko gi nesakai ?!. — riktelėjo dar ir Sauginas.
— Aš negaliu, dėde, — tyliai atsiliepė Sauginui 

vyras.
— Kodėl jis pradėjo? — kreipėsi tada bajoras į 

Ignil‘
— Ką as žinau, vyrai is jo pasijuokė, o jis ir kirto 

man į nosį...
— Meluoji!.. — sušnairavo Petras.
— Tai jei jis meluoja, tu pasakyk teisybę, nes ki

taip ...
— Leiskite pirma man juos apšluostyti, — tarė 

Regina priėjusi su tvarsčiais.
Ignas buvo labai sukruvintas, tai Regina ir pra

dėjo nuo jo. Tuo tarpu Bogušas, suraukęs antakius, 
paraudęs piktumu, barėsi:

— Gi čia vyrai, ne muštis tarp savęs suėjote. Kas 
gi bus toliau, jei jau tokia nevykusi pradžia. Senas 
sąskaitas palikite savo kaimuose, pamirškite, žiū
rėkite ko čia susirinkote. Išdalinau šautuvus kaip 
žmonėms, o jumis jau iš pirmos dienos nebegalima 
pasitikėti. Išsišaudysite patys, jei tokie esate. Bet 
dėl jūsų mes nesulaikysime savo žygio. Neklauža
das bausime, jei reikės, net sušaudant, nes čia turi 
viešpatauti karių drausmė, be kurios mes priešui 
visi pateksime. Kaip jūs tiek daug nesuprantate? 
Kokio išsilavinimo reikia drausmei palaikyti ?... 
Gėdą jūs padarėte visam Miškaičių kaimui ir jo se
niūnui Sauginui. Aš atiduodu jus jam, tegu pirmą 
kartą jis jus baudžia ...

— Po dvidešimt penkias rykštes kiekvienam! — 
sušuko Sauginas atsiliepdamas.

— Ne! — užprotestavo Regina, jau priėjusi prie 
Petro, — rykštėmis drausmės nesukursime, atsikra- 
tykim vieną kartą to baudžiauninkų palikimo. Aš 
siūlau vietoj bausmės duoti jiems bendrą uždavnį 
— šią naktį iš Vybradų nuvežti šautuvų į kleboniją. 
Kas gi tai atliks, vistiek reikės kam nors važiuoti. 
Aš žinau, kad žmonės tik bendro tikslo siekdami, 
tampa draugais ...

—O ką Vybradų vyrai veiks? — nepatenkintas su
manymu įsikišo Sauginas.

— Miestelį paimti yra mūsų uždavinys, Vybradų 
vyrai turi savuosius.

— Na, pažiūrėsim, — giliai stebėdamas apsidras
kiusius vyrus suniurnėjo Bogušas, — aptvarkyti pa
silikite prie manęs, aš pagalvosiu.

Sauginas piktas užtrenkė duris ir, pamatęs prieš 
save didesnį būrį vyrų, suriko:

— Ko jūs čia mus apstojote? Skirstykitės kas sau! 
Greitai-!..
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Vyrai tingiai lingavo, niurnėdami i savo pasto- 
vykles. Ėmė pūsti stiprus vakaris. Ūžė miško viršū
nės, siūbavo girgždėdamos šakos. Juodi debesys rin
kosi ir sustojo tiesiai virš Malūntilčio.

a O

Jurgis iš Miškaičių atvedė dar penkis vyrus. Vie
nas iš jų turėj'o pasidaręs gerą mėtyklę ir nešėsi 
maišelį tinkamų akmenų. Sauginas juos pasitiko ir 
liepė rinktis prie Bogušo namelio. Naujokai ėjo dai
rydamiesi, sveikindamiesi su kaimynais bei kitų kai
mų pažįstamais.

— Kaip mama? — trumpai dėbtelėjo Sauginas ša
lia einančiam Jurgiui.

— Ji džiaugėsi, mane pamačiusi, bet vėl verkė, 
kai išėjau, — atsakė Jurgis, papešta žole valydamas 
tėvo batus. Juk tai gražūs tėvo batai. Jis jų negai
lėjo. Jis nieko nebegaili. Tėvas tik vieną dalyką be
žino — kovoti.

Tuo laiku Petras su Ignu ruošėsi išvažiuoti. Šau
tuvai jau buvo vežime, apdengti šiaudais ir tuščiais 
maišais. Ten buvo Įkeltos ir dvi dėžės šovinių, sun
kios ir pavojingos. Niekam iš sukilėlių nebuvo žino
ma, kad jie išvažiuoja i kleboniją. Težinojo tik Bo- 
gušas irSauginas.

Abu vyrai buvo tylūs. Jie net vienas Į kitą nežiū
rėjo. Pyktis, tiesa, jau nebebuvo ko. Daugiau abu 
gėdijosi vienas kito. Susimušti kaime ne vienam pa
sitaikydavo, bet po muštinių niekas jokių pamokslų 
nesakydavo, nebent kunigas išpažinties metu pabar
davo. O dabar — kas kita. Dabar jie buvo taip vie
šai sugėdinti, kad nebežinojo ne kur akių dėti. Vi
są popietį Petras slapstėsi, kiek galėjo, kad tik Re
gina jo nepamatytų ir ko nors dar nesakytų apie tas 
muštines. Bet dabar, jau baigiant tvarkytis apie ve
žimą, Regina staiga atsirado prie jų.

— Vyrai, leiskite jums palinkėti laimingos kelio
nės, — prašneko mergaitė.

— Stengsimės, panelyte, stengsimės, — pirmas 
paskubėjo atsakyti Ignas, užveršdamas pririštas va
deles.

— Ar neskauda? — staiga išsprūdo netikėtas klau
simas, ir Petras pagalvojo, kad čia jam vienam tai
komas.

— Ne, neskauda... — atsakė jis paskubomis ir, 
tartum nebeturėdamas kur dėtis, šoko į vežimą ir 
griebė vadeles.

Mergaitė šypsojosi. Kokie naivūs tie kaimo ber
neliai. Kokie geri ir atviri. Kiekviena jų mintis per
siduoda labai staiga, jei ne žodžiais, tai judesiais. 
Laimingi jie kaip vaikai. Reginai buvo gaila jų, bet 
ar ji nepavydėjo jiems to tiesaus būdo ?...

— Sudiev, — pasakė abu sutartinai, ir vežimas pa
judėjo. Pamojavo kiek atokiau stovinčiam Sauginui. 
Vėjo supamoj prieblandoj jie nebegalėjo daugiau 
nieko įžiūrėti. Vežimas staiga pasinėrė eglyne.

Siauras keliukas vingiavosi mišku, ir buvo taip 
tamsu, nors akį durk. Braškėjo senos klevų ir ber
žų šakos, girgždėjo vežimas, ir vyrai jame lingavo 
vienodai ir ritmingai.

— Duokš. ranką, Petrai, nebūk .kvailys, — staiga 
pratarė Ignas.

Vyrai tvirtai pasispaudę rankas. Tyla. Susitaiky

mas atliktas. Niekas to nematė. Net jie patys nema
tė, tik jautė. Taip ir reikia. Liudininkai čia nereika
lingi. Jei čia spoksotų bernų pulkas, kaži ar Ignas 
būtų taip pasakęs? Tada būtų galėjęs Petras tai sa
kyti.

— Sako, žandarai gali saugoti miestelį, — ėmė kal
bėti Petras.

— O kas jie mums? Gi ii- mes ginkluoti.
— Ar moki šauti?
— Ir ko čia nemokėti? Paspausiu gaiduką — ir 

pykšt tiesiai į burlioko kaktą...
Išvažiavus iš miško, darėsi šviesiau. Tau buvo ga

lima įžiūrėti kelias, kuris čia platėjo ir buvo žvy
ruotas. Girdėjosi šunų lojimai. Antai, dešinėje pu
sėje, gal už kokios mylios geltonomis akutėmis žiū
rėjo Ašokliu kaimas. Žmonės dar nemiegojo. Mote
rys ir vaikai, susėdę prie pečiaus dūsavo savo vyrų 
ir tėvų. Kalbėjo ten rožančius, murkė po kojomis 
katės, karkino užpečkyje suvarytos vištos ...

Dėl šviesesnio rytojaus, dėl ateities — kalėsi Pet
rui į galvą Bogušaitės pasakyti žodžiai. Nesunku su
prasti, kad laisvės niekam niekas dar nebuvo pado
vanojęs — ir nebus. Padovanota laisvė jau nebebūtų 
laisvė. Būtų tai mirusi buitis, neturėjusi kančios ir 
gimimo. Tai būtų nesaugojamas ir nebranginamas 
daiktas, kurį ateinančios generacijos parduotų už 
auksinį pinigą.

Pervažiavus tiltą, palengva ėmė nertis iš tamsos 
aukštas bažnyčios bokštas. Jis buvo baltas ir smai
las, kaip kalavijas pervėręs tamsą. Miestelio languo
se nebuvo jokio žiburėlio, tik gerai pažįstamas kle
bonijos langas į sodelį švietė aiškiausiai. Kai kiti 
žmonės sau ramiausiai miegojo, klebonas laukė siun
tos. Arklio kanopos kaukšėjo vis artyn ir artyn. Gar
sas buvo labai aiškus, nors vėjas ūžė trobose, me
džiuose ir suko vieškelio dulkes siaurais verpetais 
tamsoje. Petras su Ignu užsimaukšlino kepures, pa
sitaisė apykakles. Čia buvo daug daugiau vėjo, ne
gu laukuose. Čia buvo nežinia, ir vyrai, akis išplėtę, 
dairėsi, ar nepamatys ko. Bažnyčios bokštas buvo 
jau aiškus ir visai pažįstamas, kai staiga kažkas šo
ko iš šono ir suriko:

— Stok!
Vyrai sudrebėjo, pažino rusą ir pamatė jo atkiš

tą ilgą su durtuvu ant galo šautuvą. Vadinasi, gan
dai buvo teisingi. Jie jau saugo naktimis miestelį. 
Petras patraukė vadeles. Vežimas sustojo.

— Kur gi važiuojate? — suriko piktai sargybinis.
— Kunigo parvežti pas ligonį, pone... — sumetė 

greitai Petras.
— Kodėl gi dviese?
— Mano arklys, jo vežimas.
— Kvailiai! — suriko dar garsiau žandaras ir pla

čiai nusikeikė.
Jis priėjo arčiau.
— Ką čia vežatė?
— Gali pažiūrėti, avižų pusmaišis ir šiaudų, — ti

kino Petras.
Tuo tarpu Ignas jau spaudė rankoje ilgą peilį, ku

rį jis buvo pasikišęs po raudonu audeklu, ant kurio 
sėdėjo. Jei tik jis pradės vežimą krėsti, nė Petras 
nespės pamatyti, kaip tas ruskelis išsities šalia ratų.

(Bus daugiau)
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PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS
13. Spauda

Spaudos rūšių, kuriomis spausdinami pašto ženk
lai, būna įvairių. Pradedant iš atskirų raidžių ir or
namentų sudėliotais tekstais, baigiant moderniško
mis spaudos technikos priemonėmis. Kataloguose, 
aprašinėjant pašto ženklus, visada nepraleidžiama 
nepažymėjus, kokia spauda jie yra spausdinti. Jei 
vartojate anglišką katalogą, jame visada rasite to
kių pažymėjimų, kaip: lithographed, typographed, 
photogravure, engraved, rotary press, offset, em
bossed ir t.t.

Nesileidžiant i smulkmenišką spaudos technikos 
būdų ir priemonių aprašinėjimą, nes tai neleidžia 
nei mūsų vieta, nei laikas, čia tik primintina, kad 
litografija yra tada, kai paveikslai esti įrašomi į ak
mens plokštes, cinkografija, kai jie išdeginami cin-

Litografija spausdinto pas- 
to ženklo pavyzdys (Len
kija, 1921 mt.)

ko plokštėse, įgraviruoti būna tada, kai išskutinėja- 
mi vario ar plieno plokštėse, rotary — kada jie 
spausdinami nuo tam tikrų volų ir t.t.

Pačios pigiausios ir daugiausia paplitusios spau
dos priemonės yra litografija ir cinkografija ir jo
mis daugiausia pašto ženklų yra spausdinama. Pas
kutiniu laiku labai įėjo madon ofsetas ir fotograviū- 
ra. Brangiausia, kai paveikslai esti įgraviruojami į 
vario ar plieno plokšteles. Įgraviruojamos paprastai 
tik geresnės ir brangesnės pašto ženklų laidos. Ta
čiau kai kurios šalys, kaip Amerika ar Kanada, vi
sus savo pašto ženklus spausdina tik įgraviruotus.

Embossed būna tada, kai paveikslas, paprastai 
tik jo dalis, būna tam tikromis formomis giliai į po- 
pierį įmušamas ir iššokšta į viršų, lyg ant metalinės 
monetos. Įmušimai paprastai būna balti, nespalvo
ti. Tokių pašto ženklų kadaise buvo išleidusi Sar
dinija, vėlesniais laikais — Suomija, Rusija, Bavarija, 
dabar — Vakarų Vokietija, Berlynas ir kitos šalys.

Ant. Bernotas

UKRAINIEČIŲ SKAUTŲ 
AUKSINIS JUBILIEJUS

Per 1961 — 1962 metus laisva
me pasaulyje gyvenantieji ukrai
niečių skautai ir skautės (Plast), 
šventė savo skautavimo 50 metų 
auksinį jubiliejų.

Ukrainiečių skautų sąjungos 
(Plast) įkūrėjas yra dr. O. Tysow- 
sky, kuris 1911 metais, Lviv 
mieste, Ukrainoje, įžiebė skauty- 
bės ugnelę.

East Chatham, New York, 
“Vovcha Tropą” (vilko kelio) sto
vykloje įvyko ukrainiečių auksi
nio jubiliejaus, skautų tautinė sto
vykla, kuri prasidėjo rugpjūčio 
mėn. 28 d. ir baigėsi rugsėjo mėn. 
3 d. 1962 metais. Tinkamesniam 
paminėjimui savo jubiliejaus ir 
tautinės stovyklos, buvo' išleista 
specialūs ženklai (seals), blokuo
se po keturius ženklus viename 
bloke.

1. Kairiame kampe, viršuje ma
tomas pats ukrainiečių skautų 
įkūrėjas dr. O. Tysowsky, skau
tų tarpe vadinamas “Drot”.

2. Dešinėje kampe, viršuje, 
matomas paveikslas vyriausiojo 
skautininko, prof. S. Levitzky, 
kuris dar buvo vadinamas “Pilka
sis Liūtas” (Siry Lev).

Apačioje abiejų ženklų užrašas 
ukrainiečių kalba reiškia: “50 
metų ukrainiečių skautų sukaktu- . » ves .

3. Kairėje — apačioje matomas 
auksinio jubiliejaus ženklas (1911 
— 1961) paruoštas R. Lisowsky.

4. Dešinėje — apačioje ženklas 
reprezentuoja pirmą skautų sto
vyklos pašto ženklą, kuriam pro
jektą padarė F. Bilenky.

Pirmasis skautų stovyklos paš
to ženklas buvo išleistas 1927 m., 
15-kos metų sukaktuvių proga 
(1911 — 1926) savo piešinyje 
vaizduojąs Šv. Jurgį, skautų pat
roną. Ženklo apačioje užrašas: 
“35 metu skautiško ženklo sukak
tuvės”. Viršuje visų keturių ženk
lų užrašas: “Skautų paštas 5”. 
Blokui projektą paruošė J. Hniz- 
dowsky.

Minimi ženklai (seals) buvo iš
leisti lapuose po 8 blokus. Priedo 

dar buvo išleistas suvenyrinis la
pas — blokas, kuris taip pat susi
dėjo iš keturių, virš minėtų ženk
lų-

Stovyklos metu laiškai išsiun
čiami per stovyklos paštą dar bu
vo antspauduojami tam tikslui 
specialiai padarytu antspaudu.
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TARP MŪSŲ...
Jurgis Gliaudys, /r.

Kanados vyčių žurnalas “The 
Rover Rambler” per seseris me
tus lankė kanadiečius, informuo
damas apie Įvairius vyčiavimo 
įvykius Kanadoje.

Laikraštėlis savo turiniu buvo 
panašus į “Skautų Aido” vyčių 
skyriaus vedamą puslapi: vyčių 
veiklos nuotraukos, Įvykių apra
šymai, vyčiams pranešimai ir pa
tarimai bei ideologiniai straips
niai.

Įdomu pastebėti, kad tokio 
įdomaus ir turiningo žurnalo vy
čiai (nesurišti tiesioginiu būdu su 
žurnalu) neskaitė ir nerėmė. 
Laikraštėlio redaktorius S y d 
Young šitaip skundėsi: “Iš gali
mų 4.000 prenumeratų tik 267 
vyčiai apie 7%) prenumeruoja 
(laikraštėlį)”.

“Be abejo, vyčiavimo žurnalo 
užsidarymu nėra ko džiaugtis, gal 
nėra ir ko skelbtis. Tačiau aš čia 
matau šiokią tokią “paguodą” ir 
“pasididžiavimą” lietuv i š k a j a i 
skautybei; mes, daug sunkesnėse 
sąlygose vis dar laikomės, ne
bankrutuojame ir gana stipriai 
žiūrime į ateitį”.

LSS Tarybos Pirmijos pirmi
ninkas s. A. V. Dundzila šiais žo
džiais, savo laišku “Skautų Aido” 
vyčių skyriui, apibudino Kanados 
vyčių žurnalo uždarymą. Pirmijos 
Pirmininkui visi lietuviai vyčiai 
gali drąsiai pritarti.

Šių 1963 metų “Skautų Aido” 
numeriuose vyčių skyriuje, pasi
rodys keturi rašiniai, kurie vy
čiams suteiks praktiškų patarimų 
būrelio veiklai; rašiniai aiškiai 
nusakys dabarties vyčiavimą ir 
papildys jau pasenusį ir nevisų 
turimą vyčių vadovėlį. Šitas raši
nys yra pirmas; jis visiems būre
liams pristatys bendrą vyčių su
eigos pavyzdį. Pavyzdys padės 
būrelių vadovams ruošti sueigas, 
o vyčiams kandidatams paruošti 
pašnekesius. Redaktorius

Pietų Afrikos respublikos skautai-vyčiai stovyklaudami pastatė satelitams stebėti 
bokštą,. Bokštas buvo įrengtas su radijo priimtuvu ir teleskopu.

BŪRELIO SUEIGA
Vyčių veikloje būrelių sueigos 

užima labai svarbią vietą. Jose 
turime progos tarpusaviai aptar
ti veiklą; apsvarstyti naujas min
tis ir arčiau suartėti viens su ki
tu. Iš gerai surengtų sueigų išsi
vysto naši vyčių veikla. Tad vy
čiams labai svarbu, kad kiekvie
nas aktyvus būrelis tinkamai 
ruoštų ir sėkmingai pravestų su
eigas. Tinkamos h- gerai supla
nuotos bei pravestos būrelio su
eigos yra planingos veiklos pa
grindas. Ne tik būrelio vadovas, 
bet ir visi būrelio nariai čia neša 
lygią atsakomybę.

NARIŲ INFORMAVIMAS
Sueiga pagal jų nuostatus ne

gali būti sušaukta, jei virš 65% 
būrelio narių negali dalyvauti. 
Dėl to reikia pasirūpinti, kad visi 
būrelio nariai galėtų joje daly
vauti. Iš patyrimo galima nusta
tyti, kad dažniausiai būrelio na
riai nedalyvauja sueigoje dėl ne
tinkamo narių informavimo (t.y. 
nariai nelaiko painformuoti apie 
šaukiamą sueigą ir, taipgi, iš 
anksto nežino sueigos darbotvar
kės.

Būrelio narius galima infor
muoti keliais būdais: atviruku, 
asmeniškai, skelbimu (sutartoje 
vietoje), ir telefonu; reikia bent 
du būdus panaudoti infomuojant 
narį, ir kiekvieną kartą aiškiai iš
dėstyti sueigos valandą, dieną, 
vietą bei programą.

SUEIGA
Sueigos prasideda nustatytą va

landą, ir vadovas (dažniausiai bū
relio vadas) atidžiai laikosi suei
gos plano. Į jį įtraukiamos trys 
dalys: einamieji reikalai, pašneke
sys ar bendros diskusijos ir kavu
tė. Einamųjų reikalų svarstymą 
paruošia būrelio vadovas (jis su
renka narių pasiūlymus prieš su
eigą), ir išdėsto nariams. Nariai 
aptaria reikalą, ir, jei, ne visi su
tinka, balsuoja už ir prieš pasiū
lytą reikalą. Tačiau, jei būrelio 
vadas manys, kad reikalas rimtas, 
jis gali tą reikalą pristatyti na
riams svarstyti sekančioje sueigo
je. Jei nariai antrą kartą pasiūly
mą atmes, tada klausimas laiko
mas galutinai išspręstu. Einamų
jų reikalų dalis neturėtų tęstis il
giau kaip 50 minučių. Po trum
pos, neilgiau kaip penkių minu
čių pertraukos, seka pašnekesys. 
Jo temos neribotos ir priklauso 
nuo būrelio noro. Pašnekesį pra
vedantį pristato būrelio vadas. 
Jei vyksta bendros diskusijos be 
pašnekesio, būrelio vadovas iš
dėsto mintį, trumpai aptaria įvai
rias pažiūras, liečiančias iškeltą 
mintį ir vadovauja diskusijoms. 
Pašnekesys ar diskusijos neturėtų 
užtrukti ilgiau pusantros valan
dos. Vyčių kavutės padeda būre
lio nariams suartėti, susibičiuliau
ti. Kavutės laikas neapribotas. Su
eigą vyčiai užbaigia Tradicine.
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A. A. RIČARDUI NAKUI PRISIMINTI

Mus pasiekė liūdna žinia iš Lietuvos, kad mirė 
jūrų Itn. R. Nakas.

Jūrų Itn. R. Nakas, mokėsi Prancūzijos Karo Mo
kykloje, ruošėsi navigatoriaus specialybei. Grįžęs i 
Lietuvą buvo paskirtas Į mokamąjį karo laivą. Jis 
atvykęs į Klaipėdą, noriai prisidėjo prie jūrų skautų 
veiklos. Bet netrukus jūrų skautų veikla Klaipėdoje 
buvo nutraukta. Klaipėdos kraštas ultimatumu tu
rėjo būti grąžintas nacių Vokietijai..

Išplaukiant karo laivui iš Klaipėdos, kap. Itn. P. 
Labanausko ir jūrų Itn. R. Nako žodžiai buvo — 
“Iki pasimatymo Šventosios uoste”.

Perburiavus jachtas iš Klaipėdos į Šventosios uos
tą 1939 m. vasaros metu, jūrų skautus pasitiko jau 
Šventosios uoste gyvenantis jūrų Itn.R. Nakas.

1939 metais liepos mėn. Šventosios uoste buvo su
ruošti jūrų skautų vadovų kursai, kuriems velionis 
mielai talkininkavo. Savo paskaitomis jis uždegda
vo jaunųjų jūrų skautų vadovų širdis: jūrinei idė
jai, jūrų skautų ateities darbams i rbroliškumui.

Jį dažnai matėme prie burių ar vairo jachtoje 
“Nijolė, — nepraleisdavo nei vienos progos, ir pu
čiant geram vėjui, dažnai buriuodavo mūsų gražia
me pajryje. Kiekvieną laisvą valandą, jūrų skautai 
jį matydavo prie knygų verčiant ką nors į lietuvių 
kalbą jūriniais klausimais.

Kaip Klaipėdoje, taip ir Šventosios uoste gražus 
ir nuoširdus jūrų Itn. R. Nako darbas su jūrų skau
tais buvo sutrukdytas naujos okupacijos.

Netikėtai vieną vasaros dieną 1939 metais, pava
kare, trys jūrų karininkai, iš kurių du buvo jūrų 
skautų vadovai: kap. Itn. P. Labanauskas ir jūrų 
Itn. R. Nakas, su jachta Nijolę išėjo pro Šventosios 
uosto molus į Baltijos jūrą ir į laisvę, nešdami su

KUR IR KAS?
• Kur yra burlaivių lopšys, kur istorikai rado pir

mus užrašus apie burlaivius? Nilo upė, Nilo upėje 
užrašai kalba apie pirmutinius burlaivius. Mes šian
dien visi žinome tokį pavadinimą “lotynų burės”, o 
jų kilmė ir yra iš Nilo burlaivių.

• Kas laikomi aukštosios jūros buriuotojais? Tie, 
kurie turėjo sutartis su laivininkystės bendrovėmis, 
kurių laivai buriuodavo apie Kap-Horna ar Geros 
vilties iškišulį (P. Amerika). Atlantas nebuvo laiko
mas “aukštąja jūra”. 

savim lietuvio jūrų skauto idėjas, jūrų skautų vado
vų pasiryžimą, laikui atėjus, vėl atgaivinti jūrų skau
tų veiklą.

Karo metu jūrų Itn. R. Nakas vėl grįžo į Lietuvą. 
Kiek galėdamas talkininkavo Kauno buriuotojų klu
bui ir ruošė lietuvių jūrinį žodyną.

Rusams antrą kartą okupavus Lietuvą jūrų Itn. 
R. Nakas buvo išvežtas į Sibirą. Ten jam teko pe
reiti įvairias vergų stovyklas, kas labai atsiliepė į jo 
sveikatą. Palaužtas sveikatoje, bet ne dvasioje, jis 
grįžo vėliau į Lietuvą.

Sibiro pergyvenimai, sveikatos netekimas, ir gal 
gili Lietuvos šiuo metu žiema prisidėjo prie to, kad 
mūsų mielas brolis užmerkė akis.

Tebūnie Tau lengva Lietuvos žemelė, o mūsų 
tarpe Tu visuomet liksi gyvas savo pavyzdžiu, savo 
nuoširdumu, broliškumu ir pasišventimu jūrų skau- 
tijai.

j. v. s. L. Knopf mileris

jūr. Įeit. R.Nakas ir"Prez. A. Smetonos " jūrininkai

1. Sutartis su aukštosios jūros jūrininkais buvo su
daromos 3-ms metams.

2. Sutartis Atlantui buvo sudaromos tik 2-m me
tams.

• Vienas iš seniausiųjų laivų tipų gal reikėtų 
skaityti kiniečių “Džiunka”, jos senumas siejamas 
su Kinijos valstybės senumu. Kad kiniečiai buvo 
geri navigatoriai rodo kompaso atvežimas iš Kini
jos į Europą. Kad apsaugojus nuo supelėjimo, kinie
čiai mirkydavo gyvulių kraujuje. Puvimo išvengi-
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mui ir įvairių kirminų graužimo, laivų statytojai 
apatinę laivo dalį ištepdavo kupranugarių taukais.

• Persai, kurie buvo geri prekybininkai, aplanky
davo Rytų Afrikos pakraščius, atveždami įvairių 
vaisių, druskos. Grįždami į Persiją paimdavo me
džių, statybos medžiagų krovinį. Įplaukę į savo 
uostą — ištraukdavo vairą ir atiduodavo uosto pa
reigūnams. Krovinio pirkėjas turėjo pristatyti mui
tinei įpieštą antrą pusę važtaraščio (krovinio pakro
vimo dokumentas), nes viena pusė įpiešta visuomet 
likdavo laivo kapitono žinioje. Kadangi važtaraštis 
buvo įvairiai plėšomas, tai abidvi dalys turėjo ati
tikti. Apmokėjus visus muitus ir prekes, pirkėjas 
gaudavo krovinį. Kapitonui apmokėjus visus priva
lomus uosto mokesčius, pareigūnai grąžindavo jam 
laivo vairą.

• Europos pajūrio gyventojai taip saugodavo sa
vo bures nuo supuvimo: jie virdavo ąžuolo žievę, 
pridėdavo truputi medžio deguto, geležies sulfato 
ir truputį dažų. Vėliau burės buvo mirkomos tame 
karštame skysyje.

• Įdomų paprotį turėjo švedų žvejai. Už pagau
tas žuvis laivo savininkas atsilygindavo gautą pelną 
dalindamas į tris dalis: viena dalis jūrininkui, ant
ra — kapitonui, o trečia — laivui.

POTVYNIAI, ATOSLŪGIAI IR SROVĖS
Mėnulio ir saulės traukiamosios jėgos sukelia van

dens judėjimą, kuris pasireiškia potvyniais ir atoslū
giais. Kai saulė ir mėnulis yra vienoje linijoje su že
me, tada potvyniai ir atoslūgiai yra didžiausi, o kai 
tie dangaus kūnai sudaro kampą su žeme, tai van
dens lygio skirtumai nebūna tokie dideli.

Potvyniai ir atoslūgiai yra statmenas vandens ju
dėjimas, o srovė yra horizontalus vandens masių 
tekėjimas. Potvynį turime tada, kai vanduo slenka 
į krantus, o atoslūgis yra priešingas judesys. Kai po- 
tvinis pasiekia savo aukščiausi lygį, tai turime aukš
tą vandenį, o žemiausiai kritęs vandens lygis atos
lūgio metu vadinamas žemas vanduo. Vidutinis met- 
tinis žemas vanduo yra paduodamas jūrlapiuose 
kaip gilumas. Aukštis virš vandens matuojamas nuo 
vidutinio metinio aukšto vandens.

Jūrose kur potvyniai ir atoslūgiai yra nežymūs,

IŠ KETURIŲ ŠALIŲ
° Čikagos jūrų skautai su pasise

kimu pravedė .vasario mėn. 23 d. 
metinį — tradicinį parengimą “Puo
ta Jūros dugne”. Buvo svečių ir iš 
kitų vietovių. Taip pat Baltijos Jū
ros ir Juodkrantės tuntai dalyvavo 
Kaziuko mugėje.

• Čikagoje lankėsi ir svečiavosi 
pas v. j. s. dr. K. Aglinską Br. Bru
žinskas, kuris su dar 3 vyrais per- 
buriavo Atlantą. Apie jo žygį bus 
aprašyta sekančiame “Sk. Aido” nu
meryje.

• Toronto jūrų skaučių gražus bū
relis, vad. s. R. Kuprevičienės, apsi
lankė Čikagoje ir dalyvavo jūrų skau- 
čių-tų parengime.

kaip antai Baltijoje, gylis ant jūrlapių paduodamas 
nuo vidutinio jūros lygio.

Potvyniai ir atoslūgiai gali būti žalingi ir naudin
gi, žiūrint kaip jie panaudojami. Su potvyniu lengva 
pereiti seklias vietas, įeiti į upės žiotis, užplukdyti 
pastatą į taisymui paruoštą vietą. Su atoslūgiu pa
prastai išeinama į jūrą, ar nuleidžiamas pataisytas 
pastatas.

Vandens lygio žinojimas ypač svarbu pakrantėse, 
todėl ten būna eilė stebėjimo vietų. Daugelio metų 
stebėjimo daviniai yra suvedami į potvynių ir atos
lūgių lenteles, kurios kasmet leidžiamos. Iš lentelių 
galima apytiksliai nustatyti koks bus vandens lygis 
atatinkamu laiku, kada būna žemas ir aukštas van
duo, koks lygio ir laiko skirtumas tarp tų dviejų pa
dėčių. Prisimintina, kad norint patikrinti laivo bu
vimo vietą matuojant gylį, reikia padaryti duota
jam ant jūrlapių gyliui pataisą, panaudojant potvy
nių ir atoslūgių lenteles.

Nuo kranto išvaizdos, įlankų ir salų priklauso sro
vių kryptis, greitis ir laikotarpis kuriame srovė teka 
viena kryptimi. Potvynių sukeliamos srovės teka vie
na kryptimi, o atoslūgių srovės maždaug grįžta prie
šinga kryptimi. Apskritose įlankose srovių kryptis 
gali keistis kas valandą, nors paprastai srovių kryp
tis turėtų keistis kas šešias valandas, jeigu turime 
paros laikotarpyje du potvynius ir du atoslūgius. Iš 
srovių lentelių galima apytiksliai apskaičiuoti, ko
kiu laiku, kokia kryptimi ir kokiu greičiu srovė teka. 
Laikotarpis, kada srovės nėra, arba greitis yra ne
žymus, palyginamai labai trumpas, tęsiasi nuo ke
lių iki keliasdešimt minučių.

Buriuojant srovėje būtina padaryti kompaso pa
taisą. Sakysime iš taško A norime pasiekti tašką B. 
Tikru kursu 100°. Jachta daro 10 mazgų. Srovė teka 
kryptimi 020°, 4 mazgų greičiu.

Ant jūrlapio nubrėžiame kursą ir srovės kryptį, 
ant kurios atidedame 4 jūrmyles. Su skriestuvu iš
matuojame 10 jūrmylių ir iš taško C tą nuotolį už
kertame ant linijos AB. Jeigu liniją CD užvesime 
ant kompaso rožės, tai gausime 124° kursą, kuriuo 
turėtume buriuoti, kad galėtume pasiekti tašką B. 
Atstumas AB yra tikrasis greitis, šiuo atveju 10.2 
mazgai.
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fflUStl DIDŽIOJI SCIffll
ANGLIJOS RAJONAS

* Sausio 12-13 d. Derbyje įvyko 
rajono vadovų posėdis, kuriame da
lyvavo rajono vadas s. J. Alkis, Se
serijos vadovė ps. G. Zinkienė, vie- 
tininkijos vietininkas ps. B. Zinkus , 
ps. J. Rentelis, korespondencinės dr- 
vės draugininkas s. v. v. si. J. Mas- 
lauskas. Posėdyje aptarti einamieji 
rajono reikalai bei nustatytos gairės 
tolimesnei šių metų veiklai.

* Vasario 16 d. Stoke-on-Trent'e 
iškilmingai paminėta Lietuvos Ne
priklausomybės s’ventė ir Jubilieji
niai Sąjungos metai. Sueigoje da
lyvavo labai daug svečių, pasakė 
sveikinimo kalbas, skautai kand.da
vė įžodį, į susirinkusius kalbėjo ra
jono vadas, raštu sveikino LS Bro
lijos vadeiva s. O. Gešventas. Žiū
rovus žavėjo v. s. si. B. Rentelytės 
pastatytas montažas "Lietuva moti
nėlė". ps. J. Rentelis rodė 13-tos 
skautų stovyklos filmą, vyko turtin
ga loterija, suruošta visuomenės 
pastangomis, kurios pelnas paskirtas 
rajono reikalams.

* Vasario 17 d. Derbyje ps. B. Zin
kus ir s. v. v. si. J. Maslauskas dalyva
vo anglų skautų Šv. Augustino dr-vės 
sueigoje, kurios metu jos vadui, di
deliam lietuvių skautų bičiuliui ir 
rėmėjui Mr.John Booth mūsų vado
vai įteikė LSS skirtą ordiną "Už 
Nuopelnus". Apdovanotasis dėko

Iš kairės ps. B. Zinkus, apdovanotasis anglų dr-vės draugininkas John Booth ir s. v. v. si.
J. Maslauskas po ordino įteikimo.

damas už atžymėjimą, palinkėjo 
netrukus skautavimą lietuviams 
skautams tęsti laisvoje savo tėvynėje 
ir pasveikino LS Sąjungą jos 45 me
tų sukakties proga.

J. Maslauskas

KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.

* Vasario 10 d. iškilminga Vasario 
16-tosios sueiga įvyko AV parapi
jos salėje. Dienos tema kalbėjo Ne
muno tunto tunt. ps. P. Breichmanas. 
Sueigoje atsisveikino, is’ pareigų 
pasitraukdama ilgametė Širvintos 
tunto tunt. ps. R. Bagdonienė, per
duodama tuntą vyr. sk. D. Gurauskie
nei. Skautams Remti dr-jos' pirm. 
A.Pauks'tis savo kalboje kreipėsi į 
jaunimą, kviesdamas nenuvilti va
dovų, kurie tiek daug aukojasi skau- 
tiškam darbui. Po oficialios dalies 
sekė gražiai paruos’ta Širvintos tunto 
meninė dalis.

* Kaziuko mugė praėjo su dideliu
pasisekimu. Šiais metais ji buvo 
ruošta sesių skaučių. V. P.

Toronto, Ont.

* Kovo 3 d. Kaziuko mugė Prisikė
limo parapijos salėje sutraukė re
kordinį lietuviškosios visuomenės 

dalyvių skaičių. Mugę aplankė apie 
2,000 lietuvių. Ir pasižiūrėti, ir 
nusipirkti ir pasigėrėti gražiais 
įrengimais buvo ko. Mugę atidarė 
Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. 
Žmuidzinas. Draugovės papildė sa
vo kasas, visuomenei parodydamos 
savo skautišką išradingumą ir pasi
ruošimą. Ateinančiais metais Ka
ziuko mugė toje pačioje salėje įvyks 
kovo 1 d.
* Balandžio 21 d., sekmadienį, 
7 vai. vak. įvyks Sukaktuvinis "Skau
tų Aido" koncertas - muzikos, li
teratūros vakaras. Programoje da
lyvaus poetas dr. H. Nagys, solistai 
L. Šukytė ir V. Verikaitis, smuik. 
St. Kairys ir kiti.
* Stovyklavietės išplanavimo reika
lais vadovai-vės tarėsi su arch. dr. 
P. Kulpavičiumi specialioje sueigoje 
kovo mėn. 14 d.
* Liepos 27 - rugpiūčio 11 d. To
ronto skautai-tės stovyklaus nuosa
voje stovyklavietėje prie Fox ežero. 
Stovyklos mokestis vienam asme
niui $25,00, dviem $40.00 ir trims 
iš šeimos $50.00. Teko patirti, kad 
į šios vasaros stovyklą važiuos ne
maža vadovų.

VIDURIO RAJONAS - JAV

Omaha, Nebr.

* Omahos skautai ir skautės ofi
cialiai paminėjo Lietuvos Nepriklau
somybės Šventę iškilminga sueiga 
Vasario 16 Šv. Antano parapijos sa
lėje.

Prie vėliavų Neries tuntininkė 
ps. G. Reškevičienė perskaitė Vyriau
sios Skautininkės v. s. O. Zailskie- 
nės Vasario 16 d. proga laišką. Prie 
tų pačių vėliavų V. Kazlauskaitė, 
S. Kazlauskaitė, D. Jankevičiūtė, R. 
Poderytė davė jaunesniųjų skaučių 
įžodį, o Vida Misiūnaitė, Karina 
Naikelytė, Virginija Baliulytė ir 
Ramona Poderytė tapo skautėmis. 
Omahos skautų kapelionas kun. L. 
Musteikis ir J. Bukšnys, tėvų komite
to pirmininkas, kartu užrišo naujųjų
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kaklaraiščių mazgelius ir trumpai 
pasveikino.

Neoficialią dalį energingai 
pravedė v. si. G. Drazdys. F. Pabilio- 
nytė trumpai pašnekėjo apie skautus 
Nepr. Lietuvoje. Po įvairių trumpų 
pasirodymų sueigą baigėme su ATEI
NA NAKTIS. F. P.

* S.m. kovo mėn. 4 dieną Omahos 
skautai ir skautės oficialiai paminė
jo Sv. Kazimiero dieną, Šv. Anta
no parapijos salėje.

Sueiga pradėta raportais ir S'v. 
Kazimiero malda, kurią perskaitė 
jaunesnė skautė A. Agurkytė. Po to 
"Romuvos" vietininkas G. Drazdys 
pasveikino susirinkusius ir trumpoje 
kalboje apibūdino tos dienos reikš
mę. Po to buvo sugiedota Marija, 
Marija.

Neoficialioji dalis buvo pradėta 
su dainomis, kurias pravedė Vikto
ras Arlauskas. Jaunesnė skautė D. 
Antanelytė paskaitė eilėraštį, o mū
sų jaunesnieji skautai, vadovauja
mi F. Pabilionio, padainavo daine
lę. Buvo pažaista keletas žaidimų, 
kuriuos pravedė F. Pabilionis, Suei
ga baigta giesme ATEINA NAKTIS .

A. Dapšys

Cleveland, Ohio

* Clevelando Pilėnų skautų tunte 
vasario 3 d. viešėjo Lietuvių Skautų 
Brolijos Vyriausias Skautininkas s. 
Eug. Vilkas. Jis dalyvavo jubiliejinės 
sueigos iškilmėse. Po jubiliejinės 
sueigos vakare pas Pilėnų tun- 
tininką s.V. Jokūbaitį buvo tunto va
dovų ir skautininkų sueiga, kurioje 
taip pat dalyvavo Clevelando ASS 
skyr.pirm. fil. A.Šenbergas. Brolijos 
VS papasakojo apie Lietuvių Skautų 
S-gos ir Brolijos jubiliejinių metų 
planus bei jub. stovyklą Atlanto ra
jone. Jam per paskutinį pusmetį teko 
aplankyti JAV-bėse ir Kanadoje vei
kiančius Brolijos vienetus. Ten pa
tirtus įspūdžius ir nuotaikas jis per
davė clevelandiečiams. Vakaroji
mas su Brolijos VS užtruko apie 4 
valandas, kol jam teko išskristi to
lyn profesiniais reikalais. Poniai O. 
Jokubaitienei sueigos dalyviai dėkin
gi už sočią vakarienę ir skanius keps
nius su kava.
* Clevelando Pilėnų tunte vyksta 
Kalėdų atostogų metu pradėti skil- 
tininkų kursai. Kursų programą pa
ruošė ir sueigas, kurių numatyta de

šimt, koordinuoja tunto lavinimo ir 
programų vadovas v. s. Pranas Ka
ralius. Įpusėtų kursų pašnekesius ir 
sueigas pravedė šie lektoriai - Dr.M. 
Vaitėnas, v.s. Pr.Karalius, s.V.Ka- 
mantas ir s. V. Jokūbaitis. Balandžio 
pabaigoje šie kursai bus užbaigti su 
skautininkų ramovės talka.
* Skautai - psl. Giedrius Lazdinis ir 
psl. Petras Matulevičius,kuriuos daž
nai matome patarnaujančius mi
šioms Šv. Jurgio bažnyčioje, šalia 
aktyvaus darbo su vilkiukais DLK 
Kęstučio dr-vėje, per pastaruosius 
metus praėjo specialią programą ir 
išlaikė egzaminus. Jų ryžtas buvo 
atžymėtas BSA katalikų skautams 
skirtu medaliu - Ad Altare Dei. 
Skautų savaitės metu, vasario 10 d. , 
sekmadienio popietį broliai Giedrius 
ir Petras, lydimi savo tėvų ir tun- 
tininko s. V. Jokūbaičio, Clevelando 
Šv.Jono katedroje buvo apdovanoti 
Ad Altare Dei medaliais.
* Clevelando Pilėnų tunto vienetai, 
dalyvaudami amerikiečių skautų 
savaitės parengimuose, Baltijos Pre
kybos Namų vitrinoje - Superior 
Ave. buvo surengę rankdarbių pa
rodą.
* Clevelando Pilėnų tunto skautų tė
vų vakaras vasario 2 d. praėjo su 
dideliu pasisekimu Šv. Jurgio para
pijos salėje. Programoje dainavo 
sol. Liudas Stukas, akomp. G. Kar- 
sokienė. Programą su taikliu są
mojumi pravedė sk.tėvų k-to pinti. 
Balys Auginąs. Šiame vakare su
telktomis lėšomis manoma apmokė
ti Pilėnų tunto skautų kelionę į ju
biliejinę stovyklą Atlanto rajone.
* Jubiliejinė sueiga buvo pravesta 
ne 1962 m. rudenį, bet 1963 m. 
vasario 3 d. Iškilmės pradėtos Šv. 
Mišiomis už žuvusius ir mirusius 
LSS narius Šv. Jurgio bažnyčioje. Jas 
atnašavo ir mūsų šventei skirtą pa
mokslą pasakė klebonas kun. B. Iva
nauskas.

Pati sueiga pravesta po pietų 
Šv. Jurgio par.salėje. Tai buvo bend
ra Clevelando lietuvių skautijos - 
Neringos ir Pilėnų tuntų ir ASS sky
riaus šventė. Jon iš Čikagos atvyko 
abu VS - v. s. Ona Zailskienė ir s. 
Eugenijus Vilkas. Gausiai atsilankė 
sk.tėvai ir bičiuliai, o taip pat da
lyvavo ir kt. tautų skautės bei skautai. 
Po jubiliejinės sueigos iškilmių Ne
ringos ir Pilėnų tuntų vadovės-vai 
bei skautininkės-kai turėjo atskiras 
vakarienes ir sueigas su Seserijos ir 
brolijos VS-kais. G. J.

VOKIETIJOS RAJONAS

* Memmingene, Vokietijoje, yra 
naujai atkurta "Kęstučio" draugovė , 
priklausanti "Aušros" tuntui - Huet- 
tenfelde, Vas.16 gimnazijoje. Vei
kimo perspektyvos yra gan geros - 
plačios. Pagrindinis "Kęstučio" drau
govės tikslas - apjungti čia esantį 
lietuvišką jaunimą(kuriočia yra tik
rai nemaža) skautų organizacijoje, 
.auklėti jį B. P. nurodytais principais, 
reprezentuoti Lietuvos skautus kiek 
stipriau ne tik Memmingene, bet 
taip pat ir Landesmark Schwaben. 
"Kęstučio" draugovė susideda iš 3-jų 
skilčių, kurios apjungia 15 skautų 
ir 6 skautų kandidatus. Minėtos 
draugovės draugininkas - stud. v. si.

Liūdesio valandoje

s. Petrui Moliui, 
jo mylimam tėveliui Lietuvoje 
mirus,gilią užuojautą reiškia -

Worcesterio "Nevėžio" 
Tuntas

Didžio liūdesio valandoje

s. v. si. R. Kalvaičiui,

Broliai Lapinai

jo mylimam tėveliui tragiškai 
žuvus, drauge liūdėdami gi
lią užuojautą siunčia -

Vilkiukų ir vyčių draugininkams

Paulinai Kalvaitienei 
ir

Ramūnui Kalvaičiui, 
netekusiems vyro ir tėvo, reiš
kiame gilią užuojautą.

Bostono "Baltijos" ir 
"Žalgirio" tuntai
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T. Povilą vičius, jo pavaduotojas 
stud. v. si. B. Čepulevičius.

"Kęstučio" draugovė yra glau
džius ryšius užmezgusi su Landes- 
mark Schwaben skautais, jų vadais. 
Esame kviečiami dalyvauti jų sto
vyklose, įvairiuose parengimuose, 
gauname jų leidžiamą spaudą - 15 
egzempliorių "Jungenleben" . Si 
lietuvių draugovė yra gavusi nuo 
LM Schwaben Lendesfeldmeisterio 
Tasso Nunner garbingą, bet taip pat 
ir nelengvą užduotį - ji globoja 
Memmingeno vokiečių BDP skautus, 
jiems neturint vadų-seniems išvykus. 
Yra daromi planai palaikyti glaudes
nius ryšius su Los Angeles lietuvių 
skautais, o taip pat ir su Anglijoje 
gyvenančiais broliais.

Vasario 16 dienos proga, mi
nėjimui pasibaigus, davė 6 "Kęstu
čio" draugovės skautai kandidatai 
skautų, ir trys vilkiukų įžodį. Kak
laraiščius bei Tėvynės ir Gerojo dar
belio mazgelius užrišo Memminge
no lietuvių kolonijos kapelionas dr. 
J. Petraitis ir iš Mūncheno į šį mi
nėjimą atvykusi, M-no liet.tautinių 
šokių grupės įsteigėja p. A. Grinienė . 
Davusiems įžodį pritaikytą žodį 
tarė taip pat iš Miincheno atvykęs 
svečias, šio minėjimo paskaitos pre
legentas dr.kun. Aviža.

v. si. B. Cepulevičius

Mieliems

ps. Birutei Banaitytei 
ir

si. Broniui Banaičiui,
jų brangiai motinai mirus, 
reiškiame gilią užuojautą -

Bostono "Baltijos" ir 
"Žalgirio" tuntai

Pranešu, kad iš L. S. B. 
Jamborės Fondo įgaliotinio 
Kanadai pareigų pasitraukiau 
nuo š. m. vasario mėn.15 d .

Taipgi pasitraukė LSB 
Jamborės Fondo Įgaliotinis 
Niagaros pusiasalyje p. s. B. 
Simonaitis nuo š. m. vasario 
mėn. 15 d.

1963.II.15d.
London, Ont. V. Gudelis

ŽIEMOS IŠKYLA

Gruodžio mėn. 7 dieną Bosto
no Vyčių ir D.L.K. Kęstučio 
skautų draugovės išvyko j North 
Colebrook Conn, dalyvauti seniai 
suplanuotoj iškyloj. Visi buvome 
linksmoje skautiškoje nuotaikoje, 
ir 140 mylių kelionė greit pasi
baigė.

Nuvykę i North Colebrook 
Y.M.C.A. stovyklą, radome kabi
nas šaltas. Tuoj prisirinkome 
malkų ir prie linksmai liepsnuo- 
jančios ugnelės šildėmės ir šnekė
jomės. Bėt jau buvo vėlus laikas 
ir po kelionės jautėmės nuvargę, 
tai pradėjome ruoštis nakties po
ilsiui.

Rytas buvo labai gražus ir sau
lėtas. Daugelis nustebo, pamatę 
baltus Connecticut laukus, spin
dinčius ryto saulėje, nes Bostone 
dar nebuvome matę sniego. Po 
rytinės mankštos visi susirikia- 
vom vėliavoss pakėlimui; gražiai 
mūsų trispalvė plevėsavo sma? 
giame ryto vėjelyje. Po vėliavos 
pakėlimo papusryčiavome ir vy
kome sportuoti.
Pirmiausia buvo tinklinio rung
tynės, po to žaidėme amerikoniš
ką futbolą. Kai visi sušalome 
sniege, grįžome atgal Į kabinas 
ir persirengėme stalo teniso 
rungtynėm. Visi smarkiai žaidė, 
bet D.L.K. Kęstučio draugovės 
draugininkas Č. Kiliulis, pasiro
dė geriausiu žaidėju. S. v. kand. 
G. Griauzdė laimėjo antrąją vie
tą. Po stalo teniso įvyko šaudy
mo rungtynės, kur pasižymėjo 
kaip geresni šauliai — psl. A. 
Valančiūnas ir sk. V. Simanavi
čius. Grįžę iš šaudymo, skaniai 
ir sočiai papietavome.

Po pietų draugininkai pravedė 
skautiškų klausimų diskusijas. 
Diskusijų metu aiškintasi skau
tiško veikimo uždaviniai ir tiks
lai.Pradėjus temti, abi draugovės 
nužygiavo vėliavos nuleisti.

Nuleidę vėliavą ir skaniai pa
vakarieniavę, išvykome į YMCA 
maudymosi baseiną ir krepšinio 
aikštę. Smagiai pažaidę krepšinį 
ir maloniai pasimaudę baseine, 
grįžome atgal į savo kabinas, 
kur prie ugniavietės įvyko išky
los pabaigtuvių įdomus laužas. 
Skambėjo dainos, buvo juokingi 
pasirodymai, ir pagaliau viešpa

tavo rimta skautiško susikaupimo 
dvasia.

Po laužo susitvarkėme savo 
daiktus, nes žinojome, kad kitos 
dienos rytą, mes turime keliauti 
atgal į Bostoną. Būtų buvę taip 
malonu mums dar keletą dienų 
tenai be rūpesčio paiškylauti, 
deja, turėjome grįžti.

Algis Lapšys

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ VYTIS, Nr. 6, 1962, dvimė- 
nesinis skautiškos minties žurnalas, 
48 psl. ir viršeliai.

GIMTOJI KALBA, Nr.4(18) 1962mt., 
bendrinės kalbos laikraštis, 16 psl. 
ir viršeliai.

LIETUVIŲ DIENOS, 1963 mt. sausio 
mėn. iliustruotas lietuvių gyvenimo 
žurnalas, 24 psl. ir viršeliai.
ŠALTINIS, Nr. 1 (8), 1963 mt. va
saris, tikybinės ir tautinės minties 
laikraštis. Leidžia Šv. Kazimiero 
Sąjunga Anglijoje. Redaguoja kun. 
S.Matulis, MIC, 32 psl.ir viršeliai.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1963 mt. 
vasaris, Nr.2, 36 psl.ir viršeliai.

MAGYAR CSERKESZ, 1963 mt. va
saris, vengrų skautų laikraštis, 16 
psl. ir viršeliai.

TĖVYNES ATGARSIAI, Čikagos Aukš
tesniosios Lituanistikos Mokyklos 
leidinys, Nr. 36; redaguoja ir rašo 
mokyklos mokiniai, 4 psl. iliustruo
tas.

PRAKALBA, kan. Mikalojus Daukša, 
jo mirties 350 metų sukakčiai pa - 
minėti leidinys; išleido Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas Čikagoje kun. 
B. Suginto ir Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Čikagos Skyriaus lėšo
mis. Redagavo D. Velička, 20 psl.

BANGA, Nr.3 ir Nr. 4, jūrų skautų 
vietininkijos Bostone L. A. D. Mai
ronio budžiu įgula, 24 psl. ir vir
šeliai.

Šio numerio viršelis
V. Girniaus
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1962-63 JUBILIEJINIŲ METŲ "SKAUTŲ AIDO" VAJ

REZULTATAI:

Eil.
Nr.

Konkurse dalyvavęs vienetas 
ar pavienis platintojas Vietovė

Surinko 
taškų 

iki 1963

Už tai 
prideda
ma 10%

Surinko 
taškų iki 

vajauspab.

Vienetai:
1 Sesių "Baltijos" tunto 

"Birutės" draugovė
Boston, Mass, 
ir apylinkės

187 19 47

2 Sesių "Neries" tunto 
vyr. skaučių būrelis

Omaha, Nebr. 
ir apylinkės 111 11 102

Pavieniai platintojai:
1 s. R.Kučiauskienė - "Aušros" 

"Vartų" tunto platintoja Chicago, Ill. 243 24 51

2 s.J. Bružinskas - "Tauro" 
tunto platintojas New York, N.Y. 124 12 172

3 s. S.Jelionienė - "Kernavės" 
tunto platintoja Chicago, Ill. 133 13 85

4 s. VI. Bacevičius - "Pilėnų" 
tunto platintojas

Cleveland, Ohio 
ir apylinkės 121 12 36

5 A.Gedmintas - "Nevėžio" 
tunto platintojas

Worcester,Mass, 
ir apylinkės - - 122

LIETUVOS.NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Iš viso 
taškų

252

224

318

308

231

169

122

Kurią 
vietą 

laimėjo

III vieta

IV vieta

I vieta

II vieta

III vieta

IV vieta

V vieta

Šiais Jubiliejiniais metais tikėtasi, kad konkursai! stos daugiau vienetų, tačiau be čia išvardintų viene
tų, laimėjusių III ir IV vietą, daugiau varžovų nebuvo. Viena tik džiugu pažymėti, kad sesės iš Omahos 
jau kelinti metai iš eilės varžybose dalyvauja ir, niekad spaudos platinimo darbe nepavargdamos, vis kas 
metai yra laimėtojų tarpe.

Labai malonu yra pastebėti, kad šių jubiliejinių metų "Sk.Aido" vajuje šie vienetai yra užsiprenume
ravę "Sk.Aidą” visu šimtu procentų:

1. "Birutės" d-vės "Razetų" skiltis, Boston, Mass., USA,
2. "Kęstučio" draugovė, Boston, Mass., USA,
3. "Neries" tuntas, Omaha, Nebr., USA,
4. Vilkiukų draugovė, "Tauro" tuntas, New York, N.Y.,USA,
5. "Šarūro" skautų d-vė, "Tauro" tuntas, New York, N. Y.,USA.

Visiems vajaus-konkurso laimėtojams bus išmokėtos piniginės premijos, o vienetams, užsisakiusiems 
"SA" visu šimtu procentu - bus nusiųstos su atitinkamu įrašu lietuviškos knygos.

Vienetams, platintojams ir visiems, kurie prisidėjo prie "Sk.Aido" platinimo, tariamas didelis - 
skautiškas ačiū! Laukiame Jūsų našios talkos kitais metais.

Konkurso Komisija

PRANEŠAME, KAD 40 METŲ SUKAKTUVINIS "SKAUTŲ AIDO" 

KONCERTAS ĮVYKS Š. M. BALANDŽIO 21 D. 7 VAL. VAKARE TORONTE 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS AUDITORIJOJE.
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