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ATSIŲSTA PAMINĖTI:

DAILININKAS RAUBA, Vincas Ramonas. Novelės. Išleido "Viltis". 240 psi.MŪSŲ VYTIS, Nr.l, sausis-vasaris, dvimėnesinis skautiškos minties žurnalas, 32 psl. ir virs'eliai.LAIŠKAI LIETUVIAMS, Nr. 3 ir Nr.4, religinės ir tautinės kultūros žurna - las.GINTARO TAKAIS, J. Narūne, Lietuvos vaizdai eilėraščiuose, 64 psl. ir virs’eliai. Puikios iliustracijos, lengvai skaitomi eilėraščiai. Kaina $1.80.LIETUVIŲ DIENOS, vasaris 1963, iliustruotas lietuvių gyvenimo žurnalas, 24 psl. ir viršeliai.ESTONIAN SCOUTING, 50-ties metų estų skautijos sukaktuvinis leidinys, 48 psl. ir viršeliai. Plati estų skautu istorija, daug iliustracijų.AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, Nr. 1, 1963, ALB Centro Valdybos leidinys, 8 psl. iliustruotas.MAGYAR CSERKESZ, vengrų skautų laikraštis, 20 psl. ir viršeliai.EVANGELIJOS ŠVIESA, Nr.l, 1963 12 psl. ir viršeliai.SVEČIAS, Nr. 5, 1962, lietuvių evangelikų - liuteronų laikraštis, 24 psl. ir viršeliai.

JAMBORĖS FONDO TALKA 
CLEVELANDELietuviškosios skautybės 45-siais jubiliejiniais metais L. S. Brolijos Jamborės Fondas Clevelande ir jo apylinkėse sulaukė duosnių rėmėjų. Vieni ją atsiuntė aukas, kiti tapo JFondo leidžiamo skautiškų vaizdų albumo prenumeratoriais.Gruodžio - kovo mėn. laikotarpyje J.Fondą parėmė: $25.00 auka - Amerikos Liet. Tarybos Cleve- lando Skyrius, po $20.00 - Pilėnų tunto Skautų Tėvų Komitetas ir Z. Jankus, $13.00 - Dr. M. Vaitėnas, $11.00 - Vyt.Kamantas.Po $10.00 aukojo: Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas Clevelande, Am. Lietuvių Tautinės S-gos Cleve- lando skyr., L. V.S. Ramovė Cleveland© skyr. , Akad. Skautų Sąjūdžio Clevelando skyr. , Neringos skaučių tuntas, Pilėnų skautų tuntas, Dr. V. Bložė, Dr. H. Brazaitis, Dr. N. Juš- kėnienė, Dr. J. Skrinska, Z. Dautartas, V. Jokūbaitis, V. Matulevičius, V.Šenbergas ir G. Žebertavičius.$6.00 aukojo - M. Švarcienė. Po $5.00 aukojo - A. Belskus, V. Brizgys, J. M. Černiauskas, Z. Duč- manas, Pr. Karalius, V. Kizlaitis, kun. S.Kulbis, S.J. , S. Lazdinienė, V. Puškorius, J. Raulinaitis, B. Rėkus, Dr. Z. Sabataitis, V. Stankaitis, V. Urbaitis, R. Valodka ir O. Žygienė.Po $3.00 aukojo - P.Jarašiūnas, P. Mikšys ir Vinclovienė.Po $2.00 aukojo - V. Benokrai- 

tis, M. Dunduraitė, E. Gaižutis, S. Jurgaitis, E. Nainienė, Z. Pečkus,L. Sagys ir V.Stuogis.Po $1.00 aukojo - A.Andrašiū- nas, A.Andrušaitis, V. Bačiulis, A. Banys, V.Barionis, J.Citulis, J.Čiu- berkis, A. Gailiušis, B. George, A. Giedraitis, J. Gražulis, S.Halaburda, A. Ibenskis, A. Juodikis, K.Karpius, Krivickas, A, Kubilius, P. Kudukis,M. Leknickaitė, A. Liaukonienė, F. Macys, J. Marcinkevičius, V. Neįmanąs, V. Orentas, T. Pliuškys, J. Rastenis, G. Rydelis, M. Saukevi- čius, J. Šiaučiūnas, L. Staškūnas, P.Stempužis ($1.25), A. ir J.Šen- bergas, V. Tiškus ir I. Verbyla.Visiems aukotojams Jamborės Fondo vardu reiškiama nuoširdi padėka. s. Balys Rėkus,J. F. Įgaliotinis Clevelande
Senųjų Lapinų būrelio vadovui
v. si. Vytautui Dilbai,jo brangiam tėveliui mirus, reiškiame gilią užuojautą.Bostono " Baltijos" ir "Žalgirio" tuntai
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LS Seserijos ir Brolijos VS Clevelando vadovų tarpe. Nuotr. J. Garlos

SAVOMIS AKTUALIJOMIS
Kaip žinia, šiais metais rugpjūčio mėn. Maratone, 

Graikijoje, įvyks vienuoliktoji Pasaulinė skautų Jam- 
bore. Viso pasaulio skautų suskridimai į vienų vie
tų būna labai reikšmnigi įvykiai ne tik patiems 
skautams, bet ir toms šalims ar tautoms, kurios sa
vąjį jaunimų į tokius sųskrydžus deleguoja. Per sa
vąjį skautišką jaunimų tautos reprezentuojasi, tau
tos sueina viena su kita savo natūraliais, nemaskuo
tais atstovais, sueina šiaip ar taip busimieji valsty
bių ir tautų vyrai, nuo kurių, kas gi žino, gal pri
klausys pasaulio ateitis. Dalyvauti tokiame sąskry
dyje, be abejones, yra tikrai verta, ir todėl kiekvie
na valstybė ar tauta savo atstovus ten siunčia.

Mums, lietuviams skautams, dalyvauti šių me
tų Pasaulinėje Jamborėje taip pat reikėtų. Skiltį 
iš Europos pasiųsti nebūtų jau taip sunku, jei tik 
lėšos leis. Jos telkiamos be perstojimo visose lie
tuvių kolonijose per LS Brolijo Jambores Fondo 
įgaliotinius ar ir kitokiais būdais. Kaip kai kurių įga
liotinių surinktos aukų sumos rodo, mūsų lietuviš
koji visuomenė mielai LS Brolijos pastangas re
mia, teisingai manydama, kad lietuvių skautai to
kiuose tarptautiniuose sąskrydžiuose reprezentuoja 
lietuvių tautą. Tokia reprezentacija netiesioginiu, 

bet kartais labai efektyviu būdu pasitarnauja ir Lie
tuvos bylai dėl jos laisvės. Mums, skautams, reikė
tų tik dar smarkiau pasitempti, kad aukų rinkimas 
nesulėtėtų. Ne paslaptis, kad kartais įsibėgėję tei
singa kryptimi ratai sulaikomi kokių nors tarpusa
vio nesusipratimų, neišsiaiškinimų, kompetenciniij 
painiavų. Organizicijų gyvenime tai gali visada pa
sitaikyti. Bet geri vadovai ar nuoširdūs savos orga
nizacijos nariai visada paaukos savo smulkesnius 
interesus bendrai visų gerovei.

Esame viena skautiška šeima. Šeimoje ginčai 
dažniausiai kyla dėl to, kad sprendžiami klausimai 
pastatomi perdaug aštriai. Užuot juos sprendus šal
tai ir su didesne atyda, pradedama karščiuotis, ki
tus kaltinti, nepažiūrėjus, kaip tą patį reikalų 
spręstum, būdamas oponento vietoje. Jei mažoje 
keletos asmenų natūralioje šeimoje iškyla kartais 
nesusipratimų, aišku, jų gali iškilti ir organizacijo
se. Tai nėra nieko tragiško. Tragiška būtų jau tada, 
jei į kiekvienų nesusipratimų imtume žiūrėti, kaip 
į priežastį trauktis iš bendro darbo. Skyrybos šei
mose yra neigiamas reiškinys. Gerose šeimose ne
aiškumai ir bet kokie susikirtimai aiškinami kaip 
laikinas reiškinys, nes tikslai pralenkia akimirkas
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ir ambicijas.
Reikšmingiausias šių Sąjungos Jubiliejinių Metų 

įvykis bus Jubiliejinė Stovykla antroje rugpjūčio 
pusėje Atlanto rajone. Į šią stovyklą suvažiuos iš visų 
Šiaurės Amerikos lietuviškų kalonijų skautai ir 
skautės ir dvi savaites praleis drauge. Tai vėl bus 
ne eilinė lietuviškosios skautijos šventė. Reikėtų, 
kad į šią šventę kiekvienas vienetas siųstų bent po 
vieną savo skilti. Artimesnės vietovės bus atstovau
jamos draugovėmis ar net tuntais. Tolimesnių vie
tovių sesės ir broliai turėtų jausti pareigą pasiųsti 
bent savo reprezentantus, kad Jubiliejinė Stovykla 
nebūtų tik kai kurių vietovių stovykla, bet visų.

Po Jubiliejinės Stovyklos bus jau sparčiai ruo
šiamasi rinkimams. Aukščiausių valdomųjų Sąjun
gos organu trijų metų kadencija šį rudenį baigiasi. 
Vadovai ir vadovės rinkimuose turėtų dalyvauti la
bai aktyviai. Rinkimų laikas ir yra tam, kad galė
tume ne tik išrinkti savo vadovybę, bet ir pasisaky
ti rūpimais klausimais vienokio ar kitokio nobūdžio 
pravedamuose suvažiavimuose. Yra labai negera, 
kai po rinkimų iš šalies bandoma kritikuoti išrink
tuosius ar jų naujus patvarkymus, patiems rinki
muose net nedalyvavus. Jei mums rūpi Sąjungos 
reikalai, būkime aktyvūs rinkimuose. Tuo laimėsi
me daugiau, negu bandydami reikštis pavėluotai.

Vienišas Vanagas
Dvasios vadas kun. L. Musteikis sveikina įžodi davusią sesę Dalią
Jankevičiūtę Omahoje. Nuotr. K. L. Musteikio

DIDELE GIMIMO DIENA
Mes visi mėgstame švęsti gimimo dienas — savo 

pačių, savo brolių ir seserų, tėvų, savo draugų. Mes 
pasistengiame padaryti jiems kurį nors malonumą, 
įteikti kokią dovanėlę. Susirinkę linksminamės ir 
linkime savo sukaktuvininkui visokio džiaugsmo ir 
laimės. Mums visa tai malonu, nes tas sukaktuvi
ninkas yra mums artimas ir mielas. Mes džiaugia-

Los Angeles rajono vadas s. VI. Pažiūra sveikina jaun. skautes, 
švenčiančias vienerių metą veiklos sukaktį.

Nuotr. L. Kančausko

mės, kai, mūsų gimimo dienai atėjus, tokias iškil
mes mums suruošia geri draugai.

Kažką panašaus į tokia gimimo dieną švenčia 
mūsų Lietuvių Skautų Sąjunga. Tik ši šventė yra 
didesnė, nes ir mūsų Sąjunga didesnė už bet kurį 
iš mūsų. O kas gi yra ta Sąjunga. Tik pagalvoki
me — juk tai mes patys, tos Sąjungos nariai, skau
tai ir skautės, maži ir dideli, jauni ir vyresni. Jei 
mūsų nebūtų, tai ir tos Sąjungos nebūtų. Mes 
Sąjungoje esame todėl, kad mums patinka skau- 
tauti, kad joje sutinkame daug panašių į mus pa
čius. O kad jau taip, tai turime ir savo Sąjungos 
gimimo dieną taip atšvęsti, kaip švenčiame savo la
bai gerų draugų gimimo dienas, o taip pat kaip ir 
norėtume švęsti savo pačių labai smagias gimimo 
dienas.

Mūsų Skautų Sąjunga gimė prieš 45 metus. Tai 
labai seniai, nes daugelio skautų ir skaučių tėveliai 
dar tiek metų net neturi. O vistik, ji dar labai jau
na, tokia, kaip jos jauni nariai. Lietuvių Skautų Są
junga gimė ten pat ir tais pat metais, kaip ir mo
derni Lietuvos valstybė. Kas žinote, kada ir kur tai 
įvyko? Ji ir augo ir stiprėjo kaip ir visa jauna Lie
tuvos valstybė. Jau 1928 metais Panemunės šile 
prie Kauno įvyko pirmoji tautinė stovykla, kurioje 
stovyklavo keli šimtai skautų. Lietuviai skautai sto
vyklavo ir beveik visose pasaulinėse jamborėse, 
kur jie gražiai garsino Lietuvą ir įsigijo daug drau-
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Los-Angeles skaučių-paukštyčių tėvų komiteto pirm. V. Izlikienė 
davusiai įžodį paukštytei riša gerojo darbelio mazgelį.

Nuotr. L. Kančausko

gų. Minint Sąjungos dvidešimties metų sukakti, 
Panemunės ir Pažaislio šiluose stovyklavo jau tūks
tančiai skautų bei skaučių ir šimtai svečių — skau
tų iš kitų pasaulio kraštų.

Skautų vienetų buvo kiekviename Lietuvos mies
telyje. Jie stovyklavo, keliavo po visą Lietuvą. Už
augę, jų daug tapo mokytojais, karininkais, kuni
gais, gydytojais, inžinieriais, profesoriais ir dirbo 
Lietuvai ir lietuvių tautai daudingą darbą. Jie visi 
buvo geri, susipratę lietuviai.

Karui prasidėjus, priešai užplūdo Lietuvą. Vie
nas pirmųjų jų žygių buvo uždaryti Lietuvos Skau
tų Sąjungą. To nepaisydami, daug skautų tęsė skau- 
tavimą slaptai, dirbdami Lietuvos išlaisvinimui. 
Jie jungėse Į slaptas kovos organizacijas ir kovojo 
su Lietuvos priešais propaganda, ginklu ir visokiais 
kitokiais būdais. Daug jų ir žuvo ar kaip kitaip 
nukentėjo. Toje savo kovoje jie dažnai pritaikė vi
sokius sugebėjimus, Įsigytus skautaujant.

Karui baigiantis, lietuviška skautybė viešai galė
jo atsikurti tik už Lietuvos ribų, pradžioje Vokieti-

Los-Angeles paukštytės švenčia savo metines.
Nuotr. L. Kančausko

joje, o vėliau ir kitur. Pabandykite dabar sužinoti, 
kuriuose kraštuose ir miestuose dabar yra lietuvių 
skautų ir skaučių. Mūsų skautų sąjungą labai mėgs
ta ir remia visi lietuviai, kurie tik ją yra geriau pa
žinę.

O ką gi mes patys galime padaryti, savo sąjun
gos gimimo dieną švęsdami? Pirmiausia, šiais me
tais turime ypatingai pasistengti tapti geresni skau
tai ir skautės: uoliai vykdyti savo Įstatus, daryti 
daugiau gerųjų darbelių. Visi ir visos galime tikrai 
Įsigyti bent po vieną aukštesni patyrimo laipsnį, 
bent po vieną, kitą, ar net ir kelias naujas specia
lybes. Šiemet stenkimės kuo dažniau ir daugiau iš
kylauti, nes tik lauke galima tapti geru skautų. Kai 
visi tapsime geresni skautai, tai ir mūsų sąjunga

Toronto Kaziuko mugėj sesei gerai sekėsi —
Nuotr. St.Dabkaus

bus geresnė, gražesnė, stipresnė. Tvarkingai lan- 
kykimės į sueigas, užsiėmimus, skaitykime “Skautų 
Aidą”. Gražiai susitvarkykime savo uniformas, sto
vyklinį turtą, savo buklus. Įtraukime kiekvienas ir 
kiekviena į savo sąjungą dar bent po vieną savo 
draugą ar draugę, dabar sąjungai nepriklausančius.

Visa tai gali ir būti kaip mūsų dovana mūsų są
jungai. Tai nėra taip daug, ir mes galime visa tai, 
o gal ir dar daugiau padaryti, jei tik pradėsime da
ryti tuoj pat ir darysime per visus metus. Juk mū
sų yra tūkstančiai, tai ir mes galime labai daug 
padaryti, jei tik visi kartu gražiai dirbsime. O iš 
to malonumo ir naudos bus ir mums patiems, nes 
juk Lietuvių Skautų Sąjunga tai mes patys.
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Maloniausiai visą tą sukaktį atšvęsime tie, kurie 
nuvažiuosime Į Jubiliejinę stovyklą. Tai bus kaip tas 
didelis susibūrimas gimimo dienos švęsti. Mūsų 
broliai ir sesės Australijoje tai stovyklai jau buvo 
suvažiavę. Jų ten nedaug, bet ir tai jų suvažiavo 
pora šimtų. Mes galime susivažiuoti tūkstančiais. 
Broliai, sesės, iki susitinkant mūsų Jubil. stovyk
loje! s. V. Statkus

Jub. "Vilniaus" stovykloje stovyklavo ir rajono dvasios vadas s. 
kun.P. Butkus. Ir jis eilėje laukė pietų.

Nuotr. R. Cibo-Cibulskio

Australijos rajono Jubiliejinės "Vilniaus" stovyklos adjutantas 
s. v. v. si. J. Morkūnas raportuoja stov.virs'. v.s. V. Neverauskui.

Nuotr. R. Cibo-Cibulskio

"SK. AIDUI" PAREMTI PRATĘSDAMI 
PRENUMERATAS AUKOJO:

1. "Simano Daukanto sk. vyčių
būrelis, Clevelande   $10.00

2. L. Eitas,Dorchester, Mass. , USA .......... 2.00
3. A. Eitmanas, Paterson, N.J................... 2.00
4. A.Laimikis, Montreal,Que.................. 1.00
5. G. Vėžys, Chicago, Ill.......................... 2.00
6. A. Pečiūraitė, Ann. Arbor, Mich.........................  2.00
7. Ig.Daukus, Chicago, Ill....................... 3.00
8. K.Palčiauskas, Cicero, Ill................... 1.00

Visiems aukotojams gilią padėką taria :

”S.A". Administracija AASE (egzilų skautų) jambore'ėtėje (Sydney, Australia) lietu
vaitės skautės rytinio patikrinimo metu.

Nuotr. R. Cibo-Cibulskio
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LORDAS PETRAS BADEN-POWELL’IS

Kai tik pasitaiko proga susitikti su lietuviais — 
nepaprastu malonumu prisimenu vieną 1933 metų 
dieną, kai S.S. “Calgaric” įplaukė i Klaipėdą. Tuo 
laivu atvyko apie 600 britų skautų ir skautininkų - 
ių, kurie vizitavo, lankė Baltijos uostus. Toje gru
pėje buvo ir mano Tėvas, Motina, dvi seserys ir aš. 
Dabar jau man dažnai atrodo, kad minėtos kelio
nės metu paskutinį kartą mūsų šeima dalyvavo to
kiame įvairių tautų skautų susibūrime kaip pilnu
tinis vienetas: juk tuo pačiu sutapimu mes aplan
kėme visą eile kraštų, gi tų tarpe ir jūsų žemę, ku
riai likimas lėmė patekti į tokių valdovų rankas, 
kurie mūsų visų skautiškosios šeimos nemėgsta.

Toronto Kaziuko mugą atidarant - s.K. Batura sveikina mugę ati
dariusį Lietuvos konsulą Kanadai dr.J. Žmuidziną.

Nuotr.St.Dabkaus

Man yra ypač malonu išgirsti, kad visa eilė lie
tuvių, gyvenančių, tikėkime-laikinoje emigracijoje, 
neužmiršta tikrųjų skautavimo idealų. Svetimose 
sąlygose skautybės idėjomis persiėmę žmonės jau 
turi būti tikri skautai pilna to žodžio prasme, turi 
tikėti į mūsų idealus, idant dar jų bandytų siekti

Taip aš visados puikiai prisiminsiu tą rugpiūčio 
mėnesio dieną, kai iš S.S. “Calgaric” mes išlipome 
Klaipėdoje. Aš prisiminsiu tą šiltą ir malonų suti
kimą, patirtą Lietuvos žemjėe, tokį žavintį vaišin
gumą, kurį teko pergyventi. Dainos, juokas ir drau
giškumas buvo tiesiog spontaniškas ir džiuginantis: 
fakto tikras įrodymas, kad nepaisant kalbų skirtu
mo, mes, skautai, esame vienos pasaulinės Brolijos 
nariai.

Neužmiršiu, kai tą dieną Klaipėdos apylinkių 
miškuose turėjome progos pietauti prie žemėje iš
kasto “stalo”, taip puikiai išpuošto gėlėmis, sama
nomis, lapais ir skujomis. Mūsų viešnagė buvo, la
bai trumpa, tačiau lietuvių vaišingumas, parodytas 
draugiškumas, brolybė ir skautybės dvasia tą vieš
nagę padarė sunkiai užmirštama.

Gaila, bet nuo anų laikų lietuvių skautų teko 
mažai sutikti. Džiaugiausi pereitą vasarą galėda
mas aplankyti lietuvių stovyklą Headley P ark’e, 
kuris yra tik keletas mylių nuo mano namų. Buvo 
malonu sužinoti, kad lietuviai turi tokią vietovę su
sirinkimams, sueigoms, kur gali bujoti seni lietu
vių tautos rankų dirbiniai, papročiai, skambėti dai
nos ir šokiai, kur lietuvių kalba yra nevaržoma ir 
skautybė pasiekia susirinkusiųjų širdis.

Baigiant noriu pasveikinti lietuvius skautus Di
džioje Britanijoje ir visame pasaulyje, noriu palin
kėti kuo geriausios sėkmės jūsų skautiškuose sie
kimuose!

Šiuos žodžius skautybės įkūrėjo Baden-Powell’io 
sūnus 1956 metais rašė lietuviams skautams.

Petras Baden-Powell’is gimė 1913 m. spalių 30 
d. Emhurst’e. Į skautybės judėjimą, be abejo, įsi
traukė nuo mažens: 1921 metais jau buvo vilkiuku, 
vėliau skautu, o būdamas skautu vyčiu lankėsi Lie
tuvoje. Vėliau ėjo įvairias aukštas pareigas Angli
jos skautų organizacijoje ir 1957 metais buvo pas
kirtas Vyriausio Skautininko komisijonierium — 
specialiu įgaliotiniu.

Jaunojo Baden-Powell’io dėmesys jaunimui siekė 
už skautybės sąjūdžio ribų. Jis organizavo ir įsteigė 
Britų Studentų Sąjungą, jai pirmininkavo. Taip pat 
buvo Jaunuolių Stovyklautojų Sąjungos pirminin
ku ir reiškėsi Londono policijos departamente-sne- 
cialiame skyriuje. Tai buvo taurus, nuoširdžios šir
dies ir labai draugiškas žmogus, kuris kiekvieną sa
vo artimą vadindavo brangiu arba labai geru 
draugu.

Liūdime, nes 1962 m. gruodžio 10 d., Londono 
ligoninėje Lordas Petras Baden-Powell’is mirė. 
Mūsų brolis skautas Baden-Powell’is mirė, turėda
mas 49 metus. Liūdime ir budime — rimtyje.. .

Iš Kaziuko mugės Clevelande. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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SKYRIŲ TVARKO PS. R. PAKALNIS, 20 OAK LEAF DR. , WATERBURY S, CONN.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

14. Spalvos
Pašto ženklai būna spausdinami viena arba ke

liomis spalvomis. Paskutiniais laikais nemaža išlei
džiama ir spausdintų keliomis spalvomis, daugia
spalvių. Jei pašto ženklai spausdinami viena spal
va, paprastai ji būna parenkama tamsesnė. Jei 
spausdinama dviem, paprastai viena jų būna pa
grindinė — tamsesnė, kita — šalutinė, šviesesnė. 
Spausdinant keliomis spalvomis, neretai viena spal
va uždedama ant kitos, tuo išgaunant naujus at
spalvius.

Jei pašto ženklai spausdinami dviem spalvom, pa
prastai popieris leidžiamas per spausdinimo maši-

Dvispalvio pašto ženklo 
pavyzdys. Čia , žinoma, 
jis atspaustas viena spalva. 
(Jamaica, 1938 mt.)

nas du kartus, kiekvieną spalvą uždedant atskirai. 
Tačiau paskutiniu metu spausdinimo technika taip 
ištobulėjo, buvo išrastos tokios komplikuotos maši
nos, kad iš karto, kol popierio juosta pereina per 
mašinas, joje paveikslai išeina spausdinti keliomis 
spalvomis.

Kaip sakyta, pašto ženklai spausdinami tamses
nėmis spalvomis, nes jos geriau matyti. Jei varto
jamos šviesios spalvos, tai paprastai kaip pagelbi- 
nės, kuriuose antrinės spalvos tiek neryškios, kad 
net sunku atskirti, gerai nejsižiūrėjus (gelsvos, žals
vos, melsvos, rausvos). Yra pašto ženklų, ant kurių 
antrinės spalvos uždėtos vos įžiūrimų tinklelių ar 
pinučių pavidale (Dancigas). Carinė Rusija, se
noji Austrija ir kai kurios kitos šalys, kad apsisau
gojus -nuo padirbimų, pašto ženklų lapus yra per
spausdinusios su pokostu (varnish), uždėtu smul
kių, sukryžiuotų linijų tinklu. Tokias linijas galima 
matyti tik laikant pašto ženklą prieš šviesą.

Juoda spalva spausdintų pašto ženklų mažai. 
Daugiausia tai gedulo progomis išleisti pašto ženk
lai. Pvz., Lietuva 1927 m., mirus dr. Jonui Basana
vičiui, išleido pašto ženklus su jo atvaizdu, apve
džiotus juodais rėmeliais. Ant.Bernotas

BELGIJOS SKAUTIŠKIEJI 
PAŠTO ŽENKLAI

1957 metais, liepos mėn. 2 d., 
Belgijos pašto valdyba, paminė
dama savo skautų 50 metų jubi
liejų ir šimto metų sukakti nuo 
skautybės Įkūrėjo, lordo Baden- 
Powell gimimo, išleido du pašto 
ženklus.

Be jokio pridėtinio mokesčio, 
ženklų vertės yra:
80 c. žalsvai pilkos spalvos. Savo 
piešinyje turi abu tarptautinius 
skautų ženklus, ir 4 frankų ver
tės, žalias, vaizduoja Baden-Po
well fone skautų lelijos. Projek
tus šiems ženklams pagamino M. 
Ebinger, o graviūros darbus at
liko S. Janssens. Ženklus atspaus
dino “Atelier du timbre” Malines 
Belgijoje, po 30 ženklų viename 
lape. Visuose valstybės paštuose, 
ženklai buvo pradėti pardavinė
ti 1957 metais, liepos mėn. 29 d., 
o oficialiai buvo išimti iš apyvar
tos tais pačiais metais rugsėjo

mėn. 30 dieną. Viso buvo' at
spausdinta kiekvienos rūšies po 
1,750.000 ženklų. Pirmos dienos 
vokai buvo išleisti Briuselyje 
1957 m. liepos mėn. 29 dieną.

Be minimų ženklų ir pirmos 
dienos vokų dar buvo pagaminta 
tam tikras kiekis ir neperforuo- 
tų ženklų. Tačiau šie neperforuo- 
ti ženklai paštuose nebuvo par
davinėjami, o buvo išdalinti Įvai
riems valdžios pareigūnams vel
tui. Jų gavo visi ministerial, par

lamento nariai, senatoriai ir t.t.
Ryšium su šių jubiliejinių paš

to ženklų išleidimu Belgijos Paš
tų Valdyba dar be to atspausdi
no mažą brošiūrėlę, trumpai at
pasakodama svarbesniuosius Ba
den-Powell gyvenimo faktus ir 
drauge paminėdama apie pasau
linę skautų Jamboree, kuri Įvyko 
Sutton Goldfield’e. Šioji brošiū
rėlė, padauginta reprodukcijos 
būdu, juoda ir balta spalvomis 
su anksčiau minėtais dviem 
ženklais, buvo išleista abiem 
kalbom — prancūzų ir flamų.
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Jau yra žinoma, kad 1963 m. 
balandžio mėn. pabaigoje Bel
gija yra numačiusi išleisti nau
jus tris pašto ženklus, paminint 
Įvykstančią tarptautinę skautiš
kų pašto ženklų parodą Briuse
lyje.

AR ŽINAI...
kad Pasaulinis Skautų Biuras 
renka vartotus pašto ženklus? 
Visas gautas pelnas už šiuos su
rinktus vartotus pašto ženklus 
yra skiriamas ligotų skautų fon
dui. Oficialiai yra užsiregistravu
sios 40 valstybių, kurios tam 
tikslui turi sudariusios net spe
cialias programas.

Štai yra gera proga kiekvie
nam mūsų skautui padėti kitam 
broliui. Surinkęs keliasdešimt 
švarių ženklų, sudėk juos Į užra
šytą voką: “Stamp Scheme” ir 
pasiųsk šiuo adresu: Boys Scout 
World Bureau, Commonwealth 
Building, 77 Metcalfe Street, 
Ottawa 4, Canada.

Buffalo, N.Y. "Vaidilutės" Motinos Dienos minėjime Wellande, Ont. su dvasios vadovu 
kun. B.Mikalausku, O.F.M., vadovais ir ps. E.Sakiene. (žiūr.kronikoje).

LIETUVIAMS REIKŠMINGA PROGA
Yra didelių darbų, kuriuos padaryti pasitaiko tik 

viena trumpo laiko proga. Ta proga nepasinaudo
jus, daugiau ji niekad nesugrįš.

Tokia vienkartinė ir trumpo laiko proga yra da
bar Amerikos lietuviams. Mums duota Įamžinti lie
tuvių vardą Amerikos sostinėje Washington, D.C., 
visos Amerikos Globėjos — Nekaltai Pradėtos Šv. 
Marijos Šventovėje.

Šventovės administracija, kurią sudaro visų Ame
rikos vyskupų išrinkta kelių kardinolų ir vyskupų 
taryba, lietuviams parodė ypatingo pasitikėjimo 
duodama pirmenybę prieš eilę kitų prašančių tos 
progos — leisdama Įsiruošti Lietuvių Paminklinę 
koplyčią pačioje Šventovės širdyje — viršutinės baž
nyčios viduryje dešinėje pusėje.

Koplyčios iruošimas ir išpuošimas kainuos 325.000 
dolerių. Turėsime kelis tūkstančius dolerių išlaidų, 
kol to tikslo pasieksime. Pasiryžimas nemažas, kuris 
pareikalaus visų pasišventimo ir duosnumo. Laiko 
mums duota nedaug. Jeigu iki šių metų rudens ne
surinksime žymios dalies lėšų, ta koplyčia bus ati
duota kitiems, ir kitos tokios progos jau niekad ne
turėsime. Užtat nuoširdžiai raginame visus, Ameri
kos lietuvius šią progą pasinaudoti. Kiekviena lietu
vių parapija saviems reikalams surenka žymiai di
desnes sumas, negu reikės šiam visos Amerikos lie
tuvių paminklui. Karta sukurtas, daugiau mūsų pa
ramos nereikalaus ir bus pastovus visiems laikams 
Amerikos sostinėje. Būdami vieningi, nesunkiai pa
jėgsime šį gražų pasiryžimą ištesėti.

Mūsų planuojama koplyčia bus skirta Šv. Marijos 
garbei, Apsireiškimo Šiluvoje vardu. Koplyčioje bus 
ir kitų lietuviams savų istorinių vaizdų. Šv. Marija 
neliks mums skolinga už mūsų meilę jai. Duosniai 
paremkime šį pasiryžimą ir melskimės už gražų šio 
darbo pasisekimą.

Informacijų ir literatūros prašykite pas savo pa
rapijų kunigus ir savo organizacijose.

Paminklinės Lietuvių Koplyčios Komiteto vardu:

Vyskupas Vincentas Brizgys
Kauno Koadjutorius 

Vykdomojo Komiteto Pirmininkas
Vyskupas Kazimieras Salatka 

Grand Rapids Augzilijaras
Garbės Komiteto Narys

Turint privilegiją per jaunimą tarnauti žmonijai, 
yra svarbu nepamiršti nusižeminimo dorybės. Argi ne 
Šekspyras yra pasakęs: "Niekas taip neiškelia žmogaus, 
kaip kuklus ramumas ir nusižeminimas” ?

Gen. D. C. Spray
Pasaulinio Skautų Biuro Pirmininkas 

(World Scouting Bulletin, 1963, vasaris)
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JURGUTIS IŠ BALOS

Lietuviška pasaka

Gyveno kartą, tėvai ir turėjo vienintelį 
vaiką Jurgutį. Kol motinėlė buvo gyva, Jur
gutis vargo nepažino, bet štai mirė motina, 
o tėvelis parsivedė kitą pačią, didelę pik
čiurną. Ta nekentė Jurgučio, tamsiam už- 
pečky laikė, iš šukės valgydino, laukan ne-

New Yorko Tauro tunto vilkiukų dr-vė (nuotr. trūksta astuonių 
narių) su draugininku ps. Vyt. Abromaičiu 100% prenumeruoja 
"Skautu, Aidą”. Nuotr. Vyt. Maželio.

leisdavo, kad žmonės nepamatytą, koks jis 
nuplyšęs ir apskretęs. Pagaliau liepė tėvui 
išvesti vaiką į girią ir paklaidinti. Visaip 
sukosi tėvelis, bet, nors tu į šunį pasiver
tęs lok, boba -savo ūžia ir gana:

- Dabar vasara, vieną lapą pasiklos, 
kitu užsiklos, patys tie ėdami mėnesiai - 
uogą, grybų lig valiai, o namie duona ne 
per vėjus ateina. Kai karklai uogas neš, kai 
kuolai žaliuos - galės grįžti.

Lėtas ir nešnekus buvo tėvelis, o boba 
tokia priešgina, kad nė su girnom jos ne
sumaltum, todėl neapsikentęs išvedė Jurgu
tį į girią ir sustojo prie balos.

- Čia, - sako, - būk ir manęs palauk. 
Aš tau valgyt atnešiu, nuo močios pasukęs, 
ir baltais marškinėliais pervilksiu.

Pasodino Jurgutį ant lentos ir paleido 
plūduriuoti - mat, vandenyje nei pamotės 
pyktis, nei vilko dantys nepasieks. Ir gy
veno sau Jurgutis baloje visą vasarą. Gy
veno ne vienas - ant kupsto tupėjo pati se
noji velnio močia, graužė visokias stipenas 
ir perėjo devynis tuzinus kiaušinią - iš jų 
barniai, nesantaikos ir visokios ligos rito
si. Bet Jurgučio ji nekliudė. Kai išlįsdavo 
iš balos kipšiukai - vienašnerviai, kumpa
nosiai - ir išdykaudami kutendavo Jurgučiui 
papades, tuoj sušvilpdavo šaižus velnio mo
čios balsas:

- Nelieskite Jurgučio, jis pamotės iš
varytas.

Ateidavo pabalin tėvas, kaip buvo ža
dėjęs , ir šaukdavo:

Plauk, Jurgutį, plauk iš balos !
Gal širdelė tau sušalus ...
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Aš tau duosiu žirnių rėtį, 
Sūrio, sviesto ir varškėtį .. .
Aš apvilksiu prie meldyno 
Marškinėliais gryno lino ...

Sūrį su sviestu Jurgutis suvalgydavo, o 
žirnių užtekdavo visiems: ir laukiniams ba
landžiams, kurie nutūpę ant jo lentos pa
sakodavo, kas dedasi margajame pasau
lyje, ir ančiukams, kurie šildydavosi ko
jytes jo sterblėje, ir kiškučiui, kuris at
bėgęs pabalin žiūrėdavo į vandenį, kraipy
davo ūsus ir sakydavo:

- Ar iš balos tas gražumas mano pri
gimimo ?

Piemenėliai atgindavo balon gyvulius 
girdyti ir sekdavo jam nebūtus daiktus apie 
laumes raganas, kaukus ir barzdukus, miš
kinius ir aitvarus. Laputė tardavosi su juo , 
kaip čia žvėris apgavus ir pasiskelbus miš
ko karaliene, o vilkas paspringęs prašy
davo ištraukti ašaką, iš gerklės.

Ir gyveno sau Jurgutis baloje nieko ne
stokodamas, kol išgirdo apie jį Laumė ra
gana iš vidurio girios ir nutarė pasigrobti; 
mat, tėvai saugojo nuo raganų tikrus savo 
vaikus, o šito nebuvo kam saugoti.

Lekuodama atsibrazdino laumė ragana 
su , maišu, įlindo į krūmą ir tyko. Girdi, 
kaip tėvas Jurgutį šaukia, ir pati šaukti 
išmoksta:

Plauk, Jurguti, plauk iš balos . . .
Gal širdelė tau sušalus ...

Išplaukė Jurgutis, laumė ragana jį kapt 
pastvėrė, maišan įmurkdė ir nešasi. Neša

Omahos mažieji atlieka programą Vasario 16-tos sueigoje.
Nuotr. K. L. Musteikio

Atidarant Kaziuko mugę Clevelande, jaun.skautė D. Kavaliū
naitė deklamuoja skautų himną. Nuotr. VI. Bacevičiaus

neša klupinėdama, į medžius atsimušdama, 
kol susmuko pasilsėti. Besėdėdama užsnū
do. Jurgutis tuoj išlindo iš maišo, prikro
vė jį velėnų, o pats pūkšt į balą ir vėl plau
kioja, varleles kirkindamas. Spūdina laumė 
ragana, velka maišą namo suplukusi, su- 
buvusi, bloškia savo dukteriai Deiriutei po 
kojom ir sako:

- Atrišk, dukrele, saldžios mėselės 
parvilkau.

Atrišo Deiriutė, ogi žiūri - velėnų be
sama.

įtūžo ragana, žalios putos iš snukio 
drimba, ir vėl nusliūkino Jurgučio tykoti. 
Patykojusi vingriu balsu vadžioja:

Plauk, Jurguti, plauk iš balos ...

Išplaukė Jurgutis, ragana jį kapt už 
galvos ir maišan. Sliūkina sliūkina per tank
mes ir brūzgynus, kol susitiko piemenė
lius, o tie ir klausia:

- Ką čia tamsta taip sunkiai neši ?
- Jurgutį. Tegu, sakau, auga drauge su 

mano dukrele. Užvadėlį senatvėj turėsiu.
- Tai laimė Jurgučiui, - sako pieme

nėliai. - O dabar pasilsėk tamsta, mes Jur
gutį panešėsim.

Ir nukūrė piemenėliai su maišu į dau
bą, o laumė ragana vejasi iš paskos, de
vynis prakaitus braukdama. Piemenėliai 
Jurgutį išleido, po kadugių krūmu pakišo, 
o žlibai raganai pilną maišą akmenų pri
krovė. Ta tempia stenėdama, klupiniu knius- 
tiniu savo slenkstį pasiekia, o per slenkstį 
persiritus, Deiriutę šaukia:

- Eikš, dukrele, saldžios mėselės par
nešiau.
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Čiupinėja, grabalioja Deiriutė, o at
rišus puola ant ąslos, pamėlynuoja ir ima 
spardytis - maiše ne mėselė, tik akmenys.

Įnirto ragana, nuglostė nubučiavo sa
vo kūdikį, meiliom meilystėlėm išvadino, 
šimtaklostį sijoną pasikaišė ir nužvangėjo 
nuplumpsėjo Jurgučio tykoti. Vėl įgrūdo 
Jurgutį maišan, kojeles jam surišo, kad 
bėgti nebandytų, maišą ant nugaros užsi
vertė ir praūžė pro piemenėlius kaip vėjas. 
Pamatė laukiniai balandžiai, kad Jurgučiui 
blogai, nuskrido ant tėvelio dvaro ir šaukia:

- Giedokit, gaideliai, duokit žinią tė
veliui, Jurgutis žūsta !

- Kad mūsų tėvai dar negieda, - sako 
kaimo gaidžiai.

- O kur jūsų tėvai ?
- Miestuose.
Nuskrido balandžiai į miestus ir šaukia:
- Giedokit, gaideliai, duokit žinią tėve

liui, Jurgutis žūsta 1
- Kad mūsų tėvai dar negieda, - sako 

miesto gaidžiai.
- O kur jūsų tėvai?
- Laivuose plaukia.
Nuskrido balandžiai mariosna, nutūpė 

ant laivų ir šaukia:
- Giedokit, gaideliai, duokit žinią tėve

liui, Jurgutis žūsta !
Sugiedojo laivų gaidžiai, atsiliepė 

miestų gaidžiai, pragydo ir kaimo gaidžiai, 
bet pamotė galvas jiems nusukiojo ir tėvelis 
nieko nesužinojo. O Jurgutį ragana neša ir 
neša, o Jurgutis prabadė maiše skylę ir 
sako:

- Baltas žmogus ant balto žirgo joja ir 
baltas šuo paskui bėga. Gal mane išvaduos ?

- Neišvaduos, - sako ragana. - Tai 
mano diena. Ką dar matai?

- Juodas žmogus ant juodo žirgo joja ir 
juodas šuo paskui seka. Gal mane išvaduos ?

- Neišvaduos. Tai mano naktis. Ką dar 
matai ?

- Raudonas žmogus ant raudono žirgo 
joja ir raudonas šuo paskui seka. Gal mane 
išvaduos ?

- Neišvaduos. Tai mano pažarėliai.
- Ką dar matai?
- Tarsi kokia žmonių eilė aukštyn ko

jom stovi.
- Tai mano tvora.
- Kam tau reikėjo tokios tvoros?
- Kad tave sergėtų. Ką dar matai ? - 

klausia ragana, permetusiJurgutįper tvorą.

- Tarsi ranka ant sienos kabo.
- Tai mano samtis.
- Kam tau reikia tokio samčio?
- Kai tave išvirsiu, saldžią sriubelę 

ragausiu, - sukikeno ragana ir įžvangėjo į 
vidų. Atrišo Deiriutė maišą ir sucypė iš 
džiaugsmo - gyvas Jurgutis besąs. Tuojau 
pavožė laumiutė jį po kubilu, ir tariasi abi 
su močia, kuo Jurgutį šersiančios, kad nu
sipenėtų. Nusiaubė laumė ragana žmonių 
sodybas -kiaušinius iškiaušiniavo, karvėms 
pieną atėmė, morkas išrovė, slyvas nuraš
kė, kriaušes nukrėtė, dešras ir skilandžius 
iš palėpių nukabinėjo - vis Jurgučiui. Lau
miutė voverių lizdus iškratė, riešutų at
sargas išvageliojo - vis Jurgučiui. Kimšo 
jam, kimšo visokius šaltanosius su laši
niais ir grietinėm, o subatomis tikrina žli
ba laumė ragana, ar jau nušertas. Jurgutis 
iškiša pro volės skylę tai morkelę, tai kau
liuką, o ragana čiupinėja ir, susiraukusi 
kaip devynios pėtnyčios, murma:

- Badmirių veislė.
(bus daugiau)

KATINE LIAI

K. Kubilinskas

Pūkiniai karklų katinėliai 
Nedrąsiai merkia akutes ... 
Ant stagarėlių pūpso vėliai 
Pūkiniai karklų katinėliai.

- Dėl ko, mamyte, pumpurėliai 
Taip "katinėliais" praminti?

-Dėl to, kad jie kaip katinėliai 
Tokie švelnučiai ir šilti !
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BA LANDIS

K. Kubilinskas

PRIE VARNĖNŲ INKILĖLIO

A. Matutis

Aš įkėliau inkilėlį
Ant šakos, ant šakos.
Tuoj atlėks linksmi varnėnai, 
Padėkos, padėkos.

Aš mažutį inkilėlį
Nudažiau, nudažiau :
Taip varnėnų šemynėlei 
Bus gražiau, bus gražiau.

Iš šiaudų gūžtelę mažą 
Padariau, padariau.
Taip varnėnui - mano svečiui - 
Bus geriau, bus geriau.

Ir šiltų pūkelių saują
Įkračiau, įkračiau:
Taip mažučiams varnėniukams 
Bus šilčiau, bus šilčiau.

Prie varnėnų inkilėlio
Aš dairaus, aš dairaus: 
Jo vėjeliai nė audružės 
Nesugriaus, nesugriaus.

- Gandrai, gandrai, ga-ga-ga !
Lopiniuota uodega.
Ko tu ieškai vandeny, 
Ko dantukais kaleni ?

-Gandrai', gandrai! - šaukia Jonas, 
Tavo kojos jau raudonos ... 
Nebraidyki po palias, 
Nes nušalsi kojeles.

VARŽYBOS

Šiame numeryje pradedame uždavinių varžybas. Jose gali dalyvauti kiekviena paukš
tytė, vilkiukas, ūdrytė ir bebriukas, prenumeruojąs "Skautų Aidą".

Iš viso bus 20 uždavinių. Už kiekvieną uždavinį bus skiriama po 10 taškų. Už kiekvie
ną padarytą klaidą bus atskaitoma po 1 tašką. I-mą vietą laimėti reikia surinkti 200 taškų. 
Visi sprendžia uždavinius patys be suaugusiųjų pagalbos.

Yra skiriamos 3 premijos. I-ji premija - 5 doleriai, 
II-ji " - 3 "
III-ji " - 2 "

Jei bus teisingai išsprendusių daugiau negu vienas, burtų keliu bus išrinkti laimėtojai. 
Visus atsakymus siųsti kartu pasibaigus varžyboms šiuo adresu:

"Skautų Aido" Varžybos, 
51 Smithfield Dr., 
Toronto 18, Ont., 
Canada.
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UŽDAVINYS Nr. 1.

Statmenai :

1. Paukštis su ilgu snapu ir ilgom raudo
nom kojom.

2. Geras prietelius.
3. Iš žodžio masasis atimk asis ir pridėk o.
4. Ne diena, bet--------------
5. Skaičius ligi penkių.

Išilgai :

1. Lietuvos kunigaikštis, įkūręs Vilnių.
2. Galvos dalis tarp plaukų ir akių
3. Kas užauga briedžiui ant kaktos
4. Dramblio dantys.

Išilgai:

1. 2—ji savo didumu Lietuvos upė.
2. Šiaurės gyventojai (daugiskaitos vardi

ninke .

3. Namas, kur malami miltai.
4. Neliesk, susideginsi.
5. Trečioji savo didumu Lietuvos upė.
6. Žmogus, kuris aria.
7. Su kuo paukštis lesa (vienaskaitos vardi

ninkas) .

Pirmosios raidės sudaro didžiausios Lie
tuvos upės vardų.

1. Sutvėrimas, kuris skraido
2. 2-ras didumu Lietuvos miestas
3. Gėrimas
4. Garsus Lietuvos kunigaikštis
5. Ne jaunas, bet------------
6. Labai negera moteris pasakose
7. Vyras, kuris seka pasakas
8. Aštuntas mėnuo
9. Naminis paukštis.

Stambiau apibrėžti keturkampiai sudaro 
gražiausio metų laiko pavadinimų.

IBI
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ATSAKYMAI Į. PEREITO 
NUMERIO UŽDAVINIUS:

UŽDAVINYS Nr. 4.

U ždavinys Nr. 1.

1. Baravykas
2. Tiltas
3. Kuršių
4. Kraujas
5. Skautai
6. Danutė

Uždavinys Nr.2.

Į.Š n_g_ai ;

1. Vilkas
2. Pirštai
3. Aldona
4. Daina
5. Sausas

S t a t_m_e n_a i_:

1. Lapė
2. Raudona
3. Anas

Iš šių 16 kojinių reikia surasti 2 vi
siškai vienodas.

Kuri yra pora?

UŽDAVINYS Nr.5.
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VYČIŲ APŽVALGA:

MIRĖ VYTIS PETRAS 
BADEN-POWELL

Londono ligoninėje po sun
kios ligos 1962 m. gruodžio 10-tą 
dieną mirė vienintelis Skautybės 
Įkūrėjo sūnus 49 metų Petras Ba
den-Powell.

Lordas (Petras) Baden-Powell 
gimė 1913 m. spalių 30-tą dieną 
Emhurst Sussex Anglijoje. Jis į- 
stojo i skautų eiles 1921 metais 
ir nraėjo skautišką mokyklą, pra
dedant skautų veikla ir baigiant 
vyčių eilėmis. 1934 metais Lor
das (Petras) Baden-Powell Įsikū
rė Pietų Rodezijoje ir ten tarnavo 
Anghj Pietų Afrikos Policijoje.

Sugrįžęs Anglijon. jis buvo iš
rinktas Baden-Powell Gildo pir
mininku 1950 metais. Būdamas 
pirmininku, jis stengėsi praplėsti 
vyčių veiklą; to nat siekė, ir ei
damas Tautinio Gildmasterio pa
reigas 1956 metais. Jo skautiška 
veikla apsivainikavo 1957 metais, 
kada jis buvo išrinktas Vyriausio 
Skautų Vedėjo pareigoms.

LIETUVIŲ VYČIŲ SPAUDA:
SIEKIAI IR ATSIEKIMAI

Jurgis Gliaudys, jr.
Dabarties išblaškytiems vyčių 

vienetams yra labai svarbu tar
pusavyje palaikyti ryšius. Labai 
retai pasitaiko, kad toliau atskir
ti būreliai palaikytų vienas su 
kitu ar su vyčių skyriaus centru 
tiesioginius ryšius. Nuomonių 
pasikeitimai ar pranešimai labai 
sunkiai įvykdomi tiesioginiu bū
du. Šitokia izoliacija labai apsun
kina bendrą sukoordinavimą vy
čių veiklą ir priverčia būrelius 
nutolti nuo nustatytos bendros 
veiklos normų. Būrelių izoliaciją 
pašalinti ir suderinti veiklą rali 
tik našiai pravedamas vyčių 
spaudos darbas.

Tačiau nereikia manyti, kad 
vyčių spauda turi būti gausi ar 
turi apimti platesnius skautavimo

Graikų sk. vyčiai ruošiasi Pasaulinei Jamborei.

reikalus. Vyčių spauda ne tam 
tikslui skirta. Vyčiai dažniausiai 
yra gerai susipažinę su skautiška 
literatūra, ir jiems nereikia dės
tyti skautavimo teorijų. Vyčių 
spauda turi aprūpinti vyčius šiais 
būdais: 1) patiekti apžvalgines 
žinias ir pranešimus iš vyčių 
veiklos; 2) patiekti vyčiams ideo
loginių vyčiavimo straipsnių. Ap
žvalginės žinios suartina būre
lius ir suderina veiklą — ir taip 
išvysto sparčią vyčių veiklą, ku
ri gali siekti užsibrėžtų tikslų. 
Ideologiniai straipsniai atlieka 
svarbų vaidmenį — jie leidžia vy
čiams panagrinėti vyčių veiklos 
našumą, aptarti tikslus, ir arčiau 
patirti apie vyčiavimą skautavi
mo teorijos atžvilgiu. Aišku, vien 
tik vyčių spauda vyčiams remtis 
negalima. Vvčių veikla ir bendra 
skautų veikla perarti surištos, 
tad reikia suprasti, kad vyčių 
soauda nepakeičia, bet tik papil
do bendrą skautų spaudą.

Dauguma aktyvių vyčių būre
lių veikla skautu vienetų eilėse, 
vadovaudami skautams. Šitiems 
būreliams pasitaiko įvairių klau
simų ar iškyla įvairūs nasiūlvmai 
apie vadovavimą. Aplinkraščiai 
nesuteikia pakankamos medžia
gos vyčivj pareikalavimams. Ap
linkraščiai dažnai talpina tik pra
nešimus ir labai mažą kiekį va
dovams praktiškų vadovavimo 
pabarimų; taipgi dažnai tik pa- 
skautininkiai ar skautininkai gau
na aplinkraštį, o vyčiai būre

liuose ne visi yra įgyje tokius, 
laipsnius. Dažnai jie pasilieka be 
jokių naujų praktiškų vadovavi
mui patarimų ar nuomonių apie 
vadovavimą. Tad šitą trūkumą 
vyčių spauda ir stengiasi užpil
dyti specialiais straipsniais, tam 
tikslui skirtais, spausdinant juos 
“Skautu Aido” vyčių skyriuje.

Įgyvendinti išdėstytus uždavi
nius L.S.B. Skautų Vyčių Sky
rius turi savo spaudos skyrių. 
Spaudos skyrių sudaro L.S.B. 
Skautų Vyčių skyriaus vedėjo pa
skirtas “Skautų Aido” Vyčių sky
riaus vedėjas ir jo bendradarbiai. 
Šis spaudos skyrius, tvarkomas 
“Skautų Aido” Vyčių skyriaus 
vedėjo, skirtas palaikyti ryšius su 
visais veikiančiais būreliais. Šis 
skyrius leidžia ir redaguoja vy
čių leidinius, tvarko “Skautų Ai
do” skyrių, kur skelbiamos būre
lių veiklos apžvalgos, ideologi
niai straipsniai, pranešimai, tarp
tautinės vyčiu naujienos ir veik
los nuotraukos.

Pavyzdžiui, imant 1962 metų 
spaudos skyriaus darbą, galima 
matyti stengimąsi suteikti vy
čiams pilną vyčiavimo vaizdą. 
Duotos nuotraukos, apžvalgos, 
tarptautinės vyčių žinios, ideolo
giniai strainsniai, ir pranešimai. 
“Skautų Aido” skyriuje, kiek bu
vo galima, stengtasi išvengti se
nų atsiminimų ir dėti naujas ži
nias. Buvo vystomas susirašinėji
mas tarp būrelių. Naujas leidi
nys vyčiams numatomas išleisti
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1963 metais. Leidinyje tilps prak
tiškų patarimų būrelio veiklai ir 
bus pavaizduotas dabarties vy- 
čiavimas. Taipgi, vyčių spaudos 
skyrius, norėdamas turėti artimą 
ryšį su pasaulio vyčių judėjimu 
prenumeravo ir sekė vyčiavimo 
literatūrą (pav. žurnalas Rover 
Rambler ir kt.).

Taip nusakius vyčių spaudos 
uždavinius, matyti, kad nežiūrint 
didelių sunkumų, mūsų vyčiu 
spauda patenkinamai atlieka jai 
skirtą misiją.

ĮTEIKTAS ORDINAS
JAV Skautų Vice-preizdentui 

ir Pasaulinio Komiteto nariui 
William D. Campbell, Anglų 
Skautų Organizacija įteikė Ang
lijos skautų aukščiausią žymenį 
“Sidabrinį Vilką” už nuopelnus 
skautybėje.

SVARBUS PRANEŠIMAS!

Mūsų broliams Vokietijoje la
bai trūksta lėšų išvystyti vasarai 
užbrėžtus planus. Tik mūsų para
ma jiems padės pilnai vykdyti

Graikijoje 11-tos Pasaulinės Skautų Jamboree stovyklavietės vaizdas. Čia 490 mt. B.C. 
įvyko Maratono mūs’is.

skautišką veiklą.LSB Europos ir 
P. Amerikos Vienetų Rajono va
deiva s. O. Gešventas į vyčius 
kreipiasi šiais žodžiais, “Jei mes 
mūsų broliams Vokietijoje nepa
dėsime, tai jie jau trečius metus 
iš eilės nebeturės vasaros stovyk
los”.

Paramą siųskite šiuo adresu: 
Aušros Tuntas, c/o Mr. Tautvy
das Gailius, 6941 Huettenfeld, 
Weinheim, a. d. B., Privates Li- 
tauisches Gymnasium, West Ger
many.

KAZIUKO MUGĘ PRISIMINUS
(Reportažas iš Čikagos)

Čikagos Jaunimo Centre judėjimas, lyg, paliesta
me skruzdėlyne. Skautės, skautai, vadovybė, ma
mos ir tetos nuo pat ankstaus ryto laksto apie savus 
pavilijonus, kavines, valgyklas. Mugės stalai pa
skęsta visokiausiuose rankdarbiuose, kavinės išde- 
koruojamos gražiausiais ornamentais, o valgyklų 
tarnyba verda visokiausius kaldūnus, cepelinus, ba
landžius, dešras ir daug kitokių gėrybių mieliems 
svečiams, atvykstantiems į Kaziuko mugę.

Fetrą ant akių užsitraukęs, mugės komendantas 
brolis J. Ivanauskas duoda tuntams paskutinius nu
rodymus, sustiprina sargybas prie didžiosios salės 
durų ir salė momentui ištuštėja, laukiant iškilmingo 
mugės atidarymo. « s «

Erdvus Jaunimo Centro vestibiulis nebesutalpi
na į atidarymą susirinkusių Kaziuko mugės svečių, 
ir nemaža dalis atvykusių turi progos pasidžiaugti 
saulėtu, pavasarišku sekmadienio rytu. Skaučių ir 
skautų eilės suformuoja taką per vestibiulį, ir mu
gės atidarymui atvyksta aukštieji svečiai — gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis su ponia, Pirmijos pir
mininkas s. A. Dundzila, abu Vyriausieji Skauti

ninkai v. s. O. Zailskienė ir s. E. Vilkas, lydimi va
dovių, rajono vado ir tuntininkų. Prie mugės durų 
aukštuosius svečius sutinka į mugę atvykę tolimieji 
svečiai: K. Duonelaičio būrai Pričkus, Seimas ir 
Slunkius iš tolimosios Žemaitijos. Jiems prisistačius

Generalinis Lietuvos konsulas Čikagoje dr. P.Daudžvardis, lydimas 
Seserijos VS v. s. O.Zailskiene, Kaziuko mugės atidaryme per- 
kerpa kaspiną Nuotr. A.Gulbinsko
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"Aušros Vartų” tunto tuntininkė s. J. Bobinienė apžiūri tunto pa- 
vilijoną pries mugės atidarymą. Nuotr.A.Gulbinsko

atvyko Žemaitės raštų Petras Kurmelis su piršliu 
Žiliu ir Marce. Atskubėjo ir Vaižganto “Pragiedru
lių” Taučiuvienė su dukromis iš Vaduvų krašto. 
Juos visus labai meistriškai pakvietė atidarymą pra
vedęs skaučių “Kernavės” tuntas šiais tolimais sve
čiais, būnant sesėms kernavietėms: R. Brazytei. V. 
Ruibytei, J. Pleivytei, R. Gustaitytei, V. Kašubai- 
tei, B. Zoštautaitei, E. Aglinskaitei, J. Jakštytei ir 
A. Balniūtei. Kernavės tuntas gali didžiuotis, savo 
tarpe turėdamas šio vaizdelio autorę s. Nijolę Užu- 
balienę ir režisorę ponią Briedienę.

© © *
Generaliniam konsului dr. P. Daužvardžiui per

kirpus kaspiną, prieš akis atsivėrė didingas mugės 
reginys. Scenoje išdidžiai stovinti Vilniaus Katedra 
su bokštu, ant snieguoto kalno dunkstanti Gedi
mino pilis kiekvieną lankytoją mintimis nukelia i 
mūsų sostinę paneriuose.

Scenos priekyje skrendanti “Lituanica” mintis 
jungė su Čikaga, mūsų didvyriais Darium ir Girė
nu, ir mugės svečius vedė prie labai turtingo ir di
delio skautų “Lituanicos” tunto, vadovaujamo šios 
dienos varduvininko ps. Kazio Cijūnėlio. Ir ko čia 
nebuvo! Desetkai įvairiausių lietuviškų kryžių ir 
koplytėlių. Iš medžio gražiausiai išdrožtos, išdegin
tos Aušros Vartų Marijos, vyčiai, lėkštėse gėles lais
tančios lietuvaitės. Inkrustuoto medžio dėžutės, lie
tuviškais ornamentais keramikos žvakidės, vazos, 
indai. Iš įvairiaspalvių pupų mozaikos, paveikslai, 
vėliavėlės ir daug kitokių rankdarbių skautų, vado
vų ir padėjėjų gamintų nuo pat rudens. Čia pat ir 
minios apsupta loterija. Minia net verčia prie grin
dų prikaltus stalus. Tik iš tolo gali pažiūrėti. Nuo 
laimės šulinio dovanų maišą tempiasi kolega ir sku
ba prie riestainių vežimo.

— Ar man jau nieko nebeliko? — klausiu veržda
masis artyn.

— Kol tu prieisi, vyre, jau nieko nebebus. Iš dvy
likos aštuoni pilni! — šluostosi kolega nuo kaktos 
prakaitą. * © ©

Čia pat “Kernavė”, išsidėsčiusi savo gėrybes. Na, 
sakau, ir gabios tuo kernavietės! Net profesorių 
Končių sugundė savo puikiais medžio drožiniais 
prisidėti jų pavilijone. Visokį žirginėliai, visokios 
medžio grandinėlės kabo nuo palinkusių beržų, 
greta koplytėlių, greta kryžių.

— Brolyti, tai Kazės! Tai ne Končiaus! — aiškina 

man sesė kernavietė. Na, ir kuo dabar tikėti? Negi 
gali patikėti, kad tai sesės darbas!

— Tur būt, bent pusę “Kernavės” tunto sudaro 
broliai su dailydžių specialybėmis! — mano nuste
bimą patvirtina dar iš lagerio pažįstamas ponas.

— Sakau, kad sesės darė. Kazė su savo draugo
ve — nuoširdžiai aiškina sesytė.

Pirkėjai paskubomis renkasi iš didelės puokštės 
puošnius Vilniaus herbus. Puokštės džiovintų lau
ko gėlių marguliuoja savo spalvomis. Romantiškai 
nusiteikę lankytojai ieško savo simpatijos vardo prie 
Kaziuko širdžių stalo. Sesės Laima Čepaitytė ir Ži
vilė Paliliūnaitė vos spėja aptarnauti klijentus. Pui
kiai sukombinuotos prakartėlės, vilkai, lėkštės ir 
nykštukai traukia pirkėjus, kurių nešamas atsidu
riu prie “Aušros Vartų” tunto pavilijono.

Skaučių “Aušros Vartų” tuntas, su savo rankdar
biais ir loterija išsitiesęs per pusę salės. Balionai 
su mugės užrašais marguoja spalvomis ir vilioja ma
žuosius. Keli tuzinai balionų, ištrūkę iš laikytojų 
mažų pirštų, ridinėjasi salės lubomis.

— Teks tėvui Kubiliui nusipirkti “ragatkę”, kad 
nuėmus tuos balionus, — juokiasi paukštytės mama 
ir perka kitą balioną. Meistriškai išdegintos lėkštės, 
pintinės, koplytėlės, vėliavėlės, puikios tautinės lė
lės, grybai ir graviruotos dėžutės suminkština ir kie
čiausias lankytojų širdis, nejučiomis atsidaro pini
ginės, ir rankdarbiai dingsta nuo stalų.

© © t*

Jūrų skautai ir skautės iš po žvejų stogelių de
monstruoja savo gėrybes. Kraičio dėžės, peiliai, 
šaukštai iš medžio, rašalinės, žvakidės, lėkštės, var
nėnų inkilai išdėstyti ant stalų.

— Ar paukščių rojų žadi įkurti savo dvare? — 
mirksi blondinė dr. Adomavičiui, nešinam glėbiu 
inkilų.

— Mėgstu tik dainininkus! — nusijuokia daktaras 
ir su laimikiu skuba į savo sodą.

Greta pagalvėlių, lėlių, takelių, knygų bei rūbų 
sesės jūrų skautės demonstruoja spalvotais akme
nukais nusagstytas vazas. Čia pat pirkėjų laukia 
“Kelionė po Lietuvą”. Visiems laimę siūlo po di
dele kepure pasislėpęs brolis jūrininkas, kurio bal
są pertraukia “Laimės Rato” tarškėjimas.

© » ©
“Lituanicos” tunto kavinėje liejasi jūrų skaučių 

kvarteto melodijos, dviem vyčiams palydint gitarų 
akordais.

— Na, ir gabūs jūs, kad sesės jūrininkės ne pas 
seses, bet pas jus dainuoja, — ploju per petį “bosui” 
ps. A. Kereliui.

— Klausyk vyre, čia joms geriausia auditorija! — 
paaiškina jis. Na, ir tikrai. Ant kėdžių kavinėje ne
telpa svečiai, o būrys eilėje už durų laukia.

Su margomis dekoracijomis svečių laukia Kerna
vės, Aušro Vartų tuntų ir Korp! Gintaro kavinės. 
Po valandėlės jos visos pilnos. Viliojantis pietų kva
pas daugelį traukia į valgyklas žemutiniame aukšte. 
Čia per visą popietę mamos ir vyresnės sesės vaiši
no Kaziuko mugės lankytojus, kuriu šiais metais Či
kagoje buvo virš septynių tūkstančių.

j. s. Br. J.
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APYSAKA ALVYDAS TAUTKUS
(tąsa)

Kai sargybinis šautuvo buože ėmė baksnoti po ve
žimą, vyrai sėdėjo nutirpę. Ignas tik taikėsi geres- 
nėn užsimojimo pozicijon, nes jau matė, kad susirė
mimas neišvengiamas.

— Kas ten barška, po velnių!.. — žandaras kei
kėsi, pajutęs po šiaudais kažką kieto.

— Lauk iš vežimo! — suriko sargybinis, nutaręs 
jį krėsti.

Ignas, kaip voverė, šoko ant žandaro ir tuo pačiu 
akimirksniu suvarė paruoštą peilį jam į gerklę. 
Trumpas ir duslus aiktelėjimas. Sargybinis sukniu
bo prie ratų gargaliuodamas. Peilis dar buvo Igno 
rankoje. Antru smūgiu jis dėjo žandarui į nugarą. 
Petras griebė už numesto šautuvo.

— Greitai į vežimą, — paliepė Petras.
Vyrai pakėlė žandarą, įvertė į ratus, apsuko ark

lį. ir tylėdami nuskubėjo prie upės. Iškraustę kiše
nes, nurengę uniformą, jie įmetė numirėlį į upę ir 
tuoj pat vėl grįžo prie miestelio. Jų niekas čia dau
giau nepasitiko, ir vežimas įdardėjo į klebonijos kie
mą.

— Petrai, mano ranka dar vis dreba... Bet kitos 
išeities nebuvo. Kovoti pradėjome ...

Išėjęs klebonas, liepė ginklus sudėti sandėliuke. 
Kai viskas buvo padaryta, kunigas pavaišino vyrus 
raudonu vynu ir paklausinėjo, kaip viskas sekėsi, 
kaip Bogušo grupė ir teiravosi, kada jie pulsią mies
telį. Kai vyrai papasakojo, kokiomis aplinkybėmis 
jie čia pateko, klebonas tarė:

— Palaukite, parašysiu Bogušui. Nebėra laiko ati
dėlioti puolimo. Rytoj rytą miestelis žinos apie din
gusį žandarą. ..

Sukruvintus šiaudus ir maišus vyrai suslėpė mėš
lyne, o iš klebono daržinės pasiėmė švarių. Viską 
veikti reikėjo labai greitai, nes kas žinojo, kada tu
ri keistis sargyba. Jei ateis pakaitos sargybinis ir nie
ko neras, užaliarmuos visą miestelį, o tada jau sun
ku būtų iš jo išvažiuoti, vežantis drauge žandaro 
uniformą ir šautuvą.

Vyrai sušoko į vežimą ir išdardėjo pro vartus į 
gatvę. Klebonijos languose užgeso žiburiai. Buvo 
jau po vidurnakčio.

— Čia kraujo atras, — įspėjo Ignas, pravažiuoda
mas maždaug palei tą vietą, kur susirėmimas įvyko.

— Daug kraujo bus tuoj visur. Čia tik pradžia, — 
atsiliepė Petras.

— Dėl viso ko gal sukime Ašokliu keliu, — galvo
jo Ignas, lyg ko bijodamas.

— Nieko, varyk tik arklį greičiau, dar nepradės 
brėkšti, kai pasieksime Malūntiltį...

Širmis pasileido ristele. Smagu buvo bėgti arkliui 
pavėjui. Saugiau ir vyrams buvo. Jei kas juos vytų
si, būtų iš toliau girdėti.

Ir Petras, ir Ignas buvo patenkinti. Vienas kitam 
nieko nesakė, bet abudu galvojo, kad žygis iškels 
juos į pirmaeilių sukilėlių gretas, kad džiaugsis Bo- 
gušas ir Sauginas, kad Regina didžiuosis, pasiūlius 
tokia “bausmę”. Ir visiems bus linksma dėl jų. Tą 
linksmą žinią širmis turėjo nešti kaip galima grei-

Iš tikrųjų, Ignas su Petru neapsiriko. Kai visi kiti 
čiau .. .

O
vyrai dar tik žaliukai tebuvo, jiedu jau spėjo pasi
žymėti. Parvežta kruvina žandaro uniforma ir šau
tuvas buvo džiuginantis įrodymas visiems ginklo 
draugams, kad žygis atnešė laimėjimą, ir duotas už
davinys atliktas ko puikiausiai.

Malūntiltis buvo pakilioje nuotaikoje. Visi svei
kino grįžusius vyrus, plojo draugiškai per pečius, 
klausinėjo, stebėjosi, aikčiojo, sekiojo ir trynė ran
kas. Jeigu jau du vyrai galėjo tiek padaryti, kas gi 
bus, kai pasipils tie visi šimtai. Kaimiečiai skaičiavo 
fantastiškais skaičiais ir jiems dabar atrodė, kad 
tuojau maskoliais bus nuklota visa apylinkė, kad 
ginklų ir drabužių niekada nebetruks, kad išsivada
vimas jau visai arti. Visų akys krypo į Bogušo na
melį, iš kurio bus duotas įsakymas žygiuoti.

Patiems Petrui ir Ignui po šio žygio didžiausias 
laimėjimas buvo, kai Bogušas, juos pasikvietęs, tarė:

— Vyrai, esate jau su praktika. Judu būsite gru
pių vadai. Paskirsiu jums po dvidešimt penkis vy
rus ir po penkiolika šautuvų kiekvienai grupei. Ei
kite tuoj pat ir pasirinkite sau žmones. Temstant 
pradėsime puolimą.

Abiejų vyrų akyse pasirodė ašaros. Jie jaudinosi 
dėl tokio jų įvertinimo. Dar vakar jie čia buvo Bo
gušo akyse netašyti mušeikos — šiandien jie gru
pių vadai.

— Darysime viską, ką jūs tik liepsite, — pasakė 
vyrai, apsisuko ir išėjo į aikštę.

Kai jie pradėjo tartis su savo kaimo vyrais dėl 
kandidatų į tas grupes, kilo tiesiog sąmyšis. Visi 
norėjo būti jų grupėse. Nebeliko nieko daugiau, 
kaip traukti burtus, kad būtų pasielgta teisingai ir 
draugiškai.

Sudarius grupes ir išdalinus ginklus, Petras pri
siminė Reginą. Jos šiandien dar nebuvo matęs. Kur 
ji? Susitiko Sauginą.

— Kaži kur panelė? Jos niekur nematyti, — pa
siteiravo.

— Išvažiavo su Jurgiu j Sarvicus. Sako, Kalinaus-
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ko laiškas atėjęs ... Tuoj turėtų grįžti.. . — ir sku
bėjo sau tolyn, bet apsisukęs greit grižo ir paklausė:

— Teisybė, kaip su Jurgiu? Man rodos, jis būtų 
naudingas tavo grupėje, pagalvok ...

Iš riestos pypkės senis užtraukęs dūmų, nusispjo
vė ir nulingavo prie arklių.

Petras stovėjo ir galvojo. Jurgis? Kam jis būtų 
naudingas? Gal senis sako tiesą? Regina su Jurgiu. 
Negi bernai ir iš jo pasijuoks. Tenedrįsta. Jis da
bar grupės vyresnysis, ne tik Bujotų Petras.

Tuo tarpu Ignas su savo vyrais dirbo. Reikėjo pa
sidalyti šoviniais, paruošti du vežimus — vieną 
maistui, kitą sužeistiesiems. Reikėjo kai kam pasi
mokyti taikyti, šautuvą laikyti. Reikėjo be šautuvų 
vyrus įtikinti, kad jų darbas nė kiek ne prastesnis, 
būnant arčiau prie vežimų, saugojant maistą, gelb
stint sužeistuosius.

— Ir bobos galėtų tokį darbą dirbti, — priešta
ravo vienas Ašokliu vyras.

— Tu niekada nebuvai kare, — atsikirto kitas.
— Ir tu nebuvai...
— Nutilkit! — riktelėjo Ignas. Vyrai liovėsi gin- 

čyjęsi. Ignas įsakė — turi klausyti. Ignas buvo ka
re — jis nudūrė žandarą.

Petras kažko lūkuriavo. Jo vyrai, sugulę prie avie
tyno, ilsėjosi. Jie spėjo, kad jų laukia nemiga.

— Velniai žino, kaip ten bus? — abejojo vienas, 
kramtydamas smilgą ir protarpiais išspjaudamas.

— Neatspėsi, — atsiliepė kažkas, versdamasis ant 
kito šono.

— Na, kiek gi ten jų yra, — įsiterpė trečias, — iš
bėgios visi, mus pamatę, esu tikras, kad kariauti 
nereikės...

Petras nė pats nepajuto, kai ėmė žengti miško 
takeliu. Tankios eglės iš šonų kvepėjo sakais ir 
dumblu.

Kur gi jis eina? Ar jau nebūtų jam ko veikti Ma- 
lūntilty? Po galais! Jis staiga apsisuko ir skubiais 
žingsniais 'nuėjo prie savo vyrų.

— Na, kuris pataikys? — sušuko Petras.
— Kur?
— Duokš mėtyklę, va, ten, matai varna...
Petras pasirinko akmenį, gerai prisitaikė ir palei

do. Nuo aukšto beržo viršūnės paukštis nusirito ir 
pliumptelėjo į balą. Visi gulėję vyrai sustojo ir juo
kėsi.

— Kad kokią žąsį būtum numušęs, dabar var
ną...

— Pamėgink tu ...
Vyrai rado naudingą užsiėmimą, o ir Petrui pra

ėjo suglumusi nuotaika. Kad būtu turėję daugiau 
laiko, būtų turėję daugiau mėtyklių. O dabar jau 
buvo pietų metas. Reikėjo užkąsti, o popiet pradėti 
rimtai ruoštis nakčiai.

Bogušas sėdėjo prie savo namelio ir kažką rašė. 
Jo ranka taip greit bėgo, kad kaimiečiams atrodė, 
jog jis tyčia taip daro. Šilkiniai, mėlyni bajoro marš
kiniai, juodos, aptemptos kelnės ir ilgi, kaip krišto
linės vazos, spindį batai — visa jam taip tiko, kad 
galėjai pamatyti ten patį kunigaikštį sėdint.

Baigęs rašyti, Bogušas pasišaukė Sauginą.
— Šitą laišką dar prieš puolimą reikės nunešti 

klebonui, — tarė jis įsakančiai.
— Bus padaryta, — atsakė Sauginas ir įsidėjo laiš

ką į kišenę.
Sauginas pagalvojo apie Jurgį. Jam teks šį užda

vinį atlikti. Tai bus patikimiausia ir neeikvos vyrų.
Tuo tarpu Jurgis ir Bogušaitė įvažiavo. Nieko 

nelaukdamas, Sauginas pribėgo ir prie jų ir pasakė, 
kas dabar reikia daryti.

Petras iš tolo žiūrėjo į Bogušaitę. Ji vikriai iššoko 
iš vežimo. Jos ilgas, platus ir tamsiai žalias sijonas, 
kaip skėtis išsipūtė, jai bešokant. Ji sustojo ties Sau
ginu ir trumpai kažką sakė. Paskui pasisuko ir tie
siai nustriksėjo į namelį. Dingo ji ten už durų, ir 
tik dabar Petras pamanė, kvailai į bajoraitę spok- 
sojęs. Jei kas matė, bus vėl kalbų. Ne — jis šiąnakt 
išeina. Gal nebegrįš. Tik Anelė jo laukia, tik ji vie
na laukia...

— Dėl Jurgio nebegalvok, — staiga jis išgirdo ša
lia savęs Saugino balsą ir krūptelėjo, — Jurgis jau 
ruošiasi į miestelį, neš klebonui Bogušo laišką; tai 
svarbu...

— Gerai, gerai... aš dar negalvojau, einu rink
ti vyrus...

Petras sušaukė savo grupę. Jiems reikėjo keturių 
arklių. Buvo numatyta ir du raiteliai. Vieni siūlė, 
kad joti turi pats Petras, kiti iš to juokėsi.

— Vadas turi vežime važiuoti, — kažkas siūlė.
— Kvaily, sužeistuosius vežime veš...
— Tu pats toks...
Ginčų buvo daug, nes pasiruošimas didelis ir ne

įprastas. Raiteliams reikėjo geresnių arklių. O jų 
perdaug nebuvo. Petras vaikščiojo ir rinkosi, bet vi
si jam atrodė per prasti. Arkliai dar kaip arkliai, bet 
balnų visai nebuvo. Teko surankioti geresnius mai
šus, margai suaustas marškones ir padaryti balnus. 
Kai Petras triūsėsi prie maišų, staiga jis išgirdo Bo
gušaitę:

— Pasveikinti atėjau...
Petras pašoko ir paraudo. Mergaitė stovėjo ir žiū

rėjo į jį. Lengvas šypsnis jai pašėlusiai gerai tiko. 
Palaidi plaukai, perjuosti žaliu kaspinu, kabojo vil
nimis ant nugaros ir kontrastu rėžėsi nuo baltos 
bliuzelės.

— Gerą pradžią padarėte, — sakė ji toliau, nesu
laukdama Petro atsakant.

— Gerai pasisekė... Žiūrėsim, kaip bus toliau, — 
pagaliau sumetė ką pasakyti Petras.

— Ar tuojau vykstate?
— Kai ims temti...
— Saugokitės, kad niekas jums neatsitiktų...
Petras patraukė pečiais. Jis prisiminė savo užti

nusią ir pažaliavusią akį. Taip — ji žiūri tiesiai į tą 
vietą ir šypsosi. Iš naujo sujudintas gėdos, jis apsi
suko, paėmė suplyšusį maišą ir užmetė ant arklio 
nugaros, kad turėtų ką nars veikti ir nuduotų la
bai užsiėmusį. Bet čia jis padarė klaidą.

— Gal jums padėti? Jūs skubate?
— Ačiū, nereikia, čia tokie purvini maišai...
Mergaitė nusijuokė. Jis nesuprato, kodėl. Pažiū

rėjo ir nuleido galvą.
Tuo tarpu prišoko Jurgis.
— Skubu, Petrai!.. Užbėgsiu į Miškaičius. Gal
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ką Anelei pasakyti ?..
— Pasakyk, kad esu sveikas ii- gyvas... Bet pa

lauk, nueik pas mamą ir paprašyk armonikos, grįž
damas atnešk...

— Kur gi tu ją čia dėsi ?..
— Sakau, atnešk, jei gali...
Jurgis nuėjo. Ilgais žingsniais, kiek per dideliais 

tėvo batais jis žengė tiesiai per avietynus ir dingo 
miško tankumyne.

Regina stebėjo sumišusį Petrą. Keistas jis jai ro
dėsi. Kiekvieną kartą vis toks pat, bet kaskart ir 
kitoniškas. Mergaitė prisiminė Varšuvą. Ten kito
kie vaikinai. Anie visi, rodos, galėtų sutilpti tame 
viename. Ko šitam trūksta — tai išsilavinimo. Bet 
tas juk kiekvienam bus prieinama. Ilgai laukti gal 
nereikės. Savo krašto laisvės žygis pradedamas. 
Mes turime ištęsėti, turime laimėti arba visi kartu 
mirti. Petras su Ignu kovą pradėjo. Kelio atgal nėra.

(Bus daugiau)

KAIP AŠ DALYVAVAU AMERIKIEČIŲ 
SKAUČIŲ JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE

1963 metų liepos 15-30 dienomis man teko daly
vauti nepaprastoj stovykloj, tai yra "SeniorGirl Roundup", 
Button Bay, Vermont. Si amerikiečių skaučių 50 metų 
jubiliejinė jamborė sutraukė 8,500 skaučių ir virš 1,500 
vadovių. Iš visų Jungtinių Amerikos Valstybių suvažiavo 
skautės tarp 14 ir 18 metų amžiaus. Taip pat ten buvo 
atstovaujami 22 pasaulio kraštai, atsiuntę savo repre
zentacinius vienetus ar pavienius asmenis. Vėliavų aikš
tėje suplėvesavo 109 vėliavos tik, deja, jų tarpe nebuvo 
mūsų trispalvės. Bet šitai tik dar daugiau išryškino mane, 
nes tame palapinių mieste aš buvau vienintelė lietuvai
tė, kuri turėjo teisę ne tik lietuvišką uniformą nešioti, 
bet būti kaip kitatautė atstovė ir eiti pareigas vienoj 
pastovyklėj kaip "program assistant".

Dalyvauti šitoj stovykloj man pavyko netikėtai. 
Pereitą pavasarį Philadelphijoje teko susipažinti su to 
miesto amerikietėmis skautėm, kurios man sudarė pa
lankias aplinkybes vykti į šią reprezentacinę stovyklą. 
Su malonumu išnaudojau šią puikią progą, nes man taip 
pat buvo apmokėtas stovyklos mokestis, kurį kitatautėm 
sudarė "Juliett Low Fund". Aš buvau pristačiusi savo 
skautavimo kvalifikacijas, kurios suteikė man stovykloje 
eitas pareigas. Vadovėms į stovyklavietę reikėjo rinktis 
kelias dienas prieš oficialų, atidarymą atlikti programos 
pasiruošimo darbus. Aš nevisai žinodama, kaip būsiu 
priimta amerikiečių skaučių tarpe, vykau su nedrąsia 
nuotaika.

Stovykla buvo įkurta puikioj ir labai patogioj vie
toj ant Lake Champlain ežero kranto, kurio kitoj pusėj 
gražūs Adarandax kalnai, o stovyklos užnugaryj - Žalieji 
Vermonto kalnai. Stovyklavietė buvo padalyta į 6 rajo
nus, kiekviename po 4 pastovykles. Normaliai pasto- 
vyklę sudarė 11 grupių, o kiekviena grupė turėjo 4 skil
tis po 8 mergaites. Iš viso vienoj tokioje pastovyklėje 
buvo virš 300 stovyklautojų su vadais. Aš vienoj iš tokių 
pastovyklių ir ėjau savo pareigas.

Priėmė mane amerikietės skautės su skautiška drau
giška širdimi. Aš buvau jų tarpe kaip kitatautė, su kuria 
reikėjo dalytis žiniomis ir skautiška dvasia. Jos labai

Amerikiečių skaučių Jub. Stovykloje mūsų sesė A. Dragūnevičiūtė 
(kairėje) su Mrs.Culmer JAV vyriausia skautininke.

domėjosi mūsų lietuvišku skautavimu, mūsų tautos isto
rija, žmonėmis, tradicijomis. Aš jom pasakojau apie 
liūdną Lietuvos padėtį, sunkią bet gražią praeitį ir bai
sią dabartį. Taip pat pasinaudojau proga surengti lietu
viško liaudies meno ir lietuviškų knygų parodėlę, turė
jusią gausų būrį lankytojų. Stovyklaudama išmokau ge
roką būrelį skaučių lietuviškų dainelių ir tautinių šokių. 
Turėjau taip pat 5 interview su paskirom skautėm iš skir
tingų Amerikos valstybių, kurioms atsakinėjau į klausi
mus apie save, apie lietuvišką skautavimą ir Lietuvą. 
Tie pasikalbėjimai buvo įrašyti į juosteles, kad vėliau 
juos galėtų paskleisti tarp skautų. Bet visų maloniausia 
man buvo, kad virš savo palapinės turėjau teisę iškelti 
savo trispalvę. Kur ėjau, visur lydėjo mane draugiški 
klausimai: kas aš tokia, kokio krašto uniformą aš dėviu, 
ką atstovauju. Visos nuoširdžiai atiduodavo ir apdovano
davo mane savo "mainais", tai yra specialiai Šiai sto
vyklai paruošti būdingi tos skautės gyvenamos apylinkės 
žyminiai - suvenyrai. Nes visos rinktinės šios skautės 
visus metus ruošėsi šiai stovyklai, buvo išėjusios specia
lias pasiruošimo programas, sugebėjo dalytis skautavimo 
žiniomis su kitomis pasaulio skautėmis. Todėl bendra
vimas su jomis man teikė didžiausią malonumą.

Dviejų savaičių bėgyje daug amerikiečių skautų ir 
skaučių vadovių lankėsi stovykloje. Taip pat ir Mrs. 
Culmer, kuri yra vyriausia amerikiečių skaučių, skauti
ninke. Ji apsilankė mūsų pastovyklėje. Visas štabas su
sirinko ją priimti. Stovyklos vadeivė mane tuojau pa
saukė ir pristatė jai, sakydama, kad aš esu jų tarpe lie
tuvaitė atstovė. Mrs. Culmer, pamačiusi mano akade
minę juostelę, prisiminė, jog ir jai Čikagos lietuvaitės 
skautės tokią pat juostelę buvo įteikusios. Tokiu būdu 
man teko su šia puikia moterimi susipažinti ir pajusti ne 
tik jos, bet ir visų ten esančių norą suteikti kitam 
džiaugsmą.

Nepajutau, kaip prabėgo dvi savaitės, pavirtusios 
į vieną neužmirštamą dieną. Grįžau namo pilna malo
nių įspūdžių ir skautiškų prisiminimų. įgytos pažintys 
visus metus mane lydi, laiškai iš visos Amerikos valsty
bių mane lanko, primenant, kad skautiška širdis,nežiū
rint jos tautybės, yra pasiruošus jautriai atlikti savo ar
timui gera. Nors aš vienų viena lietuvaitė buvau šiame 
10,000 mieste, jaučiausi individas, nešantis savo žmo
gišką ir tautišką atsakomybę šių mergaičių akyse.

Audronė Dragūnevičiūtė
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Masu didžioji seim i
VYRIAUSIOJI SKAUTININKE C LEVE LANDE

Šiais metais, švenčiant Lietuvos skautų 45 m. su
kaktį, L. S. S. Skaučių Seserijos Vyriausioji Skautininke 
v. s. Ona Zailskienė, vasario mėn. 3 d. lankėsi Clevelan - 
de. Skaučių ir vadovių gyvenime šis atsilankymas buvo 
labai svarbus. Vyr. Skautininkės darbai, energija ir pa
siaukojimas turi didelės reikšmės ir įtakos visų skaučių 
veikloje.

Vyr. Skautininke atvyko traukiniu labai anksti iš 
ryto ir, trumpai pailsėjusi, jau 8:30 vai.ryto turėjo po
sėdį su Seserijos Tautinio Auklėjimo Skyriaus narėmis, 
fil. N.Kersnauskaitės namuose, kur p. Kersnauskienė pa
ruošė skanius pusryčius visoms viešnioms. Tautinio Auk
lėjimo Skyriui vadovauja v. s. I. Jonaitienė, kitos bend
radarbės yra fil. N.Kersnauskaitė, s. M. Kižienė, ps. M . 
Leknickaitė, s.A.Petukauskienė ir ps. M. Svarcienė. Po
sėdyje buvo aptartas ir išdiskutuotas leidinys tautinio auk
lėjimo reikalu.

Pamaldų metu Vyr. Skautininke iš šalies stebėjo 
gausias sesių,gretas, išsirikiavusias šalia brolių ir akade
minio jaunimo. Visas skautiškasis jaunimas dalyvavo su 
vėliavomis. Malonu, kad ir kitų organizacijų vėliavos 
dalyvavo pamaldose.

Sv.Jurgio parapijos klebonas kun. B. Ivanauskas šia 
proga paliko gilų įspūdį visiems klausytojams, pasaky
damas pamokslą,pagrįsta, gilia tautine ir religine min
timi. Labai gražiai, supratęs skautų obalsį Dievui, Tė
vynei ir Artimui, nuoširdžiai perteikė klausytojams.

Po iškilmingų pamaldų viešnia buvo pakviesta į 
v. s.Jonaitienės namus pietų. Pietuose dalyvavo tunti-

LS Seserijos VS v. s. O.Zailskienė užriša įžodį davusioms sesėms 
kaklaraiščius Clevelande. Nuotr. J.Garlos

ninkė s. A. Balašaitienė, adjutante A. Gelažytė, tunto 
vadovės ps. A. Muliolienė, ps. N. Garlaitė, valt. L.Briz- 
gienė ir šeimininkas A. Jonaitis. Pasistiprinus vyko pa
sitarimai su tunto vadovėmis skaučių veiklos klausimais.

3:00 vai.p.p.įvyko jubiliejinių metų sueiga, kurio
je dalyvavo Neringos skaučių tuntas, Pilėnų skautų tun
tas, akademinis skautų vienetas, skautininkės ir skauti
ninkai. Malonu buvo matyti gausiai susirinkusius tėvus, 
svečius ir kelias grupes kitataučių skaučių ir skautų. 
Brangiausi svečiai šioje sueigoje buvo v. s. O. Zailskienė 
ir s. Eug. Vilkas. Jie sveikino skautes ir skautus, užrišo 
kaklaraiščius davusiems įžodį ir bendrai pasidžiaugė 
skaučių ir skautų gausia rikiuote. Jų buvimas tikrai su
teikė daug iškilmingumo sueigai.

Sueigos vadovas buvo s. V.Kamantus. Šventei įpras
minti s. A. Augustinavičienė skaitė paskaitą apie skautiš
kos ideologijos įgyvendinimą lietuviškame jaunime. 
Skautes, skautus dar taip pat sveikino visa eilė organi
zacijų atstovų.

Neringos skaučių tunto pakeltos ir apdovanotos buvo: 
ps. Amanda Muliolienė - Ordenu už Nuopelnus; ps. Ni
jolė Garlaitė - Tėvyės Dukros žyminiu ir valt. Liuda 
Brizgienė - Vėliavos ženklu. Į vyr. skilt. laipsnį pakelta 
Rita Zagarskaitė.

Jaunesnės skautės įžodį davė: Daiva Bielinytė, Kris
tina Brazaitytė, Liucytė Garlaitė, Zosytė Gruzdytė, 
Marytė Ežerskytė, Kristina Jankutė, Aldona Kavaliūnai
tė, Nijolė Mainelytė, Vita Pivariūnaitė, Regina Plio- 
dzinskaitė, Daiva Ramanauskaitė, Raminta Veitėnaitė 
ir Rita Vyšniauskaitė. Skautės įžodį davė: Danutė Čiu- 
berkytė, Eglė Ignatavičiūtė, Rūta Jokubaitytė, Dana 
Pikturnaitė, Dalia Vasarytė ir Jane Venciūtė.

Baigiant iškilmingąją sueigos dalį, Neringos tunto- 
tuntininkė s. A. Balašaitienė padėkojo visiems sueigos 
dalyviams, ypatingai Vyriausiems Skautininkams, įteik
dama Vyr. Skautininkei gėlių puokštę ir Vyr. Skautininkui 
prisegė raudoną rožę.

Tuoj po sueigos ten pat parapijos salėje Vyr. Skauti
ninke buvo garbės viešnia Neringos skaučių tunto tėvų 
komiteto suruoštoje vakarienėje. Čia dalyvavo tunto va
dovės, tėvų komiteto nariai, skautininkės ir akademikės 
ir jų šeimų nariai. Vakarienės metu nuotaika buvo links
ma ir neformali. Tikime, kad Vyr. Skautininke nors tru
putį atsikvėpė po įtemptos dienos.

Vakarienei pasibaigus, mūsų brangios viešnios dar
bai dar nebuvo baigti. Visos skautininkės tuojau vyko į 
skautininkių draugovės pirmininkės s.L.Dunduraitės butą, 
kur įvyko draugovės pasitarimas ir dienai baigti arba
tėlė. Čia dalyvavo 17 skautininkių.

Šio pasitarimo metu buvo nutarta surinkti dalį lėšų 
tautinio auklėjimo leidiniui išleisti. Vyr. Skautininke ir 
v. s. I. Jonaitienė lėšų vajų praves ir visose seserijos skau
tininkių vienetuose. Buvo sudaryta komisija tunto reika-

20

22



lams. Į tą komisiją vienbalsiai išrinktos v. s. A. Šenber- 
gienė, s. N. Mockuvienė ir s. M. Kižienė. Vyr. Skauti
ninke visoms parodė tautinę juostą ir skautininkės fetrą, 
kurios ateityje bus nešiojamos.

Atėjus vėlyvam vakarui, Vyr. Skautininke skubėjo 
ruoštis ir, lydima poros skautininkių, vyko į stotį. Visos 
likusios skautininkės linkėjo laimingos kelionės ir dai

navo "sudiev, sudiev" ...
Vyr. Skautininkės viešnagė Clevelande visoms skau

tėms ir vadovėms paliko gražų prisiminimą ir naujų jėgų 
tolimesniam darbui. Vyr. Skautininkei tenka didžiausia 
padėka už tokį didelį pasiaukojimą mūsų skautiškam 
jaunimui. s. M. K.

ANGLIJOS RAJONAS

* Kovo 23 d. LSS Anglijos Rajono 
Seserijos Vadeivė ps. G. Zinkienė 
lankė Bradfordo Šatrijos Raganos d- 
vės seses, sudarydamos ateities veik
los darbo planą.
* Kovo 24 d. vadeivė lankė Man- 
chesterio Živilės d-vės seses ir kartu 
aplankė ligoninėj sergančią Živilės 
d-vės sesę Jokubaitytę.
* Vasario 23 d. iš tolimos kolonijos 
Coventry, sesė B. Jagminaitė, atvy
kusi pas sesę vadeivų, atliko skau
tišką gerąjį darbelį, Anglijos Rajo
no skautų Albumo esančioms nuo
traukoms parašydama užrašus. Se
serija ir Brolija sesei B. Jagminaitei 
taria skautišką ačiū.

* Balandžio 6-7 d. d. įvyko rajono 
vadovių posėdis Derby. Posėdžio 
metu aptarta skautiškos veiklos gai
rių bei Jub. Metų Rajono vasaros 
skautų stovykla.

* LSS Anglijos Rajono Jub. Metų va
saros skautų stovykla įvyksta liepos 
27 iki rugpiūčio 9 d. - dvi savaites 
Lietuvių Sodyboje.
* Kovo 21-24-28-30-31 d.d. Derby 
įvyko Gilwellio kursai, kuriuose da
lyvavo du lietuvių skautų vadovai- 
ps. B. Zinkus ir s. v. v. si. J. Maslaus- 
kas.
* Balandžio 5-6-7 d. d. įvyko LSB 
Ąžuolo Mokyklos kursai ir vyčių sa
vaitgalio stovykla Drum Hill,Derby.

* Kovo 9 d. Maironio dr-vės d-kas 
s. v. v.si. A. Jakimavičius lankėsi pas 
LSB V-jos v-ką ps. B. Zinkų pasita
rimams.

* Kovo 3 d. Nottingham Kor. D-vės 
Žirgų skilt., Šv. Kazimiero proga 
dr-vės d-kas s. v. v. si.J. Maslauskas 
pravedė sueigą, kurios metu kor. 
d-vės Žirgų skilt. dviem broliam 
skautams įteiktos metinės skautų 
žvaigždutės.
* Pradėtas skautiškas ryšys su Vokie
tijoj gyvenančiais lietuvių skautais 
ir toliau bus tęsiamas. Jau pirmai

siais laiškais pasikeitė v. si. B. Ce- 
pulevičius ir s. v. v. si. J. Maslauskas.

s. v. v.si. J. Maslauskas.

ATLANTO RAJONAS-JAV

Buffalo, N.Y.

* Čia nėra daug lietuvių, nors mies
tas palyginamai yra didelis.

ps. Elena Šakienė įsteigė "Vai
dilučių" skiltį - vienetą, kuriam ir 
dabar sėkmingai vadovauja. Skiltį 
sudaro šios skautės: Regina Brakaitė, 
Marija Gamziukaitė, Audronė Ma- 
siulionytė (adjutante), Gražina Sa
kaitė, Birutė Stankūnaitė ir Liucija 
Stankūnaitė (iždininkė).

Per mūsų trumpą gyvavimo lai
ką, mes turėjom daug išvykų bei 
pasirodymų tiek lietuvių, tiek ame
rikiečių tarpe.

Kalėdoms padarėm gerąjį dar
belį, sušelpdamos neturtingus por- 
torikiečius rūbais ir maistu. Mes 
irgi paruošėm Kalėdinį pasirodymą 
Buffalo Lietuvių Klubui ir vaiku
čiams. Tuo pačiu metu surinkom 
$24.00 paremti vargstančioms se
sėms Lietuvoje.

"Vaidilutės" priklauso Atlanto 
rajonui, bet palaikom labai glau
džius ryšius su Kanada St. Catharines 
sesėmis ir broliais, nes arti gyve
nam. Dabar buvom pakviestos da
lyvauti Šv. Kazimiero minėjime. 
Dalyvavom jų iškilmingoj sueigoj, 
pajausdamos tikrą skautišką dvasią. 
Čia skautai veikia puikiai.

"Vaidilutės" taip pat palaiko 
tamprius ryšius su amerikietėm skau
tėm "International Troup".

A. Masiulionytė

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONAS

Los Angeles, Calif.

* Los Angeles skautai suruošė di
džiulę skautų mugę bal. 7 d. Mugė 
pavyko pilna to žodžio prasme;skau

tai ilgai ruošėsi ir pagamino įvairių 
dalykėlių, kuriuos mugėje svečiai 
graibstyte išgraibstė. Sesės prikepė 
meduolių grybų, broliai išdrožė pui
kių lietuviškų kryžių, pagamino gra
žių lietuviškų odos piniginių, pada
rė nemažai lėktuvų modelių. O ma
žytės paukštytės, pačios nesugebė- 
damos pagaminti, tik sukosi lakstė 
po kiemą ir pardavinėjo mamyčių 
keptus riestainius ir lietuviškai pa
puoštas lėles, kurios labai greitai 
išėjo.

Židinys pasotino atsilankiusius 
svečius sočiais ir skaniais pietumis, 
lietuviškomis dešrom su kopūstais. 
Po pietų svečiai kėlėsi į viršutinę 
salę, kur skautės akademikės vaiši
no svečius pyragaičiais ir kava.

Ypatingai gražią lietuviško gin
taro ir medžio išdirbinių bei lietu
viškų audinių parodą turėjo jaun. 
skaučių Lakštingalų dr-vė. Jos ir pa
sidalijo pirmą vietą su skautais Lū- 
šiais už gražiai įrengtus kampelius.

Daug darbo ir rūpesčio įdėjo vi
si skautai bei jų vadovai, bet ne
mažiau dirbo ir jų tėveliai, ypač 
mažųjų paukštyčių.

Skt. Kazakevičius padarė gra
žias Gedimino pilies dekoracijas, o 
L.Pažėmėnienė visą dieną"turgavojo" 
sūriais, lėlėmis ir kitomis gėrybėmis.

V. Iri.

Būrelio vadui Vytautui Dilbai, 
jo tėveliui

Adolfui Dilbai
mirus, gilią užuojautą reiškia

Bostono Lapinai
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JAMBORĖS FONDAS KVIEČIA

1962 metai jau prabėgo. Turėjome gražų talkininkų būrį, kurių darbo dėka Jamborės Fondas buvo nuolat remia
mas ir LSS Brolija galėjo pasiųsti skautų vienetus ar pavienius asmenis atstovauti lietuvius skautus kitų tautų skautų 
tarpe.

Iš daugelio atliktų darbų verta paminėti skautiškų vaizdų albumo reikalus, kur į JF Skyriaus ir asmeniškus pa
raginimus atsiliepė daug skautų vadovų, skautų ir kita asmenų, ir šiuo metu jau turime virš 100 garbės ir virš 100 pap
rastų skautiško albumo prenumeratorių. Akademikų Skautų Vydūno Šalpos Fondas, platindamas kalėdines atvirutes, ta 
pačia proga išsiuntinėjo ir JF Skyriaus kvietimus užsisakyti skautišką, albumą, o taip pat padovanojo JF keletą šimtų 
kalėdinių atviručių, kurios JFS Įgaliotinių ir vienetų vadovų buvo platinamos Kanadoje ir Atlanto rajone. Prieš pat Ka
lėdas JFS Ižd. ps. A. Karaliūno dėka, talkininkaujant v. si. R. Karaliūnui, ps. A. Paužuoliui - JFS Įgal. Čikagoje, s. V. 
Šimkui, p. p. Mikšams ir p. G. Nevar buvo pravestas platus kalėdinių eglučių pardavinėjimas, kuris atnešė JF keletą 
šimtų dolerių pelno. Labai gražiai JF rėmė Kanada ir daugiausia darbo įdėjo JFS Įgal. Kanadai p. V. Gudelis, Niagaros 
pus. JFS įgal. ps. B. Simonaitis, JFS Įgal. Toronte ps. V. Rušas ir v. sk. G. Karasiejutė, JFS Įgal. Montrealyje p. Kudz - 
mienė, toliau eina veiklus JFS Įgal. Venecueloje ps. J. Merkeliūnas, JFS Įgal. Australijoje ps. Č. Dubinskas, JFS Įgal. 
Anglijoje s. J. Alkis ir ps. B. Zinkus, Čikagoje naujas JFS Įgal.ps.A. Paužuolis ir ps. J. Cijunėlis, Clevelande JFS Įgal. 
s. B. Rėkus ir v. s. G. Juškėnas, Detroite s. V. Pauža, Grand Rapids JFS Įgal. ps. P. Turūta ir veiklieji vadovai ir JFS 
Įgal. Atlanto rajone: s. v. v. si. A. Bitėnas - Elizabeth, N. J., s. J. Bružinskas - New York, N. Y., JFS Įgal. p. Č. Bogus as 
-Waterbury, Čonn., s. J. Raškys - Hartford, Conn., s. v. v. si. J. Monkus - Brockton, Mass., s. v. v. si. J. Staričenka - 
Providence', R. I. , JFS Įgal. Bostone p. J. Vileniškis ir ps. K. Nenortas ir s. M. Manomaitis ir Worcester, Mass. , s. v. 
v. si. A. Prapuolenis.

Įžengėme į 1963 metas. Šie me tai. mum s yra ypatingi, tai Jubiliejiniai metai, o taip pat Graikijoje įvyksta Pasaulio 
Skautų Jamboree, į kurią yra galimybės pasiųsti 10 skautų. Visi turime pasispausti ir Jubiliejinių metų proga daugiau 
atlikti kaip anksčiau. Skautiško albumo išleidimas nusitęsė1 kiek ilgiau dėl nuotraukų neprisiuntimo iš vietovių. Jo pa
ruošimo darbai eina prie pabaigos ir greitu laiku bus atiduotas spaustuvei ir prieš vasarą jau turėtų pasiekti visus rė
mėjus ir platintojus. Ta proga noriu padėkoti garbės prenumeratoriams, aukojusiems po $10.00 ir iš anksto užsisa
kiusiems albumą už $5. 00. Tai papildomas sąrašas asmenų, kurie dar nebuvo skelbti Skautų Aide.

Šie metai iš JF pareikalaus didelių išteklių. Vien pasiuntimas 10 skautų iš Vokietijos ir Anglijos su vadovu į 
Jamborę sudarys didelę išlaidų dalį. Juos reikės aprūpinti leidiniais kitomis kalbomis apie Lietuvą ir lietuvius skautus, 
o taip pat reikės atlikti daug kitų reprezentacinių žygių kitose vietose.

Mieli JF Įgaliotiniai, vadovai ir sesės-broliai skautai, Jubiliejinių Meta proga paremkite JF aktyviau finansiškai, 
o taip pat paaukokite kiek laiko, paprašydami ir kitų paramos. Tegul pagalba JF dar kartą parodo lietuvių vienybę 
Tautai svarbiuose reikaluose.

Budžiu !
s. P. Molis, 

JFS Vedėjas

PAPILDOMAS SKAUTIŠKO ALBUMO GARBĖS PREN. SĄRAŠAS:

1. V. Dubinskas, Dr. J. Šalna, s. B. Gurėnas, s. F. Kaunas, ps. V. Kasniūnas, A. Mileška, A. Rėklaitis, prof. J. Paltaro
kas - Chicago, Ill., prel. F. Juras - Lawrence, Mass., C. Bogušas - Waterbury, Conn., J. Liaukus - N. Y., s. V. Ja- 
kubaitis - Cleveland, Ohio, ALB Adelaidės Pyl. V-ba, Australija, ps. V. Abromaitis, K. Bileris - N. Y. , Elizabetho 
Skautų-čių Tėvų Komitetas - Elizabeth, N. J., Hartfordo Skautų-cių Tėviją Komitetas (Vokietijoje esantiems Vasario 16 
gimnazijos skautams), ps.V. Zdanys - Hartford, Conn. , s. v. v. si. V. Raskevičius - New Britain, Conn., V. Kubilius - 
Hyde Park, Mass., V. Gedmintas,' s. v. v. si. R. Marcinkevičius - Worcester, Mass.

IŠ ANKSTO UŽSISAKIUSIŲJŲ SKAUTIŠKĄ ALBUMĄ SĄRAŠAS:
kun. A. Pęrkumas 2 egz., V. Korsakas, Dr. J. Klovaitė, E. Korsakas, J. Stankus, ps. J. Menkeliūnas, inž. A. Stepulionis, 
A. S. de Martinez, J. Zavedzkas, V. Moigis, K. Jezerskas, D. Statkute, J. Staykute de Rosales, K. Balčiūnas, Dr. I. Trin- 
kūnaitė, Z. Tamošaitis, H. Gaverskas, V. Tamašauskas, J. Kukanauza, J. Bieliūnas ir F. Grosas - Venecuela; s. kun. 
P. Butkus, s. F. Osinaite, s. v. v. si. J. Rotcas, ps. A. Alčiauskas, s. B. Žalys, Australijos Rajonas s.V.Neverauskasž egz., 
s. Pacevičienė, J. Maželienė, s. v. v. si. P. Alkevičius, ps. Č.Dubinskas -Australija; Geležinio Vilko fantas 2 egz., J. Ki
birkštis, J. Piečaitis, V. Piečaitis,_A. Kličius, J. Lukoševičius, I. Gražytė, v. s. J. Bulota - Montreal, Canada; v. s. V. 
Kizlaitis, V. Stankauskas, v. si. P. Žygas, V. Puškorius, v. s. V. Šenbergas, s. Z. Dučmanas, v. si. S. Lazdinis, s. V. Ba
cevičius - Cleveland, Ohio; s. M. Rockuvienė, s. V. Černius, I. Kairys, s. O. Gešventas, A. Orentas, J. Lubinskas, B. Ka- 
sakaitis, Dr. Z. Rudaitis, L. Vakulis, K. Smolenskas, S. Velbasis, V. Šliupas, J. Liorentas, j. v. s. L. Knopfmileris,-J. 
Plikaitis - Chicago, Ill.; V. Skrinskas, L. Kalinauskas, VI. Rušas, K. Motasis, V. Sendžikas, dr. inž. A. Kulpavičius-To- 
ronto, Ont., Canada; V. Dabrila, E. Jurkėnas, s. v. v. si. K. Matonis, s. v. si. A. Norkevičius, s. P. Molis 2 egz., S. Bur
kus, v. s. A. Venclauskas - Worcester, Mass. ; J. Dragunevičius, s. V. Nenortas, j.s. I. Petniūnas - Hartford, Conn.; 
s. v. v. si. A. Šetikas, K. Siliūnas - New York, N. Y. ; ps. Č. Kiliulis, V. Rauktytė, v. s. F. Kirša - Boston, Mass., 
s. A. Plateris - Washington, D. C. , v. s. A. Matonis - Waterbury, Conn., J. K. Avižonis, Chapel Hill, N. Carolina, Dr. V. 
Tercijonas - Monroe, Conn., v. s. K. Kodatienė - Linden, Mich. , V. Bitenas - Elizabeth, N. J., A. Dalangauskas - New 
Britain, Conn. , J. Radžiūnas - Kenosha, Vise., B. V. Kozica - Downey, Ill., J. Kuprionis - Ruston, Lou. , dr. R. Sidrys - 
Streaton, III., dr. Vaitas - Dearborn, Mich. , P. Dalinis - Detroit, Mich., Verne Zava - Lockport, Ill., ps. S. Liaukus - 
Norwalk, Conn. , v. s. V. Bražėnas - Štamford, Conn. , J. Povilaitis - Omaha, Nebr.
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