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SVARBUS PRANEŠIMAS "SKAUTU AIDO" BENDRADARBIAMS

Kaip jau Jums spaudoje teko skaityti, nuo 1964 mt. sausio 1 d. "Skautų Aido" redagavimą perima 
v.s. Antanas Saulaitis. Labai prašau mieluosius bendradarbius būti ir toliau mūsų laikraščio uoliais tal
kininkais, kokiais Jūs buvote per visus septyneris mano redagavimo metus. Bendradarbiaukite straips
niais, nuotraukomis, kronikos žinutėmis, rašydami naujuoju redakcijos adresu:

A. Saulaitis,
Old Colonial Road,
Oakville, Conn., 06779

U.S.A.

Dėkoju Jums visiems už didelį įnašą mūsų spaudos puslapiams, tikėdamas, kad skaitytojai lauks 
Jūsų ir ateityje.

Jūsų v. s. Č. Senkevičius

Visiems mieliesiems "Sk.Aido" 
skaitytoj ams :

Malonu buvo turėti Jus 1963 metų didžiulėje "Sk. 
Aido" prenumeratorių šeimoje. Tikiu, kad ir 1964 metais 
vėl visi būsime kartu. Prenumeratos mokestis nepake
liamas.

Viena tik norėtųsi nuoširdžiai paprašyti: atnaujin
kite prenumeratą kaip galima greičiau. Tatai galima pa
daryti per vietos platintoją ar tiesiog per "SA" Admi
nistraciją.

Neturėtų likti užmiršti mūsų sesės - broliai Vak. Vo
kietijoj, Italijoj ir kitur. Užsakykime jiems "SA", kaip 
kalėdinę dovanėlę. Ypač "SA" laukia mūsų besimo
kantis jaunimas. Neseniai Administracija gavo visų Va
karų Vokietijoj esančių Vargo mokyklų adresus. Pada
rykime kalėdinį džiaugsmą ir mūsų mažiesiems !

Iš anksto lieku visiems labai dėkingas ir pilnas vil
ties.

Seses Vidą ir Nijolę Misiūnaitės 
ir brolius Sigitą ir Arūną, 

jų Tėveliui staigiai mirus, užjaučiame ir 
kartu liūdime.

"Neries" Tuntas, 
"Romuvos" Vietininkija, Omaha

Jūsų "Sk. Aido" Administratorius
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Naujasis LSB VS pavaduotojas s. J. Bružinskas perduoda Tauro tunto tuntininko pareigas s.A.Samušiui Nuotr. G. Peniko

ATSISVEIKINANT
Kur nėra pabaigos, nėra ir atsisveikinimo. Šita

me žemės gyvenime, koks bebūtų darbas, kaip jis 
bebūtų vertinamas paties dirbančio ar pašalies, kaip 
brangus ir mielas, kaip artimas ir savas — turi pra
džią ir pabaigą. Organizaciniame gyvenime pradžios 
ir pabaigos momentai pulsuoja reguliariais perio
dais vadovams kadencijų, pavargimo, pareigų pakei
timo priežastimis. Išeinant vieniems, ateina kiti, au
ga, bręsta, stiprėja jaunosios gretos, ateinančios neš
ti toliau vadovavimo darbą, stiprios, pilnos veiklaus 
entuziazmo, darbščios, naujomis idėjomis, sumany
mais, drąsios ir nekompromisingos. Kol stipriai sau
gojami skautybės idealai, pagrindiniai Sąjungos prin
cipai, kol Sąjunga vedama šūkio ir Įstatų griežtuo
se rėmuose, reikalaujant jų vykdymo be išimties iš 
visų organizacijos narių — nauji metodai, keliai ir 
būdai sėkmingesniam tikslo pasiekimui gali būti tik 
sveikintini, kaip progresyvūs gyvenimo ženklai.

Turime jau išrinktą naują Lietuvių Skautų Sąjun
gos vadovybę ateinantiems trejiems metams. Suta
pimas pasidarė, kad su šiais periodiniais įvykiais šį 
kartą keičiasi ir Jūsų laikraščio “Skautų Aido” va
dovybė — vyr. redaktorius pasitraukia iš pareigų, 
jas užleisdamas LSS Tarybos Pirmijos paskirtam 
naujam vyr. redaktoriui v. s. A. Saulaičiui, redaga
vusiam “Skautų Aidą” Nepr. Lietuvoje. Ryšium su 
šiuo pasitvarkymu “Skautų Aido” spausdinimas po 
trylikos metų darbo Toronte perkeliamas į Putnamą, 
į Nekalto Marijos Prasidėjimo seselių spaustuvę.

Atsisveikinti ir brolišką sudie pasakyti šiandien 
tenka vyr. redaktoriui, redagavusiam laikraštį pas
kutiniuosius septynerius metus, ir lietuvių spaustuvei 
“Time Press”, spausdinusiai “Skautų Aidą” visus 
trylika metų.

Yra pagrindo džiaugtis, kad “Skautų Aidas” grą
žinamas į patyrusio redaktoriaus rankas ir į spaus-

BUDĖKIME dar ryžtingiau, kai Pirmoji Kalėdų Naktis tau jėgų suteikia, 
kai Naujų Metų slenkstis tau išmintį apie amžinybę skelbia.

BUDĖKIME, džiaugdamiesi ir laimės tikėdamiesi, džiaugsmą kitiems neš
dami, našlaičių vargą mažindami, šviesdamiesi ir šviesdami.

BUDĖKIME, kai tėvynė pavojuje, kai tauta kiekvieno savo nario ištiki
mybės įnašą, kaip gražiausią dovaną priima.

BUDIME, Jus visus sveikindami atėjusių švenčių proga.
“Skautų Aido” redakcija ir administracija
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Dvi naujos paskautininkės po įžodžio: ps. A.Dabrilienė iš Bostono 
ir ps. Paulauskienė iš Providence. Nuotr. R. Bričkaus

tuvę, kuri su dideliu idealizmu dirba lietuviškajai 
spaudai ir kuri tam darbui bus dar ilgą laiką pasto
vi ir nepamainoma.

Šio persitvarkymo proga, išleidžiant “Skautų Ai
dą” iš Toronto, didelę pagarbą ir padėką reiškiame 
pirmajam Toronte “Skautų Aido” vyr, redaktoriui 
prof. v. s. Stepui Kairiui, su dideliu pasišventimu re
dagavusiam laikraštį pirmuosius seseris metus, “Time 
Press” spaustuvei, spausdinusiai laikrašti savikaina, 
administratoriams s. v. v. si. A. Pundzevičiui, s. J. 
Pažėrai, v. si. V. Macui, s. Vi. Rušui ir ypač pasku
tiniajam — s. L. Eimantui, ekspeditoriams ps. V. Sen- 
džikui, v. vi. M. Empakeriui, A. Valeškai, v. si. J. Da- 
naičiui ir išskirtinai dideli darbą atlikusiam s. v. v.sl. 
J. Karasiejui; Seserijos redaktorei v. s. O. Gailiūnai- 
tei, Brolijos redaktoriui jūr. v. s. Stundžiai, meninių 
darbų talkininkams ps. dail. V. Bričkui, dail. T. Va
liui, dail. A. Mulioliui, dail. J. Špokevičiui, s. v. v. si. 
V. Girniui; atskirų skyrių redaktoriams v. s. V. Bra
žėnui, s. V. Tamulaičiui, J. Strazdui, ps. R. Pakal
niui, s. v. v. si. J. Gliaudžiui, jr. s. A. Dundzilai, s. 
dr. T. Remeikiui, t. n. D. Klimaitei - Dundzilienei, 
s. M. Vasiliauskienei, s. v. v. si. A. Eimantui, s. v. v. 
si. A. Mučinskui, s. Pr. Pakalniškiui, s. O. Gešventui; 
nenuilstamiems bendradarbiams, bendradarbiavu
siems rašiniais, žiniomis ir nuotraukomis v. s. G. Juš- 
kėnui, s. VI. Bacevičiui, St. Dabkui, jūr. v. s. L. 
Knopfmileriui, R. Mieželiui, ps. V. Čepaitei - Miški
niui, v. s., dr. V. Čepui, kun. A. Sušinskui, M. Lek- 
niūtei, v. s. P. Jurgėlai, s. A. Banioniui, N. Butkienei, 
v. s. L. Čepienei, kun. L. Musteikiui, v. s. V. Kiz- 
laičiui, s. D. Keršienei, ps. A. Saulaičiui, jr., A. Taut
kui, Vienišam Vanagui, v. s. K. Kodatienei, v. s. kun. 
J. Vaišniui, S.J., v. s. A. Matoniui, v. s. O. Zailskie- 
nei, jūr. s. Br. Juodeliui, J. Narūnei, s. J. Jankutei - 
Užubalienei, V. Gudeliui, L. Kančauskui, v. s. A. 
Krausui, s. V. Mantautui, s. A. Venclauskui, s. v. v. 
si. R. Cibui -Cibulskiui, Z. Koronkevičiui, A. Gysui, 
v. s. St. Jakštui, S. Kauneliui, s. P. Moliui, A. Ber
notui, v. s. J. Bulotai, s. M. Kižienei, s. kun. St. Kul- 
biui, S.J. ir kitiems daugiau ar mažiau prisidėju- 
siems prie laikraščio tobulėjimo straipsniais, nuo
traukomis, patarimais, kritikomis.

Toronte čia darėme viską, ką galėjome, kad “Skau
tų Aidas” augtų ir stiprėtų, kad būtų įdomus įvai- 
riaamžiams, skirtingų profesijų, išsilavinimo, pažiū
rų skaitytojams, labai plačios apimties ir margumo 
mozaikai. Dažnai jautėme, kad mūsų pastangos ne
gali visų patenkinti, kad konkurencijos su techniš
kai puikia spalvota anglų kalba leidžiama spauda 
niekada neatlaikysime, sielojomės, kaip patraukti lie- 
tuviškan skaityman mažamečius, dažnai nusivilda
mi savo darbu ėjome netikri dėl rytojaus, kartais 
pažadinti vilties jėgų atrasdavome meilėje spausdin
tam lietuviškam žodžiui, pasiryždavome tesėti įsipa
reigojimus be kompromisų su kritiška būsena, be še
šėlio, metamo pašalies abuojumo, be svarstymo apie 
asmeninius nusiteikimus.

Tardami skautišką sudie, šiandien širdingiausiai 
linkime ateities dienų “Skautų Aido” vairuotojams 
ir bendradarbiams ištvermės ir kūrybiškumo mūsų 
mielą laikraštį padaryti dar įdomesniu, patraukles
niu jaunam skaitytojui, įdomiu kiekvienam skautui 
ir vadovui, reikalingu lietuviškam jaunimui, naudin
gu išeivijos lietuviškam gyvenimui.

Idealui tarnauti lieka mūsų tikslas. Gairės yra aiš
kios ir šviesios.

Tebūnie leista man pakartoti čia “Skautų Aido” 
40 metų sukaktuviniame minėjime tarti žodžiai:

“Kai keisis žmonės ir vardai, 
tebūna kelrodžiai tie patys.”

Ne žmogus, ne vardas, bet idėja, darbas ir tikslai 
tešviečia visiems žaliosios Rūtos ir baltos Lelijos žy
gyje į žmogiškosios laimės suradimą.

Budime!
v. s. C. Senkevičius 

“Skautų Aido” vyr. redaktorius

Būk linksmas kaip upelis, kuris ir tarp uolų 
džiaugsmingai čiurlena.

Z. M. Varsi

Naujasis Bostono Žalgirio tunto tuntininkas ps. Č. Kiliulis ir jo 
pavaduotojas ps. V. Dambrauskas Nuotr. R. Bričkaus
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Xl-jq JAMBORĘ PRISIMINUS
v. si. Br. čepulevičius, Vokietija

Lietuviai skautai XI Pas.Jamboree prie savo parodėlės pasiruošę pasirodymui. Sėdi iš kairės: S. Gujėnas, P.Vėgneris, A. Vitkus ir 
akordeonistas A. Stanikas. Nuotr. Br.Čepulevičiaus.

Vienuoliktas skautų sąskrydis, Įvykęs garsiuose 
Maratono laukuose, pasibaigė — jis tapo kaip ir pats 
Maratono mūšis prieš 2453 metus istoriniu faktu. 
Graikai tąsyk iškovojo savo tautai laisvę, grumda
miesi su persais ginklo jėga — enikisame — laimėjo
me, atbėgęs pasiuntinys į Atėnus pranešė išgąsdin
tai graikų tautai; enikisame skelbiu ir aš išblaškytai 
lietuvių skautijai. Mūšio mes dar nelaimėjome, ta
čiau drąsiai galiu pasakyti, kad nugalėjome, nugalė
jome savo apsukrumu, o kai kur ir net vietoje panau
dota užsispyrimo jėga čia mums, egzilų skautams, 
daromas kliūtis, kurios daugiausia turėjo grynai po
litinius užkulisius.

Taip kaip ir prieš 2000 metų antru kartu bėgo iš 
Maratono lauko pasiuntiniai su fakelais rankose i 
Atėnus pranešti karaliui — visam pasauliui, kad XI-ta 
Jamborė prasidėjo.

Šis didžiulis palapinių miestas, susidedąs iš 94 
valstybių suvažiavusių jaunuolių, įrodė pasauliui — 
politikos vyrams, kad yra įmanomas taikingas tarpu
savio sugyvenimas skirtingų rasių, nevienodų tautų 
tarpe net ir tarpusavy kovojant, tačiau kaunantis ne 
ginklo jėga, bet grynai kultūrinėmis priemonėmis 
dėl geresnio savo tautos reprezentavimo.

Šituos XI-tos Jamborės sušauktus iš įvairių pasau
lio šalių jaunuolius, skirtingus rasėm, kalbom, pa

žiūrom bei išsilavinimu, jungė tampriu ryšiu ta kil
ni B. P. idėja į vieną didžiulę šeimą. Džiunglių gy
ventojas tapo civilizuotam baltukui geriausiu drau
gu — jie visi vienas iš kito mokėsi, vienas kitą mo
kė, papildė ar tai Talent-O-ramose, arenos didžiu
liuose pasirodymuose, sporto varžybose, vakarais 
prie bendrų ar pavienių laužų — asmeniniu pokal
biu. Gudrių akių japonas, paslaptingas kinietis, in
das ar tai australietis kvietė apsukrų lietuvį, arabą, 
amerikietį į savo pietus, suruoštus laužus, kultūri
nius pobūvius. Ir taip kaip niekur užsimegzdavo jų 
tarpe karštos kalbos, įdomios diskusijos, liečiančios 
šias tautas, jų istoriją, papročius, skautavimą. To
kiais atvejais ir mums, lietuviam skautams susidary
davo nepaprastai geros sąlygos išgarsinti mūsų var
dą, padėti nušviesti dabartinę būtį. Ir nereikia pas
kui stebėtis sulauktais gerais vaisiais, kai pastovyk- 
lių vadai net nustebę teiravosi bei konstatavo, kad 
visi jų skautai tik apie egzilus kalba ir net dar pra
šus renka protesto ženklan, kad neleidžia jų pasto- 
vyklėse savų tautinių vėliavų kelti. Reikia tiesiog 
mums lietuviams didžiuotis ir kartu džiaugtis, turint 
svetimtaučių tarpe, kaip antai šveicarų vaduose, net 
tokių gerų draugų, kurie viešai visiems teigė: “Jei
gu lietuviams neleis tautinės vėliavos kelti, mes savo 
irgi nekelsime.” Skautų vyriausybė, pajutusi tokią
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reakciją, atrodo, neoficialiai pakeitė savo nusistaty
mą, ir mūsų trispalvė aukštai iškelta ant atsivežto 
iš Vokietijos metalinio stiebo plevėsavo nuo pat pir
mosios iki paskutinės dienos mūsų pastovyklėje! Už 
tai atitenka taip pat didelė padėka vokiečių BDP 
skautams, kurie mums ne tik čia, Vokietijoje, rodo 
daug simpatijos, suprasdami mūsų padėti, bet taip 
pat ir šioje Jamborėj už mūsų teises aktyviai kovojo, 
susilaukdami net priekaištų iš skautų vyriausybės, 
girdi, jie, vokiečiai, mums per daug simpatizuoją. 
Mes i XI-tą Jamborę tik vokiečių kontingento dėka 
galėjome vykti ir stovyklavome jų mums, egzilams, 
specialiai paskirtoje pastovyklėj. Ar tai vėl nedidvy- 
riškas tos mažos neutralios tautos žygis: šveicarų vy
čių būrys, nepaisydamas griežtų perspėjimų skautų 
vyriausybės, pasiėmė mūsų Įduotą jiems lietuvišką 
trispalvę, nešė pro graikų karalių, kuris kaip ir ki
toms tautų vėliavoms atidavė pagarbą, pro rusų bei 
kitų tautų ambasadų atstovus, parado metu. Lygiai 
taip pat būtų laikę garbe nešti mūsų trispalvę Lich- 
teino Princas, vokiečių vyčiai ir kitos tautos. Didžio
jo parado metu mūsų bei ukrainiečių vėliavos ple
vėsavo nuleistos ant pusės stiebo protesto ženklan; 
negalėdami dalyvauti tautų didžiajame parade kaip 
pilnateisiai Lietuvos atstovai, visai nedalyvavome 
(kokia prasmė eiti paskui vokišką vėliavą vokiškoje 
uniformoje) ir tuo atkreipėme dar didesnį dėmesį, 
užtarimą kitų tautų tarpe. Tautų parade nedalyva
vome, tačiau lietuvių skautija buvo atstovaujama pil
noje lietuviškoje uniformoje XI-tos Jamborės lietu
vių reprezentacinio vieneto vadovo ps. V. Lenerto 
bei šveicarų vyčių nešamos mūsų trispalvės. Stato
mos kliūtys vėl buvo gudriai aplenktos. Nežinia dėl 
ko Pasaulio skautų komitetas buvo gan nepalankus 
mums, egzilams, — be mūsų čia dar buvo tik ukrai
niečiai — palyginus su turėtomis pretenzijomis Jubi
liejinėj Jamborėj Anglijoj, kurioje teko taip pat re
prezentuoti Lietuvą. Priešingai jaunieji vadai supras
davo mūsų padėtį ir mums, egzilams, padėdavo, kur 
tik galėdami.

Mūsų skautijos nusiųstas į Graikiją dešimtukas 
(iš viso buvome su vyr. s. E. Vilku bei ps. Br. Zin- 
kum dvylika) tikrai labai gerai atliko jam patikėtą 
uždavinį pilna ta žodžio prasme. Nors mūsų būta 
labai mažai, tačiau mūsų būta visur. Nepaprastas 
veržlumas pasirodė mūsų skautų tarpe, noras kuo 
geriausiai reprezentuoti Lietuvą, mūsų skautiją. Tai 
matėsi jau nuo pat šiai Jamborei pasiruošimo pirmo
sios dienos, stovyklaujant Vokietijoje suruoštoj jub. 
stovykloj, iki paskutinės išsiskirstymo minutės.

Maratono laukas tikrai mums atvykus buvo visiš
kai tuščias, išskyrus palapines, vėliavų bei skautų 
gausybes, taip pat vėją, stiprų vėją, kuris čia pūtė 
visą laiką. Planavome visokiais būdais, kad galėtu
mėm iš nieko šį tą padaryti — lietuvių skautas tikrai 
moka prisitaikyti prie esamų aplinkybių — ir padarė
me. Nors ir prie didžiausio mums neįprasto karščio, 
Graikijos saulė kepino ištisas dienas 56°-58°C stip
rumu, pavertėme suburtomis jėgomis iš tuščio, ne
lygaus, aštriom žolėm apaugusio ploto, kuklų lietu
višką, šiltą bei jaukų kampelį. Išaugo gražūs vartai, 
lietuviškas tautinis kryžius, aukuras, atkreipęs visų 
dėmesį, graži ir kartu labai gausi eksponatais paro
dėlė, pritraukusi tiek daug svečių, o vidury stovyk
los kokių 5 metrų dydžio švietė iš tolo lietuviška

Toronto "Romuvos" stovyklavietės Fondo pirmininkas v. si. G.Sta- 
nionis Lapkričio 1 d. proga pakeltas į paskautininkio laipsnį. 
Nuotraukoje buvęs LSB VS v. s. St. Kairys užriša kaklaraištį naujam 
skautininkui. Nuotr. St.Dabkaus.

skautų lelija, sudėta it mozaika iš mažų, baltų jūros 
akmenukų ant žemės. Svetimieji net pastebėjo — 
žiūrėkit lietuviai net akmenis iš namų atsivežė — 
taip čia nieko nebuvo. Visa stovykla buvo aptverta 
bambuko tvorele. Kas po to vyko sunku net ir ap
rašyti — straipsnis būtų tikrai ilgas, tačiau nors pra
bėgomis norisi šį tą aprašyti. Sutvarkę savo pasto- 
vyklę kuo geriausiai, apsivilkę tautiniais bei liet, 
skautiškomis uniformomis, tuoj užmezgėm artimus 
santykius su kaimynais. Visą laiką, o ypač atidarymo 
dieną masėmis lankė graikai Jamborę, taip pat mū
sų stovyklą. Tiesiog kartais net reikėdavo stebėtis ge
ru graikų žinojimu apie Lietuvą — visi buvo apdo
vanoti informacine propagandine spauda apie Lie
tuvą, jos istoriją bei skautų gyvenimą. Nesykį rei
kėdavo sušokti svečiams Oželį bei padainuoti mūsų 
dainų. Ir stebėjosi lankytojas mūsų parodos gausu
mu, įvairumu, daug kas net nupirkti juostų bei kry
žiukų norėjo, džiaugėsi jiems pašoktu šokiu, dėkojo 
už dainas ir klausinėjo apie aukuro bei pakrypusio 
kryžiaus reikšmę. Atėjus vakarui, reprezentavimo 
darbas vykdavo toliau prie bendrų laužų, ar savo 
stovykloj susėdus prie degančio aukuro. Ir taip die
na iš dienos. Nepaprastai išgarsinome Lietuvos var
dą Talent-O-ramų metu. Talent-O-ramos tai atskirų 
tautų pasirodymai, prisistatymai savo gabumais sve
čiams bei skautams. į tokius parengimus prisirink
davo, sueidavo reporterai, televizijų programų ren
gėjai, aukšti svečiai. Sušokus keletą kartų svečiams 
Oželį bei padainavus keletą lietuviškų dainų, nega
lėjome atsikratyti nuo reporterių bei televizijų prog
ramų rengėjų, pavienių skautų bei žmonių.Mūsų 
šokiai buvo filmuojami net keturių valstybių televi
zijų. Jautėmės it filmų žvaigždės, nes tiek daug sy
kių reikėjo filmuotis, fotografuotis bei autogramas 
rašyti. Aišku, tai viską su mielu noru atlikdavome, 
nes pagaliau juk tam ir atvykome. Mūsų, ukrainie-
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Antrosios kartos skautininke ps.Dalia Skrinskaitė, Lapkričio 1 d. 
proga pakelta į paskautininkės laipsnį. Tai v. s. V. Skrinsko, Ka
nados rajono vadeivos, duktė, veikli skaučių vadovė.

Nuotr. St.Dabkaus

giau šalia kitų 93 tautų vėliavų. Niekuomet nepails- 
kime, nepagailėkime tokiam reikalui, idėjai aukų — 
tokie suvažiavimai, kiek teko patirti, atneša nepa
prastai ir dar sykį nepaprastai daug visokeriopos 
naudos. Tai supranta lietuvis, tai supranta taip pat 
ir kitos tautos: ukrainiečiai, pavyzdžiui, šiam reika
lui suaukojo net 70.000 DM! Šachas Saud net kelio
nę bei kišenpinigius davė kiekvienam savo valstybės 
skautui. Į šiuos suvažiavimus užtat ir siunčia valsty
bės tik pačius rinktinius skautus — įgudusius vilkus, 
nes tik tokie gali tokioje masėje šį tą atsiekti, prasi
skverbti; tai ypač turėtų turėtų būti aišku mums, lie
tuviams, nes mūsų visad būna siunčiamas labai ma
žas skaičius. Jamborė nėra kokia nors paprasta iš
kyla, kurioje galima daugiau praktikos įgyti ar tik 
pastovyklauti — praktiką reikia jau turėti, vykstant 
į tokį suvažiavimą. Jamborė yra rimtas, suprastas, 
laiku ir vietoj savo tautos reprezentavimas pilna ta 
žodžio prasme. Klysta, jei kas galvoja, kad skautai 
tai tik vaikų organizacija. Jamborėje mes matėme 
skautų uniformomis princų ir karalių. Mes žinome, 
kad skautybė yra gerų piliečių mokykla ir kad iš 
skautų eilių išauga busimieji tautų vadai.

čių bei austrų šokiai buvo išrinkti kaip patys geriau
si ir, reikalui esant, turėjome juos sušokti princui 
lankantis Talent-O-ramoje. Pasirodėme svečiams, 
skautams ne tik kaip geri šokėjai, bet taip pat kaip 
geri, labai geri sportininkai — kiekvieną nugalėjom 
krepšiny, sėkmingai kovodami arenoj dėl pirmosios 
vietos medalio. Ir taip diena iš dienos garsėjo Lie
tuvos vardas sporto varžybose, Talent-O-ramų pa
sirodymuose, laužų metu, dalinant informacinę spau
dą, einant per visas pastovykles iš eilės. Ir vėl kiek 
daug gerų draugų, brangių mums bičiulių įgyta, ku
rie toliau liudys, parvykę į namus, Lietuvos norą 
gyventi laisvėj — nepriklausomybėj, norą būti vėl 
priimtai į pasaulio skautų šeimą pilnateisiais nariais.

Tikrai dirbome, aukojomės Lietuvai iš širdies; ir 
net sunku pramatyti kokia didelė nauda ateičiai. 
Nevisuomet buvo jau taip lengva reprezentuoti ge
rai — nesykį ir prakaito nevieną lašą išspaudė karš
ta Graikijos saulė. Tačiau šalia reprezentacijos tu
rėjome taip pat nemaža malonumų: jūra, karštas, 
smulkus it Lietuvos kopų smėlis, saulė — visi kąip 
negrai rudi, patenkinti.

Teko būti beveik visose Vakarų Europos valsty
bėse, tačiau Graikija turistui visiškai skirtingas pa
saulis, skirtingai paslaptingas paviršium, klimatu, 
gyvenimo būdu — jautiesi tikrai kaip užsieny, kita
me krašte. Ištikro tai buvo pirma šalis, palikusi ma
ny tiek daug įspūdžių, visad gyvų vaizdų. Kraštas la
bai vargingas, tačiau sostinė turtinga viskuo. Auto
busais bei laivu raižėm Graikiją kuo ne savaitę. Ko
kia galinga istorinė praeitis šio krašto, teikianti net 
ir šių dienų graikui pasididžiavimą — ne vieną turis
tą nustebina!

Reprezentacinės skilties vardu tariu nuoširdžią 
brolišką padėką vėl tai tauriai, reikalą suprantančiai, 
lietuvio širdžiai, aukojusiai Jamborės Fondui. Mes 
gerai žinome, kad tik aukotojų dėka ir šioje Xl-toje 
Jamborėj plevėsavo Lietuvos trispalvė niekuo neblo- 

Seniai mes jau laukiam šventosios Nakties, 
Kai žemėje himnai dangaus pasilies; 
Mes eisim, kur žvaigždė išganymo ves, 
Palikę užčiauptas tamsiąsias gelmes.

J. Vaičiūnienė

Iš Toronto skautoramos. "Arabės" pasiruošusios pasirodymui.
Nuotr. St.Dabkaus
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SKYRIŲ TVARKO PS. R. PAKALNIS, 20 OAK LEAF DR., WATERBURY 8, CONN.

PASIKALBĖJIMAI APIE PAŠTO ŽENKLUS

21. Atvirkščioj pusėj perspausdinti pašto ženklai
Yra ir tokių pašto ženklų, kurie vienoj pusėj turi 

įprastą paveiksliuką, gi kitoj — kokį nors įmuštą nu
merį ar atspausdintą trumpą tekstelį. Šie numeriai 
ar tekstai užspausdinami ant popierio dar prieš už
dedant ant jo klijus, kitaip jie nusiplautų kartu su 
klijais.

Ispanija 1900-1930 metų laikotarpyje beveik visus 
savo išleidžiamus pašto ženklus atvirkščioje pusėje 
sužymėdavo kontrolės numeriais, reiškia kiekvienas 
pašto ženklas turėjo vis kitokį numerį. Numeriai bu
vo atspausdinti įvairiomis spalvomis. Tie patys paš
to ženklai, perspausdinti naujais vardais, buvo var
tojami ir įvairiose ispanų kolonijose. Vakarų Vokie
tija ir dabar išleidžia pašto ženklų, kurių atvirkščioj 
pusėj kartais galima rasti numerį. Tokie pašto ženk
lai yra iš juostų, parduodamų automatuose (kas 
penktas ženklas turi numerį).

Portugalija 1895 m. išleido ženklų seriją, kuria pa
minima Šv. Antano Paduviečio 700 metų sukaktis. 
Visi šie ženklai turi užspausdintą lotynų kalba trum
pą maldelę į Šv. Antaną.

Rusija Phmo Pasaulinio Karo metu, 1915-1918 m., 
buvo išleidusi kelis žemesnių verčių pašto ženklus, 
spausdintus ant storesnio popierio, atvirkščioje pu
sėje perspausdintus tam tikrais tekstais, kuriuose 
sakoma, kad šitokius pašto ženklus galima vartoti 
ir mokėjimams smulkių pinigų vietoje. Mat, tada Ru
sijoje buvo smulkių monetų trūkumas. Žinoma, kar
tą prilipdytas ant laiško ir nuvertintas toks pašto 
ženklas jau nustoja savo mokamosios vertės.

Montenegro (Juodkalnija) 1943 m., italų okupa
cijos metu, išleido 10 pašto ženklų seriją, kurių kito
je pusėje randame įvairių vysk. Petro Niegoš patrio
tinių išsireiškimų iš jo poezijos.

Yra ir daugiau įvairių perspausdinimų atvirkščioj 
pusėj.

22. Klaidos
Klaidų, paklaidų, klaidingų perspausdinimų gali 

būti begalės, įvairių įvairiausių, kurių visų čia ne
įmanoma suminėti. Pirmiausia, pačios klišės, nuo ku
rių spausdinami pašto ženklų lapai, gali turėti įvai
rių trūkumų: kartais būna vieno kurio ženklo klišė 
įtrūkusi, nutrupėjusi ar suskilusi raidė, į vienos ver
tės klišę įmontuotas kitos vertės pašto ženklas, ir pa
našiai.

Atvirkščioj pusėj perspaus
dinti pašto ženklai, var
toti kaip pinigai (Rusija 
1916 mt.)

Toliau, jau kartą vienoje pusėje spausdintas paš
to ženklų lapas gali patekti į spausdinimo mašiną 
antrą kartą ta pačia arba atvirkščia puse, tuomet 
gausime dvigubai spausdintą paveiksliuką arba paš
to ženklą, spausdintą ant abiejų pusių. Ypatingai 
dažnai tokios klaidos pasitaiko tada, kai pašto ženk
lai esti spausdinaami dviem ar daugiau spalvų: 
spausdinimo metu lapas gali į mašiną patekti ne tuo 
galu ir tuomet gausime dalį paveikslo apverstą aukš
tyn kojom. Žinoma, visi atspausdinti pašto ženklų 
lapai yra tikrinami tam tikrų inspektorių, kurie klai
dingai atspausdintus lapus išima ir sunaikina, tačiau

Vengrijos pašto ženklas, 
apverstai perspausdintas 
(Jugoslavijos laida Kroa
tijai 1918 mt.)

pasitaiko, kad per neapdairumą prasmunka koks 
klaidingai atspausdintas lapas ir patenka į piliečių 
rankas. Kadangi tokių klaidingai atspausdintų ženk
lų būna labai mažai, jų kainos kartais būna pasakiš
kai aukštos. Pavyzdžiui, Kanada 1959 m. išleido 
pašto ženklus paminėjimui Šv. Lauryno upės kanalo 
atidarymo, kurių pora lapų pateko apyvarton su ap
versta centrine piešinio dalimi. Dabar toks klaidin
gas pašto ženklas Scott’o kataloge įvertintas 2500 
dol. !

Antra, labai dažnai padaroma klaida, kai jau kartą 
atspausdinti pašto ženklu lapai būna perspausdina
mi dar sykį. Tuomet pasitaiko, kad iškrinta ar nu- 
trupa atskiros raidės ar jų dalys, kaikurios raidės ar 
skaitmenys esti apversti aukštyn kojom, įmontuoja
mos ne tos raidės ar skaitmenys, lapai perspausdina
mi aukštyn kojom arba atvirkščioj pusėj, ir t.t. Pvz., 
1922 m. perspausdinant Lietuvos 75 skatikų pašto 
ženklus naujom vertėm, vietoj žodžio AUKSINAI 
ant kaikuriu pašto ženklų yra išėję klaidingai už- 
spausdinti žodžiai: AUKSIKAI ar AUKSINA.

Ant. Bernotas

Žmonės padirba netikrus pinigus, pinigai pa
dirba netikrus žmones.

Anonimas
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PRANEŠIMAI
• Visiems sk. vyčiams Vyčių 

Skyrius linki linksmų Šventų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

® Los Angeles “Daumanto” 
sk. vyčių būrelis vasario mėnesį 
pradės intensyvius vyčiavimo 
kursus naujam vyčių kandidatų 
būreliui. Kursai tęsis šešias sa
vaites.

• Manfredas Prišmantas buvo 
perrinktas antram terminui va
dovauti “Daumanto” sk. vyčių 
būreliui.

• Vyčių Skyrius siūlo visiems 
sk. vyčiams atnaujinti Skautų 
Aido 1964 metų prenumeratą. 
Taipgi, Skyrius siūlo visiems už
siprenumeruoti: World Scouting 
Bulletin, Commonwealth Build
ing, 77 Metcalfe St., Ottawa 4, 
Canada. Šis leidinys yra siunčia
mas nemokamai. Ir, The Inter
national Panther, 1700 Benton 
Ave., Philadelphia 15, Penna., 
USA. Prenumerata — $1.00 me
tams.

Vasaros vyčiavimas ...

SUSTOKIM Į BŪRĮ!
Sustokim į būrį glaudžiai, skautai - vyčiai, 
Į darbą mus šaukia žalia vėliava.
Teskamba plačiai po didingą pasaulį
Ir mūsų darbai ir daina.
Mes Dievui, Tėvynei ir artimui savo 
Tarnauti paskyrėme mūsų jėgas, 
Tad skleiskime gėrį, naikinkime blogį 
Ir vargstantiems tieski m rankas.
Ateis, juk ateis tas palaimintas laikas, 
Kad mūsų tėvynė pakils vėl laisva. 
Tad jai mes tarnaukim, save jai aukokim, 
Tai žygis, kančia ir daina.

v. s. Adolfas Venclauskas
1960 metai.

# #
Mes esame tas, ką patys iš savęs padarome.

D. Borkowski 
žodžiai —- tai sėkla, iš kurios auga amžini daik

tai: dėl to jie reikia atsargiai sėti.
R. Striupas

Žiemos vyčiavimas .. •

.1, -vvčiu būrelis Nuotraukoje Daumanto sk- i

Los-Angeles, Calif.
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JORUSKMTM
JŪRŲ SKAUTŲ VADO PAREIGOS-)

B. VAŠKELIS

Jūros skautų veikla dauguma yra susijusi su vandeniu 
ir todėl reikalaujama iš vado specialaus žinojimo ir pa
tirties. Čia susiduriama su pavojais gyvybei ir turtui, 
su didesne atsakomybe ir rizika, negu kitose skautų ša
kose. Todėl yra perimta daug iš laivyne naudojamų nuo
statų bei tradicijų ir, jas modifikavus, pritaikyta jūros 
skautų veikimui, nes vanduo, plaukiojantieji pastatai, 
pavojai ir uždaviniai turi daug bendro tarp tų dviejų 
organizacijų. Tačiau tarp laivyno ir jūros skautų, tarp 
jūrininko ir jūros skauto yra taip pat dideli skirtumai. 
Laivynas yra karinė bei prekybinė, o jūros skautai auk
lėjimo organizacija. Jūrininkai yra suaugę individai, o 
jūros skautai —■ bebręstą, gyvenimui besiruošią jau
nuoliai. Pirmuosius riša Į organizaciją vienoki ar kitokį 
įsipareigojimai — sutartys, būtinoji karinė prievolė, o 
antruosius jungia tik savanoriškas apsisprendimas be 
apibrėžto laiko išbūti organizacijoje.

Praktikoje atsiranda sunkumų tinkamai pritaikyti lai
vyne praktikuojančią drausmę bei tradicijas tikslais ir 
sudėtimi skirtingai organizacijai. Reikalinga ieškoti bū
dų kompromisiniu keliu, kad būtų produktingiausiai iš
naudotas laikas, siekiant pozityvių rezultatų patyrimo ir 
žinių atveju ir apsaugoti nariai nuo įvairių pavojų, susi- 
jusiųjų su vandens sportu. Pvz., beatodairiškas griežtas 
laivyno reguliaminų įvedimas ir jų vykdymas atsiliepia 
neigiamai į narių moralę, į bendrą veiklą ir tuo pačiu į 
vieneto organizaciją. Tačiau nesant tinkamos drausmės 
ir nuostatų, ar jų nesilaikymas priveda ne tik prie fata
liškų katastrofų gyvybės ir sveikatos atžvilgiu, bet taip 
pat prie neproduktingai laiko ir pastangų eikvojimo. 
Todėl jūros skautų vadovybės, tikriau laivo, valties vado 
pareigos yra sudėtingos ir reikalauja iš jų ne tik jūros 
skautų nuostatų žinojimo ir vandens sporte patyrimo, bet 
tinkamo pačių narių ir jūros skautų užduočių pažinimo 
ir įvertinimo. '

Pirmąja būtinybe reikia laikyti narių ir jų problemų 
pažinimą, t.y., asmeniškąją nario pusę: kokie yra jo sie
kimai, kokios problemos bei klausimai kelia jam susi
rūpinimą, ko jis siekia, ką svajoja ir pan. Jūros skautų 
eiles sudaro dauguma gimnazistiško amžiaus jaunuoliai. 
Šis brendimo laikotarpis yra vienas iš audringiausių, 
pasireiškiąs aktyvumu, keistenybėmis elgesyje bei dar
buose, bet pilnas ieškojimų, svajonių ir gerų norų, žiū
rint iš jaunuolio padėties, tai nėra laimingas, nerūpes
tingas laikotarpis, kaip kai kurie suaugusieji interpre
tuoja. Jis labai jautriai pergyvena savo buvimą nei su
augusių, nei vaikų, t.y., nepriklausymą nei prie vienų, 
nei prie kitų. Tai rodo jo noras ir pastangos kur nors 
priklausyti, kuo nors būti ir ką nors dirbti, nors ir vi
siškai neprasmingą darbą: jis stoja į bendraminčių gru-

*) Šiuo straipsniu nenagrinėjama jūros skautų vado 
skautiškųjų pareigų.

peš, nes tuo priklausymu jis lengviau išsprendžia fizines, 
jausmines ir intelektualines brendimo problemas. Jis 
stoja į jūros skautus, o ne į kokią gatvės grupę, vedinas 
ne kokios idėjos ar ieškojimo gyvenimo prasmės, bet tai 
daro grynai iš savo asmeniškų, savanaudiškų išskaičia
vimų. Čia jis randa malonumą ir pasitikėjimą nekasdie
niškose užduotyse ir jųjų atlikime. Jį vilioja nuotykiai, 
su vandens sportu susijęs nuolatinis pavojus ir rizika; 
kas iššaukia norą nugalėti, apvaldyti, būti padėties vieš
pačiu, laikant rankoje vairą, šotą, irklą ir t.t. Jam orga
nizacija yra tik priemonė jo asmeniškų tikslų bei sva
jonių atsiekimui.

Tačiau kiekvienas vadas turi žinoti, kad jūros skautų 
tikslas apima daugiau negu asmeniškų norų patenkini
mą. Juk tą nario pasitenkinimą, gaunamą jūros skautų 
veikloje, stengiamasi taip išnaudoti, kad per sistematingą, 
protingą ir budrų vadovavimą padėtų augti geru pilie
čiu, savarankiu individu, naudingu sau ir žmonijai. Van
dens sportas lavina greitą orientaciją, iniciatyvą, sava
rankiškumą, drąsą ir pasitikėjimą savimi. Susipažįstama, 
tikriau sufamiliarinama, su jūra ir jos specifiškumais ir 
pripratinama prie sveiko sporto.

Vadas tokiu būdu atsiranda tarpe dviejų skirtingų 
tikslų —- nario ieškojimo pasitenkinimo ir jūros skautų 
— išauklėjimo. Jo svarbiausioji pareiga yra rasti būdus 
ir priemones sujungti tuos skirtumus į vieną, toleruo
jant asmeniškus narių tikslus ir nenukrypstant nuo jūros 
skautų užduočių. Tų pastangų išdavoje pastebimi du ryš
kesni vadų tipai, kuriuos pavadinu vadovu ir kapitonu. 
Vieneto veikla ir išauklėjimo sėkmingumas priklauso 
koks vadas vienetui vadovauja.

Vadovas praktikuoja demokratinį, t.y., vadovavimo 
metodą, o kapitonas — autokratinį, t.y., įsakomąjį, pa
remtą daugiau karo laivyno bei kariuomenės tradicijo
mis. Pirmasis kreipia didesnį dėmesį į pačius rezulta
tus, t.y. auklėjimą, o antrasis — į procesą rezultatų at
siekimui. Kapitonas, statydamas pačius narius svarbumu 
į antrą vietą, vykdo savo sprendimus, mažai paisydamas 
narių nuomonių bei jų entuziazmo, prisidedant prie už
duočių atlikimo. Jis yra dominuojantis, yra virš narių, 
pasirėmęs griežta disciplina ir reikalavimu iš narių be
sąlyginio klusnumo. Tuo tarpu vadovui yra vienodai 
lygūs svarbumu užduočių rezultatai ir patys nariai, nes 
abudu yra neatskiriami. Rezultatu nėra pats darbas, bet 
per darbą Įgalinimas padaryti narį savarankiu ir naudin
gu individu. Darbas turi būti įdomus pačiam vykdytojui. 
Bepradedant darbą, vykdytojas turi suprasti jo svarbą 
ir įsitikinti jo naudingumu, kad galėtų entuziastiškai 
prisidėti prie jo atlikimo. Savanoriškas prisidėjimas prie 
darbo ir darbo našumu ir dirbančiųjų gaunamu pasiten
kinimu neabejotinai pirmauja priverstiniojo metodo at
veju. O tik per fizinį ir protinį darbą atsiekiamas paty
rimas ir žinios ir todėl, gaunamas pasitenkinimas užduo
ties atlikime, tampa vienu iš svarbiausiųjų auklėjimo
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veiksnių. Vado-vadovo sugebėjimas vadovauti glūdi kaip 
tiktai išgavime iš narių savanoriško prisidėjimo bei pri
tarimo jo planams ir sprendimams. Jo santykiai su na
riais turi lemiančią reikšmę. Siekdamas narius paveikti 
ar palenkti norima kryptimi, vadovas yra tarpe narių 
kaip centrinis asmuo, o ne kaip figūra, stovinti narių 
priešakyje, t.y., vedančioji — “šekit mane” nei virš na
rių, t.y., Įsakančioji — “klausykit manęs”. Jis yra drauge

Jurų skautų vadovai IV Tautinėje Stovykloje.

mokytojas, patarėjas ir vadovas. Tačiau mokytojavimą 
suprantama kaip instruktavimą, lektoriavimą, o ne kon- 
vencialia prasme mokyklini auklėjimą. (Paprastai moky
tojai dėl savo autokratiškumo nėra populiarūs gimnazis
tų tarpe; kas lygu ir jūros skautams esant panašaus am
žiaus). Vadovas pataria diskusijų, sprendimų atveju, 
nušviečia sąlygas, užduotis jūros skautų principų esmės 
ir prasmės šviesoje. Taip pat jis stovi tarpe narių, kaip 
jungiantis asmuo darbų planavime, jų koregavime ir 
vykdyme. Tokiu būdu jis moko, instruktuoja, vadovauja, 
bet neveda ir nevaldo, kaip daro kapitonas. Įgulose eg
zistuojant draugiškumo santykiams tarp vadovo ir narių, 
palaipsniui gaunasi bendrumo, familiariškumo atmosfe
ra, kurioje ir narius, ir vadovą sieja vienodi norai ir sie
kimai, vienodai dalinasi laimėjimais ir nesėkmėmis. Ka
pitono vadovaujamame vienete, esant formaliai ir domi
nuojančiai atmosferai, retai kada atsiekiama galvojime 
bei siekimuose bendrumas ir vienalytiškumas.

Žinoma, vadovas ir kapitonas atlieka tą pačią vado 
funkciją, bet jie skiriasi metoduose ir santykiuose su 
įgula. Pirmasis išaiškina savo sprendimus, Įsakymus, 
veiksmus, kad tai yra daroma ne dėl nieko kito, o tik 
dėl įgulos interesų. Jis atsiklausia narių nuomonių, sten
giasi sužinoti jų entuziazmą ir išgauti vienokiu ar kitokiu 
būdu jų savanorišką pritarimą. Tik tada imasi užduoties 
vykdymo. Kapitonas tuo tarpu yra linkęs viską atsiekti 
įsakymu. Aiškina tiek, kiek reikalinga užduočių atlikimui 
ir savo aiškinimus dažnai baigia lakonišku teigimu, kad 
taip buvo ir yra daroma jūros skautų veikloje arba net 
priduria, kad taip daroma laivyne. Išklausęs nuomones, 
kapitonas dažniau stengiasi jas nuneigti ir į rodyti savo 
teisingumą negu su jomis sutikti. Bendro ar bent di
džiumos pritarimo ieškojimas jam reikštų priešginybę 
jo suprantamai drausmei ir tvarkai. Todėl nariai kapi
tono vadovaujami dažnai yra abejingi arba indiferentiški 
darbų bei tikslų atžvilgiu.

Kapitono ir vadovo metodų skirtumai yra glaudžiai 
susiję su jųjų asmeniškomis vertybėmis. Vadovas sten
giasi vadovauti išaiškinimu; už tai sulaukia narių pri
tarimo ir respekto jo nuomonei bei sprendimams, o ka
pitonas valdo įsakymu, nekreipdamas dėmesio į narių 
nuomones. Pirmasis vadovauja įguloje įgyjamu autorite

tu, o antrasis — per vado pareigas suteiktuoju prestižu. 
Paklusnumas autoritetui yra susijęs su tikėjimu Į vadovo 
vidines vertybes, o paklusnumas prestižui siejamas su 
išorinėmis kapitono vertybėmis. Tokiu būdu pagrindinis 
skirtumas tarp vadovo ir kapitono metodų yra ne tik 
tarp respekto ir prievolės bei būtinybės, bet vidinių ir 
išorinių vertybių.

Kapitono vadovaujamos įgulos nariai, paneigiant jų 
individualią iniciatyvą bei jų nuomones, dažnai rezignuo
ja, tapdami pasyviais dalyviais ar manikeniškai klus
niais ar visiškai pasitraukdami iš jūros skautų eilių. Va
dovo įgulos nariai yra aktyvūs dalyviai, nes jie yra in
formuoti ir turi galimybes (ne tik teisę) pasisakyti, ap
svarstyti ir nutarti. Jų aktyvumas kyla iš susidomėjimo 
ir galimybių pasireikšti žodžiu ir veiksmais. Priverstie
siems įsakymu be atitinkamo išaiškinimo darbas atrodo 
lyg būtų dirbamas pačiam įsakytojui, o ne patiems dir
bantiesiems. (Gaunasi panašumas i darbdavio ir samdi
nio santykiavimą). Todėl pasitenkinimo laipsnis galuti
niame rezultate būna daug žemesnis negu dirbančiųjų su 
entuziazmu ir įsijautimu. Darbo našumas ir pastangų kū
rybingumas priklauso taip pat nuo dirbančiųjų nuotaikų. 
Kaip demokratinis metodas valstybėje ilgesniame perio
de siekiant piliečių gerovės yra tinkamesnis negu auto
kratinis, taip ir vadovo metodas jūros skautų veikloje 
atneša pozityvesnius rezultatus.

Vadovo pareigos ir pats vadovavimo metodas yra su
dėtingesnis ir sunkesnis negu kapitono. Kapitono parei
gas apibrėžia griežtos taisyklės bei tradicijos ir jų kapi
tonas nekeičia. Vadovas irgi vadovaujasi tais pačiais 
principais (nors ne iki paskutinės raidės), bet jųjų pri
taikymas kinta nuo situacinės padėties ir narių nuotaikų 
bei pageidavimų. Vadovas yra vadas daugiau partizaninio 
pobūdžio, kada kapitonas — pozicinio. Tačiau pati jūros 
skautų veikla turi daugiau partizaniškumo, o ne poziciš- 
kumo. Pvz., vandens sportas puoselėjamas pagal vietos 
sąlygas ir įgulos finansines bei fizines išgales; nariai 
savanoriškai įstoja ir niekeno nevaržomi gali kiekvienu 
metu išstoti; jie ateina asmeniškų tikslų vedini, o ne iš 
būtinybės ar prievartos. Todėl įgulos moralinė padėtis 
palaikanti narius vienalytėje grupėje kaip narių susiklau
symas, vieningumas, entuziastiškumas siekimuose yra la
bai svarbūs veiklos veiksniai. Viena iš tų pagrindinių, 
jungiančiųjų veiksnių, sukuriant ir palaikant aukštą 
įgulos moralę yra bendra įgulos drausmė.

Pačią drausmę reikia skirti į dvi rūšis: formalioji ir 
vidinė. Pirmąją sudaro jūros skautų egzistuojantieji nuo
statai, ir yra vadovybės kompetencijoje. Antroji yra 
bendra įgulos atmosfera, neapribota griežtais formaliais 
nuostatais, bet išsivysčiusi iš pačių narių susigyvenimo ir 
vadovaujančiųjų asmenų įsitikinimų bei jų vadovaujamos 
taktikos. Vidinė drausmė yra svarbesnė moralės palai
kymo atžvilgiu negu formalioji. Ji lengviau ir pilniau 
išsivysto vadovo negu kapitono įguloje, nes leidžiant ir 
sudarant sąlygas individualiai iniciatyvai ir tuo pake
liant narių entuziazmą, jie pasijunta įguloje esą irgi 
svarbūs asmenys. Pamažu atsiranda bendrumo “mes”, 
“mūsų” jausmas paskirame individe, rišąs jį su kitais 
nariais ir su pačiu vadovu. Tai yra lyg nerašytas mora
linis kodeksas, egzistuojąs tiek paskirame individe, tiek 
visoje įguloje. Pagal tą kodeksą pavieni nariai arba ir 
visa įgula sprendžia kas jiems tinka, kas yra to kodekso 
ribose ir kas už jo. Tokiu būdu vidinės drausmės palai
kytojais ir saugotojais tampa kiekvienas narys.

Formalioji drausmė praktikoje yra skirtinga, nes pri
klauso nuo to, kas įgulai vadovauja: vadovas ar kapito
nas. Vadovas, tikriau jis ir jo štabas, formaliosios draus
mės atveju yra lyg oligarchinė sistema demokratijoje. 
Vadų paskyrimas ir jų pašalinimas nėra narių kompe
tencijoje, bet vadovas vadovaujasi narių bendru, aktyviu 
pritarimu ir net kaikuriais atvejais narių balsavimo re
zultatais. Kapitonas ir jo štabas remiasi grynai oligar- 
chine, autokratine valdymo sistema. Abu vadai, vadovas 
ir kapitonas, palaiko formaliąją įgulos drausmę nuostatų 
ir įsakymų pagalba, bet pirmasis vartoja psichologinį 
metodą jos išlaikymui, o antrasis — technikinį. Vadovas 
stengiasi drausme palaikyti per pačius narius, tikriau 
sakant, formaliąją drausmę per vidinę įgulos drausmę, o

(nukelta j 14 psl.) Q
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Skyrių tvarko ps. M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr. , Toronto 18, Ont. ,

DARBE L I A I

POPIERIO kirpimai:' KREPŠELIS. Perkopijuoti per kalkinį popierį 2 kartus. 
Abi dalis suklijuoti į krepšelį, užtepant taš-

Krepšelio lankelis

Suklijavus nuspalvinti dažais.
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Kiekvienas pasiimkite nedidelę sagą arba iš popieriaus išsikirpkite skrituliukų ir 
juos nudažykite Įvairiomis spalvomis. Po to ridenkite kauliuką, ant kurio pažymėti taškai. 
Kiek kuris atverčia taškų, tiek langelių palipa aukštyn. Žaidėjas, pataikęs į dideli lan
gelį, užimtą kokio gyvulėlio ar peteliškių, pradeda žaidimą iš naujo. Kuris pirmas ateis 
prie eglutės.

11

13



ilkas dalgį išgalando, 
Šieno piaut išėjo.
Uodas nosin jam įkando. 
Vilkas verkt pradėjo.

apė pakvietė gaidelį 
Eit suktinio šokti, 
O gaidelis vis negali 
Patrepsent išmokti.
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sužaibavo

ad jau šokom šitam baliuj 
Net kulnus sutryniau.
Ir pačiam žvėrių karaliui 
Uodegą primyniau.

r skubėjo girios žvėrys, 
Ir pakėlė balių.
Aš ten valgiau, aš ten gėriai 
Pas žvėrių karalių.

vi pelytės pabalnojo
Rainą katinėlį
Ir į Vilnių raitos jojo, 
Uodegas iškėlę.

aip žarijos
Akys to karaliaus.
Aš, kulnus paraitęs savo 
Pasprukau iš baliaus.
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JŪRŲ SKAUTŲ VADO PAREIGOS Vokiečiai rašo

kapitonas — savo prestižu ir formaliais nuostatais. Pir
muoju atveju vidinė drausmė sujungiama su formaliąja 
ir sudaro bendrą sąrangą, suliedama narius į vienalytį, 
drausmingą vienetą. Antruoju atveju, vidinei drausmei 
esant mažam laipsnyje dėl kapitono vadovaujamųjų me
todų, formalioji drausmė egzistuoja kaip paskiras veiks
nys. Todėl įgula stokoja vienalytiškumo veikloje ir pro- 
duktingumo darbuose.

Be tiesioginių vado pareigų mokyti, instruktuoti ir 
vadovauti yra taip pat svarbi užduotis ruošti naujus va
dus. Individai negimsta su specialiomis vado savybėmis 
(kaip tokios pagal psichologus sunku tiksliai net nusta
tyti), bet tik su mentaliniu bei psichologiniu pajėgumu. 
Vadai nėra išmokomi, bet patys individai turi išmokti. 
Todėl vadas turi ruošti individus ir teoretiškai ir prak
tiškai; gausėjant žinių bagažui ir patyrimui, reikalinga 
leisti palaipsniui nariams užimti vienokias ar kitokias pa
reigas, tuo suteikiant progos mokytis iš situacijų ir įvy
kių. Ilgainiui individai pripranta prie savarankiškų spren
dimų ir pajunta tikrąjį atsakingumo svarbumą. Per už
duočių atlikimą ir patirtį individas progresuoja. Čia iš
ryškėja, kuris individas turi greitesnę orientaciją, tik
resnį atsakomybės supratimą, gabesnis ir apsukresnis 
nelauktų situacijų atveju, pajėgesnis žmonių pažinime ir 
jų atjautime arba kuris dažniau pats imasi iniciattyvos, 
užuot sekęs kitus.

Bendrinant svarstymus, seka išvada, kad vadas turi 
būti aktyviu, centriniu veiklos dalyviu, respektuojančiu 
narius ne kaip priemones tikslui atsiekti, bet kaip indi
vidas su asmeniškais norais bei savybėmis. Leidžiant 
nariams pasireikšti ir per tą pajuntant reikalingais ir 
svarbiais asmenimis, išbujoja nenutraukiami ryšiai tarp 
įgulos ir vado. Ši padėtis daugiausia išsivysto vadovo 
įguloje, nes paskatina ir sudaro sąlygas vidinės drausmės 
egzistavimui, kuri sustingimą bei nerangumą paverčia 
iniciatyva, apatiją entuziamu, indiferentiškumą giliu įsi
tikinimu, agresyvumą ar vergiškumą vado atžvilgiu pa
klusnumu ir respektu. Santykiuose su nariais vadovas 
yra intymus ir taktiškas, sprendimuose bei veiksmuose 
aiškus ir tvirtas. Jo vadovavimo pasekmė glūdi nuosek
liame išaiškinime, draugiškame įtikinime, aiškiame nu
statyme ribos tarp laisvės ir kontrolės; kas ir kur lei
džiama individualiai iniciatyvai ir kas ne. Taip pat vado
vo tiesus elgesys ir atviras savo klaidų bei nepasisekimų 
konstatavimas įgyja nariuose didesnį autoritetą negu jų 
nutylėjimas ar neprisipažinimas.

Įsakymai yra kaip viena iš vado reikalingiausiųjų 
vadovavimo priemonių, nes jie kai kuriais atvejais yra 
būtinybė ir yra nett laukiami. Tačiau priklauso kas, kaip 
ir kokia forma juos perduoda. Autoritetu pripažįstančio 
vado įsakymus įgula noriau ir tinkamiau vykdys negu 
paremtus vien prestižu, t.y., einamųjų pareigų galia. Po
zityvūs įsakymai, nors jie būtų griežti savo forma, yra 
patrauklesni negu negatyvūs. Daug veiksmingiau kada 
negatyvūs įsakymai pakeičiami patarimu ar dar tinka
miau, jei jie yra perkeliami Į vidinės drausmės dispo
ziciją. Skatinant individualiąją iniciatyvą ir savanorišką 
apsisprendimą yra būtina parengti tokias situacijas, kada 
atsakomybė automatiškai butų neatskiriama nuo veiksmų, 
kaip apribojus ar baudžiąs veiksnys. Stoka atsakomybės 
jausmo sprendimuose ir veiksmuose dažnai veda prie 
lengvabūdiškumo ir beprasmingumo.

Kaip kiekvieno individo, taip ir vado, vienu iš centri
nių motyvų yra troškimas būti paaukštintu ar bent save 
pasistatyti aukščiau už kitus. Vado pareigos bent dali
nai suteikia daugiau progų patenkinti tą vidinį, paslėptą 
troškimą ir todėl retkarčiais vadovavimas tampa savo 
ego patenkinimas, demonstruojant tai per pareigomis 
suteiktąją galią. Dažniausia tas ryšku vado-kapitono el
gesyje. Tačiau geras vadas, t.y., mano terminu vadovas, 
yra tik kaip kompasas, nurodantis teisingą kryptį, kaip 
žiūronas, įgalinantis permatyti nuostatų ir užduočių pras
mę, kaip irklas, tarnaujantis persiirimui prie tikslų ir 
kaip vairas, plaukiant per sukurtus ir pro povandenines 
uolas.

Vokiečių Skautų Sąjunga
Jochen Senft
— Vyriausias Skautininkas — 
2071 Hoisdorf 
“Lichtensee”

Ponui
Eugenijui Vilkui
Lietuvių Skautų Brolija 
12601 So. Stewart Ave., 
Chicago 28, Ill., U.S.A.

Mielas Broli!
Lietuvių Skautų Brolijos keturiasdešimt penkerių 

metų sukaktuvėms Vokiečių Skautų Sąjunga, broliš
kame susijungime, siunčia savo nuoširdžiausius svei
kinimus. Džiaugiuosi galėdamas tarti šiuos linkėji
mus ne tik Sąjungos Vadijos vardu, bet ir visų Rajo
nų Vadeivų. Jie mūsų Sąjungos Suvažiavime š. m. 
vasario 2 ir 3 d.d. šiam sveikinimui sutartinai pritarė.

Lietuvių skautų likimas mums, vokiečiams, nėra 
svetimas, nes mūsų Sąjungoje yra daug skautų, ku
rių Tėvynė yra anapus geležinės uždangos. Todėl 
mūsų Sąjunga su aukšta pagarba stebi tęstinumą, ne
žiūrint i priespaudą ir tremtį, išlaikyti Skautų Sąjun
gą gyvą-

Lietuvių skautų viltis ir vėl būti skautais laisvoje 
Tėvynėje, iššaukė mūsų Sąjungoje didelį susižavėji
mą. Tur būt, dar ilgai užtruks, kol tai taps tikrove. 
Todėl tegu Lietuvių Skautų Brolija žino, kad ji Vo
kietijoje turi brolių, pasiruošusių jiems šiame kelyje 
padėti.

Nuoširdžiai “Gut Pfad” 
(pasirašė Jochen Senft) 
Vyriausias Skautininkas

# #

ŽIEMA

Ledo žvakės
Kaip sustingę numirėlio pirštai
Pastogėje senos kapų koplyčios kybo,
Ir niekas nejuda:
Nei medis,
Nei aukštyn iškilęs dūmų stulpas.
Ir niekas nieko nebegirdi,
Tik po ledu akmuo alsuoja
Gaivinančio šaltinio srovele,
Nemato ir negirdi,
Kaip geltonoj atokaitoj
Ledinės žvakės
Varvėdamas varpeliais skamba pusnyse ...
1963 m. Vyt. Anilionis

# #
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APYSAKA
(Tąsa iš p r . n r . )

— Esu kaip tik atvažiavusi iš Malūntilčio, ga
lėčiau grįždama tuos netinkamus drabužius paimti; 
rytoj jums atvežtų didesnius, — siūlė Regina, klau
siamai žiūrėdama į Petrą.

Petras nusišypsojo. Patiko jam toks sumanymas. 
Jis niekada nemanė, kad Regina pasisiūlys padėti. 

. Kažkaip jis tuo netikėjo, ir tiek.
— Ar jums tinka? — dar pasiteiravo su šypsniu 

lūpose.
— Šiaip taip įlendu ir gerai.. . Amžiais jų nene

šiosime, — atsakė Petras ir priėjo arčiau. Jam pasi
rodė, kad Regina vis dar žiūri į tą muštynių mėly
nę, kuri dabar jau gelsta ir mažėja.

— Petrai, kas galėtų su Jurgiu važiuoti į Panevė
žį? — paklausė Sauginas, savo rūpesčius apsvarstęs.

— O ko ten reikia?
— Panelė siunčia ...
Petras pažiūrėjo į Reginą ir lyg susigėdo stataus 

klausimo.
— Bet kas gali, jei reikia, — atsakė be jokio rū 

pėsčio balse, tartum tai būtų visiškai nesvarbu.
— Matai, Petrai, ten reikia atsišaukimus platin

ti... Reikėtų jau ne žioplą pasiųsti, — aiškino Sau
ginas.

— Galėtų Alfonsas... Ne kvailas ir rusiškai ge
rai kalba, — siūlė Petras, staiga pagalvojęs apie pa
šaipas, kurių nesigailėjo Alfonsas klebonijos puoto
je. Mat, jei bajoraitė čia dažniau lankysis, vėl bus 
velniava su juo. Tegu važiuoja sau...

— Taip, tik Alfonsas ... — pridėjo dar, patvirtin
damas savo siūlymą.

— Tai viskas sutarta, — džiugiai tarė Regina, — 
o dabar pasakykite man, kaip jūs čia įsikūrę... — 
kreipėsi į Petr ą.

— Nieko kol kas netrūksta, tik tie drabužiai vi
siems juoko sukėlė ...

— Galiu pažiūrėti jūsų buveinę?
— O taip, jei jums ne per prastai atrodys...
Petras atidarė duris, ir Regina išėjo. Kitame na

mo-gale buvo Petro grupės kamb arys. Jame nebu
vo nė vieno vyro. Lauke taip gražu ir šilta. Vyrai 
gulėjo kieme po plačiašake sena obelimi .Niūniavo 
daineles, rūkė, šnekėjosi ir juokavo. Toks tuščias, 
kaimiečiams visai neįprastas, laikas. Nėra ko nusi
tverti, ir tiek. Sodybose laukia darbai, bet juos vis- 
tiek dirba seniai ir moterys. Čia sukilėlių būriai, kad 
sodyboms ateitis šviesesnė būtų, kad visam kraštui 
laisvė sušvistų. Šitai visi jautė, nors niekas apie tai 
nekalbėjo, niekas to išreikšti žodžiais nesugebėjo.

Regina stovėjo kambary ir žiūrėjo pro pravirą 
langą į kiemą ir į vyrus. Ne vienas iš jų, pakėlęs 

galvą, pastebėjo Reginą, bet niekas dėl to nepasi
keitė.

— Tai jūsų šita armonika? — susidomėjo Regina, 
pamačiusi sienoje kabantį instrumentą.

— Taip, mano ...
— Galėtumėte man pagroti ? ..
— Kad nieko gražaus nemoku ...
— Vis ką nors ...
Petras nusikabino armoniką. Sunkiai jis atsirėmė 

į sieną palei langą, lyg nežinodamas, ką su tuo daik
tu daryti. Reginos prašymas jam buvo kaip įsaky
mas, ir jis turėjo jį vykdyti, bet ką pagroti, jam jo
kiu būdu į galvą nėjo. Kad čia būtų kaimo mergai
tė, kad Anelė, trauktų smagią polką, ir visi būtų 
pateikinti. Dabar bajoraitė. O jis gi nieko poniškes- 
nio nėra išmokęs. Nenoriai ėmė tampyti dumples, 
nenoriai pirštais spaudė klavišiukus. Nei šis, nei tas 
girdėjosi, o bajoraitė laukė ir tikėjosi . . . Kieme vy
rai, pakėlę galvas, klausėsi, ką čia Petras urzgina. 
Ir staiga jam atėjo į galvą pagroti dainelę. Nušvito 
jo veidas, nukrito garbana ant kaktos. Jis jau žino
jo, ką daro. Kambary pasklido malonūs garsai, ver
žėsi pro langą į kiemą, veržėsi pro duris pas Saugi
ną ir į gatvę. Pagavę melodiją, vyrai susėdo ir ėmė 
dainuoti:

“Palangėje žydi raudoni bijūnai, 
Už girios jau gęsta šilti vakarai, 
Palikus dienelę, vargingą klajūnę, 
Į savo darželį ilsėtis grįžai” ...

Baltijos ir Žalgirio tuntų bendra iškilminga sueiga Bostone.
Nuotr. R. Bričkaus
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Dėžė pilna laimingų bilietų ... Iš Toronto skautų-čių suruošto 
bazaro lapkričio mėn. Nuotr. St.Dabkaus

Regina klausėsi ir žodžių ir armonikos. Kaip visa 
tai atvira, nuoširdų ir prasminga. Kokie turtai sle
piasi kaimiečiuose, kiek juose širdies ir paprastumo. 
Mergaitė žavėjosi. Joje tarsi atbudo kažkas ilgai 
miegojęs, kažkas iš pasąmonės išsinėrė, kažkas su
tapo su šiais vargo žmonėmis.

— Kaip miela ir gražu! — sušuko mergaitė, bai
gus Petrui groti, ir giliai atsiduso, akių nenuleisda
ma nuo vyro, kuris tingiai pakabino armoniką ir 
šypsojosi, klausydamas tokio pagyrimo.

— Ne dažnai panelė girdi tokios muzikos, — pa
sakė jis nesuprasdamas, kas čia galėjo mergaitei pa
tikti.

— Tai sava, tai tikrai lietuviška, — jaudinosi Re
gina, — ar jūs galėsite man dažniau pagroti ir pa
dainuoti?

— Jei tik turėsime laiko, mielai...
Petras buvo patenkintas. Niekas jo dar taip ne

buvo gyręs, kaip šiandien ji, bajoraitė. Kaime jis, 
tiesa, buvo pirmasis muzikantas, bet kaimiečių pa
gyrimai nebuvo tokie. Jie ne taip kalbėjo.

Staiga kažkas trumpai barkštelėjo į duris, ir tuo 
pačiu akimirksniu durys prasivėrė — Klemensas 
Rodinskis, persijuosęs diržu, su revolveriu pašonėje 
ir pentinais prie aukštų batų, įšoko į kambarį.

— Panelė Regina! — šūktelėjo jis, net atsitrauk
damas atgal, — ką aš matau !.. Kaip jūs čia pate
kote ?.. — dėbtelėjo į Petrą, susigaudęs padėtyje, 
nusilenkė mergaitei, kuri paraudo tokio netikėtu
mo užklupta, ir jos rankos ėmė virpėti. Kaip jis čia 

atsirado? Negi jis ėmė ją sekioti?
— Noriu matyti Petrą Bujotą, — sausu oficialiu 

balsu pareiškė Klemensas.
— Aš esu... — atsiliepė Petras.
— Tamsta ? ! .
— Taip, aš ...
— Klausyk įsakymą, — Klemensas išsitraukė iš ki

šenės raštą ir skaitė: “Miškaičių apylinkės sukilėlių 
vado Andriaus Bogušo įsakymas. Šiuo įsakau suki
lėlių grupės vadui Petrui Bujotui šią naktį dalyvau
ti su savo grupe rusų kareivių ešalono puolime ir 
įsakymą išklausius per vieną valandą jungtis prie 
Vybradų grupės, kuriai vadovauja Klemensas Ro
dinskis. Pasirašė Andrius Bogušas.

Petras stovėjo be žado. Regina bailiai dairėsi. Jai 
labai nepatiko pasikeitęs, tiesiog piktas Klemenso 
veidas.

— Aišku ?.. — griežtai paklausė Klemensas Petrą.
— Taip.
— Tai vykdyk !..
Petras nėrė iš kambario. Kieme jis šaukė vyrus ir 

aiškino kas reikia daryti. Tuo tarpu Klemensas, li
kęs vienas su Regina, žengė arčiau prie mergaitės 
ir ėmė kalbėti:

— Iš tikrųjų maniau, kad Malūntiltyje mūsų su
sitikimas prieš puolimą paskutinis, bet, kaip mato
te, aš vėl čia. Tamstos tėvukas, atrodo puolimo ne
nori vien man palikti. Gavęs jo įsakymą, atsku
bėjau ... Ir tikrai jūs čia ... Prisipažinsiu, kad tai 
mane labai nustebino .. .

— Tamsta įpratęs per daug visu kuo stebėtis, — 
atskirto Regina.

— Tiesą pasakius, tamstą pamatęs nudžiugau, bet 
mane kiek nustebino aplinkybės ...

Regina įsižeidė.
— Jei tamsta manai, kad šiuo laiku mes dar ga

lime aplinkybes pasirinkti, labai klysti...
— Jūs nenorite manęs suprasti, — mėgino aiškinti 

Klemensas.

Toronto skautoramoje riteris ir karalaitė. Nuotr. St. Dabkaus
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— Aš puikiai jus suprantu ... Tamsta visai be rei
kalo esi pavydus ...

Kai vyrai pravėrė duris ir, įėję į kambarį, griebė
si už savo drabužių ir ginklų, Klemensas nusilenkė 
mergaitei ir išėjo į gatvę. Regina susitiko su Petru 
tarpduryje.

— Sudievu, — pratarė Petras, suglumęs, nesavas.
— Saugokitės ir laimingai grįžkite, — Regina ištie

sė jam ranką.
Petras paėmė ją ir lengvai spaudė. Viešpatie, ko

kia minkšta, vaikiška rankutė! Anelės kieta, kaip vy
ro. Anelė nieko nežino, kad jis šią naktį eina vėl ko
voti. O ši, Regina, viską žino, ši atsisveikina ir žiū
ri į akis ...

Pravėręs duris, Sauginas matė, kaip jiedu atsisvei
kina.

v-
— Viens, du, trys!.. O, o, o,! . . — rėkė sutarti

nai vyrai, ir tuo pačiu akimirksniu dvi aukštos pu
šys, šniokšdamos ir traškėdamos krito ant geležin
kelio bėgių. Buvo gerai pataikyta. Medžiai išsitiesė 
visiškai skersai, kaip norėjo Klemensas.

Sušilę vyrai stovėjo ir minutėlę žiūrėjo į neįpras
tą vaizdą. Čia šioje vietoje traukinys sustos ir pra
sidės kautynės. Kažkaip darėsi keista ir nejauku. 
Laiko nebedaug liko. Traukinys turėtų netrukus pa
sirodyti.

Petras paliepė vyrams trauktis į tankumyną ir pa
siruošti kovai. Visi buvo tylūs ir kalbėdami šnibž
dėjosi, kol pagaliau kiekvienas susirado sau tinka
mesnę kautynėms vietą — ir viskas nurimo.

Klemensas Rodinskis kažko nervinosi. Gal dėl to, 
kad šios kautynės bus jo pirmas, kaip sukilėlio, ban
dymas.. Tai pirmos kautynės, kurias teks čia pergy
venti, kurių pasisekimas priklausys nuo šių kaimie
čių, gal nuo Petro ar jo draugų. Bet laimėjimo at
veju garbė neabejotinai atiteks jam, Klemensui; tai 
žinos ir Regina, tai žinos visa apylinkė ir visas kraš
tas. Jis stovėjo neramus šalia lazdynų krūmo, den
giančio jį nuo geležinkelio ir nuo sukilėlių, išsidės
čiusių prieš jį.

Duslus dundėjimas artėjo. Kiekvienas jau galėjo 
girdėti, kad laukiamasis traukinys visu savo greičiu 
atlekia į kautynių vietą...

(Bus dougiou)

PAAIŠKINIMAS

Į kalkinių skaitytojų pasiteira
vimus dėl "Skautų Aido" vėlavimo 
tenka su apgailestavimu pasakyti, 
kad paskutiniaisiais mėnesiais "Skau
tų Aidas" vėlavosi dėl techniškų 
kliūčių, renkant tekstus vienoje 
spaustuvėje, spausdinant kitoje. 
Darbo neatlikime laiku nė vienos 
is' tų įstaigų negalėtume kaltinti, 
kai jos visą laiką mums laikraštį 
spausdino savikaina. Toks darbas 
spaustuvėse neturi pretenzijų į pir
mąsias vietas ir dėl to kartais teko 
skaitytojams bandyti kantrybę be
laukiant. Atsiprašome.

Mieloji Skiltininke,
sausio 15 d. — Klaipėdos atgavimo sukaktis.
Siunčiu Tau kelis žodelius, pasakytus mūsų pas

kutiniojo šefo prez. Antano Smetonos prie Baltijos 
jūros. Perduok juos savo sesėms skilties sueigoje. 
Palydėk juos daina, patarlėmis, mįslėmis, darbeliais.

“Iš neatmenamo meto, kurio joks raštas nėra už
rašęs, lietuviai, latviai ir prūsai yra įsikūrę Baltijos 
pajūryje. Taigi, mūsų jūros teisė eina iš senų seno
vės, ir mes esame tikrieji jūros tėvonys. Ir kai vyrai 
barzdoti iš jūros kopę, plėšdavo ir žudydavo mūsų 
ramųjį pajūrį, kai puldavo jį ir šimtmečiais kamuo
davo kryžiuočių ir kalavijuočių ordinai, — mūsų 
proseniai nepasiduodavo ir savo gyvybe apgynė ir 
apsaugojo savo teisę. Mūsų protėvių kova dėl Bal
tijos pajūrių laisvės yra kruvina drama, mūsų pilia
kalnių paliudyta. Žuvo nelygioje kovoje mūsų gimi
niečiai prūsai ir užleido savo tėvų žemę žiauriems 
atėjūnams; tik neilgas jūros pakraštys, tekęs atgimu
siai Lietuvai, buvo atlaikytas mūsų senovės didžiųjų 
karžygių. Jų dėka mums tapo Baltijos jūra vėl pri
einama, tapo mūsų tautai plaučiais, kuriais gali svei
ka laisvai kvėpuoti. Iš to palikimo eina mums pa
reiga kietai įsitvirtinti prie jūros ir budriai ją sau
goti, ginti Klaipėdos uostą, kaip langą, pro kurį ge
riau įmatoma šviesa, kaip vartus, pro kuriuos platu 
į visą pasaulį.”

DAINA
Baltos burės plazda 
bangos duokit kelią, 
pasakyk kur plaukti, 
jūra motinėle.

Ram-ta-dry-lia, lia, lia (2kt.) 
pasakyk kur plaukti, 
jūra motinėle.

Mano luotas naujas 
ąžuolinės sienos, 
viesulai sukaukia 
kai aš plaukiu vienas.

Ram...
Mėlyni takeliai, 
mėlynos papievės, 
o kuriuo pasukti 
žino vienas Dievas.

Ram...
Baltos burės plazda 
bangos duokit kelią 
neškit mane jauną, 
neškit mano dalią.

Ram...
PATARLES, PRIEŽODŽIAI
Jūrą perplaukęs, klane nuskendo.
Svetimo nenorėk, savo neapleisk.
Laimėj būk kukli, nelaimėj — išdidi.
Kiekvienas medis savo šilui ošia.
MĮSLĖS
Sidabro laukas be takų.
Skylėtas laiko vandenį.
Važiuoja rožytė užriesta nosyte, — nei arklio pėdų, 
nei važio vėžių.

s. Alė
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1 W1musu didžioji scim i
NAUJA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖ

Praeitą rudeni pravestas LSS korespondencinis 
suvažiavimas 1963-1966 metų kadencijos Sąjungos 
vadovybei išrinkti baigėsi 1963 m. lapkričio mėn. 24 
d. Suvažiavimo prezidiumo balsų skaičiavimo komi
sija gruodžio mėn. 1 d. patikrino balsavimo duome
nis ir rado, kad sekantieji asmenys Sąjungos suva
žiavimo dalyvių slaptu balsavimu išrinkti i LSS va
dovybę:

Į LSS Tarybą: bendru sąrašu: ps. dr. A. Avižienis, 
s. A. Dundzila, ps. adv. A. Kėželis, v. s. A. Matonis, 
v. s. K. Palčiauskas ir v. s. A. Saulaitis; Seserijos są
rašu: s. J. Bobinienė, v. s. S. Gudauskienė, s. F. Kur- 
gonienė ir s. I. Vilkienė; Brolijos sąrašu: ps. K. Ci- 
jūnėlis, v. s. Br. Gurėnas, s .J. Raškys ir ps. dr. T. 
Remeikis; ASS sąrašu: ps. dr. J. Gimbutas, s. E. Kor- 
zonas, ps. V. Mikūnas ir ps. L. Petrauskaitė.

Seserijos Vyriausia Skautininke — v. s. O. Zailskie- 

nė; VS pavaduotoja — s. M. Jonikienė. Garbės Gy
nėja — v. s. K. Kodatienė.

Brolijos Vyriausiu Skautininku — j. s. Br. Juodelis; 
VS pavaduotoju —s. J. Bružinskas. Garbės Gynėju 
— v. s. Pr. Karalius.

ASS vadijos pirmininku — s. A. Treinys; pirminin
ko pavaduotoja — ps. D. Bulgarauskaitė - Bulgarytė.

Į LSS Garbės Teismą — v. s. V. Barmienė, s. Vyt. 
Kamantas ir s. M. Naujokaitis.

Į LSS Kontrolės Komisiją — ps. dr. R. Povilaitis, 
ps. J. Toliušis ir s. N. Užubalienė.

Rajonų vadais išrinkti: Australijos — v. s. Vyt. Ne- 
verauskas, JAV Atlanto — ps. R. Kezys, JAV Vidu
rio — v. s. V. Taliai - Kelpša, JAV Pacifiko — ps. J. 
Pažėra ir Anglijos rajono vadu išrinktas s. J. Alkis.

R. K.

ATLANTO RAJONAS-JAV
New York
* Tauro ir Neringos tuntai lapkri
čio 10 d. iškilmingai užbaigė Jubi
liejinius metus. Abu tuntai organi
zuotai su vėliavomis dalyvavo Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje pa
maldose. Po pamaldų įvyko sueiga, 
kurioje tuntininkas s. Juozas Bružins
kas apžvelgė praėjusius metus. Čia 
pat jis atsisveikino ir su tuntu, per
duodamas pareigas naujai paskir
tam tuntininkui s.Alfonsui Samu- 
šiui.'Naujasis tuntininkas yra vienas 
iš skautybės veteranų, prieš 10 me
tų vadovavęs tuometinei New Yor- 
ko vietininkijai. Prieš pusę metų 
sugrįžęs jau į tuntą, vadovavo skau
tų "Šarūno" draugovei, kurią dabar 
perdavė taip pat tik į aktyvų skau- 
tavimą grįžusiam s. v. v. si. Gedimi
nui Surdėnui.

Šios šventės metu du kandidatai: 
Alis Balkevičius ir Gediminas Mika
lauskas davė skautų ir Alilionis vil
kiukų įžodį. Iš s. V. Abromaičio 
vilkiukų draugovę perėmęs s.v.psl. 
Kęstutis Bileris pakeltas į skiltininko 
laipsnį, o skautų "Šarūno" dr-vės 

Stumbrų skilties skiltininkas Garsas 
Palys - į paskiltininko laipsnį.

Nuotaikingą lauželį pravedė s. 
A. Samusis, o fil. G. Penikas parodė 
puikiai susuktą filmą iš Jubiliejinės 
stovyklos.

Į šventę susirinko gausus būrys 
tėvelių. Tik pasigęsta gana gausios 
skautų vyčių draugovės narių (veik 
visi priklauso ASS), kurie neranda 
reikalo atsilankyti net didžiųjų 
švenčių metu. T.

Boston, Mass.
Graži tuntų sueiga
Šeštadienį (12.7.63) Piliečių 

Draugijos patalpose įvyko Bostono 
"Žalgirio" ir "Baltijos" tuntų bendra 
sueiga. Sueigos metu ps. A. Dabri- 
lienė ir ps. Paulauskienė davė skau- 
tininkės įžodį, o ps. Vyt. Dambraus
kui ir ps. Č. Kiliuliui buvo įteikti 
"Tėvynės Sūnaus" ir "Už Nuopelnus" 
ordinai.

Lietuvos Kariuomenės šventei 
paminėti gražų žodį tarė Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas St. Grie
žė-Jurgelevičius.

Antroje sueigos dalyje netruko 
pasirodymų, dainų ir šūkių. Vil

kiukams neatsiliko senieji Lapinai, 
jiems nenusileido skautės ir vyr. 
skautės, o paukštytės su savo pasi
rodymais labiausiai visus prajuokino.

Nemažai buvo ir tėvų, kurie 
Jamborės fondui suaukojo 23 dol.

Kalėdų Gerasis Darbelis
Bostono "Žalgirio" tunto vil

kiukai, vadovaujami ps. Paulinos 
Kalvaitienės, besiartinančių šven
čių proga suaukojo 26 dol. Pinigai 
pasiųsti Vasario 16 d. gimnazijos 
skautams.

Naujas Žalgirio tunto 
tuntininkas

"Žalgirio" tunto vadovavimą 
perėmė ps. Česlovas Kiliulis. Tuo 
pačiu ir visa tunto vadija tapo per
tvarkyta.

Tunto veiklos planas

Tunto vadijos sueigoje buvo ap
tartas tunto veiklos planas. Be ei
linių sueigų numatytos ir kelios įdo
mios iškylos į kalnus ir po apylinkes.
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KANADOS RAJONAS 
Toronto, Ont.
* Gruodžio 15 d. adv.George Ben, 
tvarkęs Romuvos stovyklavietės pir
kimo reikalus, suruoštoje tėvų-rė
mėjų komiteto arbatėlėje Prisikėli
mo parapijos muzikos studijoje, 
įteikė stovyklavietės nuosavybės do
kumentus, ta proga pasakydamas 
kalbą. Savo žodyje jis pasisakė at
vykęs į Kanadą 5 metų amžiaus, 
nemažai vargęs, kol pasiekęs advo
kato ir politiko vietos, matęs daug 
vargo ir kitų šeimų tarpe. Vaikų 
auklėjime daugiausia šiame krašte 
įtakos turi trys veiksniai - mokykla, 
gatvė ir televizija. Kad šio yra per 
maža ir kad kai kurie iš šių veiks
nių veikia labai neigiamai, mato
me iš vis didėjančių jaunų žmonių 
nusikaltimų skaičiaus. Organiza - 
cijos, ypatingai uždaros savose tau
tinėse bendruomenėse, atlieka jau
nimo auklėjimo darbe milžinišką 
darbą savo tautai ir šiam kraštui. 
Tai suprasdamas ir įvertindamas, 
malonus svečias nepaėmė iš sto
vyklavietės fondo nė vieno cento už 
dokumentų sudarymą, kas būtų kai
navę apie 300,00 dol.

"Tebūnie tai mano įnašas tiems 
kurie rūpinasi šio krašto jaunimo 
auklėjimu", - pasakė Adv. George 
Ben. To neužtenka - jis pažadėjo 
Romuvos stovyklavietę remti visą 
laiką kuo tik galėdamas. Romuvos 
stovyklavietės fondo pirm.ps. G. Sta- 
nionis dėkingų torontiečių vardu 
advokatui George Ben įteikė gražų 
lietuvišką medžio drožinį su ati
tinkamais įrašais ir lietuviška tri
spalve. Arbatėlės metu parodyti 
spalvoti paveikslai iš stovyklavietės 
ir Toronto skautų-čių veiklos. Sto
vyklavietės Fondo pirm. ps. G.Sta- 
nionis pateikė Romuvos administra
vimo planą. Būsianti renkama sto
vyklavietės taryba, iš kurios sudaro
ma vykdomoji valdyba. Tėvų šis 
planas buvo sutiktas labai palankiai. 
Kai kurie iš jų aiškiai pabrėžė, kad 
stovyklavietė būtų torontiečių ad
ministruojama, nesileidžiant per
daug į platesnes struktūras, kurios 
sukeltų bereikalingų pretenzijų. Aiš
kiai pabrėžta, kad stovyklavietės 
įteisinimas niekuo nesiriša su ban
dymu legalizuoti Ontarioskautus-tes. 
Tai esą du atskiri dalykai. Diskusi
jose pareikšta eilė naujų pasiūlymų.

* Gruodžio 15 d. įvyko paskutinis 
Toronte "Skautų Aido" redakcijos 
ir administracijos posėdis, "Skau-

Toronto skautininkų įžodis iškilmingoje Jub.metų baigimo sueigoje.
Nuotr. St.Dabkaus

Adv. George Ben įteikia "Romuvos" stovyklavietės nuosavybės dokumentus stovykla
vietės Fondo pirm. ps. G. Stanioniui. Sėdi tėvų-rėmėjų komiteto pirm. J. Adomavičius.

Nuotr. St.Dabkaus

"Romuvos" nuosavybės dokumentų įteikimo arbatėlėje. Nuotr. St. Dabkaus
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tų Aido" redagavimą ir spausdinimą 
nuo 1964 mt. sausio 1 d. perduodant 
į JAV. Išsamus posėdžio protokolas 
su rekomendacijomis ateities darbui 
persiųstas LSS Tarybos Pirmijai.
* Gruodžio 21 d. Šatrijos tunto 
paukštytės atliko Kalėdų gerąjį dar
belį, būreliais aplankydamos nepa
siturinčias Toronto lietuvių šeimas 
ir nuveždamos daug vertingų dova
nėlių vaikučiams ir suaugusiems. 
Šioje veikloje įprasmintos Sv. Ka
lėdos, ir tai buvo pats skauti’skiausias 
darbas, koks buvo atliktas pastarai
siais metais. Šį artimo meilės žygį 
suorganizavo ir pavyzdingai pravedė 
paukštyčių draugininke ps.J.Šapoč- 
kinienė. S.

Toronto skautoramoje “arabės" scenoje ... Nuotr. St.Dabkaus

VIDURIO RAJONAS - JAV

Lituanicos tuntas

* 1963 m. lapkričio bei gruodžio 
mėnesiais Čikagoje vyko didysis 
Balto piniginis vajus. Atsiliepdami 
į šio vajaus pirmininko kun. F. Gu - 
recko kvietimą talkon, Lituanicos 
vyčiai irgi prisidėjo pinigine auka. 
Draugovė, kurią sudaro pulk. J.Ša- 
rausko, Šarūno, dr. V. Kudirkos s. v. 
būreliai bei Cicero vyčių kandidatų 
vienetas, savo bei artimųjų tarpe 
surinko 131 dolerį, kuriuos dr-vės 
vadas ps. R. Povilaitis įteikė kun.dr. 
F. Gureckui.

* Gruodžio 8 d. Rockfordo (UI.) 
lietuviai skautai atšventė vienerių 
metų gyvavimo sukaktį. Sesės šešu- 
pietės, priklausančios Aušros Vartų 
tuntui ir Geležinio Vilko berniukai - 
Lituanicos tunto broliai, pradėję 
darbą tuščiomis rankomis, metinį 
balansą suvedė tikrai vaisingą. Kū
rimosi metai praėjo su gausybe su
eigų, keliomis iškylomis, dviejų pa
lapinių bei kito inventoriaus įsigi
jimu. Na, ir metų užbaigos apvai
nikavimas - vieneto vėliavos šven
tinimas 1

Vienetams vadovauja v. skautė 
Irena Petrulienė ir v.si. V. Plioplys, 
o moraliai bei finansiškai paremia 
visa Rockfordo lietuvių visuomenė. 
Lietuvių Klubas, kurio patalpomis 
skautai nemokamai naudojasi, Liet. 
Bendr. Valdyba, seses ir brolius dauge
riopai parėmusi, p. p. Zakarai, ku
rių sodyboje yra skautų būklas, tėvų 
rėmėjų komitetas - tai graži lietu
viška šeima, padedanti mūsų sesėms 
ir broliams augti bei tobulėti.

T - koresp.

Cleveland, Ohio

Lapkričio 24 d. Clevelando Ne
ringos ir Pilėnų tuntai ir akad.skautai 
kartu su ramovėnais ir kitomis liet, 
organizacijomis su vėliavomis daly
vavo pamaldose už žuvusius Lietuvos 
karius Šv.Jurgio bažnyčioje.

Po pamaldų Lietuvių salėje bu
vo jungtinė Clevelando skautijos 
sueiga, kuria užbaigti Liet. Skautų 
S-gos 45-ji jubiliejiniai metai. Vė
liavas įnešus, sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai. Sueigą vedė v.s. Pr. 
Karalius. Jo pakviesti sueigos daly
viai susikaupimu pagerbė žuvusį 
JAV prezidentą J. F. Kennedy, pri

Br. Povilaitis jteikįa Run. F. Gureckui balfineauką.

siminė ir pagerbė žuvusius Lietuvos 
karius bei kovotojus už Jos laisvę. 
Pilėnų tunte paskelbtas 30 dienų 
gedulas prez. J. F. Kennedypagerbti.

Neringos skaučių tunte v.si. 
Liuda Brizgienė tapo pakelta į pas- 
kautininkės ir ps. Regina Nasvytienė 
į skautininkės laipsnį. Sesė Liuda 
skautininkų ratelyje davė skauti
ninkės įžodį. Abi pakeltosios buvo 
nuoširdžiai pasveikintos ir apdova
notos gėlėmis.

Pilėnų tunte šį kartą buvo at
žymėti pasišventę sk. tėvai - rėmė
jai. Ordinu už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu apdovanoti: sk. tėvų k-to 
pirm. B.Auginąs, k-to narė K. Laz-
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dinienė ir vilkiukų globėja M. Pie
tri eneckienė.

Skiltininkų kursus baigusiems 
skautams įteikti pažymėjimai - psl. 
V. Gauatučiui, psl. K.Civinskui.psl. 
G. Lazdiniui, psl. P. Matulevičiui ir 
psl. M. Jakuliui. Į paskiltininkio 
laipsnį pakelti skautai K. Civiliškas 
ir J. Grigaliūnas.

Po oficialiosios dalies v. s. V. 
Senbergas papasakojo savo prisimi
nimus apie skautybės kūrimasį ir 
išbujojimą Lietuvoje. Jis buvo pir
masis Vyriausiasis Skautininkas.

Sueiga užbaigta trumpa meni
nė programa. G.

RAMIOJO VAND. RAJONAS

Los Angeles, Calif.

* Lapkričio 3 d. Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyko Rajono J. M. 
uždarymo iškilmės. Dalyvavo di
delis skaičius Rajono skautų ir skau
čių, tėvų bei rėmėjų. Pirmą žodį 
tarė Rajono Vadas s.V.Pažiūra, pa
aiškindamas tos dienos ir praėjusių 
metų reikšmę L. S. Sąjungai. Toliau 
Dariaus ir Girėno D-vės draugininkas 
ps. G. Radvenis įteikė Erelių skilčiai 
gairelę ir sveikino laimėjusius J. M. 
L. S. S. ir L. S. B. skilčių varžybose 
III-čią vietą.Toliau sekė įsakymai ir

MŪSŲ BIČIULIŲ-RĖMĖJŲ 
APMOKĖTAS "SKAUTŲ 

įžodis. Paukštyčių įžodį davė 5 se
sės, skaučių 1 sesė ir vilkiukų įžodį 2 
broliai. Po to sekė skautininkų įžo
dis. Tuntininkė v.si.Danutė Gustaitė 
pakeliama į paskautininkės ir s. V. 
Garmienė į v.skautininkes. Atsisvei
kinimo žodį tarė Rajono Vadas s. V. 
Pažiūra, apibrėždamas praėjusių 
3 metų veiklą, dėkodamas visiems 
už atliktą darbą ir linkėdamas toliau 
stipriai dirbti Tėvynės ir Skautybės 
labui. Trumpą žodį tarė naujas Ra
jono vadas ps. J. Pažėra. Sueiga už
baigta Lietuvos Himnu. Tuoj pat po 
sueigos buvo rodytos filmos iš vie
tinės J. M. stovyklos.
* Lapkričio 17 d. įvyko Kalniškių 
tunto vadijos posėdis, kuriame buvo 
aptarti einamieji reikalai ir pateiktas 
ateinančių metų veiklos planas.

* Lapkričio 25 d. parapijos bažny
čioje uniformuotai dalyvavo Rajono 
skautai ir skautės, pamaldose už žu
vusį krašto prezidentą. Įvykis buvo 
paminėtas vietinių vadijos ir T. V. 
stočių. V. A.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

LIETUVIU DIENOS, 1963 mt. lapkri
čio mėn. iliustruotas lietuvių gyve
nimo žurnalas. Red. Bern. Brazdžio
nis.

SESIŲ-BROLIŲ IR VIENETŲ UŽPRENUMERUOTAS IR 
AIDAS" 1963 METAIS SIUNTINĖTAS ŠIA TVARKA :

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE, 
Nr.3, 8 psl. vietinių žinių ir lietu
vių gyvenimo laikraštis. Leidži a 
Ant. Skirtus.
ŠALTINIS, Nr. 5 (12), tikybinės ir 
tautinės minties laikraštis. Leidžia 
Šv. Kazimiero s-ga. Red. kun. S. 
Matulis, MIC.
BUDĖKIME, LSS Anglijos rajono lei
dinys, 32 psl. ir viršeliai. Red. ps. 
D.Sadūnaitė - Sealey.
* LAIŠKAI LIETUVIAMS, Nr. 11, re 
Ilginės ir tautinės kultūros žurnalas. 
Red. K.Trimakas, S.J.

EVANGELIJOS ŠVIESA, Nr.5, 12 psl. 
ir viršeliai. Red. kun.K. Burbulys.

MAGYAR CSERKĖSZ, 1963 mt.lap
kritis, 20 psl. ir viršeliai, vengrų skau
tų laikraštis.
BANGA, Nr. 9, neperiodinis jūrų 
skautų Nemuno tunto laikraštis, 38 
psl. ir viršeliai. Redaguoja P. Janr 
čauskas, T. Janukėnas ir M. Mano- 
maitis.

VOKIETIJA
Kam siuntinėtas "Sk. Aidas" Užsakytojas Pastabos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

K. Kulikauskienė
O. Butkutė,
A. Rugieniūtė, 
E.Keierytėj 
M. Auderyte,
S. įauskaitienė,
B. Cepulevičius, 
V. Lenertas,
P. Cibitis, 
K.Dikšaitis,
A. Dūda,„ 
Kųn. V. Šarka, 
J. Černius, 
P. Birmonas, 
H. Juozaitis,
J. Kajutis, 
M. Sprogys,
K. Masiliūnas, 
J. Marčiukaitis, 
16 Vas. Gimn.

- Augsburg-Kriegshiler 
Memmingen 
Muenchen, 
Bremen, 
Diepholz, 
Muenchen, 
Memmingen, 
Heidelberg, 
Bad Godesbreg, 
Bonn,
Krefeld-Oppum, 
Hamburg, 
Bingen, 
Hamburg 
Bamberg,
Gauting Sanatorium, 
Schwetzinger, 
Saiz Lebenstedt, 
Koblenz,

skautei per H. Motgabienę,

V.Kamantas, Willowick,
"Aušros Vartų" tunt. , Chicago,

J. Toliušis,

S. Pangonis, 
J. Binkis, 
A. Gakeckas, 
"Romuvos" viet. 
"Neries" tuntas, 
"Š.Raganos" v.sk.būrelis, 
"Romuvos" viet. , 
"Aušros Vartų" tunt. , 
A. Vegelis, 
V.Kirkyla, 
H. Stepaitis, 
Vida Galdikaitė, 
Ram. Cicėną itė, 
"Kernavės” tuntas,

Aušros Vartų" tuntas,

Chicago, 

Omaha,

Chicago, 
Worcester,

Toronto, 
Dorchester, 
Omaha, 
Chicago,

Ohio, USA 
ui., ;;

•t ii

ii H

III., •• ii
Nebr. , "

III. , " Garbės pren.
Mass. , " 

it it

Ont. .Canada
Mass. , USA
Nebr. , "
III. , 

it it
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Kam siuntinėtas "Sk. Aidas Užsakytojas Pastabos

29. 16 Vas. Gimn. skautei per H. Motgabienę ,

30. M II 11

31. 11 It II M tl II

32. •• 11 11

33. M It II 11 II 11

34. lt It II lt 11 11

35. 11 lt 11 lt 11 11

36. II • t II 11 11 II

37. •1 II tl 11 11 11

38. 11 It II lt 11 lt

39. lt 11 lt 11 tl lt

40. 11 lt 11 lt 11

41. •* lt 11 •I It 11

42. II It II 11 11 11

43. *1 ll lt ii

44.
45.
46. II 11 II II 11

47. •• l. 11 skautui per T. Gailių,
48. •• ”
49. II

50. ii II II "

51. It II lt

52. ’’
53. •• ” ” ’’ "
54. ’’ ” 11 II II

55. lt •- II II IT

56. • 1 "

57. II II II

58. " ’’ " lt 11

59.
60. It II II 11 lt

61. 11 11 ” •• ”
62. 11

63. it " Vargo Mokyklai

"A .Vartų"tunt."Neringos 
draugove
"A.V." t."Žemaitės" dr.

Chicago, Ill., USA.

" " "Gražinos" ’’
"Mirgos" skaučių d-vė, Toronto, Ont. , Canada

II tl

J. Urbonavičius, Omaha, Nebr. , USA.
E. Jonušienė, II

lt

It 11

It 11

L. Antanelienė, II . II II

Ir, Lileikienė,
"S.Raganos"skaučių būr. lt If It

" Mirgos " sk. būrelis, Chicago, III. , " Garbės pren
"Neringos" vietininkija, Worcester, Mass. , "
"Kernavės" tuntas, Chicago, Ill. , "

"Neringos" tuntas, Cleveland, Ohio,

S. Zubrickaitė, Toronto, Ont. , Canada
V. Abromaitis, Richmond Hill, N.Y. , USA.
A. Kaušpėdas, Hamilton, Ont. , Canada
Br. Dainys,' Omaha, Nebr. , USA.
Griežė-Jurgelevičius, Dorchester, Mass. , II II
L. Rudžiūnas, 11 ••
Pr. Lembertas, So. Boston, Mass. ,
P. Molis, Shrewsbury, Mass. ,

"Vanagu"skilt.ger.darb. Elizabeth, N.J.
Skautų Rėm.Burelis, 
"Neries" tuntas,

London, Ont. ,
Omaha, Nebr. ,

"Pilėnų" tuntas, Cleveland, Ohio,
A.Krusinskas, Brooklyn, N.Y. ,
"Pelėdų" skiltis, Elizabeth, N.J. , ••

ANGLIJA
1. A. Sinkevičienė, vėliau kun. J. Kuzmickui,

Bradford, Yorks.
2. V. Galbuogytė, Bradford, Yorks,
3. Anglijos liet, skautui per platintoją

J. Maslauską
4. " ...................
5. ” ...................
6. "Geležinio Vilko" dr-vei, Leeds
7. J.Puleikis, Leeds

R. Bružinskienė, 
"Neringos” Tuntas,

E. Kazla uskas,
P. Conneley,
P. lyiolis,
V. Svalbonas, 
Mr. Kleiza,

Brooklyn, 
New York,

Arlington, 
So. Boston, 
Shrewsbury, 
Brooklyn, '

N.Y., USA
N.Y. , "

Mass. ,
Mass. , "
Mass. , "
N.Y., "

ITA LUA
1.9 Ateitininkas Saleziečių gimnazijoj Skautų Rėm. Būr. , London, Ont. , Canada

3. Saleziečių gimnazijai, A.Jvlinkūnas, Cleveland, Ohio, USA
4. n o L.Šalna, Toronto, Ont. , Canada
5.
6.

•i ii

’ 11 II
P. Molis, Shrewsbury, Mass. , USA II II

PIETŲ AMERIKA
1. J.Klovaitė, Caracas, Venezuela, E. Remeza, Brooklyn, N.Y.,

KENNEBUNKPORT GIMNA ZIJA, Maine, USA.
1. Lietuviams skautams,
2. " "

P. Molis,II Shrewsbury, Mass. , USA. ♦1 tl
3. Skautui Daniliūnui, E. Daniliūnas, London, Ont. , Canada

PUTNAM GIMNA ZIJA, Conn. , USA.
1. Lietuvėms skautėms, P. Molis, Shrewsbury, Mass., USA.

Ir per 1963 metus labai gražus būrys mūsų rėmėjų, sesių, brolių ir vienetų gausiai parėmė mūsų vienminčius, 
daugiausia lietuvišką besimokantį jaunimu. Gavėjų, "Sk.Aido" Administracijos ir viso "Sk.Aido" kolektyvo vardu 
nuoširdžiausiai dėkoju. Tvirtai tikiu, kad šis tradicinis savo vienminčių aprūpinimas spauda nenutruks ir 1964 me
tams. Malonu pranešti, kad neseniai "SA" Administracija gavo adresus visų Vakarų Vokietijoj esančių "Vargo"(pra
džios) mokyklų. Maloniai prašoma paremti ir mūsų mažuosius.

Dar kartą nuoširdžiausia - skautiška padėka visiems! "S. A". Administratorius.
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