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SKAUTU AIDAS
Lietuvių skaučių ir skautų laikraštis * Redaguoja v. s. Stp, Kairys, bendradarbiau

jant Redakcinei K-jai, redaktoriaus pavaduotojas s. Č. S e n k e v i Č i u s .techniškasis 
redaktorius ir meninės dalies vedėjas s. v. v. si. V. B r i S k u s * Leidžia Lietuvos 
Skautų Brolijos Vadija * Prenumerata: metams $ 3.00, pusei metų $1.50
* Smulkūs skelbimėliai iki 20 žodžių $ 1.00 * Adresas: Stp. Kairys, 716 Lansdowne 
Ave., Toronto, Ont. * Administracija: J. Pažėra, Box 1003, Station C., Toron- 
to, Ont. * Spaudžia J.Danaičio spaustuvė BANGA, 570 QueenSt.E. .Toronto, Ont. 
Tel. EM. 6-1026.

* Lithuanian Boy-and Girl Scouts periodical Editor Stp. Kairys, 716 Lansdowne Ave., 
Toronto, Ont.

* "Sk.A". parėmė prisiųsdami: Montre- 
alio Vaivų vyr. skaučių dr-vė $ 10.00, 
Clevelando skautininkų ramovė $ 9.50, To
ronto jūrų sk. K. K. Vaidoto laivas $10.00, 
Hamiltono sk. vyčių D. L. K. Gedimino bū
relis $ 15.00, Toronto skaučių Šatrijos 
tuntas $ 10.00, Chicagos Aušros Vartų ir 
Lituanicos tuntų vadijos $ 20.00; s. J. Bu
lota iš Montrealio apmokėjo prenumeratų 
vienam Vokietijoje esančiam skautui $ 3.00, 
br. K. Dubauskas iš Lethbridge apmokėjo 
pusmet. prenumeratą Vokietijoje esančiai 
skautei $ 1.50.

Visiems reiškiame skautišką padėką.

* Naujoji Seserijos VS yra pakvietusi ps. 
Aureliją Balašaitienę vesti "Sk.Aide" skau
čių skyrių. Tikimės, kad artimiausioje 
ateityje mūsų laikraščio puslapiai pratur
tės skautėms įdomia medžiaga. Naujosios 
redakcijos kolektyvo narės adresas: 1025 
E. 74th St., Cleveland,Ohio,USA.Ps.A. Ba - 
lašaitienė yra Seserijos naujosios Vadijos 
Spaudos Skyriaus Vedėja.

* "Sk.A". Nr. 6 paminėta $ 53 parama 
senjoro J. Ivanausko vardu yra ne jo as
meniška, bet viso Chicagos korp ! "Vytis" 
skyriaus. Brolius vytiečius už klaidą at
siprašome ir už paramą dėkojame.

* Brolijos Jūrų Sk. Sk. Vedėjas prašo 
pranešti, kad būriavimo ir jūrininkystės 
vadovėlis jau atiduotas spausdinti. Visi, 
renkantieji prenumeratas ir aukas,prašo
mi artimoje ateityje atsiskaityti adresu: 
Mr. B. Stundžia, 85 Delaware Ave., To
ronto, Ont., Canada. Skyrius yra paga-. 
minęs vienodus uniformos ženklus patyri
mui, vyresniŠkumui ir pareigoms atžy
mėti. Prašoma rašyti aukščiau minėtu 
adresu.

* Kanados Rajono Tiekimo Skyrius aprū
pins jus skautiškais Ženklais. Rašykite per 
vienetus adresu: Mr. Jonas Matulaitis, 
546 Indian Rd. , Toronto, Ont., Canada.

SKAUTŲ VYČIŲ VIENETAMS KITUOSE 
RAJONUOSE

PLSS Lietuvos Skautų Brolijos JAV Ra
jono skautų-vyČių sąskrydis Chicagoje 
1952. 5.30-31 d. d. sveikina Jus, bran
gūs broliai, ir linki spinduliuojančio 
skautiško entuziazmo ir plieninės iš
tvermės mūsų idealų sargyboje. Mūsų 
Širdis su Jumis !

Sąskrydžio sekretoriatas

PADĖKA.

s. v. v. si. JONUI GILŪNUI, parėmusiam 
Šimto dolerių paskola jūrininkystės va
dovėlio leidimą, jūrų skautų vardu dė- 
koju jūr. s. B. Stundžia

LSB Jūrų Skautų Skyriaus Vedėjas

BROLIJA DAUGYBOS ŽENKLE!

Mus pasiekė maloni žinia, kad mūsų 
miela BULOTŲ šeima Montrealyje ir 
MACŲ Toronte susilaukė po gražų ir 
sveiką vilkiuką. Nuoširdžiai sveiki
name -

"Skautų Aidas"

* Administracija patvarkė,kad vilkiukams 
ir jaun.skautėms,kurie užsisako antrajam 
pusmečiui "Sk. Aidą" per savo vienetus, 
prenumerata $ 2. 00 .Jie gauna visus nume
rius nuo pirmojo.

SESĖS IR BROLIAI!
UŽSAKYKITE "SK. AIDĄ" AUŠROS TUNTO

SKAUTAMS-ĖMS VOKIETIJOJE!
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Prieš 20 metų Lietuva 
neteko savo didžiojo 
dainiaus MAIRONIO. 
Jo didi Tėvynės meilė 
švies kartų kartoms...

PIRMYN Į KOVĄ

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

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

Už mūsų žemę numylėtą, 
Už bočių - milžinų kapus, 
Už brangų vardą paveldėtą. 
Kursai garsus pasauly bus. 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas^'“...... Atremti audras pragaištingas !

B ireBdensiue f

j gifeiisteka ii

Kur senas miestas Gedimino, 
Kur eina Nemunas platus, 
Kur mūsų Vytį priešai žino, 
Kas drįs užpulti tuos kraštus? 
Palaimink, Viešpatie galingas,
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Stovykloms pasibaigus
Iš stovyklos grįžai, sese, broli, kupinas įvairiausių įspūdžių. Ir, kaip matai, ten jau 

ne taip blogai buvo. .. Tiesa, viską darei pats : ir malkų teko pačiam pasiskaldyti, ir 
pietus pačiam išsivirti, ir guolį pasikloti. Tas "viską darei pats" taip įkvepia pasiti
kėjimo savimi, taip pakelia tavo vertę.. . Patenkintas buvai viskuo, nes visa skiltis 
pajuoktų niurzglį Vietoje rodyti nepasitenkinimą, tu Šypsojaisi. Reiškia susivaldei , 
prisiderinai prie kitų, nes toks buvo bendras reikalas. Esi skautas-tė ! Atsimeni, kaip 
laisvai trankėsi perkūnas virš palapinių? Vidurnaktis Šviesus kaip Šviesiausia diena. .. 
Baisu? Atrodo, bijotis laiko neturėjai. Tu raminai jaunesnį savo brolį, sesę. Tu tik
ras vyras !

Šiais metais daug mūsų sesių, brolių stovyklavo: JAV, Kanadoje, Anglijoje, Vokie
tijoje. . . Ir ta Žinia glosto Širdį: tikriausiai tavo skiltis nėra vienintelė, kuriai . . . pri - 
svilo vakarienė ir kurios palapinę apsėmė lietaus vanduo ar dar kas nors blogesnio nu
tiko. Šie "nelaimingi" nuotykiai yra labai reikalingi, nes tik jų dėka mokomės. Be jų 
nežengtume į priekį. Užgesus paskutiniams stovyklų laužams, tikri skautai-tės prade
da ruoštis ateinančių metų stovyklai ir ryžtasi tai, kas buvo netobula, pataisyti, ir tai, 
kas buvo gera, dar pagerinti. Tik tokiu būdu auga mūsų skautavimo lygmuo!

Vasarai besibaigiant, dar yra gražių progų paiškylauti. Nepraleiskite savaitgalių! 
Pirmoje postovyklinėje skilties sueigoje nusistatykite, ką turite dar Šiais metais pama
tyti. Ir į priekį! Sueigos dar, aišku, atviram ore. Būkluose prisisėdėsime žiemą . 
Taip ir nepajusite, kaip po Šios nuotykiu vasaros jūsų skiltis virs glaudžiu sesių ar 
brolių būreliu. Bendras darbo planavimas, iškylos ir skilties tradicijos suriš jus vie
non grandin: visi už vieną, vienas už visus! Skiltis vieninga, energinga, naginga ir iš
radinga! Tempianti visas kitas draugovėje į priekį! Jūsų dr-vės pažiba!

Stovykloje pakopėte vienu patyrimo laipsniu aukščiau. Neužmikite ant laurų. Juk vi
suomet yra dar viena pakopa aukštyn. Siekite daugiau. Veržliai, nesigailėdami darbo. 
Jūsų išeita II ar I patyrimo laipsnio programa tikrai dar neiŠsėmė to, ką jums skauty- 
bė gali duoti. Nesustokit vietoje, nes krisit žemyn. į specialybes reikėtų atkreipti dau
giau dėmesio ir joms Įgyti reikėtų dirbti daug kiečiau. Draugininkas gali jums parūpin
ti kokio nors amato instruktorių, pav. batsiuvį, stalių, mechaniką, elektriką ir pan. 
Imdamiesi panašių praktiškų specialybių, pramoksite amato, kuris gali gerai praversti 
gyvenime. Sanitaro specialybės įsigyjimu ypatingai reikėtų susirūpinti,taip pat atkreip
ti didesnį dėmesį į pirmąją pagelbą, kuri įeina į patyrimo laipsnių programą. Gyve
name laikus, kai nežinai,kada tau virš galvos sprogs plutonio ar vandenilio bomba.Kaip 
padėti kitiems ir sau, reikalinga kiekvienam skautui-tei žinoti.

Ar nepastebėjote, kad į stovyklą suvažiavę kaikurie mūsų jaunieji broliukai - sesutės 
jau griebiasi svetimos, ne lietuvių, kalbos ? Tas vėliau išsilygino, ir stovykla buvo lie
tuviška. Ar nepastebėjote, kad mūsų jaunieji jau nebemoka lietuviškų dainų? Pirmas 
posmas dar šiaip taip pusbalsiu, o toliau nė iŠ vietos. Čia mes, sesės - broliai, turė
tume ypatingai pasitempti: sueigose kalbėkime gryna lietuvių kalba, dainuokime dau
giau lietuviškų dainų, kiekvienoje sueigoje išmokime bent po vieną kitą naują dainelę. 
Ar jūsų skiltis gerai moka Lietuvos Himną? Ar dainuoja "Lietuva brangi", "Kur lygūs 
laukai", "Vėliavos iškeltos", "Juodbėriai, galvas aukštyn"? Liaudies dainų gi yra vi
sas lobynas, ir jos yra vienos iš gražiausių pasaulyje. "Nedidelė yra garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti, bet savos gerai nemokėti", nežinoti savo Tautos praeities, papro
čių ir išminties.

Prieš akis daug darbo. Tavo skiltis pasiryžusiai žengia į naujuosius skautavimo me
tus. Apie tai kaip sekasi, aišku, parašysi "Skautų Aidui". K

***

IDĖJOS, JEI DIDŽIOS, NEMIRŠTA KAIP ŽMONĖS; Maironis
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POPIEŽIUS PIJUS XII IŠKELIA SKAUTYBĘ

Šių metų birželio mėn. 7 d. Vatikano rūmuo
se Šventasis Tėvas specialioje audiencijoje pri
ėmė Romoje posėdžiaujančius katalikų skautų 
tarptautinės konferencijos dalyvius. Ta proga 
Jo Šventenybė pasakė prancūziškai kalbą, ku
rios vertimą Čia patiekiame.

(Senj. P.Dauknys)

Brangūs sūnūs, Tarptautinei Katalikų Skautų Konferencijai jūs pasirinkote Romą. 
Tai yra pirmas kartas, kad jūs, vyriausieji katalikų skautų vadai, susirenkate į Amži
nąjį Miestą, kad prie Jėzaus Kristaus Vietininko studijuotumėte temą: "Apaštalavimas 
skautybėje ir per skautybę". Susirūpinę atsakyti į svarbų kvietimą, kuriuo mes kreipė
mės j visus katalikus, jūs norite paimti visą atsakomingumą, kuris jus įpareigoja Baž
nyčios apaštalavime. Tai kilnus nutarimas, atitinkąs skautybės dvasiai.

Iš tikrųjų kiekvienas žino, kad religija skautybėje iš pat pradžių turėjo pirmąją vie
tą. Jūs taip pat lygiai suprantate, kad katalikybė suteikia jėgos ir tikslumo auklėjimo 
darbe, kuriam jūs pasiŠvenČiate. Tai nėra tik reikalas išauklėti geriausius piliečius, 
aktyviausius, labiausiai atsidavusius bendram žemiško miesto gėriui, bet taip pat su
formuoti juos geriausiais Bažnyčios sūnumis. Katalikų Bažnyčios apaštalavimo misija 
tikintiesiems ateina iš pačios hierarchijos ir mūsų dienomis visi tikintieji pagal savo 
priemones yra šaukiami bendradarbiauti šiame apaštalavime.

Tiesa sakant, berniukai dar nėra to amžiaus, kad veiktų organizuotame apaštalavi
me, bet tam jau turi būti paruošiami.

Trisdešimties metų patyrimas plačiai įrodė skautybės auklėjančią vertę. Kokių gra
žių, didžių krikščioniškų figūrų, didvyrių ir vadų, kiek vienuoliškų ir kunigiškų pašau
kimų yra kilę iš draugovių! Kovojant, būdami atidūs į galimus nukrypimus, atsiminda
mi principus,jūs patvariai peržiūrėjote metodus. Jei skautas myli gamtą,tai tuo jis nė
ra nei egoistas, nei diletantas savo galvosena ( labai paviršutiniškas žmogus. Vert.), 
kad paprastai tik džiaugtųsi erdve, tyru oru, gamtovaizdžio grožiu. Jei skautas gamtoje 
pamėgsta paprastumą, sveiką šiurkštumą vietoj miesto dirbtino gyvenimo ir vergavimo 
mechanizuotai civilizacijai, tai čia nėra pabėgimas nuo civilio gyvenimo prievolių. Jei 
skautas išsirinktoje skiltyje ugdo šaunią draugystę, tai nereiškia, kad jis atmestų bend
ravimą su kitais ir tarnavimą kitiems.Kaip tik priešingai - niekas nebus nutolęs nuo jo 
idealo. Jei jis mėgsta aiškią tikrovę, tai nėra knygų ir idėjų niekinimas. Jis rūpinasi 
pilna ir harmoninga kultūra, pagal savo talentus ir esamus reikalus.

Šio tikslo atsiekimui, įžodis, jungiamas su Dievo malone iŠpildant Skautų Įstatus, yra 
galingas ryžtas, kuris iškelia jaunystę iŠ silpnumų ir gundymų. Skautų įstatai, pagrįsti 
gamtos įstatymu, auklėjimo pastangomis kasdien padaryti gerą darbelį, atsišaukia į 
tiesumą ir ištikimumą, kurio jaunieji taip labai trokšta ir kurį saugodami yra laimingi. 
Skautų įstatai parodo, kad melas, apgaulė ir simuliavimas yra bjaurūs dalykai. Ber
niukai, jausdami didėjančias savo jėgas, natūraliai yra kilnūs: jie nori kovoti, išmėgin
ti savo jėgas sunkumuose, jie nori pasišvęsti, pasižymėti. To jie siekia savo amžiui 
atitinkančiais užsiėmimais atvirame ore, vystydami nagingumą. Tokiame moraliniame 
klimate jiems taip pat aiškiai yra nustatytas nekaltumas, kuris jų energijai suteikia 
krikščionišką atsižvelgimą ir švelnumą.
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Kas galėtų paneigti tokio auklėjimo svarbą civilizacijoje. Kur viešpatauja egoizmas, 
nepasitikėjimas, bailumas ir nesuvaldomas malonumų pamėgimas.

Pirmas skautų apaštalavimas yra pavyzdys draugovėje.Save asmeniškai ir kolektyviai 
lavindami, skautai jau yra Bažnyčios tarnyboje ir tuo ruošiasi būsimam apaštalavimui. 
Juo bus platesni ir gilesni pamatai, kuriuos jie deda, juo jų krikščioniškojo gyvenimo 
pastatas bus patvaresnis ir žavesnis, juo jų gerumas labiau spindės, juo daugiau teiks 
Dievui ir Bažnyčiai garbės.

Bet Šitas formavimas privalo būti pradedamas nuo pat jauno amžiaus konkrečiu ste
bėjimu ir apsvarstytais metodais, atsižvelgiant į socialinę, natūralią ir viršgamtinę 
realybę. Skautai privalo pasiruošti modernios bendruomenės gyvenimui ir dėl šito pri
valo būti protingai informuoti apie bendruomenės struktūrą, jos savybes ir klaidas. 
Ypatingai skautai privalo pasiruošti, kad savo aplinkoje ir parapijos bendruomenėje 
turėtų įtakos ir jaustų atsakomingumą, kuris jiems priklauso. Apskritai, charakterio 
formavimas, kuris yra pagrindinis skautybės tikslas, privalo turėti aiškiai socialinę 
ir apaštališką orientaciją. Jis privalo paruošti tarnauti artimui kiekvieną kartą asme
nišku kontaktu civilinėse ir religinėse institucijose.

Meilė, kurią skautai visuomet turėjo Didžiojo Šefo Asmeniui, kuris yra Kelias, Tie
sa ir Gyvenimas, privalo pasidaryti jų šviesa ir parama kasdieninėse pastangose.

Mes prašome Didžiojo Šefo iš visos Širdies, kad atsakomingumo dieną savo skautus 
Jis rastų visuomet budinčius. Tat nuo šiandien ant jūsų visų, kurie čia esate, ant visų 
tautinių sąjungų, kurias jūs atstovaujate, ant visų vadų, ant kapelionų ir visų skautų, 
tenužengia malonės, kurias išmeldžia Mūsų Apaštališkasis Palaiminimas.
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TĄSA B . KNOBEL

Nero jautėsi labai nejaukiai - panašiai kaip jaustųsi blogas mokinys,kuriam per klai
dą atiteko svetimas pažymėjimas.

Bet vyras jau stovėjo prieš grupę ir ranka paprašė tylos. "Mielos kolegės ir kolegos. 
Aš anksčiau jums sakiau, kad mes greitu laiku turėsim progos pasveikinti keletą sve
čių, kurie mums yra atlikę didelį patarnavimą. Dar vis yra žmonių, kurie nežino, kas 
yra sporto varžybos, kas yra "fair play". Ir visuomet bus tokių, kurie iš sporto nori 
pasipinigauti, net nevengdami laužyti taisyklių ir įstatymų, kai jų materialiniai intere
sai yra pavojuje. Toks elgesys ne tik kad gadina sporto vardą, bet gali kainuoti sporti
ninkui jo sveikatą ar net gyvybę.

Visi susidomėję klausėsi ir smalsiai stebėjo šešis berniukus, kurie buvo matomai su
mišę.

"Šie drąsūs, jauni vyrukai", tęsė jis toliau , 
"mums Šiandien tikrai didžiai pasitarnavo. Dėka 
jų pastabumo ir sumanumo, galbūt, ne, ką aš 
čia sakau galbūt, tikrai buvome apsaugoti nuo 
nelaimės. Todėl juos ir pakvietėm būti mūsų 
svečiais. Tikiu, visi drauge galėsime jaukiai 
praleisti laiką".

Jis atsisuko į briedžius. "Čia jūs rasite di
desnę Šveicarijos olimpinės komandos dalį, 
taip pat sporto draugus iš kitų tautų komandų, 
kurie pagerbė mus savo atsilankymu. Dabar 
visi prie stalo!"

Tuojau prisistatė du kelneriai nešini milži
niškais padėklais. Visi svečiai prisitraukė sta
liukus ir fotelius daugiau į vidurį ir taip brie
džiai sėdėjo aukštose kėdėse kaip ant paaukš
tinimo virš kalbančios bei juokaujančios minios .

Pirmiausiai buvo atneštas milžiniškas tortas, 
Šokolado. Konis palengva atsigavo iš nustebimo 
man patinka!"

Vakaras buvo nepaprastai malonus. Skiltis padainavo keletą savo dainų ir turėjo mil
žinišką pasisekimą. Haraldo autogramų knyga ėjo nuo stalo prie stalo.

Benis atsargiai nuslinko prie kampe sėdinčios aukso medalio laimėtojos - slidininkės. 
Ji rašė atvirutes. Ar ji negalėtų jam gauti popierinį maišiuką? Jie norėtų savo sergan
čiam draugui parnešti torto. Bet ji turi to niekam nesakyti. Pritariančiai palingavus, ji 
atnešė kelioliką tūtelių. Jų sąmokslas tačiau dideliam visų svečių džiaugsmui nepraėjo 
nepastebėtas.

Nero viskas buvo labai įdomu. Paskutinėmis dienomis jis dažnai pats savęs klausinėjo, 
kokia teise olimpiniai žaidimai vadinami vienijančiais įvairias tautas. To nebuvo galima 
matyti minioje, tačiau Šitoje salėje atrodė, kad olimpinė dvasia buvo gyva. Varžovai, 
kurie Šiandien ryte, prieš kelias valandas ar dar rytoj kovos dėl sekundės dešimtadalių, 
sėdėjo drauge, juokavo, lošė kortomis ir kalbėjosi. Šposininkai lenkai, užsidarę ju
goslavai ir visas suomių stalas. Retkarčiais jie niūniavo savo liaudies daineles , kuriose 
jautėsi drąsus patriotizmas ir Šauni dvasia. Nekalbūs norvegai trumpomis golfo kelnė
mis ir baltai juodomis kojinėmis, kurios yra vadinamos "selbu-stroemper", labai do
mėjosi briedžių kepuraitėmis su bumbuliukais. Du korėjiečiai su pasitenkinimu gėrė 
kavą su saldumynais, nors jie ir buvo atsivežę savo virėjus, kurie jiems paruošdavo 
ryžius. Čia pat buvo du sunkaus svorio amerikiečiai - bobo lenktynininkai.Jie sėdėjo pa
tenkinti kojas susikrovę ant stalo.

"Gaila, kad tu negavai pasikalbėti su mano garsiu kolega Alekiu Thompsonu", pasa
kojo vienas susižavėjęs Nero, "jis yra milijonierius, plieno karaliaus sūnus ir nuosavo 
futbolo klubo savininkas".
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"Ar jis juos pasiėmė su savim?" įsikišo Strickas.
"Ką tokius pasiėmė?" paklausė amerikietis.
"Na. . . futbolo klubą ... ir milijonus ..."
"Ne. jis visko negalėjo pasiimti".

Haraldas gulėjo miegmaišyje ir snaudė. Virš jo ant lubų,netoli kambario vidurio 
knibždėjo voras. Jis slėpėsi nuo šalčio, kuris veržėsi pro langą.

Geležinėje krosnyje ūžė ugnis. Ant stalo gulėjo belgui nupirkti laikraščiai. Haraldas 
galvojo prieš nunešdamas juos dar peržiūrėti. Keistojo sporto entuziasto su barete na
mie dar nebuvo. Savotiški žmonės gyveno šiame name. Jis, žinoma, buvo pats keis
čiausias. Visuomet ypatingai malonus, bet jo durys visada sandariai uždarytos. Ten 
viduj tikrai graži tvarka turėjo būti 1 Haraldas svajojo toliau. Namo durys trinktelėjo. 
Išsigandęs voras ant lubų sustojo. Tikriausiai belgas grįžo atgal persirengti. Pusiau 
snausdamas Haraldas išsirito iŠ po antklodžių, paėmė laikraščius, kuriems skaityti jis 
buvo praradęs ūpą ir drebėdamas lipo aukštyn.

Pasibeldė. Viduj trinktelėjo spintos durys. "Taip?"
Haraldas pravėrė duris ir įkišo galvą, bet belgas jau stovėjo prieš jį, Šluostydamas 

rankas į baltą rankšluostį. Haraldas atkišo jam laikraščius, tuo pačiu laiku pastebė
damas, kad rankos paliko rankšluostyje juodas dėmes.

"Norit, kad atneščiau Švaraus vandens?"
"Kam?"
Haraldas galva parodė į vyro rankas. 
"Merde", prakošė jis tyliai ir pasisuko į šoną.
Nenoromis berniuko žvilgsnis nuklydo į kambarį, ir jis pamatė lagaminą, kurio vie

nas šonas, nors ir buvo tikriausiai paskubomis nustumtas po lova, dar matėsi. "Los 
Angeles", "Palm Beach", "Continental", "Biarritz", "Angleterre". Ir tai buvo tik 
vienas siauras geltono lagamino Šonas. Ant stalo gulėjo geltona pirštinė.

Kai Haraldas su pasibaisėjimu pažvelgė į belgo veidą, jį pasitiko piktas žvilgsnis.
"Ieškai ko nors?" Tai jau nebuvo draugiškas balsas, bet sausas ir šiurkštus.
Haraldas tylėjo. Tačiau dabar jis jau visai prasiblaivė. "Geltono lagamino su Ameri

kos ir Rivieros viešbučių ženklais", tarė jis lėtai. Jo balsas atrodė jam svetimas kaip 
kokio nepažįstamo. Ir po trumpos pertraukos, kurios laiku jo smegenys dirbo karštli
giškai, ramiu balsu užbaigė, "ir kailinio palto bei moteriško skėčio... " Kad tik kaip 
nors užtęsti laiką, galvojo Haraldas.

Matomai belgas irgi apie tai pat pagalvojo.
Staigiu Haraldą nustebinusiu judesiu jis užtrenkė duris. Sumišęs tamsiam korido

riuje stovįs Haraldas išgirdo raktą besisukant duryse.

6

Jis metėsi prie durų ir pradėjo jas kumščiu daužyti. "Ati - 
darykit!" Atsiliepė šėtoniškas juokas. Pasigirdo bėgančio 
žingsniai.

Atskubėjęs Guardija pakratė galva. "Atsarginis raktas nelen
da. Jis savo raktą paliko užrakto skylutėje. Mums liko vienas 
kelias - kopėčiomis pro langą.

"Tik greičiau", ragino Haraldas, "kitaip jis pabėgs. " Jis api
bėgo aplink namą. Belgo kambaryje degė šviesa, langas buvo 
plačiai atvertas. Žemai po langu sniegas buvo sutryptas.

"Jis pabėgo", dejavo Haraldas, kai Guardija suko, ilgom 
kopėčiom nešinas, pro kampą. "Iššoko pro langą!"

Guardija išmatavo akimis atstumą nuo lango iki žemės. "Ne
labai gali tikėti".

"Atsargiai, jis gali šauti!" įspėjo Haraldas.
"Nebijok", sumurmėjo piktai Guardija ir rankoje suspaudė

savo storą lazdą. Kambarys buvo tuščias ir atrodė panašus į 
karo laužą. Viduryje stovėjo lagaminas. Lova buvo suvelta, 
sudraskytas rankšluostis gulėjo ant grindų. Prausykla p ilnane
švaraus vandens. Ant lango geltona pirštinė. Šalia nudėvėto 
juodo palto spintoj kabėjo kailinis.

"Jis truputį skubėjo", sumurmėjo Guardija ir nustebęs apžiū
rinėjo visą netvarką. j j

Vertė v. si. R. Mieželis
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Jūrų skautų papročiai
jūr. s. Br. Stundžia

VĖLIAVŲ NEŠIMAS. Nuo gegužės mėn. 
1 d. iki rugsėjo mėn, 30 d. vėliavos ke
liamos 8 vai. ryto, kitu laiku 9 vai. ir 
laikomos iki saulės nusileidimo. Pakėli
mas ir nuleidimas derinamas su uosto ar
ba reide esančiais karo laivais. Jų nesant 
žiūrima vietinio jachtklubo laiko. Plau
kiant kokiam nors junginyje vadovaujama
si pagal vėliavinį laivų.

Suminėtu laiku vėliava privalo būti: 
įplaukiant ir apleidžiant uostą, praplau
kiant tvirtoves, jeigu ten iškelta karo vė - 
liava, sutikus karo laivą.

Nuo saulės nusileidimo iki ryto 8 vai; 
vėliava privalo būti išplaukiant iŠ uosto ir 
atvykus įuostą. Išplaukus vėliava gali bū
ti nuleista, taip pat įplaukus ir įmetus 
inkarą. Tautinės buriuotojų sąjungos vė
liava gali būti vietoj tautinės vėliavos, tik 
tuo atveju, kai jachta registruota toje są
jungoje ir yra gavusi vėliavos liudijimą. 
Prekiniai laivai gali kelti tos valstybės 
vėliavas, kurioje jie yra registruoti.

Vienstiebės su aukštuoju takelažu jach
tos būriuodamos iškelia vėliava aukščiau
sioje užpakalinio likio vietoje prie galva- 
lentės.Vienstiebės jachtos su gafeliniu 
takelažu buriuodamos turi vėliavą po di
džiųjų burių galelio noku. Jaulo ir keČo 
tipo laivai visada turi iškėlę vėliavą be- 
zano stiebo viršūnėje (tope). Motorinės 
valtys judėdamos kelia vėliavąprie gafelio 
arba vėliavakočio valties užpakalyje (ster- 
ne). Irklinės valtys ir garlaiviai turi vėlia
vą ant vėliavakočio laivo užpakalyje, tiek 
judėdami tiek stovėdami prie krantinės 
arba inkaro. Stovint jachtoms ant inkaro, 
arba judant sunuleistomis burėmis, vėlia
va pakeliama prie vėliavakočio jachtos 
užpakalyje. Jaulai ir keČai laiko iškėlę be- 
zano viršūnėje.

VIMPILŲ NEŠIMAS. Sąjungos ar Klubo 
vimpilas pakeliamas sezono pradžioje ir 
nuleidžiamas sezono pabaigoje. Buriniai 
laivai kelia vimpila6 stiebo viršūnėje (tope) 
arba stirborto zalinge, škūneriai - škune- 
rio stiebe, motoriniai ir irkliniai laivai 
priekyje (būge) ant vėliavakočio. Atskirus 
vimpilus gali turėti komodoras; vicekomo- 
doras, valdybos ir regatų komisijos, gar
bės nariai ir įvairūs jūrinių sąjungų pa
reigūnai. Vimpilai iškeliami tiems asme
nims į stiebo viršūnę arba stirbordo za
linge ir vėl nuleidžiami jiems laivą ap
leidus. Keliamas vienos sąjungos vimpi
las su kitos sąjungos vėliava.

Iškelti užsienio vėliavas leista grįžtan
čioms jachtoms iš kelionių po užsienius. 
Jos iškeliamos abėcėlės tvarka pagal vals
tybių pavadinimus, kurias jachta buvo to
je kelionėje aplankius. Iškeltos laikomos 
iki artimiausio sekmadienio. Prizų vėlia
vas galima iškelti regatai pasibaigus, 
grįžus į savo uostą ir sezono uždarymo 
metu.
GEDULAS. Vėliava ir vimpilas nuleidžia
mas iki pusės stiebo. Gedulas tęsiasi iki 
mirusiojo palaidojimo, pažymimas sto
vint ant inkaro ar prie krantinės, o plau
kiant tik tada, kai ant borto randasi la
vonas. Jeigu yra bendras gedulas, tai 
jachtos neišskiriamos.
SVEIKINIMASIS. Vėliava sveikinamasi: 
respublikos prezidento standartui ir vim- 
pilui, pareigūnų ir garbės asmenų vim- 
piląms, praplaukiant karo laivus, įplau
kiant į kokios sąjungos ar klubo uostą. Jei
gu plaukia karo laivų ar jachtų junginys, 
sveikinamasi tik su vėliaviniais laivais.
Prekybos laivai sveikinami pagal norą. 
Nesisveikinama regatoje. Kelyje sveiki-
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namasi nuleidžiant vėliavą iki pusės stie
bo ( arba iki keleto galvos) ir laukiama, 
kol bus į sveikinimas! atsakyta, tada vėl 
pakeliama. Stovint ant inkaro įgula išri
kiuojama ir nuleidžiama vėliava iki pusės 
vėliavakočio. Vadas pagal reikalą pakelia 
ranką prie kepurės matiko. Irklinės val
tys sveikinasi keldamos irklus stačiomis .

a) Išeinantis sveikina įeinantį.
b) Lenkiantysis - lenkiamąjį.
c) Judantysis - stovintįjį.
Ypatinga pagarba parodoma sveikinant 

kai nuleidžiama vėliava ir vimpilas, o 
įgula pakelia rankas prie.kepurių matikų. 

BENDRI PAPROČIAI. Kada žymi asmenybė 
aplanko jachtą, tada įgula išrikiuojama 
pakeliamas atitinkamas vimpilas, vadas 
svečią pasitinka prie įlipimo ir jam išei
nant įgula vėl išrikiuojama. Išlipant iš 
valties į krantą arba į kitą laivą, vyres
nysis turi pirmenybę, o įlipant iš kranto 
į valtį pirmenybę turi jaunesnysis. Atplau
kus į svetimą uostą, reikia laikytis nusta
tytų formalumų. Tautinės buriuotojų sąjun
gos klubo nariai ir jūrinių organizacijų 
nariai gali dėvėti nustatytas uniformas, 
bet jos nenešiojamos be reikalo, t. y.darbe, 
pasivaikščiojant, pasilinksminimuose. 
UNIFORMOS dėvimos savo organizacijų 
susirinkimuose, per regatas ir iškilmes, 
lankydami kitas jachtas ir klubus, namuo
se ir užsienyje, karo laivus ir konsula
tus. Per regatas įgula turi būti galimai 
vienodai apsirengusi. Vengtina rodytis 
nešvariais rūbais krante, kelionėje, savo 
patalpose, per regatas. Baltos kelnės ne - 
žiojamos nuo 8 vai. ryto iki saulės nusi
leidimo. Per užsiėmimus privalomi gu
miniais padais batai.

Naujasis Toronto jūrų skautų laivas.
Nuotr. V. Petrulio

IŠKILMĖS. Prie krantinių ar ant inkaro 
stovinčios jachtos iškilmių metu pasipuo
šia tarptautinio signalizacijos kodo vėlia
vomis ir vimpilais nuo būgsprito noko per 
stiebo viršūnę (topą) iki didžbuomio noko. 
Kas dvi vėliavas seka vienas vimpilas. 
Skūneriai, jaulai ir kečai pasipuošia per 
abi viršūnes. Jachtos ir motorvaltės ju- 
dėdamos vėliavomis nesipuoŠia. Tuo laiku 
jachtose ar valtyse turi būti ypatinga tvar
ka, burės surenkamos ir apdengiamos . 
Negali būti tada atliekami taisymo ar Sva
rinimo darbai, taip pat nesirodoma dar - 
biniais drabužiais.

Ontario ež.bangose . . .

Nuotr. V.Petrulio
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TARNYBA ARTIMUI
s. Jonas Mašiotas

Ir vėl grįžtu prie šio klausimo. Tarnyba 
artimui yra vienas trijų pagrindinių tiks
lų skautų auklėjimo mokykloje.Daug metų 
prabėga iki įpratiname,įsąmonijame skau
tą padėti artimui, padaryti gerą darbelį. 
Tai nieko nuostabaus,nes,norint įsąmonin
ti, įpratinti jaunuolį kuriam reikalui, tenka 
jam ne vieną ir ne dešimtį kartų tą patį 
aiškinti, priminti, bet nuolatos kalti į gal
vą, nuolatos priminti, pavaizduoti faktais. 
Norint atsiekti tikslo, reikia jam apie tai 
kiekviena proga nurodyti, patarti, paska
tinti ir pan. Tarnyba artimui, geras dar
belis ugdo skautuose geras būdo savybes , 
apsaugodama nuo neigiamų, pav.,egoizmo 
(rūpinimosi tik savim), savanaudiškumo, 
nerangumo, apkiautimo ir kt.

Koks malonus jausmas apvaldo žmogų, 
kai nepraleidi progos padėti artimui, pa
darai gerą darbelį ir nieks nežino kas ta
tai padarė. Ir kaip skaudu,kiek dienų galvo
jimo, nesusivokus ir praleidus progą tai 
padaryti. Tačiau koktu klausytis skauto, 
priverstinai atlikusio kokią mažą paslau
gėlę, ją išpučiant, pasakojant, didžiuo- 
jantis. Užtai kaip malonu vakare, vienu
moje, atlikus gerą darbelį atrišti kakla
raiščio mazgelį. O gal yra skautų, kurie 
nežino mazgelio reikšmės ant kaklaraiščio?

Nepr. Lietuvoje tarnyba artimui skau
tuose jau buvo pralaužusi pirmus ledus ir 
žengė pirmyn, nors reikiamo tobulumo, 
esant tam tikrom sąlygom, dar nebuvo 
pasiekusi. Prisimenu, kai keli skautai, pa
dėję gesinti gaisrą, atkreipė kariuomenės 
gaisragesio pulk. 1. A.Ružancovo dėmesį. 
Kai jis juos užkalbinęs , pagyręs, paklausė 
jų pavardžių, kas jie tokie, tai jie trum
pai atsakę esą skautai, pranyko iš akių. 
Nustebęs pulk. Ružancovas paklausė ma
nęs, kodėl jie tokie nemandagūs, nepasi
sakė pavardžių. Atsakiau: "Skautas atlikęs 
gerą darbelį nesididžiuoja ir pranyksta 
nepastebimas;užtai vakare, vienumoje, at
riša kaklaraiščio mazgelį". Suprato senas 
ir nuoširdus skautų bičiulis.

Deja, tremtyje Vokietijoje,išgyvenus dvi 
žiaurias okupacijas, mūsų skautija pri
miršo ir tarnybą Tėvyneųir tarnybą arti
mui. Skaudu buvo stebėti slampinėjantį be 
užsiėmimo, nuobodžiaujantį mūsų jaunimą 
DP stovyklose.Štai keletas vaizdelių. Se
nas skautininkas, okupacijų palaužta svei
kata, prakaite piauna ir skaldo malkas. 
Aplink slampinėja skautai ir iŠ nuobodulio 
pokštus krečia. Pražygiuoja ir vadovas, 
jaunas, kresnas vyrukas. "Tai ką, skauti
ninke, sunku skaldyti malkas ?""Dar prieš 
7 metus buvo vieni juokai, o dabar kaip 
matot", vos atlenkęs nugarą, uždusęs at
sakė skautininkas. Vadovas nužygiavo to
liau, pajuokavo su slampinėjančiais skau
tais ir vėl nieko dėtas grįžo atgal. Kokia 
išvada? Arba atvyko į stovyklą našlė, su
laužyta ranka, ' su 3 nedidokais vaikais. 
Jos vyras, kaip lietuvis visuomenininkas, 
vienas pirmųjų buvo bolševikų okupantų 
suimtas, kankintas ir nužudytas. Reikalin
ga paramos. Pasigaunu vieną kitą skilti- 
ninką, išaiškinu padėtį - vyrai su savo 
skiltimi atlikite gerą darbelį, padėkite 
našlei įsikurti, malkų pagaminti, Čiužinių, 
vandens atnešti ir kt. Mano džiaugsmui šį 
gražų darbelį atliko. Deja, apie tolimesnę, 
nuolatinę pagalbą pamiršo, nepagalvojo, 
Atseit pirštu bakstelėjai, nenoromis, pa
skubomis atliko, tačiau patys dar nebuvo 
žvalūs, pastabūs,trūko sumanumo. Iš trem
ties gyvenimo galėčiau šimtus tokių pa
vyzdžių nurodyti. O kiek buvo senelių ir 
našlių, reikalingų mažos paslaugos?

Šia proga dar noriu atkreipti dėmesį ir 
į vieną juokingą mūsų skautų-čių galvose
ną, kaip vienašališkai suprantama tarny
ba artimui, geri darbeliai.Tatai mums se
niams ne naujiena. Kaip caro laikais kai 
kurie lietuviai studentai prisisiurbę ru
siškų idėjų tarnauti liaudžiai, baigę uni
versitetus nerasdavę liaudies Lietuvoje ir 
vykdavę liaudžiai tarnauti į Pavolgį (Rusi
jos gilumą, prie upės Volgos),taip ir mūsų 
skautai-ės mano,kad padėti artimui, pada-
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ryti gerą darbelį, galima tik svetimiems, 
už savo namų ribos, bet ne savo Šeimai, 
savuose namučiuose. Priešingai, dažnai 
namuose, šeimoje skautai-ės reikalauja iš 
savo nuvargusių, dažnai ir paliegusių tėvų, 
brolių-seserų patarnavimo. Paprašyti nu
bėgti Čia pat į krautuvę ko atnešti, ką pa
duoti, dar ko gero indus suplauti - jau ne
patenkinti, pasipučia, trumpas atsakas 
"tuojaus, gerai, padarysiu, nedega" ir nu
eina. Vėliau užeis draugai-ės, laiko jau 
nėra ir vistiek kitiems reikia visa sutvar
kyti, dar ir svečių skautų-čių. Čia dalinai 
kaltė ir pačių tėvų. Bet apie tai laikas nuo 
laiko pravartu būtų skiltyse priminti.

Buvo ir Nepr.Lietuvoje laiko tarpas, kai 
skautai-ės jautėsi skautais tik uniformuo
ti ir tik tada ieškodavę artimui padėti, ge
rą darbelį padaryti. Gal ir vėl išgyvena
me panašų laiko tarpą. Ir pas kai kuriuos 
salioninius vadovus-ves jaučiama man
dagumo stoka, pagarbos vyresniems. Buvo 
ir toks įprotis, kad skautai sutikę asmenį 
apdovanotą už nuopelnus svastikos ordinu, 
privalėję paklausti: "Kuo galiu Tamstai 
patarnauti".Dabar mūsuose atrodo ir šis 
paprotis bus išnykęs.

Dauguma esame išeivijoje. Bet dar liko 
mūsų ir tremtyje. Ar Čia darbo nėra? Ar 
nereikia padėti likusiems tremtyje? Tik 
reikia noro, ryžto ir sumanumo. Nereikia 
laukti kol kas pirštu bakstels.Kur vienam 
sunku ką nors padaryti, tepasikvieČia tal
ką, sudaro gerų bičiulių būrį ir p. Tik ne
reikia nusiminti, o būti kantriam ir ryž
tingam. Vežimas iš lėto ims judėti.

Sėkmingos tarnybos artimui ir gražių 
gerų darbelių!

Specialybės
s. J. Mašiotas

"išlaikiau septynias specialybes", išdi
džiai pasigyrė 14 m. skautukas.

"Per pusvalandį? " paklausiau. "Taip", 
atsakė.

"Kurias?" - "Nagi batsiuvio, staliaus 
kelrodžio, vertėjo,sanitaro ir kt. Ir perei
tą savaitę esu išlaikęs jau 6", pastebėjo 
skautukas.

Pakraipiau galvą, nustebintas pasira
šiusio skautininko lengvapėdiškumu. Pa
galvojau, tai kaip vyksta egzaminai į pa
tyrimo laipsnius?

Po mėnesio, per vienas iškilmes paste
bėjau pas visą eilę skautukų nemaža ant 
rankovės prisiuvinėtųspecialybės ženkliu
kų, pas nekuriuos suskaičiavau net iki 30. 
Pažanga! Nei taikos, nei karo metas.

Jei Šios specialybės būtu įgytos rim
tai per daugelį metų - būtų džiugus reiš
kinys. Skautai, išlaikę I pat. laipsni, tobu
linasi įsigydami specialybes, kurios ugdo 
jaunuoliuose nagingumą, būtina gyvenimui 
Specialybių įsigijimas turi būti visokerio
pai skatinamas. Tokioje Anglijoje, Švedi
joje, jei skautas per metus įsigyja 1-2 
specialybes, skaitomas normaliai žengian
čiu skautu. Bet kiek jis turi paaukoti lais
vo laiko eidamas pav. pas batsiuvį arba 
stalių Šių specialybių pramokti, pasilavin- 
ti. Todėl turįs batsiuvio specialybę negin
čijamai moka užlopyti batą,pusbačius pri
kalti ir p. Specialybėm teorijos nereikia, 
svarbu praktika, nagingumas, greitas su
sivokimas (sanitarams) ir pan.

Būtinai skatindami skautuose specialy
bes, patys neprivalome būti lengvapėdžiais, 
"minkštos, geros" Širdies vadovais, pa
viršutiniškais ir pan. Tuo labiau nepratin
kime prie to jaunų skautų .Kiekvienas žings
nis ir veiksmas skautuose turi būti gerai 
apgalvotas, rimtas.

Košę kepa ...
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KUPRINĖ
Ne kiekviena kuprinė tinka iškylavimui 

ir stovyklavimui. Ši paskirtis turi tam 
tikrus reikalavimus, kuriems kuprinė tu
ri būtinai atitikti.

Pirmiausia, aišku, ji turi būti pakanka
mai didelė, kad galėtum sutalpinti visą 
reikalingą mantą. Su menka kuprine Čia 
jokiu būdu neišsiversi. Geriausias būdas 
nustatyti tinkamą kuprinės dydį yra su
dėti visus imamus daiktus krūvon tokia 
tvarka, kokia jie bus pakuojami į kuprinę, 
apjuosti visa tai virvele ir išmatuoti.

Kuprinė turi būti lengva. Užtenkamai 
svorio turės visamanta.Tačiau lengvumas 
negali pakeisti ir tvirtumo ir neper šiam - 
pamumo. Medžiaga turi būti pakankamai 
tanki atlaikyti ir didžiausia lietą.

Gera kuprinė turi būti patogi. Jei ji tau 
einant slidinėja iš vienos pusės į kitą, tai 
tokia kuprinė iš viso yra netikusi. Taip 
pat ji negali slėgti nugaros. Tas verčia 
išriesti nugarą ir greitai išvargina. Dalis 
svorio, aišku, tenka pečiams, nes per 
juos eina kuprinės diržai, bet pagrindinis 
svoris turi gulėti ant strėnų. Tik pečiai ir 
strėnos sudaro patogiai kuprinei atramą, 
palikdami visą nugarą neprislėgtą. Diržai 
turi būti pakankamai platūs, kad neplautų 
pečių, ir susieiti centre, kuprinės viršu
je. Taigi geros kuprinės reikalavimai būtų 
trumpai šie:

1) pakankamo dydžio, 2) lengva, 3) stip
ri, 4) nepraleidžianti vandens ir 5) gerai 
išsverta ir atsirėmusi į pečius ir strėnas .

KUPRINĖS PAKROVIMAS

Pakrovimas turi būti atliktas laikantis 
atitinkamų taisyklių.

1) Minkšti daiktai turi būti dedami toje 
pusėje, kuri remiasi į tavo nugarą.

2) Kiekvienas daiktas turi turėti savo 
pastovią vietą.

3) Daiktai, kurie priklauso draugėje, 
(pav. šakutė, peilis, šaukštas, lėkštė, ar
ba prausimosi reikmenys), turi būti deda
mi kartu.

4) Maži daiktai negali mėtytis laisvai 
kuprinėje.

5) Lietaus apranga turi būti lengvai pri
einama, neišstatant lietui viso turinio.

6) Kuprinė turi būti pakrauta kietai.
Geriausia Šį reikalą išspręsti vartojant 

atskirus maišelius, į kuriuos sudedami 
drauge priklausantieji daiktai. Tuos mai
šelius pasidarykite iŠ brezento ar drobės. 
Jie brangiai neatsieina ir bus tau labai pa
togūs. Pasidaryk juos pats. Tuo būdu iš
vengsi daug vargo. Pirmiausia bus daug 
lengviau greit pasikrauti visą kuprinę. 
Antra, norėdamas susirasti prausimosi 
įrankius, neturėsi nerti į vieną kuprinės 
kampą muilo, į kitą dantims šepetėlio, 
bet tik išsiims! prausimosi įrankių maiše
lį. Trečia - tuo budu kuprinė visada liks 
pilnoje tvarkoje.

Kraudamas kuprinę, pirmiausia pasi
dėk prieš save visus reikmenis maišeliuo
se. Tvarkingai sulankstyk antklodes ir iš
tiesk jas kuprinėje, ją pasidėjęs ant grin
dų ar stalo nugara žemyn. Ant antklodžių 
uždėk baltinių maišelį. Tada vienoje pu
sėje šalia baltinių paguldyk avalynės mai
šelį, o kitoje - siuvimo reikmenųir aukš
čiau prausimosi priemoniųmaišelius. Vir
šuje įdėk valgymo įrankius ir virš visko 
sulankstęs užtiesk lietpaltį. Kuprinė pa
krauta.

Jei reikia kartu sudėti ir dalį skilties 
stovyklavimo reikmenų, teks visą tvarką
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Stovykla kalnuose J. Kruminas

VIENO VEIKSMO SKAUTIŠKAS VAIZDELIS
(Tąsa)

Danutė: Kaip tai į tikrą vietą, apie kokią vietą jūs čia kalbate?
III sk. : Leisk papasakoti. Kai tik jūs iš stovyklos išvykote, prie mūsą vartų atvyko Al

girdo draugovės Šaukliai, skelbdami, kad Šeštadienio vakare, tai vadinasi šian
dien, o kadangi jau yra vakaras, tai reiškia netrukus - taigi, netrukus broliai 
skautai upėmis ir kalnais, perplaukę devynias marias ir prajoję devynias girias 
turi atvykti čia, kad pasiklausytų mūsų dainų.

Rūta: Nieko nesuprantu. Prie ko tada šita aikštelė?
I skaute:Mūsų skautės irgi tuojau čia atvyks, o šitą aikštelę mes išrinkome susitikimui. 

Tu juk pameni, kai prieš keturias dienas pradėjome stovyklauti, mūsų mieli 
broliai skautai pareiškė, kad į jųstovyklos rajonąsesėms įeiti draudžiama. Mes, 
žinoma, atsilyginom tuo pačiu, ir tas uždraudimas galioja visų laiką. O Šiandien 
mes norime jiems parodyti, kad su lietuviškom dainom ir šokiais mes esame 
juos toli palikusios. Kadangi mūsų stovyklos rajonas jiems yra neįeinamas, mes 
susitarėm susitikti čia.

III sk. : O tu, Audrone, dabar nubėk į stovyklą ir pranešk, kad pražuvėlės atsirado ir kad
jau galima ruoštis sutikti svečius iš tolimos šalies.

IV sk. : Gerai, bėgu. Bet aš manau, kad jau visos išsiruoŠusios į Čia. Juk pusiaukelyje
Dalia atsiskyrė nuo mūsų, tai ji tikriausiai ir bus pranešusi, kad matėme Da
nutę su Rūta gyvas ir sveikas.

(Tolumoj pasigirsta daina, ji greit artėja ir į sceną sueina skautės. Jos sveiki
nasi su Danute ir Rūta. Bendras klegesys).

Skiltin.: Pagaliau ir jūs atsiradote. Na gerai, pasiaiškinsite vėliau. O už bausmę visą va
karą turėsit pirmos pradėti dainuoti. Tikiu, kad pailsėjot ir jau paskubėjot pa
sistiprinti.

Rūta: Buvome pavargusios ir iŠalkusios, bet dabar jau vėl viskas gerai.
Skiltin.: To aš ir laukiau. O dabar dėmesio. Aš manau, kad stačiais kalnais ir miš

kais broliai skautai jau keliauja pas mus. Todėl duokime jiems ženklą, kad 
nepaklystų saulei šviečiant. Pradėk dainą, Rūtele.

(Danutė su Rūta pradeda dainuoti. Visos pritaria. Dainai baigiantis į sceną 
sueina skautai. Kai daina nutyla, į priekį išeina Vytenis).

Vytenis:Iš tolimų kraštų atvykom, 
Kelionėj daug kas atsitiko. 
Nosis prie lūpos vienam prilipo, 
Kitam ausis žemyn nukrypo. 
Trečias pamiršo paimti kepurę, 
Ketvirtas plaukus įsidūrė.

Bet mes girdėjom, kad jūsų dainos, 
Lyg vėjas per šiuos kalnus eina.
Todėl kelionės- ir pavojų
Mes nepabūgom ir nebojom. 
Tad labai prašom padainuoti, 
O mes jums teiksimės paploti.

Skiltin.: Sakykit, kokie didvyriai. Bet mes nesam jau tokios baisios, kaip jūs įsivaiz
duojat. Jeigu jau tiek vargų kelionėje patyrėt, tai išpildysim jūsų troškimus 
Padainuokim, sesės.

truputį pakeisti. Jei tenka imti palapinę, 
įdėk ją sulankstęs vietoje antklodžių, o 
antklodes susuk į ritinį ir, suvyniojęs i 
patiesiamąjį brezentą, apriesk apie kup
rinę iŠ viršaus. Ritinys turi būti tokio il

gio, kad apeitų kuprinę nuo vieno apati
nio kampo per viršų iki kito. Čia prijuosk 
dirželiais. Taip pasikrovęs kuprinę, netu
rėsi jokio vargo nešti ar greit susitvar
kyti pasiekęs stovyklavietę ar užėjus lietui.

12

14



II skaute: Ne, tegu jie pirmiau pasako, ar turi mums ką gražaus parodyti.
III skaute: Žinoma,žinoma, veltui nieko nebus. Tarkit žodį, kad išgirsim jūsų lakštin

galų balselius, tada padainuosim.
Skiltininke:Ne, ne taip. Mes juk pažadėjom, kad už jų sunkią kelionę jiems padainuosim, 

todėl reikia išlaikyti žodį. O po to, kai jau būsim atsilyginusios,galėsim vesti 
derybas dėl jų pasirodymo.

II skaute: Gerai, sutinkam. Nors derybos bus sunkios. Rūtele, UŽ tą pačią bausmę tu
pradedi.

(Daina).
Algis: Klausytis galima, bet mes tikėjomės, kad bus gražiau. Perdaug jau jus Čia

išgyrė. O gal pačios pasigyrėt. Nei jau Čia taip labai gražu, nei ką.
Danute: Tai tu toks ? Tai tau negražu? Tai gal, gerbiamasis padainuosi gražiau? Sesės,

klausykitės, Algis iŠ operos dainuos.
Algis; Ir padainuočiau, tik bijau, kad nuo mano galingo balso medžiai su šaknimis 

išvirs. O jūs per silpnos juos pakelt.
III skautė: Pamanykit, koks gamtos mylėtojas. Medžių jam pagailo. Geriau sakytum; kai

tik išsižiosi, tai uodų į burną priskris ir vistiek negalėsi dainuoti.
Vytenis: Algi, nenusileisk, argi tam mes Čia atvykom,kad būtume išjuokti ir nosis nu

kabinę grįžtume atgal?
I skautė: Jeigu jus sugebat tik peikti, tai galėjot visai čia nevykti.
Gediminas :Kas sako, kad mes nieko nemokam. Klausytis už mus niekas geriau negali. 

Todėl nesibarkim, o geriau pasiskirstykim pareigom: mes klausysim, o jūs 
dainuosit. Ir visiems bus gerai.

II skautė: Jeigu jus šitaip, tai mes visai nepasiruošusios elgtis pagal jūsų pageidavi —
mus. Klausykit, seses, jeigu jie moka tik klausytis, tai mes pašokim Šokį, 
žiūrėti jie vistiek nemoka.

Visos: Gerai, gerai, pašokim! (Šokis).
Algis: Šokti gal jūs ir geriau pašokat. Man atrodo, kad Čia susirinkusi visa Šarkų

skiltis. O juk iš šarkų dainininkių nepadarysi, bet pašokti jos gali, nes juk 
pripratusios per tvoras striksėt.

II skautė: Jeigu gerbiamasis priklausytum kralikų skilčiai, tai galėtume pašokti drau
ge, o dabar atrodo, kad esi meškų skilties ir po žiemos miego dar negali 
kojų pajudint.

Vytenis: Ko jūs tą vargŠa Algį taip užsipuolėt? Nesijuokit iš jo, jis pas mus geriausias
dainininkas ir šokėjas.

III skautė: Jeigu visi pas jus tokie daininkai, tai jau geriau užsikimškit ausis. Man
atrodo, kad jūs geriau mokate tingėti, negu dainuoti ar šokti.

Algis; Žinote, jau man nusibodo tie ginčai. Geriau priimkite dabar mano pasiūlymą: 
padainuokime visi bendrai. Sesės tegu pradeda, o mes pritarsime.

Vytenis: Teisingai, negi peštis Čia susirinkom.
III skautė: Jeigu nenorite bartis,tai nekalbėkite ko neišmanote. O čia jums viskas ne

gerai - ir mes dainuojam negražiai, ir šokam kaip šarkos, ir dar ką išgal
vosite. Jeigu patys geriau mokėtumėt, mes nieko ir nesakytumėm, dar iš jūsų 
pasimokytume. O dabar net kalbėti nėra ko.

Vytenis: Gerai, jau gerai. Visiems gi žinoma, kad mūsų sesių niekas neperkalbės. To
dėl Šitoje vietoje nutraukiu ginčus ir kreipiuosi į Rūtą, kad pradėtų dainą.

(Daina).
II skautė: Pagaliau ir mūsų broliai prabilo. Tai kaip, sesės? Pripažinsim jiems aukso 

medalį už gerus balsus ar palauksim, kol Algis iš operos padainuos?
Skiltininkė:Atrodo, kad be mūsų pagalbos iš jų dainavimo išeis tik silkių choras. O mes 

juk ne jūroje stovyklaujam,bet kalnuos.Tegu jie dar iŠ mūsų pasimoko, kaip 
reikia dainuoti.

Algis: Kaip reikia dainuoti, tai tik aš galiu parodyti, o jeigu netikit, tai paklausykit:
Brido katinas per rasą Kita rytą žvalgės rado
Ir sumindė vieną sesę. Savo sesę jau be žado.

Kiek ten jos prisikankino 
Pakol sesę atgaivino.

O ka, ar aš blogas dainininkas ?
I skautė: Rado kuo pasigirti. Taip padainuoti gali kiekvienas žvirblis.
Rūta: Tu manai, kad tik tu vienas toks išmintingas. Aš irgi moku panašią dainą,
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todėl teikis, gerbiamasis, pasiklausyti:

Ėjo katinas per molį Kitą rytą žvalgai rado
Ir sumindė vieną brolį. Savo brolį jau be žado.

Kiek ten plušo, prakaitavo 
Brolis nebeatsigavo.

( Bendras juokas).

SkiltininkėzNa gerai. Dabar užtenka juokų, o reikia pašokti.
II skautė: O gal ir broliai prisidės prie mūsą Šokio?
III skautė: Kam dar klausi. Juk matai, kad atlikę tokią kelionę iš savo stovyklos iki Čia

jie atrodo tarytum neišmiegoję meškos.
Vytenis: Žinoma, kur gi Šia mums lygintis su šarkomis.
Skiltininkė :Ir nesilyginkit. Sesės prie šokio!

( Šokis ).
Algis: Šį kartą jau tenka seses pagirti. Kas gerai, tai gerai. Mes ne tokie, kad viską

peiktume.
II skautė: Tik pagalvokit, nors vieną kartą įtiko.
Vytenis: O dabar atsilygindamas už grąžą šokį, aš noriu jums papasakoti vieną is

toriją.
III skautė: Sesės, užsikimškim ausis, kad nekristumėm iš susijaudinimo.
Vytenis: Galit užsikimšti, galit ne, o paklausyti yra ko. Taigi pradedu:

Šitą dyvą nieks nežino - 
Skrido žvirblis virš karklyno.
Uodas snapą ten galando, 
Žvirblis uodo išsigando.
Nusigando ir nukrito 
Į karklyno patį vidų.
Šitų dyvų nieks nežino, 
Kad išdžiuvo ten karklynas.

Skiltininkė:Istorija įdomi, todėl mes irgi nepaliksime jiems skolingos ir atsilyginsime 
daina. (Daina).

Rūta: Bet jau pradeda temti, o mes su Danute Šiandien atlikome tokią kelionę. Jau
aŠ imu galvoti apie savo palapinę.

Danutė: Ir aš noriu grįžti į stovyklą.
Skiltininkė:Teisingai, o mes buvome ir pamiršę, kad mūsų paklydėlės pavargusios.
Algis: Paklydėlės ?Negi tarp palapinių paklydo. Juk toliau savo rajono mūsų sesės

bijo ir pažvelgti.
Rūta: Už tave tai jau tikrai toliau buvome nukeliavusios.
II skautė: Ne, namo dar anksti. Mes dar norime pašokti. Vakaras toks Šiltas, o Šia taip

gražu. Juk ryt sekmadienis, pailsėsime visą dieną.
Skiltininkė:Na gerai. Kas dar nepavargot, prašau į šokį.

( Šokis ).
Vytenis: Čia gražu, ir oras Šiltas, ir linksma. Bet apie stovyklą irgi metas pagalvoti. 

Jau pradeda temti.
III skautė: Mūsų broliai tamsos išsigando, bijo, kad pakeliui zuikiai nesubadytą.
Algis: Gerai jums kalbėti, kai stovykla visai po nosimi. O mums kelias tolimas ir

vietos nėra pažįstamos. Kad taip Lietuvoje, iŠ kažkur užsimerke pareitume, 
o šia kas kita.

II skautė: Tiesą Algis sako. Čia, rodos, ir gražu, ir įdomu, o vistiek viskas atrodo sve
tima. Nemalonu svetimoje Šalyje ir gana.

Rūta: Kad taip Lietuvoje - nei tu kalnu nereiktų, nei tą upių, o vistiek būtų daug
gražiau.

Skiltininkė :Už tai bus dar didesnis džiaugsmas, kai sugrįšime, taip išsiilgę savo namų.
I skautė: Kai aš pagalvoju apie tėvynę, taip noriu namo, kad net širdį skauda. Mes 

Šia laisvi, nieko nebijom, o ten mūsų broliai kasdien Žiūri mirčiai į akis.
Skiltininkė:Taigi, sesės ir broliai, pats metas namo. Grįžkime į savo stovyklas ir savo 

vakarines maldas paveskime už mūsų mylimos Tėvynės laisvę.
( Užbaigos daina).
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Mūsų sostinės Vilniaus įkūrimas

Suredagavo ps. A. Valatkaitis

Senais, senais laikais, kai mūsų 
tėvynė Lietuva buvo apaugusi ne
pereinamomis giriomis, kurios bu
vo pilnos įvairiausių žvėrių ir 
paukščių, kai Šimtamečiai ąžuolai 
savo paslaptingai šlamančiais la
pais gūdžias pasakas sekė, kai Lie
tuvos upėse pilna buvo visokiausių 
žuvų, kai ant žmonių rankomis su
piltų aukštų piliakalnių tvirtų pilių 
kuorai dunksojo, mūsų žemėje vieš
patavo galingas, narsus ir išmin
tingas Lietuvos kunigaikštis Gedi
minas.

Surengė kartą valdovas didžiulę 
medžioklę. Visą dieną po girią ai
dėjo gausių jo palydovų ir svečių 
medžioklės ragai, o vakare, visiems 
susirinkus prie vieno kalno, prie 
Vilnelės ir Neries upių santakos, 
netoli senos Perkūno Šventyklos, 
džiaugėsi medžiotojai gausiu me
džioklės laimikiu. Buvo nukauta 
daugybė taurų, Šernų, stirnų, la
pinų, kiškių, lokių ir kitokių žvė
rių. Patį didžiausią, plačiais ra
gais, galingą stumbrą ietimi buvo 
nukovęs pats didysis kunigaikštis 
Gediminas. Kepė medžiotojai ant 
laužo ugnies, ant iešmo pamovę 

sumedžiotą žvėrieną,vaišinosi sal
džiu lietuvišku midum, kol pavargę 
sumigo. Užmigo ir kunigaikštis.

Ir mato valdovas Gediminas sap
ne, kad ant kalno, ties kuriuo jie 
buvo sustoję, stovi geležinis vilkas 
ir staugia didžiu ir galingu balsu, 
lyg jo viduje šimtas kitų vilkų staug
tų. Rytą pabudęs, pasišaukė didysis 
kunigaikštis iš šventyklos vyriausią
jį kunigą, tada vadinamą krive-kri- 
vaičiu, ir prašė jam išaiškinti tą 
paslaptingą sapną.

Nusilenkė jam žemai žilas žilu- 
tėlis krivė-krivaitis ir tarė:

- Tas geležinis vilkas, šviesusis 
valdove, tai pilis ir miestas, kurį 
tu čia pastatysi, o jo galingas stau
gimas, tai didis garsas apie tąmies- 
tą ir pilį, kuris amžiais aidės po 
visą pasaulį.

Patiko Gediminui toks sapno aiš
kinimas. Jis nutarė ant to kalno 
pastatyti stiprią, mūrinę, priešų 
nenugalimą pilį, o aplink ją įkurti 
Vilniaus miestą ir Čia perkelti savo 
sostinę. Sukvietė valdovas geriau
sius žinovus, darbščiausius dar
bininkus. Darbas virte užvirė. Pri
reikėjo jau greitai ir pirmą pama
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tini didžiulį akmenį į duobę įrišti. 
Šventyklos kunigai išaiškino, kad 
norint, jog statomoji pilis tikrai 
būtą priešu nenugalima, reikalinga 
po tuo pamatiniu akmeniu užkasti 
gyvą drąsiausią ir išmintingiausią 
Lietuvos bernužėlį. Tokią Lietuvoje 
netrūko. Ir, Štai, viena motina at
vedė prie duobės krašto vienturtį 
savo sūnų, garsų tarp Lietuvos 
žmonių savo išmintimi jaunikaitį.

- Žmonės, broliai! - sušuko jau
nikaitis gausiai susirinkusiai į pi
lies pamatinio akmens užkasimo 
iškilmes miniai. - Jei jau norite 
dievams mano jauną gyvybę paau
koti, tai pirma teisingai atsakykite 
į šiuos tris mano klausimus; kas 
yra pasaulyje saldžiausia, kas yra 
lengviausia ir kas kiečiausia?

Suūžė minia. Visokius atsakymus 

stengėsi sugalvoti. Vieni sakė, kad 
medus yra saldžiausias daiktas pa
saulyje. Kiti tarė, kad pūkas, kurį 
vėjas nešioja, yra pats lengviau
sias. Vėl kiti kalbėjo, kad nieko už 
akmenį nėra kietesnio.

Nei vienas tačiau tikro atsakymo 
į jaunikaičio klausimus nedavė. Pats 
jaunikaitis turėjo į juos atsakyti.

- Saldžiausias yra motinos pie
nas, lengviausias yra kūdikis mo
tinai, kai ji prie širdies priglau
dusi jį nešasi ant rankų, o kiečiau
sia tai yra mano motinos širdis, ku
ri mane, vienintelį savo sūnų, au
koja tokiai Žiauriai mirčiai . . .

Ir vėl sujudo ir suūžė minia, 
stebėdamosi jaunikaičio išmintimi . 
Pagailo jo visiems. Pagailo ir ku
nigams. Pasitarę nutarė, kad už
teks, jei po pamatiniu akmeniu bus

SAKALU SKILTIES NUOTYKIAI

Sakalu skiltis narsi, 
Visam tunte ji garsi;
Vos šventadienio sulaukia, 
Stovyklauti tuojau traukia. 

Jonas, Vytas ir Stasys 
Palapinę pastatys, 
O mažiausias jų Algiukas 
Apie virtuvę tik sukas.
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gyva parista skaisčiausia ir gra
siausia Lietuvos mergelė. Tokių 
taip pat netrūko Lietuvoje. Ir štai, 
atvedė prie duobės krašto motina 
geltonomis kasomis , mėlynakę , 
skaistaveidę mergelę, turėjusią 
baltose rankelėse Lietuvos laukų 
gražiausiu gėlių puokštę. Griebė 
stipriausieji darbininkai didžiulį 
milžiną akmenį ir norėjo užristi 
ant mergaitės į duobę. Bet akmuo, 
krisdamas į duobę,išmušė iš skais
čios lietuvaitės rankų tik gėlių 
puokštę. Suprato tada visi, kad 
Lietuvos dievai nereikalauja gyvy
bės aukos ir kad pasitenkino šį kartą 
gėlių puokšte.

Greitai statybos darbai ėjo ir ant 
kalno dunksojo aukštu bokštu didi ir 
galinga Gedimino pilis. O aplink 
pilį augo miestas. Dygo vieni po 

kitų gražūs rūmai, puikios bažny
čios, mokyklos. Turtėjo, gražėjo 
ir garsėjo mūsų sostinė Vilnius, 
kur gyveno Lietuvos kunigaikščiai 
ir visa valdžia.

Daug kartų priešai puolė mūsų 
sostinę, daug kartų ją skriaudė. 
Bet Vilniaus aidas aidėjo ir tebe
aidi visame pasaulyje. Dabartiniu 
metu Vilnius yra garsus nekaltų 
Lietuvos žmonių kančiomis, kuriuos 
žudo žiaurūs priešai. Bet ateis 
diena, kai vėl visi sugrįšime į lais
vą tėvynę Lietuvą. Tada, nuvykę į 
mūsų amžiną sostinę, išverksime 
visą mūsų Širdžių skausmą,Aušros 
Vartuose suklaupę prieš stebuklin
gąjį Dievo Motinos paveikslą, o Ge
dimino pilies bokšte vėl iškelsime 
mūsų trispalvę.

Žodžiai J. Gaižučio

9

Pluša vyrai išsijuosę - 
Rytoj jausis kaip namuose.
Padirbėję - pailsės, 
Malonumų daug turės.

O kai vakaras ateina, 
Pabaigti dienos darbai.
Jie užtraukia linksmą dainą, 
Skamba miškas kaip matai.

17

19



Maironis

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę 
Kame nuo amžių tėvai gyveno: 
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
Čia grynai dvasiai tiek sveiko peno !

Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas;
I jos dirvonus pasėjęs grūdą, 
Zinai, jog vaisių palaimins Dievas.

Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs !
Mylėk tuos amžius vardais garsingus. 
Kurie išugdė tautos galiūnus !

Po smagių žaidimų 
skanu užkandžiauti ...

Nuotr. A.Palionio
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KANADOS RAJONAS
Šiais metais Kanados ' Rajonas be 

vykdomų atskirose vietovėse skautų- 
čių stovyklų buvo susitelkęs bend - 
ron rajoninėn stovyklon nuo birželio 
28 iki liepos 1 d. netoli Hamiltono- esan
čiame kanadiečių skautų parke. Stovyklon 
suskrido 108 skautai iš. Toronto, Hamilto
no, Londono, Ont., Montrealio, Que. 
Turėta ir svečių stovyklautojų iš JAV ra
jono - Clevelando (Ohio) vt-jos. Kad ir ne 
gimtųjų šilų paunksmėje, skautai turėjo 
smagias ir našias stovyklines dienas. Pa
žymėtina, kad jaun. skautai, savo vadų 
paskatinti ir prižiūrimi, turėjo gimtosios 
kalbos gryninimo varžybas. Skautukai per 
tas kelias stovyklavimo dienas padarė di - 
dėlę pažangą - dingo iš jų lūpų svetimybės, 
ir skambėjo nesudarkytas lietuviškas žodis. 
Stovyklą suorganizavo rajono vadeiva s. 
Z.Paulionis, talkininkaujant hamiltonie- 
Čiams, kurie daugiausia pasidarbavo tech
niškuose stovyklos įkūrimo darbuose, o 
taip pat tvarkė ir maitinimą. Stovyklos 
komendantu buvo ps. J. Vilimas, dvasios 
vadovu kun.St. Kulbis, S. J. Stovykloje sto

vyklavo eilė skautininkų, jų tarpe ir Vy
riausiasis Skautininkas - v. s. Stp. Kairys .

*
Birželio 28 - liepos 1 dienomis Toronto 

ir Hamiltono skautės bendromis jėgomis

pakely tarp Hamiltono ir Toronto suruošė 
vasaros stovyklą. Kaimynais turėjom bro
lius skautus, kurie stovyklavo 1/2 mylios 
nuotoly. Stovykla pavadinta "Širvintos" 
vardu. Jai vadovavo Toronto skaučių Šat
rijos Tunto tuntininkė s. St. Šileikytė, sto
vyklos adjutantės pareigas ėjo vyr. sk. 
G.Čiuplinskaitė.Stovyklavo 84 skautės, iš 
kurių buvo sudarytos 3 draugovės:jaunes
niųjų skaučių - 24 sesės, skaučių - 30 ir 
vyresniųjų skaučių dr-vė, į kurią buvo 
priskirtos taip pat jūrų ir oro skautės. 
Stovyklą aplankė daug svečių, ju tarpe 
VS Stp. Kairys ir daug jaun. skaučių tėve
lių, kurie, pirmą sykį išleidę dukreles į 
stovyklą, rūpinosi, kaip jos įsitaisė. Sto
vykloje užmegzti draugiški santykiai su 
Hamiltono sesėm, pasidalinta bendrais 
vargais ir rūpesčiais, išsiaiškinti neaiš
kumai. Su atgijusia dvasia grįžom atgal 
į dulkėtus miestus prie kasdieninių darbų 
laukti ateinančios vasaros. M. V.
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Montreal, Que.

Montrealio Neringos Skaučių Tuntas 
Šįmet stovyklavo nuo birželio 27 iki liepos 
6 d. , stovyklautojų skaičiumi sumušda
mas bet kokį rekordą - ilgojo savaitgalio 
metu net 30 skautukių susėsdavo apie sta
lą. 9 paukštytės ir 9 skautės išbuvo visas 
10 dienų ir grįžo namo tikromis, paty
rusiomis skautukėmis, parsiveždamos iš 
stovyklos visą maiša patyrimo ir neuž
mirštamų įspūdžių.

Stovyklavome prancūzių skaučių stovyk
lavietėje, apie 70 mylių nuo Montrealio, 
kur pamiškėj, bevalgant pietus ar susėdus 
prie laužo, galėjom gėrėtis prieš pat mūsų 
akis tyvuliuojančiu ežeru. Norinčios tu
rėjo progos įsigyti plaukimo specialybę, 
o Vaivos ir jūrų skautės buvo net keletą 
naktinių iškylų padarę. Joms išvažiavus, 
skautukėsir paukštytės taip sukruto ruoš
tis įvairiems pasirodymams ir įsigyti 
daugiau skautiško patyrimo, kad pasku
tinį sekmadienį atsilankę svečiai buvo ma
loniai nustebinti jų numerių gausumu ir 
įvairumu. Jos spėjo net ir bendrą laužą 
su prancūzėmis suruošti, ir ten lietuvai
čių pasirodymai taip pat užėmė pirmąją 
vietą. Daugiausia teko didžiosiom skau

tėm nustebti, kai vieną dieną, paskyrus 
paukštytes savarankiškai budėti virtuvėje, 
visos buvo pavaišintos karališkais pietu
mis. Nusipelniusioms tuojau buvo suteik
ta virėjų specialybė. Visa stovykla pra
ėjo labai jaukioje nuotaikoje - pirmą die
ną atvažiavusios sesės stovyklautojos nu
tarė užmiršti savo kasdieninius vardus ir 
persikrikštyti. Ir štai, išaugo iŠ paukšty
čių visas gėlynas, skautukės virto žvėri
mis, jūros skautės - vandens gyvūnais, o 
Vaivos - dangaus kūnais.Na, ir buvo gal
vosūkio pirmądieną visus vardus atsimin
ti 1 O jei netyčia prasitarsi - Šveisk puo
dus be eilės !

Tos dešimt dienų, praleistų grynam ore 
ir nuolatinėj draugiškumo dvasioj, gausiai 
saulės spindulių palydėtos, taip greit pra
bėgo, kad tikrai buvo gaila, kai pasigirdo 
Švilpukas griauti palapines. Tikimės, kad 
kitais metais nė viena skautuke neliks na
mie ir galėsim su pagrindu pasigirti, kad 
visas tuntas stovyklavo in corpore.

Stovyklai vadovavo tuntininkė s. I. Lu
koševičienė, ir šįmet skautės turėjo net 
ir ypatinga privilegiją - dvasios vadovas 
Tėvas Pečkys praleido su jomis stovyklo
je visas 10 dienų.

JAV RAJONAS
Chicago, Ill.

Liepos 4-6 d. d. Žinomo Amerikos lie
tuvių visuomenininko J. Bačiūno Tabor 
Farmoje įvyko nors trumpa, bet graži ir 
nuotaikinga trecioji akademinė skautų sto
vykla. Iš įvairių JAV-bių vietovių čia sa
vomis ir svetimomis susisiekimo prie
monėmis (net lėktuvais) suskrido per 100
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brolių-sesių, ju tarpe apie 70 ASS narių. 
Gausiausia pasirodė Chicaga - 42, Det
roitas - 23, Clevelandas - 16. Buvo dar iš 
Bostono, Baltimorės, Urbanos, South Ben- 
do ir kitų vietovių.

Per naktį išdygo palapinių miškas, sto
vyklautojai greitai susitvarkė, ir jau pir
mosios dienos rytą atvykusi ASS vicepir
mininkė VS Dr. D. Kęsiūnaitė nuotaikingu 
žodžiu atidarė stovyklą.

Akademikai skautai-ės čia ne tik sto
vyklavo, bet išklausė visą eilę pašnekėsiu 
skautiškomis ir visuomeniškomis temomis, 
kuriuos skaitė Korp ! "Vytis" Garbės narys 
s. prof. S. Kolupaila, PLSS Piranijos Pir
mininkas v. s. K. PalČiauskas, fil. Dr. J. 
Gimbutas, Dr. D. Kęsiūnaitė, fil. Br. Kvik
lys ir kt. Atskirose Akademinių Skaučių 
Draugovių Sambūrio ir Korp! "Vytis" su
eigose aptartos tolimesnio veikimo gairės. 
Eilė Korp ! bei ASDS narių pakelti į filis
terius, senjorus, o keletui užrišti ir skau
tininkų kaklaraiščiai. Priimti keli nauji 
nariai.

Stovykla susilaukė visos eilės sveikini
mų, kurie sujungė stovyklaujančius su ne
galėjusiais atvykti broliais - sesėmis.
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Stovyklos viršininku buvo fil. ps. K. Kas
peravičius, vyrų stovyklai vadovavo senj . 
ps. VI. Šimutis, mergaičių - s. Čaplikaitė. 
Pačią programą planingai pravedė čia 
stovyklavę ASS Valdybos atstovai.

Korp!"Vytis" tikrųjųnarių sueiga Korp ! 
Garbės nariu vienbalsiai išrinko daug LSS- 
gai ir Korporacijai nusipelniusią filisterę 
v. s. Dr. Kųsiūnaitę. Korp! mecenatu pa
keltas žinomas Amerikos lietuvių senosios 
kartos veikėjas ir visuomenininkas, labai 
daug padėjęs stovyklautojams, p.Bačiūnas.

Prieš stovyklą ir visą jos laiką gražiai, 
sumaniai dirbo stovyklos rengimo komisi
ja, sudaryta iš ASS Chicagos skyriaus na
rių, su senj. Vyt. Mikalavičium priešaky, 
kuriam žymia dalimi priklauso stovyklos 
pasisekimas. Stovyklos komisijai pavyko 
suorganizuoti apie $ 500 specialių pajamų, 
kurių dėka Akademinis Skautų Sąjūdis įsi
gijo daug palapinių ir kitą stovyklos inven
torių. Apie kita tiek pinigų stovyklos da
lyviai sudėjo maisto reikalams ir kitoms 
smulkioms ūkiškoms išlaidoms. Malonu 
pasidžiaugti, kad turintieji susisiekimo 
priemones broliai gražiai atvežė į stovyk- 
lat tuos, kurie jų neturėjo. Clevelando ir 
Detroito akademikai skautai-ės gražiai at
vyko ne tik su savo susisiekimo priemo
nėmis, bet ir su palapinėmis. Iš viso, aka
demikai skautai-ės Čia parodė daug savo 
organizuotumo ir mokėjimo organizuoti 
trumpalaikes stovyklas.

Ketvirtoji akademinė stovykla, kuri su
taps su metiniu ASS, Korp! "Vytis" ir 
ASDS suvažiavimu, nutarta suruošti Ka
nadoje, jeigu tik vietos ASS skyrius bus 
pajėgus šį darbą atlikti.

A. Kalnaitis
*

Po ilgo ir kruopštaus pasiruošimo 
Aušros Vartų ir Lituanicos tuntai birže
lio mėn. 28 d. pradėjo vasaros stovyklą 
gražiame p. Jonyno ūkyje Indianoje. Sto
vykla tęsėsi dvi savaites, stovyklavo 130 
skautų-Čių. Saulėtos dienos kėlė visų nuo
taikas, o gamta ir grynas oras padėjo 
tuojau užmiršti dulkėtą Chicagą.

Mergaičių stovykla slėpėsi dideliame 
sode po plačiomis obelų šakomis. Sto
vyklos viršininke buvo ps. A. Petrauskie
nė. Komendantės pareigas I-ją savaitę ėjo 
v. si.-A. Karnavičienė, adjutantės - si. I. 
Leilionyte. Antrajai savaitei prasidėjus, 
Šias pareigas perėmė s. E.Strikienė (ne
nuilstančioj! "stovyklos dvasia", kuri, ne
sigailėdama nei laiko, nei pastangų, nuo
širdžiai viską tvarkė ir visais rūpinosi) 

ir v. si. Vanda Varaneckaitė.
Skautų tuntas stovyklavietę įsirengė 

smėlėtame kalnelyje, kruopščiai pasi- 
puošdamas. Ypač gražus buvo didelis lie
tuviškas kryžius, kurį, stovyklai pasi - 
baigus, p. Jonynas pasistatė prie kelio, 
sulietuvindamas visą sodybos vaizdą. 
Stovyklos komendanto pareigas ėjo J.Šal- 
čiūnas, adjutanto - sk. v. R. Mieželis.

Galbūt, labiausiai stovyklautojų my
lima buvo sesė Gimbickiene, ėjusi "sam
čio viršininkės" pareigas. Kiekvieną die
ną besikeičiančiu "menu" ji laimėjo visų 
simpatijas.

Rytais, gaiviam aukštų medžių šešėly, 
dvasios vadas kun. Vaišnys laikydavo Šv . 
Mišias. Paukščiams čiulbant, pradėdavom 
skautiškąją dieną malda.

Karšta saulė visus viliojo į Michigano 
ežerą, kuris, nelaimei, buvo tolokai nuo 
stovyklos, tačiau ši kliūtis buvo nugalėta, 
pasisamdžius du mokyklinius autobusus. 
Kiekvieną dieną jie nuveždavo mus tiesiai 
į gražųpaplūdymį. Ten praeidavo, galbūt, 
gražiausia dienos dalis, besimaudant ir 
bežaidžiant baltame smėlyje. Gi mūsų 
jūros skautai ežere jautėsi ištikrųjų'kaip 
namie", plaukiodami savo baltabūriu lai
veliu.

Po dienos uždavinių, patyrimo laipsnių 
egzaminų ir kitų darbų darbelių, skaisčiai 
liepsnojantis laužas sukviesdavo abi sto
vyklas pailsėt, linksmai praleisti Šiltą 
vakarą po mirksinčiomis žvaigždėmis ir 
padainuoti su Čirškiančiais žiogeliais. 
Gausūs skilčių pasirodymai įvairino laužų 
programas. Neretai brolis Vaidievutis
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palinksmindavo mus savo puikia vaidyba. 
Į mūsų laužus atvykdavo ir svečių. Pats 
maloniausias iš jų būdavo stovyklavietės 
Šeimininkas, kuris nepraleisdavo progos 
pabūti kartu su mumis.

Tos gražiosios stovyklos savaitės pra
bėgo perdaug greitai. Paskutinę dieną ne
sinorėjo tikėti, kad reikės skirtis su gra
žiuoju sodu, ežeru ir kibirkščiuojančiais 
laužais. Gailėjom visko, išskyrus įkyrius 
uodus, kurie, nebodami vartojamų che
mikalų, visus negailestingai kankino.

Paskutinį vakarą po vėliavų nuleidimo, 
gražus būrelis mergaičių ir berniukų davė 
jaun. skautų-Čių ir skautų-Čių įžodžius. 
S.M.Jurkšas ir s. J. Gilūnas apdovanojo 
uoliuosius "mariokus", kurie savo darbš
tumu, drausme ir tvarka laimėjo daugiau
sia taškų skilčių varžybose.

Paskutinį kart sėdėdami prie laužo, 
mintimis aplankėme tolimąją Tėvynę ir 
ten pasilikusius brolius-seses. Liūdnai 
nuaidėjo gražioji partizanų daina "Pra
žydo jazminai po langu". Kai sustoję į di
džiulį ratą tarėm labanakt, manau ne vie
nas iš mūsų, žiūrėdamas į blėstančias 
Žarijas, artimai pajuto skautybės dvasią, 
tą didįjį žaidimą, kuris veda į gražiausi ą 
žmoniškumo kelią - tarnavimą Dievui, 
Tėvynei, Artimui.

Dabar, sugrįžus į triukšmingą didmies
tį, gražūs stovyklos atminimai puošia 
kiekvieną pilką kasdienybės valandą. Ti
kėkim, jie greit neišdils 1

Stovyklavusi

("PIRATAI" apie save)
Šiemet ir kpt. M. Kukučio jūrų skautų 

laivas pasiuntė stovyklon garsiąją "Piratų" 
valtį. įgula gerai išsiaštrinusi peilius ir 
užtraukusi "Jūreivių Maršą", paliko mies

tą dar birželio 28 d. rytą.
Piratai stovyklavo su visu tuntu p. Jo

nyno ūkyje, apie 50 mylių nuo Chicagos, 
netoli Michigano ežero. Tik atvykus sto- 
vyklavietėn jūros skautai ėmėsi darbo: 
tuoj buvo gautas nuošalesnis kampelis, 
kuriame jie pasistatė laivo formos aikštę 
su pilnu stiebu ir puikiu deniu. Po kelių 
minučių kai kuriuos skautukus net šiur
pas nupurtė - gi štai, ant salingo iškyla 
juoda vėliava su balta kaukuole vidury. Jų 
laimei, Čia buvo tik mūsų "marioku" nuo
savybė, o ne vienaakių senovės piratų.

Toliau, piratai neužmiršta ir bendrų
jų stovyklos darbų. Čia pat pastatomi 
trys vėliavų stiebai ir iškasama pusė sta
lo ( jis Šiais metais ilgas, nes valgėme 
kartu su sesėmis). Darbšti jūros skauto 
ranka pastato didelį kryžių, kuris tampa 
visos stovyklos pažiba. Statant kryžių ir 
Šiaip per visą stovyklavimo laiką brolis 
Vaidievutis yra daug padėjęs piratams 
savo gražiais patarimais. Laikui bėgant, 
piratai nesėdi vietoje. Nežiūrint, kad buvo 
bendras stalas, jūros skautai išsikasė 
apskritą staliuką posėdžiams ir Šiaip sau 
poilsiui medžio pavėsyje. Stalo viduryje 
meniškai buvo išdėstytas "Mariner's Com
pass"; be to, papuošimų tarpe dar buvo 
išdėstytas jūrų skautų ženkliukas, pastaty
ti vartai su inkaru viršuje ir 1.1.

Atlikus bendrus darbus ir apsitvarkius 
apie save, jūrų skautai būtų norėję pail
sėti, bet... atbėga sesės ir šaukia, girdi, 
palapinė griūva, ir niekas kitas jos negali 
pataisyti, kaip tik mariokai. Bematant ma- 
riokai sesių rajone, ir palapinė tuojau pa
taisoma. Tačiau sesės taip lengvai nenori 
jų išleisti. Prašo vėliavos stiebą pastaty
ti. Tuoj baltas stiebas iškyla sesių rajo
ne, o mūsų jūreiviai pastato joms dar po-
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rą palapinių "magaryčioms"
Nors stovyklavome jau 6 dienas, bet 

oficialus stovyklos atidarymas įvyko lie
pos 4 d. Svečių bruzdėte bruzdėjo visoje 
stovykloje. Tą dieną jūros skautų rajonas 
tikrai spindėjo: buvo iškeltas tarptautinis 
kodas su vimpilais, standeriais ir vėlia
vėlėmis. Jūros skautus aplankė laivo va
das valt. A. Levanas, jūr. ps. L. Knopfmile- 
ris, buvęs laivo vadas vyr.valt. E.Jasiu- 
kaitis, dabar esąs JAV Armijoj, B. Juode
lis ir daug jūros skautų, kurie neturėjo 
progos stovyklauti.

Kitomis dienomis smarkiai griebtasi 
buriavimo praktikos. Stovykloje piratai 
turėjo "Cat" tipo, Sailfish būrinį pastatą, 
kuriuo skrodė Michigano ežero bangas. 
Ta proga su buriavimu buvo supažindinti 
ir pora jūros skautų kandidatų. Vieną po
pietę, užėjus škvalams, piratai gavo iš
simaudyti ežere su visu pastatu. Niekas 
nenukentėjo, tik gardaus juoko buvo iš to 
nuotykio, kurį, galbūt, negreit užmirš ten 
buvę ir sušlapę. . . Taip pat buvo prakti
kuojamas! ir tolimesnių distancijų plauki
me. Be to, dar buvo atliekami pratimai su 
plaukimo ratais bei kitomis gelbėjimo si 
priemonėmis.

Jūros skautas yra geras skautas ne tik 
ant vandens, bet ir sausumoje. Taip buvo 
ir su piratais. Stovykloje buvo įvesta taš
kų sistema, pagal kurią skiltis gauna taš
kus už įsirengimus, tvarką, drausmę, pa
sirodymus prie laužo ir 1.1. Skiltis, su
rinkusi daugiausia taškų per dieną, yra 
skiriama garbės skiltimi sekančią dieną. 
Piratų valtis daug kartų yra buvusi garbės 
skiltimi, nes dirbant nesunkiai tai pasie
kiama. Jūros skautai gaudavo nemažai 
tašku ir už vaidybinius pasirodymus, nes 
jie buvo tikrai puikūs. Kas gi nesijuokė iš 
tokių pasirodymų, kaip "Jūrininkų egza
minai" arba iŠ "Tekelo'hnt kurio Turkijos 
piratai galąsdavo savo peilius? Arba kas 
neatsimena "Tėvynes laužo" . Piratų pasi
rodymai apie Klaipėdos krašto sukilimą ar 
partizanus ne vienai sesei ir ašarą iš
spaudė. . .

Mūsų mariokai privedė stovyklą net prie 
vieno "istorinio" įvykio, kai išvirė val
gius ( 4 kart per dieną) sekundės punktu
alumu. Be to, pietūs buvo tokie skanūs, 
jog pats virtuvės "šefas" prašė vadovybę 
duoti piratams taškų už pavyzdingą bu
dėjimą, virtuvėj. Piratai gavo taškų, o va
kare pats stovyklos viršininkas pabrėžė, 
jog tai yra"istorinis" įvykis, nes pirmą 
ir paskutinį kartą yra skiriami taškai vir

tuvėj budintiems.
Kiekvieną rytą stovykloje po vėliavų pa

kėlimo piratai pakeldavo savo kaukuolės 
vėliava. "AhooylKas ten plaukia?!" su
šukdavo balsas nuo "gandro lizdo" stiebe. 
"Piratai!" - visi kaip vienas sugriausdavo 
balsai. Ir taip piratai kartodavo savo tra
dicijas kasdieną. Mūsų piratai neapsiei
davo Stovykloje be dainos. Ar eidami ri
kiuotėj, ar dirbdami ar prie laužo, jie 
visuomet su skambančia daina. O vakarais, 
rusenant laužui, jie užtraukdavo piratiš
ką "šešiolika vyrų ant mirusio skrynios, 
ahooy !... "

Bet... laikas, deja, bėga, ir liepos 
11d. jau Čia. Tą dieną įvyko didžiulės 
stovyklos uždarymo iškilmės, kuriose 
dalyvavo iŠ Chicagos atvykę skautininkai-ės, 
skautų-čių tėvai,na, ir visa stovykla. Va
kare, po vėliavų nuleidimo pasigirsta di
delė naujiena - jūros skautų piratų valtis 
laimėjo stovyklos varžybų konkursą, su
rinkusi 125 taškus. Ta proga JAV rajono 
vadas s.M.Jurkšas įteikia piratams Tau
tinę Gairelę ir, kiekvienam paspaudęs kai
riąją, prisega garbės ženkliuką. Toliau 
jis sveikina jūros skautus ir pamini, kad 
Tautinės Gairelės laimėjimas atidaro jiem 
vartus į JAV skautų Jamborę, įvyksiančią 
1953 m. Kalifornijoj. Skautininkas taip pat 
išreiškė norą matyti visus šiuos jūros 
skautus, kaip reprezentacinį lietuvių jūros 
skautų vienetą Jamborėje ateinančiais 
metais.

Piratų valtį sudarė 8 jūros skautai. 
Valtininko pareigas iš pradžių ėjo B.Rap- 
Šys, o vėliau L.Šleinys. Vyriausiu ins
truktorium buvo vair. Alf.Snarskis.

Po 2 savaičių piratai parsinešė namo 
geriausią "grobį" iš visų - tai Tautinę 
Gairelę ir I-mąvietą stovyklos varžybose. 
Yra džiugu girdėti, kad šie broliai, ne
gailėdami darbo nei pastangų, sugebėjo 
dar aukščiau iškelti jūros skauto vardą ir 
parodyti, koks iš tikrųjų turi būti lietuvis 
jūros skautas. R.

Los Angeles.

I-ji Los Angeles lietuvių skautų 3die- 
nų stovykla baigėsi. Joje stovyklavo 33 
skautai ir 6 skautu rėmėjai. Oras buvo,, 
kaip ir visada Kalifornijoje, saulėtas, gra
žus. Stovykla buvo įsikūrusi Arrowhead 
kalnuose ant ežero kranto dideliame pu
šyne. Stovykla pravesta lietuviškoje skau
tiškoje nuotaikoje. Be skautiško patyrimo 
pagilinimo dar buvo mokomasi lietuviškų
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žaidimų bei dainų. Vakarais būdavo gra
žūs laužai, kuriuos rūpestingai pravesda
vo v. si. S. Makarevičius. Stovyklai vado
vavo viet-kijos vadas ps. V. Pažiūra. Į 
stovyklos uždarymą buvo atvykę svečių iš 
Los Angeles. Apie Šią stovyklą ir jos įs
pūdžius pasikalbėjimo forma vietinis Los- 
Angeles radijas per lietuvišką valandėlę 
davė reportažą.

*

BOSTONAS. "Svarbiausias stovyklos už
davinys - suvesti berniukus veidu veidan 
su gamta", rašė skautybės sąjūdžio kūrė
jas lordas R. Baden-Powell'is. Kaip tik 
tokias sąlygas teikia skautams Bostono 
amerikiečių skautų Loon Pond Camp prie 
Lakeville, Mass. Tam palapinių miestui 
priklausė 150 akerių gražių šilų ir pievų. 
Susimąstęs skaidrus ežerėlis teikia pui
kias maudymosi ir plaukiojimo sąlygas. 
Šio miesto "meškos" stovyklavietę (camp
site Bear) buvo užėmę 9 dienoms Bostono 
kęstutėnai ir lapinai. Po spartaus įsikū
rimo, birželio 29 d. pakilo stovyklinė vė
liava, ir paskelbta "Rambyno" stovyklos 
pradžia. Toliau sekusios dienos prabėgo lyg 
sapnas. Stovyklavo 32 skautai ir vadovai. 
Kiekvienas įgavo reikiamo patyrimo - va
dovavo jaunesniems, pritaikė gamtoje 
praktines skautavimo žinias ir įsigijo nau
jų, gamindamas valgį stovyklai - įvertino 
mamos triūsą namie virtuvėje ir pan. Bu
vo miela stebėti, kaip skautukai kasdien 
keitėsi vis geryn.

Loon Pond Camp turi daug priemonių 
stovyklautojų lavinimui: lankų ir šautuvų 
Šaudyklas, gamtos muziejų, laivelius, 
maudyklę, pionerijos ir mazgų klases, 
palapinių įrangos parodėlę ir pan. Tomis 
priemonėmis naudojosi ir mūsų skautai.

Džiugu pabrėžti, kad iš amerikiečių 
skautų mūsiškiai sulaukė didelio dėmesio. 
Jų vadovai ragino savo skautus lankyti 
"Rambyną" ir stebėti lietuvius skautus. 
Nuolatos girdėjome iš jųžodžius apie mūsų 
skautų "outstanding camp". Liepos 4 d. 
prie didžiojo vėliavos stiebo, Loon Pond 
Camp centre, buvo įrengta "Rambyno" pa
rodėlė, kurią aplankė visi 400 stovyklau
tojų. RambynieČiai neatsiliko irstovyklinė- 
se varžybose. "Aukso drugio" žaidime 
viena jųskiltis surinko 19taškų- "nugetų" 
ir laimėjo pirmą vietų.

Amerikiečių skautų "Order of Arrow" 
brolija, kurion patenka tik rinktiniai skau
tai, leido "Rambyno" stovyklai parinkti

5 kandidatus ton brolijom Tie kandidatai 
po Loon Pond Camp sezono turės atlikti 
vienos paros iškylą gamtoje, kur atlikę 
sunkius uždavinius ir įrodę savo tinkamu
mą, galės tapti "Order of Arrow" nariais .

Amerikiečiųskautų vadovybės dėmesį ir 
prielankumą išreiškė Loon Pond Camp 
vicedirektorius Herb, kuris atsilankė į 
"Rambyno" stovyklos uždarymo iškilmes 
liepos 5 d. Nuleidus vėliavą, po Marijos 
giesmės prie rusenančio aukuro, jisai 
savo žodyje išreiškė pasigėrėjimą "Ram- 
bynu" ir kartu ragino mūsų skautus išlikti 
tikrais lietuviais. Anot jo žodžių, lietuviai 
skautai įnešdami amerikonų tarpan savo 
gaivią dvasią, tapdami šio krašto pilie
čiais, privalo nepamiršti savo Tėvynės. 
"JEI ŠIS KRAŠTAS JUMS YRA KAIP SI
DABRAS, TAI JŪSŲ TĖVYNĖ - AUKSAS ! " 
- užbaigė šis senas prityręs amerikiečių 
skautininkas.

Itin džiugus reiškinys buvo gausūs sve
čiai "Rambyne". Jų turėjome Šiokiadie 
niais, bet liepos 5 d. jų suvažiavo per 
Šimtą. Tas irgi stebino amerikiečius, nes 
jų stovyklavietės neturėjo tiek svečių. Tą 
vakarą prie laužo lietuviškos dainos ir 
sutartinės dar puikiau ir galingiau skambė
jo. Miškas, daina ir lietuviai susiliejo į 
kažką vieną, ko dar neatsiekė šio krašto 
vaikai.

Laužai užgeso, skautai grįžo namo, bet 
jų Širdyse jau ir vėl tūno ilgesys - jie vėl 
kantriai lauks 50 savaičių, kol kitą vasarą 
važiuos stovyklom

Paskutiniąją stovyklavimo dieną, liepos
6 d. , mūsų skautai įgavo patyrimo kovoje 
su miško gaisru. Netoli nuo "Rambyno" 
besočios liepsnos pradėjo ryti gražiąsias 
pušaites ir siekė sunaikinti "Back Woods" 
šilą. Lietuviai skautai pirmieji atvyko 
gaisro vieton ir užplakė liepsnas Šakomis, 
o vėliau atvykę kiti stovyklautojai ir ug
niagesiai baigė gesinti rūkstančius kalnus.

Bostono skautai ir jų vadovai reiškia 
nepaprastąpadėkaŠv. Petro parapijos kle
bonui kun. Pr. Virmauskui, dr. B. Kalvai - 
Čiui ir kitiems mieliesiems bičiuliams už 
skanias ir gaivias lauktuves ir nepapras
tai skaitlingą atsilankymų "Rambyno" 
stovykloje. Didelis dėkui automobilių sa
vininkams už parvežimų skautų iŠ stovyk
los namo.

Jausdami lietuvių visuomenės susidomė
jimą skautybe ir sulaukdami paramos, mū
sų skautai dar tvirčiau žengs Dievui, Tė
vynei ir Artimui keliu ! SKS.
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VOKIETIJOS RAJONAS

Diepholz (Br.Zona)

Nebegalint suorganizuoti bendros Vo
kietijos Rajono stovyklos vienoje vietovė
je, pasitenkinta atskirų vienetų stovyklo
mis. Štai, Aušros tuntas Š.m. birželio 
27 d. įsikūrė netoli Rehdeno miestelio ir 
darnioje sesių ir brolių "Tau, Tėvyne" sto
vykloje stovyklavo ligi liepos 7 d. Po tris 
dienas užtrukusiųstovyklos įrengimo dar
bų pradėtas tikrasis stovyklavimas, griež
tai laikantis nustatytos dienos darbų prog
ramos. Atatinkamai stovyklinių dienų nuo
taikai sudaryti stov. virš. kiekvienai die
nai parinkdavo tam tikrą Šūkį, k. a. "Skau
tas visada linksmas”, "Dievas mūsų Ap
sauga ir Viltis" ir pan. Per kiekvienos die
nos pašnekesį stov. virš, plačiau paaiš
kindavo kiekvieno Šūkio prasmę. Birželio 
29 d. išėjo pirmasis stovyklos laikraštu
kas, vardu "Pušelių pavėsy". Viso išleis
ta šeši numeriai. Šalia kasdieninės sto
vyklos programos per visą stovyklavimo 
lai ką vyko individualus skautiško stropumo 
konkursas. Stovyklai pasibaigus, geriau
sieji skautai pakelti į vyr. laipsnius. Sto
vyklai vadovavo pats Rajono Vadeiva s. A. 
Venclauskas, adjutantu buvo s. v. v. si. Vyt. 
Kempka, stovyklos virš.pav.ir broliu ra
jono komendantu ps. O.Gešventas, sesių 
rajono komendante sesė A. Gasnerienė , 

"Ūkio ministeriu" si. A. Černius, spaudos 
skyriaus vedėju s. v. si. K. DikŠaitis, sa
nitarijos skyriaus ir parodėlės vedėja se
sė Motgabienė. Dvasinius stovyklos rei
kalus katalikams tvarkė kun. Ginčius, evan
gelikams - mkt. J. Jurkaitis. Besibaigiant 
stovyklai, sulaukėme malonaus svečio 
kun. V.Šarkos.

Neapsakomai greitai prabėgo 10 stovyk
lavimo dienų. Sesės ir broliai sugrįžo į 
kasdienybę, pasisėmę dvasinių ir fizinių 
jėgų, reikalingų Tėvynei Lietuvai. -pk-

* Pasibaigus Vokietijos Rajono skautų 
stovyklai "Tau, Tėvyne", toj pačioj vietoj, 
prie Donselio ežero nuo liepos mėn. 7 d. 
prasidėjo neorganizuoto anglų zonos lie
tuvių jaunimo stovykla. Iš įvairių anglų 
zonos vietų į stovyklą, kuri taip pat turi 
"Tau, Tėvyne" vardą, susirinko mergaitės 
ir berniukai, viso 96. Stovyklai vadovavo 
s. A. Venclauskas ir ps. O. Gešventas bei 
keli draugininkai ir skiltininkai. Stovyklos 
dvasios vadovas - katalikų ps. kun. V. Šar
ka, evangelikų mkt. J. Jurkaitis. Stovykla 
pravesta religinėj - tautinėj dvasioj. Sto
vyklos šūkis "Lietuviais esame mes gimę 
- lietuviais norime ir būt". Vadams skau
tams padėjo ir muzikas K. Motgabis, skie
pydamas jaunimui lietuviškąją dvasią. 
Laisvalaikiu v. si. H. Motgabienė seses 
lietuvaites pamokė austi taut .juostas, -pk-

Geležinio Vilko dr-vė Bradforde, Anglijoj, su Rajono Vadeiva s .K. Vaitkevičiumi.
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Skyrių veda s. Č. Senkevičius, gyv. 262 Rusholme Rd., Toronto, Ont., Canada.

PIRMUOS PASTOGĖJE
* Pasibaigus Skautų Brolijos ir Skaučių 
Seserijos rinkimams, šiuo metu jau vyks
ta Liet. Skautų Sąjungos rinkimai. Renka
mi Skautų S-gos Garbės Teismas, Kontro
lės Komisija ir keturi nariai Sąjungos Ta- 
rybon. Rinkimų Komisiją sudaro; pirm . 
s. H. Aglinskas, pirm. pav. I s. O. Ščiukai
tė, pirm. pav.II s. A. Flateris, sekreto
rius ps.E. Vilkas ir ižd. s. M. Budrienė. 
Mandatų Komisijon įeina: ps. A. Augusti
naitis, ps. K. Bertulis, s. A. Kalvaitytė, 
s. A. Paltarokaitė ir ps. E. Zabarskas. Bal
suotojai - skautų vienetų vadai bei re
gistruoti skautininkai - skaitlingai atsilie
pė į šių rinkimų Komisijos kvietimus ir 
iki š.m. liepos mėn. 10 d. prisiuntė man
datinius lapelius, kartu pasiūlydami ren
kamų organų kandidatus. Užpildytos bal
savimo kortelės Komisijai grąžinamos 
iki š.m. rugpiūčio 18 d. Balsų skaitymas 
ir balsavimo davinių paskelbimas įvyks 
rugp. 30 d. Visus raštus rinkimų reika
lais siųsti šiuo adresu: Mr. A. Aglinskas, 
4314 So. Lake Part Ave., Chicago 15, Ill. , 
USA.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Š.m. liepos 4 d. v.s.Dr. D. Kęsiūnai- 
tė perėmė Vyriausios Skautininkės pa
reigas.

* PLSS Tarybos Pirmijai pristatyta tvir
tinti sekančios sudėties Vadiją: Reikalų 
Vedėja s. A. Šenbergienė-Blynaitė, Sekre
torė s. S. Radzevičiūtė, Iždininkė s. A. Kal
vaitytė, Spaudos Skyr. Vedėja ps.A.Ba- 
lašaitienė, Jaun.Skaučių Skyr. Vedėja v. s.
L. Čepienė, Skautininkių Skyr. Vedėjas. 
I. Jonaitienė, AkademikiųSkyr. Vedėja v. s.
M. Barniškaitė.

Rajonų Vadeivės prašomos palikti tos 

pačios ir toliau savo pareigose. JAV Ra
jono Vadeivės pareigose tuo tarpu yra pa
ti Vyriausia Skautininke. Dėl Dvasios Va
dovų ir kitų skyrių vedėjų tariamasi.

* Vyriausia Skautininke su v. s. M. Bar
niškaitė ir s. S.Radzevičiūte š.m. liepos 
4 d. lankėsi Akademikių-kųskautų stovyk
loj. Taip pat VS-kė aplankė Chicagos ir 
Clevelando skautų-Čių stovyklas.

* Clevelando Neringos tunto skautės Se
serijos Vedėjai padovanojo naują rotatorių. 
Skautiškas ačiū už vertingą dovaną.

BROLUOS VADUOS PASTOGĖJE

* Š.m. liepos mėn. Vadijoj lankėsi v, s. 
Dr. Vyt.Čepas, Korp ! "Vytis"pirm. ps.E. 
Vilkas ir naujasis Brolijos Dvasios 
Vadovas kun. J. Vaišnys, S. J.
* Šįmetinėj Kanados Rajono stovykloj ra
jono Vadeiva s. Z. Paulionis iš pareigų 
pasitraukė. Naujuoju Vadeiva paskirtas 
ps. J. Vilimas, gyv. R.R.l, Green Rd., 
Fruitland, Ont.

* Keliama mintis ateinančiais metais 
suruošti didesnio masto Šiaurės Amerikos 
lietuvių skautų stovyklą prie Niagaros 
krioklio Kanados teritorijoje.

* Vadija yra nutarusi išleisti lordo Ba
den - Powell'io "Skautybę Berniukams". 
Knygos išleidimu pavesta rūpintis Spaudos 
ir Informacijos Skyriui.
* Š.m. liepos mėn. 26-27 d. d. Philadel
phia, Pa. įvyko amerikiečių skautų vadų 
suorganizuota Geležinės Uždangos Skautų 
Brolijų konferencija, kurioje lietuvius 
skautus atstovavo v.s.Dr. V.Čepas ir ps . 
T. Naginionis. Konferencijoj dalyvavo be 
jos organizatorių ir minėtų mūsų atstovų 
dar latvių, estų, rusų ir ukrainiečių de
legacijos. Konferencijos programa buvo
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trijų dalių: BSA vice-Šefo Arthur W.Mc 
Kinney pranešimas apie BSA santvarką ir 
diskusijos, gilwelinio pobūdžio kelionė su 
kliūtimis ir v. s. Dr.V.Čepo referatas 
"Outlook - our present and future situa
tion” su diskusijomis. Prieš išsiskirstant 
posėdžiavo Geležinės Uždangos Brolijų 
Konferencijos Sekretoriatas, priėmęs nu
tarimą iki 1953.1. 1, išsiųsti peticijas 
kiekviena tautybė su savais argumentais 
Tarpt. Sk. Biurui ir memorandumus kitoms 
tautinėms Asociacijoms. Be to, viena pe- 
ticijanutarta parašyti Geležinės Uždangos 
vardu. Tam reikalui išdiskutuoti bus su
šaukta Geležinės Uždangos Brolijų Kon
ferencija lapkričio mėn. New Yorke, kur 
bus renkamas ir Sekretoriatas naujai ka
dencijai.

KANADOS RAJONAS
Toronto, Ont.
* Š.m. liepos 26 d. Tėvų-Rėmėjų būre
lio suruoštas Ramunių vakaras. Gautas 
pelnas paskirtas "Sk. Aidui".

* K. K. Vaidoto laivas įsigijo 1100 dole
rių vertės jawl tipo būrinę jachtą. Ji yra 
24 pėdų ilgio ir sveria 3,5 tonos. Jach
ta iŠ Honey Harbour atgabenta į Ontario 
ež. Numatoma dar šią vasarą padaryti ke
letą poros dienų kelionių. Gavus vizas bus 
aplankyta JAV krantai.

* Toronto jūros skautų tautinių šokių 
grupė birželio mėn. 11d. dalyvavo kana
diečių United Church surengtame vakare . 
Lietuvių tautiniai šokiai bei jų tautiniai 
drabužiai iššaukė didelį kanadiečių susi
domėjimą. Pradžioje programos publika 
buvo supažindinta su dabartine Lietuvos 
padėtimi, tautos charakteriu ir tautinių 
šokių prasme.

* Birželio mėn. 21d. Tillsonburge, Ont. 
Vandenės ir K. K. Vaidoto jūros skautų 
laivai suruošė Joninių laužą. Be dainų ir 
skautiškų pasirodymų sušokta 5 tautiniai 
šokiai. Laužą pravedė vair. A. Žiobakas. 
Dalyvavo virš 150 žmonių iš artimų ir to
limų apylinkių.

* K. K. Vaidoto laivo vadu Toronte paskir
tas s. v. v. valt. G. KaČanauskas. Br.V.

* Birželio mėn. 19 d. K. K. Vaidoto lai
vo jūros skautai dalyvavo Toronto juro s 
skautų sueigoje. Toronto jūros skautų va
das (commissioner) leitenantasKomodoras 
A. Fawler supažindino su jųjų prieplaukos 

įrengimais, burinėmis valtimis ir leido 
pabūriuoti. Vėliau parodyta dvi filmos - 
Water Safety ir Sea Scouting in England. 
Dalyvavo 8 jūros skautų vienetai.

London, Ont.

* Kad ir kiek pavėluotai, turėjome Šau
nų Joninių laužą savo bičiulio ir rėmėjo 
p. Petro Dragūnevičiaus nuomojamam ūky . 
Nežiūrint keliolikos mylių atstumo, prie 
laužo susirinko gausus būrys ir mūsų bi
čiulių, rėmėjų, pažįstamų.

Laužo programa buvo dviejų dalių: Tė
viškėlę prisiminus ir Skautas linksmas ir 
smagus. Pradžioje ne tik prasmingi žo
džiai, bet ir dainos, deramai parinktos, 
ilgesingai bylojo apie toli pasilikusią ir 
kenčiančią tėvynę, o perėjus į antrą dalį- 
tryško iš Širdies juokas, liejos dainos, 
broliai šoko "Oželį", o sesės "vaizdavo" 
pereito Šimtmečio, nesenų laikų ir pagal 
paskutiniąsias madas apsirėdžiusias ir 
šokančias poras.

Tyliai nuskambėjus vakarinei ir tradici - 
nei skautųmaldai, baigėsi laužas. L.E-tas

JAV RAJONAS
Chicago, Ill.

* Liepos 16 d. išvakarėse jūros skautai 
per "Margučio" radijo programą gražiai 
paminėjo žuvusius jūros skautus 1933 m., 
kai sudužo jų laivas "Budys". Programą 
pravedė laivo adjutantas vair. A.Snarskis, 
trumpai nupasakodamas visąistoriją. Pa
baigoje buvo transliuota giesmė "Neverki 
prie kapo" skirta visiems žuvusiems jūrų 
skautams. B.
* š.m. liepos 13d.ČikagojeįvykoDariaus 
ir Girėno 19 metų mirties sukaktuvės, su
jungtos su Lietuvių Diena. Gausus abiejų 
Čikagos tuntų skautų-Čių padalinys dar
nioje rikiuotėje pirmą kartą viešai daly
vavo iškilmingoje parado eisenoje. Visi 
skautai-ės buvo uniformuoti ir nešėsi JAV, 
Lietuvos ir keturias skautiškas vėliavas, 
Pražygiuojantieji skautai - ės daugelyje 
vietų tūkstantinių minių buvo sutikti ova
cijomis ir iš visų pusių fotografuojami.
* Čikagos skautų - čių vadovybė, giliai 
susirūpinusi mūsų gimnazijos Diepholze 
likimu, nutarė pagal sudarytus geros va
lios lietuvių sąrašus per savo vienetų vyr. 
amžiaus skautus rinkti kas mėnesį aukas 
ir surinktus pinigus tuč tuojau siųsti me
džiaginės paramos reikalingam besimo
kančiam jaunimui. Tuo būdu atsiranda
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skautams ypatinga proga padėti artimui. 
Šiuo gražiu pavyzdžiu pasekti kviečiamos 
ir kitos vietovės.

* š.m. rugpiučio 2-3 d. d. buvusios skau
tų-čių stovyklos vadovybės padarė iškylą į 
buv. stovyklavietę p. Jonyno ūkyje. Prie 
laužo nagrinėtos padarytosios stovykla
vimo metu klaidos ir aptartos neigiamybės, 
kad ateityje jos nesikartotų. Iškyloje lan
kėsi JAV Rajono Vadas s. M. Jurkšas ir kt. 
vadovai-vės. Viešnia iš Montrealio, Que., 
sesė v.sk. J. Ciplijauskaitė padarė prane
šimą apie sesių veiklą Kanadoje.

New York, N.Y.

* New Yorko liet. sk. vyčiai per Ginkaus 
radiją įspūdingai paminėjo Siaubingojo 
Birželio dienas. S.H. Lukoševičius skaitė 
dienos temomis pašnekesį, iškeldamas Šių 
dienų politikų klaidas, dėl kurių ir Lietuva 
dabar taip sunkiai kenčia. Po to, sk. vyčiai 
skautės A. Bichnevičiūtės padedami, su
vaidino vaizdelį iš pirmųjų trėmimų Lie
tuvoje. Ši programa sulaukė plataus at
garsio klausytojųtarpe.nes p. Ginkus gavo 
daug pasigėrėjimą reiškiančių laiškų apie 
s. dr. H. Lukoševičiaus pašnekesį ir sk. 
vyčių vaidinimą.

* Paskutinį birželio sekmadienį New 
Yorko skautai Forest Parke turėjo smagų 
Joninių laužą. Kun. Pakalniškis skaitė 
pašnekesį apie lietuvio skauto pareigas. 
Anot jo - skautų obalsis privaląs dabar 
būti kiekvieno lietuvio obalsis - kelrodis. 
Paskiri vienetai turėjo savo sueigas, o po 
jų bendri pavakariai. Iškyla užbaigta ug
ninga improvizuoto laužo programa, nes 
parke negalima kurti ugnies. Be 60 skautų 
Šioje iškyloje dalyvavo per 30 skautų bi
čiulių.

Boston, Mass.

* Išnaudodami puikų orą, Bostono skau
tai ir skautės dažnai iškylauja gamtoje. 
Birželio 14-15 d. d. lapinai dalyvavo ame
rikiečių skautų iškyloje Loon Pond sto
vyklavietėje, kur lavinosi skautiškais pra
timais. į Šią stovyklą birželio 28 d. vyko 
stovyklauti kęstutėnai ir lapinai.

Kiek anksčiau 16 kęstutėnų turėjo sma
gią iškylą Blue Hills rezervate. Ten teko 
susitikti su Bostono latviais skautais, ku
rie Šią vasarą tame rezervate žada ilgiau 
pastovyklauti.

DLK Gedimino vilkiukų draugovė bir
želio 15 d. turėjo iškylą į Franklin Par
ką, kurioje lavinosi žaidimuose ir gamino- 
si valgį. Dieną anksčiau jie turėjo prieš - 

atostoginę dr-vės sueigą, kurioje Bostone, 
skautų vietininko įsakymu, jų nenuilstamas 
draugininkas V. Stroliabuvo pakeltas įvyr. 
skiltininko laipsnį.

Neatsilieka ir skautės. Voverys su va
dove si. D. Barmute iškylavo Arnold Ar
boretum Botanikos sode. Jos stebėjo 
gausiai ir puikiai žydinčias gėles ir me
džius. Bostono skautės turi savo stovyklą.

* Bostono skautės ir skautai džiaugiasi 
savo vadovų ir vyresn. amžium narių pa
sisekimais moksle. Skautų vietininkui s. 
L. J. Končiui Taft College suteikė bakelau- 
ro laipsnį. Vyresn. skautei Gr. Čaplikaitei 
tokį pat laipsnį suteikė Bostono U-tas.

Kęstutėnų dr-kas v. si. A. C. Banevičius 
ir skaučių vadovė sl.D.Barmutė baigė 
gimnazijos mokslus. Skautas R.Bričkus 
baigė Technical High School.

ANGLIJOS RAJONAS
Bradford

* Prieš pusę metų įsteigta mišri "Gele
žinio Vilko" skautų-čių draugovė birželio 
28 d. suruošė iškilmingą sueigą - įžodžio 
šventę. į šventę atsilankė daug skautų-Čių 
tėvų, skautų iš kitų vietovių bei kitų sve
čių. Pagerbus vėliavą ir perskaičius dr-vės 
įsakymus, kandidatams gražų žodį tarė 
šventėn atvykęs Anglijos Rajono Vadeiva 
s. K. Vaitkevičius. Po to jaun. skautų-čių 
įžodį davė 8 kandidatai-tės. Po įžodžio 
naujuosius skautus-tes sveikino draugi
ninkas v. si. J. Bružinskas, Vadeiva,dr-vės 
kapelionas kun. J. Kuzmickis, sk. vyčių 
Vydūno būrelio vadas ps. B. Zinkevičius, 
mokyklos vardu p. J. Jokubka ir tėvų vardu 
p. V. Janulevičius. Oficialioji dalis baigta 
Tautos Himnu.

Meninėje dalyje aktyviai pasirodė visos 
skiltys bei svečiai: buvo įscenizuota ke
letas linksmų dalykėlių, padeklamuota ei
lėraščių, padainuota.

Ši pirmoji skautų šventė Bradforde pra
ėjo puikioje nuotaikoje ir buvo užbaigta 
"Ateina naktis ..."

London

* Gegužės 17 d. Londone įsteigta mišri 
skautų-čių dr-vė. Draugovei vadovauja 
s. v. psi. V. Turūta.

Tenka pasidžiaugti, kad pagaliau ir Lon
dono skautai sukruto organizuotis. Jau se
niai čia skaitoma besanti didžiausia lie
tuvių kolonija ir turimos puikios skautų 
veikimui sąlygos.Sėkmės naujai draugovei !
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Italija, Roma.

* Šių metų katalikų skautų konferencija 
vyko Romoje, birželio 5-8 d. d. Dalyvavo 
virš 70 vyr. skautų vadų iš viso pasaulio. 
Kiekvieno krašto katalikų skautų sąjungą 
atstovavo 2-9 atstovų delegacija. Beveik 
visos delegacijos buvo tokios sudėties: 
vyr. sąjungos skautininkas, atskirų šakų 
vyr. skt. ir vyr. kapelionas. Pilnos dele
gacijos tebuvo tik iš Europos.

Nemaža delegacijų į Romą atvyko dar 
keletą dienų prieš konferencijos pradžią. 
Pasitaikė gražus oras, o pats Šventasis 
Miestas pilnas įvairių krikščionybės pa
minklų. Birželio 5 d. vakare delegacijos 
jau buvo įsikūrusios Taikos Namuose - 
Domus Paeis, kurie randasi ant iškilios 
kalvos atokiai nuo Romos centro, dideliuo
se soduose. Konferencijoms ir suvažia
vimams labai tinkama vieta.

Konferenciją atidarė Italijos Skautų Są
jungos v. s. Osvaldo Monass. Po trumpos 
pasveikinimo kalbos pagrindinį žodį buvo 
pakviestas tarti J. E. vysk. Urbani - Itali
jos Katalikų Akcijos vyr .kapelionas. Mano 
dalyvavimas konferencijoje, - kalbėjo J.E., 
- tebūnie skautybei nuoširdžios meilės 
Ženklas. Moderniame gyvenime Katalikų 
Akcija ir Skautybė su nuosavom formom 
eina drauge tarnauti tam pačiam tikslui - 
išganyti sielas. Pati Sąjunga negali pava
duoti asmeniško darbo. Bendradarbiaukite 
su vietos Katalikų Akcija, kad skautybė 
būtųtikras kelias pažinti ir mylėti Kristų. 
Pažinkite gamtą, jauskite Dievo gerumą 
ir būkite Jo meilės pasiuntiniai. Artimo 
tarnyba yra kilnus apaštalavimo užside
gimas".

Konferenciją atidarius, Taikos Namų 
svetainėje įvyko pirmoji bendra-vakarie- 
nė, kur dalyvavo visos delegacijos.

Sekantį rytmetį - birželio 6 d. delega
cijos autobusais nuvyko į Šv. Petro bazili
ką, kur buvo išklausytos Šv. Mišios ir pa
simelsta prie apaštalų kunigaikščio Šv. 
Petro grabo. Po pusryčių Kolumbo vieš
butyje buvo pranešta, kad 10 vai. konfe
rencijos dalyvius priims Šv. Tėvas specia
lioje audiencijoje. Tai buvo tikrai retas ir 
svarbus įvykis, kai vyriausieji skautų va
dai vyko pas Didžiojo Šefo Vietininką - 
Pijų XII. Ne vienam širdis plakė iš džiaugs
mo, kad skautybė jau įvertinama net pačių 
aukščiausiųjų Bažnyčios vadų ir pats Po
piežius konferencijai skiria spec, audien
ciją.

Pas Šv. Tėvąkonferencijos dalyviai buvo 
nulydėti didžiųjų Bažnyčios dignitorių, 

vyskupų. Prasiveria tyliai durys ir pasi
rodo Pijus XII. Jo gilios, liepsnojančios 
akys, Švelnus balsas taip kiekvienąpatrau- 
kia, kad iškart dingsta bet koks nedrąsu
mas. Po trumpo pasisveikinimo soste pa
sakė kalbą, iškeldamas ir įvertindamas 
Skautybę. Po kalbos Šv. Tėvas dar kurį 
laiką pasikalbėjo su delegacijomis ir su
teikė Apaštališkąjį Palaiminimą.

Iš Vatikano grįžus į Taikos Namus pra
sidėjo konferencijos darbai. Be perstojo 
vyko sesijos su trumpa pietų pertrauka. 
Vakare buvo apžiūrėti didieji Campidoglio 
muziejai.

Šeštadienį-birželio 7 d. - iškylų diena. 
8 vai. Šv. Mišios pačių Taikos Namų kop
lyčioje. Po rytmetinio posėdžio su dai
nom išvykstam iškylauti. Pirmiausia ap
lankytas Tivolis - garsioji Romos vasar
vietė nuo 380 m. prieš Kristų! Tivolis 
randasi 25 km. nuo Romos prie upės kran
to Tiburtinųkalnų papėdėje, puikiame gam
tovaizdyje, apjuostas uolomis ir alyvų 
sodais. Čia aplankyta Villa Gregoriana ir 
didysis požeminis uolų .krioklys, Sirenų 
ir Neptūno grota, Vestos ir Sibilės Šven
tyklos, naujoji katedra. Tivoliui ypatinga 
charakterį teikia Villa d'Este su tūkstan
čiais fontanų didžiuliame sode. Ištisos 
alėjos su nesuskaitomais įvairių formų 
trykštančiais fontanais, kurie vėsina karš
tą vasaros orą ir švelnus čiurlenimas su 
krintančio vandens srovėmis teikia labai 
malonų atsigaivinimą.

Po pietų aplankytas Subiaco - Vakarų 
Europos vienuolynų lopšys. Šiame anti<- 
kiniame miestelyje dar ir dabar gaus u se
nų vienuolynų su vertingais ir retais mene 
paminklais. Pakeliui į Romąaplankyta dar 
visa eilė miestelių su istorinėmis įžymybė 
mis, kurių tarpe gausių vynuogynų apsup
tas Frascati. Tik vėlų vakarą konferenci
jos dalyviai su tūkstančiais vaizdų akyse 
grįžo iŠ puikiai pasisekusios iškylos Ro
mon į Taikos Namus.

Sekmadienis. Birželio 9 d. Iš ryto labai 
įspūdingas Šv.Mišias visi išklausė Domi- 
tilles katakombose. Tai yra vienos iš pa
čių plačiausių Romos katakombų su dau
geliu sienos e įrašų iš pirmųjų krikščiony
bės laikų. Grįžus į Domus Paeis tęsėsi to
limesnės sesijos ir vakare, baigus darbus, 
konferencija buvo uždaryta.

Reikia pasakyti, kad konferencija buvo 
puikiai techniškai suorganizuota. Dėl dažnų 
sesijųniekas nesijautė nuvargęs, nes, kaip 
matėme, keitėsi įvairios išvykos. Nuo pat 
į Romą atvažiavimo delegacijoms viskas 
buvo nemokamai: maistas, nakvynė ir pa-
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Čios išvykos. Sesijos vyko prancūzų kal
ba, bet trumpai buvo pakartojamos san
traukos ir angliškai.

Lietuvos Skautų delegacija, vos atvyku
si į konferenciją, stengėsi užmegzti bro
liškus santykius su kitomis delegacijomis 
ir nušviesti pavergtos Tėvynės padėtį. Vi
sos konferencijos metu teko džiaugtis Ita
lijos skautininkų vaišingumu. Nors Lie
tuvos Skautų Sąjunga dabar tarptautiškai 
nėra pripažįstama, tačiau mums nebuvo 
daroma jokio skirtumo. Ypač mūsų rei
kalus tikrai broliškai suprato ir daug pa
gelbėjo Šveicarijos Skautų Sąjungos v. s. 
V. Raviglione. Jis, pirmininkaudamas, kon
ferencijos sesijoms Lietuvos tremtinių 
skautų delegaciją ypatingu būdu pristatė 
konferencijai. Vokietijos Katalikų Skautų 
v. s. Hans Fischer džiaugėsi lietuviais 
skautais, kurie buvo pakviesti į jų suruoš
tą Sekminių stovyklą. "Lietuvos Skautai 
man paliko labai gerą įspūdį", jis pareiškė. 
Taip pat gyvai pritarė, kad mes tremtyje 
organizuojamės tautinėmis draugovėmis.

ATSIUSTA
* INFORMACINIS BIULETENIS Nr. 1, 
Leidžia PLSS Skaučių Seserijos Vadija 
1445 E. 95 Cleveland, Ohio, USA.

* MŪSŲ VYTIS Nr. 8-9 (46-47), PLSS 
vadovų-vių ir akademikų skauČių-tų laik
raštis. Rašo Br. Kviklys, M. Milvydienė, 
A. Kalvaitis, Br.Gurėnas, B. Ciplijauskai - 
tė, L. Knopfmileris, Pr. žolynas, R. Mie
želis, V. Lapatinskas ir kt. 32 psl. ir 
viršeliai. 2 priediniai puslapiai gausūs 
nuotraukomis. Administracijos adresas: 
A. Karaliūnas, 6541 So. Campbell Avė., 
Chicago 29, Ill., USA.
* ATSPINDŽIAI, nepriklausomas laikraš
tis Nr. 7,8,9. Leidžia V. Meškauskas, 
redaguoja V. Meškauskas ir J. P. Palukai
tis. Redakcijos ir administracijos adresas: 
1512 S.Komensky Ave., Chicago 29, Ill. , 
USA.

* KNYGŲ LENTYNA, Nr.3-4, VLIK'o 
leidžiamas lietuvių bibliografijos biulete
nis. Redaktorius A. Ružancovas, Lithua
nian Bibliographic Service, 602 Harvey 
St., Danville, Ill., USA.

* GAIRELĖ, neperiodinis PLSS Aušros 
tunto laikraštis Nr. 2. Leidžiamas Diep- 
holze, Vokietijoje. 20 psl. rotatoriumi. 
Redaguoja K.Dikšaitis: (23) Diepholz, La
ger am Flugplatz, Germany.

* BUDĖKIME, LSB Anglijos Rajono in
formacinis biuletenis Nr. 4, 12 psl. rotato
riumi. Redaguoja K. Fidleris, Dryden Hos- 

Jo linkėjimai, kad mūsų skautai tremtyje 
išliktų susipratusiais lietuviais ir grįžtų 
į laisvą Tėvynę. Prancūzijos "Scout de 
France" v. s. George Gauthier pažino lie
tuvius skautus jau ankstyvesnėse jambo- 
rėse. Jo linkėjimai, kad mes greičiau įsi- 
gytumėm tarptautinį ryšį. Taip pat irPran- 
cūzijos skautų vyr. dvasios vadovas Tėvas 
Forestier OP gyvai domėjosi lietuvių skau
tu reikalais ir linkėjo Tėvynės laisvės. 
Ir iš kitų delegacijų teko pajausti drau
giškos šilimos ir Lietuvos reikalų supra
timo.

Apskritai tariant, iŠ tremtinių skautų 
tebuvo tik dvi delegacijos: lietuvių ir lenkų. 
UŽ tai, kad šioje tarptautinėje konferen
cijoje plačiai nuskambėjo Lietuvos var
das, dėkingumo nusipelno mūsų vyr. kat. 
sk. dvasios vadovas Dr.kun. J. Vaišnora 
MIC. Jis tikrai skautišku patyrimu ir su
manumu nugalėjęs visa eilę sunkumų ir 
kliūčių, išrūpino mūsų skautų delegacijai 
leidimą būti konferencijoje. Delegaciją 
sudarė Korp! "Vytis" senjorai A.Nekra- 

PAMINĖTI aS P-Dauknys, 

tel, Shakespeare St. .Nottingham, England.
* TECHNIKOS ŽODIS, technikos darbuo
tojų mėnraštis, Nr. 6 (15), leidžia PLIAS 
Chicagoje. Redakcijos adresas: TZ, c/o 
G. J. Lazauskas, 2419 W Potomac Ave., 
Chicago 22, Ill., USA.

* JUNGENLEBEN, vokiečiųskautų(BDP) 
žurnalas, 1952 m. birželio mėn. Reda
guoja BDP VS Kajus Roller, Stuttgart, 
Hausmannstr. 30, 20 psl.
* LAIŠKAI LIETUVIAMS, leidžiami tėvų 
jėzuitų kas mėnesį, Vol. 3, Nr.6. Reda
guoja T. Juozas Vaišnys S. J. Redakcijos 
ir administracijos adresas: 5541 S. Pauli
na St., Chicago 36, Ill., USA.

* KALORIJOS IR DOLERIAI, Viliaus 
Bražviliaus feljetonų rinkinys. Išleido 
Patria JAV 1952 m. 142 psl. Kaina $ 2.00 
Knygos autorius yra "Sk. Aido" bendradar
bis, Brolijos vyr. laužavedis s. Vilius 
Bražėnas.
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