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Seserijos ir Brolijos Vadijos **

LIETUVĖS' SKAUTĖS Į JUBILIEJINĮ, SĄSKRYDĮ,-STOVYKLĄ PRIE NIAGAROS I

Ten turėtų kiekvienas pabuvoti ir pakilti savo dvasia. Ką ir bekalbėti apie skautę, ku
ri yra gamtos mylėtoja. Jos širdis būtų pilna šio nepaprasto gamtos grožio, jėgos ir 
stebuklo.

O mums lietuvėms, visoms vyresniojo amžiaus skautėms, reta proga susitikti ir pa- 
stovyklauti ant Niagaros upės kranto. Ir tikrai mes susitiksime! Ten susirinks Ameri
kos, Kanados, net ir tolimosios Kalifornijos sesės. Argi Tu, sese, nenorėsi paspausti 
seseriškai rankas ir pasiklausyti milžiniško Niagaros krioklio ūžimo.Argi lietuvė skau
tė, Dainavos Šalies dukra, nenorės, kad Niagaros vandenys susitikę Atlante Baltijos 
vandenis šnabždėtų., kalbėtų ir šauktų, kad ten prie Niagaros stovyklauja Lietuvos At
žalynas ir galingai skamba jų lietuviška dainai

O Lietuvos Atžalyne, skautiškasis jaunime, skubėk į tų jubiliejinį sąskrydį-stovyklą ! 
Ten tavęs laukia graži gamta, šimtai skautiškų širdžių ir lietuviškos stovyklos dvasia. 
Tentu, Jaunasis Atžalyne, sustiprėsi Lietuvai!

Ir tegul neš, tegul neš Niagaros vandenys Baltijai žinią, kad skautės per Dvasios Va
dovo pašnekesius, per tautinį auklėjimą, per skautišką ideologiją, praktiškus darbus, 
sueigas ir gražius bei turiningus laužus eina tikruoju keliu, o jiems šviečia:

Dievui, Tėvynei , Artimui ! - švyturys.
Ir verks Baltija iš džiaugsmo ir duos savo švyturiams didžiausią šviesą, kad parody

tų skautiškajam jaunimui aiškiausią kelią - Namo !
O Niagara, kad būtum Nemunas, kurio pakrantėse išaugtų palapinių miestas! Niekam 

nereikėtų trimitu šaukti lietuviško jaunimo. .. Jis tamsiausioj nakty atrastų kelią į tą 
palapinių miestą.

Tad ir dabar galvok, kad važiuoji į jubiliejinį sąskrydį ant Nemuno kranto. Dirbk, 
ieškok kelių ir rask lietuviškus sparnus ir lietuvišką jėgą, kuri tave nuneštų iki Niaga
ros, o mintis - iki Nemuno. ps Genė Modestavičiene

Jubiliejinio Sąskrydžio-Stovyklos Vadovybės Vardu
* Vasarinis dvigubas "Sk.Aido" nume
ris išeis liepos mėn. gale. Medžiaga šiam 
numeriui laukiama ne vėliau liepos 15 d.

* Dvigubame vasaros ir rugsėjo mėn. 
numeriuose tilps atskiras skyrius "šių 
metų vasaros stovyklos". Prašau viene
tus stovykloms pasibaigus kaip galint 
greičiau visąmedžiagąprisiųsti redakcijai. 
Laukiama nuotraukų, dienoraščių ir pan .

PADĖKA!
Gerb. Sv. Jono lietuvių parapijos klebo

nui ir Toronto kat. skautų dv. vadovui 
kun. P. AŽUBALIUI,

padėjusiam surengti pobūvį Vokietijos se - 
šių ir brolių stovykloms paremti, širdin
gai dėkojame.

Vakaro pelnas ($ 90.25) išsiųstas Vo
kietijon.

LSB Vadija
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NIAGARA ŠAUKIA!

O, kad galėtume 35-rių metų sukaktuvinį laužą sukurti Nemuno slėniuose 1 Deja, ši
to nebegalime padaryti mes - atskirti nuo mylimos Tėvynės - ir su skausmu, ilgesiu 
ir viltimi laukiame ateinančių laikų. Ir tegu šiandien kalba apie Tėvynės meilę Niaga
ros laužai, tegu jie iš naujo uždega kiekvieno brolio Širdį dirbti Lietuvai. Tegu Nia
garos ūžesys suūžia Baltijos marių skundu, tegu jis visus šaukia į tą didįjį sąskrydį, 
kur bus viena Širdžių grandinė, vienas minčių kelias - ATGAL, "kur banguoja Nemunė
lis, kur Šešupė mus miela". .. Niagaros stovykla - tai mūsų šių dienų gyvenime pirma
sis tokios apimties suskridimas. Ar tu, broli, pasiliksi namie, kai tave šaukia gamta 
ir stovyklinis džiaugsmas? Ne, tu būsi su visais, nes:

Kad prisikeltų Lietuva, 
Rytojaus laisvės žarą 
Uždegsime šviesia liepsna, 
Suskridę į Niagarą.

NIAGAROS STOVYKLAUTOJŲ ŽINIAI:

L. S. Brolijos Vadijos ruošiamoji Jubiliejinė Stovykla jau visai čia pat. Vykstantie- 
siems į šią stovyklą žinotina:

1. Jubiliejinė stovykla prasideda š. m. birželio mėn. 30 d. ir baigiasi liepos mėn. 5 d.
Norintieji ir galintieji ilgiau pastovyklauti, gali atvykti birželio mėn. 28 d; stovyklos 
vadovybė bus vietoje jau VI. 27 d. Vėliau liepos 5 d. nebus galima stovyklauti, nes 
stovyklavietė gauta tik iki šios dienos.

2. Stovyklos vieta - 8 mylios nuo Niagaros krioklio, ant Niagaros upės kranto.Vykstan
tieji į stovyklą savomis susisiekimo priemonėmis orientuojasi pagal talpinamą žemė
lapį (ž. 2 psl.). Stovyklavietė "Niagara Falls Boy Scout Camp" yra už aŠtuonių mylių 
nuo Niagara Falls. Važiuoti iš Niagara Falls per Queenston miestelį, esantį už 5 mylių 
nuo Niagara Falls, Nuo Queenston stovyklavietė 3 mylios kelio į šiaurę.

3. Stovyklos apranga ir reikmenys: ajkiekvienas stovyklos dalyvis dėvi stovyklinę uni
formą (nepamirškime trumpų kelnių); b) būtina turėti - tualetinius reikmenis, valgiui 
dubenėlį ar lėkštę, puodelį, šakutę, peilį, inpilus čiužiniui ir pagalviui, antklodę ar 
miegamąjį maišą. Pageidautina: elektrinė kišeninė lemputė, kompasas ir pan.

4. Palapinės. Kadangi Brolijos Vadija-palapinių neturi, o gauti šiais metais iš kariuo
menės negalima, tai vykstantieji į stovyklą atsigabena savas. Neturintiems palapinių 
stovyklos Štabas jas išnuomos stovyklautojų sąskaitom Nuomos kaina $ 1.25 asmeniui 
(nežiūrint ar bus stovyklaujama visą laiką ar trumpiau).

5. Pageidautina, kad kiekvienas vienetas (skiltis) atsivežtų bent vieną kirvuką, 1 kas
tuvą, foto aparatą, mažą rankinį piūklą ir kibirą. Vienetai, turį savo vėliavas, jas
taip pat atsiveža.

6. Stovyklautojams maistas bus dalinamas 
bendroje virtuvėje. Stovyklos štabas, norė
damas iŠ anksto sutvarkyti maisto tiekimą ir 
išnuomoti palapines, privalo iš anksto žinoti, 
kiek bus stovyklautojų, todėl visų vadovų 
prašoma:

Iki birželio mėn. 10 dienos pranešti ko
kiam skaičiui dalyvių reikalinga išnuomo
ti palapinių ;

Iki birželio 20 d. pranešti stovyklautojų
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skaičių, ir kurią, dieną, jie atvyks ( pav, birželio 28 d. x skaičius, birželio 29 y skai
čius ir 1.1.). Tuo pačiu prašoma pranešti, kiek iŠ bendro skaičiaus atvyksta skautinin
kų, dvasios vadovų, akademikų, skautų vyčių, jūrų skautų, oro skautų, skautų vyresnių 
kaip 16 m. amžiaus. Stovyklautojai,atvykstą traukiniais ar autobusais, bus Niagara 
Falls stotyse pasitinkami. Todėl stovyklos vadovybei yra būtinai žinotina, koks skaičius 
ir kokiomis dienomis atvyks, kad iš anksto galima būtų parūpinti susisiekimo priemones 
atvykusiųjų pervežimui į stovyklavietę. Stovyklos vadovybei atvykimo laiką (datą ir va
landą) bei vykstančių brolių skaičių PRAŠOMA PRANEŠTI NE VĖLIAU KAIP LIGI 
BIRŽELIO 20 D. Žinias siųsti stovyklos viršininko adresu: 994 Dundas St. W. , Toron
to, Ont., Canada.

7. Stovyklautojai, atvykę į stovyklą, tučtuojau registruojasi stovyklos štabe. Vie
netais atvykusius stovyklautojus registruoja vieneto vadas; pavieniai registruojasi pa
tys.

8. Visi stovyklautojai bus suskirstomi šakomis ir iš jų sudaromi atskiri vienetai 
(skiltys ir draugovės). Organizuotai atvykstantieji vienetai nebus išsklaidomi. Stovyk
los užsiėmimų tvarką nustato Skautų Brolijos Vadija.

* * *
Stovyklavimo Programa:

Birželio 30 d. - atvykimas ir stovyklos įrengimas.
Liepos 1 - 4 d. stovyklavimas. Stovyklavimo metu numatyta:

Liepos 1 d. - 10 vai. iškilmingos pamaldos, 10,30 vai. stovyklos atidarymas,
Liepos 2d. - 20 vai. ekskursija į Niagaros Krioklius,
Liepos 4 d. - 14 vai. vadovų sueiga. (Sueigoje dalyvauja skautininkai, dvasios va

dovai, akademikų valdybų nariai ir pirmininkai, draugininkai, vyčių draugovių ir būre
lių vadai, laivų vadai ir jų pavaduotojai). 20, 30 vai. stovyklos uždarymas ir 21 val.bend- 
ras laužas.

Liepos 5 d. - stovyklos likvidavimas ir vykimas namo.
Pastaba: Užsiėmimų programair dienotvarkė bus paskelbta stovykloje. Užsiėmimams 
numatoma kasdien 5 vai. laiko.

Brolijos Jubiliejinės Stovyklos Viršininkas

MŪSŲ KELIAS

Mūsų kelias - laukai ir giružės 
Per plačias, nematytas šalis - 
Mes baisiausioj audroj nepalūžom 
Ir su vėtrom žygiuojam tolyn.

Pro žaibus ir per sutemas žengiam, 
O veiduos amžina Šypsena: - 
Mus lydės per pasaulį audringą 
Nemirtinga Jaunystės daina.

Mūsų kelias platus, begalinis, 
Mus vilioja melsva toluma: 
Mūsų ženklas - auksinė Lelija, 
Mūsų viltys - laisva Lietuva.

Pr. Kozulis
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IŠKYLOS MALDA

Kristau, mūsų Mokytojau ir Bičiuli! Tu keliavai per Šventąją Žemę, mylėjai 
kalnus ir ežerą, džiaugeis! viskuo, ką Tėvo meilė mums sukūrė. Atverk mūsų 
akis visoms mus supančioms gėrybėms, pradžiugink mūsų širdis savo didybe. 
O kai vakare susirinksim prie laužo, Tavo akivaizdoje baigdami dieną,leiski 
mums pajusti, kad Tu esi lyg vėliava virš mūsų gyvenimo. Tu viskąiškeli aukš- 
tumon ir viską papuoši, - puošk mūsų širdis ir nuvesk jas ligi Dangaus Tėvo 
Sosto. Amen. (Iš naujai išleisto s. prof. kun. St. Ylos maldyno "Sveika Marija")

MANO BROLI!

Kai buvau Tavo amžiuje, vienas paveikslas man padarė neužmirštamą įspū
dį. Jį pamačiau "Skautų, Aide", kurio anuomet Lietuvoje laukdavom su nema
žesniu nekantrumu kaip Tu dabar. Buvo tai nedidelis piešinys. Į tolį besitie- 
siantis kelias, aplink žydinti vasara, o keliu žengia du skautai su kuprinėmis 
ant pečių ir kelionės lazdomis rankose. Jų viduryje Kristus, baltais rūbais, 
taip pat su kelionės lazda, ir visi trys įsigilinę į pokalbį: vidurinysis Keleivis 
kažką gyvai aiškina, jo palydovai su didžiausiu susidomėjimu klausosi.

Daug metų prabėgo nuo ano "Skautų Aido" numerio pasirodymo, ir tie gel- 
tonšlipsiai skautukai, kurių juoko ir klegesio tuomet buvo pilni Tėvynės laukai, 
seniai jau išėjo į gyvenimą kaip subrendę vyrai ir moterys, o dalis iš jų nu
keliavo žvaigždėtu Paukščių Taku į ten, kur kiekviena šios žemės kelionė bai
giasi. Nauji veidai atėjo į mūsų skautiškos Šeimos tarpą, nauji balsai linksmai 
traukia "Lauželis, lauželis", naujos akys, žvelgia į išdidžiai plevėsuojančias vė
liavas stovyklos viduryje. Tiktai tas vidurinysis Keleivis liko nepasikeitęs. Jis 
ir dabar žengia drauge su mumis, mūsų viduryje, Jis bus ir stovyklaus kartu 
ir Šios vasaros stovykloje.

Mes turėsime Jį savo tarpe anksti rytą per Mišias; per Dvasios Vadovo ran
kas Jis ateis pas kiekvieną iš mūsų, ir tyliai laimindamas sustos mūsų širdyse. 
Mes jausime Jį paukščių čiulbesy, vėjo dvelkime ir medžių Šlamėjime, Jo 
vardu mus sveikins balti debesėliai ir mėlynas dangus, apie Jo meilę mums 
kalbės gėlių žiedai. O vakare, kai kils į viršų rami, skaidri laužo liepsna ir 
susikabinę rankomis mes užtrauksime "Ateina Naktis", Jis bus vienas iš sto - 
vinčiųjų bendram broliškam rate, žiūrėdamas į mus savo geru nuostabios mei
lės kupinu žvilgsniu, ir mumyse viešpataus šventadienio tyla ir rimtis.

Broli, kr aūdamasis stovyklos kuprinę pagalvok apie visa tai. Atmink, kad 
stovyklausi drauge su savo Didžiuoju Broliu. Tvarkant uniformą ir kitus sto
vyklos reikmenis, nepamiršk ir savo širdies. Jinai turi būti tyra, kilni, pilna 
aukos ir tarnavimo kitiems dvasios, pasiruošusi atverti savo duris visiems, 
kuriems reikia Tavo pagelbos ir meilės. Atsivežk tokią Širdi su savimi, ir ši 
stovykla bus pilna džiaugsmo ir laimės. Tavo Didysis Brolis tuo pasirūpins . . .

Gero vėjo , ir iki greito pasimatymo tarp baltų palapinių!
Tavo Brolis Vaidievutis
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SKAUTŲ BIČIULIS DR. VYDŪNAS
Antanas Krausas

1920 metai. PavasarisŽemaiČiuose 
nusagstė medžius gražiausiais žie
dais. Telšių, miestas skendėja žalių 
sodų jūroje. Dar būdamas trečiokas, 
žygiuoju gatve ir staiga pamatau kny
gyno vitrinoje Vydūno knygą "Apsi
švietimas". Apie 500 moksleivių su- 
skridome į Žemaičių sostinę pasisem
ti Šviesos, kad išsimokslinę vos pri
sikėlusiai tėvynei galėtume skirti sa
vo jėgas. Todėl trokšdamas šviesos 
susidomėjau minima knyga ir, už 1 
auksiną ir 20 skatikų ją nusipirkęs, 
bėgau į Žaliąjį Miesto Sodą. Čia lyg 
prirakintas perskaičiau visąknygelę . 
Vydūno knygutės "Apsišvietimas" 
mintimis labai susižavėjau ir tuoj 
ėmiau ieškoti kitų jo veikalų. Ėmiau 
Vydūno knygų parsisiųsdinti iš pačios 

"Rūtos" leidyklos, iš Tilžės. Visi 
nekantriai laukdavome siuntų su Vy
dūno raštais, o gavę be galo džiaug
davomės jų gražiomis šviesiomis 
mintimis bei išorine knygų išvaizda. 
Būdavo lyg didžiausia šventė, kai mes 
gaudavome tas skoningai išleistas 
knygas. Jų turinys nukeldavo į vidinio 
pasaulio slėpiningumo gelmes.

Neužilgo teko ir asmeniškai su 
Vydūnu susipažinti. 1920/21 m. jis 
atvyko į Telšius mokytojauti. Čia jis 
dėstė lietuvių kalbą, vedė gimnazijos 
chorą, mokė vaidintojų būreli vai
dybos meno ir laikė daug paskaitų bei 
popiečiais atsakinėdavo į mokinių pa
klausimus .

Pirmasis susitikimas su Vydūnu 
nulėmė visą mano gyvenimą. Jis laikė

Omahos Živilės dr-vė laimėjusi "Sk.A'. vajuje antrąją vietą ir skydą.
Nuotr. ps. K. L. Musteikio
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paskaitą apie gyvenimo prasmę. Savo 
minčių šviesumu, jaunatvišku nusitei
kimu bei slėpininga savo veido iš
raiška ir akių šviesa jis mane ga
lutinai užbūrė. Jo įtaka į mane ir į 
kitus gimnazistus buvo labai didelė. 
Vydūno mintys, jo žavingas asmuo, 
kaip angelas sargas lydėjo mane per 
visą gyvenimą. Gimnazisto, studento 
ir mokytojo dienas lydėjo jo teigiama, 
žmogiškuman raginanti įtaka. Nuo 
pirmo susitikimo su Vydūnu, pamilau 
ji nepaprastai ir jis man buvo brangus 
kaip tėvas.

Vydūnu susižavėjo visas Telšių 
gimnazijos jaunimas. Moksleivių gy
venime prasidėjo naujas, šviesus 
laikotarpis. Paskaitos, choras, iš
kylos į užmiestį, vaidybos pamokos, 
klausimų ir atsakymų popietės išju
dino mokinius ir sukėlė naujų idėjų. 
Mokinių nuotaika ir visas jų gyveni
mas smarkiai pasikeitė. Jis pasidarė 
turiningesnis, prasmingesnis bei są
moningesnis.

Vydūno ir pačios pamokos būdavo 

labai įdomios. Dar ir šiandien, po 32 
metų, lyg girdžiu jo gražius palygi
nimus ir ištraukas iš Donelaičio raštų. 
Meistriškai jis aiškino mums graikų 
dramaturgiją. Jo sudarytas vaidinto
jų būrelis pastatė jo paties parašytą 
ir režisuotą, veikalą "Žvaigždžių Ta
kai".

Esant gražiam orui, visa gimnazi
ja išeidavo į Dirksteliųmiškelį, neto
li Telšių miesto, prie Masčio ežero . 
Čia Vydūnas, pasilipęs ant nugrio
vusio medžio kaip burtininkas, kaip 
senovės vaidila mus nukeldavo į nuos
tabiai šviesų pasaulį, nagrinėdamas 
giliausius gyvenimo klausimus. Gam
tos prieglobsty jo paskaitos dar dau
giau žavėdavo, patraukdavo. Vaizdi, 
gyva kalba uždegdavo jaunimą ir ža
dindavo gražesnio,kilnesnio gyvenimo 
pasiilgimą.

Visokiomis progomis jo paskaitos 
ir trumpesni žodžiai padarydavo gilų 
įspūdį. Jis mokėdavo taip gyvai tarti 
svarbesniuosius sakinius, pabrėžti 
pagrindines kalbos mintis, kad ir šian-
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dien, po trisdešimt su viršum metų, 
atsimenu. Medelių sodinimo šventės 
metu, kai mes, gimnazistai, sodino
me kaštanų alėją, Vydūnas savo žo
dy sodintojams kalbėjo apie žmogaus 
vidinį auginimą. Vienas svarbiausių 
sakinių iš tos kalbos skamba mano 
ausyse: "Augdami spręskime gyve
nimo uždavinį, savo gyvenimo ir vi
sos tautos".

Rytais, prieš pamokas, visi gim
nazistai susirinkdavome salėn pasi
melsti ir bendrai pagiedoti. Vydūnas 
mokinius labai gražiai išmokė giedoti 
ir dainuoti. Per įvairias šventes, 
minėjimus ir ekskursijas gražiai 
skambėjo Vydūno išmokytos dainos; 
"Kūdikio Dienos", "Amžius po amžių " 
ir kitos. Jos nenutilo ir jam iš Tel
šių išvykus.

Vydūnas buvo greitakojis. Kartą 
gimnazijos ekskursijos metu jis mus 
išrikiavo ir paskelbė bėgimo lenk
tynes. Davus ženklą pasileido bėgti. 
Vydūnas, būdamas už visus senesnis, 
mus visus pralenkė ir pirmasis pa
siekė tikslą.

Vydūnas mėgdavo žiemą Čiuožti 
Čiuožykloje ir labai vikriai išrėždavo 
visokias figūras. Tą savo jaunatviš
kumą palaikė iki paskutinių metų. 
Daugelis yra matę jį čiuožiant Kauno, 
Tilžės ir kitose Čiuožyklose. Bėgda
mas į Vakarus, paskutinį kartą čiuo
žė Pavarbių dvare netoli Karaliaučiaus.

Dabar susipažinkime, kaip prabė

go Dr. Vydūno jaunosios dienelės. 
Nuo pat kūdikystės dienų jį supo re
liginė tėvelių nuotaika. Sodely, prie 
Šyšos upės, motina, supdama Viliu
ką, giedodavo malonias šventas gies
mes. Jam dar kūdikiu esant, tėveliai 
nukilo gyventi į Naukiemį Pilkalnio 
apskrityje. Čia arti girios, ramiuose 
nameliuose, obelų sodo apsuptuose, 
prabėgo jo jaunosios dienos.

Tėvelis supažindino su įvairiais gy
vuliais. Pirmiausia su šunim. Jis 
mėgo su gauruotuoju dažnai pažaisti, 
bet daug džiaugsmo teikė jam ir ark
liukas, su kuriuo lyg ir susikalbė
davo, vienas antrą suprasdavo. Teko 
pažinti balandžius, ežį, katę, žiurkes 
ir peles. Žiemos vakarais žvelgdavo 
pro langą į sniegu apklotus laukus, 
kuriuose stirnos ir kiškiai kasė ir 
griaužė, o gauruotoji kalė šokinėjo 
tarp jų kaip tarp draugų ir net nelojo. 
Tai ypatingai džiugino Viliuką. Jis 
dažnai su tėveliu, kuris buvo evange
likų dvasininku, išvykdavo ir į toli
mesnes apylinkes pamaldoms.

Būdamas keturių metų susirgo raup
lėmis. Tėvas jį gydydamas po dviejų 
mėnesių atgaivino. Malonus kaimynas 
Daina atvežė jam obuolių po ligos at
sigaivinti.

Viliukas buvo labai jautrios šir
dies. Kartą, būdamas keturių metų, 
nusinešė savo šešerių mėnesių seselę 
į kaimynų darželį ir pasodino ją šalia

Bostono Lapinai laimėję

"Sk. A". vajaus skilčių grupėje

pirmąją vietą ir palapinę.
Nuotr. V. Černiaus
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Los Angeles Šatrijos Raganos skiltis laimėjusi "Sk.A". vajaus skilčių grupėje 
antrąją vietą. Bitės padeda dainuoti . . .

gėlių. Po valandėlės, grįžęs pas se
selę, rado žiedus nuskintus ir išmė
tytus. Suskaudo jam neapsakomai 
Širdelę. Gailėjosi beprasmiškai su
naikintų gėlių. Kiaules skerdžiant ne
žinojo kur dingti. Turėdavo save la
bai priversti ir nugalėti, kad įstengtų 
raginamas paskersto gyvulio kraują 
maišyti. .. ir nesugriūtų iš skausmo.

Buvo staigaus būdo ir erzinamas 
tuoj veikdavo, bet iš lengvo jam pa
sisekė karštumą pergalėti. Viską 
mėgo daryti pats. Su didžiausiu pa
simėgimu nuvalydavo, nublizgindavo 
tėvelių batus. Mėgo jodinėti savo ma
žuoju arkliuku, kapoti malkas jam 
nupirktu kirvuku. Vos keturių metų 
sulaukęs pradėjo piešti ir tapyti. Tai 
pastebėjęs tėvą aplankęs architektas 
patarė leisti Viliuką į meno mokyk
lą. Anksti jį tėvas išmokė čiuožti ant 
ledo, o septintus metus eidamas iš
moko arti ir tuo labai didžiavosi.

Vieną kartą išgyveno nepaprastą 
skausmą. Matydamas kitus vaikus 
šaudant, paprašė tėvo, kad ir jam. pa
darytų šautuvėlį. Paskui pratinos 
šaudyti į taikinį.Kartą pamatęs žvirb
lį lekiant, šovė ir pataikė. Vargšas 
žvirblis nukrito ir skaudžiai blaš
kydamasis mirė; Viliukas nesitvėrė 
savyje, kentėdamas dėl savo neap
galvoto žygio.

Kartą su savo vyresniuoju broliu 
Jonu karštąvasaros dieną tik marški
nėliais apsirengę bėgiojo po pievutę. 
Jonukas, priėjęs prie gilaus griovio, 
siekė gėlių ir įkrito į vandenį. Viliu
kas, nutvėręs jį už marškinėlių, trau
kė, laikė, šaukė. Motinėlė atbėgo, 
bet Jonuką rado jau išgelbėtą .. .

Viliukas turėjo penkis brolius ir 
dvi sesutes. Jau iš mažens rašinėjo 
poemėles, vaizdelius ir dainavo, su
daręs iš sesučių ir brolelių mažą 
chorą. Yra parašęs per 70 veikalų. 
Jaunimui leido laikraštį "Jaunimas" 
(1911-1914). Labai mylėjo jaunimą, 
kuriam mokytojaudamas pašventė la - 
bai daug jėgų. Dažnai lankydavosi ir 
skautų stovyklose,minėjimuose, lau - 
žuose.Pasakydavo ugningų kalbų ir 
bendradarbiavo "Sk.Aide" .Jis buvo stu- 
dentųskautųGarbės Nariu. Lietuvos 
Skautų Brolija jam suruošė šaunų 80 
metų sukakties minėjimą Augustdorfe. 
Kai jis šiais metais atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, laidotuvių metu mūsų bro
liai iš Diepholzo Vasario 16 gimna
zijos nešė garbės sargybą prie kars
to, o Brolijos Vadeivas. A. Venclaus- 
kas atsisveikino skautų vardu. Velio
nis Vydūnas yra šviesus žiburys vi
sai lietuvių tautai. Jis savo kilnumu 
ir didžia dvasia žavės visus brolius 
ir seseles !
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(TĄSA)

Sugirgždėjo ąžuolinės durys, ir Gražina 
įėjo į Liutauro menę. Kunigaikštis kietai 
miegojo.

Prie guolio stovėjo neištuštintas ragas . 
Stiprusis vaizbūnų iš tolimą šalių atvež
tas gėrimas buvo jį apgaulingai užmig
dys.

Koks jis bejėgis dabar atrodė! Giliame 
miege jis, rodosi, buvo viską užmiršęs. ..

- Liutaurai .. .
Tyla. Kunigaikštis giliai alsavo, ir Gra

žina žinojo, kad jį bus sunku prižadinti. 
O ten, už miškų, jau žibėjo priešo pulkai, 
rengdamiesi kruvinam mūšiui. ..

Kampe, ant žemo suolo, žvilgėjo šar
vai ir numestos ant meškų kailių piršti
nės, kurios dar nesenai spaudė kalaviją.

Kunigaikštienė vis dar lyg nesiryžo, o 
laiko jau nebebuvo. Ji pažvelgė pro lan
gą. Kieme sąmyšis, pasiuntiniai skuba, 
o prie vartų renkasi minia. Taip, padėtis 
labai sunki, ir ją išriš tas, kuris dėl to 
kaltas . . .

- Ne, jums neteks ilgai laukti, - kalbėjo 
kunigaikštienė lyg pati sau, stebėdama 
siūbuojančią minią. - Kunigaikštis tuoj 
ateis .. .

* * *

- Kunigaikšti, kas galėjo tai numatyti !- 
kalbėjo nustebę didikai, kai Šis pilnoj 
karo aprangoje išėjo iš savo menės.

Tačiau kunigaikštis neturėjo laiko kal
bėti. Jis skubėjo koridoriais žemyn. Ar 
jis labai susirūpinės, didikai negalėjo 
pastebėti, nes jo veidas, kaip paprastai 
kautynių metu, buvo pridengtas Šalmo 
gaubtuvu.

Ne kalbom dabar laikas. Reikėjo sku
bėti pasitikti priešą. Kieme lauke pabal
notas žirgas.

Tylūs ir susikaupę sekė žmonės ku
nigaikšti, kai jis užsėdo ant žirgo, paėmė 
iš tarno ranką lanką ir strėles, o kardą 
prisikabino prie dešinio Šono. Nors kai 
kas ir pastebėjo kunigaikščio klaidą, bet 
dabar nebedrįso jam to priminti.

Trimitininkai jau norėjo jį pasveikinti 
trimitą garsais, bet jis tik davė ženklą 
ranka, kad uždarytą vartus ir jotą tyliai.

Sujudėjo kariuomenė, suplevėsavo vė
liavos ir narsioji Liutauro kariuomenė iš
jojo ginti savo garbės ir žemės.

* * *

Tuojau už priemiesčio tekėjo maža 
upė, čia pat įsiliedama į didelį ežerą, ku
rį supo tankūs miškai. Viename jo šone 
stovėjo aukštas kalnas, ant kurio netru
kus užjojo lietuvių kariuomenė. Sutrimi
tavo trimitininkai, šaukdami į kovą.

Iš priešingos pusės, kalno link, pra
dėjo joti vyras po vyro kryžiuočių kariai. 
Prieš juos stovėjo pasiruošusi lietuvių 
kariuomenė.

Taip atrodo miškai, kai didžiulis vėjas 
yra pasiruošęs nuplėšti jų vasaros rūbus . 
Staigi tyla nusileido ant miškų, brėkš
tančios dienos ir karių. Mirties šaltis 
sukaustė visą apylinkę, o medžių viršūnė
se, nujausdami greitą kraujo puotą, skrie
jo juodvarniai ir krankliai. Net miškas, 
rodosi, sustingo, tartum ir jo gyslomis 
būtų perėjęs ir sukaustęs mirties pasmer
kimas.

Štai, kunigaikštis iškėlė kalaviją ir su
spaudė žirgą pentinais. Kaip kraujas ple
veno raudona skraistė ant jo pečių, jam 
į priekį skrendant.

Prapliupo lauktoji audra.
Priešas jau iš tolo pažįsta tą skraistę 

ir baidosi jos, kaip velnias kryžiaus. Nes 
Liutauras tenai ir jo kieta ranka negai
lestinga priešams. Ne kartą kryžiuočiai 
ją buvo patyrę. Ir dabar jie kupini keršto 
šaukė: "Mirtis tam pagoniui! Mirtis vi
siems pagonių šunims!"

Ordeno komtūras Dietrich Halstark von 
Kriprode, kuris buvo pasiryžęs atkeršyti 
lietuviams už klastą, kreipėsi į karius, 
šaukdamas: "Tenebūna nei vienam iš jų 
pasigailėjimo ! Nuplėšti tą skraistę nuo jo 
pečių! Pirmyn, Dievo vaikai! Sunaikin
kite juos !"
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Kaip bičiųspiečius jie lėkė vienas į kitą. 
Krūtinė susirėmė su krūtine, braškėjo 
Šarvai. Savieji su svetimaisiais susimai
šė vienoje krūvoje. Žybčiojo kalavijai ir 
lėkė galvos. Krito žmonės ir arkliai.

Rimvydas, apjodamas atsarginius spar
nus, stebėjosi, kad kunigaikštis šį kartą 
neduoda įsakymo, kuriems daliniams jis 
vadovaus pats ir kokius jis kitiems pa
skirs. O gal dėl to, kad jis per daug pa
sitiki savo kariuomenės drausme ir šioje 
valandoje tiki, kad kiekvienas be žodžių 
supras savo pareigas.

- Mūsų kunigaikštis šiandien yra per 
daug išvargęs, - kalbėjo jis bajorui Svied- 
riui. - Nespėjęs sugrįžti iš totorių kraš
to, jis vėl priverstas imtis kalavijo. Aš 
bijau, kad jo kūno jėgos neišsektų.

- Tokia jau lietuvio dalia, - atsakė jam 
greit Šviedrys, - mes turim prie to pri
prasti. Teisybė, ir man kunigaikštis at
rodo per daug išvargęs. Nenoriu būti per 
daug atviras, bet . . .

Čia jis sustojo.
- Mūsų pasikalbėjimo niekas negirdi, 

kalbėk.
- Man atrodo, jis šiandien kažkaip viską 

daro be jokios tvarkos. Visai neįprastu 
savo būdu. Pažvelk tu į šarvuočius ! Ar 
jiems dabar laikas eiti į priekį? Jie pa
prastai naudojami paskutiniu atveju. . . Ir 
be to, jis šiandien tiesiog nesukalbamas ! 
Aš jo ko nors klausiu, o jis nei neatsa
kęs į mano klausimą, jau lekia kur nors 
kitur. Tylus kaip žemė! Žinoma, tas gal 
pateisinama jo dideliu nuovargiu. Štai, 
žiūrėk, kaip jis dabar šuoliais lekia atgal 
į kalną.

- Nesuprantama, - sumurmėjo Rimvy
das.

- Jokim pirmyn, Rimvydai, - sušuko 
šviedrys. - Mes turime paremti šiuos 
dalinius !

Iš tikrųjų, lietuvių kariuomenė atrodė 
jau pakrinkanti. Ji metėsi šen ir ten, o 
kryžiuočiai, gavę paramos, ėmė laužti 
lietuvių eiles.

Nejaugi dievai jau juos paliko? Kuris gi 
iš dievų susilpnino kunigaikščio galią? 
Juk jis visai be tikslo, ten ant kalno, mo
suoja savo kalaviju ir kažką Šaukia savo 
kariams.

"Mirtis pagonims" ! - šaukė kryžiuočiai 
verždamiesi į priekį. "Mirtis tau, Liu
taurai!" Jie puolė dar didesne drąsa, ma
tydami lietuvių silpnėjimą.

Ir pasidarė tikros skerdynės. Šviedrys 
savo dalinio neatlaikė. Jis pats krito po 
kryžiuočių arklių kanopomis.

Kunigaikštis tarsi sumišo. Jis veltui 

švaistėsi savo kalaviju. Lietuvių dvasia 
ėmė silpnėti, bet tvirtesnieji vis dar prie
šinosi iš paskutiniųjų.

- Kunigaikšti, - tarė Rimvydas prijojęs 
prie jo, - tenka siųsti savo atsarginį da
linį ir . . . paskutinį.

Šis tik mostelėjo ranka,ir Rimvydas to 
judesio nesuprato.

- Kunigaikšti, nejaugi leisi save kom
tūrui nugalėti?"

- Niekados, - kunigaikštis atsisukęs į 
Rimvydą sušuko.

Senasis patarėjas nuo to balso krūp
telėjo. Jis išplėtė akis ir sustingo. Ku
nigaikščio balsas jam pasirodė svetimas.

Šis gi spūstelėjo žirgą pentinais ir vėl 
kaip vėjas nulėkė tolyn.

Bet lietuvių kariuomenė jau pradėjo 
krikti. Tai pamatę kryžiuočiai dar smar
kiau puolė, o juos vedąs komtūras Diet- 
rich džiūgavo, matydamas savo laimėjimą 
Jis dabar turėjo tik vieną troškimą: nu
kauti klastingąjį Liutaurą.

Staiga nuo kalvos pusės pasigirdo baisus, 
galingas vyro šauksmas. Visų dėmesys 
nukrypo į nepažįstamąjį riterį, sėdintį ant 
juodo žirgo. Vėjuje pleveno juoda skrais
tė ir spindėjo juodas šalmas. Dar kartą 
garsiai sušukęs, jis, kaip žaibas, puolė 
pirmyn į kryžiuočių eiles. Jį sekė būrys 
apsišarvavusių riterių, atjojusių drauge 
su juo.

Pasidarė suirutė . Priešai sumišo, nes 
nelaukė tokio staigauš ir netikėto puolimo, 
o juodasis riteris davinėjo nurodymus ir 
ėmė pamažu stumti kryžiuočių eiles. Dau - 
gelis prietaringesniųjų vokiečių ėmė žeg
notis, manydami sutikę patį nelabąjį, taip 
nelauktai atėjusį į pagelbą pagonims be
dieviams.
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Lietuvių kariai džiugiais šauksmais svei
kino nepažįstamąjį riterį ir naujai pa
kelta dvasia smogė priešui smūgį po smū
gio. "Perkūne dievaiti, saugok žemaitį", 
šaukė jie, puldami paskui Juodąjį riterį, 
kaip geležis paskui magnetą. "Tu mus iš
gelbės!! Valio-o-o-o 1"

Komtūras Dietrich pavarė žirgą šuo
liais ir sustojo ant kalniuko, nuo kurio 
galėjo gerai stebėti kovos vaizdą. Šalto
mis akimis jis dairėsi aplink ir matė savo 
galimą pralaimėjimą, bet jo išdidi širdis 
to nenorėjo pripažinti.

Veltui nurodinėjo kareiviams ir keikėsi, 
matydamas beviltes jų pastangas ir pa
kilusią lietuvių dvasią.

- Gal žūsiu ir aš, - tarė jis sau, - bet 
neišliksi gyvas ir tu, Liutaurai, klastin
gas pagonį!

Jo budrios akys sekiojo karius ir ieško
jo to, kuris turėjo žūti nuo jo rankos.

Komtūras žinojo, kad pralaimėta. Jam 
akyse vaidenosi nelaisvės grandiniai. 
Pradžioje kiek abejojęs, jis atsargiai nu
siėmė nuo pečių geležinę dalbą, spiaudan- 
čią ugnimi.

- Jeigu tu pasirinkai klastą, Liutaurai , 
tai nuo klastos ir žūk, - prakošė jis per 
dantis ir ėmė taikyti į raudoną kunigaikš
čio skraistę.

Trenkė ugnis, pasigirdo šūvis. Kuni
gaikštis paleido savo žirgo vadžias ir nu
krito ant žemės, o komtūras piktai šyp
telėjo.

Lietuviai apipuolė gulintį žemėj kuni
gaikštį, o Rimvydas sudejavęs pasilenkė 
ties jo žaizda. Kunigaikštis tik silpnai 
mostelėjo ranka savo kariams, kad mūšį 
tęstų, o Rimvydui sušnabždėjo: "Nunešk 
mane į nuošalią vietą ir budėk prie ma
nęs. . . Ką tu sužinojai, tenesužino dabar 
lietuviai ir priešai..."

- O, Praamžiau, - sušuko Rimvydas, 
pasilenkęs ties mirštančiojo veidu. Jis jau 
norėjo nuimti jam sunkų šalmą nuo galvos, 
kai šis sulaikė jo ranką.

- Ne, Rimvydai. . . laikyk paslaptį.
Kai bemirštantysis buvo uždėtas ant 

vežimo, prie jo pripuolė Juodasis Riteris. 
Jis pasilenkė prie veido ir prisiglaudė 
prie krūtinės. Baisiame skausme pasken
dęs,jis klausėsi kas kart lėtėjančių šir
dies dūžių, glostė iš po šalmo nusidrie
kusias auksines garbanas ir žiūrėjo į mė
lynas gęstančias akis:

- Gražina, kodėl tu taip padarei ... Aš 
čia kaltas . . .

-Neliūdėk, Liutaurai, - tarė ji silpstan
čiu balsu. - Taip turėjo būti. .. už Lie
tuvą ...
10

Kunigaikštienė suvirpėjo ir užgeso.
Juodasis riteris staiga pašoko.
- Kur Komtūras? !
Išdidusis vokietis nusišypsojo ir iš

kėlė ugnimi trenkiančią dalbą.
- Nesiartink geriau, riteri, nes žūsi 

kaip ir tas, - parodė ranka į kritusį ku
nigaikštį.

- Mes dar pažiūrėsim,kuris iš mudvie
jų žus, - sušuko riteris ir paleido vilyčią. 
Trenkė ir iš komtūro rankos ugnis, bet 
kulka, kliudžiusi tik šalmo šoną, prašvil
pė pro šalį. Juodojo riterio suvis buvo 
taiklesnis: iŠ komtūro kaklo pasipylė krau
jo srovė, ir jis nukrito nuo žirgo.

Vokiečiai tai pamatę, ėmė bėgti, palik
dami tik žuvusiuosius ir sužeistuosius.

Suskambėjo pergalės Šauksmai iš lietuvių 
krūtinių, tik jų nebegirdėjo raudona 
skraiste pridengtas lietuvių vadas.

Kai lietuvių kariuomenė vedina belais
viais pajudėjo atgal, pryšaky vežime gu - 
Įėjo jo kūnas, o prie jo skausme paskendę 
rymojo Juodasis Riteris ir Rimvydas.

* * *
Prie pilies vartų rinkosi vis didesnės 

gyventojų minios, nes žinia apie kunigaikš
čio mirtį greitai apskrido visą apylinkę. 
Daugelis verkė savo narsiojo valdovo.

- Uždekite ugnis Romuvoj, - paliepė 
Rimvydas tarnams, o į minią kreipėsi :

- Šiandieną, saulei leidžiantis, Šventa
me Miške laidosim karžygius. Tepriima 
jų narsias vėles Praamžius.

Slėny kaimiečiai su kirviais ir piūklais 
kirto jaunus medžius, žabus, dėjo juos į 
vežimus ir gabeno į Romuvą. Kai viskas 
buvo suvežta ir paruošta, pily pasigirdo 
skardūs trimito balsai, ir tiltas pamažu 
nusileido.
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Netrukus pasirodė gedulinga eisena, ir 
riteriai ant skydų nešė kunigaikščio la
voną. Jo kūnas buvo apvilktas karo šar
vais, šalia padėtas kalavijas, skydas ir 
kiti ginklai. Žmonės sujudo išvydę savo 
žuvusį valdovą ir kiekvienas stengėsi pa
skutinį kartą pažvelgti į jo veidą. Tačiau 
veidas buvo uždengtas šalmo gaubtuvu.

Tyliai išėjo liūdnoji eisena iš pilies ir 
peržengė tiltą.

Tai ten jų didysis kunigaikštis ! Kas gi 
galėjo jam prilygti mūšiuose su kryžiuo
čiais, totoriais, ar sprendimuose? Pasru
vo ašaros ir nuskambėjo aimanos.

Eisenai peržengus tiltą, prisijungė vai
dilučių būrys, giedodamas šermenų gies
mes, garbindamas Liutauro žygius ir jo 
narsią širdį. Iš paskos ėjo garbingesnieji 
pilies didikai su žilagalviu Rimvydu pri- 
Šaky, Šarvais apsikaustę riteriai, neš
dami kunigaikščio herbus ir vėliavas.To
liau sekė bajorai, kariai ir galiausiai 
minia. Net sodiečiai, iš girių glūdumų at
klydę, ėjo kartu su jais, lydėdami Liutau
rą į poilsio vietą.

Romuvoje jau laukė pakrauti laužai ir 
senas krivis pasitiko minią. Jis iškėlė abi 
rankas į dangų, į gęstančią saulę ir pa
liepė tarnams uždėti kunigaikščio kūną 
ant laužo.

Kai kūnas buvo užkeltas ant laužo, tarnai 
padegė sausus rąstus. Drauge su kylan
čiais dūmais kilo į dangų ir vaidilučių 
giesmė. Žmonės pradėjo mesti į laužą 
duoną, vaisius, pylė midų. Po to lėkė į 
liepsnas kunigaikščio ginklai, skydai, sa
kalo, šerno ir kitokių plėšrių žvėrių na
gos, kad jų valdovas turėtų kuo užsika
binti kopdamas stačiu kalnu į dausų šalelę.

Vos tik laužui suliepsnojus, staiga iš 
minios išjojo nepažįstamas raitelis. Kri
vis nustebęs pažvelgė į jį, o kariai, pa

žinę riterį, jį sveikino. Tai buvoJuodasis 
Riteris.

Jis ir dabar sėdėjo ant to pačio juodo 
žirgo. Juoda skraistė pleveno vėjuje, ir 
juodas šalmas spindėjo saulės spindu
liuose.

Kas jis? Iš kur jis? - Minia stengėsi jį 
atpažinti, bet šalmo gaubtas ir dabar slė
pė jo akis. Ilgai jiems laukti nereikėjo. 
Riteris staigiu mostu nusiėmė šalmą nuo 
galvos.

- Liutauras! - sušuko krivis ir klausian
čiom akim atsisuko į laužo pusę, kuris 
jau liepsnojo.

- Kunigaikštis, valdovas mūsų' - šaukė 
žmonės, atpažinę Liutaurą. - Nejaugi tai 
tikrovė, o ne sapnas?

Džiugus šauksmas iš visų krūtinių 
nuskrido į padanges. Žmonės net nežino
jo, ar čia džiaugtis ar Čia verkti.

Liutauras sėdėjo ant žirgo nuleidęs gal- 
vą. Jis atrodė kaip pralaimėtojas. Jo vei
das buvo pilnas skausmo.

- Taip, žmonės, - jis prislėgtu balsu 
prabilo į minią. - Jūs verkite, nes nete
kote savo kunigaikštienės Gražinos. Aš 
jau atkeršijau, bet jos visvien nebėr. Žiū
rėkite, jau kyla liepsnos (Dausų šalin ke
liaus Gražina. O aš, Liutauras?... Kas 
man be jos? Kova? Garbė? Ne. Ji ten 
manęs laukia. Ji, kuri buvo mano gyveni
mo džiaugsmas ir laimė, mano akių švie
sa .. .

Kunigaikštis nušoko nuo žirgo ir jo ran
koje sublizgėjo durklas.

- Valdove, - prišoko krivis.
- Pasitrauk, krivi, - sušuko Liutauras, 

- Tai Praamžiaus valia! Mūsų kova baigta!
- Praamžiaus valia, - tarė krivis, kel

damas rankas į dangų ir praleisdamas 
kunigaikštį.

Liutauras užkopė ant laužo ir dingo 
liepsnų ir dūmų kamuoliuose.

Detroito v. si. A. Banionis, "Sk. A", vajaus 
pavienių platintojų grupėje laimėjęs I vietą .

Detroito s. K. Kodatienė,"S. A? vajaus pa
vienių platintojų grupėje laimėjusi II vietą
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NIAGAROS KARAVANAI
Didesnė šventiška stovykla kartą per kelerius skautavimo metus yra taip pat reika

linga, kaip sekmadienis po šešių darbo dienų. Ten susitinka seni draugai ir iš praeities 
perspektyvos apsprendžia mūsų kasdienybės reikalus. Ten pamiklina savo jėgas jau
nesnieji ir nusisagsto gaireles ateičiai.

Tokia stovykla po penkerių metų pertraukos, pirmoji emigracijoj, įvyksta šaunioj 
Niagaros pakrantėj, vos kelių mylių atstu nuo didžiausio turistinio centro - Niagaros 
Krioklių, apie kuriuos visi mokėmės iš geografijos vadovėlių.

Mūsų vienetų išsidėstymo JAV-bėse ir Kanadoje atžvilgiu vargu ar galima rasti pato
gesnę ir patrauklesnę vietą bendrajai stovyklai. Tai vidurys tarp Chicagos, Detroito, 
Montrealio ir New Yorko ir keturkampio, kurio plote telpa didžioji dauguma mūsų skau
tų'. Vietovė yra Kanados pusėje, atseit, mums iš JAV vykstantiems kelias yra laisvas, 
nereikalaująs jokių formalybių, nes DP kortelė sienai peržengti atstoja ir užsienio 
pasą ir vizą. Mūsų brolius kanadiečius, kuriems DP kortelė neleidžia peržengti JAV 
sienos nė į vieną pusę, ši vietovė įgalina dalyvauti stovykloje.

Du Seserijos ir 5 Brolijos rajonai iš dviejų valstybių turi progos krūvon susieiti. 
Tai jau ne kasdieniškas įvykis !

* * *

Nėra abejonės, kad iš artimesnių vietovių bus daugiau dalyvių: jie veršis sunkveži
miais, traukiniu ir dviračiais. Bet atostogų laikas mokyklose ir atostoginė savaitė dau
gumoje JAV fabrikų pavelys daugeliui ir iš tolimesnių vietų leistis į kelionę. Motoriza- 
cija lengvins.

Nepaslaptis, kad daugelis vyčių ir skautininkų turi savus automobilius. Kiekviename 
iš jų vietos yra 5-iems. Jei tik 2 ar 3 "motorizuoti" broliai ar sesės iš kurios vie
tovės leisis į Niagaros stovyklą ir pasidairys aplinkui, kad jų automobilio visos 5 vie
tos (ne daugiau!) būtų užimtos, 10 ar 15 dalyvių išlips stovyklavietėje, jų automobilių 
durims atsidarius. Pasidalintos benzino, alyvos ir pn. išlaidos kelionės kaštus labai 
nupigins. Su 1 nakvyne pakelėj nesunku pasiekti Niagarą net ir nuo Atlanto. Pernak- 
vojimas pakelės kabinoje - 2 - 3 dol. 2-3 automobiliams susitarus viena vilkstine, lyg 
senovės maldininkų karavanais, atseit, krūvoj važiuoti, stovykliniai smagumai pra
sidės nuo starto.

Tat, vilkstinėmis, į Niagarą, Lietuvos Skautų Sąjungos 35 metų jubiliejui paminėti!

k všLmmvN!
Gegužės mėn. 15 d. ryte mus pasvei

kino didžiųjų skautiško pažangumo var
žybų šūkiai. Ehe ! Atrodo, teks pasitemp
ti. .. Tik štai "Skautų Aidas" aptilo, o 
dabar, žiūrėk, vėl trimitai gaudžia. Bet 
geroms skiltims, būreliams ir laivams tai 
jokio rūpesčio nekelia ir, manau, jos ir 
jie mesis vėl į darbą taip, kad net plunks
nos laktys į šalis. Vis jokiu būdu negaliu 
pamiršti Bostono šauniųjų Lapinų. Jiems 
"Sk.A." Konkurso Komisija jau perka pa

lapinę. Bet ne apie palapinę norėjau kal
bėti. Jie surinko 72 metines prenumera
tas ! Ir kaip narsiai jas rinko!Dabar kiek
vienas tautietis, pamatęs Bostono gat
vėje Lapiną, smunka į kitą pusę, kad tik 
antros prenumeratos nepaprašytų. . . Bet 
ir ne apie tai norėjau kalbėti. Norėjau tik 
su malonumu priminti, kad Brolijoje yra 
pavyzdingų vienetų, kuriuose vyrauja pui
ki skautiška nuotaika, kurių skautai žino , 
ko atėjo į skautų eiles.Toki vienetai ma-
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žai kalba, bet dirba kietai ir su entuziaz
mu, o ju eilėse auga šaunūs sveiki Lie
tuvos vyrai. Taigi, būkite pasveikinti visi 
toki! Visa Brolija gėrisi jumis.

Pažangumo varžybos tau, mielasis 
skiltininke,būrelio galva ir valtininke, ge
riausia proga parodyti kas esi ir ką gali. 
Pirmiausia noriu tave įtikinti, kad esi 
svarbiausias Brolijos vadovas. Nustebai? 
Klausykis. Skiltis yra pagrindinis mūsų 
Brolijos vienetas, kuriame berniukai yra 
auklėjami ir auklėjasi, kuriame jie skau- 
tėja ir mokosi. Kokia skiltis, tokia ir 
draugovė. Kiek tu pats skautiškas, toki 
bus ir tavo skautai. Kiek tu meilės įdedi 
į skilties darbą, kiek tu savo berniukus 
bendram veikimui uždegi, tokią turi ir 
skiltį. Tu esi mūsų Brolijos variklis, 
pagrindinis vadas, nes turi artimiausią 
ryšį su savo skautais. Tokio ryšio joks 
vadijų narys neturi. Dėlto ir tavo atsa
komybė didelė. Tu turi būti visur ir vi
suomet pirmasis skilties skautas, kuriuo 
seka visi broliai. Kad tu toks esi, nei kiek 
neabejoju ir tikiu, kad pasirodysi esąs dar 
geresniu. Patempk savo skiltį, būrelį ir 
valtį į viršų. Sukaktuviniai metai! Be to 
juk skautiškai tavo vieneto pažangai ribos 
nėra. Skautybė yra nuolatinis veržima
sis ir siekimas, skautybė yra nuolatinė 
jaunystė ir varžybos, kas aukščiau, kas 
gražiau, kas tobuliau. Tat veržkis į prie
kį pats ir stumk savo skiltį keliu į perga
lę mūsų didžiose pažangumo varžybose.

Pirmiausia patyrimo laipsniai. Tu
rime savo skiltyse eilę skautų, kurie jau 
gerokas laikas nėra pažengę į priekį. Žiū- 
rėkjjau vienas kitas visi metai iš trečio 
patyrimo laipsnio iškopti negali. Pajudin- 
kim tokius ir ne juokais. Čia tavo darbas 
prasideda. Kaip? Pats paženk aukštyn ir 
padėk kitiems žengti. Pirmiausia - žinok, 
kur skiltis stovi. Kruopščiai sudaryk skau
tų pažangumo sąrašą. Patikrink’.kokių ži
nių kiekvienam skautui stinga aukštesniam 
patyrimo laipsniui įsigyti ir kiekvienam 
tai nurodyk. Toliau, ugdyk savo skiltyje 
pažangumo tradiciją: "Joks skautas Brie - 
džių skiltyje nebūna trečiajame patyrimo 
laipsnyje ilgiau kaip 4 mėnesius". Nusta
tyk laiko ribą: "iki š. m. lapkričio mėn. 1 
dienos visi skilties skautai pakopia laips
niu į viršų."Ir tada jau trūks, plyš, bet 
padaryti reikia. Kibk į d arba kietai: skil
ties sueigose, iškylose ir ypač šių metų 
vasaros stovykloje. Judink atkakliai ne
rangiuosius, be atvangos tikrink kas pa
daryta. Tik tokiu būdu pasieksi savo tikslo.

Tas pats su specialybėmis. Prisimenu 
savo jaunas skautavimo dienas, kai di - 
džiuodavomės specialybių ženkliukais prie 
skautiškos uniformos. Kiti net virš 10 įsi
gydavo. Negi skautai anais laikais buvo 
geresni? Anaiptol. Tik specialybės išėjo 
kažkaip "iš mados". Atrodo, nagingumu 
nebesirūpinam, nepilnai skautaujame. 
Kiekviena specialybė varžybose duoda 10 
taškų. Išnaudok, broli skiltininke, šią 
puikią galimybę, o dėl instruktavimo su
sitark su savo draugininku. Lygiai tas pat 
su Tėvynės, valstybiniu ir tarptautiniu 
ženklu. Dar nesant jiems vienoje vietoje 
gražiai surinktos medžiagos, manau, br. 
tuntininkai ir vietininkai ras kelių tau pa
dėti.

Šiais metais išjudink visą skiltį sto
vyklom Koks didelis skirtumas tarp sto
vyklavusio ir nestovyklavusio skauto. Deja, 
ir tokių pasitaiko. Tavo tikslas visus iš
rikiuoti po stovykline vėliava. Visus iki 
vieno. Aplankyk skautų tėvus, pasikalbėk 
su jais. Kai šias eilutes rašantysis va
žiavo į savo pirmąjąstovyklą(1928), drau
gininkas „užstatė savo galvą" tėvams, kad 
sūnus Nemune nepaskęs, miške nepaklys,

13

15



nakčia nesušals, jam gyvatė į koją neskins, 
badu stovykloje nenumirs, kirviu ar pei
liu nesusižeis ir pan. Taigi, čia draugi
ninkas gali daug padėti. Paruošk skiltį iš
kylose. Peržiūrėk skautų aprangą. Ar 
kiekvienas gerai žino stovyklon paimtų 
daiktų sąrašą? Jis buvo š.m. "Sk. A". 
Nr.5. Jau iškylose ir sueigose ruošk skil
tį laužų programai: deklamacijos, liau
dies dainų improvizacijos, taut, šokiai, 
muzikiniai dalykėliai j įvairūs šposai, 
liaudies ir skautiškos dainos. Nepamirš
kite ir skautiškų maldų. Ar daug dabar 
skautų mintinai žino tą puikią stovyklinę 
maldą "Gražios gamtos ir viso pasaulio 
Kūrėjau, Dieve", kuri skambėjo mūsų 

stovyklose Tėvynėje. Stovyklai ruošian
tis perbėkite senuosius "Sk.A". komp
lektus. Rasi gerų patarimų, pav. ps.E. 
Gimbutienė yra rašiusi apie maisto gami
nimų visai skilčiai stovyklinėmis sąlygo
mis ( žiūr. nr. 5-6, 1952 m.). Atkreipk 
dėmesį ir dar kartą paskaityk. Tikriausiai 
pravers.

Geriausios sėkmės jums, skiltininkai, 
būrelių vadovai ir valtininkai šiais sukak
tuviniais metais, o prie varžybų dar ne 
vieną kartą sugrįšime.

Jūsų senas V.

GTSWGIGI SU UGNIMI!
Kraštuose, kuriuose gyvename, miškų 

gaisrai kiekvienais metais padaro daug 
nuostolio. Didžiausia priežastis - gyven
tojų nerūpestingumas. Dėlto nėra nuosta
bu, kad valdžia stengiasi krašto miškus 
tam tikrais potvarkiais nuo šios nelaimės 
apsaugoti, pav. kai kuriose apylinkėse 
net draudžia kurti ugnį.
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Skautas - gamtos draugas - negali būti 
miško gaisro priežastimi. Priešingai, jis 
ne tik pats gerai žino, kaip kuriama miš
ke ugnis, bet ir pamoko kitus stovyklau
tojus - neskautus.

Čia svarbu žinoti dvi taisykles;

I TAISYKLĖ. Numatęs vietą laužavietei 
pirmiausia apvalyk žemę nuo lengvai de
gančios miško medžiagos 5 pėdų spindu
liu. Lengvai degančia medžiaga čia su
prantama sausi lapai, spygliai, samanos 
ir kita augalinė medžiaga iki žemės 
sluoksnio. Senuose miškuose tokia žemės 
"antklodė" iš kas metai nukrintančių 
spyglių, lapų ir įvairiausių augalų gali 
sudaryti storoką sluoksnį. Toks sluoks
nis kartais gali įsidegti taip, kad iš vir
šaus net nepastebėsi ir vėliau tik staiga 
ugnis prasimuša paviršiun uždegdama 
medžius ir krūmus. Laukuose ir prerijo
se geriausia nukasti velėną ir dailiai su
krauti šalia. Tada laužas kūrenamas ant 
žemės ar smėlio. Užgesinus velėnos su
kraunamos atgal. Kiti apjuosia laužavietę 
mažu grioveliu ar akmenų žiedu.
II TAISYKLĖ. Kūrendamas laužą, visuo
met turėk paruošęs vandens'ar žemių jam 
užgesinti. Visa tai turi būti paruošta jau 
prieš užkuriant ugnį.

Niekuomet nepalik degančio laužo be 
priežiūros. Visuomet turi būti kas nors, 
kas prižiūri ugnį. Palikdamas iškylos ar 
stovyklos vietą, visuomet gerai patikrink, 
kad ugnis būtų užgesinta, nes yra atsiti
kimų, kai gaisras kildavo po eilės valan
dų stovyklautojams palikus stovyklavie
tę tik dėl vienos žarijėlės paliktos per 
neapsižiūrėjimą. Taigi, išvykdamas už
gesink vandeniu kiekvieną rusenantį anglį, 
kiekvienų nuodėgulį, viską užkasdamas
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žemėmis.
Jei šių. taisyklių laikysitės, niekuomet 

nebūsite miško gaisro priežastimi.

MŪSOM MEDŽIUS!
Panašiu būdu, kaip žmogui įsipiovus 

ar įsidrėskus bakterijos gali patekti i 
kraują ir būti užsikrėtimo priežastimi, 
taip ir į medžio kūną gali įsiskverbti liga 
pro sužeistą žievę. Tokia liga gali būti 
medžio mirties priežastimi.Jei medis nuo 
žaizdos ir atsigauna, jis gali būti labai 
nusilpnėjęs ir ateityje, kaip statybinė me
džiaga daug žemesnės kokybės. Tai yra 
viena iš priežasčių, kad skautas niekuo
met medžią kirviu nežaloja, nekala į juos 
vinių, nelupinėja žievės, nedrožinėja joje 
jokių ženklų.

Miško medžių priežiūrai yra ir kita 
priežastis: kiekvienas medis kam nors 
priklauso. Jis gali būti nuosavybe to as
mens, kurio miške stovyklaujate, arba 
valstybės, t. y. visų piliečių, kaip tai par
kuose ir valstybiniuose miškuose. Kiek
vienas skautas gerbia kito asmens nuosa
vybę.

Mums, lietuviams skautams, kurie sa
vo krašte augome arčiau gamtos kaip šių 
kraštų didmiesčių vaikai, yra lyg švento
vė Dievo sukurta mūsų džiaugsmui. Ne
veltui vysk. Baranauskas savo "Anykščių 
Šilelyje" taip jautriai apdainuoja Lietuvos 
miškų grožį ir skundžiasi jų likimu pikto
se rankose. Neveltui mūsų didysis mu
zikas ir dailininkas K. Čiurlionis nuosta
biais garsais vienoje iš savo simfoninių 
poemų vaizduoja mišką. O kiek mūsų liau
dies dainų giružės grožį dainuoja.

Taigi, ir būdami "skautais be savų miš
kų", būkime jiems lygiai taip pat geri, 
kaip ir saviesiems, nes ir jie yra dalis 
tos didžiosios Viešpaties šventovės, kurią 
taip gerbėme savame krašte.

Tikras stovyklautojas palieka stovykla
vietę taip, kad nelieka jokio ženklo jį ten 
buvus. S. K.

ŽVALGINĖJIMAS SU ESTAFETINIU 
PRANEŠIMU

Žaidėjų s k ai č i u s : 2-3 skiltys. Am
žius: nuo 12 m.Ž aidimo vieta: skau
tų stovykloje.

Trys skautai išeina iš anksto ir miške

ly arba kur ant kalno, įrengia "stovyklą". 
Po sutarto laiko dvi skiltys siunčiamos 
iš dviejų, lygiai nutolusių nuo "stovyklos" 
punktų. Kely kiekviena skiltis palieka po 
kelis savo žaidėjus. Tarpus tarp palieka
mų žaidėjų nustato skiltininkas. Kada 
skiltys atvyksta į "stovyklą",surašo smul
kų pranešimą, ką mačiusios. Laimi skiltis, 
kuri pirma atsiunčia pranešimą užpakaly 
palikusiam žaidimo teisėjui. Pranešimą 
reikia siųsti estafete, kurią atlieka kely 
palikti žaidėjai.

LAPIŲ MEDŽIOKLĖ
Žaidėjų s k a i č i u s : apie 20. A m Ž i u s : 
per 12 m. Žaidimo vieta: maždaug 
2-4 kvadratiniai km., destis, koks amžius; 
su kalvomis, krūmais ir medžiais. Žaidi
mo vietos ribos turi būti aiškiai nustaty
tos ir gerai žinomos visiems žaidėjams. 
Reikalingi įrankiai: spalvoti kaspi
nai po 50-60 cm ilgio kiekvienam žaidėjui.

Stovykloje, tuoj po vėliavos pakėlimo, 
pasiėmę užkandžių ir nelaukdami pusryčių, 
4 skautai "lapės" išvyksta į žaidimo lau
ką. Jie gali eiti būriu arba pavieniui. Jie 
gali pasislėpti, kur tik nori, ir gali kelis 
kartus keisti vietą. Kiekviena"lapė" turi 
už kairiojo antpečio užrištą raudoną apie 
50-60 cm ilgio kaspiną.

Po sutarto laiko išvyksta medžiotojai 
(jų būna, pav., 16). Jie irgi gali eiti arba 
visi kartu, arba pavieniui, arba po du, taip, 
kaip jie nori. Tačiau žaidimas bus įdomes
nis, jeigu "lapės" vaikščios pavieniui, o 
medžiotojai po du. "Medžiotojai" turi ant
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antpečių užrištus baltus ar geltonus kas
pinus, kad juos būtų lengva išskirti iš ža
lumynų.

"Medžiotojai" turi rasti "lapes" ir jas 
pagauti - paliesti. Jeigu po sutarto laiko 
"lapės" grįžta į stovyklą nepagautos, tai 
laimi žaidimą.

Tiek "lapės", tiek "medžiotojai" šitame 
žaidime ras progų parodyti savo sugebė
jimą slėptis ir sekti priešininką, neišduo- 
dant savęs.

PASLĖPTŲJŲ TURTŲ IEŠKOJIMAS 
Žaidėjų s k ai č i u s : draugovė.A m ži u s 
nuo 12 m. Ž ai di m o vieta: užmiestyje.

Apylinkėje paslėptas didelis "turtas". 
Tasai, kuris jį paslėpė, paliko visą eilę 
žymių ir raštų, kuriuose nurodoma, kaip 
galima pasiekti paslėpto turto vietą.

Iš pradžių skautiški sutartieji kelionės 
ženklai veda prie didelio akmens, ant ku
rio Morzės abėcėlė parašyta "Eikit į šiau
rę, priėję vieškelį, žiūrėkit 4 stulpą deši
nėje".

Ant stulpo ženklas, rodąs, kur paslėp
tas laiškas. Laiške parašyta: "Eikit 50 
žingsnių į šiaurės rytus". Ir taip toliau. . . 
iki "turto".

Jei žaidimas vedamas rungtynėmis tarp 
skilčių, skiltys išeina 10 minučių pro
tarpiais. Vietose, kur paslėpti laiškai,ge
riau turėti atskirus laiškus, adresuotus 
kiekvienai skilčiai atskirai, nors jų turi
nys ir būtų vienodas. Mat, jei yra paslėp
tas tik vienas laiškas, kurį skaito iš eilės 
visos skiltys, paskutinė skiltis kartais 
visai jo neranda, nes jis dingsta dėl pir
mųjų skilčių nerūpestingumo.

Visus ženklus ir raštus prieš žaidimą 
padeda draugininkas ar adjutantas. Jei 
žaidžia tik viena skiltis, - skiltininkas.

ŠVILPIANTIEJI ZUIKIAI

Žaidėjų skaičius :kelios skiltys. Am
žius: nuo 12 m. Žaidimo vieta: už
miestyje. Žaidimo 1 a i k a s : tamsesnė 
naktis.

Iš kiekvienos skilties imamas vienas 
skautas - zuikis, Jis turi švilpuką, kuriuo 
švilpia kas antrą minutę. Visi kiti Žaidė
jai - medžiotojai. Jie stengiasi pagauti, 
zuikius. Kiekvienas paliestas zuikis yra 
"užmuštas". Jei žaidimui pasibaigus, du 
trečdaliai visų zuikių yra išmušti, laimi 
medžiotojai. Žaidžiama kokį iš anksto nu
statytą laiką, pav. , 10-15 minučių.

Variantas: Vadas turi švilpuką kitu 
balsu. Zuikiai sušvilpia tik tada, kada 

švilpia vadas. Tokia tvarka priverčia zui
kius reguliariai švilpauti.

MIRTIES SPINDULIAI 
Žaidėjų skaičius: neribotas. A m- 
žius:nuo 12 m. Žaidimo vietaikrū- 
muota. Žaidimo laikas: tamsi naktis. 
Reikalingi įrankiai: elektros lem
putė.

Žaidimo vedėjas turi rankoje elektros 
lemputę. Pora žingsnių nuo jo ant Žemė 
sėdi dar vienas skautas, kurį vedėjas gina 
nuo kitų. Lemputės spinduliai neša"mirtį" 
kiekvienam, kas įjuos pakliūva. Visi kiti 
žaidėjai yra išsisklaidę po apylinkę. Jų už
davinys prieiti ir paliesti vedėjo ginamą 
skautą ir patiems nepakliūti į mirties 
spindulius. Vedėjas Čia gesina, čia žiebia 
lemputę ir jos spindulį visada kreipia ten, 
kur išgirsta ką nors įtartino. Spindulių pa
liesti žaidėjai išeina iš žaidimo. Žaidėjai 
kuriems pasiseka paliesti gyviems prie 
vedėjo sėdintį skautą, gauna po tašką ir 
nuošaliai laukia žaidimo galo. Skautams 
reikia tyliai prišliaužti kuo arčiausia prie 
vedėjo ir paskui, parinkus tinkamą mo
mentą, šokti prie ginamojo.

PLAUKIMAS SU ŠAUKŠTU IR BULVE

Žaidėjų s k a i č i u s :grupėse po 5. A m- 
žius: per 15 m. Žaidimo vie t a van
denyje. Įrankiai ; šaukštas ir bulvė kiek
vienam.

Kiekvienas žaidėjas gauna šaukštą,į ku
rį dedama nedidelė bulvė. Uždavinys - at
plaukti į baigmę nepametus naštos; ji ne
šama, įsikandus šaukštą už koto dantyse.

Hamiltono gediminiečiai Nuotr. N. Dobilo
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Skyrių veda s. V. Bražėnas, 41 Hanrahan St., Stamford, Conn., USA.

VĖL PRIE LAUŽO!
s . V . Bražėnas

Vėl suliepsnos laužai, vėl suskambės daina, vėl nuskardės juokas, kai šią vasarą 
skautai mažesniais ar didesniais būreliais išeis stovyklauti ar Šiaip kuria proga susės 
ratu prie rusenančios ugnelės. Kad stovyklos siela - laužas neprarastų savo nepaly
ginamo žavumo, nepamirškime pačios laužo esmės.

Sk. laužas nėra cirko arena, kurioje apmokėti klaunai krečia pigius pokštus patenkinti 
"popkornus" žiaumojančios publikos užgeidžius, bet yra natūralaus jaunatvės gyvumo 
pasireiškimo proga.

Sk. laužas neturi būti vien linksmas, bet turi būti ir gilus bei jaunatviškas - jame tu
ri būti vietos ir rimtam žodžiui ir tyliam susikaupimui ir skautiškam džiaugsmui.

Prie lietuviško sk. laužo neturi būti vietos nešvankumams, blevyzgom ar kieno nors 
Šventą jausmą bei įsitikinimą įžeidimui. Nesiekime "bet kuria kaina juokinti publikos" 
ir visuomet bandykime Įsivaizduoti, ką sekančią dieną apie laužą galvos mūsą svečiai 
ir ... mes patys ...

Sk. laužo programa neturi būti atlikta vien "artistą", bet kiek galint didesnio skai
čiaus ir įvairesnio amžiaus skautą. Ypač šiuo metu svarbu duoti progos "pasireikšti" 
patiems mažiausiems.

Pasistenkime priversti laužo svečius pamiršti, kad jie yra svečiai ir padarykime juos 
apie laužą susėdusiais skautukais - pilnutiniais laužo dalyviais.

Tegul būna kažkaip triukšmingas laužas, nepamirškime laužo drausmės ir sekime 
laužavedį.

Į planuojamus pasirodymus pabandykime pažiūrėti iš žiūrovų taško, o ne vien iŠ 
savo, kaip atlikėjo, vaizduotės plotmės.

Užkurkime, broliai, laužus, ir, nors jie būtą maži kylančia liepsna ir dalyvią skai
čiumi, tebūna jie dideli lietuviška ir skautiška dvasia.

DABAR, susėdę "prie laužo" "Sk.Aide" paklausykime, ką mums papasakos senieji mū
są skautijos vilkai. Dėmesio, broliai: pasakoja v. s. Vyt. Čepas------

VILNIAUS GEDIMINO DRAUGOVE

Tai buvo prieš 25 metus. Lietuvos skau
tai šventė savo pirmojo dešimtmečio su
kaktį. Šventė ją skautiškai. Jie suorganiza
vo pirmąją tautinąstovykląKauno apylinkė
se A. Panemunės Šile, tenai, kur plati Ne
muno vaga daro lanką prie geležinkelio tu
nelio.

*
Šios stovyklos pažiba buvo Gedimino 

Draugovė. Ji atvyko iš Vilniaus. Mums 
tai buvo didelė dovana, nes Vilnius tebe

buvo okupuotas, o tarp Lenkijos ir Lietu
vos ėjusi demarkacijos linija buvo aklinai 
uždaryta - per jąnėjo nei geležinkelis, nei 
paštas.

*
Iki adatos ir siūlo tvarkingai uniformuo

ta, drausminga, gyva, entuziastinga kiek
vienam lietuviškos laisvės pasireiškimui, 
Gedimino draugovė švytėjo pavyzdžiu lais
vos Lietuvos skautųbebręstantiems viene
tams.
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Draugovės skautų ir skaučių, veiduose 
įbrėžti lenkiškos priespaudos bruožai, 
O aštriausi bruožai buvo Gedimino draugo
vės draugininko veide. Jo vardas - Pranas 
Zižmaras.

Lenkų skautų tuntas okupuotam Vilniu
je ruošdavo kiekvieną pavasarį tarp drau- 
govines varžybas arba lenktynes aplink 
miestą. Gedimino draugovė, kuri priklau
sė tam tuntui, nors ir nenešiojo lenkiškų 
konfederatkių, bet jųvietoje dėvėjo skautiš
kas fetras, dalyvavo tose lenktynėse. Ir štai, 
jau antri metai iš eilės, buvo tų lenktynių 
nugalėtoja. Koks entuziazmas lietuviuose!

Pasibaigus tautinei stovyklai, Gedimino 
draugovė keliavo aplink Lietuvą garlaiviu, 
autobusu, traukiniu. Ūkinio atkutimo daigai 
tada buvo tik ką pradėję gaiviai kaltis ir 
sodžiuje ir mieste. Pilna krūtine alsavo 
gediminiečiai Lietuvos oro laisve, džiau
gėsi.

Besibaigiant kelionei ir prieš grįžtant 
jiems į okupuotąjį Vilnių,įlenkiškųpersekio- 
jimųbei teriojimųnaujas bangas ,PranasŽiž- 
maras ir Gedimino draugovės adjutantas 
PaleviČius kalbėjo juos lydėjusiems:

- Jei lenkai šiandien grąžintų Lietuvai 
Vilnių, tai mes iš pradžios apsidžiaugtume, 
už jus labiau, o paskui. . . paskui nebežino
tume ką daryti. Dabar mes Nepriklausomoj 
neliksime nė vienas, Vilniuje eina kova 
už Lietuvą .. .

*
Po septynerių metų per aklinai uždara 

demarkacijos liniją skverbėsi žinia ir 
plito iš lūpų į lūpas: Zižmaras dvikovoj 
su lenku karininku. .. buvęs literatų kavi
nėj. . . prie stalelio būrelis lenkų karininkų 
---- stikliukėliais daužo. .. lenkų kultūrą 
giria. . . lietuvius chamais įžeidinėja .. . 
Pranas Žižmaras nepakėlė paniekos . . . 
iššaukė leitenantą dvikovon. . . nuogom 
krūtinėm ir kardais ...

*
Vadovų žurnale "Skautybė" tilpo įrėmin

ta žinutė: "Kaip Žižmaras mylėkim Lie
tuvą".

Lenkų leitenantą, suraižytą, pakėlė se
kundantai. Ir nuvežė ligoninėn. IŠ ten į at - 
sarga paleido. Žižmaras pėsčiom namo 
parėjo.

Taip dairėsi jis ginti skriaudžiamąją, 
kovos skaidrinamas Gediminietis.

NĖRA KO GAILĖTIS ZOOLOGIJOS SODO 
GYVIŲ

Nesigailėkite, kad zoologijos sodo lau
kiniai gyvuliai neteko laisvės.

H. P. Hediger, Bazelio (Šveicarijoje) 
zoologijos sodo direktorius ir vienas žy
miausių gyvulių psichologijos žinovų, pa
reiškė, kad gyvuliai zoologijos sode yra 
taip pat laimingi, kaip ir bastydamiesi 
laisvai gamtoje. O galbūt dar laiminges
ni .. .

Nesenai lankydamasis Brookfieldo zoolo
gijos sode prie Čikagos, jis, pažvelgęs 
į gyvuliams parūpintas erdvias gamtines 
užtvaras, palygino jų gyvenimą čia ir 
laisvėje.

Jis pasakė: "Aš stebėjau gyvulius jų 
gimtose gyvenamose vietose Vidurinėje 
Afrikoje ir kaip biologas, bet ne kaip 
zoologijos sodo direktorius, palyginau jų 
gyvenimą ten ir nelaisvėje.

Tik paimkime zebrų kaimenę Afrikoje. 
Sutemus jas persekioja liūtai ir kiti prie - 
šai. Rytais mes visada atrasdavome zeb
rų ir kitų gyvulių, kuriuos naktimis nu - 
žudydavo liūtai ir leopardai.

Auksinės laisvės, apie kurią tiek daug 
kalba poetai, nėra.

Hediger taip pat pažymėjo, kad laukiniai 
gyvuliai neturi neribotos erdvės. Dėl savo 
priešų, dėl savo įpročių, dėl pasiekiamo 
maisto, jie turi gyventi mažame plote.
"Jų visi santykiai su žmogumi irgi pa

sikeitė" - tęsė Hediger. "Zoologijos sode 
žmogus yra jų draugas ir rėmėjas. Jis at
neša maisto. Gamtoje gyvuliai būna nuo
latiniame pavojuje, o zoologijos sode to 
nėra". J.S.

Klasėje buvo kalbama apie mokesčius , 
ir mokytojas paklausė Petriuką duoti ne
tiesioginių mokesčių dydį.

"Mokestis už šunį", šis atsakė.
"Kodėl gi tai yra netiesioginis?" paabe

jojo mokytojas.
"Netiesioginis", atsakė Petriukas, "nes 

šuo pats jo nemoka".

DAR ŠIANDIEN ĮSIJUNKIME Į DIDŽIĄSIAS 
SKAUTIŠKO PAŽANGUMO VARŽYBAS !
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c v O Ofry s vienmečiai
Pr. Mašiotas

Kieme buvom trys vienų metų: aš. Rudis ir Rainis. Aš - tik priaugęs pie
menukas, Rudis - geras kiemo sargas ir Rainis - apysenis palėpių prižiū
rėtojas, didelis tinginys. Su abiem vienmečiais gyvenau gerai, bet per tikrą 
draugą laikiau tik Rudį. Rainis mėgdavo apie mane sukinėtis, labiausiai, kai 
turėdavau kokį riebų kąsnį rankoje. Tuomet jis raitydavosi, lemendavosi, 
braukydavo man veidą savo švelnia uodega. Jam, katinui, turbūt, rodėsi, 
kad man ypač smagu, kad jis mano nosį savo uodegos galu kutena: kas kartas, 
kai patraukdavau jam ranka per nugarą, tuojau pajusdavau švelnų, kutenan
tį brūkštelėjimą per panosę. Paglostys!, būdavo, antrą, trečią kartą, ims ka
žin ką pūruoti. Numanydavau, kad nori man kažin ką malonų pasakyti, lyg 
žada mano draugu būti; bet kaip tik patrauksiu ranka priešais plaukus, tai 
visai nedraugiškai sumurmės, šnairai pasižiūrės ir dingsta kur pasuolėje. 
Taip pat piktai pasižiūri, būdavo, ir šalin nueina, kai pamirštu paskutinį 
kąsnį su juo pasidalinti. Netikėdavau Rainiaus pūravimu, nelaikiau jo per 
savo draugą. Turbūt, ir jis manęs į savo draugų skaičių nedėdavo. Gal jis 
niekeno draugu nebuvo ir pats tikro draugo neturėjo,dargi katinų tarpe.

Kas kita Rudis. Nuo pat mažens su juo geruoju gyvendavova ir nė karto ne- 
susipykova. Atsimenu, mėgdavau, jo gaurus Šukuoti, visa dešimčia pirštų 
į juos įkibti. Sakydavo, ir gerai Rudžiui įskaudindavęs, bet jis kęsdavęs ir 
tik, kai perdaug įkyrėdavau, tai imdavo kaip nors išsisukdavo: ar pašokęs su
lodavo, lyg svetimą žmogų pajutęs, ar kitaip kaip. Rudis atsirasdavo šalia 
manęs nebūtinai tada, kada kokį gardų kąsnį rankose turėdavau; atsirasdavo 
kaskart, kai jausdavosi man reikalingas. Kai dar rykštės gerai nenuvaldy- 
davau, labai žąsino bijodavau. Atsitikdavo, kad visai netyčiomis ant žąsino
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užžioplindavau ar jis mane kur eidamas pakeliui rasdavo. Žinoma, tuojau 
šokdavo Šnypšdamas vytis. Tuomet, kartais nežinia iŠ kur, atsirasdavo Ru
dis ir tik prabėgdavo tarpe manęs ir žąsino. Tas šnypštuolis klykdamas šok
davo į šalį. Kai ėmiau vaikščioti toliau pas piemenis, nešioti jiems ar artojų 
pusdienius, Rudis būtinai palydėdavo mane į lauką ir atgal namo. Bėgdavo, 
visai nesidomėdamas, ką nešuosi. Nubėgdavo ir toliau nuo manęs, bet manęs 
iš akią nepaleisdavo. Negalėdavau nesijausti jo saugojamas, globojamas. 
Rudis ne vienaip lojo svetimus žmones: kromininką, ponišką imdavo smar
kiau, kaimietį ne taip smarkiai. Kromininkas dažnai ateidavo, bet jį visada 
lygiai smarkiai Rudis puldavo. Samdininką paliaudavo lojęs, kai tik jis įsi
maišydavo į namiškių būrį, stodavo su jais į darbą. Namiškiai sakydavo, Ru
dis nemėgstąs, kai kas be darbo vaikščioja. Tokius žodžius išgirdęs, aš tuo
jau eidavau prie savo darbo. "Rudis - gudrus šuo", - dažnai girdėdavau iš 
vyresniųjų ir man atrodo gudrus. Dažnai matydavau, kaip jis sau snūduriuoja. 
Man rodydavosi, kad nesnaudžia, tik galvoja. Norėdavau žinoti, apie ką jis 
galvoja, tik bene paklausi, bene pasakys. Dažnai, būdavo, snūduriuoja, ta
rytum nieko nemato: tik pašoks paskui ir kokią tvarką padarys: ar jautį, kūgį 
betarŠanti pagąsdins, šalin nuvarys, ar kiaulę, į daržą besiskverbiančią, už 
kojos patampys. Išmanydavo, kas jam pridera, kas nepridera daryti. Ar Ru
dis išmanydavo, kas man pridera ir nepridera daryti, nežinau, tik kai jis 
matydavo, lyg nedrįsdavau padaryti, kas man buvo draudžiama, nelyginant, 
kaip kad žmogui matant. Kartą mane buvo sugundžiusios kaimyno kriaušės. 
Medis, vedąs puikias kriaušes, augo krašte sodo. Sodas buvo aptvertas pi
nučiais. Pinučiuose ties pačia kriauše buvo praskėsta spraga - piemenukų 
darbas. Eidamas pro šalį, išgirdau, bapt. Baptelėjo kriaušė.Baptelėjusi pa
šoko, nusirito pinučių link. Viską gerai mačiau, nes, turbūt, eidamas pro 
šalį akis į sodą turėjau atkreipęs. Dabar mačiau, kur gulėjo žolėje kriaušė, 
gelsva, raudonšonė. Žinojau, kad kaimyno kriaušės gardžios; šita turėjo būti 
labai gardi. Nepaimsiu, tai kitas vaikas paims. Apsidairęs, sėlinu prie 
spragos. . . Tik štai Rudis Šalia manęs. Stovi ir žiūri į mane, tarytum, klaus
damas, ką čia gera ketinu daryti. Prakalbinęs Rudį, nuėjau su juo, kur buvau 
beeinąs.

SAKALŲ NAUJOKAS

Sakaluose daug išmoko
Juozo atvestas naujokas:
Mazgus riša, ženklus piešia, 
Karštoj saulėj išsitiesęs.

Jau nė kinas nevilioja, 
Kai jis įstatus kartoja; 
Kai jau įžodį iškalęs -
Kas jam tvankios miesto salės!
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2. Iš sodinamų daigelių 
Pamiškėj ir šalia kelio 
Veik medeliai išbujos, 
Augdami linksmai žaliuos 
Tra-lia-lia, tra-lia-lia 
Augdami jie mums žaliuos 
O-pa-pa! Očia-čia, 
Augdami jie mums žaliuos.

3. Žmonės bus už tai dėkingi, 
Kad mes esam išmintingi, 
Kad sodinam medelius, 
Puošdami laukus, kelius 

Tra-lia-lia, tra-lia-lia 
Puošdami laukus, kelius 
O-pa-pa! Očia-čia, 
Puošdami laukus, kelius.

4. Ir medeliai bus dėkingi, 
Kad mes esam išmintingi, 
Negadinam jų šaknų 
Ir nelaužome šakų.
Tra-lia-lia, tra-lia-lia, 
Ir nelaužome šakų 
O-pa-pa! Očia-čia, 
Ir nelaužome šakų.

Žodžiai Č. Senkevičiaus 
Pieš. V.Bričkaus

Žvanga centas jau prie cento: 
Palapinėj reiks gyventi! - 
Dėl to bendro skilties turto 
Jis viskam kitam apkurto.. .

O saulutei nusileidus, 
Rašo straipsnį "Skautų Aidui" 
Apie Lietuvą, kurion sugrįžęs 
Atstatys nugriautus kryžius.
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Skyrių veda s.Č.Senkevičius, gyv. 17 Lumbervale Ave., Toronto, Ont., Canada

PIRMUOS PASTOGĖJE

* Į PLSS Tarybą balsų dauguma yra ko
optuoti šie skautininkai: F. Kirša, K. Ja
navičius - Jonaitis,H.Reklaitienė-Plaušinai- 
tienė ir kun. J. Vaišnys.S.J. Kandidatais 
lieka skautininkai: E.Gimbutienė ir J. Gim
butas. PLSS Tarybos korespondencinio 
susirinkimo darbotvarkėj toliau yra 5-ių 
Pirmijos narių rinkimas. Susirinkimo 
prezidiumui kandidatai siūlomi iki š.m. 
birželio 3 d. adresu: Dr. M. Budrys, 
6348 S. , Whipple St., Chicago, Ill. , USA.

BROLIJOS VADUOS PASTOGĖJE

* Niagaros Jubiliejinės Brolijos stovyk
los vadija papildoma sekančiai: ps. VI. 
Morkūnas - stovyklos adjutantas,s. V. Bra
žėnas - vyriausias stovyklos laužavedys.

* Jau yra užsiregistravę dalyvauti Nia
garos stovykloje per 100 skautininkų, 
skautų vadovų, dv. vadovų ir stud, skautų, 
sk. vyčių ir vyr. amž. skautų (virš 16 m.) .

* Primenama Brolijos vienetams kaip 
galint greičiau atsiskaityti už Tauta Budi 
kalendorius ir skelbimams rinkti kvitus.

* 1952 m. mokesčiams sumokėti ter
minas jau senai pasibaigė. Deja,visa eilė 
vienetų nėra atsiuntę nei registracijos 
lapų;nei pinigų. Jau pats aukščiausias lai
kas ! Artimoj ateityje Brolijos ūkio vedė
jas išsiuntinės per rajonų vadeivas naujus 
registracijos lapus 1953 metams. Š.m. 
mokesčiams įmokėti terminas - gruodžio 
1 d.

* Skautininkai, nepriklausą jokiems vie
netams, moka mokesčius tiesiai Broli
jos Vadijos Ūkio Skyr. Vedėjui adresu : 

Mr. Pr. Čeponis, 116 St.John's Rd., To
ronto, Ont. Šia proga primename, kad 
Brolijos Korespondencinėje Sueigoje nau - 
jai Brolijos Vadovybei rinkti, kuri pra
sidės š.m. rudenį, galės dalyvauti tik re- 
gistruoti skautininkai, t.y. užsiregistra
vę Skautininkų Skyriuje ir įmokėję 1952 m. 
nario mokestį (3 dol.).

* Brolijos VS papildo Krivūlės Nr. 80 
sekančiai: Nuo š.m. kovo mėn. 25 d. JAV 
rajone sudarau 4-rias sritis, kurioms 
skiriu atskirus vadeivas. I-ją sritį sudaro 
sekančios vietovės: Bostonas, New Yorkas , 
Philadelphia, Baltimore, Hartfordas, Wor- 
cesteris ir Waterbury. Vadeiva ps.T.Na- 
ginionis. II-ją sritį sudaro vietovės:Cle- 
velandas, Detroitas ir Rochesteris. Va
deiva v. s. V. Šenbergas. III-ją sritį su
daro: Chicaga ir Omaha. Vadeiva - s. St. 
Rudys. IV-tąją sritį sudaro: Los Angeles. 
Vadeiva ps. V. Pažiūra.

Naujų vadeivų adresai paskelbti Krivū
lės nr. 80.
* Naujasis VS pavaduotojo v. s. V. Ša
rūno adresas: 9 Ashmore Ave., Toronto 
14, Ont.
* Naujas Australijos Brolijos Rajono 
vadeivos ps. Juozo Makulio adresas: 20 
Albion St., Brunswick, Vic., Australia.

KANADOS RAJONAS

Hamilton, Ont.

* Gegužės 10 d. italų bažnyčioje buvo 
pašventinta Hamiltono lietuvių skautų vy - 
čių DLK Gedimino Vardo Būrelio vėliava. 
Krikšto tėvai buvo pakviesti iš Toronto - 
p.min. Gylys su Ponia. Į iškilmes iŠ To-
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ronto atvyko apie 50 brolių ir sesių, ku
rie suteikė hamiltoniškiams daug džiaugs
mo, pagerbdami taip gausiai šią brangią 
šventę.

4 vai. p. p. Dainavos salėje įvyko bendra 
tuntų sueiga, kurioj dalyvavo p. min. Gy
lys, VS Stp. Kairys ir daug skautų bičiulių 
ir tėvų. Per sueigą keletas sesių ir vienas 
brolis davė įžodį.

Po sueigos prasidėjo linksmoji dalis. 
Hamiltoniečiai pasirodė su maloniu "Pa
vasario" veikalu, kuriam vadovavo gedi- 
minietis Trečiokas "Juozulis". Torontie- 
tės sesės pašoko keletą tautinių šokių. 
Pabaigai brolis Aisbergas "vilkiukas", su 
kitais broliais parodė, kaip nereikia skau- 
tauti. Po programos buvo šokiai. Šokių 
metu vyko loterija. Apie 10 vai. vakare 
svečiai išvyko autobusu namo, palikdami 
užpakalyje bemosuojančius hamiltoniškius 
ir laimingesnius torontiškius, kurie vė
liau grįžo lengvomis mašinomis.

N. Dobilas

JAV RAJONAS

Chicago, Ill.

* ASS Chicagos Skyrius balandžio 25 d. 
Lietuvių Auditorijos mažojoj svetainėj 
surengė pobūvį, kurio tikslas buvo suar
tinti Chicagos skautų-čių vadovus, arčiau 
tarpusavy susipažinti bei pabendrauti. 
Po trumpos, bet įdomios programos, gra
žiai pasivaišinta prie gausaus darbščių 
sesių akademikių paruošto stalo ir pašok
ta. Pobūviu visi labai patenkinti ir pagei
dauja, kad toks pobūvis būtų ne paskutinis.

* Balandžio 27 d. Lituanicos tuntas su
sirinkęs Brighton Parko parapijos salėje 
minėjo Šv. Jurgio šventę, s.kun. J.Vaišnys, 
S. J., atlaikė Šv. Mišias, kurių metu ke
letas skautininkų bei skautų ir skaučių 
priėmė Šv. Komuniją. Po mišių 9 skautai 
davė įžodį. Sveikinimo kalbas pasakė 
skautininkai: K. Palčiauskas, M. Jurkšas, 
ir E.Strikienė. v. s. K. Palčiauskas prave
dė visųskautųir atskirai skautininkų įžo
džio atnaujinimo apeigas. Sueigoje daly
vavo keletas skautininkų ir gražus būrys 
sesių. Po oficialios dalies sekė linksmoji 
programa.

* Ps. A.Augustinaičio šeima susilaukė 
prieauglio - sūnaus. Nuoširdžiai svei
kindami laiminguosius naujagimio tėvus, 
lauksįme jų sūnelio ateinant į skautiškas 
eiles.

* Chicagos ir apylinkių vyr. skautės ir 
daug virš 16 mt.amž. skaučių ruošiasi 
gausiai dalyvauti Seserijos jubiliejinėje 
stovykloje prie Niagaros. Aušros Vartų 
tunto stovykla įvyks rugpiūčio 2-je pusėje.

* Chicagos skaučių Aušros Vartų tuntas 
gegužės 3 d. gražiai atšventė Motinos 
dieną. Sueigoje dalyvavo ir kalbėjo tunto 
globėja p. Daudžvardienė ir rašytoja p.Orin- 
taitė. Močiutės pagerbtos gėlėmis ir joms 
sudainuotos dainos. Pasakyta poezijos ir 
prozos. 24 skautės davė įžodį. Atskirai 
Motinos Dieną šventė Bridge Porto Gra
žinos skaučių dr-vė, kurią aplankė tunti- 
ninkė E. Strikienė. Pašnekesį apie Motinos 
meilę paskaitė s. Br. Kviklys. Meninė 
programa buvo graži ir įspūdinga daino
mis, į kurias įsitraukė visi sueigos svečiai

-SKS-

Cleveland, Ohio.

* Pereitų metų vasarą, į vieną mišką 
netoli Clevelando, suvažiavo būrys jaunimo, 
kad smagioje nuotaikoje galėtų praleisti 
savaitgalį. Ir kas gi tada galėjo svajoti, 
kad tame miške įvyks simboliška sueiga, 
iš kurios išsivystys jūrų skautų vienetas 
NARAS. Pirmam ši idėja kilo E. Jarašū- 
nui, kuris, pasitaręs su draugais, gavo 
jų šimtaprocentinį pritarimą. Šie vyrai , 
kuriuos sudaro gražus jaunimo būrys, ne
snaudė po šio įvykio. Prasidėjo darbai ir 
rūpesčiai. Pirmiausia reikėjo rasti vadą, 
kuris sutiktų paruošti busimuosius jūri
ninkus trečiam patyrimo laipsniui. Ši 
kliūtis buvo greitai nugalėta, sumaniam ir 
energingam valties įkūrėjui ir dabartiniam 
jos valtininkui E.Jarašūnui vadovaujant. 
Jūrų skautininkas VI. Petukauskas pilnai 
pritarė šiam sumanymui ir maloniai su
tiko būti valties instruktoriumi. Ir taip 
nuo šio momento prasidėjo darbas, rei
kalaująs daug energijos ir pasišventimo. 
Bet visa tai negąsdino jūrų skautų, o tik 
dar labiau juos užgrūdino.

Vyrai dirbo ir ruošėsi trečiam patyri
mo laipsniui. Darbas buvo sunkus, bet 
mielas. Netrukus, sekdami VI. Petukaus- 
ko geras instrukcijas, jie pasiruošė ir 
išlaikė trečiąjį patyrimo laipsnį.

Bet Šiuo atliktu darbu jie nepadėjo savo 
bylų lapų į archyvą, kad ateinančios kar
tos galėtų juos skaityti, bet pasiryžo kuo 
pilniausiai juos užpildyti. Ir kaip iki Šiol 
buvo matyti, jie pilnai išlaikė savo žodį.

Nutarta buvo įsigyti valtis, nes koks 
čia jūrininkas be laivo? Tam reikia lėšų,
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bet iš kur jas paimti? Nuspręsta suruošti 
vakarą. Pasakyta - padaryta.

Ilgai buvo dirbta ir ruoštųsi, bet žodis 
buvo išpildytas. Jūrų skautai, padedami 
p. A. Raulinaitienės ir p. A. Bielskaus, 
paruošė puikią programą, kuri buvo ne
paprastai šiltai sutikta publikos.P. A. Rau - 
linaitienei, p. A.Bielskui ir p. A. Stempu- 
žienei, už dalyvavimą programoje, jūrų 
skautai yra labai dėkingi. Salę puošė jūrų 
skauto A.Andrašiūno pieštos karikatūros 
ir dekoracijos. Taip pat reikia paminėti 
ir gražias kodų vėliavaites, kurios taip 
pat puošė salę, ir suteikė šiltos jūriškai 
skautiškos dvasios. Bet daugiausia pub - 
liką nustebino patys jūrų skautai, mėly
nomis savo uniformomis ir programos iŠ - 
pildymu. Vakaras praėjo puikioje nuotai
koje, kokią tiktai jūrų skautai sugeba su - 
teikti. Ta valtis, kuri anksčiau tebuvo 
svajone, virs realybe, nes vakaras davė 
gražaus pelno.

Visai neseniai mūsų jaunieji jūrininkai 
turėjo trumpą, bet savo tikslui reikšmin
gą iškylą. Tikslas buvo pasirengti atei - 
nanČios vasaros stovyklai, kurios jie taip 
laukia, ir geram ore darbas sekėsi pui - 
kiai.

Tad tikėkim, kad jie neapvils savo sesių 
ir brolių savo stovykloje Clevelande, ar 
gražioje Kanadoje prie Niagaros, į kurią 
sus kris gausi mūsų šeima.

Iš šalies žiūrint, jų tarpe matosi pui
kus sugyvenimas ir santaika, kuri organi
zacijai ir jos veiklai labai reikalinga.

Te ir toliau būna jiems palankus vėjas.
J.S. 

Boston, Mass.

* Š. m. balandžio 23 d. įvyko bendra 
DLK Birutės ir DLK Kęstučio dr-vių sueiga 
ir laužas. Po laužo skautiškasis jauni
mas šoko tautinius šokius bei žaidė įvai - 
rius žaidimus.
* šv. Jurgio šventės proga Vilkų skilti- 
ninkas sk. A. Jurgelevičius už sąžiningą 
vadovavimą skilčiai pakeltas į paskiltinin- 
kio laipsnį.
* DLK Kęstučio dr-vė dalyvauja Boston 
Council amerikiečių skautų 4-turių punktų 
konkurse. Draugovė surinkusi 4-turi s 
galimus taškus laimi "Honor Troop" var
dą. Mūsų dr-vė pereitais metais tokį 
vardą išsikovojo. Šiais metais Vilkų ir 
Tigrų skiltys dalyvavo Lexingtone "Pil
grimage Parade", kur susirenka tūks
tančiai skautų. Savo dalyvavimu šios 
skiltys draugovei uždirbo vieną tašką, 
tuo būdu iki metų galo lieka dar su
rinkti tris taškus. b. V.

* Paprastai daromi pasikalbėjimai su 
laureatais - premijų laimėtojais. Sulau
kėme ir mes, skautai, tokių savo tarpe. 
Tai - smarkūs Lapinai Bostono vietinin- 
kijoje. Deja, jie nėra labai kalbūs - ne
pavyko daug iŠ jų išplėšti šiam pasikalbė
jimui. Juo labiau, jie nesutiko išduoti sa - 
vo ateities sumanymų.

Štai, keli Šykštūs Žodeliai apie juos. 
1951 m. rudenį Bostono vietininkijoje su
sibūrė paaugesni skautai į Lapinų būrelį 
(turėkim vilties - su laiku jie visi taps 
skautais vyčiais). Jų yra dešimtukas - tik
ras v-jos smogiamasis dalinys. Vadovau
ja - skautas vytis v. si. A. Banevičius. 
Daugumas Lapinų yra v-jos ir jos viene
tų vadovai.

Nelaukdami raginimo iš šalies, Lapinai 
pradėjo gerųjų darbųgrandinę ir, padeda
mi vietos sk. bičiulių, šelpė Vokietijoje 
pasilikusius brolius ir seses.

Ne kartą Lapinai radijo bangomis sklei
dė Tėvynės meilės žodį Bostono padangė
je. Jie taip pat leidžia rotatorium spaus
dinamą KIMĄ, kuriame Lapinai bando sa
vo pačių plunksnas ir kartu turi bendradar
bių iš Bostono Baltijos v-jos sesių bei ki
tų vietovių skautų.

Lapinai nevengia gamtos. Turėjo eilę 
smagių iškylų įvairiais metų laikais ir 
ant savo pečių išnešė 1952 m. kęstutėnų 
"Rambyno" stovyklos vadovavimo naštą.

Ir štai, "SkautųAidas" pasisiūlė su sa
vo palapine... Puiku! - ji Lapinams rei
kalinga ! Jie dar labiau sukruto ir... nu
nešė viltis Los Angeles Raganėlėms bei 
kitiems broliams - sesėms. Jie labai at
siprašo savo varžovų už pastarųjų nesėk
mę. Lapinai kviečia Raganėles svečiuos- 
na su laimėtais puodais ir jų skaniai pa
ruoštais pietumis Niagaros stovykloje.

O dabar visi, prisimindami mūsų 8-jį 
įstatą, smagiai sušukime Lapinišką - CHA, 
CHA! J.Gerkenas

New York, N.Y.

* Šeštadieninė Maironio vardo lituanis
tikos mokykla, kurios vedėju yra s.A.Sa- 
mušis, gegužės 10 d. suruošė Motinos 
Dienos minėjimą, kurs sutraukė daug vi
suomenės. Meninėj minėjimo daly pasi
rodė skautų vyčių oktetas, su dideliu pa
sisekimu sudainavęs keletą dainų.
* New Yorko skautų vyčių iniciatyva ge
gužės 3 d. Angelų Karalienės parapijos 
salėje buvo surengtas pobūvis - arbatėlė. 
Atsilankė virš 40 vyr. skautų ir skaučių 
bei skautų bičiulių. Lietuvos skautų įkū-
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rėjas v. s. Petras Jurgėla kalbėjo apie 
skautų įnašą nepriklausomos Lietuvos sta
tyme ir skatino nepamiršti pareigos Lietu
vai ir skautybei ir praktiškai ruoštis sun
kiam atstatymo darbui. Iš Lietuvos skau
tų Įkūrėjo kalbos paaiškėjo, kad Nepri
klausomos Lietuvos karo laivyno kūrimo 
pradininkai buvę skautai, kurių vienas, 
s. P. Labanauskas, Amerikos Balso re
daktorius, taip pat dalyvavo pobūvy ir ta
rė keletą žodžių. Kalbėjo Lietuvos šaulių 
įkūrėjo VI. Putvio duktė P. Tercijonienė, 
kuri patiekė žiupsnelį atsiminimų iš be
sikuriančios Lietuvos laikų ir palinkėjo 
sesėms skautėms nepasiduoti svetimoms 
įtakoms, bet dirbti, kovoti dėl Lietuvos. 
Pobūvy dalyvavo skautų dvasios vadovas 
kun.Pakalniškis,skautųoktetovedėjas muz. 
M.Liuberskis ir Br. Kulys, kurs tarė ke
letą žodžių, pagerbdamas Lietuvos skau
tų pirmūną Petrą Jurgėlą. Oficialią dalį 
pravedė vietininkas s.A.Samušis.

Pasivaišinus prie puikiai sesių paruoš
to stalo, buvo padainuota skautiškų ir 
lietuvių liaudies dainų ir pasilinksminta 
prie plokštelių muzikos. -SKS-

ANGLIJOS RAJONAS
Bradford.

* Čia veikianti Geležinio Vilko skautų-čių 
dr-vė balandžio 25 d. suruošė skautų 
patrono Šv. Jurgio šventės minėjimą. į 
šventę atvyko Anglijos Rajono Vadeiva 
s.K. Vaitkevičius. Londono dr-vės dr-kas 
s. v. si. V. Turūta, Manchesterio sesių va
dovė v. s. psl. R. Palkimaitė, vietos skautą 
tėvai ir bičiuliai.

Šventei pritaikytą kalbą pasakė s. K. 
Vaitkevičius, nupasakodamas Šv. Jurgio 
gyvenimą ir skatindamas sekti jo pa
vyzdžiu. Kovojant su blogybėmis, pir
miausia jas naikinti savyje.Visuomet gerb
ti lietuvio vardą ir niekuomet neišsiginti, 
kad juo esi.

Šia proga į vyresniškumo laipsnius pa
kelta: į vyr. skiltininko - s. v. si. V. Turūta, 
į skiltininko - v. s. psl. R. Palkimaitė, 
psl. R. Sinkevičiūtė, psl-. S. Kazlauskas ir 
psl. A.Šukys.

Perskaičius įsakymus, viena kandidatė 
davė skautės įžodį, du berniukai ir mer
gaitė - jaun. skautų-čių įžodį. Šiems jau
nuoliams kaklaraiščius užrišo s.K. Vaitke
vičius, o mazgelius kapeliprias kun.J.Kuz- 
mickis.

Davusius įžodį pasveikino draugininkas, 
palinkėdamas būti gerais skautais- temis, 

išaugti tauriais Lietuvos sūnumis ir duk
romis, kuriais galėtų didžiuotis tėveliai, 
L. Skautų Sąjunga ir visa mūsų tauta.

Šventės iškilmingoji dalis baigta Tau
tos Himnu.

Po to sekė laužas su daina, pasirody - 
mais. Padeklamuota eilėraščių. Mažosios 
sesės pašoko drugelių šokį, didesnės - 
čigonų. Broliai nenusileisdami parode ke
letą linksmų numerių.

Laužas ir kartu šventė baigta tradicine 
vakaro giesme. B.

VOKIETIJOS RAJONAS
Diepholz, Br.Zona.

* Balandžio mėn. 1 d. suėjo lygiai 7 
metai nuo Aušros tunto įsteigimo. Ta 
proga kovo mėn. 30 d. didžioje gimna
zijos salėje įvyko tunto sueiga. Sveikinimo 
žodį tarė tuntininkas ps.O. GeŠventas, 
trumpai apžvelgdamas tunto praeitį, jo 
ypatingą tikslą, tamprų ryšį su Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazija. Po dainų ir pasi
rodymų iŠ tunto praeities vaizdų, iŠ Auš
ros tunto istorijos gyvenimo skaitė psl. 
V. Gustas, si. V. Raižys, V. Birieta, o 
tuntininkas ps. O. GeŠventas baigė, duoda
mas bendrą tikslą ir nurodęs ateities gai
res, pagilindamas veiklos planą. Tarp 
atskirų skaitymų buvo pasirodymai, šū
kiai ir dainos. Sueigą pasikeisdami pra
vedė si. K. Dikšaitis ir sl.V.Kiaupa. Suei
gos įsakyme tuntininkas paskelbė be kitko 
literatūrinį konkursą. Be kitų svečių su
eigą savo atsilankymu pagerbė Aušros 
tunto globėjas s. A. Giedraitis ir s. v. 
vyr. mok. S. Antanaitis. Sueigai baigiantis 
ps. O. GeŠventas padėkojo visiems Tunto 
skautams, visoms skautėms už veiklą, vi
siems tunto bičiuliams ir rėmėjams už 
visokią paramą, ypatingai paminėdamas 
s. A. Giedraitį ir vyr. mok. S. Antanaitį.

Skautai išsiskirstė su tvirtu pasiryži
mu ir toliau uoliai veikti Aušros tunto, 
PLSS ir Lietuvos labui.

Sesė Raselė

* BDP jau užregistravo Aušros tunto 
5 sk. vyčius pasaulinei skautų-vyčių sto
vyklai Kanderstege, Šveicarijoje, ir 2 
oro skautus vokiečių skautų sklandymo 
kursams.

* Aušros tunto sk. vyčių Margio būrelis 
padidėjo. Š. m. kovo 29 d. sk. vyčių įžodį 
davė jaun. skautų DLK Algirdo dr-vės 
dr-kas si. Vytautas Birieta. -pk-
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( ALp(LKA)3083
PRIMET A LSB VIENETAMS IR W 1953, Nr.6

I. Gegužės gerojo darbelio pinigai išsiųstini Vokietijon iki birželi
- vietininkus adresu; Mr. A. Venclauskas, Hannover, Hegelstr. 6, Germany.
II. Parama vyčių repr. vienetui, vykstančiam iš Vokietijos į tarptautinį vyčių sąskrydį 
Šveicarijoje iki birželio mėn. 20, adresu: Mr. H. Stepaitis, 114 Marion St., Toronto 3,
III. Skautiško pažangumo varžybos jau prasidėjo gegužės 15 d.
IV. Iki pasimatymo Niagaros Jubiliejinėje Stovykloje.

Visiems geriausių vasaros stovyklų! Budėkime!
LSB V adij a

NEPAPRASTAS PRANEŠIMAS !

LIEČIA Brolijos Vadijos narių ir jos 
bendradarbių šeimų sąstato pasikeitimus 
Toronte.
PERIODAS: 1953 m. kovo - gegužės mėn. 
GIMĖ:Vladui ir Aldonai Šarūnams dukre
lė, Pranui ir Adai Čeponiams sūnelis, 
Jonui ir Elenai Matulaičiams dukrelė 
Jonui ir Birutei DanaiČiams dukrelė.
PADĖTIS: 3;1 Seserijos naudai.
VILTIS: jubiliejinių metų galas dar toli.

ŠVIESIAUSIŲ DIENŲ SENIMUI IR JAU
NIMUI. -

Jūsų "SK. AIDAS"

(Atkelta iš 25 psl.)
Los Angeles, Cal. (JAV Rajonas)

* Š. m. balandžio mėn. 26 d. Los Ange
les skautai suvaidino V. Alanto "Buhalte
rijos klaidą". Vaidino: D. Pulkauninkaitė , 
J. Pamataitytė, A. Korsakaitė , B. Sėliu - 
kas, R.DabŠys, Glažė, L. Jasiukonis ir
V. Mitkutė. Režisavo St. Makarevičius 
Parengimą suorganizavo ir pravedė ps.V. 
Pažiūra, talkininkaujant skautų rėmėjams . 
Los Angeles visuomenė laukia dažnesnių 
tokių gražių, kultūringų parengimų.

O. Giedra

* Trečioji tarpamerikinė skautų konfe
rencija įvyko š. m.vasario mėn. 20-25 d. d. 
Havanoje (Kuba). Buvo atstovaujami skau
tai iš keturiolikos PietųAmerikos valsty
bių, Kanados ir JAV. Skautės, R. Kryžius 
ir UNESCO buvo prisiuntę savo stebėto
jus. Tarpamerikinio Komiteto pirmininku 
išrinktas Romeo Jaim (Kuba). (v)
* Tarptautiniam Komitetui nesutikus 
įtraukti Geležinės Uždangos (GU) Brolijų 
peticijos į Tarptautinės Konferencijos 

(Vaduz - Lichtenstein - 1953 rugp. Jdienot- 
varkę, GU sekretoriatas birželio 13 d. 
kviečia plenumo posėdį. Mūsų vadovai vi
suose kraštuose yra prašomi supažindinti 
to krašto skautųvadijos žmones su peticija 
ir paprašyti, kad jų delegacija konferenci
joje iškeltųmūsų reikaląbei jį paremtų, (v)

* Tarptautinio Biuro direktorius pulk. J. S. 
Wilson pasitraukė iš direktoriaus pareigų 
pasibaigus jo kadencijai 1953 m. rudenį . 
Lietuviai skautai minės pasitraukiantį 
direktorių nevienodais jausmais; Pulk. 
Wilson kartais parodė nepaprasto jautru
mo tremties skautams, kartais liko nesu
prantamai šaltas. (v)

* Tarptautinis komitetas iš'rinko nauju
biuro direktorium gen. D. C. Spry, C. B. E. 
D. S. O., C. D., dabartinį Kanados Skautų 
Brolijos Vyriausiąjį Skautininką. Galimas 
dalykas, kad naujasis direktorius įneš 
naujų minčių į biuro veiklą ir naujų pažiū - 
rų į Geležinės Uždangos skautųbrolijų tęs
tinumą . (v)

* * *

* Skiltininkas: Koks skystis neužšąla?" 
Opiakojis; "Karštas vanduo".

Tai gal ir Tamstai obuoliuką ...
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